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Hradby u Neptuna se zase rozezní. Padne další kytarový rekord?
 Hradby na Spálenci přilákají na Prvního máje znovu kytarové 

příznivce. Už potřetí se přerovští muzikanti i ti z okolí pokusí o kyta-
rový rekord. Podaří se při prvomájovém hraní na hradbách překonat 
loňských 63 hráčů, kteří naráz rozezněli struny v jeden okamžik? 

Dramaturgie kytarového re-
kordu letos přichází s progra-
movou novinkou. „Nabízíme 
všem hráčům zúčastnit se 
zdarma workshopu pod ve-
dením známého českého ky-
taristy a lektora Tomislava 
Zvardoně. Chceme tak kyta-
risty a potenciální účastníky 
rekordu namotivovat k ještě 
většímu zájmu o akci,“ infor-
moval Pavel Ondrůj z pořáda-
jících  Kulturních a informač-
ních služeb města Přerova. 

Pokus o rekord startuje ve 
14 hodin, zmíněný workshop 
mu bude předcházet. „Celkem 
zazní šest skladeb, vedle an-

glických opět i české. V play-
listu máme Já budu chodit 
po špičkách od Petra Nováka, 
Želvu od Olympicu nebo le-
gendární pecku A Hard Day ś
Night od Beatles. Hendrixov-
ka Hey Joe zůstává jako nosná 
skladba všech ročníků z před-
chozích let,“ informoval On-
drůj, jemuž se inspirací k po-
řádání kytarového rekordu 
v Přerově stala již 16. rokem 
probíhající pocta Jimi Hendri-
xovi v polské Wroclawi. 

Sraz účastníků workshopu 
bude v 11 hodin. Ostatní ky-
taristé, kteří se chtějí zapojit 
do rekordu, přijdou k hradbám 

ve 12.30 hodin. Zájemci o hu-
dební happening s rekordem 
se mohou přihlásit na adrese 
www.bluesnadbecvou.cz, kde 
najdou i akordy, noty a tabu-

latury plánovaných skladeb. 
Závěr prvního májového od-
poledne bude patřit od 15 ho-
din koncertu polské kapely 
Satisfaction Rock.  (ilo) 

Jednání zastupitelů
Přerovští zastupitelé města 
se sejdou mimořádně v úterý 
- 30. dubna, a nikoliv v pon-
dělí, jak bývalo zvykem. Jed-
nání  v sále Městského domu 
začíná ve 14 hodin. Přímý 
přenos mohou zájemci sle-
dovat na webových strán-
kách města www.prerov.eu 
a v Televizi Přerov.  (red)

Setkání Z očí do očí
Na prvního apríla se znovu 
setkají občané s vedením 
radnice na setkání Z očí 
do očí. Mítink se uskuteční 
v pondělí od 16 hodin v Ga-
lerii města Přerova na Hor-
ním náměstí. 

Setkání probíhá v Přero-
vě pravidelně vždy jednou 
za tři měsíce už od roku 
2015, za tu dobu se podařilo 
vyřešit celou řadu podnětů 
od občanů. Vedení radnice 
se zabývá dotazy a připo-
mínkami, jež se týkají cho-
du města.  (red)

Chodníky kolem Laguny se drolí 
a praskají, čeká je oprava

Oblíbená vycházková a bě žec-
ká trasa po obvodu přerovské 
Laguny bude na jaře na něko-
lik týdnů mimo provoz. Tamní 
chodníky se budou kvůli špat-
nému stavu opravovat. „Stáva-
jící živičný povrch chodníku je 
opotřebený – včetně hloubko-
vé koroze, výtluků, širokých 
podélných a příčných trhlin,“ 
zmínila náměstkyně primáto-

ra Hana Mazochová. Nejhorší 
situace byla v místech poblíž 
vzrostlých stromů, jejichž ko-
řeny nazvedávaly živičný po-
vrch chodníku. „V loňském 
roce jsme zhruba čtvrtinu úse-
ku už opravili, teď je potřeba 
provést opravu celého povr-
chu chodníku. Počítáme s tím, 
že v místech, kde bude špatné 
podloží, dojde k jeho výměně,“ 

popsal Alexandr Salaba z pře-
rovského magistrátu. V sou-
časné době už město soutěží 
dodavatele stavby. „Rekon-
strukci chodníku včetně vý-
měny asfaltového povrchu by-
chom chtěli stihnout do konce 
května. Práce budou trvat asi 
tři týdny,“ upřesnil Salaba. 
Předpokládaná cena činí mili-
on tři sta tisíc korun.  (ilo)  

CHODNÍKY lemující Lagunu budou mít nový asfaltový povrch. Výměna by měla být hotova do konce května.  Foto: I. Lounová

PRVNÍ MÁJ bude ve znamení dalšího pokusu o kytarový rekord.  Foto: M. Havelka
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Průjezd Přerovem je klidnější, než byl v poslední době
 Nejhorší scénáře se v souvislosti s uzavírkou Polní ulice nenaplnily. Provoz v ulicích města se naopak zklidnil, protože městem neprojíždí kamionová 

doprava. Ta je svedena po objízdných trasách kolem Přerova. Problémy ale nastaly v Kozlovicích, kde řidiči nákladních automobilů nerespektují zákaz 
vjezdu. Dalším problémovým místem je křížení silnice s železniční tratí v Dluhonicích, kde se v době, kdy jsou dole závory, hromadí doprava.

 Úplná uzavírka Polní ulice 
platí od 11. března od sedmé 
hodiny ranní. „Deset mi-
nut po sedmé hodině do Pol-
ní ulice najela fréza a začalo 
se tam intenzivně pracovat. 
Stavební fi rma pracuje i o so-
botách a nedělích, aby splni-
la termín,“ informoval Tomáš 
Navrátil, uvolněný radní pro 
dopravu. Ulice Polní bude 
uzavřena po dobu čtyř měsíců.

V prvním týdnu uzavírky 
byla zdarma městská auto-
busová doprava, město tímto 
krokem chtělo přimět řidiče, 
aby odstavili své vozy a nedo-
cházelo k ucpání města. V uli-
ci na Velké Dlážce byl vydán 
zákaz parkování a vznikly tu 
v obou směrech dva pruhy pro 
přednostní jízdu autobusů. 
„Jezdí se nám dobře, provoz 
v Přerově je celkem klidný. 
Vymezené pruhy využíváme 
v době dopravní špičky. Jediný 
problém vzniká při vyjíždění 
z Předmostí na hlavní cestu, 
kde řidiči od Olomouce čas-
to zablokují křižovatku a my 
nemůžeme vyjet,“ informoval 

Jiří Tylich, řidič městské auto-
busové dopravy Arrivy. 

Na místa, kde dochází k do-
pravním komplikacím, dohlíží 
strážníci městské policie nebo 
dopravní policisté. „Máme 
komplikace v Kozlovicích, kam 

neoprávněně i přes zákaz vjez-
du vjíždějí kamiony, jejichž ři-
diči nerespektují objízdné trasy 
a problematické je i místo kříže-
ní silnice s železnicí v Dluhoni-
cích, tam spolupracujeme s po-
licisty,“ informoval Navrátil.

Kozlovicemi je vedena ob-
jízdná trasa jen pro náklad-
ní auta do 12 tun. „Výjimku 
mají jen kamiony, které mají 
v Přerově vykládku nebo 
sídlo fi rmy. Strážníci řidi-
če, kteří zákaz vjezdu po-
rušují, zastavují a postupují 
do správního řízení, kde je 
čeká fi nanční sankce. Na-
ším cílem je eliminovat neo-
právněný vjezd do Kozlovic,“ 
doplnil Miroslav Komínek, 
zástupce ředitele Městské 
policie v Přerově. V Dluho-
nicích řeší dopravní policis-
té ve spolupráci s magistrá-
tem, zda nebude výhodnější 
upravit přednost v jízdě, aby 
hlavní cesta u přejezdu přes 
železnici vedla z Předmost-
ské na Dluhonskou ulici. 

Mimoúrovňové křížení, kte-
ré povede nad tratí, by mělo 
být hotovo do konce roku 2020. 
„Poté se uzavře křižovatka 
Velké Dlážky s Polní a začne se 
budovat kruhový objezd. Mo-
toristé už budou jezdit po do-
budované estakádě,“ doplnil 
Navrátil.  (ilo)

Letos se zvedne nájemné v městských bytech o 2,1 procenta
 Nájemníkům v přerovských městských bytech se od května zvedne nájemné o 2,1 procenta. 

Zvýšení nájemného o infl aci se týká 825 domácností, z toho 548 žije ve standardních obecních bytech 
a 277 v domech s pečovatelskou službou. 
„K navyšování nájemného 
tímto způsobem dochází už 
pátým rokem, sazba se mění 
každý rok, v loňském roce 
byla například 2,5 procenta. 
Ovšem navýšení nájemného 
o infl aci se týká pouze nájem-
ců, kteří mají ve smlouvě tak-
zvanou infl ační doložku, tedy 
těch novějších smluv,“ uvedl 
náměstek přerovského primá-
tora Michal Zácha. Podotkl, že 
je v Přerově početná skupina 

nájemců – necelých 500 do-
mácností, které mají starou 
nájemní smlouvu, kde neby-
la infl ační doložka uvedena. 
A těmto domácnostem není 
možné na nájemné sáhnout, 
protože nikdo nemůže donu-
tit nájemce, aby podepsal do-
datek ke smlouvě a přijal tím 
navýšení o infl aci. „Tento sys-
tém mi nepřijde spravedlivý, 
ale právo je na straně majitelů 
dnes už historických smluv,“ 

zmínil náměstek Zácha, který 
zároveň podotkl, že bude trvat 
ještě možná i několik desítek 
let, než „staré smlouvy“ vypr-
ší a budou nahrazeny novými 
s infl ační doložkou. 

Zvýšení nájemného si ne-
stanovuje magistrát podle 
vlastních propočtů, ale úřed-
níci vycházejí z údajů o infl aci 
od Českého statistického úřadu 
za předešlý rok. Pro přerovské 
nájemníky to prakticky zna-

mená, že ročně zaplatí městu 
za bydlení v průměru o 500 
korun více, dohromady pošlou 
na účet města 407 tisíc korun. 
„Pokud bychom brali, že prů-
měrný byt v domě s pečovatel-
skou službou může mít plochu 
asi 35 metrů čtverečních, po-
tom navýšení měsíčního náj-
mu za tento byt bude dosaho-
vat maximální výše 26 korun. 
U bytu standardního s plochou 
60 metrů čtverečních tak může 
navýšení měsíčního nájemné-
ho dosahovat částky 64 korun,“ 
upřesnila Eva Pospíšilíková 
z oddělení bytové správy.  (lech)

Pět mostků v havarijním stavu čekají opravy
 Hned několik mostků, lávek a propustků se bude na jaře opravovat v Přerově a jeho místních částech. 

Do jejich rekonstrukce putuje více než 5 milionů korun. 

Nejdříve dělníci zamíři-
li do Lověšic, kde v polovině 
března začala oprava mostu 
v ulici U Sokolovny. „Silniční 
most přes potok Svodnice je 
ve špatném technickém stavu. 
Je třeba opravit kamenné opě-
ry, zřídit novou hydroizolaci, 

vyměnit zábradlí včetně no-
vých železobetonových říms 
a provést odvodnění,“ infor-
moval náměstek primátora Mi-
chal Zácha. Oprava město při-
jde na milion 857 tisíc korun. 
Z koryta potoka bude vytěžen 
bahnitý nános a část dna čeká 

zpevnění dlažbou z lomového 
kamene usazeného do betonu. 

V dubnu pak projde rekon-
strukcí propustek v místní 
části Vinary, rekonstrukce 
čeká také lávku za Výstaviš-
těm – u stavidla v ulici Osmek, 
ta přijde na řadu začátkem 

května. Do konce května bu-
dou dokončeny i opravy dvou 
mostů v Michalově. V řešení 
je v těchto dnech rovněž láv-
ka v Riedlově ulici, která se 
taktéž řadí do kategorie „ha-
varijní“, ale oprava ji čeká až 
v příštím roce. Původní most 
o šířce 2, 26 metru má být na-
hrazen rozšířenou konstrukcí, 
která by měla sloužit pro smí-
šený provoz cyklistů i chodců 
– a ve výjimečných situacích 
tam bude umožněn i vjezd sa-
nitkám.  (lech) 

POLNÍ ULICE je na čtyři měsíce uzavřena. Kamionová doprava je svedena po ob-
jízdných trasách mimo Přerov.  Foto: Ingrid Lounová
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CO VÁS MOTIVUJE 
K ÚKLIDU PŘÍRODY?

 Pavel Šlesinger

Na to není potřeba motivace, 
je to pro mě samozřejmost. 
Stále od přírody jen bereme, 
alespoň někdy jí můžeme 
něco málo vrátit. 

Yvona Machalová

Nelíbí se mi odpadky v příro-
dě a nemůžu pochopit, že je 
tam někdo pohodí. Podařilo se 
nám sestavit z kolegů z práce 
skvělou partu a do akce Ukliď-
me Česko se zapojujeme už 
pátým rokem.

Jaromír Horký 

Ten, kdo ty odpadky v přírodě 
nechá, to asi po sobě neplánuje 
uklidit. Tím pádem je to na nás 
a myslím si, že je to to nejmen-
ší, co můžeme pro životní pro-
středí ve svém okolí udělat.

Tomáš Zaoral

To je jediná věc, jak to příro-
dě můžeme vrátit. A zároveň 
jediná cesta, jestliže chceme 
mít kolem sebe kulturní pro-
středí. V Žeravicích do akce 
zapojujeme i mládež.

Natálie Rodeková

Vadí mi znečištění přírody. 
Když se zapojím, aby to vypa-
dalo jinak, tak přírodě pomůžu 
a udělám dobrou věc.

Text a foto: Ingrid Lounová

Příroda si na chvíli oddechne 
od odpadků, dobrovolníci ji uklidí

 Spojuje je jedno – nechtějí se dívat na hromady odpadků v přírodě a neštítí se práce. Každoroční akce 
Ukliďme Česko dá dohromady tisíce lidí v republice. Letos připadne na první dubnovou sobotu. Dobrovolníci 
vyrazí vysmýčit lesy, stráně a zapadlé kouty na městských sídlištích od vyhozených plastů, elektrospotřebi-
čů, stavební sutě a nejrůznějších věcí, které lidem doma zavazely, a tak se jich zbavili tímto způsobem. Dobrou 
zprávou je, že v Přerově jsou desítky lidí, kteří jen nekritizují, ale přiloží ruku k dílu.

Skupina dobrovolníků má 
sraz v sobotu 6. dubna v 9 ho-
din v parku u majáku v Bezru-
čově ulici. „Cílem akce je ne-
jen uklidit naše okolí, ale pro 
společnou věc zapojit různé 
zájmové skupiny lidí, napří-
klad školáky, vysokoškoláky, 
úředníky, skauty, pejskaře 
i politiky. A také chceme me-
diálně zviditelnit dlouhodobě 
neřešenou problematiku čer-
ných skládek,“ uvedl Jaromír 
Horký, jeden z organizátorů 
akce. Loni se k této skupině 
dobrovolníků připojily i děti 
z přerovského dětského domo-
va. Letos se chtějí brigádníci 
zaměřit na území mezi loděni-
cí a lagunami. Právě tato část 
města je vyhledávaným místem 
k procházkám, a zatímco jedni 
se dokážou přírodou kochat, 
jiní do ní klidně odhazují od-
padky. „Jsou zde i taková mís-
ta, kde se tvoří černé skládky. 
Nám nezbývá nic jiného, než 
ten nepořádek odstranit. Dělá-
me to také pro živočichy, kteří 
tam žijí. Pohled na ptačí hníz-
do zčásti tvořené větvičkami 
a zčásti mikrotenovými sáčky 
není nejhezčí a něco to o našem 
chování v přírodě svědčí,“ vy-
jádřil se kriticky Horký.

Další skupina dobrovolníků 
se sejde ve stejný den v 9 ho-
din u Lidlu. „Bývá nás asi pat-
náct a naším rajonem jsou bře-
hy Strhance až po Kaufl and 
a budovu Visimpexu na Kopa-
ninách. Pokud se někdo další 
bude chtít přidat, budeme jen 
rádi,“ dodala Yvona Machalo-
vá, organizátorka druhé dob-
rovonické skupiny.

Do úklidu se zapojují i míst-
ní části Předmostí, Žeravice, 

Čekyně a Dluhonice. V Žera-
vicích jsou hybnou silou tamní 
házenkáři, ti se pustí do likvi-
dace nepořádku už od středy 
a v sobotu 6. dubna úklidové 
práce vyvrcholí. V této míst-
ní části přiloží ruku k společ-
nému dílu až osm desítek lidí. 
„Zapojujeme do práce i mladé, 
uklízíme v katastru obce – 
v okolí příjezdových cest, lou-
ky, okolí potoka, cestu mezi 
obalovnou a Rokytnicí a část 
mezi Lapačem a Rokytnicí, 
tam bývají vyhozené televize, 
pneumatiky, lednice, zkrátka 
kdeco. Loni jsme nepořádkem 

naplnili kontejner a půl,“ zmí-
nil Tomáš Zaoral z házenkář-
ského klubu Žeravice.

Shromážděný odpad po do-
hodě odvážejí pracovníci Tech-
nických služeb města Přerova. 
„Odpady z této akce musíme 
ve sběrném dvoře přetřídit, část 
se dá k dalšímu využití a zbý-
vající odpad uložíme na sklád-
ce,“ upřesnil Bohumír Střelec, 
jednatel Technických služeb 
města Přerova. Loni dobro-
volníci v rámci akce Ukliďme 
Česko jen v Přerově a místních 
částech sesbírali asi 180 pytlů 
směsného odpadu.  (ilo)

STAV PŘÍRODY není všem lidem lhostejný. Do akce Ukliďme Česko se jen v Pře-
rově zapojí víc než stovka dobrovolníků.  Foto: archiv JH 

 Začne svoz bioodpadu
Pravidelný svoz bioodpadu 
v 240litrových nádobách bude 
zahájen v pondělí 1. dubna. 
Bioodpad se bude z místních 
částí a z Přerova odvážet pra-
videlně ve 14denních interva-
lech. Vždy v sudé týdny budou 
pracovníci technických služeb 
svážet bioodpad a v liché týdny 
směsný komunální. Hnědé ná-
doby na bioodpad se v Přerově 
objeví koncem března.  (ilo) 

 Kompost je v Žeravicích připraven k expedici
Zájemci o první letošní 
kompost si mohou při-
jet v úterý 2. a ve stře-
du 3. dubna od 12 do 17 
hodin do areálu sklád-
ky v Žeravicích. Výdej 
je určen jen občanům 
Přerova a jeho místních 
částí a manipulační po-
platek činí 150 korun až 
do výše 300 kg na jedno 
číslo popisné.  (red)
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Zabýváte se v komisi pro ži-
votní prostředí problematikou 
kácení stromů? 
Komise posuzuje žádosti ob-
čanů o kácení dřevin na veřej-
ných prostranstvích ve vlast-
nictví města Přerova a vydává 
doporučení ke kácení nebo 
naopak zamítavé stanovisko. 
V případě souhlasného stano-
viska zároveň doporučí ná-
hradní výsadbu ke kompenza-
ci ekologické újmy. 

Co je ještě ve vaší kompetenci, 
co aktuálně řešíte?
Každým rokem zpracovává-
me ve spolupráci s odborem 
stavebního úřadu a životního 

prostředí program pro po-
skytování dotací na podporu 
environmentální osvěty a ná-
sledně hodnotíme jednotlivé 
projekty, doporučujeme orgá-
nům města poskytnutí, pří-
padně neposkytnutí dotace.

Stejně tak v průběhu roku 
projednáváme žádosti o do-
tace podané mimo řádný ter-
mín. Permanentně sledujeme 
a pravidelně projednáváme 
kvalitu údržby veřejných 
prostranství, zejména způsob 
ošetřování veřejné zeleně, po-
užívání pesticidů a podobně.

Vydáváme i praktická dopo-
ručení pro jednotlivé správce 
těchto prostranství – pro Tech-

nické služby města, fi rmu Kon-
vička a odbor majetku nebo 
přímo pro Radu města Přerova.

Na žádost rady města za-
ujímáme stanoviska k ma-
jetkoprávním, případně in-
vestičním záměrům, pokud 
mohou ovlivnit kvalitu život-
ního prostředí v našem městě 
a blízkém okolí. To bylo napří-
klad v případě Knejzlíkových 
sadů, vodní nádrže Újezdec 
nebo rybníků v Předmostí.

V neposlední řadě se komi-
se životního prostředí zabývá 
i konkrétními připomínkami 
a podněty od občanů týkají-
cími se problematiky život-
ního prostředí v našem městě 

a jeho částech. Každý občan 
na svůj podnět nebo připo-
mínku obdrží odpověď. Pro-
tože zasedáme jedenkrát mě-
síčně, tak odpověď přichází 
až po měsíci.

Nově mohou občané vyu-
žít e-mail: KomiseRM.KZP@
prerov.eu.

OTÁZKA PRO… ALICI KUTÁLKOVOU, PŘEDSEDKYNI KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 Alice Kutálková 

Kácet, nebo nekácet? Ročně jdou v Přerově
k zemi více než dvě stovky stromů

 Názory lidí se často rozcházejí. Zatímco jedni jsou pro kácení stromu, který pro ně představuje nebezpečí – třeba v podobě pádu, jiní jsou 
jeho zastánci a hájí jeho další existenci.  Vydat rozhodnutí, jak s takovým stromem naložit, bývá často velmi složité. V Přerově jde ročně 
k zemi 200 až 250 dřevin, důvody jejich odstranění jsou často různé.  V každém případě platí zákonná povinnost zastoupit vykácené stromy 
náhradní výsadbou. Ročně se tak v Přerově a v jeho místních částech vysadí asi 300 dřevin.
Nejčastějším důvodem ke ká-
cení je špatný zdravotní stav 
stromů, které se stávají pro 
kolemjdoucí nebezpečné. 
„Ke kácení se mnohdy přistu-
puje i v důsledku silných vě-
trů, kdy dochází k vývratům 
i poškození v korunách dře-
vin. Dřeviny jsou často staré, 
prosychají, jsou napadené růz-
nými škůdci nebo houbovými 
chorobami, které oslabují růst 
dřevin,“ vysvětlila Svatava 
Doupalová, která má na pře-
rovském magistrátu na starost 
veřejnou zeleň. Zdravotní stav 
některých vzácných stromů 
nechává město posoudit od-
borníkům – dendrologům. 
Průměrná cena takového po-
sudku se pohybuje okolo pěti 
tisíc korun.

Často se obracejí s požadav-
kem na kácení dřevin sami 
občané. „Spousta stromů byla 
v minulosti vysázena v blíz-
kosti budov a po 40 letech růstu 
dřeviny byty zastiňují a oby-
vatelé domů žádají jejich vyká-
cení,“ popsala Doupalová.

Některé stromy musejí pad-
nout k zemi kvůli stavebním 
pracím, haváriím při poškoze-
ní vedení nebo kanalizace, ale 
také při rekonstrukcích sta-
veb. Za každý pokácený strom 
je zákonem dána náhradní 

výsadba. „Také za pokácené 
dřeviny ze zdravotních důvo-
dů máme uloženou náhradní 
výsadbu a tu se snažíme rea-
lizovat do dvou let po káce-
ní,“ doplnila Doupalová. Ani 
výběr dřevin, které jsou coby 
náhradní výsadba, není na-
hodilý. Třeba břízy a topoly 
se ve městě téměř nevysazu-

jí, protože jejich pyl má silné 
alergenní účinky a mnohým 
alergikům by na jaře ztrpčo-
valy život. „Druhová sklad-
ba nově vysázených dřevin je 
vybírána tak, aby v budouc-
nosti přinášela co nejméně 
následných problémů. Ovocné 
dřeviny se vysazují ve městě 
jen jako okrasné, to znamená 
takové druhy třešní, jabloní 
i hrušní, které zkrášlují pro-
středí květem, ale neplodí,“ 
doplnila Doupalová. Z ostat-
ních stromů se hodně vysazují 
lípy, habry, ve volné kraji-
ně duby a javory. Do uliční-
ho stromořadí se volí dřeviny 
spíše menšího vzrůstu, třeba 
určité druhy javorů. 

Velkým problémem jsou 
v poslední době statné stromy 
na městském hřbitově. Pra-
covníci magistrátu řešili hned 
několik podnětů od občanů, 
kteří si stěžovali, že jim kořeny 
stromů nadzvedávají obrubní-
ky u hrobových míst nebo jim 
padající větve ničí mramoro-
vé obelisky a pietní výzdo-
bu. „V polovině března jsme 
museli přistoupit ke kácení 
jedenácti vzrostlých dlouho-
letých modřínů, protože pa-
dající větve poškozovaly ná-
hrobky,“ zmínila Doupalová. 
Kácení na městském hřbitově 

je komplikované a musela se 
ho ujmout specializovaná fi r-
ma. „Kvůli hrobovým místům 
máme ztíženou manipulaci 
se dřevem. Jedenáct statných 
stromů kácíme pomocí stro-
molezecké a lanové techniky. 
Každou větev musíme před 
uřezáním uvázat a pomalu 
spouštět na laně na zem, aby 
nedošlo k nekontrolovanému 
pádu,“ popsal Miroslav Stra-
til z holešovské fi rmy. Město 
za likvidaci jedenácti mod-
řínů zaplatí 131 tisíc korun. 
Náhradní výsadba za modříny 
je naplánována v nové čás-
ti hřbitova. Podobných míst, 
kde letité stromy ničí hrobová 
místa, je na městském hřbi-
tově víc. Na jaře, až se stromy 
zazelenají, proběhne na hřbi-
tově místní šetření. „Společ-
ně s pracovníky technických 
služeb a zástupci komise ži-
votního prostředí zmapujeme 
na hřbitově místa s problémo-
vými stromy a budeme hle-
dat řešení, aby nedocházelo 
k újmě na majetku občanů,“ 
dodala Svatava Dupalová.  
Přerovský hřbitov byl založen 
před více než sto lety a některé 
stromy jsou stejně staré. Po-
stupné kácení letitých stromů 
je podle odborníků nevyhnu-
telné.  (ilo)

VELMI SLOŽITÉ bylo kácení statných 
modřínů na městském hřbitově. Jejich 
kácení se ujala fi rma, která stromy 
likvidovala stromolezeckou a lanovou 
technikou.  Foto: Ingrid Lounová 

 Komise životního prostředí je poradním orgánem rady města Přerova
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Jedy v Přerově nechceme!
Už léta se v Přerově pro hubení plevelů 
používá univerzální herbicid – glyfosát. 
Ať pro hubení plevelů na chodnících 
v ulicích nebo v parcích či na polích, které 
město obklopují. Tam se využívá také pro 
vysoušení plodin před sklizní. Stačí, když 
po jeho aplikaci zaprší, a jed se z polí a za-
hrádek dostane do spodních vod. Alar-
mující výzkum Českého hydrometeorolo-
gického ústavu v letech 2013-16 prokázal, 
že 40% z více než 500 zdrojů podzemních 
vod v republice je kontaminováno nadli-
mitním množstvím některého z pestici-
dů. Glyfosát se podílí na umrtvování orné 
půdy a současně se považuje také za po-
tenciální karcinogen. Je toxický i pro 
vodní organismy a ryby. 

Letos vydá město Přerov na tyto jedy 
300 tisíc Kč, což vystačí asi na 200 lit-
rů RoundUpu – nejznámějšího produktu 
nadnárodní fi rmy Monsanto. Pro srov-
nání: město Brno vloni nepoužilo ani litr 
glyfosátu, plevel likviduje mechanicky, 
horkou vodou, parou anebo jej někde 
prostě akceptuje. Každá zeleň nám napo-
máhá v létě lépe dýchat, zachytává prach 

i vodu. Ne že bychom chtěli mít všude 
vzrostlý plevel, avšak můžeme k němu 
být v této souvislosti tolerantnější.

Měli bychom přestat jen pozorovat, jak 
naše prostředí postupně chřadne, a začít 
konat. Společně pro Přerov a Piráti proto 
dubnovému zastupitelstvu navrhnou, aby 
město samo přestalo pro hubení plevelů 
používat tyto jedy. A co více, aby zavedlo 
zákaz používat glyfosát na polích ve svém 
vlastnictví. Berme to jako malý příspě-
vek, jak můžeme naši přírodu ochránit 
a zároveň dárek ke Dni Země.

Pro skeptiky dodám, že péče o veřej-
né prostranství bez glyfosátů bude jistě 
dražší, to ano. Ale v tomto případě oprav-
du nejsou peníze na prvním místě. Tím je 
zdraví naše, našich dětí i našich čtyřno-
hých miláčků.  Jan Horký, zastupitel města

Zatím lepší likvidaci plevele 
neznáme 
Názory na používání herbicidů na hubení 
plevelů mohou být různé, od absolutního 
odmítání po obecné schvalování jejich po-

užití. Faktem zůstává, že se zatím nepoda-
řilo najít účinnější prostředek k hubení ple-
velů. Odkaz na město Brno, kde se používají 
k hubení plevelů jiné metody, je zavádějící, 
stejně jako informace, že péče o veřejné 
prostranství bez glyfosátů bude dražší. Dle 
mých informací okolní velká města dopo-
sud používají a budou používat tyto che-
mické prostředky k hubení plevelů.
Pokud se město Přerov rozhodne pro zá-
kaz používání těchto herbicidů, bude toto 
rozhodnutí nutno akceptovat, i když bude 
třeba vynaložit více fi nančních prostředků 
z městské pokladny. Navrhovaná likvida-
ce plevele horkou vodou, parou, popřípadě 
mechanicky není řešením, které obsáhne 
tuto činnost ve městě a místních částech. 
V době, kdy je nedostatek pracovníků, 
kteří by byli schopni tuto manuální prá-
ci při likvidaci plevele vykonávat, by měli 
všichni občané Přerova akceptovat i to, že 
chodníky a další veřejná prostranství mo-
hou být v budoucnu častěji zarostlé ple-
velem. Nebo bude možná potřeba, aby se 
striktní zastánci zákazu používání pestici-
dů aktivně zapojili do boje s plevelem, a to 
nejen na poli mediálním. Bohumír Střelec, 
                                jednatel Technických služeb města Přerova

Týmová soutěž „Přerov jede na kole“ začíná v květnu. Hlaste se
S jarem přichází i další výzva 
přerovské radnice, aby lidé ne-
chali svá auta v garážích a pře-
pravovali se za prací či do školy 
na kole – nebo „po svých“. A ne-
jde jen o výzvu, ale také o sou-
těž, která má motivovat Přero-
vany k tomu, aby šetřili životní 
prostředí a udělali něco pro své 
zdraví. Registrace do druhého 
ročníku soutěže „Přerov jede 
na kole“ začala 21. března, sa-
motná soutěž startuje v květnu.

„Soutěžící musí vytvořit 
tým, který se skládá z 3 až 5 

kolegů či spolužáků. Hlavním 
sledovaným ukazatelem je po-
čet cest vykonaných na kole, 

koloběžce, kolečkových brus-
lích, nebo pěšky. Cílem nejsou 
velké fyzické výkony ale pra-

videlnost, s jakou účastníci 
k přesunu do zaměstnání či 
školy využívají vlastní po-
hon,“ říká radní pro dopravu 
Tomáš Navrátil. Klání bude 
probíhat od 1. do 31. května 
ve dvou kategoriích. 

Soutěžní tým musí do konce 
dubna zaregistrovat jeho ka-
pitán prostřednictvím elek-
tronického formuláře, který je 
na webových stránkách města 
Přerova www.prerov.eu, kde 
jsou uvedeny i všechny pod-
mínky soutěže.  (lech)
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Pět stovek dětí zamíří do škol k zápisům 
  Budoucí školáky čeká první zkouška – zápis do první třídy. V Přerově se zápisy uskuteční ve dvou termínech – v pondělí 8. a úterý 9. dubna 

v osmi státních základních školách a jedné soukromé. Povinnost přivést dítě k zápisu se týká rodičů, jejichž děti se narodily od 1. září 2012 
do 31. srpna 2013. Školy budou pro budoucí prvňáčky ve dnech zápisu otevřeny od 14 do 18 hodin.

Podle demografi cké křivky 
ani letos do škol nemíří silné 
ročníky. „K zápisu by mělo 
přijít nepatrně více dětí než 
loni, odhadujeme, že jich při-
jde asi pět stovek. V roce 2018 
se k zápisům dostavilo 488 dětí 
a do prvních tříd jich v září 
nastoupilo 385,“ uvedl vedou-
cí oddělení školství a mládeže 
Petr Hrbek. Téměř každoroč-
ně bývá asi stovce dětí udělen 
odklad plnění povinné škol-
ní docházky. Loni odborníci 
z pedagogicko-psychologické 
poradny doporučili přerov-
ským dětem 98 odkladů. Nej-
silnějším ročníkem za posled-
ních 15 let byl rok 2016, kdy 
k zápisu přišlo 566 dětí.

Základní škola J. A. Komen-
ského v Předmostí se chystá 
letos otevřít také logopedickou 
třídu pro děti s vadami řeči. 
Stejnou třídu otevřela už před 
dvěma lety. „Spolupracujeme 
se Speciálním pedagogickým 
centrem v Olomouci, které ro-
dičům naši školu doporučuje. 
Prvňáčky s kombinovanými 

vadami řeči učí speciální pe-
dagožka a společně dosahují 
velkých pokroků. Děti se roz-
mluví, eliminují svůj řečový 
hendikep a ztrácejí zábrany 
komunikovat na veřejnos-
ti. Rády vystupují i na školní 
besídce,“ zmínila zkušenosti 
s výukou v logopedické třídě 
zástupkyně ředitelky ZŠ J. A. 

Komenského Ivana Fikarová. 
V Základní škole Boženy Něm-
cové zase otevřou přípravnou 
třídu pro budoucí prvňáčky 
a v Základní škole U Tenisu 
chystají přijmout i jednu tří-
du pohybově nadaných dětí. 
„Sportovní třídy mají u nás 
ve škole už tradici. Kromě zá-
pisu musí zájemci absolvovat 

i talentové pohybové zkoušky. 
Ve sportovní třídě mají školáci 
jednu hodinu tělesné výcho-
vy navíc a další hodinu mají 
se sportovní trenérkou,“ vy-
světlila zástupkyně ředitele ZŠ 
U Tenisu Renata Stoklásková. 
O výuku ve sportovní třídě pro 
své ratolesti projeví zájem asi 
30 až 40 procent rodičů.  (ilo)

Přijďte si prohlédnout školu Velká Dlážka
Nahlédnout do učebny, tě-
locvičny  i školní družiny 
Základní školy Velká Dlážka 
budou mít příležitost rodiče 
žáků i budoucích školáků, 

ale také bývalí absolventi 
školy. 
Den otevřených dveří pořá-
dá vedení školy ve čtvrtek 
18. dubna od 9 do 12 hodin.  (red)

K ZÁPISŮM do 1. třídy do osmi přerovských základních škol a jedné soukromé mohou rodiče  spolu s dětmi přijít ve dvou 
termínech, a to 8. nebo 9. dubna.  Ilustrační foto: Ingrid Lounová 

Novinka: Pětasedmdesátníci si mohou
na památku odnést fotku z fotokoutku
Už tradiční přerovskou akcí je 
Setkání pětasedmdesátníků – 
Přerovanů, kteří v daném roce 
oslaví 75 let svého života. Schá-
zejí se vždy v Městském domě 
ve třech termínech. Letos jejich 
společná narozeninová párty 
připadá na 2. dubna, 28. května 
a 8. října, oslava začíná ve tři 
hodiny odpoledne.

„Pro letošní pětasedmdesát-
níky jsme připravili novinku, 
která by je mohla potěšit. Pří-
mo v předsálí Měšťáku bude pro 
ně přichystán fotokokoutek, 
v němž se mohou nechat zdar-

ma na památku vyfotit – a to 
sami, nebo se svými přáteli či 
spolužáky,“ uvedla Lenka To-
mečková z Kanceláře primáto-
ra. Fotograf jim bude k dispozici 
tři hodiny – od půl čtvrté do půl 
sedmé, a snímek si mohou osla-
venci ihned odnést.

„Setkáme se s občany, kteří 
jsou předposledním válečným 
ročníkem, tedy s lidmi naro-
zenými v roce 1944. Tradičně 
je čeká naše osobní blahopřání 
i vystoupení dětí ze základ-
ních škol,“ řekl primátor měs-
ta Přerova Petr Měřínský.  (lech)

Upozornění pro občany
V pátek 5. dubna od 13 hodin nebudou v budově magistrátu v Bratrské ulici kvůli 
odstávce elektrické energie v provozu informační systémy. V praxi to zname-
ná, že nebude fungovat portál občana, archivní portál, rozklikávací rozpočet, 
Czechpoint, dopravně správní agendy, hostovaná spisová služba, služby GISu, 
wi-fi  hotspot, a sdílený internet.  (red) 
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Harmonogram přistavování kontejnerů

PŘEROV + PŘEDMOSTÍ 

Alšova u stadionu 2.–5. 4.

B. Němce za VST 15.–18. 4.

Budovatelů 1 9.–12. 4.

Dvořákova park. u nemocnice
 23.–26. 4.

Horní náměstí 15.–18. 4.

Hranická u bývalé cihelny 9.–12. 4.

Husova dvůr 2.–5. 4.

Jižní čtvrť I/31 15.–18. 4.

Jižní čtvrť u bývalých jeslí 2.–5. 4.

Kozlovská parkoviště 23.–26. 4.

Kozlovská u kašny 9.–12. 4.

Křivá 30. 4.–3. 5.

křiž. Teličkova–Sportovní 15.–18. 4.

Mikuláškova 23.–26. 4.

Na Hrázi za mostkem 2.–5. 4., 29.–2. 5.

Na Loučkách 15 23.–26. 4.

Na Odpoledni u lékárny 8.–11. 4.

nám. Fr. Rasche u parku  15.–18. 4.

Optiky u lékárny 30. 4.–3. 5.

Osmek–U Žebračky 29. 4. –2. 5.

Palackého za sam. 8.–11. 4.

Pod Hvězdárnou parkoviště 9.–12. 4.

Riedlova křižovatka 2.–5. 4., 29.–2.5.

Seifertova u výstaviště 8.–11. 4.

Sokolská u MŠ 8.–11. 4., 29.–2.5.

Sokolská u V. Dlážka 18 2.–5. 4.
  a 15.–18. 4.

Svisle za samoobsluhou 8.–11. 4.

Šrobárova 13 23.–26. 4.

Trávník konec 2.–5. 4.

Trávník u Chemoprojektu 9.–12. 4.

tř. 17. listopadu zezadu u jeslí 8.–11. 4.

U Rybníka u trafa 9.–12. 4.

Vsadsko parkoviště 23.–26. 4.

Za Mlýnem 3 23.–26. 4.

MÍSTNÍ ČÁSTI

Čekyně k sokolovně 29. 4.–2. 5.

Čekyně Na Červenici 8.–11. 4.

Dluhonice točna 8.–11. 4.

Dluhonice U Rozvodny 29. 4.–2. 5.

Henčlov křiž. Hliník, Martinská 23.–26. 4.

Henčlov křiž. Hliník, Nová 30. 4.–3. 5.

Henčlov Sokolů 2.–5. 4.

Henčlov Zakladatelů 28 9.–12. 4.

Kozlovice Na Vrbovcích 15.–18. 4.

Kozlovice Tučínská 30. 4.–3. 5.

Kozlovice začátek obce 9.–12. 4.

Lověšice Drážní 30. 4.–3. 5.

Lověšice točna autobusu 2.–5. 4.

Lověšice U Sokolovny 23.–26. 4.

Lýsky Za Vodou 23.–26. 4.

Penčice V Kótě 15.–18. 4.

Újezdec Nová čtvrť 2.–5. 4.

Újezdec Pod Dubíčky 9.–12. 4.

Vinary Mezilesí I 29. 4.–2. 5.

Vinary Mezilesí II 8.–11. 4.

Žeravice Na Návsi 15.–18. 4.

ZAHRÁDKÁŘSKÉ OSADY

u Žebračky křižovatka 15.–17. 4.

parkoviště u Laguny 15.–17. 4.

pod nemocnicí č. 1 8.–10. 4.

pod nemocnicí č. 2 8.–10. 4.

pod nemocnicí č. 3 8.–10. 4.

pod nemocnicí č. 4 8.–10. 4.

u Kozlovic č. 1 15.–17. 4.

u Kozlovic č. 2 15.–17. 4.

147. NAROZENINY

26. dubna 2019 od 15:00 do 22:30 hod.

PROGRAM:

VSTUPNÉ:
150 KČ V PŘEDPRODEJI V PODNIKOVÉ PRODEJNĚ DO 31. 3. 2019
200 KČ V PŘEDPRODEJI V PODNIKOVÉ PRODEJNĚ DO 25. 4. 2019
250 KČ V DEN KONÁNÍ AKCE

PIVOVARU ZUBR
30 hod.

19:00  
 21:00  NA AKCI SE ZA NÁPOJE 

NEPLATÍ ! 
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Farmářské trhy  prodloužily otevírací dobu, 
zájem Přerovanů byl ale stejně malý

  První letošní farmářský trh na náměstí TGM byl v jiném režimu 
než ty loňské. Kvůli kritice občanů se město domluvilo se zástupci 
Okresní agrární komory, kteří trhy organizují už třetím rokem, aby 
stánky zůstaly otevřeny do 17 hodin. Příležitost k nákupům tak 
dostali i lidé, kteří pracují déle. S velkým zájmem Přerovanů se ale 
prodejci ani tentokrát nesetkali. 

Stánky s nejrůznějšími druhy 
potravin i výrobků od řeme-
slníků se otevírají vždy jeden 
čtvrtek v měsíci okolo desáté 
hodiny. Na březnový farmář-
ský trh přijely téměř tři desítky 
prodejců z celé Moravy. Do Pře-
rova pravidelně jezdí i Ivo Ve-
líska z Vnorov na jižní Mora-
vě. „Mně se v Přerově prodává 
dobře. Nabízím víno z černého 
rybízu a lidé u mě nakupují,“ 
uvedl Ivo Velíska. Na březno-
vých farmářských trzích byly 
stánky s uzeninou, pekařskými 
výrobky, kořením, medovinou 
a vínem, květinami a přísada-
mi, keramikou nebo třeba ko-
šíkářskými výrobky. „Někteří 
prodejci už ale do Přerova jezdit 
nechtějí, protože jim místní ne-

dají utržit,“ zmínila Jana Nera-
dilová z Okresní agrární komo-
ry. To je třeba případ prodejců 
sýrů, tvarůžkových specialit 
z Loštic a výrobců jogurtů.  
„Na trhy chodím nepravidelně, 
a když přijdu, tak nakupuji po-
dle chuti, co mě osloví. Hlavně 
ovoce, koláče, zeleninu a spe-
ciality,“ uvedla Ivona Hájková 
z Přerova.

V minulosti lidé často kri-
tizovali, proč se trhy nekona-
jí třeba o víkendu nebo proč 
nejsou farmáři ve stáncích až 
do večerních hodin. „Odpově-
dí je, že prodejci právě v sobo-
tu či v neděli prodávají v mís-
tech, která jsou pro ně větší 
zárukou výdělku. Vstřícným 
krokem je prodloužená doba 

do 17 hodin – a uvidíme, jestli 
to ovlivní kupní sílu,“ doplnil 
náměstek primátora Michal 
Zácha. Podle průzkumu pra-
covníků agrární komory ale 
nejvíce zboží prodají stánkaři 
během dopoledne.  

Další farmářské trhy jsou 
v jarních termínech napláno-
vány na 18. dubna, 16. května 
a 13. června. „Uvidíme, jak se 

bude situace vyvíjet v dubnu. 
Ale během březnových trhů, 
i když zůstaly stánky otevře-
né déle, tak lidé odpoledne 
ve většině případů náměstím 
jen prošli a nic nenakupova-
li. Pokud bude situace na ná-
sledujícím trhu stejná, tak se 
vrátíme k předchozí otevírací 
době, a to do 16 hodin,“ uza-
vřela Neradilová.  (ilo)

FARMÁŘSKÉ TRHY bývají na náměstí TGM vždy v jeden čtvrtek v měsíci, během 
prázdnin se nekonají.  Foto: Ingrid Lounová

Mobilní Rozhlas hlásí, že začíná od dubna informovat Přerovany
Ke startovní čáře míří Mo-
bilní Rozhlas – komunikační 
platforma, která má dopomoci 
Přerovanům k lepší informo-
vanosti. Od prvního dubnové-
ho dne mohou dostávat ty nej-
čerstvější informace z Přerova 
a jeho místních částí, a to pří-
mo do svých chytrých mobilů 
nebo mailových schránek. Už 
teď se mohou do systému regis-
trovat – a to buď přes webovou 
stránku www.prerov.mobilni-
rozhlas.cz, nebo přes mobilní 
aplikaci Zlepšeme Česko.  Kdo 
se stane součástí sítě Mobilního 

Rozhlasu, tomu už neunikne 
žádná podstatná zpráva.

„Uživatelé budou informová-
ni třeba o blížícím se nebezpečí, 
blokovém čištění, odstávkách, 
poruchách, výpadcích energie, 
uzavírkách silnic, o ztracených 
věcech i zvířatech. Dozví se 
výstupy z rady města, jaký kul-
turní program je čeká nebo kam 
mohou o víkendu vyrazit za zá-
bavou. Každý si může zvolit 
okruh informací, které ho zají-
mají,“ uvedl přerovský primátor 
Petr Měřínský. Občané, kteří se 
zapojí do Mobilního Rozhlasu, 

budou mít jedinečnou možnost 
poukázat i na nepořádek v uli-
cích města, na černé skládky, 
poškozený veřejný majetek 
a další věci, které je v ulicích 
rozčilují. Stačí, když daný pro-
blém vyfotí přes aplikaci Zlep-
šeme Česko - a snímek se už 
dostane do rukou těm, kteří se 
o nápravu postarají. „Aplikaci 
už používá přes 500 obcí a měst, 
včetně hlavního města. Zají-
mavostí pro Přerovany může 
být to, že celý systém vymyslel 
jejich rodák – Přerovan Ondřej 
Švrček,“ doplnil náměstek pře-

rovského primátora Michal Zá-
cha. Ten zároveň připomněl, že 
až se celý systém zaběhne, může 
město využít Mobilní Rozhlas 
i pro vytváření jednoduchých 
minireferend a průzkumů, 
na základě nichž bude mož-
né v reálném čase konzultovat 
některá rozhodnutí s občany 
a plánovat další kroky.

Kdo si nebude vědět rady 
s registrací, může se s žádostí 
o pomoc obrátit na Janu Pivo-
dovou z přerovského magist-
rátu (jana.pivodova@prerov.
eu, 581 268 205).  (lech)
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Jaká budou mít práva 
spotřebitelé v EU?
V těchto dnech se rozhoduje mezi 
Evropským parlamentem a ministry 
zemí EU o tom, jaká budou mít spotře-
bitelé práva při nakupování. Jde o 
hodně. Například, zda zůstane v 
zákoně možnost vrátit zboží z e-shopu 
do 14 dnů bez udání důvodu, nebo se 
toto pravidlo zruší. Lidé si na možnost 
zboží nejprve vyzkoušet a případně jej 
vrátit zvykli, jsem jednoznačně pro jej 
ponechat.
  

Jde také o to, jestli konečně zakážeme 
klamání spotřebitelů dvojí kvalitou, 
tedy praxí, kdy se potraviny nebo 
výrobky tváří jako stejné, ale stejné 
nejsou, což spotřebitele u nás poško-
zuje. Bojuji proti této praktice a všem, 
kteří ji všemožně obhajují, trvale něko-
lik let, nejprve vlastními průzkumy a 

analýzami, přesvědčováním kolegů, 
bruselských úředníků v Evropské 
komisi, výrobců a obchodníků. Prosa-
dila jsem v Evropském parlamentu 
řešení, které dvojí kvalitu staví mimo 
zákon a nechci, aby se nyní mé několi-
kaleté úsilí zmařilo. Proto jsem nyní 
rozčarována přístupem ministrů 
průmyslu a obchodu, jejichž řešení je 
kočkopes s doširoka otevřenými zadní-
mi vraty, aby výrobci mohli s praxí 
dvojí kvality pokračovat. To je pro mne 
nepřijatelné a budu dělat všechno 
proto, aby takový paskvil neprošel.
  

Dalším tématem, které spotřebitele v 
České republice zajímá, je krátká život-
nost výrobků. Případy, kdy se drahý 
výrobek pokazí těsně po vypršení 
záruční doby, jsou velice časté. Oprava 
stojí téměř více než výrobek samotný 
nebo nejde provést vůbec. Pověstná 
kazítka mohou mít mnoho podob a v 
některých zemích, například ve Francii, 

je tato praxe nelegální. I to je ochrana 
spotřebitelů. Stejně jako to, aby 
zákony byly v praxi vymahatelné, ať se 
nekalého jednání dopustí obchodník 
nebo výrobce v České republice nebo 
zahraničí. Při své práci v Evropském 
parlamentu stojím na straně českých 
spotřebitelů.

MUDr. Olga Sehnalová, MBA
poslankyně Evropského parlamentu

Seniorům, kteří si to přejí, budou chodit 
gratulovat zástupci města

  Blahopřání Přerovanům, kteří oslavili 80, 85, 90 a 95 let – toto téma rozdělilo zastupitele města na dva 
tábory. Spor se týkal toho, zda je v dnešní době vhodné chodit každému seniorovi přát osobně až domů, 
nebo jestli jde o nepříjemné narušování jejich soukromí. 
Až do konce loňského roku 
roznášeli do bytů seniorů ba-
líčky s blahopřáním spolupra-
covníci komise pro občanské 
záležitosti. Praxe spočívala 
v tom, že si gratulanti vyzved-
li na radnici dárkový balíček, 
cestou koupili květinu a vyda-
li se na adresu seniora, aby mu 
osobně poblahopřáli. Jenže 
tento postup se mnohdy nelí-
bil některým seniorům i jejich 
dětem – upozorňovali na to, že 
v době „šmejdů“ není rozum-
né, aby seniory takto nahodile 
navštěvovali cizí lidé. Úřední-
ci z Kanceláře primátora proto 
připravili nový koncept – ba-
líčky s blahopřáním od pri-
mátora byly od ledna roku 
2019 posílány oslavencům 
poštou. A sami senioři si ten-
to postup pochvalovali. Jenže 
část opozičních zastupitelů se 
postavila proti této novince 
s odůvodněním, že je gratu-
lace neosobní – a že na senio-
ry mnohdy nemyslí ani jejich 
potomci, proto je vhodné, aby 
jim alespoň zástupci města 
osobně popřáli. K jejich ná-
zoru se připojila i komise pro 
občanské záležitosti, jejíž čle-
nové navrhli, že by mohli oni 
chodit do domácností senio-
rům osobně přát. 

Podnětem komise se zabý-
vali i radní města, kteří na ná-
vrh nakonec přistoupili. Proto 
se radnice od dubna zase vrátí 
k osobním návštěvám u se-
niorů. Navštěvovat je budou 
členové komise pro občanské 
záležitosti, v místních částech 
– mimo Předmostí a Penčice 
– mohou oslavenci čekat dele-
gaci z výboru pro místní části, 
všichni se budou prokazovat 
průkazkou vydanou magist-
rátem. Do řad gratulantů měli 
možnost se zapojit i zastupite-
lé, tuto možnost – mimo členy 
komisí a výborů, však využil 
pouze jeden z nich. Přerova-
nům, kteří oslaví sto a více let, 
bude dle zvyklostí z let minu-
lých přát primátor nebo před-
seda komise pro občanské zá-
ležitosti. 

Až do konce roku 2018 do-
stávali senioři od města typic-
ký dárkový balíček s potra-
vinami. „Protože jsme chtěli 
originálnější dárek, nechali 
jsme pro ně na zakázku vyro-
bit plechovou krabičku s mo-
tivem starého Přerova – a v ní 
mají kvalitní kávu a čaj,“ 
uvedla vedoucí Kanceláře pri-
mátora Daniela Novotná.

Senioři se nemusejí obávat, 
že by je návštěva zaskočila. 

Zhruba s týdenním předsti-
hem dostanou do svých poš-
tovních schránek lístek s in-
formací, který člen komise či 
výboru je navštíví, který den 
a v kolik hodin. Pokud si osla-
venec nebude přát osobní bla-
hopřání, zatelefonuje na číslo 
uvedené na lístku – a dárek 
mu bude následně zaslán poš-
tou.  (lech)

BALÍČKY budou seniorům jubilantům 
předávat zástupci města osobně 
a vždy se prokážou průkazem magist-
rátu.   Ilustrační foto: MMPr

Kdo bude chodit blahopřát

Komise pro občanské záležitosti: Pavel Košutek, Petr Turanec, Daniela Jasová, Irena 
Hanzlová, Ludmila Tomaníková, Ivana Košutková, Patricie Sládečková, Eva Mádrová
Zastupitelé města Přerova: Jakub Navařík
Místní výbor Žeravice: Jana Ščepitová, Ludmila Landsmannová
Místní výbor Čekyně: Bohumír Střelec, Jindřich Švestka
Místní výbor Dluhonice: Simona Bouchalová, Radek Zlámal
Místní výbor Henčlov: Naděžda Valachová, Petr Laga
Místní výbor Kozlovice: Alena Vyplelová, Jolana Čechová
Místní výbor Lověšice: Dana Svobodová, Eva Hrutkaiová
Místní výbor Lýsky: Libor Slováček, Jiří Odstrčil 
Místní výbor Popovice: Jiří Mašek, Vladimír Röss
Místní výbor Újezdec: Kristýna Čechová, Jitka Stoklásková
Místní výbor Vinary: Vladimír Machura, Zdeněk Navrátil
Místní výbor Předmostí se do roznášení balíčků nezapojil
Místní výbor Penčice se do roznášení balíčků nezapojil

Poznámka: po uzávěrce se k osobním blahopřáním jubilantům připojili i zastu-
pitelé Michal Zácha a Petr Kouba 
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Hudební vzpomínky: Smím prosit? Kapely hrávaly
hned na pěti pódiích, mladí žili muzikou a tancem
3. díl
I když kapela Malý KRAB v po-
lovině 60. let ukončila svou 
činnost, muzikanti své nástro-
je neuložili na věčnost. „Ani 
já jsem dlouho neměl hudební 
odpočinek. Asi po půl roce, co 
jsme s Malým KRABem přesta-
li hrát, mě požádal můj tehdejší 
šéf – ředitel Energoprojektu – 
pan František Lakomý, abych 
s jeho synem Jirkou a ještě s ně-
kolika dalšími muzikanty, kte-
ří byli v dané chvíli volní a bez 
závazku, dal dohromady kape-
lu. Této šéfovské žádosti nebylo 
možno nevyhovět, a tak jsme 
se přibližně koncem roku 1965 
sešli s Jirkou Lakomým, Jir-
kou Pavelkou, Láďou Tšponem, 
Jardou Kubínem, Frantou Bu-
lantem a Lubošem Plevou a dali 
jsme dohromady kapelu pod 
novým jménem D XI,“ zavzpo-
mínal na vznik další přerovské 
kapely Jaroslav Schön.

Kdo chtěl hrát, musel před 
komisi
Muzikanti D XI se několikrát 
sešli ke zkouškám a po krát-
kém čase v Městském domě 
předstoupili před zkušeb-
ní komisi. „Seděl v ní Rudolf 
Neuls starší, Dr. Vladimír 
Čech a Břetislav Kramář. My 
jsme úspěšně zvládli kvalifi -
kační přehrávky a získali jsme 
licenci hudebníka s opráv-
něním pobírat plat dle kva-
lifi kace, což bylo v 70. letech 
80 až 140 korun za vystou-
pení,“ popsal obvyklý postup 
Schön.  Kapela měla brzy ši-
roký repertoár a byla známá 
tím, že hrála takzvaně ze zdi, 
to znamená bez not, jen na zá-
kladě odposlechu přehráva-
ných skladeb různých kapel 
z magnetofonu. „Tak jsme to 
praktikovali i v Malém KRA-
Bu,“ doplnil své vyprávění.  
Kapela D XI hrála ve složení 
– Jaroslav Schön (klavírista, 
vedoucí kapely), František 
Bulant (zpěvák), Ladislav Gej-
za Tšpon (bicí), Jirka Lakomý 
(klarinet a saxofon), Jirka Pa-
velka (trumpeta), Luboš Pleva 
(foukací harmonika a housle) 
a Jarda Kubín (basa). 

Stálou štací kapely se sta-
la nová kavárna v restauraci 
Bečva, kde pravidelně hráli 
o pátečních a sobotních ve-
čerech, silvestrech, ale také 
během Vánoc a Velikonoc. 
„S touto kapelou jsme několik 
let po sobě absolvovali tra-
diční sokolské šibřinky, které 
bývaly v přerovské sokolovně, 

a my jsme hrávali v takzva-
ném  pekle. Společně s orches-
trem Mistral jsme také hráli 
na různých plesech v Komuně 
a někdy jsme zaskočili v Avi-
onu. A šlapalo nám to ná-
ramně, alespoň podle ohlasu 
obecenstva,“ zavzpomínal 
Schön. Po čase vystřídala 
pracovně zaneprázdněného 
zpěváka Frantu Bulanta teh-
dejší studentka Marcela Ur-
bášková, která je dodnes pod 
jménem Marcela Vysloužilová 
stále skvělá zpěvačka. „Hráli 
jsme swingové i orchestrál-
ní skladby, ale také dixielan-
dové. V kapele se vystřídala 
spousta výborných muzikan-
tů a Marcela to s námi vydrže-
la až do zániku kapely,“ dodal 
Schön. Když v kapele potře-
bovali záskok, tak si s D XI 
zahráli i další známí přerov-
ští muzikanti.  „Zpíval s námi 
třeba Miloš Vošický i Zdeněk 
Flora, na piano hrál Standa 
Horák, ale i Vladimír Čech, 
před nímž jsme skládali mu-
zikantské zkoušky. Nesmím 
zapomenout ani na basistu 
Jiřího Drkoše, Zdeňka Peca, 
který hrál na bicí, nebo Jardu 
Slováka, zvaného Karot,“ do-
plnil jména občasných kolegů 
v kapele.  K nim vlastně patřil 
i Luboš Pleva, který i když pa-
třil k zakládajícím členům ka-
pely, neměl času nazbyt a byl 
také považován za hosta. „Kdy 
přesně kapela ukončila svou 
činnost, si už nepamatuji, ale 
bylo to začátkem 70. let,“ zmí-
nil Schön. Do nebeské kapely 

postupně odešli všichni bý-
valí kolegové muzikanti – Lu-
boš Pleva, Jirka Pavelka, Jirka 
Lakomý, Láďa Gejza Tšpon, 
Franta Bulant, Standa Horák, 
Zdeněk Flora, Zdeněk Pec. 
„Před rokem odešel na druhý 
břeh i Dr. Vladimír Čech, kte-
rý byl nejenom můj hudební 
kolega, ale také velký vzor,“ 
zakončil smutné vyprávění.

Muzikou žila celá rodina
Ke konci hudební kariéry Ja-
roslav Schön ještě zaskako-
val coby pianista a varhaník 
ve známé přerovské populární 
a estrádní skupině Klokani, 

kde zastupoval právě Vladimí-
ra Čecha. „A také jsem si velmi 
rád zahrál několik vystoupení 
s nástupci KRABa – v orchestru 
Mistral za nemocného Bohu-
mila Škodu juniora – zvaného 
Muška. A bylo to zrovna v době, 
kdy s tímto znamenitým or-
chestrem nějaký čas zpívala 
moje dcera Dagmar,“ nastínil 
hudební vazby v rodině. Že ja-
blko nepadá daleko od stromu, 
potvrdil i jeho syn, který se vy-
dal v otcových stopách. „Syn 
Jaroslav začal s muzicírováním 
na klávesy – zkušebnu měli 
ve sklepě v rodinném domě 
mých rodičů, hrál po zábavách 
ve skupině Pirillo a pokračo-
val v Synkopě. Po čase šla ale 
muzika kvůli studiu stranou. 
Hudba má ale stále v naší rodi-
ně pevné kořeny,“ dodal Schön.

Největší zásluhu na tom 
všem měla jeho žena Dáša. 
Byla to právě ona, která vy-
tvářela rodinné zázemí a řídila 
celou domácnost. „Celé dlou-
hé roky tolerovala mou záli-
bu a určitě to mnohdy neměla 
jednoduché. A vždy mi dů-
věřovala a mě zase její důvěra 
zavazovala. Důkazem našeho 
pevného svazku je skuteč-
nost, že jsme loni v tichos-
ti jen se skleničkou dobrého 
moravského vína oslavili 66 
let společného života,“ doplnil 
své vyprávění.  Teď si Jaro-
slav Schön doma u piana často 
hraje všechny ty známé melo-
die a v jeho hlavě se odehrává 
vzpomínkový fi lm. „Řečeno 
slovy básníka – bylo to krásné 
a myslím si, že toho bylo dost.“                                                                                          
 Ingrid Lounová

VYSTOUPENÍ SOUROZENCŮ HOMMELOVÝCH v kavárně Bečva v říjnu  roku 
1966. Doprovázela je rytmika D XI – Láďa Tšpon (bicí), Jaroslav Kubín (basa), 
Jirka Pavelka (trumpeta) a Jaroslav Schön (piano). Vystoupení mělo obrovský 
úspěch.  Foto: archiv JS

PŮVODNÍ ORIGINÁLNÍ KAPELA D XI, zleva Jiří Pavelka, Jiří Lakomý, Láďa „Gej-
za“ Tšpon, Marcela Urbášková, Jaroslav Kubín a Jaroslav Schön v kavárně Bečva. 
Na snímku chybí zpěvák Franta Bulant a Lubomír Pleva, který byl na setkání 
nejlepších světových hráčů na foukací harmoniku v Rakousku.     Foto: archiv JS

Denní zpravodajství na www.prerov.eu
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Den jazzu oslavíme se dvěma legendami
  Letošní koncert Matějské jazzové pouti se koná netradičně v pon-

dělí 29. dubna v předvečer Mezinárodního dne jazzu. Do Městského 
domu na jarní prolog Československého jazzového festivalu přijedou 
hned dvě legendy – Martin Kratochvíl a Laco Deczi. 
První hvězdou večera bude 
Martin Kratochvíl, který se 
proslavil jako muzikant propo-
jující jazz a rock a je také pro-
pagátorem elektronické a syn-
tezátorové hudby. „Převážnou 
část svého muzikantského ži-
vota věnoval skupině Jazz Q. 
Tímto uskupením prošla řada 
vynikajících interpretů – Jana 
Koubková, Jana Kratochvílová, 
Jiří Stivín nebo Luboš Andršt. 
V Přerově se tento skvělý muzi-
kant představí právě s Jazz Q,“
zmínil Rudolf Neuls, ředitel 
Československého jazzového 
festivalu v Přerově.

Druhá půle koncertu bude 
patřit světoběžníku – Lacu 
Deczimu, který žije ve Spoje-
ných státech, ale v Evropě kon-
certuje dvakrát do roka. „Laco 
je legenda opravdu internacio-
nální. Kromě toho, že je muzi-
kant, skladatel a malíř, je také 
neskutečný recesista, který se 
umí postarat o zábavu,“ uvedl 
Laca Decziho – výjimečného 
trumpetistu, Neuls. Laco Dez-
ci si v Přerově už poněkolikáté 
zahraje se svou kapelou Celula 

New York. Večerem, který za-
číná v Městském domě v 19.30 
hodin, bude provázet Aleš 
Benda. Afterparty po koncertě 
bude patřit třináctičlenné for-
maci špičkových hudebníků ze 
Zlína – F dur Jazzband.  (ilo)

LACU DECZIMU bude patřit druhá půle 
koncertu.  Foto: archiv LD 

Synkopa zahraje své hity, slaví 55 let
Kultovní přerovská kapela Synkopa oslaví 55. jubileum od svého 
založení. A své narozeniny si připomene na místě, kde se odehrá-
valy její koncerty – v Městském domě, se svými fanoušky a svou 
muzikou. V sobotu 27. dubna se Měšťákem rozezní hity Vyznání, 
Pihovatá dívka, Malinká, Ša-la-la-la-li nebo Čistý oči. Muzikanti 
vzpomenou na všechny své bývalé členy, i ty, kteří už nejsou mezi 
námi. Pavla Nováka zastoupí jeho stejnojmenný syn a vystoupí 
i další hosté večera.

Zatímco na konci 60. let se mládež scházela na taneční čaje 
v Měšťáku odpoledne, tak ten sobotní jubilejní koncert začíná 
ve 20 hodin.  „Byli jsme tehdy mladí, krásní, plní energie a tře-
tí hodina nedělní pro nás byla týden co týden malým svátkem: 
v tuto hodinu se totiž za zvuku znělky otevírala opona jeviš-
tě velkého sálu a naše Synkopa nám začínala hrát,“ vzpomněl 
na dobu před 50 lety hlavní dramaturg večera a také jeho mode-
rátor Bob Přidal. V sobotu se na pódium postaví zakládající člen 
Laďa Peška, Emil Krestýn, František Janča, Pavel Grňa, Petr 
Řihošek a František Šejba. „Jako důkaz těch krásných let, jako 
vzpomínku na mládí jsme připravili taneční zábavu s názvem 
Tenkrát ve tři...,“ pozval příznivce Synkopy Bob Přidal.  (ilo)

Den sociální práce nastíní možnosti pomoci
Světový den sociální práce 
si ve středu 24. dubna připo-
meneme i v Přerově. Ve velké 
zasedací místnosti magistrátu 
ve Smetanově 7 se uskuteční 
od 9 do 17 hodin prezentace 
služeb a institucí, které se po-
dílí na sociální práci pro děti 
a mládež, seniory i postižené 
a nemocné spoluobčany. Akce 
je určena pro veřejnost, stu-
denty i pedagogy. Prezentovat 

se bude Magistrát města Pře-
rova, Sociální služby města 
Přerova, úřad práce, Charita, 
Člověk v tísni, Armáda spásy, 
Centrum duševního zdraví, 
Kappa Help, pedagogicko-
-psychologická poradna, Svaz 
tělesně postižených a dal-
ší instituce. Na závěr dne se 
v 16.40 hod. uskuteční recitál 
přerovské zpěvačky Ireny Ka-
novské.  (red)
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Program Velikonoc 

Horní náměstí 21. 4.

Velikonoční jarmark 10–18 hod.

10.00 Atlas a Bios

11.30 Valmont – skupina historického 
a scenického šermu z Valašského 
království

12.30 Rabussa – přerovská hudební 
skupina

14.00 Haná Přerov – lidové tance a zpěvy
14.30 Pletení tatarů
15.00 Haná Přerov
15.30 Markus M – šermířský spolek 
z Přerova
16.30 Fleret – folkrocková kapela 
z Vizovic
15.–18. 4. Velikonoční salon – Měst-
ský dům – malý sál 

Hlavní inspirací pro vznik většiny vystavených děl byla láska
 Podoby lásky a její umělecké ztvárnění je k vidění na výstavě Přec 

mé srdce láskou hoří v přerovském zámku. Vernisáže se 8. března 
zúčastnil i fotograf a obdivovatel Karla Hynka Máchy Romek Hanz-
lík, který se vydal po stopách velkého českého básníka a své dojmy 
zachytil objektivem hledáčku svého fotoaparátu.
Umělecké snímky Romka 
Hanzlíka, které doprovázejí 
výstavu Máj – Romek Hanz-
lík, jsou v přerovském zámku 
k vidění do 8. dubna. Další fo-
tografi e od stejného autora jsou 
součástí výstavy Přec mé srdce 
láskou hoří, jež je veřejnosti 
přístupná až do konce červen-
ce. „Výstava o lásce prezentuje 
nejrůznější sbírkové předměty 
z depozitáře Muzea Komen-
ského a navazuje na fotogra-
fi ckou výstavu Romka Hanz-
líka – muže několika profesí 
a zájmů.  Je nejen cestovatel, 
cyklista, hudebník, manažer, 
novinář a fotograf, jenž dva-
krát získal ocenění Czech Press 
Foto, ale zároveň velkým příz-
nivcem Karla Hynka Máchy,“ 
uvedl na vernisáži ředitel Mu-
zea Komenského Radim Hi-

mmler. A právě barevný cyk-
lus Intimní krajina Karla Hyn-
ka Máchy je i součástí výstavy. 
„O Máchovi jsem si toho hodně 
přečetl včetně jeho deníků 
a vydal jsem se v jeho stopách. 
Byl velký cestovatel a v té době 
chodil všude pěšky. S příte-
lem se vydal přes Dolomity až 
do italských Benátek a z této 
cesty si psal deník. Denně ušel 
50 až 60 kilometrů, byl neu-
věřitelný chodec a ta cesta mu 
trvala tam i zpět šest týdnů,“ 
zmínil  Romek Hanzlík, který 
se jím nechal inspirovat a stej-
nou cestu absolvoval spolu se 
svými dětmi na kole. Hanz-
lík se vydal i po oblíbených 
Máchových českých hradech 
a zážitky a dojmy, které v něm 
tato místa vyvolala, rezonují 
v jeho fotografi ích.

Na výstavě Přec mé srdce 
láskou hoří, jejíž kurátorem je 
Lubomír Vyňuchal, je ale třeba 
i k vidění  busta Karla Hynka 
Máchy od Milana Knoblocha, 
jež by měla být na základě an-
tropologických nálezů básní-
kovou nejvěrnější podobiznou. 

Určitě zaujme i imaginární 
Máchův portrét z ateliéru ma-
líře i karikaturisty Martina 
Hrona, ale i několik desítek 
vydání Máchova Máje, porce-
lán s tematikou lásky, kované 
skulptury dvojic nebo soubor 
zamilovaných pohlednic.  (ilo) 

AUTOR vystavených fotografi í Intimní krajina Karla Hynka Máchy Romek Hanzlík 
(na snímku vpravo) se zúčastnil vernisáže v přerovském zámku.   Foto: Ingrid Lounová

Autobusové zastávky 
se obléknou do jarního

Autobusové zastávky se oblék-
nou do velikonočního hávu už 
počtvrté. Jejich výzdobu si vza-
li na starost školáci, studenti, 
spolky, fi rmy i instituce. Ná-
pad na jarní výzdobu zastávek 
se před pěti lety zrodil v hlavě 
přerovské fotografky Zuzany 
Štolcové. Od té doby krášlí pro-
sklený přístřešek každoročně. 
A přidali se k ní i ostatní nad-
šenci. „Nás velmi těší, že se nám 
hlásí i noví zájemci, kteří chtějí, 
aby byl veřejný prostor barev-
ný, veselý a působil na okolí po-
zitivně. Letos se nově přihlásili 
i zaměstnanci Arrivy - společ-
nosti, která v Přerově zajišťuje 
autobusovou dopravu,“ uvedla 
organizátorka akce Marta Jan-
dová. V plánu je vyzdobení asi 
deseti autobusových přístřešků. 
Akce začíná 10. dubna a veselé 
zastávky budou v jarním odění 
v přerovských ulicích k vidění 
až do 28. dubna. Stejně jako loni 
proběhne na webu města soutěž 
o nejhezčí zastávku, kde mohou 
lidé hlasovat, která realizace se 
jim nejvíce líbí. Vítězové získají 
od města malou odměnu.  (ilo) 

Hlavní program Velikonoc 
bude v historickém centru
Velikonoční atmosféra zavlád-
ne v Přerově už od druhého 
dubnového týdne. Jako první 
se v sledu událostí hlásí už tra-
diční Velikonoční salon, který 
začíná od 8. dubna ve Středis-
ku volného času Atlas. Týdenní 
akci navštěvují hlavně školní 
kolektivy a děti z mateřských 
škol. O dva dny později se pustí 
do zkrášlování veřejného pro-
storu školáci, studenti, zaměst-
nanci fi rem i institucí, zkrátka 
ti, kteří chtějí rozveselit náladu 
lidí čekajících na autobus. Prá-
vě autobusové zastávky se letos 
obléknou už počtvrté do jarní-
ho hávu. Od 15. dubna začíná 
v malém sále Městského domu 
Velikonoční salon, kde budou 
k vidění nejrůznější ukáz-
ky lidových řemesel a zájemci 
si na salonu mohou zakoupit 
kraslice, keramické ozdoby 
nebo jiné jarní dekorace.

Hlavní program vítání svátků 
jara Hody, hody, doprovody je 
naplánován na neděli 21. dubna 
na Horním náměstí. „Návštěv-
níci si mohou projít lidový jar-
mark, který začíná v 10 hodin 
a potrvá až do pozdního odpo-
ledne, a zároveň si mohou vy-
brat z nabídky vystoupení dětí 
ze Střediska volného času Atlas 
a Bios, šermířských klání nebo 
folklorních vystoupení. Závěr 
celodenního programu patří 

vizovické kapele Fleret,“ infor-
moval ředitel Kulturních a in-
formačních služeb města Pře-
rova Jaroslav Macíček. Na jar-
marku si budou moci zájemci 
pod odborným dohledem uplést 
pomlázku. „Na jarmarku se bu-
dou prodávat řemeslné výrob-
ky – keramika, sklo, šperky 
a samozřejmě i nejrůznější po-
chutiny – od koláčů, perníků, 
oříšků až po uzenářské výrob-
ky a lahodné moky. Pro malé 
děti bude určitě atraktivní kou-
tek se zvířátky,“ zmínila Renata 
Tšponová z pořádajícího spolku 
Anima Historica.

Kdo zamíří na Horní náměs-
tí, neměl by si nechat ujít strom 
Vajíčkovník před Galerií města 
Přerova. „Zveme malé i velké 
návštěvníky i celé třídy, ať při-
jdou v předstihu ozdobit naši 

lípu vlastnoručně vyrobenými 
kraslicemi. Fantazii se meze 
nekladou – kraslice mohou 
být z různých materiálů, de-
korované různými technika-
mi,“ doplnila vedoucí galerie 
Lada Galová. Tamní letitou lípu 
promění ve velikonoční strom 
Přerované už potřetí.  (ilo) 
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Trasy Přerovského vandru

Junioři v kolové se v sokolovně utkají o mistrovský titul
  Poslední dubnová sobota bude v přerovské sokolovně ve znamení mistrovství České republiky juniorů v sálové cyklistice - v kolové a kra-

sojízdě. Zápasy začínají v 10 hodin a předpokládaný konec je okolo 16. hodiny. Diváci mohou fandit i domácí dvojici – Matěji Karasovi a Michalu 
Nitschemu. Zajímavou podívanou budou jistě i krasojízdy dívek, hochů a dvojic.

Sálová cyklistika má v Přerově 
tradici už od roku 1953. Oddíl 
TJ Spartak stavěl na základech 
silniční cyklistiky a také kra-
sojízdy, která až do roku 1976 
získala řadu mistrovských ti-
tulů. Po osamostatnění silnič-
ní cyklistiky se oddíl zaměřil 
na kolovou a období po roce 
1960 zaznamenal velký vze-
stup. Zlatá éra kolové spadá 
do 70. až 80. let, kdy přerovská 
kolová usilovala o přední umís-
tění v nejvyšší soutěži – v I. lize. 
V současné době má oddíl pře-
rovské kolové žáky a juniory, 
kteří jsou nadějí, že tento sport 
bude v Přerově pokračovat. 

A právě v sobotu 27. dubna 
bude přerovská sokolovna hostit 
mistrovství ČR juniorů v kolové 
a krasojízdě, kdy se do měs-
ta na Bečvě sjede šest družstev 
juniorů ve věku od 15 do 18 let 
a jednotlivců a dvojic, které se 
utkají o tituly v krasojízdě.

„Junioři hrají dvakrát šest 
minut, a to turnajovým sys-

témem, kdy každý hraje 
s každým. TJ Spartak Přerov 
reprezentují sedmnáctiletí 
junioři Matěj Karas a Michal 
Nitsche a my věříme, že klu-
kům se bude dařit a budou stát 
na bedně,“ informoval trenér 
přerovské kolové Antonín Při-
kryl.

Další atraktivní disciplínou, 
kterou diváci v přerovské so-
kolovně uvidí, budou kraso-
jízdy juniorů. „V krasojízdě 
se předvedou nejlepší jezdci, 
a to dívky i hoši. Jízdu pro-
vází hudba a trvá šest minut. 
V tomto čase musejí předvést 
povinnou sestavu cviků a zís-
kají za ni bodové hodnocení,“ 
vysvětlil Přikryl. Tato disci-
plína se jezdí v jednotlivcích 
i ve dvojicích, a dokonce i mix 
– dívka a chlapec. V Přerově 
uvidíme krasojezdkyně a kra-
sojezdce z Prahy, Brna, z Her-
špic u Brna a Němčic na Hané, 
Přerov v této disciplíně nemá 
zastoupení.  (ilo) 

ŽELÍZKEM V OHNI budou i přerovští junioři Matěj Karas a Michal Nitsche, kteří 
mají na domácí půdě šanci na medailové umístění.  Foto: archiv TJ Spartak oddíl kolové 

Přerovský vandr je už pro turisty tradice, běžci mohou vyrazit na dvanáctku
 Vyrazit do probouzející se jarní přírody na Přerovský vandr mohou 

zájemci na Bílou sobotu. Podle své kondice si mohou zvolit délku trasy 
i formu – mohou si vyjít pěšky, šlápnout do pedálů nebo si vyběhnout 
do Přerovského luhu. V pořadí 45. Přerovský vandr pořádá v sobotu 
20. dubna oddíl vysokohorské turistiky Klubu českých turistů Spartak 
Přerov. Prezence účastníků je od 7 do 9.30 hodin v restauraci Base 
Camp. Start běhu Přerovským luhem je na stejném místě v 10 hodin.

I když je dubnové počasí nestálé 
a mnohdy turistice příliš ne-
přeje, skalní jedinci se odradit 
nenechají. „Zrovna loni nám 
počasí moc nevyšlo, přesto se 
Přerovského vandru zúčastni-
lo 269 lidí. Čtyřicet z nich byli 
cyklisté. Největší zájem z řad 
pěších bývá o 16kilometrovou 
trasu a cyklisté nejčastěji volí 
40kilometrový okruh kolem 
Helfštýna,“ informoval Tomáš 
Beránek z pořádajícího oddílu 
vysokohorské turistiky. Na nej-
delší – 50kilometrovou trasu se 
loni vydali čtyři skalní turisté.

Letošní termín vyšel na Ve-
likonoce, tak se ukáže, kolik 
lidí zvolí během svátku ak-
tivní pohyb s turisty. Pořada-
telé už potřetí zároveň nabízí 
běžeckou trasu – Přerovským 
luhem. „Je to vlastně taková 
běžecká turistika, není to žád-
ný závod. Loni si trasu, která 
kopíruje naučnou stezku Pře-
rovským luhem, zaběhlo tři-
náct běžců,“ doplnil Beránek.

Přerovského vandru se často 
účastní i školní třídy a zájmové 
skupiny. Nejpočetnější turistická 
i cyklistická skupina po absol-
vování trasy obdrží upomínku, 
kterou na Přerovský vandr vě-
nuje primátor Přerova Petr Mě-
řínský. Prezence účastníků je 
v restauraci Base Camp ve dvo-
ře Kainarovy ulice od půl osmé 
do půl desáté. Děti do deseti let, 
školní kolektivy a zdravotně po-
stižení mají startovné zdarma, 
děti nad 10 let i ti, kteří se vyda-
jí na nejkratší, 7kilometrovou 
trasu, zaplatí 15 korun, ostatní 
30 korun. Na občerstvovací sta-
nici v Kozlovicích čeká na všech-
ny účastníky už tradiční po-
choutka – chléb se sádlem a cibu-
lí. Cíl všech turistů i cyklistů je do 
18 hodin v Base Campu, kde 
všichni, kteří absolvují zvole-
nou trasu, obdrží pamětní listy. 
Zájemci si budou moci zakoupit 
i turistické známky a ti, na něž se 
při losování cen usměje štěstí, si 
z vandru odnesou věcné ceny.  (ilo) 

PO SVÝCH, nebo na kole? Pořadatelé Přerovského vandru zvou zájemce o pro-
cházky a projížď ky po okolí Přerova v sobotu 20. dubna. Foto: Tomáš Beránek

Trasy pro pěší

  Okruh Žebračkou – 7 km Přerov 
– Laguna – Žebračka – Přerov

  Na Švédské šance – 16 km Pře-
rov – Lověšice – Švédské šance 
– Kozlovice – Přerov

  Na Moravě do Čech – 30 km 
– Přerov – Lověšice – Beňov – 
Čechy – Kozlovice – Přerov

  Na Záhoří – 50 km –Přerov – 
Lověšice – Dřevohostice – 
Bezuhov – Helfštýn – Lipník nad 
Bečvou – Kozlovice – Přerov

36 000 valašských 
kroků míří 
do Hostýnských vrchů
Plánujete vyrazit v sobotu 
18. května do přírody Hos-
týnských vrchů na 36 000 
valašských kroků? V tom 
případě si musíte zakoupit 
účastnický list v prodejně 
sportu na náměstí TGM 47/5. 
Účastnické listy se prodávají 
do 10. května. Akci pořádá 
Klub přátel turistiky a spor-
tu.  (red)
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
SK Přerov
Eva Machalová, 725 017 083
4. 4. Příbor–muzeum–Štramberk, 
10 km, vlak 7.23 hod., vede Láhnerová
4. 4. Tršice–Velký Újezd, 10 km, bus, 
autobus. stanice č. 13, v 9 hod., vede 
Szabóová
6. 4. Panská Lícha–Jeh. jezírka–
Mokrá hora–Jehnice, 14 km, vlak 6.37, 
vede Šťáva (z Brna)
11. 4. Lačnov–Valašské Klobouky, 
10 km, vlak 7.19 hod., vede Lančová
13. 4. Břeclav–Janův hrad–Lednice, 
15 km, vlak 7.22 hod., vede Šťávová
18. 4. Litomyšl, 10 km, vlak 6.15 hod., 
vede Lančová
18. 4. Fryšták–Zboženské rybníky–
Mladcová–Zlín, 15 km, bus, autobus. 
stanice č. 14, vede Bernátová
20. 4. Kudlov–Provodov–Luhačovi-
ce, 17 km, vlak 7.24, vede Pospíšilová
25. 4. Rokytnice–soutok Bečvy 
a Moravy–Troubky, 10 km, vlak 8.04, 
vede Szabóová
25. 4. Vídeň HBF, 10 km, vlak 7.53, 
vede Michňová
27. 4. Syrákov–Baťková–Potůč-
ky–Vsetín, 17 km, vlak 6.05, vede 
Sedláková
2. 5. Odry–Dobešov–Jindřichov, 
12 km, vlak 8.23 hod., vede Válková
2. 5. Sv. Kopeček–Radíkov–Véska–
Kartouzka–Sv. Kopeček, 13 km, vlak 
7.38 hod., vede Peprnová

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
TJ Spartak Přerov 
Vítězslav Vaculík, tel.: 776 806 161
776 806 161
3. 4. Huštěnovice–Velehrad (pro-
hlídka) –Staré Město, 14 km, vlak 7.37 
hod., vede Punčochářová
6. 4. Rakvice–Přítlucká hora (roz-
hledna) –Kalvárie (rozhledna) –Zaje-
čí, 12 km, vlak 7.53 hod., vede Wnuk
10. 4. Rohatec– Očovské louky–loděni-
ce– Hodonín (zvonkohra, zpívající fon-
tána), 11 km, vlak 7.37 hod., vede Wnuk
13. 4. Paseka–Pasecký žleb–Křížov–
Sovinec–Dlouhá Loučka, 15 km, bus 
v 7.35 hod., autobus. stan. č.11, vede 
Mužíková.
17. 4. Ráby–perníková chaloupka–
Kunětická hora–Sezemice, 10 km, 
vlak v 6.15 hod., vede Pěček.
18. 4. Mezinárodní den ochrany 
památek (vstup do hradu Helfštýn 
i do dalších památek zdarma)
19.–22. 4. Velikonoce na hradě 
Helfštýn– program k velikonočním 
svátkům, www.helfstyn.cz   
20. 4. Přerovský vandr – trasy pěší 
7, 15, 20, 30, 50 km, na kole 30, 45, 70, 
110 km, běžecká turistika 12 km, start 7 
–9 hod. restaurace Base Camp, Kaina-
rova 58 (za Přerovankou), cíl do 18 hod.
24. 4. Troják–Maruška–Bludný–
Ratiboř, 12 km, bus v 8 hod., autobus. 
stanice č. 23, vede Bartošík
27. 4. Město Albrechtice–Rudíkovy-
–U kapličky–Hraniční vrch (unikátní 
rozhledna) –Celní rybník–Město 
Albrechtice, 14 km, vlak v 6.35 hod., 
vede Wnuk (přidá se v Olomouci). 
Nutno mít s sebou občanský průkaz, 
část trasy vede po státní hranici.

1. 5. Bílý kámen – ve vojenském pro-
storu Libavá, 26. ročník, akce pro pěší 
i cyklisty, 7–16 hod., info na www.
akcebilykamen.cz

ODBOR VYSOKOHORSKÉ 
TURISTIKY KČT

Tomáš Beránek 602 575 673
2. 4. Schůze v restauraci Pivovar v 19 
hod., 19.30 promítání severní Rusko, 
souostroví Gulag.  
7. 4. Cyklovýlet Litovelské Pomoraví 
Horka–Litovel–Mladeč–Bílá Lhota 
arboretum–Nové Mlýny–Horka, 
55 km, sraz 7.30 hod. Horka n. M.
13. 4. Po stopách E. Welzla, Zábřeh, 
pěší trasy, vlak 6.16 hod
18.–22. 4. Velikonoční přechod Slo-
venského ráje – 39. ročník, denní 
trasy 25–38 km
20. 4. Přerovský vandr, pěší trasy 7, 
15, 30, 50 km, cyklotrasy 8, 30, 60, 
110 km, start 7.00–9.30 hod. Base 
camp–Kainarova, Přerov
20. 4. Běh Přerovským luhem, 12 km, 
prezence 9.15–9.45, start v 10 hod. 
Base Camp. www.vhtprerov.cz

PŘEROVSKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:
Út–pá 8–17 hod.
So–ne 9–12 a 13–17 hod.

Výstavy:
12. 4.–27. 10. Šejdíři a šizuňkové. 
Střípky z historie falšování potravin 
– náhražky surovin, nižší váha, horší 
jakost, dvojí kvalita potravin – téma-
ta, při kterých často zaslechneme 
povzdech: „To by se dřív stát nemoh-
lo!“  V rámci výstavy zhlédnete 
konkrétní příklady falšování potravin 
v historii, na co všechno si kupující 
museli dávat pozor.
Do 8. 4. Máj – Romek Hanzlík – 
výstava představí ozvěny lyricko-
epické skladby Máj v podání fotografa 
Romka Hanzlíka.
Do 16. 6. Umění žít – Dana Hlobilová. 
Výstava zavede diváka do života 
významné přerovské umělkyně Dany 
Hlobilové. 
Do 31. 7. Přec mé srdce láskou hoří 
– představuje samu lásku v mnoha 
různých podobách, ty jsou prezen-
továny prostřednictvím sbírkových 
předmětů muzea. 

Akce:
11. 4. Vernisáž výstavy „Šejdíři 
a šizuňkové. Střípky z historie falšo-
vání potravin“, v 17 hod., slavnostní 
zámecká síň města Přerova
18. 4. Mezinárodní den ochrany 
památek, vstup zdarma
30. 4. Komentovaná prohlídka 
výstavy Šejdíři a šizuňkové. Střípky 
z historie falšování potravin, v 17 hod., 
přerovský zámek
Objednávky: tel. 581 250 531 

ORNITOLOGICKÁ STANICE
Otevírací doba:
Po–pá 8–16 hod.
So–ne 9–17 hod.

Akce:
1. 4.–31. 10. Dravci, sovy a sokoli – 
sezonní výstava o dravých ptácích. 
Moje oblíbená rostlina.  Výtvarné 
práce z dětské soutěže. Vstup v otví-
rací době, zdarma. 

Výstavy:
1. 4.–31. 10. Dravci, sovy a sokoli – 
sezonní výstava o dravých ptácích. 
Moje oblíbená rostlina.  Výtvarné 
práce z dětské soutěže. Vstup v otví-
rací době, zdarma.

Akce:
1. 4. Vernisáž výstavy Dravci, sovy 
a sokoli. Od 17 hod., budova ORNIS.
5. 4. Tričko s vlčím mákem - tisk 
na světlý textil. Výtvarná dílna. 
Vstupné 180 Kč, tričko vlastní nebo 
za příplatek. Je třeba se přihlásit 
na kosturova@prerovmuzeum.cz. 
Od 16 hod., budova ORNIS. 
17. 4. Den Země. V  9–14 v areálu 
ORNIS. Prohlídky záchranné stanice 
v každou celou hodinu, v každou 
půlhodinu ukázka kroužkování, další 
aktivity. 
18. 4. Mezinárodní den ochrany 
památek, vstup zdarma.
27. 4. Kroužkování mláďat puštíků. 
Exkurze do lesa Království s ukázkou 
kroužkování mláďat puštíků obec-
ných v budkách, návštěva okolních 
vodních ploch. Sraz v 7.40 na vlako-
vém nádraží v Grygově. 
28. 4. Vítání ptačího zpěvu – Záhli-
nice. Procházka soustavou Záhlinic-
kých rybníků a návštěva lužního lesa 
Filena. Pozorování ptáků a dalších 
živočichů a rostlin, ukázka kroužko-
vání ptáků. Sraz v 8.15 před hospodou 
U Čápa v Záhlinicích.

Programy 
pro zájmové skupiny:
Dravci, sovy a sokoli – o dravých 
ptácích, v nové výstavě
Ptáci – vše ze života ptáků
Jarní – stavba ptačí budky a povídání 
o ptačím životě na jaře
Stromy – o stromech v parku Michalov
Ptáci zemědělské krajiny – o čejce, 
koroptvi, skřivanovi a chřástalovi + 
vycházka 
Na návštěvě v záchranné stanici 
– komentovaná prohlídka stanice, 
zdarma.
Semínkovna: Po–pá 8–16 hod., sdíle-
ní semínek zdarma
Ekoporadna: Po–pá 8–16 hod.
Mykologická poradna: Po 8–16 hod.
Přihlášky na akce 
na tel. 581 219 910 12, 
kosturova@prerovmuzeum.cz nebo 
osobně v ORNIS. Informace o progra-
mech na www.ornis.cz 

HRAD HELFŠTÝN

Výstavy:
od 14. 4. Héfaistovy vavříny – v gale-
rii na druhém nádvoří hradu budou 
k vidění díla uplynulých ročníků 
mezinárodního setkání uměleckých 
kovářů Hefaiston. Prostor vyplní 
především díla oceněna mezinárod-
ní porotou Hefaistonu v kategorii 
Demonstrované práce. 

Akce:
6. 4. Otevření historické mincovny 
a expozice archeologie na hradě 
Helfštýn. 
13. 4. Vernisáž výstavy Héfaistovy 
vavříny, od 14 hod.
18. 4. Mezinárodní den ochrany 
památek, vstup zdarma.
19.–22. 4. Velikonoce na hradě. 

Zábavně naučný program, více 
na www.helfstyn.cz
27. 4. Noční prohlídky s kovářskou 
tematikou. Speciální prohlídky dopl-
něné bohatým programem.
28. 4. Jarní jízda zručnosti Oldtimer 
clubu Helfštýn. Přehlídka auto a moto 
veteránů.

MĚSTSKÝ DŮM
3. 4. Vlídně s Josefem Fouskem – 
zábavný pořad k 80. narozeninám 
známého spisovatele, textaře, humo-
risty a písničkáře, v 18 hod.
4. 4. Mateřinky v pohybu – vystoupe-
ní dětí z mateřských škol, od 13 hod.
6. 4. Korunový džínový bál – k tanci 
a poslechu hraje Re-Vox, host 
slovenská populární kapela Lojzo 
ve 20.30 hod.
9. 4. Ladislav Špaček: Etiketa 
ve zkratce, v 19.30 hod.
14. 4. Nedělní párty – taneční odpole-
dne pro seniory se Záhorskou kape-
lou, ve 13.30 hod.  
16. 4. Bára Basiková a Dalibor Gondík 
– SPOLU, večer plný hudby, historek 
a zábavy. Basiková se představí i jako 
herečka a Gondík jako hudebník 
kapely Jazz-G, v 19.30 hod.
23. 4. Drahá legrace – divadelní hra 
volného pokračování Blbce k večeři 
Francise Vebera. Účinkují: J. Carda/
P. Kikinčuk, J. Šťastný/J. Čenský, 
M. Zahálka a další, v 19.30 hod.
27. 4. SYNKOPA 55 – taneční zábava 
u příležitosti 55. výročí založení sku-
piny, ve 20 hod.
28. 4. Nedělní párty – taneční odpo-
ledne pro seniory se skupinou Mini, 
ve 13.30 hod.
29. 4. Matějská jazzová pouť – Martin 
Martin Kratochvíl & Jazz Q, Laco 
Deczi & Celula New York, v 19.30 hod.

Divadelní klub Véčko
Dr. E. Beneše 20
4. 4. Recitál Jiřího Schmitzera – pře-
sunutý pořad z 9. března, v 19 hod.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Akce pro dospělé:
1. 4. – 6. 5. Základy ovládání PC 
s Windows 10 – počítačový kurz pro 
začátečníky (jen pro přihlášené ), 
učebna MěK v Přerově, každé pondělí 
(kromě 22. 4.) od 9–10.30 hod.
4. 4. Prodej vyřazených knih, suterén 
MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 36, 
8–17 hod.
4. 4. Keňa v románech - beseda se 
spisovatelkou Hanou Hindrákovou, 
učebna MěK, od 17 hod.
9. 4. Virtuální univerzita třetího věku 
– videopřednáška pro studující se-
niory (jen pro přihlášené), učebna 
MěK v Přerově, v 10–12 a v 13–15 hod.
11. 4. Refl exní terapie jako zdravý 
životní styl – přednáška Pavlíny 
Dočkalíkové, učebna MěK, od 17 hod.
16. 4. Hvězdy prvorepublikového 
a protektorátního fi lmu – beseda 
s hercem Jiřím Bartoněm, učebna 
MěK, od 17 hod.
24. 4. Turecko: dechberoucím 
Kurdistánem – cestopisná beseda 
s Michalem Štěpánkem, v klubu Teplo 
Přerov,  od 17 hod.
25. 4. Beseda a autorské čtení se 
spisovatelem Martinem Reinerem, 
učebna MěK,  od 17 hod.
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29. 4. Kulturní akademie knihovny 
na téma Jiřina Hauková, učebna MěK, 
od 13 hod. 
Kvůli omezenému počtu míst je 
na akce nutná rezervace!

Akce pro děti:
2. 4. Tvořivá dílna – létající čaroděj-
nice, půjčovna pro děti, Palackého 1, 
od 12 hod.
5., 12., 26. 4. X-BOX (oblíbené pohy-
bové aktivity), půjčovna pro děti, 
Palackého 1, vd 14–16 hod.
5., 12., 26. 4. Herní klub „Háčko“ (stol-
ní a společenské hry), půjčovna pro 
děti, Palackého 1, v 14–16 hod.
12. 4. Herní klub (stolní a společenské 
hry), pobočka MěK v Předmostí, 
v 14–16 hod.
15. 4. Velikonoční tvoření s Kristýnou 
Janáčkovou pro děti i dospělé, půjčov-
na pro děti, Palackého 1, 15–17 hod.

Akce v místních částech:
1.–30. 4. Tvořivá dílna – mandaly, 
Lověšice, v provozní době knihovny
9. 4. Tvořivá dílna – mrkvový zajíc, 
Lýsky, od 16 hod.
9. 4. Tvořivá dílna – velikonoční tvo-
ření, Vinary, od 16.30 hod.
11. 4. Tvořivá dílna – slepička Kdákal-
ka, Čekyně, od 16 hod.
11. 4. Tvořivá dílna – zdobení veliko-
nočních vajíček, Henčlov, od 17 hod.
13. 4. Tvořivá dílna – jarní dekorace, 
Dluhonice, od 17 hod.
16. 4. Tvořivá dílna – velikonoční 
dekorace, Žeravice, od 15.30 hod.

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
CENTRUM SONUS, PALACKÉHO 17A  

Pondělí
1. 4. Únava jako signál nemoci – Olga 
Župková, 10:15
1. 4. Cvičení paměti, 11:15

8. 4. Rukodělná činnosti: Drátované 
Velikonoce, 10:15 hod.
15. 4. Povídání o Velikonocích – 
Mgr. Martina Krejčířová, 10:15 hod.
29. 4. Jak jsme poprvé byli za rovníkem 
(Afrika) – Bedřich Šuba, 10:15 hod.

Úterý
2. 4. Vycházka – podél zahrádek 
za zimním stadionem až do nové části 
Přerova. Sraz v 10:30 hod. u zimního 
stadionu, provází Olga Župková.
9. 4. Vycházka s návštěvou solné 
jeskyně. Sraz v 10:30 hod. v centru 
SONUS. Kapacita jeskyně je omeze-
ná, je potřeba se přihlásit u M. Krejčí-
řové, tel.: 777 729 521. 

Středa 
10. 4. Kavárna pro seniory: Haiti – 
Klára Löff elmanová, 16 hod.

Čtvrtek
4. 4.  Cvičení paměti, 10:15 hod.
18. 4.  Cvičení paměti, 10:15 hod.

Cvičení pro seniory 
pondělí: cvičení s prvky Tai Chi, v 9 hod.
čtvrtek 11. a 25. 4. cvičení se smovey 
kruhy, v 8.30 a 9.40 hod. 
čtvrtek 4. a 18. 4. cvičení na balonech, 
v 9.00 hod. 
Internet pro seniory: vždy v pondělí 
od 9 do 13 hod.
PC kurz pro začátečníky - kurz se 
skládá ze sedmi lekcí, vždy v pondělí 
od 14.45 do 16.15 hod. Kurz začíná 
v pondělí 13. 5. Cena kurzu je 450 Kč. 
Kurz probíhá v Centru SONUS, Palac-
kého 17a a přihlásit se můžete u M. 
Krejčířové, tel. 777 729 521.

DUHA KLUB DLAŽKA
11. 4. Pavel Dobeš, klub Teplo, v 19.30 
hod.
18. –21. 4. Cesta do neznáma – 
víkend pro děti, Rajnochovice

19. –22. 4. Český ráj velikonoční – 
víkend pro dospělé i rodiny, Rakousy 
v Českém ráji
27. 4. Country bál se Šediváky, klub 
Teplo, v 19 hod.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 
ATLAS a BIOS

5. 4. Krajské kolo Biologické olympiá-
dy kat. B, BIOS
8. 4. Okresní kolo Středoškolské 
odborné činnosti, BIOS
8.–12. 4. Velikonoční salon celotý-
denní akce pro školy, školky a veřej-
nost. Denně v 8.30–11.30 a v 13–17 
hod. V pátek jen dopoledne, ATLAS
10. 4. Okresní kolo Biologické 
olympiády kat. D, BIOS
15. –18. 4. ,,Velikonoční výstava 
v Městském domě. Po–St v 9.30–
17.30 ve čt do 15.30 hod.
16. 4. Okresní kolo Biologické 
olympiády kat. C, BIOS
19. 4. Den Země - BIOS ve spolupráci 
s magistrátem, TSM Přerova a ORNIS
21. 4. Velikonoční vystoupení dětí ze 
zájmových útvarů na Horním náměstí 
v Přerově, v 10 hod.
23. 4. Finále ekologické soutěže Naší 
přírodou, BIOS
26. 4. Místní kolo Zlatého listu – soutěž 
pro přihlášené kolektivy žáků, BIOS
26. 4. Dopravní soutěž mladých cyk-
listů, Atlas

RODINNÉ CENTRUM
 SLUNÍČKO

Sokolská 26
28. 4. Čarodějnický rej - tradiční 
čarodějnická akce plná soutěží. 
Nebudě chybět ani vaření lektvarů, 
15–18 hod.
Herní odpoledne – termín oblíbené 
akce bude brzy upřesněn na FB 
a na webových stránkách.

JEDEN SVĚT
3. 4. Projekce fi lmu z festivalu Jeden 
svět: Projekt Babička, režie Bálint 
Révész, Maďarsko/Velká Británie.  
Kavárna Peťkafe (Jiráskova ulice), 
v 18 hod., zdarma.

Hvězdárna Přerov
4. 4. Národní parky Divokého Západu 
aneb Jak fotografovat a nevyfotogra-
fovat zatmění Slunce, přednáší Miloš 
Slaný, v 18 hodin
25. 4. Historie dalekohledů I (od krále 
Šalamouna k dalekohledu), přednáší 
Vladimír Chlup, v 18 hodin

LOUTKOVÉ DIVADLO
SOKOLA PŘEROV

7. 4. Červená Karkulka
Představení začínají ve 14 a v 16 hod.

Český zahrádkářský svaz
Havlíčkova 29, Přerov
Odborná poradna: středa 15–18 hodin
13. 4. Ovocné dřeviny pro menší 
zahrádky a ukázka jejich řezu + 6x 10 
minut sdílení zahradnických zkušenos-
tí. Sraz v 9 hodin u myčky za benzinkou 
vedle zimního stadionu, zdarma.  

DOVÁDĚNÍ STRAŠIDEL
12. 4. Strašidlácký rej – pro velké 
i malé, kteří si rádi hrají. Tradiční 13. roč-
ník jarního strašení pro převlečené 
a kostýmované bubáky, strašidla 
a duchy, nutná výbava: dobrá nálada 
a světélko. Horní náměstí, v 19.15 hod.

SETKÁNÍ RADIOAMATÉRŮ
30. 3. Setkání radioamatérů, CB-čká-
řů a zájemců o radiotechniku, sály 
Pivovaru Přerov, od 8 do 12 hod. 

www.bazenprerov.cz                                              PROVOZNÍ DOBA BAZÉN PŘEROV – duben                        změny vyhrazeny!

dětský bazén 50m bazén, pára, whirpool částečný pronájem ostatní aktivity společná sauna z bazénu sauna z venku

Pondělí zavřeno 6 –7.30; 9–14 6 –7.30; 9–14 senioři 13 – 14 zavřeno v párech 15 – 21

Úterý 15-17; 18-20 6 – 7.30; 9 – 17; 18–21 6– 7.30; 9–17; 18-20 15-21 ženy 13-21

Středa 15–17; 19 – 20 6 – 7.30; 9 –17
19 – 21

6 – 7.30; 9 –16
19 – 20 18-21 muži 13-21

Čtvrtek 14–16; 18 – 20 6 – 7.30; 9 – 12
13 – 16; 18 – 21

6 – 7.30; 9 – 12
13 – 15; 18 – 20 senioři 13 – 14 18-21 ženy 15-21

Pátek 14 – 20 6 – 7.30; 9 – 21 6 – 7.30
9 – 19 15-21 muži 15-21

Sobota 10–12.30; 13.30–20 10–12.30; 13.30–20 11–12 10–20 společná 10-20

Neděle 10 – 18 10 – 18 10–18 společná 10-18

 VÝJIMKY (JAK SE PLAVE V UVEDENÉ DNY)

dětský bazén 50m bazén, pára, whirpool částečný pronájem ostatní aktivity společná sauna z bazénu sauna z venku

sobota 6. 4.
10–12.30; 13.30-17; 

18.30–20
10–12.30; 13.30-17; 

18.30–20 11–12 10–12.30; 13.30-17; 
18.30–20 společná 10-20

neděle 7. 4. 10–11.30; 13–18 10–11.30; 13–18 11–12 10–11.30; 13–18 společná 10-18

čtvrtek 18. 4. 10–20 10–20 16–18 15–20 ženy 15-21

pátek 19. 4. 10–20 10–20 16–18 10–20 společná 10-20

sobota 20. 4. 10–12.30; 13.30–20 10–12.30; 13.30–20 11–12; 16–18 10–20 společná 10-20

pondělí 

22. 4.
13–20 13–20 13–20 společná 13-20

sobota 

20. 4.
10–12.30; 13.30–20 10–12.30; 13.30–20 11–12; 16–18 10–20 společná 10-20

neděle 

28. 4.
10–18 10–18 12.30–13.30 10–18 společná 10-18
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Galerie ESO, Kratochvílova 22, tel. 605 522 271Trafačka – krámek pro radost, Na Marku

KINO HVĚZDA PŘEROV, WWW.KINOHVEZDAPREROV.CZ, TEL.: 581 33 13 13

1. 4.  18:00 PUTOVÁNÍ SE SOBÍKEM, dabing

1. 4.  20:00 SKLENĚNÝ POKOJ, dabing, 
od 12 let

2. 4.  16:30 LÉTO S GENTLEMANEM, akce 
Levné úterý

2. 4.  18:30 EXPEDIČNÍ KAMERA 2019

3. 4.  17:30 CAPTAIN MARVEL, dabing, od 12 let

3. 4.  20:00 WESTWOOD: PUNK, ICON, 
ACTIVIST  ART FILM, titulky, od 12 let

4.  4.  10:00 ŽENY V BĚHU, Biosenior, od 12 let

4.  4.  18:00 TERORISTKA, od 12 let

4.  4.  20:00 VĚRNÍ, NEVĚRNÍ, dabing, od 15 let

5. 4.  17:30 SHAZAM! 3D, dabing

5. 4.  20:00 ŽENY V BĚHU, od 12 let

6. 4.  17:30 BOHEMIAN RHAPSODY, titulky, 
od 12 let

6. 4.  20:00 TERORISTKA, od 12 let

7. 4.  17:30 SHAZAM!, dabing

7. 4.  20:00 TERORISTKA, od 12 let

8. 4.  17:30 LOVENÍ , od 12 let

8. 4.  20:00 MY, titulky, od 15 let

9. 4.  10:00 TERORISTKA, BABY Bio, od 12 let

9. 4.  17:30 ALITA: BOJOVÝ ANDĚL, akce 
Levné úterý, dabing, od 12 let

9. 4.  20:00 SKLENĚNÝ POKOJ, dabing, od 
12 let

10. 4.  18:00 ŽENY V BĚHU, od 12 let

10. 4.  20:00 CESTA VEDE DO TIBETU, Art film

11. 4.  10:00 BOHEMIAN RHAPSODY, Biose-
nior, titulky, od 12 let
11. 4.  17:30 HELLBOY, dabing, od 15 let
11.  4.  20:00 ŘBITOV ZVÍŘÁTEK, titulky, od 
15 let
12. 4.  17:30 CAPTAIN MARVEL, 3D, dabing, 
od 12 let
12.  4.  20:00 HŘBITOV ZVÍŘÁTEK, titulky, 
od 15 let
13. 4.  18:00 TERORISTKA, od 12 let
13. 4.  20:00 HELLBOY, dabing, od 15 let
14. 4.  17:30 ZRODILA SE HVĚZDA, Biosenior, 
titulky, od 12 let
14. 4.  20:00 BOHEMIAN RHAPSODY, titulky, 
od 12 let
15. 4.  17:30 MIRAI, DÍVKA BUDOUCNOSTI, 
dabing
15. 4.  20:00 ŘBITOV ZVÍŘÁTEK , titulky, 
od 15 let
16. 4.  17:30 RAUBÍŘ RALF A INTERNET, 
akce Levné úterý, dabing
16. 4.  20:00 ŽENY V BĚHU, od 12 let
17. 4.  17:30 HELLBOY, titulky, od 15 let
17. 4.  20:00 TRABANTEM TAM A ZASE 
ZPÁTKY
18. 4.  18:00 SKLENĚNÝ POKOJ, dabing, od 12 let
18. 4.  20:00 BOHEMIAN RHAPSODY, titulky, 
od 12 let
19. 4.  18:00 ŽENY V BĚHU, od 12 let
19. 4.  20:00 LA LLORONA: PROKLETÁ 

ŽENA, titulky, od 15 let
20. 4.  17:30 ŘBITOV ZVÍŘÁTEK, titulky, od 15 let
20. 4.  20:00 CAPTAIN MARVEL 3D, 
dabing, od 12 let
21. 4.  17:30 MANŽELSKÉ ETUDY: NOVÁ 
GENERACE , Biosenior, česky 
21. 4.  20:00 LA LLORONA: PROKLETÁ 
ŽENA , titulky, od 15 let
22. 4.  18:00 ŽENY V BĚHU, od 12 let
22. 4.  20:00 ŘBITOV ZVÍŘÁTEK, titulky, 
od 15 let
23. 4.  10:00 LOVENÍ, Baby Bio, od 12 let
23. 4.  18:00 TERORISTKA , od 12 let
23. 4.  20:00 POTOMEK, akce Levné úterý, 
titulky, od 15 let
24.  4.  18:00 SKLENĚNÝ POKOJ, dabing, 
od 12 let
24.  4.  20:00 MODLITBA , Art fi lm, titulky, 
od 15 let
25. 4.  10:00 LÉTO S GENTLEMANEM , 
Bio senior
25. 4.  17:30 AVENGERS: ENDGAME 3D, 
dabing
25. 4.  20:00 NIKDY NEODVRACEJ ZRAK, 
Art fi lm, titulky, od 15 let
26. 4.  17:30 HIGH LIFE , titulky, od 15 let
26. 4.  20:00 AVENGERS: ENDGAME, 
dabing 
27. 4.  17:30 CESTA DO PRAVĚKU, remas-
terovaná verze 2D

27. 4.  20:00 HELLBOY, dabing, od 15 let

28. 4.  15:00 MIA A BÍLÝ LEV, dabing

28. 4.  17:00 ZRODILA SE HVĚZDA , Bio 
senior, titulky, od 12 let
28.  4.  19:30 ŽENY V BĚHU, od 12 let
29. 4.  17:30 ŘBITOV ZVÍŘÁTEK, titulky, od 15 let
29. 4.  20:00 AVENGERS: ENDGAME, titulky 
30. 4.  17:30 JAK VYCVIČIT DRAKA 3, akce 
Levné úterý, dabing 
30. 4.  20:00 BOHEMIAN RHAPSODY, 
titulky, od 12 let

BIJÁSEK
6. 4.  15:30 JAK VYCVIČIT DRAKA 3 
7. 4.  10:00 VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ 
ČTYŘLÍSTKU
7. 4.  15:30 DUMBO  
13. 4.  15:30 VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ 
ČTYŘLÍSTKU 
14.  4.  15:30 DUMBO Bijásek 3D
19. 4.  10:00 JAK VYCVIČIT DRAKA 3 
20. 4.  15:30 HLEDÁ SE YETTI 
21. 4.  15:30 MRŇOUSKOVÉ: DALEKO OD 
DOMOVA 
27. 4.  15:30 MRŇOUSKOVÉ: DALEKO OD 
DOMOVA 
28. 4.  10:00 HLEDÁ SE YETTI 

VELIKONOCE V KINĚ
18. 4.  10:00 PUTOVÁNÍ SE SOBÍKEM 
18. 4.  15:30 KOUZELNÝ PARK 
19. 4.  15:30 DUMBO
22. 4.  15:30 JAK VYCVIČIT DRAKA 3, 3D

Galerie města Přerova, Horní náměstí 1, tel. 725 310 307 Výstavní síň Pasáž, Kratochvílova 14, tel. 581 217 187

Kromě ručně šitých kožených kabelek, 
pouzder a etuí, které byly k vidění na 
loňské výstavě, se Dagmar Žůrková ze 
Vsetína věnuje i originálním koženým 
šperkům. Hovězí kůži z jablůnkovské 
koželužny sama často barví a batikuje, 
zdobí rytými kresbami nebo vtlačený-
mi a raženými dekory. V její dílně tak 
vznikají jedinečné kožené náušnice, 
náramky, spony do vlasů nebo náhrdel-

níky či brože, které nyní tvoří dubnovou výstavu na Trafačce. Každý výrobek 
z její autorské dílny je originál a vykazuje dokonale zvládnuté řemeslo.

Idylické obrázky starých časů malířky 
a herečky Ivy Hüttnerové jsou v Galerii města 
Přerova k vidění do 28. dubna. Autorka na své 
výstavě Domácí štěstí zachycuje staré časy, 
idylická zákoutí staré Prahy včetně jejích 
postaviček, z nichž čiší noblesa gentlemanů 
a důstojnost a krása dam. V úterý 30. dubna 
se v galerii otevírá v pořadí už sedmá Absol-
ventská výstava výtvarného oboru Základní 
umělecké školy B. Kozánka. Vernisáž kreseb, 
maleb, grafi k, keramiky i prostorových objek-
tů žáků a studentů začíná  v 17 hodin. 

Umění dokáže nejen zkrášlit prostor, ale má 
i obrovský výchovný a vzdělávací potenciál. 
Přesvědčili se o tom děti i učitelé ze základní 
školy sídlící v ulici Boženy Němcové a vznikla tak 
výstava Pojď do školy, Boženo... Obrazy, sochy, 
fotografie a videopráce vznikly v loňském 
i letošním školním roce a jsou výsledkem setkání 
a spolupráce mezi umělci, učiteli a dětmi v rámci 
projektu Kreativní partnerství. Na výstavě 
budou k vidění malby, keramika inspirovaná pra-

věkem, videofilm o životě Jana Amose Komenského nebo model lidského těla v životní 
velikosti. Vernisáž výstavy je ve čtvrtek 4. dubna v 17 hodin a potrvá do 30. dubna. 

Dubnová výstava je věnovaná poetickým 
olejomalbám přerovské malířky Ivany 
Pavlišové. K vidění je zde autorčina tra-
diční tvorba, která se vyznačuje detailním 
zpracováním, hřejivými barvami a osobním 
vnímáním světa a nálad každodenního života. 
Ve svých dílech malířka ráda pracuje s dvojí 
realitou i tematickými paradoxy, vytváří tak 
originální imaginární světy, jako jsou města 
z jablek, kávových šálků, jezera na poušti 
nebo stromy z motýlů. Originální a často vtip-
né jsou i samy názvy jejích obrazů. 


