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Přerov má připraven přebytkový rozpočet

Juraj Aláč

Přerov bude letos hospodařit 
s rozpočtem ve výši 966 milionů 
korun. Peníze půjdou do škol, 
dopravních staveb, ale třeba i do 
terénní vlny pro sáňkování.

Město chce sportovní halu
Ze staré sportovní haly Spartaku  
by mohla být v příštích letech 
moderní multifunkční hala. 
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Winter Extréme Race
První ročník náročného běžeckého 
závodu odstartuje novou sezonu 
v Přerovské rokli. 
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Novoroční pozdrav primátora statutárního města Přerova Petra Měřínského

142 milionů velké 
investice

813 milionů běžné 
výdaje Z rozpočtu města bude uhrazena i oprava střechy kina Hvězda, do které zatéká. 

Práce začnou na jaře a přijdou na 8,4 milionu korun.  Foto | Juraj Aláč

Město Přerov bude v roce 
2020 hospodařit s přebytkovým 
rozpočtem. Zastupitelé města jej 
schválili na svém prosincovém 
zasedání. Příjmy budou ve výši 
966 milionů korun, výdaje dosa-
hují 955 milionů korun. 

„Rozpočet statutárního města 
Přerova pro rok 2020 je navrho-
ván jako přebytkový, což ovšem 
neznamená, že v rozpočtu jsou 
volné zdroje, ale označení vy-
chází z příslušného ustanovení 
zákona, dle kterého o přebytko-
vém rozpočtu hovoříme i v pří-
padě, že některé příjmy daného 
roku jsou určeny ke splácení jis-
tiny úvěrů z předchozích let,“ ob-

jasnila náměstkyně přerovského 
primátora Hana Mazochová. 

Na investiční akce nad 
500 tisíc korun na rekonstruk-
ce, modernizace, opravy je na-
vrženo necelých 142 milionů ko-
run, zbytek jsou takzvané běžné 
výdaje, ty dělají asi 813 mi- 
lionů. Ve výdajové části rozpoč-
tu jsou také obsaženy částky na 

úhradu projektových dokumen-
tací – 2,6 milionu korun, akcí 
v rozmezí 300–500 tisíc ko-
run – 4,4 milionu korun. Akce 
v hodnotě nad 500 tisíc korun 
jsou v návrhu rozpočtu obsaže-
ny v částce 134,6 milionu, což je 
ve srovnání s rokem 2019 více 
o 38,5 milionu korun. Z těch 
finančně nejnáročnějších lze 

Vážení Přerované,
pomalu, ale jistě vstupujeme 

do roku 2020 a za sebou zanechá-
váme stopy – svá rozhodnutí, kte-
rá jsme učinili v roce 2019. Vzpo-
meňme si teď, když hodnotíme 
uplynulý rok, co máme za sebou, 
čím jste si prošli, na co jsme hrdí… 
i na to, co se nám nepovedlo.

Také bilancuji své minulé 
kroky a zamýšlím se nad těmi 
budoucími. Myslím, že se naší 
koalici podařila celá řada věcí, 
díky nimž se Přerov zase po-
sunul dopředu. A to navzdory 
tomu, že byl letošní rok pro měs-
to náročný tím, že se tu prolína-

lo hned několik investičních akcí 
– takže jsme od jara do podzimu 
naráželi na rozkopa-
né chodníky a opra-
vované cesty. A za-
tímco jedna skupina 
lidí nám spílala, že se 
pořád něco kope, ta 
druhá si pochvalova-
la, že se tu buduje, vy-
lepšuje, modernizuje. 
Že díky pracím – to-
lik viditelným ve veřejném pro-
storu – budou mít domácnosti 
lepší napojení na teplo, získáme 
nové chodníky, opravené silnice, 
nová parkovací místa, autobuso-

vé zastávky a podobně. Mám rád 
pozitivní lidi, kteří se dokáží dí-

vat na svět přívětivě. 
Život mě ale naučil, 
že musíme vycházet 
i s těmi negativně na-
stavenými, kteří už 
dopředu vědí, že je 
všechno špatně.

Také ale připouš-
tím, že jsem z někte-
rých věcí zklamán. Měl 

jsem smíšené pocity, když jsem 
byl v polovině prosince pozván 
na otevření dálnice, která kon-
čí těsně před Přerovem. Neuměl 
jsem se úplně radovat z toho, že 

byl dokončený úsek bez návaz-
nosti na další dálnici, která by 
byla obchvatem Přerova. Těšit se 
z toho, že auta sjedou do našeho 
města a tady nás potrápí husto-
tou a zplodinami – to mi oprav-
du moc nešlo. Dálnice nám chy-
bí, víme to celé ty roky, věděli to 
i mí předchůdci, kteří bojovali za 
stavbu. Chci věřit, že se jí ve zdra-
ví dožijeme – a za sebe slibuji, že 
podpořím všechny kroky vedoucí 
k výsledku.

Vážení Přerované, přeji vám 
všem do roku 2020 mnoho zdra-
ví, pracovních i osobních úspěchů 
a také optimismu.

zmínit například rekonstruk-
ci původní a dnes už havarijní 
elektroinstalace v Základní ško-
le Trávník za 16 milionů. 

„Řešit se bude jak silnoproud 
v podobě například nových zásu-
vek, přepínačů, svítidel či ventilá-
torů, tak i slaboproud – například 
rozšíření kamerového systému, 
školního rozhlasu, telefonní sítě 
a podobně,“ uvedl přerovský pri-
mátor Petr Měřínský. 

Základní škola U Tenisu  
bude mít nová sportoviště

I druhá investice míří do ško-
ly, konkrétně do té v Předmostí, 
kde se chystá zastínění oken za 
3 miliony. „Při vyšších venkov-
ních teplotách se prostor ve tří-
dách přehřívá, což má negativní 
vliv na žáky i učitele. Zastínění 
okenních výplní by mělo situaci 
vyřešit,“ řekl náměstek pro ob-
last školství Petr Kouba. A zá-
roveň připomněl, že i třetí akce 
vylepší podmínky školákům – 
konkrétně v Základní škole U Te-
nisu, kde žáci získají za tři mi- 
liony tenisový kurt, dvě volejba-
lová hřiště, hřiště na malou ko-
panou a florbal.

 Pokračování na straně 3
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Monika Fleischmannová
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Svoz vyhozených vánočních 
stromků začal už na konci roku
Skončily vánoční svátky 
a většina z nás začala řešit, 
kam s vánočním stromkem, 
ze kterého už pomalu začíná 
opadávat jehličí a doma dělá 
víc nepořádku než radosti. 
Proběhnou oslavy Tří králů 
a symbol Vánoc se pomalu 
začne objevovat pohozený 
u přerovských kontejnerů. Je to 
tak správně?

Poplatky za odpad  
zůstanou na 700 Kč

Obyvatelé Přerova budou za 
komunální odpad platit 700 ko-
run, což je stejná částka jako 
v loňském roce. Na začátku pro-
since návrh rady schválili i za-
stupitelé. Částka ovšem nepo-
kryje veškeré náklady spojené se 
svozem a likvidací odpadu, měs-
to tak z rozpočtu doplácí na kaž- 
dého Přerovana. „Doplatek na 
jednoho poplatníka činí v tomto 
případě 159,34 korun, v přípa-
dě všech poplatníků by činil při-
bližně 8,7 milionu korun,“ řekla 
náměstkyně přerovského pri-
mátora Hana Mazochová. Na-
posledy se poplatek za takzvané 
„smetné“ zvyšoval vloni, a to ze 
650 korun na 700 korun.  ala

VÝVOJ POPLATKŮ 

2013–2018 650 korun
2008–2012  500 korun
2007  475 korun
2006  467 korun
2005  434 korun
2004  400 korun 

Použité stromky mohou lidé 
odkládat ke kontejnerům na ko-
munální odpad, určitě by je ne-
měli vkládat dovnitř nádob.  

„Stromky je také možné ode-
vzdat do sběrných dvorů v ulicích 
Na Hrázi a Želatovská během je-
jich otevírací doby,“ upřesnil ná-
městek Technických služeb města 
Přerova Tomáš Lolek. Vyhozené 
stromky začali pracovníci tech-
nických služeb svážet už v závěru 
roku a svoz bude probíhat denně 
až do doby, dokud je budou oby-
vatelé k popelnicím odkládat.

„Je nevhodné vánoční strom-
ky svazovat a balit. Všech-
ny takové pak následně musí 
naši pracovníci před samot-

Vyhozené vánoční stromky končí v  kompostárně v  Žeravicích. Tam s  nimi manipulují řidiči 

nakladačů.  Foto | Monika Fleischmannová

ným štěpkováním ručně rozba-
lit,“ upozornil Lolek na možné 
komplikace. 

Také je podle něj potřeba, aby 
stromky byly důkladně odstro-
jené, to znamená bez kovových 
háčků a dalších ozdob. Posbíra-
né stromky, ať už jedle, smrky, 
nebo borovice, pracovníci roz-
štěpují nebo rozstříhají na men-
ší kusy a poté odvezou do kom-
postárny jako vstupní materiál 

pro produkci kompostu. „Každo-
ročně jich u nás končí tuny. Po-
radí si s nimi teleskopický nakla-
dač, který je nakládá a sype do 
drticího a mísicího zařízení, kde 
jsou stromky rozdrceny. Vznik-
ne takzvaná štěpka, která se pro-
mění v kompost. Ovšem nějakou 
dobu to potrvá, kompostova-
cí proces není možné urychlit,“ 
vysvětlila vedoucí kompostárny 
v Žeravicích Helena Mužíková.

Biopopelnice se na svá  
místa vrátí opět na jaře

Během prvních prosincových 
dnů sváželi pracovníci technic-
kých služeb hnědé odpadové ná-
doby do areálu Technických slu-
žeb města Přerova, kde budou 
vymyty tlakovou myčkou, v pří-
padě potřeby opraveny a usklad-
něny. Na svá místa se znovu vrátí 
na začátku dubna. 

„Jedná se celkem o 80 kusů 
kontejnerů o objemu 1100 litrů, 
20 kontejnerů o objemu 770 lit-
rů a zhruba 180 nádob o objemu 
240 litrů,“ upřesnil jednatel pře-
rovských technických služeb Bo-
humír Střelec. 

Občané z rodinných domů, 
kteří sbírají bioodpad do men-
ších hnědých nádob, už od zá-
věru loňského roku nepřistavují 
tyto nádoby před domy, neboť ví, 
že by jejich obsah nebyl vyvezen. 

„Nadále však platí možnost 
pro občany dovézt bioodpad na 
kompostárnu v Žeravicích nebo 
do sběrných dvorů v areálu tech-
nických služeb nebo areálu bý-
valých Želatovských kasáren,“ 
doplnil náměstek Technických 
služeb města Přerova Tomáš  
Lolek.  ala

Z ankety vyplynulo, že nejméně lidé třídí kovy, oleje a tuky
Prostřednictvím aplikace Mo-

bilní Rozhlas mohli obyvatelé 
Přerova během listopadu hlaso-
vat v anketě nazvané „O odpa-
dech bez obalu“ – o tom, jak ve 
svých domácnostech přistupují 
k odpadu. 

Ankety se zúčastnilo 165 Pře-
rovanů, přičemž všichni hlasují-
cí byli starší jednatřiceti let. Na 
otázku, jestli se mění jejich pří-
stup k odpadu produkované-
mu ve vlastní domácnosti, od-
povědělo 144 lidí – 87 procent 
respondentů – „ano“. Dále an-
keta jasně ukázala, že většina 
dotazovaných třídí plasty, ná-
pojové kartóny a papír, nejméně 
lidé třídí kovy, oleje a tuky. Dal-
ší otázka se týkala aktuálního 
trendu – omezení spotřeby plas-
tu, a to třeba tím, že si na náku-
py lidé nosí své vlastní látkové 
tašky. Takto nákupy praktikuje 
139 dotázaných. Potraviny v ob-

chodech si vkládá do vlastních 
opakovatelně použitelných sáč-
ků 45 respondentů. Jednorázové 
věci denní potřeby doma nahra-
zuje za opakovatelně použitelné 
88 dotázaných. Například papí-
rové kapesníky nahrazují tex-
tilními nebo plastové nádobí 
keramickým. Vlastní láhev na 
vodu s sebou nosí 57 dotázaných 
a 25 lidí nosí i svůj termohrnek 
na horký nápoj. Životní prostře-
dí zatěžují i kosmetické výrobky 

a drogerie. Jedna z otázek v an-
ketě proto směřovala k tomu, 
jestli se lidé snaží o to, aby je-
jich domácnost byla bezchemic-
ká. Žádnou ekologickou drogerii 
nebo kosmetiku ve své domác-
nosti nepoužívá 84 dotázaných. 
Poslední otázka zjišťovala, jestli 
jsou Přerované ochotni zaplatit 
za eticky vyrobené nebo místně 
pěstované zboží vyšší cenu – 
73 procent respondentů odpově-
dělo, že v tom nevidí problém.  fli
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Přerov má připraven přebytkový rozpočet
Dokončení ze strany 1

Následující investice za 2 mi- 
liony korun míří do vylepšení do-
pravy. „V současné době probíhá 
stavba mimoúrovňového křížení 
v Předmostí – a součástí stavby je 
také společná stezka pro chodce 
a cyklisty o šířce tři metry, kterou 
čeká rozšíření tak, aby bylo kom-
fortně zabezpečeno pěší a cyklis-
tické propojení do připravované-
ho cyklotubusu, který se vybuduje 
pod železniční tratí u prodejny 
LIDL,“ nastínil radní pro dopra-
vu Tomáš Navrátil. A připomněl, 
že dalších 1,3 milionu korun pů-
jde do úpravy blízké křižovatky 
v Dluhonské ulici, jejíž součástí 
je propojení stávající stezky s dě-
leným provozem chodců a cyk-
listů v ulici Tržní – a v současné 
době budované společné stezky 
pro chodce a cyklisty v ulici Polní, 
realizované v rámci stavby I/55 
MÚK s ČD Přerov–Předmostí. 
Další akce, jež se dotknou komu-
nikací, ještě nejsou přesněji vyčís-
leny, ale jejich stavby jsou zařaze-
ny mezi priority roku 2020, neboť 
jde o investici do větší bezpečnos-
ti – jedná se o zkrácení přechodu 
v Bayerově ulici či řešení přecho-
dů u křižovatek v ulicích Šrobáro-
va a Kozlovská.

Významná částka má jít rov-
něž do sportovního areálu v Dlu-
honicích. Stávající sportoviště 
TJ Sokol bude totiž v příštích le-
tech narušeno stavbou dálni-
ce – a místní tělovýchovná jed-
nota přijde o možnost pořádat 

v této části Přerova sportovní 
či kulturní akce. Počítá se pro-
to s vybudováním nového are-
álu, který přijde asi na 35,1 mi- 
lionu korun a město na něj přispě-
je částkou 7,6 milionu. „Zbývající 
částku pokryje Ředitelství silnic 
a dálnic jako takzvanou provozní 
škodu – financování není závis-
lé na kompenzacích Dluhonicím. 
V současné chvíli ŘSD zajišťuje 
projektovou dokumentaci ke sta-
vebnímu povolení,“ sdělil Pavel 
Gala z přerovského magistrátu.

Peníze z kasy města půjdou 
v roce 2020 i na nový informač-
ní systém pro bytovou správu – 
úředníci tento systém používají 
pro správu nájemních bytů, včet-
ně úhrady nájemného. „Vzhledem 
k tomu, že v září příštího roku 
končí servisní smlouva projek-
tu, z něhož byl systém doposud 

financován, je nutno najít řešení 
provozu. Předpokládané nákla-
dy se pohybují okolo 1,2 milionu 
korun,“ uvedla náměstkyně pri-
mátora Hana Mazochová. I dal-
ší částka má jít podle jejích slov 
do technologií – konkrétně do 
náhrady SQL serveru pro ma-
gistrát, který by měl přijít asi na 
1,6 milionu. 

V Petřivalského ulici vznikne  
dětské hřiště, plánují se  
i energetická opatření škol

Zastupitelé schválili i poří-
zení nových dřevěných parket 
v Městském domě, neboť ty sou-
časné jsou opotřebené, takže 
musí přijít na řadu výměna, kte-
rá přijde asi na 3 miliony. A pení-
ze mají jít také do vylepšení bu-
dov v majetku města. „V plánu 
je zateplení domu na adrese Již-

Žáci ZŠ U Tenisu se pravidelně účastní nejrůznějších sportovních soutěží. Letos by žáci měli zís-

kat tenisový kurt, dvě volejbalová hřiště, hřiště na malou kopanou a florbal.  Foto | Juraj Aláč

ní čtvrť I/21, a to včetně static-
kého sepnutí, protože na nemo-
vitosti jsou trhliny, které ukazují 
na pokles štítové stěny. To všech-
no bude stát 12 milionů korun,“ 
řekl náměstek primátora Michal 
Zácha. A vzpomněl i následující 
zhodnocení městských objektů 
– zateplení budoucí zdravotnic-
ké školy na náměstí Přerovské-
ho povstání za 25 milionů korun 
a zateplení domu na Jižní čtvrti 
III/ 1–3 za 7 a půl milionu. Pod-
le něj je nezbytně nutné zrealizo-
vat rovněž opravu výtahů na ad-
resách Osmek 5 a 7, kterým chybí 
nutné bezpečnostní prvky, bez 
nichž by příští revize s největší 
pravděpodobností už neprošla. 
Za úpravu dvou výtahů dá měs-
to 2, 5 milionu. Poslední schvále-
nou akcí je stavba dětského ven-
kovního areálu v Petřivalského 
ulici za pět milionů, jehož domi-
nantou bude altán. 

„Součástí prostoru se má stát 
hřiště s pískovištěm a prolézačka-
mi, dále pak zábavné sportoviště 
pro děti ve věku 7 až 14 let s lano-
vou pyramidou, furtšlapem, po-
hyblivou tyčí a houpačkou. V plá-
nu je i hřiště na pétanque, in-line 
trasa pro bruslaře, děti na kolo-
běžkách a na malých kolech – 
a chybět nebude ani prostor pro 
míčové hry,“ řekla Ivana Pinka-
sová z přerovského magistrátu. 
A doplnila, že velkou a v Přerově 
dosud nerealizovanou atrakcí by 
se tam měla stát terénní vlna pro 
zimní sáňkování. 

Senior taxi úspěšně funguje třetím rokem. Službu využívá více než tisíc lidí
Do nemocnice, k lékaři, za 

úředníky nebo na poštu, tam 
všude mohou lidé cestovat pro-
střednictvím služby města, na-
zvané Senior taxi. Ta v Přero-
vě funguje od května roku 2017 
a klientů každoročně přibývá. 
Aktuálně Senior taxi využívá 
1011 lidí starších 65 let, a to od 
pondělí do pátku od sedmi ho-
din ráno do tří odpoledne.

Každého nového registrova-
ného uživatele pracovníci Senior 
taxi upozorňují na to, že poptáv-
ka převyšuje nabídku. „Klien-
tům, kterým vyřídíme průkaz-
ku, radíme, aby si okamžitě po 
sjednání termínu návštěvy u lé-
kaře taxi objednali. Snažíme se 
vyjít všem vstříc, ale není to vždy 

možné,“ vysvětluje Jitka Eich-
lerová z přerovského magistrá-
tu, která má provozování Senior 
taxi na starost. Její slova potvr-
zuje Miluše Krylová, která služeb 
využívá až třikrát týdně. Kvů-
li problémům s nohami navště-
vuje svého ortopeda, a to buď 
v nemocnici, nebo ve zdravot-
ním středisku. „Přestože je mož-
né objednat si taxíka dva měsíce 
dopředu, stává se mi často, že ři-
dič není volný. Chodím o berlích, 
do autobusu nastupuji velmi těž-
ko. Ta služba je skvělá, ale jedno 
auto je málo,“ říká Miluše Krylo-
vá, kterou doprovází její manžel. 
Řidič vozí klienty, kteří mají cho-
dítko, vozík i berle. Může svézt 
i doprovod, výjimečně také psa. 

„Denně zvládnu v průměru 
deset jízd, v zimních měsících je 
to i dvanáct jízd, jenže kvůli hus-

tému provozu například z Před-
mostí k nemocnici mi cesta trvá 
i třicet minut. Prosím, aby lidé 
byli trpěliví,“ vysvětluje Vladi-
mír Pospíšil, který taxík řídí. 
Právě podzim a zima jsou obdo-
bí, kdy je taxi nejvíce vytíženo. 
Naopak nejméně lidé využívají 
službu v létě – takže dvě auta by 
se nevyplatila. Poukázala na to 
i analýza, kterou si radnice ne-
chala zpracovat. 

„Na základě našeho vyhodno-
cení vyšlo, že jedno vozidlo pro 
potřeby seniorů stačí,“ řekl pře-
rovský primátor Petr Měřínský. 
Klienti za jízdu zaplatí dvacet ko-
run, rozdíl hradí město. Provoz-
ní náklady dotuje město částkou 
110 tisíc korun ročně.  ala

Miluše Krylová využívá Senior taxi až třikrát 

týdně. Kvůli zdravotnímu stavu a zhoršené 

pohyblivosti ji vždy na cestách doprovází 

manžel.  Foto | Monika Fleischmannová
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Výstavba mimoúrovňové křižovatky 
v Předmostí bude pokračovat i během zimy
Už více než rok projíždějí řidiči při cestě z Přerova do Olomouce 
staveništěm. V místní části Předmostí dělníci doslova nonstop 
budují novou mimoúrovňovou křižovatku, která by měla ulehčit 
husté dopravě ve městě. V letošním roce probíhaly práce na mostu, 
který byl založen přes železniční trať, vznikla také nová cyklostezka 
s chodníkem pro chodce.

Juraj Aláč

Vloni v březnu se kvůli vý-
stavbě nové mimoúrovňové kři-
žovatky na hlavní tepně Pře-
rova omezila doprava v ulici 
Polní. Auta do 3,5 tuny tam teď 
mohou jezdit pouze v jednom 
směru od Přerova na Olomouc 
s omezením. 

„V ulici Polní vznikl během 
loňského roku nový sjezd, na 
který bude navazovat estaká-
da přes železniční trať, po pra-
vé straně je vybudována smíše-
ná cyklostezka s chodníkem,“ 
přiblížil posun ve výstavbě no-
vého křížení radní Tomáš Na-

vrátil, v jehož gesci je doprava 
a koordinace dopravních staveb 
na území města Přerova. Kromě 
toho probíhaly další přípravné 
práce na mostu, který byl zalo-
žen přes železniční trať. 

„Stavba by měla probíhat 
i v zimních měsících, napří-
klad v prosinci se začal betono-
vat nový most. Práce na mostě 
budou pokračovat i v průběhu 
roku 2020. Po dokončení esta-
kády bude doprava převedena 
z podjezdu právě na novou es-
takádu, v tomto momentě začne 
proměna křižovatky u Lidlu na 
kruhový objezd,“ řekl Navrátil. 
V zimních měsících by měl být 

také vybudován nový chodník 
u prodejny OBI. Ředitelství sil-
nic a dálnic tato investiční akce 

Dělníci doslova ve dne v noci pracují na výstavbě mostu mezi Přerovem a místní částí Před-

mostí. Řidiči tam musejí počítat s dopravními komplikacemi.  Foto | Monika Fleischmannová

vyjde zhruba na 358 milionů ko-
run a termín ukončení je stano-
ven na srpen 2021. 

Víte, že Přerov má svého městského architekta? Jak vidí naše město?
V minulosti česká města za-

městnávala své architekty, aby 
ovlivňovali jejich rozvoj a podo-
bu. Měli své představy a reali-
zovali je. Jenže dříve se města 
rozvíjela daleko pomaleji a úkol 
architektů byl jednodušší. V sou-
časnosti se městský architekt po-
dílí zejména na koncepci rozvo-
je města, odborně spolupracuje 
se stavebním úřadem a snaží se 
o svých aktivitách komunikovat 
také s veřejností. Městskou archi-
tektkou Přerova je Alice Michál-
ková. S jejími příspěvky o archi-
tektuře a urbanismu kolem nás se 
budete v tomto roce setkávat pra-
videlně. Dále už pokračuje archi-
tektka Alice Michálková.

Očima architektky – odložte 
růžové brýle

Přerov má v očích mnohých 
stigma vyhaslého průmyslového 
města s problematickými zónami 
a zoufalou dopravní situací. Pra-
videlně se setkávám s tím, že i ně-
kteří Přerované mají pocit, že je-
jich městu tak jaksi není pomoci. 
Ano, jsou tu velké infrastruktur-
ní stavby jako železnice, silnice 
a dálnice, které představují vý-
razné zásahy do struktury měs-

ta, a navíc pořád nemají takovou 
podobu, aby samotnému městu 
od dopravní zátěže ulehčily. Jsou 
tu domy, které chátrají a stále se 
nedaří najít pro ně využití. Ještě 
stále je tu spousta chodníků, kte-
ré nutně vyžadují opravu. S těmi-
to problémy se však potýká větši-
na měst. Jako městský architekt 
mám při své práci příležitost ob-
jevovat město, které má hezké 
a ucelené historické jádro a pří-
jemná nábřeží řeky Bečvy. Měs-
to s rozlehlými obytnými sídlišti, 
která mohou poskytovat kvalitní 
městské bydlení v zeleni. Město, 

jehož architektonická historie je 
zajímavá a rozhodně stojí za to ji 
dále rozvíjet.

Dívejte se na město kolem sebe, 
najdete řadu zajímavostí

Nová rubrika si klade za cíl 
znovu nacházet architektonicky 
inspirativní místa a stavby měs-
ta a zamýšlet se nad nimi. Výběr 
první stavby je nelehký úkol. Má 
to být stavba nejstarší? Stavba 
největší? Nejcennější z pohledu 
kunsthistorie? 

Volím stavbu pro město Pře-
rov svým způsobem symbo-

lickou, a to výpravní budovu 
vlakového nádraží. Výstavba 
Severní dráhy císaře Ferdinan-
da, slovy dnešními: infrastruk-
turní stavba realizovaná formou 
PPP projektu – tedy dle státního 
zadání za pomoci soukromých 
investic, dorazila do Přerova ve 
40. letech devatenáctého století 
a město v průběhu následujících 
let výrazně proměnila. 

Vraťme se však k samotné 
výpravní budově s klasicizují-
cí kompozicí, velkorysým vnitř-
ním prostorem, kazetovým 
stropem neseným litinovými 
sloupy s historizujícími hlavice-
mi. Práce vídeňského architekta 
Hartwiga Fischela představuje 
tradiční dobové vidění architek-
tury. Je dokladem toho, že i vel-
ký a zdánlivě pouze inženýrský 
úkol výstavby dopravního kori-
doru byl řešen se snahou o de-
tail a lidské měřítko. 

Budova nádraží má svoji 
symboliku i dnes, více než 150 
let od svého vzniku, kdy před-
stavuje spojení města s okolním 
světem. Vysoký potenciál mají 
pro město i okolní veřejná pro-
stranství, která zase spojují ná-
draží s městem.

Litinové sloupy v nádražní budově představují tradiční dobové vidění architektury.

 Foto | Petr Imrich
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V záchranné stanici pečovali o méně zvířat 
než předloni, byli mezi nimi i ježci a netopýři
Od začátku loňského roku až do 
poloviny prosince se záchranáři 
v ornitologické stanici starali 
o 250 zvířat, což je nižší číslo 
než v minulých letech, kdy ve 
stanici skončilo asi 400 zvířat 
ročně. Nejčastěji jde o zraněné 
ptáky, ale i o jiná drobná zvířata, 
přes zimu se stanice proměňuje 
v „ježkárnu“.

Z ptáků jsou rekordmani rorý-
si obecní, poštolky obecné a ka-
lousi ušatí. „Kalousí mláďata se 
nám vesměs dařilo úspěšně od-
chovávat i vypouštět zpět do pří-
rody, během června jsme často 
řešili stížnosti na rušení noční-
ho klidu pištícími kalousy ju- 
niory,“ říká Martina Hrazdiro-
vá ze záchranné stanice ORNIS 
v Bezručově ulici v Přerově. A do-
dává, že obecně zhruba třetina 
zvířat zvládne bez problému ná-
vrat do přírody, ať už se jedna-
lo o odchovy mláďat, nebo léčbu 
různě komplikovaných zranění. 
V zimním období nejčastěji vyjíž-
dějí záchranáři na pomoc labutím 
– jenže mnohdy úplně zbytečně. 

„Lidé často volají kvůli při-
mrzlým labutím, ovšem čas-

to jde o mladé labutě, které jsou 
přimrzlé jen zdánlivě, i v tuhých 
mrazech jsou naprosto v pořád-
ku a zdravé. Horší je, že jsou ob-
klopeny tvrdým, zmrzlým a pro 
labuť nepoživatelným pečivem,“ 
upozornila Hrazdirová. 

Ornitologové se nestarají  
jen o ptáky

Kromě ptáků jsou dalšími 
nejčastějšími pacienty různé 
druhy netopýrů a také ježci vý-
chodní a západní. Ovšem dob-

rou zprávou je, že ježků měli 
v roce 2019 ve stanici 48, což je 
o polovinu méně než rok před-
tím. Jednou z příčin je beze-
sporu neobvykle teplý podzim 
loňského roku. „Pomohla nej-
spíš i naše snaha přesvědčovat 
majitele zahrad k zazimování 
ježků v jejich domovském pro-
středí. Pro mladé ježky je lep-
ší strávit svoji první zimu v dů-
věrně známém prostoru, který si 
stihli nachodit, poznat, očichat,“ 
vysvětlila Hrazdirová. Část vlo-

ni přijatých ježků už bylo vrá-
ceno do přírody na různá zimo-
viště v zahradách nebo v lesích, 
na stanici zůstávají čtyři slabší 
k léčení a přezimování, zbývající 
podlehli chorobám nebo násled-
kům vážných zranění. „Přijali 
jsme také menší počet netopýrů 
než loni – bylo jich jen 15, nejví-
ce u nás pobýval netopýr rezavý. 
Vloni byly vyšší příjmy netopýrů 
důsledkem záchranných trans-
ferů z pokácených stromů,“ vy-
světluje Hrazdirová.

Lidé volají záchranářům, aby pomohli „přimrzlým“ labutím, jenže zvířata 

jsou zdravá a výjezdy záchranářů zbytečné.  Foto | Martina Hrazdirová

Samice krahujce se v  záchranné stanici zotavila po nárazu do skla 

a pak se opět vrátila do přírody.  Foto | Iveta Juchelková, Ornis

ZÁRUKA

5 let
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ANKETA

Radomír  
Hanák 

Teď je tady 
nepořádek 
z kanalizace, 
ale jsme rádi, 
že ji konečně 
budeme mít, a udělat se 
to musí. Ještě bych uví-
tal, kdybychom tady měli 
obchod.

Jak se vám v Čekyni líbí?

Nikola  
Šustková 
My jsme v Če-
kyni spokojeni. 
Chybí nám tady 
obchod, hlav-
ně kvůli pečivu 
a jiným drobnostem. Jinak 
je život tady fajn – jsme kou-
sek od města, je zde nové 
dětské hřiště, jsou tu zába-
vy, blízko do lesa, klid.

Michal 
Budek 

Tady se žije 
výborně, je tu 
klid, blízko do 
města a jediné, 
co chybělo, byla 
kanalizace. Ta už ale snad  
bude brzy hotova. Nemáme 
tady obchod. Nějaké snahy  
tu byly, ale asi to bylo  
nerentabilní, takže s tím  
musíme počítat.    fli

DENNÍ ZPRAVODAJSTVÍ NA WWW.PREROV.EU–A––––TELEVIZE PŘEROV

Jaroslav 
Basel 
V Čekyni je 
krásně, začí-
nají se sem už 
stěhovat mladé 
rodiny a jediné, 
co tady asi chybí, je obchod. 
Ale i na to se dá zvyknout. Jez-
díme nakupovat do  
Přerova.

Nový seriál – místní části Přerova.
Čekyně žije stavbou kanalizace
V Přerově žije více než 42 tisíc 
obyvatel. Většina občanů přímo 
v Přerově, menší část v některé 
z dvanácti místních částí. 
Nejvíce obydlené je Předmostí 
a nejméně Lýsky. Každá tato 
část má svou vlastní historii 
a zajímavá místa, která stojí za to 
navštívit. Každý měsíc vám jednu 
z místních částí představíme, 
a to prostřednictvím předsedy 
místního výboru. Začínáme – 
podle abecedy – Čekyní.

INZERCE

Čekyně leží 4,5 km severně 
od Přerova v údolí potoka Oleš-
nice, kolem silnice z Přerova do 
Tršic. Obklopují ji lesy, v blízkos-
ti je chovný rybník, dětský tábor 
a také areál Přerovské rokle, kde 
se pořádají i mezinárodní mo-
toristické závody. První zmínka 
o vsi pochází z roku 1318, tehdy 
v Čekyni stávala tvrz. Ta byla na 
přelomu 16. a 17. století přesta-
věna na zámek a od roku 1931 
v něm byla dětská ozdravovna. 
V současnosti je zámek v soukro-
mých rukou a je veřejnosti ne-
přístupný. Převážně v rodinných 
domech žije 660 obyvatel, z toho 
je 331 mužů a skoro stejný počet 
je žen – 329. Předsedou místní-
ho výboru byl zvolen Bohumír 
Střelec.

Co myslíte, jak se lidem 
v Čekyni žije?

Podle mého názoru se v naší 
obci nežije špatně, ale chybí 
nám více peněz na to, abychom 
pozvedli obec na vyšší úroveň. 
V Čekyni je spousta občanů, kte-
ří se do života obce zapojují, ale 
existují i tací, kterým na tom, co 

se tu děje, vůbec nesejde a starají 
se pouze o sebe. Navíc nás trápí 
snižující se počet občanů. Což by 
se výhledově mohlo změnit, pro-
tože v poslední době u nás začí-
nají mladí lidé budovat 
rodinné domy. Věřím, 
že i oni se časem zapojí 
do života v obci.

 
Když přes Čekyni 
projíždí auta, musí 
se vyhýbat bagrům 
a nákladním vo-
zům, obec je rozko-
paná, co se u vás 
staví?

Buduje se kanaliza-
ce, která by měla být dokonče-
na koncem roku 2020 – a po této 
akci by následně měly být opra-
veny chodníky a silnice. To je to, 
co nás nejvíce trápí – nedobudo-
vaná infrastruktura, kanalizace 
a místní komunikace, které jsou 
ve velmi špatném stavu. Zlep-
šit bychom chtěli i kvalitu kraj-
ské silnice vedoucí přes naši obec, 
která je desítky let zanedbávána. 
Doufáme, že její oprava proběh-
ne za další dva roky. V budouc-
nu bychom se ještě chtěli zaměřit 

na revitalizaci návsi, upravit ze-
leň a umístit odpočinkové plochy. 
V minulých pěti letech se nám 
z prostředků určených pro místní 
části podařilo vybudovat zastře-

šení zastávky pro auto-
bus, nové kontejnerové 
stání, upravili jsme také 
místní hřbitov a vznik-
lo dětské hřiště pro nej-
mladší děti.

 
Je něco, čím se 
může Čekyně 
pochlubit? 

Vyzdvihnout bych 
chtěl hlavně to, že 
v naší obci panuje čilý 

kulturní a společenský život, 
a to díky zájmovým organiza-
cím, kterých je hned několik – 
dobrovolní hasiči, sokolové, cho-
vatelé, zahrádkáři, klub seniorů. 
Ti všichni pravidelně pořádají 
množství akcí pro obyvatele, ať 
už jsou to hodové slavnosti, ple-
sy, nebo tradiční vaření gulášů. 
V obci aktivně působí také růz-
né sportovní oddíly – kopaná, 
tenis, cvičení pro děti a dospělé, 
florbal, badminton nebo napří-
klad stolní tenis. 

V  centru obce je hasičská zbrojnice – právě dobrovolní hasiči jsou hybateli společenského 

života v místní části.  Foto | Juraj Aláč

Předseda místního vý-

boru Čekyně Bohumír 

Střelec.

Monika Fleischmannová
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Na Přerovsku se do Tříkrálové 
sbírky zapojí stovky dobrovolníků
Každoročně se na začátku 
ledna objevují v ulicích Přerova 
i v místních částech koledníci. 
Tříkrálová sbírka je největší 
dobrovolnickou sbírkou v České 
republice, kterou pořádá 
Charita. Letošní ročník je už 
dvacátý.

Monika Fleischmannová

Při nákupu dioptrických brýlí

MĚŘENÍ ZRAKU - objednejte se a nečekejte!

Akce platí od 1. 1. 2020 do odvolání.
Havlíčkova 30, Přerov, tel.: 777 912 558

INZERCE

V Přerově aktuálně žije 
42 576 obyvatel, přičemž nejlid-
natější místní částí je Předmos-
tí, kde bydlí 4 140 lidí. Naopak 
nejméně obyvatel, jen 193, žije 
v místní části Lýsky. Dlouho-
době trápí Přerov úbytek oby-
vatel. Před deseti lety ve městě 
žilo 47 373 lidí, před dvaceti lety 
dokonce téměř padesát tisíc. Ov-
šem oproti loňsku se počet od-
stěhovaných mírně snížil. Za-
tímco v roce 2018 se z Přerova 
odstěhovalo 849 občanů, v loň-
ském roce jich bylo o 71 méně, 
tedy 778. Populace stárne, prů-
měrný věk Přerovanů je 45 let, 
přitom ještě před třemi lety to 
bylo o rok méně. Nejpočetněj-
ší skupinou jsou občané ve věku 
45 let, těch v Přerově trvale bydlí 
770. Ze statistik přerovské ohla-
šovny také vyplývá, že v Přero-
vě žije 6 017 dětí do patnácti let 
a tři Přerované už oslavili sto 
let. Vloni se v Přerově narodi-
lo od začátku roku do 3. prosin-
ce 322 dětí, což je v porovnání 
s předchozím rokem o 26 novo-
rozenců méně.  ala

Přerov o své  
obyvatele nepřichází

Na Přerovsku probíhá kole-
dování ve 42 obcích. Ve většině 
z nich se sbírky účastní zdatní 
koledníci, kteří se zapojují každý 
rok, ale vždycky se objeví i noví – 
velcí i malí – nadšenci, kteří řadu 
dobrovolníků rozšíří. 

„V Přerově se sbírky účastní 
i děti ze ZŠ Komenského v Před-
mostí a děti z Církevní mateřské 
školky. V okolních obcích Pře-
rovska probíhá sbírka ve spolu-
práci s obecními úřady,“ vysvět-
luje ředitelka přerovské Charity 
Alena Pizúrová. 

V přerovském regionu se 
účastní asi 174 skupinek kolední-
ků, v samotném Přerově a Před-
mostí chodí v průměru 30 sku-
pinek. Každá se skládá ze tří 
koledníků a jednoho vedoucí-
ho. „Na koledování se mi líbí, 
že je to něco, co může dělat kaž-
dý, stojí nás to pouze pár hodin 
času a přitom výtěžek jde na 
dobrou věc. Zároveň je to skvě-
lá zábava, stmelení party a cen-
ná osobní zkušenost, která člo-
věka může v lecčem posunout,“ 

říká devatenáctiletá Anna Štěpá-
nová, která koledníky doprovází 
jako vedoucí. V její skupince ko-
leduje také desetiletý Jakub Neu- 
gebauer: „Můžu být s kamarády 
a užijeme si u toho hodně legra-
ce. Chodíme koledovat v Před-
mostí už poněkolikáté a někteří 
lidé si nás i pamatují.“ Výtěžek 
sbírky rok od roku roste. V roce 
2019 se na Přerovsku vykoledo-
valo 966 424 korun.  

Pětašedesát procent z celkové 
částky se vrátilo do Charity Pře-
rov, která je použila na přímou 
pomoc lidem a rodinám v nou-
zi, pořízení kompenzačních po-
můcek, provoz a stabilizaci týmu 
Domácí zdravotní a hospico-
vé péče, dofinancování projek-
tu Hospicové péče Caritas, jako 

příspěvek na provoz služby Níz-
koprahového denního centra 
Lorenc pro osoby bez přístřeší. 
Pětatřicet procent částky jde do 
Charity České republiky a putu-
je na humanitární projekty u nás 
i v zahraničí.

Na Přerovsku se do Tříkrálové sbírky zapojí 174 skupinek koledníků.  Foto | Charita Přerov

Lidé jsou štědří, dětem dávají také sladkosti.  Foto | Charita Přerov
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Radní se zabývali peticí Přerovanů, kteří žijí 
v domech v ulici Velká Dlážka a Jilemnického
„Za slušné a bezpečné bydlení“, tak nazvali obyvatelé Velké 
Dlážky a ulice Jilemnického petici, kterou adresovali přerovskému 
magistrátu. Lidé si stěžují na chování nepřizpůsobivých občanů, kteří 
se do jejich lokality přestěhovali. Osmašedesát petentů žádalo radní, 
aby se jejich čtvrť stala součástí bezdoplatkové zóny.

Monika Fleischmannová

Město chce koupit tenisovou halu, plánuje z ní udělat moderní sportoviště
Přerovští zastupitelé na za-

čátku prosince schválili zá-
měr odkoupit sportovní halu 
TJ Spartak Přerov. Město nemá 
kde pořádat významnější závo-
dy, společenské a kulturní akce 
a ze zchátralé sportovní haly 
by mohlo být moderní sportov-
ní zařízení. Hala je ve špatném 
technickém stavu a vyžaduje 
kompletní opravu.

Halu Tělovýchovné jedno-
ty Spartak pravidelně využívá 
řada sportovních oddílů – tré-
nují v ní tenisté, házenkáři, gym-
nasté a také florbalisté. Protože 
v hale chybí pevný multifunkční 
povrch, gymnasté trénují na spe-
ciálních kobercích, pro florbal 
a házenou technici každý týden 

žádná jiná tělocvična v Přerově 
nevyhovuje požadovaným para-
metrům,“ vysvětlil Michal Majer 
z přerovského florbalového klu-
bu, který má 250 členů. Tělocvič-
na je stará více než čtyřicet let, 
rekonstrukci by se tak město ne-
vyhnulo. Cenu znalec stanovil na 
24 milionů korun. „Dostáváme 
zelenou dál se Spartakem jed-
nat. Objekt by se určitě musel re-
konstruovat, mohli bychom vyu-
žít dotace ministerstva mládeže, 
sportu a tělovýchovy. Počkáme, 
jak dopadne lednové jednání val-
né hromady Tělovýchovné jed-
noty Spartak, která rozhoduje 
o dispozicích s majetkem,“ řekl 
náměstek přerovského primáto-
ra Michal Zácha.  fli

Sportovní hala TJ Spartak Přerov je stará 40 let a je ve špatném technickém stavu. 

 Foto | Juraj Aláč

pokládají a rozkládají umělý po-
vrch, což vždy vyžaduje hodinu 

a půl práce. „V hale hrajeme také 
víkendové ligové zápasy, bohužel 

Lidé, kteří žijí v domě, který 
je v Přerově znám jako „velká ho-
kejka“, a ze starší zástavby v Ji-
lemnického ulici, si stěžují třeba 
na to, že jim jejich noví souse-
dé šplhají po balkonech, kradou 
věci, rozhazují nábytek po ulici, 
vytahují a rozbíjejí sklo z popel-
nic a každou prosbu o slušné cho-
vání vracejí sprškou sprostých 
slov. V petici uvedli i to, že mají 
strach a například v noci radě-
ji neotevírají okna, a proto i po-
žádali Stavební bytové družstvo, 
aby jim zabezpečilo balkony. 

„Nám s manželem vadí, že 
naši noví sousedé vyhazují od-
padky ven z popelnic na zem, ne-
chávají na dětském hřišti nepořá-

dek – hlavně nedopalky cigaret. 
Na dětské hřiště se už nedá s dět-
mi ani jít, a to tu dříve býval klid,“ 
říká paní Milada, která žije v jed-
nom z bytů ve „velké hokejce“, ale 
ze strachu odmítá zveřejnit celé 
jméno.  

Kdyby se čtvrť, v níž bydlí, sta-
la bezdoplatkovou zónou, tak jak 
to požadují petenti, mohlo by toto 
opatření zaručit, že se do ní ne-
nastěhují další lidé, kteří pobíra-
jí doplatek na bydlení. Takových 
zón je ve městě už šest. První vy-
hlásili zástupci města před dvě-
ma roky mezi prvními v republi-
ce. Jestli k nim přibude další, to 
se ještě uvidí. „Vymezit jakouko-
liv lokalitu coby „bezdoplatkovou 
zónu“ není jednoduchým a ani 
rychlým úkonem – předcházet 
mu musí cela řada šetření a zjiš-
tění, k nimž patří třeba i zvýše-
ný monitoring neziskovými or-
ganizacemi, asistenty prevence 
kriminality a sociálními pracov-
níky magistrátu,“ uvedla mluvčí 
přerovského magistrátu Lenka 
Chalupová. 

Rozhodovat bude i to, jestli 
v lokalitě vzroste počet přestup-
ků, jestli tam budou porušovány 

obecní vyhlášky nebo se tam bu-
dou častěji pohybovat drogově zá-
vislí lidé. „Situaci petentů v žád-
ném případě nebereme na lehkou 
váhu, a proto se teď na celou lo-
kalitu podrobně zaměříme. Peti-
ce nám poslouží jako prvotní im-

BEZDOPLATKOVÉ ZÓNY 

ul. Dluhonská
ul. Husova
ul. Kojetínská
ul. Škodova
ul. Tovačovská
ul. Tovární

DEFINICE BEZDOPLATKOVÉ ZÓNY

Obce mají od roku 2017 možnost podat návrh na vyhlášení 
takzvaných oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. 
V těchto místech nebude možné nově zažádat o doplatky na bydlení. 
Doplatek na bydlení je jednou z dávek pomoci v hmotné nouzi. Nárok 
na něj mají lidé, kterým i po pobírání příspěvku na bydlení a příspěvku 
na živobytí nezbude při zaplacení nákladů na bydlení alespoň 
částka na živobytí, případně i osoby, které na příspěvek na živobytí 
a příspěvek na bydlení nemají nárok.  zDroj | institut Pro sociální inkluzi

puls k předložení podkladů pro 
podání žádosti na vydání opat-
ření obecné povahy nebo k jiné-
mu řešení vzniklé situace,“ uvedl 
náměstek primátora Petr Kou-
ba, který má na starost sociál- 
ní oblast.

Dům v ulici Velká Dlážka, takzvaná „velká hokejka“. Lidé, kteří v něm žijí, sepsali petici, ve které 

si stěžují na některé jeho obyvatele.  Foto | Juraj Aláč
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Památník Jana Blahoslava má novou květinovou výzdobu
Pomník významného českého 

myslitele, biskupa Jednoty bra-
trské Jana Blahoslava stojí na 
přerovském Horním náměstí od 
roku 1923. Původně byl celý po-
mník zasazen do plochy náměstí 
zpevněné dlažbou. Teprve poz-
ději byl v jeho nejbližším okolí 
vytvořen vyvýšený travnatý zá-
hon a vysázeny keře. 

Aby se zahradníci mohli pus-
tit do nové výsadby, museli s tím 
souhlasit i památkáři. „Podle 
autora pomníku mělo být jeho 
okolí upraveno převážně jako 
travnatá ohraničená plocha. 
S investorem bylo dohodnuto, že 
na záhonu bude trávník, trvalky 
a keře, které celý záhon pokry-
jí, ale nesmí přerůst výšku třice-
ti centimetrů,“ vysvětlil požada-
vek památkářů Vlastimil Staněk 
z olomoucké pobočky Národní-
ho památkového ústavu. Na za-
čátku prosince tam tak zaměst-
nanci přerovských technických 
služeb zasadili sazenice barvín-
ku menšího, třezalky kalíškaté 
a pachysandry klesnaté. „S pa-
mátkáři jsme se dohodli, že oko-
lo pomníku budou vysazeny tr-

valky ve třech druzích,“ dodala 
Svatava Doupalová z přerovské-
ho magistrátu. 

Památník Jana Blahoslava 
byl navržen významným čes-
kým sochařem Františkem Bíl-
kem a realizací kamenného po-

mníku byl pověřen sochař Josef 
Škoda. Postaven na náměstí byl 
při příležitosti 400. výročí naro-
zení Jana Blahoslava, který byl 
synem přerovského měšťana, ži-
jícího právě na Horním náměstí, 
jež patří do památkové zóny.  fli

Okolí památníku Jana Blahoslava na přerovském Horním náměstí nejdříve upravily stroje, 

poté tam zahradníci vysadili nové květiny.  Foto | Lenka Zábojníková

Bahno z Laguny už nebudou těžit bagry,  
poradí si s ním speciální biologický přípravek
Přerovskou velkou Lagunu čeká šetrné odbahnění. Zatímco 
v minulosti nánosy bahna těžili bagristé, letos radnice vyzkouší 
ekologicky šetrnější metodu. Letité nánosy bahna na ploše o rozloze 
2,75 hektaru rozpustí speciální bakteriální směs. Odbahnění plochy 
vyjde město na 288 tisíc korun.

Juraj Aláč

Přípravek způsobí rozklad or-
ganického bahna, zastaví hnilob-
ný proces, sníží množství sinic 
i zelených řas a také zvýší kon-
centrace kyslíku ve vodě. 

„Přípravek, který je prostý 
chemie, vyzkoušeli na městském 
rybníce naši rybáři – a s výsled-
kem byli spokojeni, neboť došlo 
ke snížení vrstvy bahna o jede-
náct centimetrů. Proto jsme se 
rozhodli stejnou metodu vyu-
žít i na Laguně,“ řekl náměstek 
přerovského primátora Michal 
Zácha. 

Metoda je šetrnější zejmé-
na k vodním organismům, pro-
tože usazeniny se díky speciál-
nímu přípravku rozloží na vodu 

a oxid uhličitý, který se násled-
ně vyvětrá do ovzduší. Navíc se 
vyřeší problém s odvozem něko-
lika tun vytěženého bahna, jeho 
uskladňováním a následnou li-
kvidací. Když se v roce 2008 od-
straňovalo bahno ze dna Lagu-
ny naposledy, sací bagr vytěžil za 
šest týdnů devadesát centimet-
rů bahna, akce stála tři a půl mi- 
lionu korun. 

„Odbahněním Laguny se vy-
tvoří lepší životaschopné pod-
mínky pro chov ryb a také si od 
tohoto kroku slibujeme, že se 
plocha stane vhodnou ke koupá-
ní,“ řekl přerovský primátor Petr 
Měřínský. 

Aplikovat přípravek začnou 
odborníci tento rok na konci 
dubna, kolik centimetrů bah-

na se podařilo zlikvidovat, by 
mohlo být jasné v říjnu. Po ce-
lou dobu prací bude Laguna bez 
omezení přístupná rybářům 
i plavcům. „Ti sem mířili nejví-
ce v osmdesátých letech minu-
lého století, kdy uměle vytvoře-
ná nádrž, která nemá odtok ani 

přítok, patřila k vyhledávaným 
místům k letní rekreaci. Jenže 
kvůli nánosům bahna se tady 
Přerované přestávali koupat, 
stav nádrže se ještě více zhor-
šil po povodních v roce 1997,“ 
upřesnila mluvčí přerovské rad-
nice Lenka Chalupová.

Okolí přerovské Laguny láká k procházkám i v mrazivém počasí. 

 Foto | Monika Fleischmannová

Olomoucký kraj 
přijímá nominace na 
ceny kultury
Olomoucké hejtmanství udělu-
je každoročně Ceny Olomouc-
kého kraje za přínos v  oblasti 
kultury. Pokud znáte někoho, 
kdo by si cenu za přínos v ob-
lasti kultury zasloužil, nominuj-
te jej do pátku 10. ledna. Ceny 
budou předány v  kategoriích 
za celoživotní přínos, výjimeč-
ný počin v  roce 2019 v  oblasti 
umění, v  oblasti tradiční lido-
vé kultury, ochrany a populari-
zace kulturních hodnot a Cena 
veřejnosti. Podrobnosti k  no-
minacím najdete na stránkách 
Olomouckého kraje.    ala

ZASTUPITELSTVO

Zastupitelé se sejdou  
až v únoru
V  lednu se přerovští zastupite-
lé ke svému jednání nesejdou. 
Další jejich zasedání se uskuteč-
ní v pondělí 3. února ve 14 hodin 
v Městském domě. Celé zasedání 
bude jako vždy přenášeno živě 
prostřednictvím internetu. 
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Klub Dlažka funguje už třicet let. 
Aktuálně má přes 500 členů
Přerovský klub Dlažka slaví 
30 let od svého založení – tak 
dlouho pořádá aktivity pro děti, 
mládež i dospělé. Sportovní 
turnaje, víkendy a tábory 
v přírodě, koncerty i vzdělávací 
akce, to vše je hlavní náplní Duha 
Klubu Dlažka. 

Monika Fleischmannová 

KRÁTCE

O nízkoprahové 
centrum Lorenc 
je velký zájem
Před měsícem otevřela Chari-
ta nové nízkoprahové centrum 
Lorenc pro lidi bez střechy nad 
hlavou v ulici U Bečvy v Přerově. 
Pravidelně sem přichází pěta-
dvacet bezdomovců dát si teplý 
čaj nebo polévku. 
Velký zájem je nejen o centrum, 
ale také o iglú – sezonní přístřeš-
ky, kterých radnice koupila dva-
cet kusů.

U Základní školy 
Svisle jsou nově 
osvětleny přechody
Tři přechody v  okolí Základní 
školy Svisle nechala radnice na-
svítit LED světly. Přes cestu tak 
mohou nejen školáci přecházet 
bezpečněji. Za nové osvětlení 
město zaplatilo 60 tisíc korun. 
„Dále je možno v  budoucnu 
osvětlit třeba i  obnovený pře-
chod v  Palackého ulici a  dále 
pak zebry v ulicích Šířava, Gene-
rála Janouška a Klivarova,“ pře-
deslal Alexandr Salaba z přerov-
ského magistrátu. 

Dálnice D1 je delší 
o 14 kilometrů
Řidiči už mohou využívat novou
silnici spojující Přerov s  Lipní-
kem nad Bečvou – spojila se D1 
od Přerova a D35 od Olomouce. 
Nový úsek má 3 mimoúrovňové 
křižovatky, 7 kilometrů protihlu-
kových stěn a 24 mostů. fli

Zájem o klub vzrostl počát-
kem devadesátých let a mezi ob-
dobnými přerovskými sdruže-
ními neměl konkurenci. Během 
třiceti let se v klubu vystřídalo 
přes tři tisíce členů, aktuálně je 
jich okolo pěti set. 

„S Dlažkou se za ta léta bavi-
ly tisíce dětí, mnohé z nich jsou 
už rodiči. A Dlažce zůstaly věrny 
i jako dospělí,“ říká Jaroslav Bio-
lek, zakladatel a vedoucí Duha 
Klubu Dlažka. 

Díky velké nabídce volnoča-
sových aktivit si udržuje vyso-
kou laťku i dnes. Milovníci tu-
ristiky vyráží s Dlažkou na hory, 
na vodu, na kola a v zimě na 
lyže. Vždy dvakrát do roka jez-
dí děti na poznávací zájezdy. Le-
tos v lednu, během pololetních 
prázdnin, navštíví největší han-
gár na světě, který se nachází na 
mošnovském letišti u Ostravy. 

„Na zájezdě jsme už byli tře-
ba v Brně nebo na Ještědu, chtěla 
bych, aby si z nich děti něco od-
nesly, zábavnou formou si něco 
zapamatovaly, naučily se něco 

Fotografie, která vznikla v roce 2006 při přestupu Velké Fatry.  Foto | Duha klub Dlažka

nového,“ vysvětluje Petra Novot-
ná, hlavní vedoucí Dlažky. 

Jako vedoucí začala v Dlaž-
ce pracovat už v roce 1995, teh-
dy měla šestnáct let. Za tu dobu 
jí dění v klubu přilnulo k srdci. 
„Dlažka je pro mě druhou rodi-
nou, největší odměnou je pro mě 
to, že se k nám děti vrací, že je to 
s námi baví,“ přiznává Novotná. 
Nejatraktivnější sportovně-spo-
lečenskou akcí je Velké Dláždění 
– v roce 2019 byl 30. ročník to-
hoto turnaje. Vyvrcholením kaž-
dé sezony jsou letní tábory – pro 
děti, mládež a rodiče s dětmi, 
přičemž poslední léta vzrůstá zá-
jem o tábory příměstské. 

„Máme i vlastní tábor v Raj-
nochovicích, kde pořádáme od 
března do prosince své akce – ví-

kendy i tábory. Specialitou byly 
mezinárodní workcampy. Účast-
níci, ať jsou to Číňané, Japonci, 
Korejci, Evropané – všichni jsou 
tamní přírodou nadšeni,“ vy-
jmenovává Jaroslav Biolek. Mezi 
pravidelné sportovní aktivity pa-
tří klasické sporty, jako je volej-
bal, kopaná, florbal, velký zájem 
je i o ringo nebo softbal. Členo-
vé, kteří jsou příznivci stolních 
her, hrají nejčastěji šachy, taro-
ky, magic a scrabble. Významnou 
částí činnosti jsou kulturní akce 
– jen vloni to bylo čtyřicet kon-
certů, besed s promítáním, ale 
také karnevaly pro děti a taneč-
ní večery pro dospělé. A jaké jsou 
plány do roku 2020? Vystoupí 
třeba Ivan Hlas, Bára Basiková 
nebo Karel Plíhal. 

Novoroční výstava vzdá hold nedožitému jubileu sportovního fotografa Jiřího Vojzoly 
Česká sportovní reportážní 

fotografie posledních tří desítek 
let by bez jména Přerovana Jiří-
ho Vojzoly nebyla tím, čím je. Re-
portážní a dokumentární záběry, 
snímky mnoha druhů sportu, ale 
i ochutnávka fotografií přírod-
ních krás či z oblasti hudby, pře-
devším jazzu. Taková bude ret-
rospektivní výstava k nedožitým 
70. narozeninám přerovského 
rodáka, významného fotografa, 
učitele a cestovatele Jiřího Vojzo-
ly, která zahájí ve čtvrtek 9. ledna 
v 17 hodin v Galerii města Přerova 
letošní výstavní sezonu. 

„Jedná se sice o klasickou jubi-
lejní výstavu, takže dramaturgie 

expozice je poměrně jasná. Ne-
chceme ale návštěvníkům nabí-
zet klišé v podobě časosběrného 
průřezu tvorbou. Hodláme Jiří-
ho Vojzolu důstojně vzpomenout 
jako všestranně nadaného nezá-
vislého fotografa na volné noze, 
který se nebál experimentovat 
se stále novými kompozicemi,“ 
uvedla kurátorka výstavy Lada 
Galová. Fotografování sportu se 
Vojzola systematicky věnoval od 
poloviny sedmdesátých let, po-
stupně se od tenisu, který ho de-
finuje asi nejvíce, propracoval 
k hokeji, lehké atletice, basketba-
lu nebo golfu. První výstava po 
Vojzolově odchodu před rokem 

a čtvrt v jeho rodném městě tak 
představí umělce v šíři doposud 
v Přerově nerealizované. 

„Premiérově budou napří-
klad vystaveny některé sním-
ky přírodních krás. Často fotil 
domorodce na Novém Zélandu, 
v Austrálii, na Fidži, v Polyné-
sii, Mikronésii, na Maledivách, 
v Malajsii, Kanadě, Hong–Kon-
gu, Číně, Indonésii nebo Spoje-
ných arabských emirátech,“ do-
plnila Galová. Fotografie budou 
zapůjčeny nejen od rodiny, ale 
také ze soukromých sbírek. Ved-
le manželky Kamily Vojzolové se 
na přípravách na výstavu podíle-
jí některé instituce, jako napří-

klad agentura TK Plus Prostějov 
nebo Nadační fond Přerovského 
jazzového festivalu. Jiří Vojzola 
si rád zafotografoval v rodném 
Přerově i na jazzových festiva-
lech. Výstava počítá vedle pre-
zentace fotografické tvorby také 
s upomínkou zásadních momen-
tů Vojzolových úspěchů mimo 
objektiv. Své místo ve výstavních 
vitrínách tak zaujmou ocenění, 
která za svou uměleckou tvorbu 
posbíral. Výstava s výmluvným 
názvem „Jiří Vojzola 70“ potrvá 
do neděle 9. února, o čtyři dny 
později ji vystřídá oslava desá-
tých narozenin existence Galerie 
města Přerova.  fli
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Sezona v Městském domě: Operní pěvkyně 
Andrea Kalivodová i talk show Karla Šípa

Mezzosopranistka Andrea Kalivodová, sólistka Národního divadla, vystoupí v Městském 

domě 15. dubna 2020 v 19:30 hodin.  Foto | Městský dům Přerov

Zimní a jarní sezona v Měst-
ském domě bude patřit ple-
sům, koncertům i divadlu. Hned 
v lednu je v programové nabíd-
ce Hradišťan s Jiřím Pavlicou – 
alternativní hudební seskupení, 
které obsáhne oblouk od lido-
vé tradice až po oblast soudobé 
hudby. Fanoušci rockové muzi-
ky potěší vystoupení Jacka Mo-
orea, syna legendárního irské-
ho kytaristy Garyho Moorea. Se 
svou talk show přijede do Pře-
rova i bavič Karel Šíp. Více nám 
k nabídce v Městském domě řekl 
jeho programový vedoucí Pavel 
Ondrůj.

Vzpomeňme ještě na uply-
nulou sezonu, která před-
stavení byla divácky 
nejúspěšnější?

Jsem rád, že se mi hned v úvo-
du podzimu podařilo zrealizovat 
harmonikový mini festival. Byť 
ne zcela vyprodán, muzikantsky 
byl na vynikající úrovni a již po-
druhé jsme tak uctili výročí Lu-
bomíra Plevy, málo propagova-
ného přerovského muzikanta, 
čtyřnásobného mistra světa ve 
hře na foukací harmoniku. Stej-
ně tak byl přínosným hudebním 
zážitkem koncert Vlasty Redla 
nebo irská taneční show. Osobně 
jsem byl velmi potěšen setkáním 
s Josefem Dvořákem, ostatně 
hlavně diváci aplaudovali nebý-
vale nadšeně představení jeho 
divadelní společnosti Čochtan 
vypravuje. I proto hodlám na le-
tošní podzim objednat další je-
jich nastudovanou hru.

A teď už pojďme k letoš-
ní sezoně, tu zahájí plesy, 
chystají se nějaké novinky? 

Co se týče plesové sezony, če-
kají nás tradiční maturitní plesy 
nebo například každoroční ples 
přerovské fary. Novinkou bude 
sportovní bál klubu amerického 
fotbalu Mammoths Přerov. Břez-
nový městský ples bude mít mo-
tto láska a vášeň, hlavní osobnos-
tí bude zpěvačka a moderátorka 
Monika Absolonová. V dubnu na 
závěr sezony nebude chybět tra-
diční korunový džínový bál.

Jaké koncerty zazní v sále 
Městského domu? Který 
zpěvák otevře koncertní 
sezonu?

Nejprve se představí legenda 
českého folku, country a tramp-
ské písně František Nedvěd s ka-
pelou Tie Break. Hned v lednu se 
mi opět podařilo zařadit do pro-
gramu po loňském vyprodaném 
novoročním koncertu ojedinělé 
seskupení s vysokou uměleckou 
a interpretační úrovní Hradišťa-
nu & Jiřího Pavlici. Příznivce ba-
rokních, ale i rockových hitů jis-
tě potěší hudební projekt Barock, 
který zasahuje emoce nejširší 
skupiny obyvatel, od fanoušků 
rockových kapel až po znalce fi-
ligránského umění v oblasti kla-
sické hudby. 

Příznivce slavného rockového 
kytaristy Gary Moorea potěšíme 
projektem Gary Moore Tribute 
band, který nebude, jak z názvu 
vyplývá, pouhým revivalem, ale 
autentickým koncertem, neboť 

lídrem kapely není nikdo jiný než 
Garyho syn Jack. Syn slavného 
Gary Moorea bude v Česku vy-
stupovat vůbec poprvé a zahraje 
všechny slavné hity svého otce. 
Závěr nabitého měsíce bude pat-
řit první dámě české kytary Len-
ce Filipové. Oblíbená zpěvač-
ka a kytaristka nabídne úpravy 
věhlasných skladeb pro klasic-
kou kytaru, lidové písně, šan-
sony i novinky z alba Oppidum. 
Vystoupí se svými hosty a smyč-
covým oktetem Brno Strings. Dle 
mého názoru absolutním umě-
leckým vrcholem bude koncert 
sólistky Národního divadla An-
drey Kalivodové, kterou dopro-
vodí renomované Moravské kla-
vírní trio a přerovský pěvecký 
sbor Vocantes. 

Nesmíme opomenout di-
vadelní představení, jedna 
z úspěšných a divácky oblí-
bených divadelních společ-

MĚSTSKÝ DŮM PŘEROV – WWW.MDPREROV.CZ

Kompletní program sledujte na webu Městského domu www.
mdprerov.cz, kde najdete přehled divadel a koncertů, ale i plesů, které 
neodmyslitelně patří k zimní nabídce společenského života v Přerově. 
Předprodej vstupenek na první pololetí už běží od 2. prosince. Lístky 
je možné koupit v pokladně Městského informačního centra nebo 
online přes Ticketportal. 

Programový vedoucí Městského domu Pavel Ondrůj  Foto | Juraj Aláč

ností v Přerově vystupovala 
vloni a my víme, že přijede 
i letos. Na co se mohou di-
váci těšit?

Jak jsem slíbil po úspěš-
ném představení Dlouhý, Širo-
ký a Krátkozraký Divadla Járy 
Cimrmana, podařilo se mi tuto 
divadelní společnost připomín-
kových akcí opět pozvat. Před-
stavení České nebe bude pomy-
slným začátkem oslav letošního 
350. výročí úmrtí Jana Amose 
Komenského. Taktéž v únoru se 
zasmějeme s komedií Nalevo od 
výtahu, mimo jiné s oblíbeným 
Romanem Vojtkem. Počátkem 
března přiveze divadelní společ-
nost Háta slavný muzikál Světá-
ci, nastudovaný podle známého 
filmu, tentokrát v režii Lumíra 
Olšanského. Milovníci talk show 
si přijdou na své v zábavném po-
řadu moderátora a textaře Karla 
Šípa na motivy televizního pořa-
du Všechnopárty.  fli
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Výstavám v Galerii města dominoval zájem 
o Kodeta, pozornost vzbudila i Hüttnerová
Více výstav než v předchozích 
letech, rekordní počet 
příchozích. Nejvyšší tržba za 
prodané obrazy v historii Galerie 
města Přerova. Taková je stručná 
bilance výstavního kalendáře 
roku 2019. Suverénně mu 
dominoval Mistr Kristian Kodet. 

Na tisíce exponátů se přišlo 
během roku 2019 do Galerie měs-
ta Přerova podívat přes 16 tisíc 
návštěvníků, což je téměř o tři ti-
síce příchozích více než v přede-
šlém roce. 

„Téměř třetina z nich, necelých 
pět tisíc lidí, k nám zamířilo v létě 
obdivovat figurální a portrétní 
tvorbu Kristiana Kodeta. Velmi 
vzácným jevem na přerovské po-
měry bylo, že sběratelé umění na-
kupovali obrazy ve velkém,“ po-
chvaluje si vedoucí Galerie města 
Přerova Lada Galová. A jak se 
jí Mistra podařilo přesvědčit, 
aby vystavoval právě na střední 
Hané? „Jednoduše jsem ho oslo-
vila. Potkali jsme se v Praze, zají-
maly ho mé znalosti z oboru. Že 
se rozhodl své oleje a grafiky mi 
na čas svěřit, tím jsem opravdu 
poctěna. Každý galerista to štěs-
tí u něj nemá,“ vzpomíná Galová. 

Srovnatelný „mega“ zájem 
podle ní panoval také o výsta-
vu herečky a malířky Ivy Hütt-
nerové, když do Přerova přivezla 
svůj symbolický recept na domá-
cí štěstí. „Iva Hüttnerová své ob-
rázky, jak sama svoji grafickou 
tvorbu i olejomalby označuje, ne-
stačila při vernisáži podepisovat. 
Prodali jsme jich hned první dny 
stovky, a abychom nezklamali 

další zájemce, museli jsme k ní do 
ateliéru zajet pro další reproduk-
ce,“ připomněla Galová. 

Galerii obsadili nejen známá 
jména, ale také začínající umělci

Začátek výstavního roku 2019 
patřil návratu do sedmdesátek 
a osmdesátek díky dosud nej-
mladšímu samostatnému vysta-
vovateli v historii galerie – tepr-
ve 14letému Patrikovi Horkému. 
„Ten navzdory svému nízkému 
věku představil unikátní soukro-
mou sbírku socialistických ar-
tefaktů denní potřeby, se který-
mi se dnešní čtyřicátníci a starší 
denně setkávali. Galerii zaplni-
ly sáčky, lahve, plechovky a vů-
bec obaly od potravinářského 

a drogistického zboží z éry Husá-
kových dětí. Na své si při verni-
sáži přišli dokonce i vyznava-
či socialistického popíku, Retro 
duo Přerov totiž stylově vystřihlo 
některé hity 80. let. Svou výstav-
ní premiéru měl vloni v městské 
galerii na Horním náměstí třeba 
Přerovan Jiří Heinz se souborem 
olejomaleb inspirovaných valaš-
skými chalupami a přírodou. Ka-
lendář výstav uzavírala symbo-
licky rovněž přerovská rodačka, 
fotografka Marcela Szabó, jejíž 
snímky Mallorky, pražských zá-
koutí nebo Přerova lákaly v před-
vánočním čase ke koupi. Ke stáli-
cím výstavního kalendáře patřila 
tradiční jarní výstava absolventů 
Základní umělecké školy v Pře-

rově, podzim se nesl ve zname-
ní jubilejních výstav – nejprve 
k padesátiletému výročí existen-
ce Klubu vysokohorské turistiky 
v Přerově a poté ke stým naroze-
ninám Městské knihovny v Pře-
rově. Originálními technikami 
zaujali i reprezentanti olomoucké 
výtvarné scény. 

„Nejprve v únoru předsta-
vil Oldřich Schnabl svým soubo-
rem Inventarium tvarové kreace 
a možnosti digiartu. V červenci 
pak malířka a výtvarná pedagož-
ka Eva Pešáková prezentovala své 
enkaustiky, malby akrylem nebo 
smaltované objekty s motivy rost-
lin, květin a trav pod názvem Ri-
verside,“ uzavírá výčet kurátorka 
výstav Lada Galová.  ala

O podpis herečky a malířky Ivy Hüttnerové na vernisáži k její výstavě byl mezi návštěvníky obrovský zájem.  Foto | Pavel Ondrůj

Přerovský kreslíř Lubomír Dostál oslaví výstavou na zámku své jubileum
Lubomír Dostál oslaví své pětapade-

sáté narozeniny výstavou na přerovském 
zámku. Její název je Jiný pohled na Přerov 
a ukáže autorovy akvarely, kresby tužkou 
a tuší. „ Obrazy zachycují starý Přerov, mís-
ta, která už nejsou. Půjde o průřez mé tvor-
by a také o poslední tvorbu. Třeba v Chor-
vatsku na letní dovolené jsem kreslil zimní 
Přerov,“ řekl přerovský karikaturista Lubo-
mír Dostál. Vernisáž proběhne 23. ledna od 
17 hodin a její součástí bude také křest nové-
ho katalogu, který obsahuje autorovy básně, 
kresby a vtipy. Výstava bude ke zhlédnutí do 
začátku března. ala foto | jan Gebauer
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Monika Fleischmannová

Helfštýn je připraven na tradiční novoroční 
výšlap. Sezonu pak zahájí v březnu
Středověký hrad Helfštýn se příznivcům zimní turistiky otevře první 
sobotu nového roku – 4. ledna 2020 v 8 hodin ráno. Novoroční výšlap 
si každoročně nenechají ujít tisíce lidí. Tradice přetrvává už od roku 
1977, letos tak proběhne už třiačtyřicátý ročník.

Vloni v lednu prošlo branami 
nejznámějšího hradu na Přerov-
sku na čtyři tisíce lidí. Návštěv-
nost byla vysoká i díky tomu, že 
bylo dvanáct stupňů nad nulou 
a svítilo jarní sluníčko. Ovšem 
těm skalním návštěvníkům ne-
vadí ani mráz, déšť nebo mlha 

Běh Ledňáček nebude, chystá se první ročník Winter Extrém Race
První z běžeckých závodů se-

zony – Ledňáček – by letos už po 
čtvrté odstartoval běžeckou se-
zonu. Organizátoři se ale rozhod-
li pro změnu. Ledňáček letos ne-
bude a nahradí jej první ročník 
Winter Extrém Race. 

Winter Extrém Race je zim-
ní varianta klasického Extrém 
Race, extrémního krosového 
běhu s největším převýšením 
v Česku, který se v přerovské 
rokli běžel letos po páté. Ti, kteří 
by si chtěli vyzkoušet zaběhnout 
trať v zimním počasí, se sejdou 
na startu 29. února 2020. 

„Přestože jde o první roč-
ník, předpokládáme, že se ho 
zúčastní okolo 250 běžců, kte-
ří si to rozdají na vzdálenostech 
2,5 kilometru, 5 a 10 kilometrů 
a také na nočním běhu dlouhém 
2,5 kilometru,“ vyjmenovává va-
rianty, ze kterých si mohou běž-

ani motokrosová trasa s velice 
oblíbeným padákem, který bude 
čekat na závodníky vždy až na 
konci kola kousek před cílem. 

„Zajímavostí pro všechny 
bude to, že se poběží v protismě-
ru, diváci tak uvidí své favority 
po startu daleko déle, než tomu 
je v zářijovém termínu,“ upozor-
ňuje na další změnu Schroll. 

Na start se mohou postavit 
muži, ženy i děti. Organizáto-
ři počítají, že dorazí běžci z celé 
České republiky a také ze Sloven-
ska. Stejně jako Ledňáček i tento 
závod se poběží za každého po-
časí, ať už bude sportovce trápit 
mráz, nebo hřát jarní sluníčko. 
„Náročnost trati se bude odví-
jet od počasí, pokud bude bláto 
a sníh, tak se mají nejen závod-
níci na co těšit, bude to zcela jis-
tě atraktivní podívaná,“ uzavřel 
Schroll.  fli

Jedno kolo má 2,5 km a  závodníci při něm 

nastoupají více než 150 výškových metrů, 

díky tomu se zářijový 24hodinový závod stal 

nejtěžším v republice.  Foto | Tomáš Brázda

– nahoru na Helfštýn míří za 
každého počasí. A to jak turisté 
z Moravy, tak i z Čech a ze Slo-
venska. Odměnou jim může být 
razítko, diplom nebo turistic-
ká známka, pro kterou si chodí 
už tradičně do hradní pekárny. 
Otevře se i restaurace, kde se ná-
vštěvníci mohou zahřát teplým 
čajem, punčem nebo svařeným 
vínem, pro milovníky kávy bude 
přímo na místě připravena pra-
žená káva. I letos se budou podá-
vat zabijačkové pochoutky a spe-
ciality z udírny. 

„Míří sem tradičně davy lidí, 
postupem let se začaly přidá-
vat nejrůznější sportovní oddíly, 
chodí sem i skauti. Speciální do-
provodný kulturní program ne-
chystáme, je to spíš setkání se 
zajímavými lidmi,“ řekl kastelán 
Helfštýna Jan Lauro. 

Výšlap je mimořádnou akcí, 
sezona začne v březnu

V sobotu odpoledne se hradní 
brány zase zavřou a návštěvníci si 
budou muset počkat až do začátku 

Na hlavním nádvoří je pro návštěvníky novo-

ročního výstupu připraven stánek s  pravou 

praženou kávou.

turistické sezony. Ta na hradě za-
číná tradičně dříve v březnu, kdy 
bude hrad pro první nedočkav-
ce zpřístupněn jen o víkendu. Od 
prvního dubna potom bude pří-
stupný jen od čtvrtka do neděle, 
a to kvůli přestavbě renesančního 
paláce na čtvrtém nádvoří, která 
stále trvá. 

„Kompletní návštěvnickou se-
zonu bychom rádi zahájili od prv-
ního května. Těžko odhadovat, 
kdy bude dokončena rekonstruk-
ce paláce – ale my předpokládá-
me, že v čase vrcholu sezony – 
nejpozději do prázdnin – by snad 

stavební práce mohly skončit,“ na-
stínil Lauro. Do té doby bude pro-
hlídkový okruh otevřen až po vy-
hlídkovou věž. Letošní novinkou 
bude nová expozice v galerii, kte-
rá bude věnována osudu a ikonám 
opravovaného paláce. 

„Výstava bude zaměřena na 
historii paláce, aby návštěvní-
ci byli uvedeni do kontextu, jak 
se dům během staletí měnil, jaký 
osud ho potkal a jací lidé jím pro-
šli,“ láká kastelán na novou expo-
zici, kterou si návštěvníci budou 
moci prohlédnout od konce dub-
na do začátku listopadu.

Vyjít první lednovou sobotu na středověký hrad Helfštýn láká každoročně davy lidí bez ohledu 

na počasí.  Foto | 2x Jan Lauro

SPORTOVEC ROKU

Tradiční vyhlášení ankety Nej- 
úspěšnější sportovec města Pře-
rova za rok 2019 se blíží. Gala-
večer v  Městském domě je na 
programu 3. března, už nyní ale 
můžete společně se sportovní-
mi oddíly nominovat svá želíz-
ka v ohni. Na e-mailovou adresu 
sportovecroku@email.cz zasílej-
te návrhy na nominované v ka-
tegoriích Jednotlivci – dospělí, 
Jednotlivci – mládež, Kolektivy 
– dospělí, Kolektivy – mládež, 
Krajánek roku, Masters (veterá-
ni), Trenér roku, Osobnost roku 
a  Síň slávy. Nominace uzavírá-
me 8. ledna. Poté uveřejníme se-
znam nominovaných ve všech 
kategoriích, chybět nebude ani 
v tištěné podobě v nasledujícím 
vydání Přerovských listů. Anke-
tu tradičně pořádá město Pře-
rov ve spolupráci s Českou unií 
sportu a  agenturou Sport Ac- 
tion, letos za mediální podpory 
Televize Přerov.

ci vybírat, ředitel závodu Mar-
tin Schroll. Trasa povede pouze 
roklí, která je známa jako nejtěž-
ší a nejrychlejší autokrosová trať 
v Evropě, ovšem nebude chybět 
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

SK Přerov
Eva Machalová, tel.: 725 017 083
1. 1. Novoroční výstup na Čekyň-
ský kopec, 10 km, vede Válková, vlak 
9:00, sraz u Strojaře 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 1. Tučín – Želátovice – Přerov, 
10 km, vede Szabóová, autobus. 
nást. č. 22, 9:20 
4. 1. Zimní výstup na Helfštýn, 
12 km, vede Válková, vlak 8:28 
9. 1. Pardubice – Ráby, 11 km, vede 
Michňová, vlak 6:15, KPČ
11. 1. Domašov – Hluboký dvůr – 
Hrubá voda zast., 16 km, vede Sed-
láková, vlak 7:06. Účast předem 
nahlásit.
16. 1. Drahotuše – Hranice, 10 km, 
vede Peprnová, vlak 8:28 
18. 1. Luleč – Olšany – Rousínov, 
15 km, vede Šťávová, vlak 6:37 
23. 1. Tlumačov – Kvasice – Ot-
rokovice, 10 km, vede Láhnerová, 
vlak 7:37 
25. 1. Hrubá voda zast. – Jívová – 
Hrubá voda ž.s., 15 km, vede Sedlá-
ková, vlak 7:06
29. 1. Členská schůze – restaurace 
Bečva, 15:00
30. 1. Troják – Maruška – Hošťálko-
vá, 8 km, vede Bernátová, autobus. 
nást. 23, 8:00
TJ Spartak Přerov 
Vítězslav Vaculík,  
tel.: 776 806 161
1. 1. Novoroční výstup na Čekyňský 
kopec. Hvězdicový výstup k památ-
níku Na Žernové nad Přerovskou 
roklí. Zde setkání účastníků a pře-
dávání pamětních listů v době od 
10:00 do 14:00
4. 1. Lipník n. Bečvou – Týn 
n. Bečvou – Helfštýn a zpět, do 
12 km, vede Bartošík.  
vlak 8:28
8. 1. Bystřice p. Hostýnem - Sv. Hos-
týn a zpět, 12 km, vede Punčochářo-
vá, bus 8:00
11. 1. Střeň – Litovel – Červenka, 
13 km, vede Dittelová, vlak 8:05 
15. 1. Brodek – Citov mlýn – Věrova-
ny – Tovačov, 12 km, vede Dittelová, 
vlak 8:05
18. 1. Horní Moštěnice – Beňov – 
Újezdec – Přerov, 12 km, vede Vacu-
lík, vlak 7:37 
21. 1. členská schůze v restauraci 
Bečva, 17:00 
22. 1. Drahotuše – Hrabůvka – Hra-
nice, 10 km, vede Ligurský, vlak 8:28
25. 1. Horka n. Moravou – Lhota 
n. Moravou – Litovel, 16 km, vede  
Ligurský, vlak 8:05 
29. 1. Osek n. Bečvou – podél Bečvy 
– Přerov, 13 km, vede Věra Mužíko-
vá, vlak 8:28 

ODBOR VYSOKOHORSKÉ  
TURISTIKY KČT 

www.vhtprerov.cz
Tomáš Beránek, tel.: 602 575 673
1. 1. Novoroční výstup na Čekyňský 
kopec – hvězdicový výstup, cíl Pa-
mátník nad Přerovskou roklí u Čeky-
ně, 10:00–14:00 
4. 1. Zimní výstup na Helfštýn – 
hvězdicový výstup na Hrad Helfš-
týn, 8:00–14:00
11.–15. 1. Lyžařský výlet do Jizerek 
– Kořenov, Pension Karlos, polo-
penze. Jednodenní túry na běžkách 
(10–25 km).  
 
 
 
 
 
 
 
 

22.–28. 1. Lyžařský přejezd Jizer-
ských hor – chata Jizerka. Jedno-
denní túry polehku v upravených 
stopách.

MUZEUM KOMENSKÉHO  
V PŘEROVĚ – PŘEROVSKÝ ZÁMEK

www.prerovmuzeum.cz
Otevírací doba:
Út–pá 8:00–17:00 hodin
So–ne 9:00–17:00 hodin
Výstavy:
Do 5. 1. Vánoce na zámku. Tradiční 
vánoční prezentaci Zbořilova betlé-
ma v letošním roce doplní rozsáhlá 
instalace zámeckých interiérů a ze-
jména historického porcelánu. Sály 
ve 2. patře. 
Do 31. 1. Láska nejen v umění. Prů-
řezová výstava tvorbou manželů 
Evy Siblíkové a Jana Chmelaře. 
17. 1. – 17. 3. Tak nějak... Eva Chy-
ťová: Obrazy. Výstava obrazů olo-
moucké autorky. Kaple přerovského 
zámku. 
24. 1. – 1. 3. Lubomír Dostál – Jiný 
pohled na Přerov. Výstava kreseb 
oblíbeného přerovského výtvarníka 
a karikaturisty. Historický sál přerov-
ského zámku.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Akce:
16. 1. v 17:00 vernisáž výstavy Tak 
nějak... Eva Chyťová: Obrazy v kapli 
přerovského zámku. 
23. 1. v 17:00 vernisáž výstavy Lu-
bomír Dostál – Jiný pohled na Pře-
rov. Slavnostní síň města Přerova. 

ORNITOLOGICKÁ STANICE 
Otevírací doba:  
pondělí až pátek 8:00–16:00 hod. 
1. 1. 2020 zavřeno

Stálé expozice
Ptáci České republiky
Ptačí zahrada Františka Gintera 
Akce:
11. 1. Mezinárodní sčítání vodní-
ho ptactva. Spolu se sčítači můžete 
vidět zajímavé zimní hosty z ptačí 
říše na Kvasické pískovně, v okolí řek 
Moravy a Rusavy, na Záhlinických 
rybnících a na Hulínské pískovně. 
Sraz na vlakovém nádraží v Tluma-
čově v 8:15, ukončení asi v 15–16 ho-
din v Hulíně. Délka trasy 15 km.
18. 1. Návštěva u přerovských 
bobrů. Vyprávění Vlastimila Kostka-
na o bobrech a vycházka a pozoro-
vání jejich činnosti na laguně. Vstup-
né 10 Kč. Od 9:30 v budově ORNIS, 
pak v terénu.
24. 1. Termín ukončení příjmu 
výtvarných prací do soutěže pro 
děti na téma „Voda na zahradě“.
24. 1. od 16 hodin Vitrážování – 
zimní květy. Výtvarná dílna s Vero-
nikou Matlochovou. Vstupné 380 Kč, 
v ceně materiál, pomůcky. Je třeba 
se přihlásit do 22. 1. na syrycanska@
prerovmuzeum.cz nebo na 581 219 
910 kl. 12.
Programy pro školy  
a jiné zájmové skupiny:
Zimní – o ptácích na krmítku
Bobr, pan stavitel – vycházka za 
bobrem
Ptáci – vše ze života ptáků 
Na návštěvě v záchranné  
stanici 
Semínkovna – sdílená semín-
ka zdarma – pondělí až pátek 
8–16 hodin
Ekoporadna – pondělí až pátek 
8–16 hodin
Mykologická poradna – pondělí 
8–16 hodin
Více informací: Mgr. Kristina Se-
hnálková, mob. 724 947 541, e-mail: 
sehnalkova@prerovmuzeum.cz, 
www.prerovmuzeum.cz
Muzeum Komenského v Přero-
vě si vyhrazuje právo na změny 
v programu. 

HRAD HELFŠTÝN 
Hrad Helfštýn je v měsíci lednu 
pro veřejnost uzavřen. 
4. 1. mimořádně otevřeno – od 
8.00 do 15.00 Novoroční výstup 
na hrad!  
Jednotné vstupné 20 Kč.

MĚSTSKÝ DŮM
5. 1., 13:30 Nedělní párty – Tradič-
ní taneční odpoledne pro seniory se 
skupinou Mini.
18. 1., 20:00 Farní ples.
19. 1., 19:00 Queen Night – Projekt 
Moravské filharmonie Olomouc při-
veze skladby kultovní kapely Queen. 
Posluchači si je užijí ve spojení roc-
kového bandu a zvuku filharmonic-
kého orchestru. Bohaté vokály zazní 
v podání kvartetu Q VOX, kytara Jiří 
Sova. Autorem projektu je dirigent 
a zároveň moderátor večera Miloš 
Machek. V 19:00

21. 1., 19:30 HRADIŠŤAN & Jiří Pavli-
ca – Koncert ojedinělého seskupení 
s vysokou uměleckou i interpretační 
úrovní, nezvykle širokým žánrovým 
záběrem a netradičním repertoá-
rem, který v počátcích vycházel ze-
jména z lidové tradice.
26. 1., 13:30 Nedělní párty – Tradič-
ní taneční odpoledne pro seniory se 
Záhorskou kapelou
29. 1., 19:30 Cavewoman - Aneb 
„praktické tipy k odchovu a pěstová-
ní partnera“, jak zní podtitul insce-
nace z pera autorky Emmy Peirson. 
Volné pokračování kultovní one 
man show Caveman seznamuje di-
váky s jeskynní ženou Cavewoman. 
Trochu jiný pohled na lásku a part-
nerské vztahy nabízí komedie, která 
se s vtipným nadhledem zamýšlí 
nad věcným soubojem obou pohla-
ví. Diváci jsou pozváni do „jesky-
ně“, kde s nimi jeskynní žena v od-
lehčeném duchu sdílí své starosti, 
pochybnosti a úzkosti pramenící 
z obavy, zda si vybrala toho pravé-
ho. V hlavní roli Daniela Choděrová, 
režie Irena Žantovská. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GALERIE MĚSTA PŘEROVA
9. 1. Jiří Vojzola 70 – retrospektiv-
ní výstava přerovského fotografa 
k jeho nedožitému jubileu. Vernisáž 
v 17:00

PŘEROVSKÝ KAŠPÁREK
Loutkové divadlo Sokola Přerov – 
začátky v 14:00 a 16:00 hod.
5. 1. ŠTĚDRÝ VEČER
12., 19., 26. 1. ZAPOMENUTÝ ČERT
2. 2. ZAPOMENUTÝ ČERT

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Akce  
pro dospělé:
9. 1. Prodej vyřazených knih, su-
terén MěK v Přerově, Žerotínovo 
nám. 36, od 8:00 do 17:00
13.–27. 1. Základy ovládání PC 
s Windows 10 – počítačový kurz pro 
začátečníky, učebna MěK v Přerově, 
Žerotínovo nám. 36, každé pondělí 
od 9:00 do 11:00 (jen pro přihlášené 
účastníky)
15.–29. 1. MS Excel prakticky I., 
učebna MěK v Přerově, Žerotínovo 
nám. 36, každou středu od 15:00 do 
17:00 (jen pro přihlášené  
účastníky)
16. 1. Chronický zánět – tichý za-
biják – přednáška Pavla Kavříka, 
učebna Měk v Přerově, Žerotínovo 
nám. 36, od 17:00
23. 1. Neuro-vývojová stimulace – 
přednáška Jaroslavy Koryčanské, 
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pobočka MěK v Předmostí, Hranická 
93/14, od 16:00
23. 1. Reflexní terapie jako zdravý 
životní styl – přednáška Pavlíny Do-
čkalíkové, učebna MěK v Přerově, 
Žerotínovo nám. 36, od 17:00
27. 1. Kulturní akademie knihov-
ny pro aktivní seniory, učebna MěK 
v Přerově, Žerotínovo nám. 36, 
od 13:00
27. 1. Čaj o páté – neformální po-
sezení u čaje v knihovně, pobočka 
MěK v Předmostí, Hranická 93/14, 
od 17:00
29. 1. Estonsko: Teistpidi saaremaa 
– jedna přednáška o třech cestách – 
cestopisná beseda s Jiřím Kalátem, 
Ministerstvo zemědělství ČR v Pře-
rově, Wurmova 2, od 17:00
Akce  
pro děti:
7. 1. Tvořivá dílna – klaun, půjčovna 
pro děti, Palackého 1, od 12:00
7. 1. Abeceda her (deskové hry 
a čtení na téma Zima), pobočka MěK 
v Předmostí, Hranická 93/14, od 
14:00 do 16:00
10., 17., 24., 31. 1. X-BOX (oblíbe-
né pohybové aktivity), půjčovna pro 
děti, Palackého 1, od 14:00 do 16:00
10., 17., 24., 31. 1. Herní klub Háčko 
(stolní a společenské hry), půjčov-
na pro děti, Palackého 1, od 14:00 
do 16:00
Akce  
v místních částech:
2.–31. 1. Tvořivá dílna – zimní skřít-
kové z vlny a vaty, Lověšice, v pro-
vozní době
13. 1. Tvořivá dílna – veselí sněhulá-
ci, Vinary, od 17:00
14. 1. Tvořivá dílna – bublinkový 
sněhulák, Lýsky, od 16:00
16. 1. Tvořivá dílna – ptáček v kuli-
chu, Čekyně, od 16:00
16. 1. Beseda pro seniory, Kozlovi-
ce, od 16:00
18. 1. Tvořivá dílna – krmítka pro 
ptáčky, Dluhonice, od 17:00
23. 1. Tvořivá dílna – sněhuláci 
a tučňáci, Žeravice, od 15:30

23. 1. Tvořivá dílna – stavění nebo 
malování sněhuláků, Henčlov, 
od 16:00 

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
Centrum SONUS 
Palackého 17a/2833, Přerov 
Pondělí 
6. 1., 10:15 Ochrana spotřebitele – 
Bc. Kateřina Augustinová
13. 1., 10:15 Dědictví – Mgr. Zuzana 
Geroldová
20. 1., 10:15 Jak se bránit nachlaze-
ní – Olga Župková
20. 1., 11:15 Cvičení paměti
27. 1., 10:15 Jižní Afrika IV. část – 
Bedřich Šuba
Cvičení s prvky Tai Chi každé pon-
dělí od 9 do 10 hod.
Internet pro seniory každé pondě-
lí od 9 do 13 hod.
Úterý
14. 1. Vycházka: Újezdec. Sraz na 
aut. zastávce Prior, odjezd 10:02, bus 
č. 103. Zpět pěšky. 
21. 1. Vycházka: Solná jeskyně. Sraz 
v centru SONUS v 10:30. Kapaci-
ta jeskyně je omezená. Je nutné se 
přihlásit u V. Vymětalíkové, tel.: 739 
876 172.
Čtvrtek 
9., 16., 23., 30. 1., 8:15 cvičení se 
smovey kruhy 
16., 30. 1., 9:30 cvičení se smovey 
kruhy 
9., 23. 1., 9:30 cvičení na balónech 
9., 23. 1., 10:45 cvičení paměti 
PC kurz pro začátečníky – kurz se 
skládá ze sedmi lekcí, vždy v pondě-
lí od 14:45 do 16:15 hod. Kurz začí-
ná v pondělí 3. 2. Cena 450 Kč. Kurz 
probíhá v centru SONUS, Palacké-
ho 17a, a přihlásit se můžete u M. 
Krejčířové, tel. 777 729 521.

VÝSTAVNÍ SÍŇ PASÁŽ
22.1. – 13. 3. Letecká bitva nad Pře-
rovskem – 75. výročí zahájení stra-
tegické bitvy o benzín. Vernisáž ve 
středu 22. 1. v 17:00. Výstava přibli-

žuje podrobnosti významné událos-
ti a její první oběti na Přerovsku.
23. 1. – 13. 3. Fragmenty tvorby 
Společná výstava malíře Jiřího Ryša-
vého a uměleckého kováře Pavla Ta-
sovského. Vernisáž ve čtvrtek 23. 1. 
v 17:00.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEŤKAFÉ 
Promítání filmů – každou středu 
v 18:00 hod., zdarma, Kavárna Jirás-
kova 10.
9. 1. #CHICAGOGIRL – režie Joe 
Piscatell, USA/Sýrie, 2013, 74 minut, 
vhodný od 15 let. Devatenáctiletá 
Ala á Basatneh by měla mít běžné 
starosti jako její američtí vrstevní-
ci: školu, lásky, módu, hudbu. Jenže 
na nic z toho studentka z Chicaga 
nemá čas – prostřednictvím svého 
notebooku totiž organizuje revolu-
ci v Sýrii. 

DUHA KLUB RODINKA
27. 1. Komu se nelení, tomu se zele-
ní – bezplatné poradenství, vzdělá-
vání či rekvalifikace. Projekt pro stu-
denty posledních ročníků středních 
a vysokých škol, pro osoby do 25 let 
vracející se na trh práce po rodičov-
ské dovolené, pro neaktivní osoby 
do 25 let, pro neaktivní osoby na 
trhu práce nad 50 let.

DUHA KLUB DLAŽKA
1.–3. 1. Novoroční šachový turnaj, 
Klub Dlažka
25. 1. Fleret + VHS, V – Klub Přerov, 
nábřeží Beneše
28. 1. Harafica – cimbálovka, klub 
Teplo, Horní nám., Přerov
30. 1. – 2. 2. Zimní rodeo – víkend 
pro rodiče s dětmi, Domašov nad 
Bystřicí
31. 1. Zájezd pro děti – Jump Park, 
Svět techniky, Job Air Technic, 
Ostrava

HVĚZDÁRNA PŘEROV
Pravidelná čtvrteční pozorování, při 
pěkném počasí a při jasné obloze.

VÝSTAVIŠTĚ PŘEROV
12. 1. Setkání chovatelů
25. 1. Bleší trhy
26. 1. Setkání chovatelů

KUŽELKÁŘSKÝ KLUB  
TJ Spartak Přerov

11.–12. 1. Reprezentační soustředě-
ní v kuželkách juniorů U23, kuželna 
TJ Spartak

Středisko volného 
času ATLAS a BIOS

BIOS - korespondenční výtvarná 
soutěž Namaluj přírodu – téma „Na 
loukách a polích“, uzávěrka 6. 3. 
2020, bližší info v BIOS.
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vnitřní dětský 
bazén

50m bazén,
pára, whirl., masáž

částečný 
pronájem

ostatní 
aktivity

st 1. 1. – zavřeno – –

čt 2. 1. 10 – 20 10 – 20 – senioři 13 – 14

pá 3. 1. 10 – 20 10 – 20 –  – 

so 4. 1. 10 – 20 10 – 20 11 – 12 –

ne 5. 1. 10 – 18 10 – 18  –  – 

po 6. 1. zavřeno 6 – 14 6 – 8, 12 – 14 senioři 13 – 14

út 7. 1. 15 – 17, 18 – 20 6 – 7:30, 9 – 17, 18 – 21 6 – 7:30, 9 – 17, 18 – 20  – 

st 8. 1. 15 – 17, 18 – 20 6 – 7:30, 9 – 17, 18 – 21 6 – 7:30, 9 – 16, 19 – 20 -

čt 9. 1. 14 – 16, 19 – 20 13 – 16, 19 – 21 13 – 15, 19 – 20 senioři 13 – 14

pá 10. 1. 14 – 20 6 – 7:30, 9 – 21 6 – 7:30, 9 – 20  – 

so 11. 1. 10 – 20 10 – 20 11 – 12 –

ne 12. 1. 10 – 18 10 – 18  –  – 

po 13. 1. zavřeno 6 – 14 6 – 8, 12 – 14 senioři 13 – 14

út 14. 1. 15 – 17, 18 – 20 6 – 7:30, 9 – 17, 18 – 21 6 – 7:30, 9 – 17, 18 – 20  – 

st 15. 1. 15 – 17, 18 – 20 6 – 7:30, 9 – 17, 18 – 21 6 – 7:30, 9 – 16, 19 – 20 -

čt 16. 1. 14–16, 19–20 13–16, 19–21 13–15, 19–20 senioři 13 – 14

vnitřní dětský 
bazén

50m bazén,
pára, whirl., masáž

částečný 
pronájem

ostatní 
aktivity

pá 17. 1. 14 – 20 6 – 7:30, 9 – 21 6 – 7:30, 9 – 20  – 

so 18. 1. v zavřeno v v

ne 19. 1. 10 – 18 10 – 18  –  – 

po 20. 1. zavřeno 6 – 14 6 – 8, 12 – 14 senioři 13 – 14

út 21. 1. 15 – 17, 18 – 20 6 – 7:30, 9 – 17, 18 – 21 6 – 7:30, 9 – 17, 18 – 20  – 

st 22. 1. 15 – 17, 18 – 20 6 – 7:30, 9 – 17, 18 – 21 6 – 7:30, 9 – 16, 19 – 20  –

čt 23. 1. 14 – 16, 19 – 20 13 – 16, 19 – 21 13 – 15, 19 – 20 senioři 13 – 14

pá 24. 1. 14 – 19 6 – 7:30, 9 – 19 6 – 7:30, 9 – 19  – 

so 25. 1. 11 – 17 11 – 17 11 – 12 –

ne 26. 1. 11 – 18 11 – 18  –  – 

po 27. 1. zavřeno 6 – 14 6 – 8, 12 – 14 senioři 13 – 14

út 28. 1. 15 – 17, 18 – 20 6 – 7:30, 9 – 17, 18 – 21 6 – 7:30, 9 – 17, 18 – 20  – 

st 29. 1. 15 – 17, 18 – 20 6 – 7:30, 9 – 17, 18 – 21 6 – 7:30, 9 – 16, 19 – 20 –

čt 30. 1. 14 – 16, 19 – 20 13 – 16, 19 – 21 13 – 15, 19 – 20 senioři 13 – 14

pá 31. 1. 10 – 20 10 – 20 –  – 

Bazén Přerov na ulici Kopaniny 2 – rozpis aktivit na leden 2020

více informací na www.bazenprerov.cz

VÝZVA

Výzva pro čtenáře 
a pořadatele akcí
Organizujete sportovní, kulturní 
či jinou akci pro veřejnost? Dejte 
o ní vědět čtenářům Přerovských 
listů. Uzávěrka je vždy 15. den 
v měsíci. Pozvánky posílejte na 
prerovskelisty@regvyd.cz.



16 KINO / GALERIE

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

2. 1., 10:00 Vlastníci | BS, 2D, česky, od 12 let
2. 1., 15:30 Zakleté pírko | RP, 2D, česky
2. 1., 17:30 Jumanji: Další level | 3D, dabing
2. 1., 20:00 Star Wars: Vzestup Skywalkera | 2D, titulky,  
 od 12 let
3. 1., 15:30 Ledové království II | 3D, dabing
3. 1., 17:30 Šťastný nový rok | 2D, česky, od 12 let
3. 1., 19:30 Nenávist |P, 2D, titulky, od 15 let
4. 1., 15:30 Zakleté pírko | Bijásek, 2D, česky
4. 1., 17:30 Jumanji: Další level | 2D, dabing
4. 1., 20:00 Špindl 2 | 2D, česky, od 12 let
5. 1., 10:00 Zakleté pírko | Bijásek, 2D, česky
5. 1., 15:30 Ledové království II | 2D, dabing
5. 1., 17:30 Ženská na vrcholu | BS, 2D, česky, od 12 let
5. 1., 19:30 Poslední aristokratka | 2D, česky
6. 1., 18:00 Šťastný nový rok | 2D, česky, od 12 let
6. 1., 20:00 Star Wars: Vzestup Skywalkera | 2D, dabing,  
 od 12 let
7. 1., 17:30 Jumanji: Další level | 2D, dabing
7. 1., 20:00 Terminátor: Temný osud | LEVNÉ ÚTERÝ, 2D,  
 titulky, od 15 let
8. 1., 18:00 Ermitáž: Síla umění | ART/P, UMĚNÍ V KINĚ,  
 2D, titulky, přístupný
8. 1., 20:00 Tenkrát podruhé | P, 2D, titulky, od 12 let
9. 1., 10:00 Poslední aristokratka | BS, 2D, česky
9. 1., 18:00 Můj příběh | RP, 2D, česky, od 12 let
9. 1., 20:00 Cesta do nemožna | RP, 2D, česky, od 12 let
10. 1., 18:00 Pod vodou | P, 2D, titulky, od 12 let
10. 1., 20:00 Cats | P, 2D, titulky, od 12 let
11. 1., 15:30 Zakleté pírko | Bijásek, 2D, česky

11. 1., 17:30 Na nože | P, 2D, titulky, od 12 let
11. 1., 20:00 Pod vodou | 2D, titulky, od 12 let
12. 1., 15:30 Ledové království II | Bijásek, 2D, dabing
12. 1., 17:30 Vlastníci | BS, 2D, česky, od 12 let
12. 1., 19:30 Cats | 2D, titulky, od 12 let
13. 1., 18:00 Šťastný nový rok | 2D, česky, od 12 let
13. 1., 20:00 Pod vodou | 2D, titulky, od 12 let
14. 1., 18:00 Můj příběh | 2D, česky, od 12 let
14. 1., 20:00 Poslední aristokratka | LEVNÉ ÚTERÝ, 2D, česky
15. 1., 17:00 Star Wars: Vzestup Skywalkera | 2D, titulky,  
 od 12 let
15. 1., 20:00 25 km/h | ART/P, 2D, titulky, od 12 let
16. 1., 10:00 Ženská na vrcholu | BS, 2D, česky, od 12 let
16. 1., 18:00 Karel Svoboda: Šťastná léta | RP, 2D, česky,  
 od 12 let
16. 1., 20:00 Případ mrtvého nebožtíka | RP, 2D, česky,  
 od 12 let
17. 1., 17:30 Dolittle | P 3D, dabing
17. 1., 20:00 Mizerové navždy | P, 2D, titulky, od 12 let
18. 1., 15:30 Zakleté pírko | Bijásek, 2D, česky
18. 1., 17:30 Cats | 2D, titulky, od 12 let
18. 1., 19:30 Star Wars: Vzestup Skywalkera | 3D, dabing,  
 od 12 let
19. 1., 15:30 Dolittle | Bijásek, 2D, dabing
19. 1., 17:30 Na nože | 2D, titulky, od 12 let
19. 1., 20:00 Šťastný nový rok | 2D, česky, od 12 let
20. 1., 18:00 Špindl 2 | 2D, česky, od 12 let
20. 1., 20:00 Mizerové navždy | 2D, titulky, od 12 let
21. 1., 17:30 Dolittle | 2D, dabing, přístupný
21. 1., 20:00 Poslední aristokratka | LEVNÉ ÚTERÝ, 2D, česky

22. 1., 17:30 Srdcová královna | P/ART, 2D, titulky, od 15 let
22. 1., 20:00 Odložený případ: Hammarskjöld | P2D, titulky,  
 od 12 let
23. 1., 10:00 Špindl 2 | BS, 2D, česky, od 12 let
23. 1., 18:00 Příliš osobní známost | RP, 2D, česky, od 12 let
23. 1., 20:00 Králíček Jojo | RP, 2D, titulky 
24. 1., 17:30 Dolittle | 2D, dabing 
24. 1., 20:00 Le mans ́ 66 | 2D, titulky, od 12 let
25. 1., 15:00 Velké přání | P, Bijásek, 2D, dabing 
25. 1., 17:00 Star Wars: Vzestup Skywalkera | 2D, titulky,  
 od 12 let
25. 1., 20:00 Příliš osobní známost | 2D, česky, od 12 let
26. 1., 10:00 Zakleté pírko | Bijásek, 2D, česky 
26. 1., 15:00 Jumanji: Další level | 2D, dabing 
26. 1., 17:30 Poslední aristokratka | BS, 2D, česky 
26. 1., 19:30 Šťastný nový rok | 2D, česky, od 12 let
27. 1., 18:00 Příliš osobní známost | 2D, česky, od 12 let
27. 1., 20:00 Pod vodou | 2D, titulky, od 12 let
28. 1., 17:30 Cats | 2D, titulky, od 12 let
28. 1., 19:30 Nenávist | 2D, titulky, od 15 let
29. 1., 18:00 Případ mrtvého nebožtíka | 2D, česky, od 12 let
29. 1., 20:00 Extase | P/ART. 2D, dabing, od 12 let
30. 1., 10:00 Amnestie | BS. 2D, česky, od 15 let
30. 1., 17:30 1917 | RP 2D, titulky, od 15 let
30. 1., 20:00 Malé ženy | RP, 2D, titulky
31. 1., 17:30 Dolittle | 2D, dabing
31. 1., 20:00 Jumanji: Další level | 3D, dabing
1. 2., 20:00 Příliš osobní známost | 2D, česky, od 12 let
P = premiéra | RP=republiková premiéra  
BS=Biosenior Bijásek = představení pro děti | ART je filmový klub
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VÝSTAVNÍ SÍŇ PASÁŽ, KRATOCHVÍLOVA, TEL.: 581 217 187

Slavnostní vernisáží ve čtvrtek 23. ledna v 17 hodin za-
hájí v  Pasáži společnou výstavu malíře Jiřího Ryšavé-
ho a uměleckého kováře Pavla Tasovského Fragmenty 
tvorby. Pavel Tasovský, jeden z našich nejlepších umě-
leckých kovářů, samostatně vystavuje od r. 1992. Věnu-
je se volné tvorbě a získal řadu ocenění na kovářských 
sympoziích v  České republice, Rakousku i  Německu. 
Jiří Ryšavý, původem z Újezdce, malířsky živelně zpra-
covává témata krajiny a  přírodních detailů. Na první pohled působí jeho 
současné malby zcela abstraktně. Známe-li však malířův vývoj a  naturel, 
vnímáme, že jde vlastně o tvarovou a barevnou stylizaci přírody. Malíř sa-
mostatně vystavuje od r. 1971. Výstava potrvá do 13. března.

TRAFAČKA – KRÁMEK PRO RADOST, NA MARKU

Šperky a  vitráže z  dílny Mar-
tiny Matochové z  Valašského 
Meziříčí jsou od ledna k  vidě-
ní na Trafačce. Interiérové vi-
tráže i  šperky autorka tvoří ti-
ffany technikou, kdy používá 
skleněné střepy a  čočky, které 
spojuje měděnou páskou a  cí-
nem. Doby, kdy se při výrobě 
vitráží používalo olovo, jsou ty tam. Při tvorbě šperků výtvarníci používa-
jí měděný pocínovaný drátek, do něhož zasazují minerální kameny nebo 
skleněné barevné nugety. Šperky – ať už prsteny, náramky, spony nebo ná-
hrdelníky se poté patinují, leští a ošetřují antioxidanty.

GALERIE ESO, KRATOCHVÍLOVA 22, TEL.: 605 522 271

V měsíci lednu můžete v galerii ESO vi-
dět nové obrazy brněnského malíře Jiří-
ho Vidláka. Stále populárnější autor ma-
luje všechny okolo nás, tedy poznat se 
můžete v  jeho malebné tvorbě i  sami. 
Přijďte to zkusit a nalaďte se na chvíli na 
vlnu tolik potřebné ironie či sarkasmu. 
Jak sám autor říká, všichni jsme komičtí. 
Všichni a bez rozdílu. A nejvíc ti hrozně 
důležití, kteří sebe a všechno, co dělají, 
berou tak hrozně vážně. Znáte je? Jsou 
to vždycky ti druzí. Přijďte a  možná se 
uvidíte. Je se opravdu na co těšit. 

GALERIE MĚSTA PŘEROVA, HORNÍ NÁMĚSTÍ 1, TEL.: 725 310 307

Vzpomínat na nedožité 70. narozeniny fotogra-
fa Jiřího Vojzoly bude Galerie města Přerova od 
9. ledna, kdy je na 17 hodin naplánována verni-
sáž. Přerovský rodák Jiří Vojzola se proslavil svý-
mi snímky se sportovní tematikou, které vyšly 
v řadě předních českých a světových magazínů 
a mnoha knižních publikacích. Jeden z nejlep-
ších českých sportovních fotografů svým objek-
tivem zachytil největší tenisové turnaje na světě. Fotografování sportu se věno-
val od 70. let 20. století. Světovými odborníky i samotnými sportovci uznávaný 
fotograf se na okruhu ATP a WTA pohyboval 31 let, jen na Australian Open byl 
roku 2018 poosmnácté a bohužel naposledy.

DENNÍ ZPRAVODAJSTVÍ NA WWW.PREROV.EU–A––––TELEVIZE PŘEROV

TI
RÁ

Ž


