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Opravy na jaře: k chatovým osadám povedou 
nové cesty, technici už počítají výtluky

Juraj Aláč

Na jaře začnou dělníci 
s opravami příjezdových 
cest v chatových oblastech 
v přerovských místních částech 
Penčice a Předmostí. Jakmile 
se oteplí, vyspraví dohromady 
1170 metrů cest za přibližně 
350 tisíc korun. Zcela nový 
povrch pak dostane ulice 
v místní části Lýsky.

Představujeme místní části 
Obyvatelé Dluhonic žijí  
výstavbou dálnice D1. 
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Loni se více rodili chlapci 
Přerovská nemocnice prozradila  
počty vloni narozených dětí. 
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Nemáte únorové Přerovské listy ve schránce? Nenadávejte, reklamujte

Nejdelší úsek na ně čeká 
v Penčicích v ulici K Lesu. Úsek 
dlouhý 700 metrů dosypou štěr-
kem a poté zhutní válcem. Dal-
ších 150 metrů opraví v ulici 
U Mlýna. Cesta bude opravena 
speciální turbo metodou, kterou 
začali technici používat před-
loni a osvědčila se. „Jedná se 
o tryskovou metodu, která slou-
ží k opravě lokálních poruch kry-
tu vozovky. Spočívá v nanese-
ní vrstvy pojiva a kameniva na 
očištěný povrch vozovky pod tla-
kem – a to s použitím speciální-
ho zařízení,“ upřesnil David Ho-
las z přerovského magistrátu. 
Podobně spraví dělníci příjezdo-
vou cestu v chatové oblasti v Žer-
navé v místní části Předmostí, 

kde půjde o úsek dlouhý 320 me-
trů. „Jsou to převážně polní ces-
ty, které jsou ve vlastnictví města 
a je potřeba je udržovat sjízdné,“ 
řekl náměstek primátora Michal 
Zácha.

Po technické stránce nároč-
nější oprava proběhne v míst-
ní části Lýsky v ulici K Bráně. 
„Oprava místní komunikace spo-
čívá ve výměně obrusné asfalto-
vé vrstvy. Akce proběhne v měsí-
cích duben a květen. Cena opravy 

je vysoutěžena za více než 520 ti-
síc korun,“ doplnil náměstek 
Zácha. 

Objevují se první výmoly
Jakmile se oteplí a silnice vy-

schnou, pustí se do práce také 
technické služby. Silnice musí 
uklidit od posypového materiá- 
lu a začnou spravovat výtluky, 
které ohrožují bezpečnost provo-
zu. „Už teď víme, že jsou výmo-
ly v ulici Kozlovská, Za Mlýnem 

Kontrolu distribuce měsíč-
níku Přerovské listy zahájí pře-
rovská radnice. A aktivita bude 
i na samotných obyvatelích, kteří 
by měli dát vědět, jestli jim dis-
tribuční firma dala noviny do 
schránky, nebo ne. Nárok na je-
den výtisk má každá domácnost 
– i ta, která má na schránce uve-
deno, že si nepřeje vhazování re-
klamních letáků.

Radniční noviny vycházejí 
každý měsíc v nákladu 22 tisíc 

kusů, takže by je měla dostávat 
každá rodina, jenže v minu-
lých měsících si mnozí Přero-
vané stěžovali, že listy nemají. 
Teď by ale zpětná vazba od ob-
čanů měla být masivnější – a ke 
spolupráci jsou proto vyzýváni 
předsedové samospráv jednot-
livých domů, domovníci, nebo 
zkrátka aktivní lidé kteří jsou 
ochotni v přízemní chodbě byto-
vého domu vyvěsit list a vyzvat 
sousedy, aby se zapsali, pokud 

jim měsíčník ve dnech distribu-
ce – tedy o víkendu 1. a 2. úno-
ra – nedorazil. Archy, obsahují-
cí jméno a přesnou adresu, pak 
mohou od 3. do 7. února doru-
čit na Městské informační cen-
trum, které sídlí v Městském 
domě, nebo na recepci magis-
trátu v ulicích náměstí TGM 2 
(radnice), Bratrská 34 a Smeta-
nova 7. Popřípadě mohou sezna-
my naskenovat a poslat na ad-
resu: reklamace.PL@prerov.eu. 

nebo v ulici Čapka Drahlovské-
ho. Velké výtluky budeme vy-
řezávat a zatavovat asfaltobeto-
nem. Mohli bychom to udělat už 
teď speciální studenou směsí, ale 
to by bylo jen provizorní řešení, 
raději proto počkáme až na pří-
znivější jarní počasí,“ vysvětlil 
Aleš Hrobár z přerovských tech-
nických služeb. 

Hned z jara přijdou na řadu 
také prasklé a uvolněné dlažeb-
ní kostky v centru města – jak na 
cestách, tak i na chodnících. Jde 
například o chodník u Městské-
ho domu, který trpí kvůli tomu, 
že přes něj jezdí auta se zásobo-
váním. „V centru města je zvlášt-
ní kamenná dlažba z leštěné-
ho mramoru, poničenou kostku 
technik vytáhne, obrousí a za-
praví zpět díky speciálnímu le-
pidlu,“ uvedl Hrobár. Na vozov-
kách jde o zasypání spár mezi 
takzvanými kočičími hlavami 
– tedy činnost, kterou Technic-
ké služby města Přerova prová-
dějí třikrát do roka, naposledy 
před Vánoci. Kvůli husté dopravě 
kostky vyskakují a musí se stále 
opravovat. Mezi vytipované ulice 
patří Jateční, Na Spálenci a Hor-
ní náměstí.

Na tuto e-mailovou adresu mo-
hou posílat reklamace i jed-
notlivci z rodinných domů. 
Přerované, kteří měsíčník nedo-
stanou a rádi by ho měli, si mo-
hou výtisk vyzvednout v MIC, 
k nahlédnutí je také na webo-
vých stránkách města.

Kontrolu si budou osobně 
provádět ve vybraných lokalitách 
také zástupci distributorské fir-
my – i je zajímá, zda jejich „kurý-
ři“ plní své povinnosti. lech

V Penčicích dostanou na jaře nový povrch silnice vedoucí k zahradám a k chatám hned ve 

dvou ulicích – U Mlýna a také K Lesu.  Foto | Juraj Aláč
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Zastupitelé rozhodnou o koupi 
budovy na Masarykově náměstí
Budova na Masarykově 
náměstí číslo 16, v němž sídlí 
několik firem a také část 
úřadu, chtějí radní získat do 
majetku města. Shodli se na 
tom jednomyslně. 

Přestěhovat by se tam podle 
jejich plánů měla zhruba polovi-
na magistrátu, úředníci mají za-
plnit všech šest podlaží. Nemo-
vitost má v současné době pět 
vlastníků, dohromady by jim 
město muselo zaplatit 41 milionů 
160 tisíc korun. Případnou kou-
pi ještě budou v pondělí 3. úno-
ra schvalovat zastupitelé, kteří už 
vloni se záměrem souhlasili.

Vzhledem k tomu, že budo-
va pochází z konce šedesátých let 
minulého století a za padesát let 
do ní nebylo téměř vůbec investo-
váno, bude nutná celková rekon-
strukce. „Zastupitelům řekneme 
i hrubý odhad nákladů, protože 
to je logicky bude zajímat. Všich-
ni už měli možnost si celý objekt – 
od přízemí až po střechu – detail-
ně prohlédnout a vznášet dotazy,“ 
řekl náměstek primátora Michal 
Zácha. Podle něj není vyloučeno, 
že bude možné čerpat dotační ti-
tuly, z nichž by bylo možné spra-

vit fasádu, střechu nebo vyměnit 
okna. „Následně by měl přijít na 
řadu interiér, neboť ten už neod-
povídá požadavkům současného 
úřadu. Ideálně by vše mělo být 
hotovo do konce roku 2022,“ na-
stínil Zácha. Pro koupi zvedl ruku 
i primátor Petr Měřínský, neboť 
podle něj není hospodárné, aby 
město neustále investovalo do ná-
jmu jednoho patra této budovy – 
za dobu, kdy tam část úřadu sídlí, 
už zaplatilo vlastníkům 16 milio-
nů korun. „Výsledná kupní cena 
je opravdu velkým kompromi-
sem, podařilo se nám ji vyjed-

nat s majiteli, kteří původně měli 
vyšší požadavky,“ uvedl primátor 
Měřínský. 

Nemovitost na Masarykově 
náměstí 16 – vystavěná za socia-
lismu – je dlouhodobě pranýřo-
vána kvůli svému vzhledu, který 
narušil historickou podobu ná-
městí. Radní jsou si vědomi, že 
zastupitele bude zajímat i to, ja-
kou výslednou podobu by měl ob-
jekt dostat, aby se už neumísťo-
val v nejrůznějších anketách jako 
„ostuda města Přerova“. I toto 
téma budou 3. února projedná-
vat.  lech

Do šestipodlažní kancelářské budovy na Masarykově náměstí by se mohla přestěhovat zhruba 

polovina úředníků magistrátu. Foto | Město Přerov

Přerovský sanitní vůz 
má nové vybavení

Od loňského roku jezdí v Pře-
rově tři sanitní vozy. Všechny tři 
výjezdové skupiny jezdí na den-
ní směně, přes noc dvě. Proto-
že vybavení jednoho z vozů bylo 
již zastaralé, rozhodli na kon-
ci loňského roku zastupitelé při-
spět padesátitisícovou dotací na 
nákup nového vybavení. To už 
technici nainstalovali a přístro-
je jsou plnohodnotně začleněny 
do provozu. „Byly zakoupeny dva 
přístroje – nový perfusor, který 
slouží pro rovnoměrné dávková-
ní léků, a pulsní oxymetr, který 
se používá k monitorování okys-
ličení krve,“ řekl mluvčí Zdra-
votnické záchranné služby Olo-
mouckého kraje Pavel Lampa.  fli

Malé táborníky  
vystřídají senioři

Soutěže, hry, zábava, vycház-
ky po okolí, cvičení, přednášky, 
výtvarné tvoření, rej v karnevalo-
vých maskách, zpívání u táborá-
ku a mnohé další tábornické ak-
tivity čekají na stovku seniorů, 
kteří se budou chtít letos v létě zú-
častnit tábora v místní části Če-
kyni. Akci pro ně pořádá Krajská 
rada seniorů Olomouckého kra-
je, město Přerov coby spolupořa-
datel bude akci dotovat částkou 
25 tisíc korun. „Přihlášky se při-
jímají od pondělí 3. února – a pla-
tí pořadí, takže kdo má zájem užít 
si týden od 31. srpna do 5. září na 
táborové základně v Čekyni, ne-
měl by dlouho váhat. Akce je ur-
čena pro aktivní seniory z celé-
ho kraje, limitující věk není,“ řekl 
náměstek přerovského primátora 
Petr Kouba. Účastníci budou uby-
továni v táborových chatkách po 
dvou, po celou dobu pobytu jim 
bude poskytnuta plná penze včet-
ně svačin a za týdenní pobyt za-
platí 3 a půl tisíce korun.

Zájemci se mohou hlásit na 
e-mailové adrese: milenahesova 
@seznam.cz.  lech

Zastupitelé budou jednat 
v pondělí 3. února

Zastupitelé města se sejdou ke 
svému jednání v pondělí 3. úno-
ra ve 14 hodin v sále Městské-
ho domu. Přímý přenos mohou 
zájemci sledovat na webových 
stránkách města www.prerov.eu 
a v Televizi Přerov.  fli

Vůbec poprvé s koledníky koledovali také primátor města Petr Měřínský, děkan pře-
rovské farnosti Josef Rosenberg a ředitelka přerovské Charity Alena Pizúrová.
  Foto | Město Přerov

Rekordní výtěžek z Tříkrálové sbírky opět všechny překvapil
Lidé na Přerovsku byli 

k tříkrálovým koledníkům 
štědří – do kasiček jim vhodi-
li 247 184 korun, což je téměř 
o osmdesát tisíc korun více než 
v loňském roce. Loni se vybra-
lo 169 801 korun. Do ulic na za-
čátku ledna vyrazilo jednatřicet 
skupinek koledníků, které zamí-
řily přímo do Přerova i do míst-
ních částí. Poprvé se vydala do 
ulic koledovat v kostýmech i ne-
obvyklá skupinka, kterou tvořil 
primátor města Petr Měřínský, 
děkan přerovské farnosti Josef 
Rosenberg a ředitelka přerovské 
Charity Alena Pizúrová. „Chtěli 
jsme podpořit Tříkrálovou sbír-
ku, a proto jsme se osobně zapo-
jili jako koledníci. Naši skupin-
ce se podařilo vybrat přes 8 tisíc 
korun,“ řekl přerovský primátor 
Petr Měřínský.

Přerovská charita chce finanč-
ní prostředky využít na pomoc 

pro rodiny s dětmi, které se bě-
hem roku dostanou do tíživé ži-
votní situace. „Část z vybraných 
peněz půjde na přímou pomoc li-
dem a rodinám v nouzi a část na 
pořízení kompenzačních pomů-
cek pro domácí zdravotní a hos-
picovou péči,“ uvedla Emilie Šmí-
dová z Charity.

Pod přerovský děkanát spadá 
celkem šestačtyřicet obcí, kom-
pletní výtěžek činí 1 088 948 ko-
run. I tato částka je rekordní – 
loni to bylo 942 636 korun. V řadě 
obcí koledníci pokořili loňská čís-
la. Například v Troubkách se vy-
koledovalo 79 529 korun, zatímco 
loni to bylo 75 804 korun.  fli
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Přerov roztančí masopustní průvod
Poslední únorovou sobotu 
v devět hodin ráno vyrazí od 
řeky Bečvy směrem k radnici 
medvěd, ježibaba, smrtka, 
nevěsta s ženichem, policajt, 
cikánka s cikánem a mnoho 
dalších postav – po dvanácté 
projde přerovskými ulicemi 
masopustní průvod, který na 
jeden den převezme vládu 
nad městem. Masopustní 
veselí, za doprovodu lipnické 
muziky Okybača, se v Přerově 
bude konat díky spolku Cukrle 
a folklornímu souboru Haná.

Monika Fleischmannová

Rej maškar zamíří nejprve 
před radnici, kde si převezme 
od vedení města šavli se sukén-
kou, což symbolizuje masopust-
ní právo, které průvod oprav-
ňuje se veselit. „Od radnice se 
průvod přesune na faru, kterou 
jsme v minulosti navštívili tři-
krát a po dlouhé pauze se tam 
znovu vrátíme. Poté projdeme 
Kratochvílovou a Jiráskovou 
ulicí a ulicí Wilsonovou se prů-
vod vrátí na náměstí TGM, od-
kud se vydáme zpět do ulice Na 

Marku a přes Horním náměstí 
k zámku,“ přiblížila plánovanou 
trasu organizátorka akce Magda 
Barboříková. Své putování za-
končí masopustní rej ve dvě ho-
diny odpoledne před restaurací 
Katovna. 

Kdo bude chtít, může si 
s maškarami v průvodu zatan-
covat. Podle tradice má nelehký 
úkol medvěd, který musí v med-
vědím kožichu provést v taneč-
ním kole každou hospodyni. Ta 

by měla maškary pohostit, aby 
byla dobrá úroda. Každý rok 
s medvědem tančí také Lenka 
Jirků z Přerova. A na letošní ta-
neček se už připravuje. „Průvod 
se vždy zastaví na chodníku před 
naším domem, loni jsem měla 
na sobě vypůjčený hanácký kroj 
a budu ho mít na sobě i letos. 
V tradičním kroji kdysi chodí-
vala i moje babička, přemýšlím 
tak o tom, že si do příště pořídím 
svůj vlastní kroj,“ přiznala Len-
ka Jirků. K tradiční masopustní 
hostině patří zabijačkové specia- 
lity a nasmažené koblížky. Ani 
na to Lenka Jirků nezapomíná. 
„Vždy mám nachystáno drob-
né občerstvení, koláčky a jedno-
hubky. Chybět nebude ani dobrá 
slivovice,“ dodává Jirků. 

Bude v Přerově ulice Paula Rausnitze? Rozhodnou zastupitelé
Muž, který v devadesátých 

letech minulého století zachrá-
nil před krachem zadluženou 
Meoptu, byl odvážný a lidsky 
přívětivý – to je pro Přerovany 
Čechoameričan Paul Rausnitz. 
Teď by se po něm mohla jme-
novat jedna z nových ulic, která 
se nachází na dohled od podni-
ku, v němž působil. S tímto ná-
vrhem přišlo vedení společnosti 
Meopta, radní s ním souhlasili, 
teď ještě o něm budou v pondě-
lí 3. února hlasovat zastupitelé.

„Pokud návrh odsouhlasí, po-
nese po Paulu Rausnitzovi jméno 
ulice, která začíná křižovatkou 
s ulicí Dvořákova a končí novou 
výstavbou,“ řekl primátor Petr 
Měřínský. Paul Rausnitz, držitel 
titulu čestný občan města Přero-

va, měl za sebou bezesporu zají-
mavou životní pouť. Narodil se 
9. března roku 1928 v Jablon-
ci nad Nisou. Když mu bylo de-
set let, musela jeho rodina kvů-
li židovskému vyznání opustit 
Jablonec, o rok později se snaži-
la prchnout přes Polsko do Ame-
riky. Zajali je a vrátili do protek-
torátu, později byli vyhoštěni 
na Ukrajinu. V roce 1942, když 
Paulovi bylo 14 let, se celá rodina 
přihlásila k československému 
samostatnému polnímu praporu 
v Buzuluku pod vedením podplu-
kovníka Ludvíka Svobody. V roce 
1945 se Rausnitzovi vrátili domů 
a o rok později prchli do Ameriky, 
usadili se v New Yorku a založili 
rodinnou firmu WEPRA, která 
nejdříve dovážela bižuterii z Jab-

lonce a později rozšířila svou vý-
robu a spolupracovala s firmou 
Svarowski. Po sametové revolu-
ci Paul Rausnitz navštívil Přerov 
a domluvil si první návštěvu za-
dlužené Meopty, do které násled-
ně významně investoval a tím ji 
zachránil, v podniku pak působil 
prakticky až do své smrti. Paul 
Rausnitz zemřel 11. listopadu 
roku 2018 – byl mu 90 let. 

Za posledních šest let má Pře-
rov, včetně svých místních čás-
tí, jedenáct nových ulic. Od roku 
2014 to jsou ulice Gen. Fajtla, 
Pavla Nováka, Markulčekova, 
Kotasova, Ke Kočířům a U Ci-
helny. V roce 2017 vznikla uli-
ce U Montáže. A předloni byly 
schváleny názvy ulic Hvězdná, 
Obilná, Štěpnice a Nad Roklí. lech

KRÁTCE

D1 u Přerova – čeká 
ji další odklad?

Proti změně územního rozhod-
nutí o stavbě posledního úseku 
dálnice D1 z Přerova do Říkovic 
bylo podáno devět odvolání. 
Podaly je tři spolky, mezi který-
mi je například organizace Děti 
Země. Odvolalo se také šest ob-
čanů přerovské místní části Dlu-
honice, kudy má dálnice vést. 
Podle Ředitelství silnic a  dál-
nic odvolání zkomplikuje další 
přípravy na stavbu posledního 
úseku dálnice, která musí začít 
nejpozději příští rok, kdy pro 
ni končí výjimka z EIA. Účastní-
ci řízení mají možnost se vyjád-
řit k podanému odvolání – měs-
to Přerov svého práva využilo 
a poslalo rozsáhlý osmistránko-
vý dopis, v němž odbor rozvoje 
rozporuje či upřesňuje jednotli-
vé body v odvolání. „Úředníci šli 
do detailů a velmi precizně vše 
zdůvodnili. Hrajeme o čas, pro-
tože pokud propadne EIA, celý 
proces se zkomplikuje a dostav-
ba dálnice se pro nás může stát 
vzdálenou budoucností – a  to 
nechceme dopustit,“ uvedl rad-
ní pro dopravu Tomáš Navrátil. 

Jako první se 
narodila Štěpánka
První přerovský občánek na 
sebe nechal čekat až do čtvrt-
ka 2. ledna. Štěpánka Brázdo vá 
se narodila po desáté hodině 
večerní v  přerovské porodnici. 
Mladé mamince přišel k  šťast-
nému prvenství osobně po- 
blahopřát primátor Petr Mě-
řínský s předsedou Komise pro 
občanské záležitosti Pavlem 
Košutkem. 

Přerovští hasiči měli 
loni 1585 zásahů
Hasiči z centrální hasičské stani-
ce Přerov v  loňském roce zasa-
hovali u  1585 případů. Jednalo 
se o  požáry, dopravní nehody, 
úniky nebezpečných látek. Nej-
častěji je zaměstnávaly tech-
nické havárie – například od-
straňování spadlých stromů, 
odčerpávání zatopených sklepů 
nebo otevírání bytů. 
Na přerovské základně pracuje 
45 hasičů, kteří zajišťují nepře-
tržitý provoz stanice ve třech 
směnách. fli

Na jedné ze zastávek si za doprovodu muziky zatančil řezník s prasátkem.   

 Foto | Archiv Folklorního souboru Haná Přerov

MASOPUST

Pod názvem masopust se skrývá celé období od Tří králů až do začátku 
postní doby, hlavně však poslední tři dny, jimiž toto období končí. Ode-
hrává se před Popeleční středou, která zahajuje předvelikonoční postní 
období. A protože Velikonoce jsou pohyblivým svátkem, může být ma-
sopustní neděle v rozmezí od 1. února až do 7. března. 
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Očima architektky: Náměstí by měla být vnímána jako obývací pokoje města

Nezaměstnaných v Přerově 
je nejméně za posledních šest let
V prosinci loňského roku činila 
míra nezaměstnanosti v Přerově 
4,2 %, přitom celorepublikový 
průměr byl 2,9 %. Méně bylo 
v Přerově i lidí bez práce – 
1 204, a volných pracovních míst 
nabízel přerovský úřad práce na 
konci roku 549. 

Pro porovnání – před rokem 
bylo v Přerově bez práce 1 488 lidí 
a v roce 2014 se nezaměstnanost 
v Přerově na konci roku přehoup-
la přes desetiprocentní hranici 
(10,3 %). Více nezaměstnaných 
bylo v Přerově mezi ženami. „Za-
stoupení mužů a žen v evidenci 
úřadu práce se během roku mění 
– většinu roku převažují ženy, 
v zimních měsících se pak jejich 
poměr vyrovnává. Na konci pro-
since činil podíl nezaměstnaných 
žen v Olomouckém kraji 50 %, 
v okrese Přerov jich bylo ještě 
o 3 % více – 53 %,“ upřesnil kraj-
ský analytik úřadu práce Jaroslav 
Mikšaník. 

V rámci celého přerovského 
okresu míra nezaměstnanosti do-
sáhla na konci roku 3,3 %, a okres 
Přerov tak v Olomouckém kra-
ji zaujal třetí příčku. Jen těsně 
za naším regionem bylo s 3,6 % 

Šumpersko. Nejnižší nezaměst-
nanost byla v Olomouckém kraji 
na Prostějovsku, tam činila 2 %. 
O něco vyšší byla nezaměstna-
nost na Olomoucku, tam dosáhla 
2,6 %. Nejvyšší nezaměstnanost 
byla v krajském měřítku na Jese-
nicku, tam činila 5 %.

Mezi nejžádanější pracovní 
pozice na konci loňského roku 
patřil montážní dělník výrobků 
a zařízení, slévač, svářeč, kovář 
a nástrojař. Zaměstnance opa-
kovaně poptávaly z přerovských 
podniků a společností například 
DSP Přerov, což je obchodně in-
ženýrská firma zabývající se vý-
robou strojů pro technologie 
zpracování nerostných surovin, 
dále pak strojírenské firmy Prest 
Přerov, PSP Real Estate a PSP 
Machinery.  fli

Největší přerovské sídliště, 
které se nachází v místní části 
Předmostí, se i letos dočká 
vylepšení. 

Na podzim tu byla zaháje-
na třináctá etapa regenerace, 
v rámci níž budou za 16 milionů 
korun vylepšeny ulice Teličkova, 
Tyršova a Kotkova. Přes zimu 
se práce zastavily, pokračovat 
budou v dubnu. Ale například 
opravené chodníky v Tyršově 
ulici se už dočkaly kolaudace, 
protože nevykazují závady a lidé 
už je využívají. 

„Ve třech ulicích byly v závěru 
roku předlážděny chodníky a vy-
měněna asfaltová obrusná vrst-
va vozovky, došlo také k úpravě 
parkovacích stání, výměně veřej-
ného osvětlení a vybudování no-
vého přechodu pro chodce smě-
rem k ulici Hranická. Dosud byla 
proinvestována částka 4 miliony 
743 tisíc korun,“ vzpomněla ná-
městkyně přerovského primá-
tora Hana Mazochová. Letos na 
jaře čeká dané lokality dokonče-
ní terénních úprav včetně osetí 
a výsadeb, zřízení zástěn u kon-
tejnerových stání a dodání stoja-
nů na kola.

Po šestnácti letech skončí regenerace 
Předmostí, stála 120 milionů

Město tvoří ulice, městské 
třídy a náměstí, nábřeží a par-
ky. Nejčitelnějšími plochami ve-
řejného prostranství každého 
města jsou podle odborníků ná-
městí. Historicky plní důležité 
funkce: jsou zde obchody, služ-
by, tržiště. Představují místo 
setkávání, slavností, přehlídek 
a v neposlední řadě plní i roli 
reprezentační: sídlí zde obvyk-
le radnice a jiné vážené institu-
ce měst.

I Přerov má svá náměstí, kte-
rá vznikala v různých dobách. 
„To nejstarší, Horní náměstí, 
tvořilo střed opevněného hra-
du ještě před povýšením sídla na 
město Přerov ve 13. století. Město 
v podhradí, nazývané Dolní měs-
to, se rozvíjelo kolem Žerotínova 
náměstí a Šířavy a pravoúhle za-
loženého Dolního náměstí, dnes 
náměstí TGM,“ popisuje měst-
ská architektka Alice Michálko-
vá a dále pokračuje.

Horní náměstí svým půva-
bem předčí mnohá jiná turistic-

ky ceněná místa. Ne nadarmo je 
tento dochovaný kompaktní his-
torický celek s líbeznými měš-
ťanskými domy a renesančním 
zámkem součástí ochrany měst-
ské památkové zóny. 

Kromě samotného zámku 
s klenutým přístupovým mos-
tem ho zdobí například dům bý-
valé radnice tzv. Horního měs-
ta (čp. 10 na východní straně 
náměstí). Radnice představo-

valy symbol měšťanské svobo-
dy a jejich stavba byla vždy vr-
cholem stavebního umění své 
doby. V průběhu let prošla bu-
dova dnešní matriky mnoha ra-
dikálními úpravami. Stále ji však 
zdobí původní historický pern-
štejnský znak nad vstupem a his-
torické klenby. Například dnešní 
vystoupený středový rizalit fasá-
dy domu je pozůstatkem někdej-
ší výrazné radniční věže, která se 

uplatňovala na historickém pa-
noramatu města. 

Za zmínku stojí i trojice rene-
sančních řadových domů s loubí-
mi stojících vedle někdejší rad-
nice nebo tzv. Korvínský dům na 
západní straně náměstí (čp. 31). 
Tento renesanční dům není ce-
něn jen kvůli nepotvrzené pověsti 
o přespání Matyáše Korvína, ale 
zejména pro zdobený reliéfní ka-
menný portál s římsou, veselým 
klenákem s dětskou tváří a pů-
vodním staročeským nápisem se 
znaky majitele domu ze 16. století. 

Další náměstí vznikala při 
rozvoji města v 19. století jako 
jsou například dnes dochovaná 
Náměstí Svobody nebo původ-
ně výrazně menší náměstí Čap-
ky Drahlovského. A jsou náměstí 
obývací pokoje města? V Přero-
vě by se mohlo zdát, že některá 
náměstí jsou spíše frekventova-
né chodby a jiná nevytápěné hro-
madné garáže. A Horní náměstí? 
Zapomenutou krásnou komna-
tou.  ala

POČTY UCHAZEČŮ

Počet uchazečů  
o zaměstnání v Přerově 
prosinec 2019  1 204
prosinec 2018  1 488
Počet uchazečů  
o zaměstnání v okrese Přerov
prosinec 2019  3 017
prosinec 2018  3 683 Zdroj: ÚP

Přerovské Horní náměstí láká k příjemné procházce a  je součástí městské památkové zóny. 

 Foto | Alice Michálková

Panelové sídliště v Předmostí 
bylo vybudováno v osmdesátých 
letech minulého století mimo 
jiné v místech světoznámého ar-
cheologického naleziště. Práce 
na projektu regenerace panelo-
vého sídliště, v němž žije okolo 
5 tisíc Přerovanů, byly zaháje-
ny v červnu roku 2003, s opra-
vami se začalo o rok později 
a prakticky od té doby se sídli-
ště upravuje a vylepšuje. V rám-
ci ukončených dvanácti etap se 
proinvestovala částka 104,4 mi-
lionu korun, z toho 51,5 činila 
státní dotace. Místní část dosta-
la v průběhu patnácti let nové 
chodníky, cyklostezky, osvět-
lení, obnovil se městský mobi- 
liář, vybudovalo se tu náměstíč-
ko, opravila zeď hřbitova, jsou 
tu nová hřiště, parkovací místa 
i zelené plochy.

„Právě probíhající třináctá 
etapa regenerace je etapou zá-
věrečnou – po jejím dokonče-
ní v létě letošního roku bude-
me moci konstatovat, že tato 
místní část dostala vylepšení 
v souhrnné částce 120,5 milio-
nu korun,“ řekla na závěr Ivana 
Pinkasová z přerovského ma-
gistrátu.  lech
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Na řece Bečvě žije kachnička 
mandarínská, daří se i ledňáčkovi
Mezinárodní sčítání vodních ptáků proběhlo ve 143 zemích, 
stovky dobrovolníků, převážně amatérů, se do sčítání zapojily 
i v Česku. V Přerově vyrazila k řece Bečvě čtveřice ornitologů. 
Zapojili se tak do 55. ročníku tradiční akce, jejímž cílem je zjistit, 
jak opeřenci mění své zvyky. Na základě svých zjištění pak mohou 
přispět k jejich ochraně.

Stále častěji se u  řeky Bečvy objevuje orel 

mořský, který má v říši ptáků největší rozpětí 

křídel.  Foto | Josef Chytil

OUTLANDER
od 574 900 Kč

také ve verzi Plug-in hybrid

Kombinovaná spotřeba 1,8−7,4 l/100 km, emise CO2 40−169 g/km. Údaje dle směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK. Obrázky jsou ilustrativní. 

od 415 000 Kč

ASX
již od 429 000 Kč

Dolní Hejčínská 350/31, Olomouc www.niscar.cz

NISCAR Olomouc, s.r.o.

V zimním období se ptáci 
shromažďují ve větších hejnech 
na nezamrzlých vodních plo-
chách a tocích. Díky tomu je lze 
snadno spočítat s větší přesnos-
tí než v období, kdy hnízdí a jsou 
více rozptýleni. Nezamrzající 
Bečva je pro sčítání ideální, navíc 
je velmi dobře zarybněná a ptáci 
v ní mají dostatek potravy. „Na-
příklad ledňáčci mají obsazeny 
dva až tři kilometry toku. Na sta-

nici, kde obvykle ledňáčky chy-
tám, jsem jich letos napočítal 49, 
což znamená, že hnízdění bylo 
hodně úspěšné,“ přiblížil přerov-
ský ornitolog Josef Chytil. Právě 
na to, jak se daří ledňáčkům, byli 
přerovští vědci nejvíc zvědaví. 
Před dvěma roky jich totiž kvůli 
velké zimě spousta uhynula. 

Naopak počet kachen je nižší 
než obvykle a zajímavostí je, že 
se na Bečvě objevila kachnička 
mandarínská – exotická kach-
na z východní Asie. „Kachnička 
mandarínská je malý vrubozobý 
pták z čeledi kachnovití. Kromě 
ní se stále rozšiřuje morčák vel-
ký – druh kachny, která hnízdí 
v dutinách a stahuje se na neza-
mrzající toky, jde tak už o typic-
kého ‚zimovače‘ na řece Bečvě,“ 
dodal Chytil. 

U Bečvy žije orel mořský
Dalšímu druhu, kterému se 

v Přerově dobře daří, je ohrožený 
dravec orel mořský. Na jižní Mo-

ravě jich zimuje okolo šedesáti, 
na Bečvě žijí jednotlivci. V Čes-
ké republice jich v současné době 
žije 500 až 600. Sčítají se desítky 
druhů vodních a při vodě žijících 
ptáků, jejich počty jsou u nás za-
znamenávány už od roku 1966. 
Zimní sčítání vodních ptáků je 
nejstarším dosud běžícím pro-
gramem, který organizuje Česká 
zemědělská univerzita. Ze získa-
ných dat lze vyhodnocovat dlou-
hodobé změny ve velikostech 
populací jednotlivých druhů, re-
akce vodních ptáků na změny 
klimatu a také plánovat praktic-
ká opatření na ochranu vodního 
ptactva. 

SČÍTÁNÍ PTACTVA

Sčítají se všechny druhy vodních 
a při vodě žijících ptáků těchto 
řádů: potáplice, potápky, veslo-
nozí, brodiví, vrubozobí, krátko-
křídlí, dlouhokřídlí (včetně ba-
hňáků) a dále tyto druhy – orel 
mořský, orlovec říční, moták 
pochop, ledňáček říční, konipas 
horský a skorec vodní.

Lidé přispěli  
na Most k životu

Během prosincových trhů na 
Masarykově náměstí byla pod 
vánočním stromem instalována 
kasička, do níž mohli návštěv-
níci trhů přispívat na sdružení 
MOST K ŽIVOTU. To za získa-
né peníze nakoupí materiál pro 
pracovní činnosti uživatelů so-
ciálních služeb – zdravotně po-
stižených lidí. Přerovské vánoč-
ní trhy na Nový rok definitivně 
skončily a poslední tečkou za 
oslavami bylo rozpečetění ka-
sičky. „Po otevření kasičky moh-
li úředníci magistrátu konstato-
vat, že dárci od počátku adventu 
až do Nového roku věnovali této 
organizaci 12 314 korun. Překo-
nán nebyl loňský rekord, který 
se zastavil na částce 15 138 ko-
run,“ uvedla tisková mluvčí pře-
rovského magistrátu Lenka 
Chalupová. 

Přerovské sdružení Most k ži-
votu se už jednadvacet let stará 
o integraci osob s handicapem 
do společnosti. Klienti sdružení 
mohou pracovat v chráněné díl-
ně, kde tvoří výrobky z kerami-
ky, šijí či pletou košíky. fli

Výtěžek z kasičky

2019 – 12 314 Kč
2018 – 15 138 Kč 
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Dluhonické trápí doprava, přejí si cyklostezku

V roce 1841 proťala katastr 
obce železnice a rozdělila jej na 
dvě části, v roce 1924 zde byla 
vybudována železniční stanice 
a nákladiště. V šedesátých letech 
se na životě obce velmi negativně 
podepsala skutečnost, že její část, 
zvaná Stará Bečva, musela ustou-
pit rozšíření přerovských chemic-
kých závodů. Přibližně 40 rodin 
bylo nuceno opustit své domovy, 
jejich rodinné domy byly zbourá-
ny. Od devadesátých let žijí Dlu-
honičtí výstavbou dálnice D1. 
O tom, jak se žije lidem v Dluho-
nicích, jsme si povídali s předse-
dou komise místní části Oldři-
chem Boráněm.

Téměř každý, kdo projíždí 
Dluhonicemi, uvízne v ko-
loně před železničním pře-
jezdem. Jak moc velká je to 
komplikace?

Po uzavření ulice Polní v Pře-
rově to začalo lidem v obci kom-
plikovat život poměrně hod-
ně. Přes tento železniční přejezd 
vede totiž jedna z objízdných tras 
pro kamiony. V období, kdy byl 
povolen průjezd kamionů v obou 
směrech, šlo na přejezdu někdy 
doslova o život. Kamiony nere-
spektovaly přednost v jízdě, ně-
kdy vytláčely osobní automobi-
ly téměř do kolejiště, několikrát 
byly ulomeny závory. Teď, po jed-

nosměrném zprovoznění Polní 
ulice a zákazu vjezdu kamionů 
ze strany od Prechezy, se situace 
trochu zlepšila, nicméně hustota 
provozu je v těchto místech stále 
vysoká.

Do Přerova jsou to z Dluho-
nic tři kilometry, je podle 
vás bezpečné jít pěšky nebo 
třeba jet na kole? 

Je to možné, ale není to bez-
pečné. Není to bezpečné ani pro 
cyklisty, ani pro chodce a už vů-
bec ne pro chodce s dětským ko-
čárkem. Na silnici kolem Pre-
chezy chybí stezka pro chodce 
a cyklisty. Na některých místech 
nemá člověk před auty ani kam 
uhnout – z jedné stany je na hra-
nici komunikace betonové oplo-
cení, z druhé strany drátěný plot. 
Léta tento problém nebyl řešen. 
S nynějším vedením města jsme 
se dohodli. Je vytipovaná trasa, 
kde by šlo tolik potřebnou stezku 
pro pěší a cyklisty umístit, a už 
proběhla první předběžná jedná-
ní s vlastníky pozemků.

Kvůli dálnici zmizí z Dluho-
nic některé domy. Jaký to 
má vliv na život v obci? 

Kvůli dálnici bohužel zmizí tři 
rodinné domy a bude zlikvido-
vána část stávajícího sportovní-
ho areálu. Nekrutějším zásahem 
do života v obci bylo zlikvidová-
ní celé čtvrti Stará Bečva v šede-
sátých letech a v současné době 
zlikvidování dluhonského nádra-
ží včetně několika bytových jed-
notek v souvislosti s modernizací 
železničního koridoru. Vliv na ži-
vot to pochopitelně má. Zbourá-
ním každé stavby mizí část his-
torie naší obce, mnohdy odejdou 
lidé, kteří by byli schopni a ochot-
ni pro obec něco dělat. Přesto 
všechno starousedlíci neodchá-
zejí a v posledních letech se sem 
nastěhovalo několik mladých ro-

né v případě, že nechceme, aby 
se Přerov ocitnul po dokončení 
úseku Lipník–Přerov na dlouhá 
léta v dopravním chaosu. Drtivá 
většina občanů Dluhonic „skou-
sla“, že dálnici už nelze posu-
nout, a akceptovala požadavek 
na neblokování této stěžejní stav-
by. Nový místní výbor uspořádal 
anketu na téma kompenzací, ze 
které vyplynuly priority na pro-
jekty, které by negativní dopady 
dálnice na život občanů zmírni-
ly. Několik občanů Dluhonic se 
ale bohužel stále nechce smířit se 
stávající trasou dálnice a zkoušejí 
ještě dosáhnout změny projektu. 
Avšak jedinou cestou, jak vyřešit 
nynější zoufalou dopravní situaci 
v Přerově včetně Dluhonic, je co 
nejrychlejší dokončení zbývající-
ho posledního úseku D1. V tomto 
by měli všichni občané naší míst-
ní části táhnout za jeden provaz.

Je něco, na co jste v Dluho-
nicích hrdí? 

Jsme hrdí na to, co naši před-
kové vybudovali, jak dokázali 
obec zvelebovat, jak byli praco-
vití. Vždyť například kanalizace, 
vodovod, veřejné osvětlení, kul-
turní dům – to vše bylo v Dluho-
nicích už před přibližně 50 lety. 
Jsme hrdí na to, že v místní části 
Dluhonice fungují spolky – sbor 
dobrovolných hasičů, svaz žen, 
TJ Sokol, Společnost pro kulturní 
dům v Dluhonicích, klub seniorů. 
Starají se o kulturní, společenský 
a sportovní život v obci. Může-
me se pochlubit velmi dobře zá-
sobeným obchodem včetně vždy 
čerstvého pečiva, skvěle fungu-
jící knihovnou. Jsme hrdí na to, 
že se u nás stále udržují velmi 
staré zvyky – ať už je to chození 
s jedličkou, smrtkou, ale zejmé-
na udržování unikátního zvy-
ku – chození s Blažejem, který 
se dochoval pravděpodobně jen 
v Dluhonicích.

Pokračujeme v představování 
místních částí Přerova. Další 
v abecedním pořadí jsou 
Dluhonice, které leží asi 
3 km západně od Přerova na 
pravém břehu řeky Bečvy 
a patří k nejstarším písemně 
dochovaným lokalitám 
na Moravě. První zmínka 
o Dluhonicích se objevuje 
v listině olomouckého biskupa 
z roku 1141.

Juraj Aláč Předseda místního výboru Dluhonic Oldřich 

Boráň.  Foto | archiv Oldřicha Boráně

ANKETA
Edita Došková 

Přerov je kou-
sek, to je výhoda, 
jezdím hlavně na 
kole a trvá mi to 
asi dvacet minut. 
Jenže teď kvů-
li té špatné dopravě musím 
autobusem, a to je utrpení. 
To trvá kolikrát i déle. 

Vladimír Mazáč 
Já jsem v důcho-
du a jsem tady 
spokojený. Máme 
tady hospodu 
i obchod, a když 
potřebuju do Pře-
rova, jezdím zásadně na kole, 
i když je to hodně nebezpeč-
né. Schází mi cyklostezka. 

Miroslav Jurečka 
Mně se tady 

žije normálně, nic 
mi tady nechybí, 
ani obchod, ani 
hospoda, ani kul-
turní dům. Tyhle 
věci tady fungují dobře,  
na rozdíl od dopravy, ta je  
hrozná. fli

Marie Pavlíková
V Dluhonicích 
jsem spokojená, 
jen mě mrzí roz-
ruch kolem dálni-
ce. Pár lidí ovlá-
dá celou dědinu 
a mluví za nás. Přitom většina 
z nás si přeje, aby ta dálnice už 
byla dostavěná.

din do zrekonstruovaných nebo 
nově postavených domů. Proto 
má náš místní výbor jako jednu 
z hlavních priorit projekt rozvo-
jové zóny pro výstavbu nových 
rodinných domů, jako náhradu 
za zmizelou část Dluhonic.

Jak se lidé na výstavbu dál-
nice po těch letech tváří?

Na samém začátku se objevil 
projekt této liniové stavby, který 
naprosto zbytečně a necitlivě za-
sáhl zastavěnou část Dluhonic. 
Od roku 1995 jsme žádali o posu-
nutí této stavby tak, aby se vyhnu-
la zastavěné části obce. Nikdo na 
naše naléhání tenkrát neslyšel, 
město Přerov, jako významný 
účastník řízení, se svých občanů 
nezastalo. Od konce 90. let slyší-
me jen důvody, proč s tímto pro-
jektem nelze nic dělat. Nebyla to 
samozřejmě pravda, ještě před 
10 až 15 lety s tím něco skutečně 
udělat šlo. Teď už je pozdě. 

Při návštěvě předsedy vlády 
v Dluhonicích 6. listopadu 2018 
jsme konečně uslyšeli od premié-
ra, že je dálnice navržena špatně, 
pojďme se bavit o kompenzacích. 
Poprvé jsme slyšeli pojmenová-
ní tohoto problému pravým jmé-
nem, ale zároveň i to, že změna 
projektu – posunutí osy dálnice 
o 150 metrů, je už nyní nereál- 
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Během jarních prázdnin mohou děti zpívat,
tančit nebo si zajít na filmové představení
Letošní jarní prázdniny si 
děti přerovských základních 
a středních škol užijí od 24. února 
do 1. března. Pestrý program 
si pro ně připravili ve Středisku 
volného času ATLAS a BIOS, na 
speciální program se mohou děti 
těšit také v přerovské knihovně 
a stejně jako loni i letos na děti 
pamatovalo také kino Hvězda.

Monika Fleischmannová

Naše ceny vám vytřou zrak
         ... a bez podmínek

Akce lze sčítat

Platí pouze 17. - 18. 2. 2020 při nákupu dioptrických brýlí

MĚŘENÍ ZRAKU ZDARMA - Objednejte se a nečekejte!

Havlíčkova 30, Přerov, tel.: 777 912 558

INZERCE

V tvořivých dílnách v dětském oddělení městské knihovny budou děti vyrábět například 3D 

krajinu nebo kouzelný sáček.  Foto | Městská knihovna v Přerově

Už v sobotu 22. února, ješ-
tě před začátkem jarních prázd-
nin, mohou děti v případě pravé-
ho zimního počasí zažít sněhové 
hrátky u budovy BIOS v ulici Bez- 
ručova 12. „Pokud počasí nebu-
de vstřícné a sníh nebude, čeká na 
děti výtvarné a keramické tvoře-
ní uvnitř. Program bude zpestře-
ný o exkurzi po naší mini zoo. Za 
250 korun bude pro děti zajištěna 
také strava a pitný režim,“ upřes-
nila Blanka Mašková ze Střediska 
volného času ATLAS a BIOS.

Hned v první den prázdnin 
mohou rodiče přihlásit své děti 
do dvou programů. Malí výtvar-
níci mohou přijít vyrábět veli-
konoční keramiku do keramic-
ké dílny v budově ATLAS, která 
bude otevřena od 9 do 12 hodin. 
Ve stejné budově bude probíhat 
také otevřené soustředění Pře-
rovského dětského souboru, které 
bude obohacené o různé hudební 

hry a soutěže. Zváni jsou všichni 
malí zpěváci a muzikanti od 10 do 
18 hodin večer. 

Na své si přijdou i malí taneč-
níci. Po celý týden bude probí-
hat soustředění tanečních skupin 
a některé z tréninků budou pří-
stupné i pro veřejnost. „Vedoucí 
taneční školy si pro školáky při-
pravila také celodenní výlet, a to 
v úterý 25. února. Všechny in-

formace najdou rodiče na našem 
webu,“ řekla Mašková.

V knihovně mají pro děti  
připraveny tvořivé dílny

Program pro děti si připravily 
také knihovnice i v dětském od-
dělení městské knihovny. Děti si 
tam mohou přijít zahrát nejrůz-
nější stolní hry a také rozhýbat 
své tělo u populárního X-BOXu. 
Pokud děti nejsou pohybově na-
dané, mohou navštívit tvořivé 
dílny – veškerý potřebný mate- 
riál bude k dispozici na místě. 
„Děti budou vyrábět 3D krajinu, 
kouzelný sáček nebo zimní obráz-
ky z ubrousků a šablon. Podrob-
nější informace najdou rodiče na 
webu městské knihovny,“ řek-
la Andrea Kopečková z Městské 
knihovny v Přerově.

Filmoví fanoušci mohou bě-
hem jarních prázdnin vyrazit do 
kina, které bude promítat dětské 
filmy dvakrát denně, od 10:00 
a 15:30 hodin.

Silnice vedoucí přes Výstaviště 
má rozmělnit a zrychlit dopravu
Kopaniny a Lipnickou ulici 
propojí nová – zhruba půl 
kilometru dlouhá – silnice, 
která povede přes areál 
Výstaviště. Dopravně 
komplikovanému Přerovu se 
po její dostavbě zase o trochu 
více ulehčí.

Pozitivně to pocítí přede-
vším motoristé na Velké Dláž-
ce, kde obvykle stojí dlouhé 
kolony aut, popojíždějících po 
metrech – výpadovka na Olo-
mouc a na Lipník je v této části 
takřka „zašpuntovaná“. Pokud 
se podaří postavit silnici přes 
Výstaviště, doprava se rozměl-
ní a zrychlí. „Nová komunikace, 
která má stát přibližně 60 mi-
lionů korun, by mohla být prů-
jezdná do dvou let. Náklady na 
stavbu neponese jen město, ale 
spolupodílet se zhruba z jedné 
třetiny budou také majitelé Vý-
staviště, kteří mají v plánu ko-
munikaci rovněž využívat pro 

své podnikání,“ nastínila ná-
městkyně přerovského primá-
tora Hana Mazochová.

Projektová dokumentace na 
stavbu je hotova a radní před-
kládají zastupitelům ke schvá-
lení smlouvy o smlouvách bu-
doucích mezi městem Přerovem 
a vlastníky Výstaviště. „Jedná 
se o stavbu místní komunika-
ce II. třídy a s ní souvisí i ně-
kolik objektů – například au-
tobusové nástupiště, plánovaná 
je také výstavba cyklostezky. 
Samozřejmostí je i odvodnění 
plochy a propojení kanalizace, 
s tímto bychom mohli začít už 
v letošním roce,“ uvedl primá-
torův náměstek Michal Zácha. 
Vzpomněl i to, že po dokonče-
ní všech navazujících staveb 
se nová cesta stane bezpečnou 
propojkou Přerova i s místní 
částí Předmostí.

Zastupitelé budou o smlou-
vách o převodu práv a povin-
ností plynoucích ze stavební-
ho povolení jednat v pondělí 
3. února. 

Juraj Aláč
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Lidé bez domova budou mít 
v mrazech noční „sedárnu“
V případě, že se venkovní 
odpolední teplota bude 
pohybovat okolo minus tří 
stupňů Celsia, bude pro lidi 
bez domova otevřena noční 
„sedárna“. Najdou ji tam, kam 
už jsou nyní zvyklí chodit 
si pro pomoc – v budově 
U Bečvy 1, kde bylo v závěru 
roku otevřeno nízkoprahové 
centrum Lorenc, které 
provozuje přerovská Charita.

Přerovští senioři jsou v bezpečí. Asistenti jim volají, i když jen odpočívají

V budově U Bečvy 1 otevřela přerovská Charita na konci loňského roku nízkoprahové centrum 

Lorenc. Nově bude fungovat i jako noční „sedárna“.   Foto | Město Přerov

Sedárna by měla sloužit v pří-
padě mrazivých nocí od listopa-
du do dubna, a to celý týden od 
osmi večer do šesti hodin ráno 
– a najednou tu může pod do-
hledem noční služby pobývat až 
15 lidí. „Nachystány tu pro ně bu-
dou židle a dostanou i čaj. Oče-
kává se od nich, že tu v poklidu 
přečkají největší mrazy, pokud 
možno ve střízlivém stavu a bez 
náznaků jakýchkoliv potyček,“ 
řekl náměstek přerovského pri-
mátora Petr Kouba. 

Sedárnu už si v lednu pře-
rovští bezdomovci vyzkoušeli 
a podle obsluhy šlo o bezproblé-
movou noc, která se obešla bez 
excesů. Nezisková církevní or-

ganizace první službu zajistila 
na své náklady, radní města ale 
už uzavřeli s Charitou smlouvu 
o spolupráci, která je zárukou fi-
nančního vyrovnání – na službu 
získá organizace peníze z dotač-
ního programu, který je mimo 
jiné zaměřen i na sociální oblast.

Bezdomovci v Přerově mají od 
loňského podzimu možnost ne-
jen využívat služeb centra Lo-
renc – kde se mohou vykoupat, 

vyprat oblečení nebo nafasovat 
čisté z šatníku – ale také dosta-
li od města do výpůjčky dvacet 
přístřešků ve tvaru iglú, v nichž 
mohou v okrajových částech Pře-
rova přebývat. Obydlí se vyhřívá 
lidským teplem a teplota uvnitř 
je až o 18 stupňů Celsia vyšší 
oproti venkovní teplotě. Počítá se 
s tím, že na začátku jara bezdo-
movci iglú vrátí a na podzim si je 
zase vyzvednou.  lech

SOS tlačítka v podobě hodi-
nek, které město Přerov nakou-
pilo pro potřeby seniorů, od loň-
ského srpna používá už patnáct 
lidí. Za tu dobu řešili asistenti 
přibližně tisíc alarmů – rychlý 
zásah záchranářů ale nebyl ani 
v jednom případě třeba. Alar-
my senioři nejčastěji zmáčkli 
proto, aby jim asistenti poradi-
li nebo aby si s nimi popovída-
li. Senioři mají hodinky zdarma 
ve výpůjčce, pouze poskytovate-
li tísňové služby Anděl na drátě 
hradí paušální měsíční poplatek 
ve výši 380 korun. Když senior 
zmáčkne tísňové tlačítko, asis-
tenti jsou připraveni pomoci se-
niorům sedm dní v týdnu, čtyři-
advacet hodin denně.

Tísňová zařízení vypada-
jí jako obyčejné hodinky, ov-
šem po zmáčknutí tlačítka se na 
displeji objeví nápis SOS a pro-
střednictvím mikrofonu se ozve 
hlas asistenta tísňové služby, 

který zjistí, co seniora trápí. „Od 
srpna jsme řešili přibližně tisíc 
alarmů. Alarm mohou klienti 
využít, když potřebují lékařskou 
pomoc, ale také v případě smut-
ku, potřeby si popovídat nebo 
poradit. Naštěstí za celou dobu 
nebyl potřeba zásah záchraná-

řů,“ řekla Helena Filipská z tís-
ňové linky Anděl na drátě. 

Hodinky si pořídila i sedm-
desátiletá Vítězslava Spálovská 
z Přerova, která žije sama ve 
svém bytě. V minulosti upad-
la a nemohla se dovolat pomo-
ci. S hodinkami se cítí ve větším 
bezpečí. „Alarm jsem zatím ne-
zmáčkla, ale člověk nikdy neví, 
co se může přihodit, jsem oprav-
du klidnější. Asistenti jsou vel-
mi ochotní, třeba když se dlou-
ho nehýbu, hned mi zavolají, aby 
mě zkontrolovali,“ řekla Spálov-
ská. Služba totiž funguje i opač-
ně – asistenti klientům pravi-
delně volají. „Klientům hlídáme 
stav nabití zařízení, zkontrolu-
jeme, jestli jsou v pořádku, při-
pomínáme jim léky, pravidelně 
jim voláme, abychom si s nimi 
popovídali. Hodinky mohou 
lidé používat zároveň k volání 
rodině či přátelům,“ vysvětlila 
Filipská.

O hodinky mohou lidé žádat 
ve Smetanově ulici 7 v budově 
magistrátu

Senior, který má o službu zá-
jem, musí splnit určitá kritéria. 
„Hodinky jsou určeny pro se- 
niory starší 65 let, kteří mají tr-
valý pobyt na území města Pře-
rova včetně místních částí, posu-
zuje se i sociální situace žadatele, 
jeho zdravotní stav a osamělost,“ 
vyjmenovala podmínky Dag-
mar Krejčířová z přerovského 
magistrátu. 

Žádost o poskytnutí tísňových 
hodinek do výpůjčky mohou se-
nioři sepsat osobně v budově 
magistrátu ve Smetanově ulici. 
„Město Přerov zaplatilo za nákup 
dvaceti hodinek necelých 46 tisíc 
korun, dva kusy slouží jako re-
zerva v případě reklamace. Když 
bude kapacita naplněna, může-
me nakoupit další hodinky pro 
seniory,“ uvedl náměstek přerov-
ského primátora Petr Kouba.  fli

V přerovské porodnici 
přišlo loni na svět 818 dětí

Loňský rok byl v přerov-
ské porodnici bohatší na chlap-
ce, narodilo se jich o 42 více než 
děvčat. Celkem tam přišlo na svět 
818 dětí, z toho bylo 430 chlapců, 
388 děvčat a 5 párů dvojčat. 

Porodnost v přerovské nemoc-
nici nezaznamenala v posledních 
letech výrazné výkyvy. V roce 
2018 přišlo na svět 781 dětí, ještě 
o rok dříve 844 dětí. Rodiče pro 
své potomky v loňském roce voli-
li především tradiční česká jmé-
na. „Mezi děvčátky vedly Vikto-
rie a Sofie, kterých se narodilo 
shodně 12. Oblíbené byly také 
Elišky a Karolínky, kterých jsme 
evidovali 11. Třetí příčku obsa-
dily Marušky, kterých se u nás 
narodilo 10,“ řekla vrchní sest-
ra porodnicko-gynekologického 
oddělení Nemocnice Přerov Rad-
mila Šimoníková. 

Mezi chlapci byl loni nejčas-
tější Jakub, dále pak Filip, To-
máš a Jan. Zdravotníci pomáhali 
na svět také dětem s méně tra-
dičním jménem, například malé 
Andy, Amy či Lotě, z chlapců pak 
Bartovi, Natanovi či Teovi. 

Naprostá většina mami-
nek, v loňském roce konkrétně 
97 procent rodiček, přichází do 
přerovské nemocnice k porodu 
v doprovodu s partnerem či jinou 
blízkou osobou. fli
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Podívejte se na nominace nejúspěšnějších 
sportovců roku 2019! Dejte hlas favoritovi

JEDNOTLIVCI – MLÁDEŽ
Václav Bařinka – kuželkář, TJ Spartak Přerov
Hynek Caletka – fotbalista, 1. FC Viktorie Přerov
Veronika Čejnová – atlet, SK Přerov
Ladislav Hanák mladší – autokrosový závodník, Alfa 
Racing
Gabriela Hermély – rychlostní kanoista, TJ Spartak Přerov
Valerie Huťková – tenistka, TK Precheza Přerov
Denisa Karasová – moderní gymnastka, TJ Spartak Přerov
Jonáš Kolomazník – atlet, SK Přerov
Tomáš Kuban – lodní modelář, Zubr Přerov
Jan Macháček – rychlostní kanoista, TJ Spartak Přerov
Martin Míček – plavec, TJ Spartak Přerov
Linda Nosková – tenistka, TK Precheza Přerov
Kateřina Padalíková – plavkyně s ploutvemi, Fast Fins CZ 
Přerov
Gabriela Patalová – atletka, SK Přerov
Martin Ryšavý – inline hokejista, IHC Night Birds Přerov
Martin Skýpala – plavec, TJ Spartak Přerov
Tomáš Suchánek – hokejista, HC Zubr Přerov
Stanislav Svozil – inline hokejista, IHC Night Birds Přerov
Václav Škoda – triatlonista, AD Team
Matyáš Štička – lodní modelář, Zubr Přerov
Věnek Valenta – biketrialový závodník, Biketrial Přerov
Martin Večerka – rychlostní kanoista, TJ Spartak Přerov
Adéla Zapletalová – plavkyně s ploutvemi, Fast Fins CZ 
Přerov

JEDNOTLIVCI – DOSPĚLÍ
Lenka Červená – závodnice fitness, Fitness AVE Přerov
Jakub Navrátil – hokejista, HC Zubr Přerov
Roman Pšurný – hokejista, HC Zubr Přerov
Tomáš Šišma – veslař, Veslařský klub Přerov
David Štička – lodní modelář, Modelářský klub Zubr Přerov

Jiří Tkadlčík – strongman, Přerov
Zuzana Uhlířová – fitness, Fitness AVE Přerov
Mikuláš Zbořil – inline hokejista, IHC Night Birds Přerov/HC 
Zubr Přerov

KOLEKTIVY – MLÁDEŽ
1. FC Viktorie Přerov U17 – fotbal
1. FC Viktorie Přerov U19 – fotbal
Denis Bubeník a Tomáš Karas – kolová
Dragon Force juniors – dračí lodě
Fantasy Přerov, juniorky – mažoretky
FBC Přerov, dorostenci – florbal
FK Kozlovice, starší žáci – fotbal
HC Zubr Přerov, junioři – hokej
IHC Night Birds Přerov, junioři a dorost – inline 
hokej
Martin Sedlák a Tomáš Gajdušek – veslování
SK Přerov, žáci do 10 let – lukostřelba
TJ Spartak Přerov, juniorky – moderní gymnastika
TK Precheza Přerov, smíšené družstvo dorostu 
– tenis

KOLEKTIVY – DOSPĚLÍ
Dragon Force seniors – dračí lodě
FK Kozlovice, A-tým mužů – fotbal
HC Zubr Přerov, A-tým mužů – hokej
IHC Night Birds Přerov, A-tým mužů – inline hokej
KVP Přerov, A-tým mužů – vodní pólo
Moravian Dragons – dračí lodě, senioři
Přerov Mammoths, A-tým mužů – americký fotbal
SK Přerov, tříčlenné družstvo mužů – kulečník
TJ Spartak Přerov, družstvo žen – kuželky
TK Precheza Přerov, smíšené družstvo dospělých 
– tenis

Volejbal Přerov, A-tým žen – volejbal

KRAJÁNEK
Anna Andrlová – plavkyně, Zlínský plavecký klub
Pavel Horák – házenkář, THW Kiel
Jakub Janouch – volejbalista, VfB Friedrichshafen
Magdaléna Jehlářová – volejbalistka, Washington State 
University
Stanislav Kašpárek – házenkář, SC Pick Szeged
Jakub Markovič – fotbalista, SK Slavia Praha
Jakub Matyáš – hokejista, HC Oceláři Třinec
Filip Novák – fotbalista, Trabzonspor
Karel Plášek mladší – hokejista, HC Kometa Brno
Ondřej Šiška – basketbalista, BK Děčín
Martin Zaťovič – hokejista, HC Kometa Brno

MASTERS (VETERÁNI)
Jaroslav Hýzl – triatlonista, AD Team Přerov
Petr Kučera – atlet, SK Přerov
Jiří Tomešek – atlet, TJ Spartak Přerov
Petr Michálek – kulturista, Fitness AVE Přerov 

TRENÉR
Petr Dočkal – hokejový trenér, HC Zubr Přerov 
Martin Kašpar – tenisový trenér, TK Precheza Přerov
Vladimír Kočara – hokejový trenér, HC Zubr Přerov
Jiří Láznička – trenér amerického fotbalu, Přerov  
Mammoths
Roman Matějka – fotbalový trenér, FK Kozlovice
Jiří Sklenář – hokejový trenér, HC Zubr Přerov
Patrik Škandera – trenér inline hokeje, IHC Night Birds 
Přerov
Libor Šulák – trenér rychlostní kanoistiky, TJ Spartak Přerov
Radim Vlček – trenér volejbalu, Volejbal Přerov

Kdo se může stát nejlep-
ším sportovcem města Přerova 
za rok 2019? Odpověď najdete 
v nominacích na nejlepší indivi-
duality, kolektivy i trenéry pře-
rovských klubů a oddílů. Nabitá 
je tradičně i kategorie Krajánek 
pro nejúspěšnějšího Přerovana 
působícího mimo město.

O vítězích jednotlivých ka-
tegorií rozhodne odborná ko-
mise, sestavená z představitelů 
města Přerov, zástupců přerov-
ských médií a České unie spor-
tu. Ale pozor! Ani letos nebu-
de chybět hlasování veřejnosti. 
Přerované mohou rozhodnout 
o Ceně sympatie. Hlasovat pro 

nominované jednotlivce, ko-
lektivy, krajánky, veterány či 
trenéry můžete na webových 
stránkách www.nejuspesnejsi- 
sportovecroku.cz.

Slavnostní vyhlášení anke-
ty se i letos uskuteční v Měst-
ském domě a vstup na akci bude 
zdarma. Galavečer je na pro-

gramu v úterý 3. března. Anke-
tu tradičně pořádá město Pře-
rov ve spolupráci s Českou unií 
sportu a agenturou Sport Acti-
on, letos za mediální podpory 
Televize Přerov a Přerovské in-
ternetové televize.

www.nejuspesnejsisportovecroku.cz
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Na reprezentačním plese města vystoupí 
Monika Absolonová, raut je v ceně

Plesová sezona je v pl-
ném proudu. Pátky i soboty se 
v Městském domě nesou v du-
chu oslnivých rób, třpytivých 
lodiček, elegantních smokingů, 
krásných účesů, ale především 
kvalitní zábavy a tance. První 
březnová sobota bude v Měst-
ském domě patřit reprezentač-
nímu plesu města Přerova. 

Hlavní hvězdou večera bude 
kapela O5 a Radeček, která na 
české hudební scéně ve stej-
né sestavě funguje už pětadva-
cet let. Moderování se ujme Eva 
Perkausová. „Hostem večera 
bude česká zpěvačka, herečka 
a moderátorka Monika Absolo-
nová,“ informoval Pavel Ondrůj, 
programový vedoucí Městské-
ho domu. Skladby od interpre-

tů, jako jsou Beatles, Michael 
Jackson, Toto nebo Bruno Mars, 
zazpívá kapela Jamr ś. Z čes-
kých vod má kapela v playlis-
tu písně třeba od Sexy dancers 
nebo Barbory Polákové. 

„Tématem plesu je láska a vá-
šeň – láska k tanci, vášeň k jíd-
lu nebo třeba i naopak. Ples 
bude uveden scénickým taneč-
ním vystoupením právě na toto 
téma. Během večera se návštěv-
níci mohou těšit na taneční aka-
demii – mohou se zapojit do 
tance a naučit se některé kroky 
s profesionálními tanečníky,“ 
přiblížil program organizátor 
plesu Marek Berger. Vstupen-
ky na městský ples, který pro-
běhne 7. března od 19 hodin, si 
mohou zájemci zakoupit v Měst-

ském informačním centru na 
náměstí TGM. Předprodej vstu-
penek bude zahájen od 3. úno-

Reprezentační ples města Přerova je v Městském domě na programu 7. března od 19 hodin. 

 Foto | 2x archiv Městského domu 

Galerie města Přerova oslaví desáté narozeniny výstavou
Připomenutí všech vystavo-

vatelů k desátému výročí exi-
stence Galerie města Přerova 
prostřednictvím plakátů usku-
tečněných výstav, úvodních pa-
nelů k nejvýznamnějším z nich 
a oživení tvorby některých au-
torů. Taková bude narozeninová 
expozice ke kulatému výročí ga-
lerie, kam ročně přichází kolem 
dvou desítek tisíc návštěvníků. 

„Neopomeneme vzpomenout 
ani jedinou výstavu, kterých se 
za dobu trvání existence v ga-
lerii uskutečnilo 156. Autorů 
bylo ale ve skutečnosti mnohem 
více, ty bychom mohli počítat na 
stovky – když si jen vezmete, že 
každoročně na jaře představí-
me například tvorbu zhruba tři-
ceti absolventů Základní umě-
lecké školy Bedřicha Kozánka 
v Přerově. Nerozlišuji mezi vě-
hlasem, délkou tvorby ani kupní 
silou na uměleckém trhu, setká-
ní s každým autorem je inspira-
cí a posunem k dalšímu vnímání 
umění kolem nás, ať už v jakéko-
li podobě,“ říká vedoucí galerie 
a kurátorka většiny výstav Lada 
Galová.

Kromě pozvání pro všechny 
malíře a fotografy, kteří v gale-
rii za dobu její existence vysta-
vovali, stojí za povšimnutí i dal-
ší zajímavosti. Originální bude 
i plakát ke vzpomínkové výsta-

vě, půjde o uměleckou koláž vý-
běru z výstav. A co by to bylo 
za oslavu bez pořádného dor-
tu? Cukrárna Sum připravuje 
malé osmikilogramové umělec-
ké dílo. „Jak bude dekorováno, 
to už neprozradím, na to se mo-
hou všichni přijít podívat a sa-
mozřejmě i ochutnat ve čtvrtek 
13. února v 17 hodin,“ dodala 
Galová. Narozeninová výstava 
potrvá do 15. března.

Galerie města Přerova síd-
lí v budově přerovského zám-
ku, v prostorách bývalé zámecké 

kotelny. V první dekádě milénia 
byla přebudovaná v industriál-
ním stylu do podoby moderní 
multifunkční výstavní síně, je-
jímž úkolem je kulturně-spole-
čenská prezentace výtvarných 
i odborných děl, setkávání vý-
znamných představitelů města 
a jejich hostů, návštěvníků měs-
ta a samozřejmě samotných Pře-
rovanů. Výstavní provoz v ní byl 
zahájen 4. února 2010 výstavou 
Přerovští výtvarníci 20. století, 
která nesla podtitul Štětcem, ry-
dlem, dlátem.  ala

Otevření Galerie města Přerova 4. února 2010 si nenechaly ujít desítky lidí.  Foto | Město Přerov

ra a jejich cena je 350 korun. 
V ceně vstupenek je i slavnostní  
raut.  ala

Fandové vojenské historie si 
mohou do 13. března prohléd-
nout ve Výstavní síni Pasáž do-
sud neprezentované artefak-
ty letecké bitvy o benzín. Ta se 
odehrála v oblacích nad Pře-
rovskem v roce 1944 mezi ně-
meckou Luftwaffe a armádním 
letectvem Spojených států ame-
rických. Výstavu připravila Čes-
koslovenská obec legionářská, 
jednota v Přerově „Jana Gayera“ 
ve spolupráci s Muzeem Komen-
ského a přerovským Svazem let-
ců. Další zajímavostí této výsta-
vy je lákavá nabídka – možnost 
vyhrát vyhlídkový let, který za-
jistí letecká škola Petr Navrátil. 
Slosování proběhne po ukonče-
ní výstavy. fli

Výstava připomíná  
leteckou bitvu

Oběti největší letecké bitvy nad Moravou, 

která se odehrála 17. prosince 1944, a  další 

podrobnosti této významné události ukazuje 

expozice ve Výstavní síni Pasáž. 

 Foto | Dušan Krpec
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Na mezinárodní pražský 
florbalový turnaj vyslal 
přerovský florbalový klub hned 
pět kategorií – elévy, mladší 
a starší žáky, dorostence a starší 
žákyně. Celkem reprezentovalo 
dresy se znakem města Přerova 
80 hráčů, kteří se v nabité 
konkurenci dokázali prosadit 
a z víkendového klání si přivezli 
tři bronzové medaile. 

Novoroční výšlap na Čekyňský kopec za 

slunečného počasí přilákal stovky lidí. 

V cíli si zájemci mohli dát čaj a také si opéct 

špekáčky nebo se jen tak zahřát u ohně. 

Letošní procházku na čerstvém vzduchu 

si nenechala ujít ani Eva Radová z Přerova 

se svou rodinou.  Foto | Eva Radová

Přerovská mládež se blýskla na Prague 
Floorball Cupu 2020 třemi bronzy

Monika Fleischmannová

O jeden z největších úspěchů 
v klubové historii ve své kategorii 
se postarali elévové. Ve čtvrtfiná-
le porazili brněnské Gullivers 2:1. 
„Zápas s Gullivery nás stál hodně 
sil. Navíc tato kategorie byla jedi-
ná z mužské složky, která odces-
tovala na pouhé dvě lajny. Pro-
to už byla ztráta sil v semifinále 
proti Troopers znát. Kluci bojo-
vali do poslední vteřiny zápasu 
a prohra o gól byla hodně krutá. 
Ve výsledku umístění na 3. místě 
z celkových 27 týmů bereme vše-
mi deseti,“ řekl Pavel Ceh z pře-
rovského FBC.

Skvěle se na turnaji prezen-
tovaly přerovské starší žákyně, 
které zvítězily ve své skupině 
a zahrály si semifinále turnaje. 
Tam jim vystavily stopku hráč-
ky superligového klubu FBŠ Bo-
hemians, kterému podlehly 0:2. 

Bronzová medaile tak zacinkala 
na krku i jim. 

Stejně jako starší žákyně vy-
hráli svou skupinu také přero-
vští dorostenci. „Ve finálovém 
dni narazili na mládež FBŠ Bo-
hemians. Po základní hrací době 
svítilo na tabuli skóre 2:2. Šlo 
se do prodloužení, kde se „Klo-
kani“ nechali dvakrát vyloučit. 
Padla i červená karta pro trené-
ra hostí Michala Jedličku. Sou-
peř nám tak nabídnul dvoumi-
nutovou přesilovou hru 5 na 3, 

kde završil svůj hattrick Kryštof 
Burda a poslal svůj tým do semi-
finále celého turnaje,“ vzpomněl 
Ceh. Cesta dorostenců skončila 
na hokejkách moravskoslezské-
ho výběru, nakonec tak obsadili 
třetí místo. 

Prague Floorball Cup je mezi-
národní mládežnický florbalový 
turnaj, který se koná tradičně prv-
ní lednový víkend v Praze. Turnaj 
nabízí skvělou příležitost pomě-
řit síly s evropskými týmy upro-
střed sezony. Na letošní ročník se 

Přerovská florbalová mládež si z pražského mezinárodního turnaje přivezla tři bronzové medaile.  Foto | Otakar Prášek

registrovalo 249 týmů z 8 evrop-
ských zemí – například z Finska, 
Švédska, Rakouska, Slovenska 
nebo Polska. „Pro náš klub a měs-
to Přerov je to výborná propagace 
a samozřejmě radost. Již několik 
let pracujeme s kolegy na zlepšo-
vání podmínek a kvality florbalu 
v Přerově. Krok za krokem. Když 
nám občas dochází síly nebo tře-
ba motivace, funguje každý spor-
tovní úspěch jako povzbuzení do 
další práce,“ zhodnotil manažer 
klubu Michal Majer.

Hanácké derby vodních pólistů – Přerov nepřekonal Olomouc
Hanácké derby mezi vodní-

mi pólisty Přerova a Olomouce 
mělo tentokrát jiného vítěze – 
poprvé po více než sedmi letech 
nadvlády se po dvou výhrách 
radovali Olomoučané. Přesto-
že do obou zápasů vstoupil Pře-
rov jako favorit, podlehli svému 
soupeři v sobotu v olomouckém 
bazénu 13:16 a v neděli před do-
mácími fanoušky 11:13. Letošní 
boje v nejvyšší soutěži – 1. lize, 
vodních pólistů tak budou ještě 
hodně zajímavé. 

Sezona je v polovině
Přerovští pólisté z osmi zápa-

sů pětkrát prohráli a před sebou 
mají dalších šest utkání. Šance 
na to, aby se probojovali do play 
off, ještě je. V letech 2017 a 2018 

se stali přerovští vodní pólisté 
mistrem ligy, vloni vicemistrem. 
Oproti tomu olomoucký tým sla-
ví už čtyři výhry v sezóně a vy-

padá to, že by letos mohl bojo-
vat o medaile. Poslední tři roky 
zůstali jen těsně za bránami play 
off. fli

Tým přerovských vodních pólistů má za sebou polovinu sezony.  Foto | archiv KVP Přerov
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Cyklobus by v nové sezoně mohl mít moderní 
cyklopřívěs. Sezonu zahájí v červnu
Cyklobus Bečva bude vozit 
cyklisty na výlety i letos 
v létě. Osmou sezonu zahájí 
už v červnu. Milovníky 
cykloturistiky bude vozit 
pravidelně každý víkend až do 
konce září. V loňské sezoně byl 
sobotní cyklobus Bečva, stejně 
jako v sezóně 2018, prakticky po 
celou dobu plně obsazen. O něco 
méně byl pak vytížen nedělní 
cyklobus Bouzov, který poprvé 
vyjel na svou trasu v roce 2018. 

Monika Fleischmannová

O cyklobus je mezi cyklisty 
velký zájem a loňskou sezonu lze 
považovat za úspěšnou. Celkem 
se vloni cyklobusem Bečva svez-
lo z Přerova 238 cestujících, na 
Bouzov se pak vydalo 170 cyk-
listů a turistů. Z Lipníku nad 
Bečvou se vydalo oběma linka-
mi celkem 90 zájemců. Dokonce 
se stávalo, že někteří lidé se do 
cyklobusu z kapacitních důvo-
dů nevešli, proto město plánuje 
v letošní sezoně počet spojů na-
výšit. „V sezonách 2018 a 2019 

jezdil cyklobus o sobotách, ne-
dělích a státních svátcích pou-
ze v červenci a srpnu. Letos by 
spoje měly jezdit o víkendech od 
června do konce září,“ informo-
val o novince přerovský cyklo-
koordinátor Jiří Janalík.

Navíc by v nové sezoně mohl 
cyklobus uspokojit až 40 cyklis-
tů, kdyby se městu podařilo pro 
oblíbenou linku získat moderní 
a větší cyklopřívěs s kvalitnějším 
uchycením kol. „V těchto dnech 
probíhají jednání s dopravcem. 

Nově by cyklobus mohl mít moderní cyklopřívěs, do kterého by se mohlo vejít i čtyřicet kol.  Foto | Arriva Morava

Čeští nohejbaloví reprezentanti se představí na přerovském memoriálu Pavla Holíka
Mezinárodní nohejbalový 

turnaj trojic mužů je jedním ze 
tří nejprestižnějších tuzemských 
turnajů, na který se v sobotu 
8. února do přerovské sportov-
ní haly Spartak sjede nohejba-
lová špička nejen z České repub-
liky. Turnaj se v Přerově koná 
pravidelně už od roku 2005, le-
tošní ročník tak bude už třinác-
tý v pořadí a zároveň odstartu-
je letošní oslavy 50 let nohejbalu 
v Přerově.

Je už zvykem, že přerovského 
mezinárodního turnaje se účast-
ní absolutní nohejbalová eli-
ta – extraligové celky z Modřic, 
Vsetína či Karlových Varů, které 
doplňují nejlepší týmy Slovenska 
či Maďarska. „V posledních dvou 
ročnících dominovali na turna-
ji hráči Vsetína a Modřic, kteří 
tvoří i základ české nohejbalové 
reprezentace. Loňské vítězství 
bude obhajovat vsetínská trojice 
Brutovský, Plachý, Vichtora, se 
kterými určitě zase počítáme,“ 
řekl předseda oddílu nohejba-

ČASOVÝ HARMONOGRAM TURNAJE 

8:45  zahájení turnaje primátorem města Přerova se slavnostním 
 nástupem, zápasy ve skupinách
14:15  zahájení vyřazovacích KO bojů čtvrtfinálovými zápasy
17:00  finále memoriálu Pavla Holíka

lu TJ Spartak MSEM Přerov Jiří 
Pavelka. 

I přerovský tým má v tomto 
turnaji zastoupení – trojici Do-
ležel, Miklík, Pavelka, které se 
loni povedl nečekaný výsledek, 
když postoupila až do finále tur-
naje a obsadila výborné 2. místo. 
Pořadatelé očekávají také účast 
dalších hráčů – reprezentan-

tů Česka, českých extraligových 
a dalších ligových celků. Turnaj 

Právě na nekvalitní a technicky 
zastaralý způsob uchycení kol 
upozorňovala v minulosti celá 
řada cyklistů, díky novému cyk-
lopřívěsu by se způsob zajištění 
kol při jízdě mohl zlepšit natolik, 
že by majitelé hodnotnějších bi-
cyklů mohli cestovat bez obav,“ 
vysvětlil Janalík.

Cyklobus bude jezdit  
od června do září

Trasy zůstanou v nadcháze-
jící sezoně stejné – město počí-

tá s cyklobusem Bečva na Bum-
bálku a pro trasu Moravské 
cyklostezky s cyklobusem Bou-
zov. Konečná podoba provo-
zu včetně ceny jízdného a dal-
ší informace budou zveřejněny 
na webových stránkách měs-
ta Přerova. Linky cyklobusu 
provozuje město Přerov již od 
roku 2013. Spoje pro cyklotu-
risty v létě odjíždějí také napří-
klad z Olomouce do Jeseníků 
nebo z Prostějova do Moravské-
ho krasu. 

jistě okoření také přítomnost 
reprezentantů Slovenska, kte-
ří startují za české extraligové 
celky. „Zájem projevil také čes-
ký reprezentační juniorský tým, 
držitel všech tří zlatých medai-
lí z loňského mistrovství svě-
ta juniorů v Michalovcích, který 
může přinést zajímavé srovnání 
mladého, moderního pojetí no-
hejbalu s klasikou extraligových 
týmů,“ řekl Pavelka. 

Letošní ročník navíc zahá-
jí oslavy 50 let nohejbalu v Pře-
rově. První nohejbalové krůčky 
v Přerově datují pamětníci až do 
roku 1963. Organizovaný nohej-
bal v Přerově a vznik oddílu při 
TJ Spartak Přerovské strojírny 
se váže k roku 1970.  fli

Loňské vítězství bude obhajovat vsetínská trojice Brutovský, Plachý, Vichtora.  Foto | Jan Pořízek
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

SK Přerov
Eva Machalová, tel.: 725 017 083
1. 2. Hlubočky Mariánské údolí – 
Radíkov – Hlubočky, 16 km, vede 
Sedláková, vlak 7:06. Účast pře-
dem nahlásit
6. 2. Malenovice – Tlustá hora – Zlín, 
11 km, vede Michňová, vlak 7:53
8. 2. Staré Město u Uherského 
Hradiště – Velehrad – Staré Město, 
16 km, vede Pospíšilová, vlak 7:27
13. 2. Mariánské údolí – Velká Bys-
třice – Olomouc, 12 km, vede Láh-
nerová, vlak 8:05 
15. 2. Hošťálková – Pod Křížovým 
– Vsetín, 14 km, vede Sedláková, 
autobus 6:35, nást. 23. Účast pře-
dem nahlásit
20. 2. Zbrašov – Teplice – Hranice, 
10 km, vede Szabóová, vlak 10:00
22. 2. Bludov – NS Bludovská 
Stráň – Šumperk, 11 km, vede Ber-
nátová, vlak 7:06
27. 2. Mohelnice – Moravičany – 
Loštice, 10 km, vede Válková, vlak 
8:15
29. 2. Hanácké okruh: Cholina – Li-
tovel – Červenka, 15 km, vede Šťá-
vová, vlak 7:06

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

TJ Spartak Přerov 
Vítězslav Vaculík, tel.: 776 806 161
1. 2. Prusy – Podolí – Kozlovi-
ce – Přerov, 10 km, bus 8:30, vede 
Vaculík
5. 2. Konice – Runářov – Konice, 
12 km, vlak 7:06, vede Dittelová
8. 2. Zdětín – Lutotín – podél 
Romže – Prostějov, 16 km, vlak 
6:57, vede Bartošík
12. 2. Drahotuše – Rybáře – podél 
Bečvy – Týn n. B., 13 km, vlak 8:28, 
vede Mužíková
15. 2. Tlumačov – Kvasice – Tráv-
ník – Kroměříž, 15 km, vlak 7:37, 
vede Mužíková
19. 2. Tršice – Svrčov – Veselíčko 
– Osek n. B., 11 km, bus 9:00, vede 
Ligurský
22. 2. Zlín střed – Kostelec lázně 
– Zlín střed, 12 km, vlak 7:46, vede 
Dittelová
26. 2. Špičky – Skalička – Neměti-
ce – Milotice n. B., 12 km, vlak 8:28, 
Punčochářová
29. 2. Stará Ves – Karlovice – Pa-
cetluky – Hlinsko p. H., 14 km, bus 
8:00, vede Punčochářová

ODBOR VYSOKOHORSKÉ  
TURISTIKY KČT 

www.vhtprerov.cz
Tomáš Beránek 602 575 673
4. 2. Výroční schůze – restaurace 
Bečva v 17:00 
8.–9. 2. Jizerská padesátka, lyžař-
ský závod 50 km klasicky, start 9. 2. 
v Bedřichově, odjezd vlakem 8. 2., 
ubytování v Liberci
15. 2. Přejezd Orlických hor – 
v upravených stopách, s podporou 
busu. Šerlich – Vrchmezí – Šerlich – 

Pěticestí – Hanička (38 nebo 24 km)
29. 2. Šumperská zimní 50, pěší 
trasy 8-50 km, start 7:00-10:00 SVČ 
Šumperk

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:
21. 2. – 21. 6. Nevěsty z jiných svě-
tů. Cizinky v nás. Výstava originál-
ním způsobem nahlíží do šestice 
historických období – od neolitu 
přes dobu bronzovou a stěhová-
ní národů až po raný středověk. 
Autorský tým ateliéru Jak obléct 
pračlověka v čele s Kristýnou Ur-
banovou v ní představuje osudy 
několika žen, jejichž ostatky a vy-
bavení hrobů nám pomáhají od-
halit jejich životní příběhy. Velký 
výstavní sál a kruhový sál přerov-
ského zámku. Vstupné 60/30 Kč.
Do 17. 3. Tak nějak… Eva Chyťová: 
Obrazy. Výstava obrazů olomouc-
ké autorky. Kaple přerovského 
zámku. Vstupné 40/20 Kč.
Do 1. 3. Lubomír Dostál – Jiný 
pohled na Přerov. Výstava kreseb 
oblíbeného přerovského výtvar-
níka a karikaturisty. Historický 
sál přerovského zámku. Vstupné 
40/20 Kč.
Akce:
20. 2. v 17: 00 Nevěsty z jiných 
světů. Cizinky v nás – vernisáž 
výstavy, slavnostní síň města 
Přerova. 

ORNITOLOGICKÁ STANICE 
Otevírací doba v únoru:  
pondělí až pátek 8–16 hodin
Stálé expozice: 
 
Ptáci České republiky 
Ptačí zahrada Františka Gintera 
6. 2. Voda na zahradě. Vernisáž 
výstavy prací výtvarné soutěže 
pro děti a vyhlášení vítězů. ORNIS, 
od 9:00
7. 2. Mozaika na kámen. Výtvarná 
dílna s Veronikou Matlochovou, od 
16:00. Vstupné 380 Kč. Přihlášky 
do 5. 2. na e-mail: syrycanska@ 
prerovmuzeum.cz nebo na 
581 219 910–12. ORNIS. 
28.–29. 2. Swap. Pátek od 17:00 
do 19:00, sobota od 9:00 do 12:00 
– výměna oblečení zdarma.  
24.–27. 2. příjem darů v budově 
ORNIS nebo až na místě (jen ob-
lečení ne starší 5 let či nadčasové, 
čisté, neobnošené). CoWorking, 
Wilsonova 18 v Přerově, 1. patro, 
vstupné 30 Kč.
29. 2. Schůze MOS, od 16:00. 
ORNIS.
Semínkovna – sdílená semín-
ka zdarma pondělí až pátek 8–16 
hodin
Ekoporadna – pondělí až pátek 
8–16 hodin

Mykologická poradna – pondělí 
8–16 hodin
Programy pro školy a  jiné zá-
jmové skupiny:
Zimní – o ptácích na krmítku
Pan Bobr, stavitel – návštěva 
u bobrů
Ptáci – vše ze života ptáků
Na návštěvě v záchranné sta-
nici – komentovaná prohlídka ZS, 
zdarma 
Kontakt na tel. 581 219 910,  
ornis@prerovmuzeum.cz nebo 
osobně v ORNIS. 
Informace o programech  
na www.ornis.cz 

HRAD HELFŠTÝN 
Hrad Helfštýn je v měsíci únoru 
pro veřejnost uzavřen. 

MĚSTSKÝ DŮM
6. 2., 19:00 České nebe
9. 2., 13:30 Nedělní párty – Tra-
diční taneční odpoledne pro se- 
niory se skupinou Mini
11. 2., 19:30 Nalevo od výtahu – 
Všechno začíná (a končí) zabouch-
nutými dveřmi… Francouzská 
komedie plná absurdních situ-
ací. Hrají: R. Vojtek, K. Kociáno-
vá, J. Ployhar, V. Udatný, J. Tabrea, 
Z. Rohlíček, L. Zbranková.
16. 2., 15:00 Karneval s Pavlem 
Novákem – Oblíbené zábavné od-
poledne zpestří dětem i dospělým 
zimní karnevalové radovánky.
19. 2., 19:30 Barock – Barokní 
a rockové hity zazní v podání ko-
morního orchestru Musici Boemi & 
dvou sólistů: Adam Malík – elektric-
ká kytara, Pavel Wallinger – housle. 
23. 2., 13:30 Nedělní párty – Tra-
diční taneční odpoledne pro se- 
niory se Záhorskou kapelou
27. 2., 19:30 Sportovec kraje
29. 2., 19:00 Ples klubu americké-
ho fotbalu Mammoths Přerov

GALERIE MĚSTA PŘEROVA
13. 2., 17:00 Narozeninová verni-
sáž při příležitosti 10. výročí Gale-
rie města Přerova

PŘEROVSKÝ KAŠPÁREK
Loutkové divadlo Sokola Přerov 
– začátky v 14:00 a 16:00
2. 2. ZAPOMENUTÝ ČERT
9., 16., 23. 2. a 1. 3. O PRINCEZNĚ 
SOLIMÁNSKÉ

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Akce pro dospělé:
4. a 18. 2. Virtuální univerzita tře-
tího věku – videopřednášky zim-
ního semestru, učebna MěK v Pře-
rově, Žerotínovo nám. 36, od 10:00 
do 12:00 a od 13:00 do 15:00 (jen 
pro přihlášené účastníky)
6. 2. Prodej vyřazených knih, su-
terén MěK v Přerově, Žerotínovo 
nám. 36, od 8:00 do 17:00
6. 2. Čaj – světový fenomén 
– přednáška Zlatuše Knollové 

s ochutnávkou čaje, učebna MěK 
v Přerově, Žerotínovo nám. 36, od 
17:00
13. 2. České tajemno – přednáška 
Arnošta Vašíčka, Ministerstvo ze-
mědělství ČR v Přerově, Wurmo-
va 2, od 17:00
13. 2. – 2. 4. Kurz reflexní terapie, 
učebna MěK v Přerově, Žerotíno-
vo nám. 36, každý čtvrtek kromě 
12. 3. od 16:00 do 18:00 (jen pro 
přihlášené účastníky)
18. 2. – 31. 3. Kreativně s přírodou 
– kurz kreslení a malování, učebna 
MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 
36, každé úterý kromě 3. 3. od 
16:00 do 18:00 (jen pro přihlášené 
účastníky)
24. 2. Kulturní akademie knihovny 
na téma Jan Skácel, učebna MěK 
v Přerově, Žerotínovo nám. 36, od 
13:00
24. 2. Čaj o páté – neformální po-
sezení u čaje v knihovně, pobočka 
MěK v Předmostí, Hranická 93/14, 
od 17:00
26. 2. Tuktukem z Thajska až na 
Moravu – cestopisná beseda s To-
mášem Vejmolou, Ministerstvo 
zemědělství ČR v Přerově, Wurmo-
va 2, od 17:00
Akce pro děti:
4. 2. Tvořivá dílna – krabička ve 
tvaru hvězdy, půjčovna pro děti, 
Palackého 1, od 12:00
4. 2. Abeceda her (deskové hry 
a čtení na téma „Sníh“), pobočka 
MěK v Předmostí, Hranická 93/14, 
od 14:00 do 16:00
7., 14., 21., 28. 2. X-BOX (oblíbe-
né pohybové aktivity), půjčovna 
pro děti, Palackého 1, od 14:00 do 
16:00
7., 14., 21., 28. 2. Herní klub Háč-
ko (stolní a společenské hry), půj-
čovna pro děti, Palackého 1, od 
14:00 do 16:00
24.–26. 2. Tvořivé dílny – 3D kraji-
na, půjčovna pro děti, Palackého 1, 
v provozní době
27.–28. 2. Tvořivé dílny – kouzelný 
sáček, půjčovna pro děti, Palacké-
ho 1, v provozní době
Akce v místních částech:
1.–29. 2. Tvořivé dílny – Velikono-
ce, Žeravice, v provozní době 13. 2. 
Tvořivá dílna – myška parádnice, 
Čekyně, od 16:00 
1.–29. 2. Tvořivé dílny – co máme 
rádi na zimě (obrázky z ubrous-
ků a šablon), Lověšice, v provoz-
ní době
4. 2. Tvořivá dílna – co máme rádi 
na zimě, Kozlovice, od 15:30
10. 2. Tvořivá dílna – veselá zvířát-
ka z papíru, Vinary, od 17:00
11. 2. Tvořivá dílna – ptáček 
v zimě, Lýsky, od 16:00
15. 2. Tvořivá dílna – malovaná 
trička a tašky, Dluhonice, od 17:00
24.–27. 2. Hádej, hádej, hadači – 
soutěž, Čekyně, od 16:00
27. 2. Hraní společenských her, 
Henčlov, od 16:00
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vnitřní dětský 
bazén

50m bazén,
pára, whirl., masáž

částečný 
pronájem

ostatní 
aktivity

so 1. 2. 10 – 20 10 – 20 11 – 12 –

ne 2. 2. 10 – 18 10 – 18 17 – 18 – 

po 3. 2. zavřeno 6 – 7:30, 10 – 14 6 – 8, 12 – 14 senioři 13 – 14

út 4. 2. 15 – 17, 18 – 20 6 – 7:30, 9 – 17, 18 – 21 6 – 7:30, 9 – 17, 18 – 20 – 

st 5. 2. 15 – 17, 18 – 20 6 – 7:30, 9 – 17, 18 – 21 6 – 7:30, 9 – 16, 18 – 19 –

čt 6. 2. 14 – 16, 19 – 20 9 – 16, 19 – 21 9 – 15, 19 – 20 senioři 13 – 14

pá 7. 2. 14 – 20 6 – 7:30, 9 – 20 6 – 7:30, 9 – 20 – 

so 8. 2. 11 – 18 11 – 18 11 – 12 –

ne 9. 2. 11 – 18 11 – 18 17 – 18 – 

po 10. 2. zavřeno 6 – 7:30, 10 – 14 6 – 8, 12 – 14 senioři 13 – 14

út 11. 2. 15 – 17, 18 – 20 6 – 7:30, 9 – 17, 18 – 21 6 – 7:30, 9 – 17, 18 – 20 – 

st 12. 2. 15 – 17, 18 – 20 6 – 7:30, 9 – 17, 18 – 21 6 – 7:30, 9 – 16, 18 – 19 –

čt 13. 2. 14 – 16, 19 – 20 9 – 16, 19 – 21 9 – 15, 19 – 20 senioři 13 – 14

pá 14. 2. 14 – 20 6 – 7:30, 9 – 21 6 – 7:30, 9 – 20 – 

so 15. 2. 11 – 17, 18:30 – 20 11 – 17, 18:30 – 20 11 – 12 –

vnitřní dětský 
bazén

50m bazén,
pára, whirl., masáž

částečný 
pronájem

ostatní 
aktivity

ne 16. 2. 10 – 18 10 – 18 17 – 18 – 

po 17. 2. zavřeno 6 – 14 6 – 8, 12 – 14 senioři, 13 – 14

út 18. 2. 15 – 17, 18 – 20 6 – 7:30, 9 – 17, 18 – 21 6 – 7:30, 9 – 17, 18 – 20 – 

st 19. 2. 15 – 17, 18 – 20 6 – 7:30, 9 – 17, 18 – 21 6 – 7:30, 9 – 16, 18 – 19 –

čt 20. 2. 14 – 16, 19 – 20 9 – 16, 19 – 21 9 – 15, 19 – 20 senioři 13 – 14

pá 21. 2. 14 – 20 6 – 7:30, 9 – 21 6 – 7:30, 9 – 20 – 

so 22. 2. 10 – 20 10 – 20 11 – 12 –

ne 23. 2. 10 – 18 10 – 18 17 – 18 – 

po 24. 2. 10 – 18 10 – 18 19 – 20 senioři 13 – 14

út 25. 2. 10 – 20 10 – 20 – – 

st 26. 2. 10 – 20 10 – 20 17 – 18 –

čt 27. 2. 10 – 20 10 – 20 – senioři 13 – 14

pá 28. 2. 10 – 20 10 – 20 17:30 – 18:30 – 

so 29. 2. 10 – 12:30, 14 – 18,30 10 – 12:30, 14 – 18:30 11 – 12 –

Bazén Přerov na ulici Kopaniny 2 – rozpis aktivit na únor 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.

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
Centrum SONUS, 
Palackého 17a/2833, 
Přerov 
Pondělí
3. 2., 10:15 Rukodělná činnost: 
Korálkový svícen
10. 2., 10:15 Povídání s psycho-
logem – PhDr. Jana Gebauerová
17. 2., 10:15 Regenerace jater – 
Olga Župková
11:15 Cvičení paměti
24. 2., 10:15 Jižní Afrika V. část – 
Bedřich Šuba
Cvičení s prvky Tai Chi každé 
pondělí od 9 do 10 hod.
Internet pro seniory každé pon-
dělí od 9 do 13 hod.
Úterý
4. 2. Vycházka: Návštěva útulku 
pro zvířata. Sraz v centru SONUS 
v 10:20, s sebou pamlsky pro pej-
sky a kočičky. 
11. 2. Vycházka: Solná jeskyně. 
Sraz v centru SONUS v 10:30. Ka-
pacita jeskyně je omezená. Je 
nutné se přihlásit u V. Vymětalí-
kové, tel.: 739 876 172.
Středa
12. 2. 16:00 Kavárna pro senio-
ry: Keňa – Jana Jeklová
Čtvrtek 
8:15 cvičení se smovey kruhy 
(6. 2., 13. 2., 20. 2., 27. 2.)
9:30 cvičení se smovey kruhy 
(13. 2., 27. 2.)
9:30 cvičení na balónech (6. 2., 
20. 2.)
10:45 cvičení paměti (6. 2., 
20. 2.), PC kurz pro začátečníky 
– kurz se skládá ze sedmi lek-
cí, vždy v pondělí od 14:45 do 
16:15 hod. Kurz začíná v pon-
dělí 23. 3. 2020. Cena kurzu je 
450 Kč. Kurz probíhá v centru 
SONUS, Palackého 17a, a přihlá-
sit se můžete u M. Krejčířové, 
tel.: 777 729 521.

KONCERT
14. 2. Musica Figuralis – MA-
SOPOSTNÍ KONCERT aneb Ozvěny 
moravské pastorální hudby. Mer-
vartova síň přerovského zámku – 
Horní náměstí 1, od 18:00

VÝSTAVNÍ SÍŇ PASÁŽ
22. 1. – 13. 3. Letecká bitva nad 
Přerovskem – 75. výročí zahájení 
strategické bitvy o benzín. Ver-
nisáž ve středu 22. ledna v 17:00. 
Výstava přibližuje podrobnos-
ti významné události a její první 
oběti na Přerovsku. 
23. 1. – 13. 3. Fragmenty tvorby 
společná výstava malíře Jiřího 
Ryšavého a uměleckého ková-
ře Pavla Tasovského. Vernisáž ve 
čtvrtek 23. ledna v 17:00.

RODINNÉ CENTRUM SLUNÍČKO
Sokolská 26, Přerov
13. 2., 9:30 Jak pečovat o dětské 
zoubky s Andreou Pavlů – jak na 
dětskou ústní hygienu. 
19. 2., 9:30 První pomoc a pre-
vence dětských úrazů s Věrou 
Barboříkovou. Přihlášení na na-
šich fcb stránkách (Rodinné cent-
rum Sluníčko) nebo e-mailu  
(rcslunicko@email.cz). Vstupné: 
dítě 70 Kč (vstup do herny dle ce-
níku), dospělý 50 Kč (nevratná zá-
loha 40 Kč)

PEŤKAFÉ 
Promítání filmů, každá středa 
v 18:00, zdarma.  
Kavárna Jiráskova 10, Přerov.
5. 2. Bohové z Molenbeeku 
(72 minut), 2019, Finsko 
Existuje Bůh? A který je nejlep-
ší? Poetický film o přátelství tří 
dětí uprostřed bruselské čtvrti 
Molenbeek, místa soužití mno-
ha kultur a vyznání, které po 
teroristických útocích v Paří-
ži a v Bruselu v roce 2016 zís-

kalo pověst líhně islámského 
terorismu.
16. 2. kurz Pastelu, 15:00–17:30. 
Kurz pro začátečníky i pokročilé, 
cena 400Kč/osoba, zálohu pře-
dem v kavárně Peťkafe, materiál 
v ceně.

DUHA KLUB RODINKA
27. 1. Komu se nelení, tomu se 
zelení – bezplatné poradenství, 
vzdělávání či rekvalifikace. Pro-
jekt pro studenty posledních roč-
níků středních a vysokých škol, 
pro osoby do 25 let vracející se na 
trh práce po rodičovské dovole-
né, pro neaktivní osoby do 25 let, 
pro neaktivní osoby na trhu práce 
nad 50 let.

DUHA KLUB DLAŽKA
31. 1. Zájezd pro děti – Jump 
Park, Svět techniky, Job Air Tech-
nic, Ostrava
13. 2. Martin Čepelík a Andrea 
Mineva – folkový koncert, klub 
Teplo, Horní nám.
14.–16. 2. Black mirror – akční 
víkend pro 16–30leté, základna 
Dlažky Rajnochovice
20. 2. Jan Hrubý trio – folkroc-
kový koncert, klub Teplo, Horní 
nám.
21.–23. 2. YUKON… pošesté akce 
pro rodiče s dětmi, Kamenná cha-
ta na Tesáku
5. 3. Livin Free Holeček, klub Tep-
lo, Horní nám.

Středisko volného času  
ATLAS a BIOS

2. 2. Pololetní vystoupení taneční 
školy ATLAS – Městská sportovní 
hala od 16:30 
5. 2. Pololetní vystoupení tělový-
chovy – klub Teplo od 17:00 
19. 2. Zvířata od A do Z – BIOS, 
soutěžní kvíz pro děti od 8 do 
11 let, přihlášky předem! Od 15:00 

Jarní prázdniny
22. 2. Hravé prázdniny s kerami-
kou a zvířátky, BIOS, 8:00 – 15:00 
24. 2. Velikonoční keramika na 
ATLASE – pro děti od 9 do 12 hod.
24. 2. Pěvecký sbor Přerováček – 
soustředění od 10 do 18 hod. mo-
hou přijít i noví zájemci 

KLUB TEPLO
21. 2. XXVII. ples levice – vel-
ký sál, Horní náměstí. Zahájení 
od 20:00, předtančení, tombola, 
hudba Mini, večeře v ceně. Vstup-
né 220 Kč

HVĚZDÁRNA PŘEROV
Pravidelná čtvrteční pozorová-
ní, při pěkném počasí a při jasné 
obloze

VÝSTAVIŠTĚ PŘEROV
9. 2. Setkání chovatelů exotické-
ho ptactva
22. 2. Bleší trhy
23. 2. Setkání chovatelů exotické-
ho ptactva
29. 2. odborná přednáška pro za-
hrádkáře o řezu ovocných stromů

TJ SOKOL PŘEROV
25. 2. Žákovský turnaj ve stolním 
tenise. Registrace hráčů od 8:30 
do 9:00 hodin. Začátek turnaje 
v 9:00 hodin



16 KINO / GALERIE

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

1. 2., 15:30  Cesta za živou vodou | P/Bijásek, přístupný
1. 2., 17:30  Malé ženy | OSCAŘI VE HVĚZDĚ, přístupný
1. 2., 20:00  Příliš osobní známost | od 12 let
2. 2., 10:00  Tlapková patrola: Vždy ve střehu| P/Bijásek,  
 přístupný
2. 2., 15:30  Dolittle | přístupný
2. 2., 17:30  Vlastníci | BS, od 12 let
2. 2., 19:30  Můj příběh | od 12 let
3. 2., 17:30  Případ mrtvého nebožtíka | od 12 let
3. 2., 19:30  Star Wars: Vzestup Skywalkera | od 12 let
4. 2., 17:30  Daria | P, od 15 let
4. 2., 19:30  Tenkrát v Hollywoodu | OSCAŘI VE HVĚZDĚ,  
 od 15 let
5. 2., 18:00  Pod vodou | od 12 let
5. 2., 20:00  Pěkně tučná sebeláska | P, od 15 let
6. 2., 10:00  Šťastný nový rok | od 12 let
6. 2., 17:30  Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley  
 Quinn) | RP, od 15 let
6. 2., 20:00  Píseň jmen | RP, od 15 let
7. 2., 18:00  Modelář | P, od 12 let
7. 2., 20:00  Attila | P, od 12 let
8. 2., 15:30  Ledové království II | Bijásek, přístupný
8. 2., 17:30  Příliš osobní známost | od 12 let
8. 2., 19:30  Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley  
 Quinn) | od 15 let
9. 2., 15:30  Jumanji: Další level | Bijásek, přístupný
9. 2., 18:00  Špindl 2 | BS, od 12 let
9. 2., 20:00  Modelář | od 12 let
10. 2., 18:00  Dolittle | přístupný
10. 2., 20:00  Gentlemani | P, od 15 let
11. 2., 17:30  Šťastný nový rok | od 12 let
11. 2., 19:30  Parazit | OSCAŘI VE HVĚZDĚ, od 12 let

12. 2., 18:00  Modelář | od 12 let
12. 2., 20:00  Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley  
 Quinn) | od 15 let
13. 2., 10:00  Vlastníci | BS, od 12 let
13. 2., 17:30  Viva video, video viva | RP, od 12 let
13. 2., 19:30  Fantasy Island | P, od 15 let
14. 2., 17:30  Judy | P, od 12 let
14. 2., 20:00  Chlap na střídačku | P, od 12 let
15. 2., 15:30  Pat a mat: Kutilské trampoty | Bijásek,  
 přístupný
15. 2., 17:00  Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley  
 Quinn) | od 15 let
15. 2., 19:30  Judy | od 12 let
16. 2., 15:30  Tlapková patrola: Vždy ve střehu | P/Bijásek,  
 přístupný
16. 2., 17:00  Vlastníci | BS, od 12 let
16. 2., 19:00  Případ mrtvého nebožtíka | od 12 let
17. 2., 17:30  Příliš osobní známost | od 12 let
17. 2., 19:30  Fantasy Island | od 15 let
18. 2., 18:00  Můj příběh | od 12 let
18. 2., 20:00  Joker | OSCAŘI VE HVĚZDĚ, od 15 let
19. 2., 17:30  Dolittle | přístupný
19. 2., 19:30  Psi nenosí kalhoty | ART/P, od 15 let
20. 2., 10:00  Karel Svoboda: Šťastná léta | BS, od 12 let
20. 2., 18:00  Modelář | od 12 let
20. 2., 20:00  Sviňa | RP, od 15 let
21. 2., 18:00  Šťastný nový rok | od 12 let
21. 2., 20:00  Gentlemani | od 15 let
22. 2., 15:30  Ježek Sonic | Bijásek, přístupný
22. 2., 17:30  Pod vodou | od 12 let
22. 2., 19:30  Chlap na střídačku | od 12 let
23. 2., 10:00  Ledové království II | Bijásek, přístupný

23. 2., 15:30  Cesta za živou vodou | přístupný
23. 2., 17:30  Šťastný nový rok | BS, od 12 let
23. 2., 19:30  Judy | od 12 let
24. 2., 10:00  Tlapková patrola: Vždy ve střehu | PRÁZDNINY  
 V KINĚ, přístupný
24. 2., 15:30  Ježek Sonic, PRÁZDNINY V KINĚ | přístupný
24. 2., 17:30  Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley  
 Quinn) | od 15 let
24. 2., 20:00  Attilav | od 12 let
25. 2., 10:00  Zakleté pírko | PRÁZDNINY V KINĚ, přístupný
25. 2., 15:30  Dolittle | PRÁZDNINY V KINĚ, přístupný
25. 2., 17:30  Případ mrtvého nebožtíka | od 12 let
25. 2., 19:30 Le Mans´66 | OSCAŘI VE HVĚZDĚ, od 12 let
26. 2., 10:00  Pat a mat: Kutilské trampoty | PRÁZDNINY  
 V KINĚ, přístupný
26. 2., 15:00  Star Wars: Vzestup Skywalkera | od 12 let
26. 2., 18:00  Modelář | od 12 let
26. 2., 20:00  Fantasy Island | od 15 let
27. 2., 10:00  Můj příběh | BS, od 12 let
27. 2., 15:30  Jumanji: Další level | Bijásek, přístupný
27. 2., 18:00  Králíček Jojo | OSCAŘI VE HVĚZDĚ, přístupný
27. 2., 20:00 V síti | RP, od 12 let
28. 2., 10:00  Velké přání | PRÁZDNINY V KINĚ, přístupný
28. 2., 15:30  Ježek Sonic | PRÁZDNINY V KINĚ, přístupný
28. 2., 17:30  Dolittle | přístupný
28. 2., 19:30  1917 | P, od 15 let
29. 2., 15:00  Štístko a Poupěnka
29. 2., 17:30  Chlap na střídačku | od 12 let
29. 2., 19:30  Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley  
 Quinn) | od 15 let
P = premiéra | RP=republiková premiéra  
BS=Biosenior Bijásek = představení pro děti | ART je filmový klub

Přerovské listy č. 2/2020 | Vychází 30. ledna 2020 | ročník XIX | Vydává statutární město Přerov, se sídlem Bratrská 34 | Periodický tisk územního samosprávního celku | Vychází 12x ročně | IČ: 00301825 
Grafická příprava a tisk: Regionální vydavatelství s.r.o., K Žižkovu 282/9, 190 00 Praha 9 | náklad 22 000 výtisků | redakce telefon: 608 707 799, prerovskelisty@regvyd.cz, redakce: Juraj Aláč, Monika Fleischmannová 
Uzávěrka příštího čísla je 15. února 2020 | inzerce: Yvona Pařízková, tel.: 602 755 916, e-mail: yvona.parizkova@seznam.cz | Distribuce: Česká distribuční | Zaregistrováno Ministerstvem kultury České republiky pod zn. MK ČR E 13283  
Přerovské listy na internetu: www.prerov.eu – kategorie Přerovské listy | Reklamace: Reklamace.PL@prerov.eu | Zdarma do všech domácností v Přerově a místních částech

VÝSTAVNÍ SÍŇ PASÁŽ, KRATOCHVÍLOVA, TEL.: 581 217 187

V únoru pokračuje v Pasáži výstava Fragmenty tvorby – obrazy malíře Jiří-
ho Ryšavého a kované objekty uměleckého kováře Pavla Tasovského. Pavel 
Tasovský, jeden z našich nejlepších uměleckých kovářů, samostatně vysta-
vuje od r. 1992. Věnuje se volné tvorbě a získal řadu ocenění na kovářských 
sympoziích v České republice, Rakousku i Německu. Jiří Ryšavý, původem 
z Újezdce, malířsky živelně zpracovává 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 barev-
nou stylizaci přírody. Malíř samostatně vystavuje od r. 1971. Výstava potrvá 
do 13. března. Celý únor můžete také ještě navštívit výstavu týkající se his-
torické letecké události: Letecká bitva nad Přerovskem – 75. výročí zahájení 
strategické bitvy o benzín. 

MUZEUM KOMENSKÉHO, HORNÍ NÁMĚSTÍ 7, TEL: 581 250 531

Ve čtvrtek 20. února bude v pro-
storách přerovského zámku za-
hájena výstava Nevěsty z  jiných 
světů. Cizinky v  nás, která pro-
pojuje archeologii, historii, ději-
ny odívání i  každodennosti. Ná-
vštěvníci Muzea Komenského 
mají možnost tuto ojedinělou 
výstavu zhlédnout jako první na 
Moravě. Na příbězích vybraných 
žen a dívek a jejich pohledem může návštěvník sledovat vývoj vztahu k že-
nám, jejich postavení ve společnosti, styly oblékání i to, jakou funkci ženy ve 
společnosti od nepaměti zastávaly. Výstava potrvá do 20. června.

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

V  měsíci únoru se můžete v  galerii 
ESO potěšit mimo jiné zbrusu no-
vými obrazy Pavla Černoška. Proto-
že pochází z  městečka v  překrásné 
jesenické krajině, nejvíce se ve své 
tvorbě věnuje malbě krajiny. Snaží 
se zachytit její proměnlivou krásu, 
která nás obklopuje. Má rád v  kra-
jině hru tvarů, barev a  světel. Ma-
luje také zátiší nebo městské sce-
nérie. Od roku 2006 se účastnil řady společných i samostatných výstav po 
celé České republice. V roce 2017 byl účastníkem mezinárodního sympózia 
umělců z Čech, Polska, Slovenska a Ukrajiny, které se konalo ve Staré Turé.

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

Galerie města Přerova připravila nejen pro 
svoje příznivce souhrnnou výstavu o svých 
výstavách a akcích, které za uplynulých de-
set let připravila. V  jejích prostorách vysta-
vovaly stovky umělců známých i méně zná-
mých, místních i ze zahraničí. První výstava 
v galerii byla zahájena vernisáží Přerovských 
výtvarníků 4. února 2010. Od té doby moh-
li návštěvníci zhlédnout přesně 156 výstav, 
které právě retrospektivní výstava připo-
mene. Oslavy desetiletého výročí začnou 
13. února a potrvají do 15. března. 
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