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Výstavba nové cyklostezky pod železničním 
mostem do Předmostí začne v březnu

Juraj Aláč

Výstavba cyklostezek v Přerově nabírá opět na intenzitě. Už 
v březnu se dělníci pustí do budování cyklostezky pod mostem 
do Předmostí. Zatímco první městské stezky vznikaly postupně 
zejména na základě podnětů občanů, dnes už se díky iniciativě 
města stávají také součástí všech velkých silničních staveb. 

Kavárna Kabinet Hvězda 
V nové kavárně v kině budou 
připravovat filmové koktejly
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Přerovská padesátka
Oblíbený jarní turistický pochod 
nabídne nové trasy
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V půjčovnách kol je největší zájem o elektrokola. Půjčují je na třech místech

V prosinci letošního roku by měl být hotový 

cyklotubus u  prodejny Lidl pod železniční 

tratí. V  současné době město provádí inže-

nýrskou činnost pro napojení cyklostezky. 

 Foto | Monika Fleischmannová

Důkazem toho je právě pro-
bíhající výstavba mimoúro-
vňového křížení v Předmos-
tí a rozšíření komunikace na 
ulici Polní – právě tam dělní-
ci souběžně budují nové cykli-
stické stezky. „V loňském roce 
byla dokončena první část cyk-
lostezky v ulici Polní, konkrét-
ně úsek mezi čerpací stanicí 
a křižovatkou u Lidlu. K její-
mu zprovoznění je však nutné 
dokončit navazující úseky ko-
lem připravované okružní kři-
žovatky u Lidlu a mezi čerpací 
stanicí a plánovaným rondelem 
u Dluhonských mostů,“ objas-
nil přerovský cyklokoordinátor 
Jiří Janalík.

Až budou dokončeny propo-
jující úseky – na Velké Dlážce 
a dlouho očekávaný cyklistický 
podjezd v Předmostí, vznikne 

necelých 1,5 kilometru nových 
cyklostezek za více než 20 milio-
nů korun. Vybudování trasy pod 
železniční tratí vyjde na 13 mili-
onů korun. „Cyklopodjezd bude 
stavět Správa železnic, která vy-
hrála soutěž s cenovou nabídkou 
13 milionů 342 tisíc korun. Tuto 
částku zaplatí město Přerov. Za-
žádali jsme o dotaci ze Státní-
ho fondu dopravní infrastruk-
tury, která by mohla pokrýt až 
85 procent uznatelných nákla-
dů,“ informoval primátor Přero-
va Petr Měřínský. 

Tím ale práce na trasách pro 
cyklisty v této části města ne-
skončí. „V roce 2022 na tyto stav-
by naváže město Přerov realiza-
cí stezky na mostě Míru a v ulici 
Palackého. Dojde tak k optimali-
zaci jedné z nejrušnějších cykli-
stických tras vedoucí z Předmos-
tí přes Velkou Dlážku do centra 
města,“ řekl Janalík.

Nová cyklostezka bude  
v ulici Komenského

Na podzim letošního roku 
se rozjede u nádraží výstavba 
takzvaného „průpichu“, v rámci 
kterého bude vybudována nová 
stezka spojující ulici Komenské-
ho s přerovským nádražím. Tato 

stezka bude dlouhá 270 metrů 
a město na ni uvolní částku ve 
výši 3,4 milionu korun.

„Z dalších připravovaných 
staveb nelze opomenout stez-
ku kolem plánované propojova-
cí komunikace přes Výstaviště, 
kde se s budováním začne v příš-
tím roce. Velmi pozitivní zprá-
vou je také intenzivní příprava 
křížení cyklostezky a pěší tra-
sy v ulici Lipnická u areálu fir-
my Emos,“ dodal Janalík. Prá-
vě tam teď město provádí výkup 
potřebných pozemků. Vznik-
nout by tam měla smíšená stezka 
pro chodce a cyklisty propojující 
Předmostí s cyklostezkou kolem 
Žebračky. Samotné místo kříže-
ní bude osazeno ochrannými os-
trůvky pro zlepšení bezpečnosti 
chodců a cyklistů. 

A vylepšení se dočkají i ti cyk-
listé, kteří míří z Přerova dál na 
Lipník nad Bečvou po cyklostez-
ce Bečva. „V dubnu by se mohl 
začít opravovat značně poniče-
ný střední úsek cyklostezky mezi 
Přerovem a místní části Kozlo-
vice,“ uzavřel radní pro dopravu 
Tomáš Navrátil.

Každoročně navštíví Pře-
rov přibližně 60 tisíc turistů. 
Ti, kteří se rozhodnou cestovat 
po městě, ale i do vzdálenějších 
míst, nezávisle na jízdních řá-
dech, mohou využít jednu ze tří 
půjčoven kol ve městě. Lidé se 
nejvíce zajímají o kola elektric-
ká, která jsou k dispozici v pro-
dejně elektrokol v Komenského 
ulici a také v ulici Sokolská. „Bě-
hem cyklistické sezony půjčuje-
me nejčastěji elektrokola, často 
sem přicházejí cizinci, kteří jsou 
v Přerově ubytováni v hotelu 

a půjčí si třeba šest kol najed-
nou. Kromě projížďky po městě 
jim doporučujeme projet se ko-
lem řeky Bečvy třeba až do Hra-
nic,“ vysvětlil servisní technik 
z prodejny Janků sport Martin 
Šlechta. V prodejně si lidé mo-
hou půjčit také kola trekingo-
vá i horská, jak pro dospělé, tak 
i pro děti. 

Podobnou nabídku mají i Čes-
ké dráhy. Půjčovna kol na pře-
rovské železniční stanici se ote-
vře v sobotu 28. března a lidé 
si kola mohou půjčovat od 7 do 

20:30 hodin, a to až do kon-
ce sezony, tj. do 31. října. „V loň-
ském roce si lidé půjčili 150 jízd-
ních kol, z toho asi 30 výpůjček 
připadlo na elektrokola a 30 vý-
půjček na dětská kola. Zákazní-
ci nejčastěji mířili na cyklostez-
ku Bečva, na hrad Helfštýn nebo 
do Kroměříže, zdatnější cyklis-
té zavítali až k hranické propas-
ti a Zbrašovským aragonitovým 
jeskyním,“ sdělila mluvčí ČD Van-
da Rajnochová. Přerovská půj-
čovna kol Českých drah má k dis-
pozici 11 jízdních kol, z toho jsou 

2 elektrokola a dětská kola, vše 
s pravidelným servisem a plně 
vybavené. Rodiče s dětmi uvítají, 
že půjčit si mohou také cyklistic-
ké přilby a cyklosedačky.  fli

PŮJČOVNA KOL V PŘEROVĚ

elektrokola | Elektrokola Přerov, 
Komenského 42
koloběžky, kola, elektrokola |  
Janků sport, Sokolská 28
kola, elektrokola | České 
dráhy, železniční stanice Přerov, 
Husova 1 
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Jak zmírnit v Přerově dopady 
klimatických změn? Odpoví studie
Klimatické podmínky se mění 
a s nimi i život ve městech. Jak 
by se měl Přerov adaptovat 
na změny – třeba na extrémní 
horka či sucha, a na druhou 
stranu na přívalové deště, 
bleskové povodně nebo silné 
větry? 

Více než stovka úředníků 
by se mohla přestěhovat 
na náměstí TGM

Povinné poplatky musí majitelé psů uhradit do konce března

Jak vylepšit život v městském 
prostoru a ve veřejných budo-
vách? Na to může přinést od-
pověď strategický dokument fi-
nancovaný prostřednictvím 
Norských fondů, jehož pořízení 
schválili radní. Má přinést kon-
krétní podněty a rady pro léta 
2021 až 2030.

„Ke zpracování místní strate-
gie už přistoupila některá morav-
ská a česká města, my se k nim 
chceme přidat, protože považu-
jeme za rozumné být připraveni. 
Zajímají nás konkrétní a efektiv-
ní opatření ke zmírnění dopadu 
klimatických změn – všechno to, 
co by Přerovanům mohlo zlepšit 
život v místě jejich bydliště,“ řekl 
přerovský primátor Petr Měřín-
ský. Rada města schválila podá-
ní žádosti o dotaci prostřednic-
tvím Státního fondu životního 
prostředí – na vypracování stra-
tegie by Přerov mohl získat do-
taci až ve výši 500 tisíc korun, 

přičemž spoluúčast města by byla 
desetiprocentní. Pokud toto pro-
jde, bude město hledat odbornou 
firmu, která vyšle své experty do 
Přerova a ti budou pátrat po kon-
krétním řešení daného prostoru 
a problému.

Horká léta jsou  
problémem pro děti i seniory

„Máme o dokument zájem 
i proto, že se v posledních letech 
potýkáme v souvislosti s horkým 
počasím s problémy v objektech 
škol, školek, ale také pečovatel-
ských a seniorských domovů. 
Ale nejde jen o budovy pro děti 

a seniory, ale o celkové zlepšení 
prostředí pro všechny generace,“ 
připomněl primátorův náměs-
tek Petr Kouba. A plán by měl mít 
odezvu i pro oblast krizového ří-
zení města, které se v posledních 
letech vypořádává právě s nej-
různějšími extrémními výkyvy 
počasí.

Není to jediný dokument, se 
kterým má Město Přerov praco-
vat. V minulých dnech byl vysou-
těžen Strategický plán ekonomic-
kého a územního rozvoje, který 
by měl přinést vize pro léta 2021 
až 2027 – a oba tyto plány by se 
mohly ideálně doplňovat.  lech

JEDNÁNÍ ZASTUPITELŮ 

V březnu se zastupitelé nesejdou. 
Jejich příští jednání je na 
programu v pondělí 27. dubna 
v sále Městského domu od 
14 hodin. Přímý přenos mohou 
zájemci sledovat na webových 
stránkách města www.prerov.eu 
a v Televizi Přerov.

Přerovští zastupitelé rozhod-
li o koupi šestipodlažní admi-
nistrativní budovy na náměstí 
T. G. Masaryka 16 a plánují tam 
přestěhovat část magistrátu. Za 
objekt, který patří pěti vlastní-
kům, plánují zaplatit 37 milio-
nů 220 tisíc korun. Náklady na 
rekonstrukci budovy, která byla 
vystavěna na konci šedesátých 
let minulého století, odhaduje 
městská architekta na minimál-
ně 140 milionů korun.

V objektu sídlí několik fi-
rem a dvě podlaží si už několik 
let pronajímá magistrát – lidé si 
tam mohou vyřizovat občanské 
průkazy a pasy. Po rekonstrukci 
by se do budovy mohlo přestěho-
vat 120 z více než 320 úředníků. 
Ti jsou v současné době rozmís-
těni v několikách budovách po 
celém městě. „Prošel jsem si 
všechna místa, kde působí naši 
úředníci, a vychází mi z toho, 
že bychom opustili prostory ve 
Smetanově ulici. Primátor, jeho 
náměstci a sekretářky zůstanou 
nadále v menší budově na ná-
městí a úředníci budou dál síd-
lit i v Bratrské ulici,“ upřesnil ná-
městek přerovského primátora 
Michal Zácha.

Město by mohlo čerpat do-
tace na opravu střechy, fasády 
nebo výměny oken. Na řadu při-
jde i interiér, který neodpovídá 
požadavkům současného úřa-
du. „Občanům to po rekonstruk-
ci objektu přinese vyšší komfort 
při styku s magistrátem města, 
hezčí hlavní náměstí a doufám, 
že to přispěje i k oživení centra 
města,“ uvedl přerovský primá-
tor Petr Měřínský. 

Návrh na posledním zasedání 
zastupitelů podpořilo 20 z 31 pří-
tomných. Na příštím, dubnovém 
zasedání zastupitelstva bude 
předložena konkrétní kupní 
smlouva a informace o přidělení 
finančních prostředků. fli

V Přerově a v jeho místních 
částech chovají lidé 3 790 psů. 
Jejich majitelé musí za ně uhra-
dit poplatek do konce března. 
Výše poplatků zůstává stejná 
jako v loňském roce. 

Do poloviny února poplatek 
za svého čtyřnohého přítele za-
platilo pouze 15 procent majite-
lů psů. „Pokud poplatek nebude 
uhrazen k termínu splatnosti do 
31. března, může být navýšen až 
na trojnásobek,“ upozornila Sta-
nislava Bartoníková z přerovské-
ho magistrátu. 

Sazby poplatku se neměni-
ly od roku 2002 – nejvyšší saz-
ba činí 1000 korun a nejnižší 
200 korun. V minulých letech 
byla snížena sazba určená pro 
majitele psů, kteří pobírali inva-
lidní nebo starobní důchod. Od 
1. ledna je podmínkou pro slevu 

dosažení věku 65 let. „Pro ty po-
platníky, kteří již pobírají důchod 
a tuto novou zákonnou hranici 
nesplňují, jsou ve vyhlášce sta-
noveny úlevy v takové výši, aby 
i nadále platili tuto sníženou saz-
bu,“ vysvětlila Bartoníková. 

Osvobozeno od poplatku  
je 239 Přerovanů

Tisícikorunu zaplatí za své-
ho psa ti, kteří bydlí v bytovém 
domě v Přerově I, v Předmostí 
nebo mají nahlášen trvalý pobyt 
v místě magistrátu v ulici Bratr-
ská 34. Majitelé psů žijící v Pře-
rově nebo v Předmostí v rodin-
ném domě zaplatí 400 korun, 
v ostatních místních částech je to 
300 korun. 

Osvobozeno od poplat-
ku je 239 lidí, jde především 
o zdravotně postižené. „Další 

osvobození se týká psů, kteří 
mají složeny záchranářské, ca-
nisterapeutické nebo mysli-
vecké zkoušky. Také poplatní-
ků, kteří převzali psa z útulku, 
a dále Městské policie Přerov,“ 
doplnila Bartoníková.  fli

Přerované mají z  psích plemen nejčastěji 

v  oblibě jorkšírské teriéry, labradory nebo 

čivavy.  Foto | Monika Fleischmannová

Odborníci budou posuzovat vliv extrémního horka a sucha na život v Přerově.

 Foto | Město Přerov



že se do-
stanou do 
zdravotních 
potíží bez 
s c hopno s -
ti vlastní ko-
munik ace, 
o nich dostal 
přivolaný lé-
kař rychlou 
i n f o r m a c i . 
„Vloni jsme 
přišli i s iniciativou seniorských 
hodinek, které se rovněž osvědču-
jí – uživatelé je mají pořád u sebe 
a v případě, že se dostanou do po-
tíží, samy jim zavolají pomoc,“ 
vzpomenul náměstek Kouba. 

Všechny aktivity pro seniory 
teď budou soustředěny na jednom 
místě – u nové koordinátorky. Té 
mohou senioři psát rovněž na ad-
resu senior@prerov.eu, popřípa-
dě jí v čase její služby volat na čísla 
581 268 773, 702 166 355.  lech
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Projektanti budou řešit změnu hasičárny 
na sídlo strážníků, navrhnou i „výměničku“
Zpracování dvou projektových 
dokumentací schválili přerovští 
radní. První má řešit stěhování 
sídla městské policie do 
požární stanice v ulici Šířava, 
druhá novou výměníkovou 
stanici u školy na Trávníku.

Informace pro seniory by už neměly být „roztříštěné“

V této budově v současné době sídlí Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, požární 

stanice Přerov. Původně šlo o činžovní dům, který byl vystavěn ve třicátých letech minulého 

století – a na začátku padesátých let byla nemovitost přestavena na hasičskou zbrojnici. Ta už 

je ale dnes nevyhovující.  Foto | Juraj Aláč

Na snímku koordinátorka 

Hana Makúchová.

Přerovští hasiči sídlí v budo-
vě na adrese Šířava 25 od pade-
sátých let minulého století, pro 
jejich účely je ale objekt už nevy-
hovující a letos v létě je čeká stě-
hování do nově postavené zbroj-
nice v ulici 9. května. 

Interiér budovy projde  
stavebními úpravami

Zástupci města se rozhodli, 
že do opuštěné nemovitosti pře-
místí městskou policii, a proto se 
v dohledné době pustí projektan-
ti do dokumentace, která bude ře-
šit stavební úpravy objektu pro 
účely strážníků, kteří dosud síd-
lí na Masarykově náměstí vedle 
radnice. „Dokumentace má za-
hrnovat vnitřní úpravy objektu 
– prostory pro styk s veřejností, 
kancelářské a skladovací prosto-
ry, archivy, trezor pro úschovu 
střelných zbraní a střeliva, poža-
dujeme stavební připravenost pro 

technologické vybavení městské 
policie, mezi které patří třeba pult 
centrální ochrany či kamerový 
systém,“ nastínil přerovský pri-
mátor Petr Měřínský.

Postaví se nová tlaková  
výměníková stanice

Druhá projektová dokumen-
tace se zaměří na tlakovou výmě-
níkovou stanici, která má slou-
žit Základní škole Trávník a také 

zdejšímu zařízení školního stra-
vování. „Předloni prošla škola re-
konstrukcí rozvodů ústředního 
vytápění, vody a odpadů. Nové 
rozvody jsou napojeny na stávají-
cí výměníkovou stanici. Ovšem – 
vzhledem k nutnosti zajistit teplo 
okolním výškovým domům – jde 
do rozvodů školy vysoký tlak. 
Současné rozvody a otopná tělesa 
jsou tudíž podstatně více namá-
hány vysokým tlakem a je reálné 

KRÁTCE

Děti pojedou na 
ozdravné pobyty

I v letošním roce pojedou žáci 
přerovských základních škol na 
ozdravné pobyty. Děti, které trpí 
alergiemi a astmatem, stráví šest 
dní na horách na Horní Bečvě. 
Postupně by se tam mělo vystří-
dat 370 žáků od druhých do pá-
tých tříd. Ozdravné pobyty pro-
bíhají vždy od podzimu do jara. 
Náklady na ně hradí stát, přispí-
vají také pojišťovny a  v  někte-
rých případech také zaměstna-
vatel. Přerov patří dlouhodobě 
mezi oblasti se zhoršenou kvali-
tou životního prostředí. Podmín-
kou státem dotovaného pobytu 
je zajištění environmentální výu-
ky. Děti se na pobytech zaměřu-
jí na přírodovědnou výuku, pro-
gram doplňují tvořivé aktivity, 
vycházky nebo soutěže.  fli

nebezpečí vzniku havárie ve ško-
le,“ vysvětlila Ivana Pinkasová 
z přerovského magistrátu. Připo-
mněla, že je nutné eliminovat ne-
bezpečí, a proto je třeba vybudo-
vat nezávislou tlakovou stanici, 
která přejde pod správu společ-
nosti Teplo Přerov. 

Pořízení těchto dvou projek-
tových dokumentací přijde měst-
skou kasu asi na 225 tisíc korun. 
„Dokumentace k nové služebně 
na Šířavě má přijít na 200 tisíc 
korun a za projekt k výměníkové 
stanici zaplatíme asi 25 tisíc ko-
run,“ upřesnila náměstkyně pře-
rovského primátora Hana Ma-
zochová.  lech

Co na rozhodnutí radních říká  
ředitel MP Přerov Omar Teriaki?
„Současné prostory městské 
policie na Masarykově náměs-
tí byly na počátku devadesá-
tých let koncipovány zhruba 
pro 30  osob a  jsou již dlouho-
době nevyhovující. Věříme, že 
po nezbytných úpravách vnitř-
ních prostor budovy hasičské-
ho záchranného sboru bude 
vytvořeno nové důstojné záze-
mí pro nejen pro zaměstnance 
městské policie, ale i pro příjem 
veřejnosti.“ 

Sladění aktivit pro seniory, 
propojení informací, spolupráce 
s kluby, které navštěvují lidé dříve 
narození – to je cílem nově zříze-
ného koordinačního centra, které 
vznikne od března na přerovském 
magistrátě. Fungovat bude na ad-
rese Smetanova 7 vždy v úterý od 
9 do 11 hodin a ve čtvrtek od 13 do 
15 hodin. Zájemcům bude v kan-
celáři číslo 10 k dispozici Hana 
Makúchová.

„Tuto službu si vyžádali sami 
senioři, kteří volali po ústředním 
místě, kde by se soustředily infor-
mace o aktivitách z oblasti sportu, 
volného času, kultury, vzdělání či 
cestování,“ uvedl náměstek pře-
rovského primátora Petr Kouba. 
Lidé dříve narození, kteří chtějí 
mít informace o tom, co se v Pře-
rově a místních částech děje, mo-
hou za koordinátorkou v určených 
hodinách chodit – a ona je pro-
pojí s aktivitami, které by pro ně 

mohly být zajímavé. Nebude ov-
šem jen přijímat informace od or-
ganizátorů, klubů či spolků, ale 
bude je i aktivně vyhledávat a na-
bízet. Ovšem pozor, nestane se 
„ombudsmankou“ seniorů – ne-
mohou očekávat, že bude řešit 
a vyřizovat jejich problémy či stíž-
nosti, má se stát pouze příjemnou 
průvodkyní jejich volným časem.

Město Přerov zajišťuje pro se-
niory celou řadu aktivit a služeb. 
Funguje tu pro ně například spe-
ciální taxislužba, dotovaná měs-
tem, která je rozváží po lékařích či 
úřadech. Další aktivitou určenou 
speciálně pro dříve narozené je 
takzvaná „seniorská obálka“ – zá-
jemci si na magistrátě mohou vy-
zvednout tiskopis, do něhož zapí-
ší informace o zdravotním stavu, 
zprávu vloží do přiložené plastové 
obálky s magnetem a upevní ji na 
ledničku, nebo na vnitřní stranu 
vchodových dveří, aby v případě, 
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Očima architektky: Most je strategický bod. V Přerově je to ten Tyršův

Most je strategický bod. V Přerově je to ten Tyršův.  Foto | Petr Imrich

Pokud by architekt dostal úkol 
nakreslit erb pro město Přerov, 
jistě by vyobrazil Tyršův most, 
jehož osudy jsou s historií měs-
ta velmi silně spjaty. To alespoň 
tvrdí městská architektka Alice 
Michálková. A dál pokračuje ve 
svém seriálu o městě Přerově.

Svou roli hrála Bečva už v pravěku
Řeka Bečva, respektive brod 

přes řeku je jedním ze zásad-
ních podnětů historického po-
čátku osídlení na území dnešní-
ho Přerova. Příhodné překročení 
řeky Bečvy, která dříve plynula 
v četných meandrech, bylo his-
toricky možné v blízkosti dneš-
ního Tyršova mostu již v pravě-
ku. Brod spojoval dvě významné 
lokality: osadu v Předmostí, kde 
jsou dochovány významné pra-
věké nálezy, a tzv. Přerovský ko-
pec, dnešní Horní náměstí. Už 
od 13. století je pak zmiňová-
na v návaznosti na Mostní ulici 
stavba dřevěného mostu. Most 
byl předmětem mnoha majetko-
vých směn, dědictví a převodů 
a měl také významnou strategic-
kou hodnotu. Za jeho přechod se 
platilo drahé mýtné.

Bečva se často vylévala z koryta
Řeka však představovala i ne-

bezpečí ve formě častých záplav. 

Problematika protipovodňových 
úprav není novodobým feno-
ménem, úvahy o regulaci toku 
a ochraně města před velkou vo-
dou pochází již z 2. poloviny 
19. století. Kromě dílčího narov-
nání toku a prohloubení kory-
ta řeky došlo i na výstavbu do-
dnes zachovalých nábřežních zdí 
a kvůli opakovaným technickým 
problémům s dřevěnou kon-
strukcí mostu bylo rozhodnuto, 
že starý dřevěný most na zdě-
ných pilířích nahradí most nový. 
Diskuze o nové konstrukci mos-
tu začaly již v 70. letech 19. sto-
letí a byly velmi dlouhé. Tehdej-
ší městská rada schválila nejprve 

konstrukci želeného mostu para-
bolické konstrukce, tento projekt 
však z důvodu vysoké finanč-
ní náročnosti nakonec realizo-
ván nebyl. Teprve v roce 1903 
pak byl postaven most nový, je-
den z prvních obloukových des-
kových železobetonových mostů 
v českých zemích, a to podle plá-
nů Karla Herzána a Ludvíka Uh-
líře. Jméno Tyršův dostal most 
až při stém výročí narozenin Mi-
roslava Tyrše, zakladatele TJ So-
kol v roce 1932.

Most není jen spojením břehů
To, že stavba mostu i přes vy-

soké finanční nároky byla po 

dlouhých letech realizována, lze 
chápat i jako výraz hrdosti a se-
bevědomí města Přerova. Tyršův 
most byl bohužel spolu s ostat-
ními přerovskými mosty zničen 
na samém konci 2. světové vál-
ky 8. května 1945 ustupující ně-
meckou armádou. Břehy v tomto 
místě následně spojovala pou-
ze provizorní dřevěná, později 
ocelová lávka. Roli hlavního do-
pravního propojení převzal Most 
Legií.

Trvalo více než 50 let, než byla 
mostu znovu navrácena jeho 
hrdá podoba. Je dobře, že ná-
vrh a přípravy současné podo-
by mostu byly znovu předmětem 
dlouhých diskuzí, původně vítěz-
ný návrh soutěže s ocelovou pa-
rabolickou konstrukcí neuspěl 
a realizován byl návrh druhý: 
most se subtilní železobetono-
vou konstrukcí s výrazným so-
chařským pojetím od architekt-
ky Aleny Šrámkové.

Most tak není pouhým spo-
jením dvou břehů, ale osobitou 
stavbou, která symbolizuje his-
torický význam překlenutí řeky 
Bečvy pro město Přerov. A co 
víc, tento most je také tak trochu 
hravý. Vždyť kde jinde rostou na 
mostě stromy, zpívají ptáci a mů-
žete zde potkat hrdého zubra 
z městského erbu.  red

Školní muzeum čeká stěhování, přemístí 
se z nové školy v Předmostí do staré budovy
Malé školní muzeum lovců mamutů, které sídlilo v krytu základní 
školy v Předmostí, musí změnit působiště. Důvodem je fakt, 
že podzemní školní prostory byly zničeny prostupující spodní 
vodou a následně i havárií vody – a obnova v původním místě je 
v současné době nereálná. Expozice se proto ještě letos přesune 
do budovy staré školy, která se nachází v sousedství.

Předmostí je světoznámým 
archeologickým nalezištěm, 
tuto část Přerova proslavilo pa-
leolitické sídliště lovců mamu-
tů, kteří zde žili asi před 25 až 
30 tisíci lety. Není proto divu, že 
zejména děti z Předmostí mají 
k této části historie vztah. Mu-
zeum, které bylo přes dvě de-
sítky let součástí školy, patřilo 
k jejich chloubě – role průvodců 
se tu ujímali sami žáci, vítali tu 
a vzdělávali své vrstevníky, kte-
ří přijížděli za poznáním ze škol 
takřka z celé republiky. Vloni se 

ale dveře pro veřejnost zavře-
ly. „Muzeum jsme měli ve třech 
místnostech, ale kvůli havá-
rii vody jsme museli část vykli-
dit, protože jsou zde i historicky 
vzácné artefakty, které nemůže-
me nechat poničit,“ uvedla ře-
ditelka Základní školy J. A. Ko-
menského v Předmostí Věra 
Václavíčková.

Stěhování artefaktů  
proběhne letos

Protože škola o své muzeum 
nechce přijít, padlo rozhodnutí, 

že budou všechny exponáty pře-
místěny do sousední budovy sta-
ré školy, která tu stojí od roku 
1898 – a dávno už svému účelu 
neslouží. 

„A právě sem se budou letos 
stěhovat originály i kopie ná-
lezů, obrazové i textové mate-
riály, trojrozměrné modely, ale 
třeba také napodobenina chý-
še s postavami lovců mamutů či 
audiovizuální učebna,“ řekl ná-
městek přerovského primátora 
Petr Kouba. Nad přesuny cen-
ných artefaktů budou bdít pře-
rovští archeologové – a vedení 
školy vítá i to, že se do celé akce 
zapojilo sdružení Predmosten-
zis, které nabídlo spolupráci při 
řešení nového konceptu muzea, 
který by měl mít už na jaře jas-
nější obrysy.

Stará škola bude fungovat  
i během oprav

Aby se část školy mohla do 
léta přeměnit v muzeum, bude 
nutná investice města – v roz-
počtu je na opravy a úpra-
vy několika místností vyčleně-
no 700 tisíc korun. „Chod staré 
školy nebude rekonstrukcí nijak 
omezen, nadále tu bude fungovat 
služebna městské policie, poboč-
ka knihovny, část archivu města 
i místní výbory Předmostí a Po-
povic, “ podotkla Petra Hirscho-
vá z přerovského magistrátu. 
S pracemi by se mělo začít co nej-
dříve, aby v létě mohl být zahá-
jen zkušební provoz – a v říjnu, 
kdy se v Předmostí koná turistic-
ký pochod Po stopách lovců ma-
mutů, by se mělo konat slavnost-
ní otevření nové expozice.  lech
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Měsíc březen patří každoročně čtenářům
Městská knihovna v loňském roce oslavila sto let od svého 
založení. V průběhu své historie prošla řadou proměn, aby se 
stala moderní informační institucí. Aktuálně je v ní registrováno 
přes šest tisíc čtenářů, kteří se nejčastěji ptají po knihách 
přerovské spisovatelky Lenky Chalupové, Patrika Hartla, Aleny 
Mornštajnové, Táni Keleové-Vasilkové, Radky Třeštíkové nebo 
Magdy Váňové. 

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.

KNIHOVNÍ FOND

153 tisíc dokumentů
141 tisíc knih

Zatímco dnes každou výpůjč-
ku eviduje počítač, Simona Ja-
náčová z půjčovny pro dospělé si 
dobře vzpomíná na lístkový sys-
tém nebo na strojově vyplňované 
korespondenční lístky zasílané 

Knihovní fond v Přerově tvo-
ří 153 tisíc dokumentů, z toho je 
141 tisíc knih. Ročně knihovna 
nakoupí 7 tisíc nových svazků 
a vyřadí jich asi 10 tisíc. „Když 
jsem začínala, vycházelo pod-
statně méně knih a v regálech 
byla dokonce volná místa, teď 
řešíme problém opačný. Kromě 
knih se lidé ptají po čtečkách 
elektronických knih nebo table-
tech, hodně žádané jsou audio- 
knihy,“ dodala Janáčová.

Pobočka Trávník otevřela  
v roce 2001

Knihovna spravuje tři po-
bočky ve městě – v ulicích 
Trávník, Velká Dlážka a na síd-
lišti v Předmostí. Nejstarší po-
bočkou je ta v ulici Trávník, 
která se nachází uprostřed vel-
kého sídliště a v blízkosti tří zá-
kladních škol. I z tohoto důvodu 
funguje velmi dobrá spolupráce 
mezi pobočkou a ZŠ, pro kte-
ré knihovna pravidelně pořádá 
společná půjčování knih a čte-
ní, besedy nebo tvořivé dílny 

a zapojuje je do programu pro 
žáky prvních tříd. 

Zvukové knihy jsou  
na pobočce ve Velké Dlážce

Pobočka v ulici Velká Dlážka 
je specifická svými službami pro 
zrakově postižené občany. Její 
fond obsahuje velké množství 

zvukových knih pro nevidomé 
a slabozraké. Zrakově postižení 
uživatelé mohou na pobočce vy-
užít také kamerovou zvětšovací 
lupu. Čtenáři si tady nejvíce cení 
bezbariérového přístupu. 

A právě bezbariérový pří-
stup chybí návštěvníkům poboč-
ky v Předmostí. Ta je umístěna 
v prvním patře, což pro ma-
minky s kočárky a malými dět-
mi nebo starší občany není příliš 
vyhovující. 

Březen – měsíc čtenářů
Březen je už po dlouhá léta 

v povědomí veřejnosti zapsán 
jako měsíc čtenářů a v knihov-
ně pro ně mají připraveno hned 
několik akcí. Nejznámější je Noc 
s Andersenem, která se koná 
v dětském oddělení v Palacké-
ho ulici. Pro dospělé čtenáře si 
knihovnice připravily napří-
klad přednášku Odpad je poklad 
s odpadovým expertem Ivo 
Kropáčkem, který představí po-
sluchačům novou kampaň Hnu-
tí Duha věnovanou třídění a vy-
užití bioodpadů. Více informací 
o březnových akcích v knihovně 
najdete na straně 14 a 15.

Počet registrovaných 
čtenářů v knihovně 

je 6 054, z toho 
1 869 dětí do 15 let

čtenářům. „Dříve jsem měla více 
času na samotné čtenáře, kteří 
se rádi v knihovně zdrželi a pro-
hodili pár slov. Osobní kontakt 
se čtenáři sice zůstal, ale nabí-
zené služby se neustále rozšiřu-
jí a požadavky uživatelů je tak 
třeba vyřídit v mnohem kratším 
čase,“ prozradila Simona Janá-
čová, která do přerovské knihov-
ny nastoupila ve svých osmnácti 
letech v roce 1987 – je tak jednou 
z nejdéle pracujících knihovnic. 

Usměvavou knihovnici Simonu Janáčovou 

můžete v půjčovně pro dospělé potkávat už 

třiatřicet let.  Foto | Andrea Kopečková
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V Henčlově by chtěli stavební 
parcely pro mladé rodiny
Pohled do další z přerovských 
místních částí – tentokrát do 
Henčlova – přináší aktuální 
díl Přerovských listů. Když 
se z Přerova vydáte směrem 
na Troubky, zhruba po pěti 
kilometrech dorazíte právě do 
Henčlova, který se rozkládá na 
necelých čtyřech kilometrech 
čtverečních a žije v něm přibližně 
pět set obyvatel. Od roku 2011 
je součástí Henčlova bývalý 
vojenský statek Výmyslov, kde 
žije asi stovka lidí. 

Juraj Aláč

INZERCE

ANKETA

Aloisie Hrubá 
Já tady žiju celý život 
a nic mi tady nechybí. 
Jsem ráda, že ve škol-
ce máme klub seni-
orů, kam pravidelně 
chodím. Jediné, co 
mě na stará kolena 
trápilo, že jsem nemohla do Přerova 
jezdit autobusem, protože sem ne-
jezdily ty nízkopodlažní, ale to už se 
zlepšilo.

Jak se vám žije v Henčlově?

Andrea Tymkanyč
Já tady žiju od malič-
ka a nikdy mě nena-
padlo se přestěhovat. 
Funguje tady škol-
ka, obchod. Když se 
potřebuji dostat do 
Přerova, můžu po cy-
klostezce nebo autobusem, výhodou 
je, že sem jezdí i autobusy městské 
hromadné dopravy.

Veronika Kadlčáková
Tady v místní části 
je klid a zároveň to 
máme kousek do 
Přerova. Sice teď je 
tady horší kamio-
nová doprava, která 
se sem odkloňuje, 
ale jinak je to v pohodě.  fli

David Džubera 
Žil jsem šest let 
v Brně, ale vrátil jsem 
se sem. Nemůžu si 
na nic stěžovat, vy-
zdvihl bych perfektní 
dopravní obslužnost. 
Důležité jsou pro mě 
autobusy, kterými dojíždím do Pře-
rova do práce, a musím říct, že jezdí 
opravdu na čas.

Středem Henčlova vede sil-
nice, kolem ní jsou domy, kap-
lička, mateřská škola a obchod. 
Centrem je široká náves s mo-
derním dětským hřištěm, kolem 
dokola je spousta zeleně. V letoš-
ním roce oslaví Henčlov 233 let 
své existence. Nejen o historii, 
ale i o současném dění v Henčlo-
vě jsme si povídali s Petrem La-
gou, který je předsedou místního 
výboru.

Henčlov slaví 233 let, mů-
žeme říci, že jde o poměrně 
mladou místní část.

Ano, je to tak a musím uvést, 
že to byli naši předci, kteří se za-
sloužili o to, jak naše obec vypa-
dá. Jim můžeme poděkovat za 
to, že zde máme od sedmdesá-
tých let minulého století zavede-
ný vodovod, kanalizaci, veřejné 
osvětlení, chodníky i asfalto-
vé cesty. Důležitá pro místní je 
samoobsluha a ještě důležitější 

mateřská školka, která se ote-
vřela v roce 1979. Ovšem to vše 
bylo ještě předtím, než jsme 
se připojili k Přerovu. Od roku 
1980 až do roku 2018 se vše vy-
budované jen udržova-
lo. Světlou výjimkou 
je kolumbárium, kte-
ré bylo postaveno na 
místním hřbitově. Ale 
snad se blíží lepší časy.

Jak to myslíte?
V loňském roce se 

zrekonstruovala ces-
ta a chodníky v uli-
ci Nová. Z přidělených 
prostředků pro míst-
ní výbor byly opraveny chodníky 
podél zahrady mateřské školky. 
Chodník se opravil také v ulici 
U Letiště a jedna strana chodní-
ku v ulici Martinská. V letošním 
roce by se měla vybudovat i zbý-
vající druhá strana.

Co ještě by si místní lidé 
přáli?

Velkým nedostatkem je, že 
zde nejsou nová stavební místa, 
není zde jediná stavební parce-
la. Mladí lidé tak musí opravo-
vat staré domy, nebo je zbourat 
a postavit si nový. Tím pádem se 
sem nikdo nestěhuje, zůstávají 
jen starousedlíci a následně je-
jich děti. A to je velká škoda. Nej-
větším problémem je Výmyslov. 

Tamní pozemky stále patří státu 
a Přerov doposud nevyřešil jejich 
převod. Výmyslov je tak chátra-
jící podfinancovaná vesnice, do 
které vede v podstatě jediná pří-

jezdová cesta bez chod-
níku. Na úzké vozovce 
se horko těžko vyhnou 
dvě auta, mezi nimi us-
kakují chodci do pole. 
Výmyslov nemá ani 
plyn, nejezdí tam měst-
ská hromadná dopra-
va, lidem tam chybí ob-
chod i hospoda. Roky 
byli místní diskrimino-
váni armádou, protože 
to byl vojenský prostor, 

a přestože už roky patří pod Pře-
rov, zdá se mi, že jsou diskrimi-
nováni dál.

Je na druhou stranu i něco, 
co byste mohl vyzdvihnout?

Určitě funkční mateřinku, 
obchod, který je otevřený den-
ně, dva hostince a knihovnu. 
O kulturu v obci se starají so-
kolové, hasiči, kteří sklízí úspě-
chy v mládežnických soutěžích, 
myslivci i seniorský klub. Kaž- 
dý rok se lidé těší na hasičský 
a myslivecký ples, na martin-
ské hody, drakiádu, pálení čaro-
dějnic, henčlovský kalíšek nebo 
dětské šibřinky. Letos už po jed-
natřicáté proběhne nohejbalový 
turnaj.

Náves se stromy a keři a také moderním dětským hřištěm naproti budově mateřské školky. 

 Foto | Monika Fleischmannová

Předseda místního vý-

boru Petr Laga. 

 Foto | archiv P. Lagy
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Sběrný dvůr čeká rozšíření, v plánu  
je také rekonstrukce třídicí linky na skládce 
Sběrný dvůr v ulici Na Hrázi prochází od začátku února rekonstrukcí, 
spočívající v jeho rozšíření. Místo, kam vozí Přerované vysloužilé 
televizory, ale i pračky, ledničky, skříně či gauče, je už kapacitně 
nedostačující. Stavba přijde na 10 milionů korun, potrvá do konce 
června – a Technické služby města Přerova na ni získaly 25procentní 
dotaci od státu. Rekonstrukce probíhá za plného provozu. Dvůr se 
pro veřejnost neuzavře.

Při nákupu dioptrických brýlí

MĚŘENÍ ZRAKU
Akce platí od 1. 1. 2020 do odvolání.

Havlíčkova 30, Přerov, tel.: 777 912 558

INZERCE

Sběrný dvůr v ulici Na Hrázi sídlí přímo v areálu technických služeb. V areálu je ale málo místa 

a kontejnery na odpad jsou příliš blízko sebe.  Foto | Monika Fleischmannová

„Na ploše zhruba 260 met-
rů čtverečních tu bude postaven 
nový objekt z prefabrikovaných 
montovaných buněk. Ve spod-
ní části mají být skladovací pro-
story a garáže, horní plocha bude 
zpřístupněna nájezdovou ram-
pou pro osobní a dodávkové au-
tomobily do hmotnosti 7 tun. 
Z této plochy budou odpado-
vé materiály vhazovány do při-
stavených kontejnerů o objemu 
40 kubíků,“ uvedl jednatel Tech-
nických služeb města Přerova 
Bohumír Střelec. Jak dále řekl, 
v rámci zvýšení výtěžnosti kon-
tejnerů bude odpad hutněn vál-
covým drtičem a následně od-
vážen buď k odběratelům, nebo 
k likvidaci na skládce.

Velkou modernizací  
prošel dvůr loni

Sběrný dvůr sídlí od roku 
1998 přímo v areálu technic-
kých služeb. O devět let později 
tu byla uvedena do provozu hala 
na separaci odpadu a zpětný od-
běr – a občané se bezproblémo-
vě naučili sem odkládat věci, kte-
ré jim dosloužily. „Modernizovali 
jsme dvůr i v loňském roce, kdy 
jsme taktéž z dotace ze Státního 
fondu životního prostředí poří-
dili novou technologii – válco-
vý drtič a kontejnery o objemu 
10 a 40 metrů kubických,“ vzpo-
mněl jednatel Střelec. Podle něj 
jsou všechny tyto i další plánova-
né akce přípravou na nový zákon 
o odpadech, který by měl začít 
platit od roku 2021 a má přinést 
postupné omezování skládková-
ní odpadu a větší třídění. A proto 

Vidíte někoho odkládat odpad na místa,  
která k tomu nejsou určena?
Pro rychlý zásah volejte Městskou policii Přerov, nebo zapište datum, ho-
dinu, případně druh odkládaného odpadu, u vozidel poznávací značku, 
barvu a typ vozidla (vhodné je pořízení fotodokumentace) a oznamte 
to Odboru stavebního úřadu a životního prostředí nebo Odboru správy 
majetku a komunálních služeb.

se technické služby ve spolupráci 
s městem na něj připravují. 

Dalším z dílčích kroků je na-
příklad i dokončení dostavby 
kompostárny na skládce v Že-
ravicích s plánovanou kapacitou 
6 tisíc tun bioodpadu za rok – ta 
by měla být hotová do konce le-
tošního dubna. Zhruba za rok 
pak mají být pořízeny nové vel-
koobjemové kontejnery na se-
parovaný odpad do svozových 
stanovišť – a taky dva speciál-
ní automobily na svoz odpadů 
z těchto kontejnerů. V roce 2021 
by pak mělo dojít k rekonstrukci 
třídicí linky.

„Linka byla uvedena do pro-
vozu v roce 1995 a v roce 2013 
byla částečně zrekonstruována 
– bylo provedeno nové opláštění, 
vyměněn pásový dopravník, čás-
tečně opravena elektroinstalace 
a topení. V současné době je ale 
linka na hranici výkonnosti a už 
nevyhovuje požadavku na navý-
šení třídění separovaných odpa-
dů,“ konstatoval Miloslav Dohnal 
z přerovského magistrátu. A prá-
vě v rámci plánovaného rozšíření 
sběrného dvora a navýšení třídě-
ní odpadů o 500 tun bude nutná 
její postupná rekonstrukce.

Linku částečně  
pokryjí dotace

Linka má být vybavena li-
sem, který bude schopen lépe li-
sovat vytříděné odpady, dále zde 
má být nový pneumatický odsa-
vač folie a nové dopravníky. Chy-
bět nemá ani separátor železných 
a ostatních kovových nečistot. 
Odbor majetku přerovského 

magistrátu bude na tuto investici 
žádat o převod 11 milionů 100 ti-
síc korun z prostředků, kte-
ré město získalo od společnosti 
EKO-KOM za vytříděný odpad. 

„A i v tomto případě je možno žá-
dat o dotaci, která může pokrýt 
až 25 procent nákladů,“ podotkla 
na závěr náměstkyně primátora 
Hana Mazochová.  lech
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Do jarního úklidu se dobrovolníci 
pustí první dubnovou sobotu

Nová policejní služebna u nádraží začne fungovat v dubnu

V sobotu 4. dubna se v Přerově 
uskuteční další ročník 
celorepublikové akce „Ukliďme 
svět, ukliďme Česko“. Jejím 
cílem je uklidit nelegálně vzniklé 
černé skládky a jiný nepořádek 
– zapojit se může kdokoliv. 
Jednotlivé úklidové skupiny 
budou v sobotu dopoledne 
vyrážet k úklidu nejen do 
městských ulic, ale i do přírody. 

Juraj Aláč

Připojit se můžete k akci s ná-
zvem „Piráti uklízí Přerov“, kte-
rá proběhne letos už po šes-
té. „Společně s dobrovolníky 
se chystáme do prostor kolem 
řeky Bečvy pod hotelem Jana 
u nemocnice nebo do přírod-
ní rezervace Žebračka,“ řekl or-
ganizátor akce Jaromír Horký. 
Připojit se zájemci mohou také 
ke sportovcům – členové pře-
rovského házenkářského klubu 
společně s rodiči i dobrovolní-
ky uklízí každý rok v okolí Žera-
vic a mají to v plánu i letos. „Děti 
sbírají odpadky už během týdne 
před tou hlavní uklízecí sobotou 
v rámci tréninků. Zapojí se mini 
žáci, starší žáci a žákyně, doros-
tenci i dorostenky. Akce vyvr-
cholí v sobotu, kdy se do ní zapo-
jí naši muži, ženy a také vedení 
klubu,“ upřesnil sekretář spor-
tovního klubu Žeravice Jaro-
slav Soukup. V posledních dvou 

letech se více než stovce účastní-
ků podařilo nasbírat přes deset 
tun odpadu.

Kromě zájmových skupin se 
stále častěji do úklidu zapoju-
jí také společnosti, kterým není 
lhostejné, jak vypadá okolí je-
jich firmy. V Přerově si vyhrnou 
rukávy zaměstnanci společnos-
ti Olympus Medical Products. 
„Každý měsíc se snažíme pod-
nikat aktivity, které přispíva-
jí k lepšímu životnímu prostře-
dí, doposud jsme sázeli stromy 
v areálu základní školy v Před-
mostí, ale letos jsme se rozhod-
li pro změnu a poprvé se za-
pojíme do úklidu Předmostí,“ 

uvedla organizátorka akce Erika 
Petříková.

Loňský ročník „Ukliďme 
svět, ukliďme Česko“ byl rekord-
ní. Napříč Českou republikou se 
do kampaně zapojilo necelých 
160 tisíc dobrovolníků, kterým 
se podařilo nasbírat 2 612 tun 
odpadů. Pro zajímavost lidé nej-
častěji sbírali pohozené pneuma-
tiky – našli jich přes 17 tisíc.

Seznam a data všech úklidů 
v Přerově najdete na webových 
stránkách, kde se také dozvíte 
místa a časy srazů na jednotlivé 
úklidy. 

KRÁTCE

Pracovníci Českého 
statistického úřadu 
obchází domácnosti

Až do poloviny května bu-
dou zaměstnanci Českého sta-
tistického úřadu navštěvovat 
domácnosti, zamíří i  do těch 
v  Přerově. Provádějí náhodné 
šetření o životních podmínkách 
v domácnostech v České repub-
lice. Smyslem je získání dlou-
hodobě srovnatelných údajů 
o sociální a ekonomické situaci 
a  také získat data pro výpočet 
ukazatelů peněžní a  materiál-
ní chudoby. Terénní pracovní-
ci zapojení do šetření se budou 
prokazovat průkazem tazatele 
a  také průkazem zaměstnance 
ČSÚ.  fli

Z opravovaného 
domu bude školka

Další z  měšťanských domů 
na přerovském Horním náměstí 
prochází rozsáhlou rekonstruk-
cí. Příští rok by v  obnoveném 
měšťanském domě číslo popis-
né 25 na Horním náměstí mělo 
začít fungovat zařízení pro děti 
do dvou let s kapacitou 24 míst. 
V současnosti v lokalitě probíhá 
záchranný archeologický prů-
zkum – archeologové tam našli 
zlomky keramiky z raného stře-
dověku.  fli

V Lipnické ulici 
budou řidiči jezdit 
pomaleji

Při výjezdu z Přerova – v Lip-
nické ulici, mohli řidiči jezdit 
90kilometrovou rychlostí, nově 
tam bude od začátku břez-
na snížena rychlost na 70 kilo-
metrů v hodině a později až na 
50 kilometrů v hodině. A to kvů-
li zajištění bezpečnosti během 
stavebních prací. „Buduje se 
tam sjezd k blízkému průmyslo-
vému areálu. Padesátka ovšem 
v místě zůstane i po dokončení 
stavby. Dojde k  posunutí znač-
ky začátku města,“ vysvětlil pře-
rovský radní pro dopravu To-
máš Navrátil.

Omezení rychlosti bude pla-
tit v  úseku zvaném „myší díra“, 
kde si místní často zkracují cestu 
z Předmostí směrem k nákupní-
mu centru. V loňském roce tam 
při riskantním přebíhání zahy-
nuly dvě patnáctileté dívky.  fli

Nová služebna republikové 
policie posílí bezpečnost v so-
ciálně vyloučené lokalitě u pře-
rovského nádraží. Třicet policis-
tů by se do nové služebny mělo 
přestěhovat a dohlížet na pořá-
dek v okolí nádraží od začátku 
dubna. 

Okolí nádraží patří mezi pro-
blematická místa, kde se zdržují 
bezdomovci, lidé pod vlivem al-
koholu, pohybují se tady i kapsá-
ři. Už pátým rokem tam proto 
na bezpečnost Přerovanů dohlí-
ží čtyři asistenti prevence kri-
minality a kromě nich lokalitu 
několikrát denně a také v noci 
kontrolují hlídky městské poli-
cie. Zvýšit bezpečnost by měli 

policisté, kteří se přestěhují do 
budovy v těsném sousedství vla-
kového nádraží. Prostory prošly 
rozsáhlou rekonstrukcí. 

„Úkolem hlídek je přede-
vším zajistit rychlý zásah na 
místě činu. Tomu je přizpůso-
ben jak výcvik, tak i vybavení 
hlídek. Policisté procházejí vý-
cvikem manipulace s dlouhými 
zbraněmi, jako jsou brokovni-
ce či samopaly různých druhů, 
ale i taktikou postupu v různých 
situacích,“ řekl velitel přerov-
ské skupiny pořádkové jednotky 
Miroslav Mořkovský. Nové hlíd-
ky budou v nepřetržitém pro-
vozu čtyřiadvacet hodin denně, 
sedm dní v týdnu. fli

Na pořádek v  ulicích okolo přerovského vla-

kového nádraží dohlíží čtyři asistenti preven-

ce kriminality . Foto | Monika Fleischmannová

WWW.UKLIDMECESKO.CZ

Každý rok se dobrovolníkům podaří objevit několik černých skládek.  Foto | Jaromír Horký
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Vlajka pro Tibet zavlaje na radnici

Přerovská radnice se symbo-
licky připojí k celosvětové akci 
Vlajka pro Tibet. Vlajka bude 
vlát na hlavní budově radnice 
10. března na výročí Tibetské-
ho národního povstání. Přerov 
si tak připomene oběti povstá-
ní, při kterém v roce 1959 za-
hynulo více než 80 000 Tibeťa-
nů, statisíce Tibeťanů zemřely 
v následujících letech ve věze-
ních, pracovních táborech nebo 
v důsledku hladomoru. „Poru-
šování lidských práv nám není 

lhostejné, protože sami máme 
neblahé zkušenosti z dob reál-
ného socialismu,“ řekl přerovský 
primátor Petr Měřínský. Cílem 
kampaně, kterou pořádá spolek 
Lungta, je poukázat na dlouho-
dobé porušování lidských práv 
v Tibetu. Česká republika se 
ke kampani připojuje pravidel-
ně od roku 1996, kdy tibetskou 
vlajku vyvěsila první čtyři česká 
města. V loňském roce se k akci 
připojilo 737 obcí, měst, měst-
ských částí nebo krajů.  fli

Od března startují farmářské trhy
Se začátkem března si na své 

přijdou fanoušci přerovských far-
mářských trhů. Už tradičně bu-
dou probíhat každý druhý čtvrtek 
v měsíci, přičemž první z nich je 
naplánován na 12. března. Opro-
ti loňsku se však změní jejich 
provozní doba – o hodinu del-
ší prodej se totiž prodejcům vů-
bec nevyplatil. „Chtěli jsme vyjít 
vstříc návštěvníkům, a tak loni 
farmáři prodávali své výrobky 
až do 17 hodin, jenže prodlouže-
ní se neosvědčilo. Trhy tak budou 
opět otevřeny od 10 do 16 hodin,“ 
řekla Jana Neradilová z přerov-
ské Okresní agrární komory, kte-
rá farmářské trhy pořádá už čtvr-
tým rokem.

Náměstí zaplní pětadva-
cet stánků s rozmanitou škálou 

produktů, které prodávají lo-
kální farmáři, pěstitelé, pekaři 
i řezníci. Někteří z nich nabídnou 
produkty se značkou Regionál-
ní potravina Olomouckého kraje 
nebo HANÁ regionální produkt. 
V dubnu připadne trh na Zelený 
čtvrtek, jeho součástí bude pro-
jekt Ministerstva zemědělství 
Ryba na talíři. „Projekt je zamě-
řený na sladkovodní ryby. Ku-
chař prezentuje recepty a způ-
sob jejich správného zpracování. 

Ve čtvrtek 12. března si zájemci mohou nakoupit na jednom z prvních letošních farmářských trhů. 

 Foto | Jana Neradilová

Uvařený pokrm mohou lidé pří-
mo na místě ochutnat,“ vysvětlila 
Neradilová. Velikonoční jarmark 
nabídne také pletení pomlázek 
a barvení vajíček. Červnový trh 
bude zaměřený na děti, má být 
obohacený například o men-
ší výstavu zvířat. Speciální pro-
gram si organizátoři připravili 
i na dušičkový jarmark v říjnu. 
V nabídce nebudou chybět květi-
ny a vazby na podzimní výzdobu 
hřbitovů.  fli

Vzpomínková akce 
na T. G. Masaryka

Město Přerov pořádá při pří-
ležitosti 170. výročí narození 
prvního Československého pre-
zidenta Tomáše Garrigue Masa-
ryka setkání a  položení věnců 
u pamětní desky.

Vzpomínková akce se usku-
teční na náměstí T. G. Masaryka 
v  sobotu 7. března v  10:00  ho-
din. fli

Přistavování 
kontejnerů pro  
jarní úklid

Vzhledem k  rekonstrukci 
sběrného dvora v  areálu Tech-
nických služeb v  ulici Na Hrázi 
dochází ke změně v přistavová-
ní velkoobjemových kontejnerů 
pro jarní úklid. Ačkoli stavební 
práce na sběrném dvoře pro-
bíhají za plného provozu, nelze 
provádět zároveň třídění velko-
objemových kontejnerů, kte-
ré zde také probíhá. Proto bylo 
rozhodnuto o posunutí termínu 
přistavování velkoobjemových 
kontejnerů pro jarní úklid od za-
čátku měsíce května, místo ob-
vyklého března. Do té doby lze 
využívat kromě sběrného dvo-
ra Na Hrázi i druhý sběrný dvůr 
v  bývalých Želatovských kasár-
nách, popřípadě je možné od-
pad dovézt přímo na skládku či 
kompostárnu v Žeravicích.  fli

Senioři pojedou 
do Čekyně

O  letní seniorský tábor 
v Čekyni je zájem – na radnici 
dorazilo dvacet přihlášek. Dal-
ší zájemci se mohou stále hlá-
sit. Akci pořádá krajská rada 
seniorů Olomouckého kraje, 
Město Přerov coby spolupořa-
datel bude akci dotovat část-
kou 25 tisíc korun. Tábor pro-
běhne v  týdnu od 31. srpna 
do 5. září na táborové základ-
ně v  Čekyni. Na seniory čeka-
jí tradiční tábornické aktivity, 
jako jsou soutěže, hry, zába-
va, vycházky po okolí, cvičení, 
přednášky, výtvarné tvoření, 
rej v  karnevalových maskách 
nebo zpívání u  táboráku. Zá-
jemci se mohou hlásit na mai-
lové adrese: milenahesova@
seznam.cz.  fli

KRÁTCE

FARMÁŘSKÉ TRHY

12. března
9. dubna
14. května
11. června
10. září
8. října
22. října

Na přerovské radnicí vlaje tibetská vlajka pravidelně od roku 2015.  Foto | Město Přerov

Policie na projektovém 
dni hledala nové posily

V Přerově vznikne nové od-
dělení hlídkové služby a policie 
proto intenzivně hledá nové ko-
legy. Na konci února proto uspo-
řádal přerovský územní odbor 
Krajského ředitelství projekto-
vý den pro studenty středních 
škol. Dvoudenní akce ve Středis-
ku volného času Atlas a Bios se 
zúčastnilo více než 150 studentů 
středních škol z okresu Přerov. 
„Cílem bylo zajímavou a atrak-
tivní policejní práci co nejvíce 
přiblížit studentům. Všichni zú-
častnění si mohli prohlédnout 
stálou službu, celu pro umístění 
zadržených osob, střelnici, slu-
žební vozidla, výstroj a výzbroj - 
prostě si prohlédnout a osahat to, 
co policisté reálně využívají při 
své práci,“ přiblížila akci Marti-
na Schrammová z krajského po-
licejního ředitelství. Policie nyní 
láká nováčky třeba náborovým 
příspěvkem, šestitýdenní dovo-
lenou a řadu dalších benefitů.  ala
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Dětem, jejichž rodiče prochází 
rozvodem, pomůže skřítek

Týden sociální práce  
a sociálních služeb 

Světový den sociální práce – 
den, který má upozornit na smy-
sl a význam sociální práce jako 
plnohodnotné profese a ukázat 
její přínos pro celou společnost 
jak na regionální, tak na národ-
ní úrovni. Letos tento den připa-
dá na 17. března a vedení města 
Přerova se rozhodlo uspořádat 
jej v přerovské obchodní galerii. 
A co víc, jednotlivé přerovské 
organizace sociální práce a soci-
álních služeb se budou veřejnos-
ti prezentovat namísto jednoho 
dne po celý týden. 

„Půjde o občanská sdružení, 
neziskové a zdravotnické orga-
nizace, obecně prospěšné spo-
lečnosti a další. Protože chce-
me, aby prostor dostaly úplně 
všechny, akce potrvá od pondě-
lí do pátku,“ řekl náměstek pře-
rovského primátora Petr Kouba. 

Prostory obchodního domu 
byly vybrány záměrně, aby zá-
stupci organizací byli blíže ob-
čanům a mohli oslovit co nej-
více lidí. Akci zahájí v pondělí 
16. března interaktivní výsta-
va, přičemž každá z organizací 
bude mít na místě ve stáncích 
své zástupce, kteří budou od-
povídat na dotazy – kdokoliv 
může přijít a zeptat se na to, co 
ho zajímá.  fli

Pětasedmdesátníci budou slavit v Městském domě
Stejně jako v minulých letech, 

i letos se mohou pětasedmde-
sátiletí občané Přerova a míst-
ních částí těšit na společnou 
oslavu. Stejné zůstává i tradiční 
místo setkání – velký sál Měst-
ského domu, a zůstávají rovněž 
i tři termíny – 7. dubna, 19. květ-
na a 13. října. 

V pořadí první dubnové se-
tkání je určené pro jubilanty na-
rozené od ledna do dubna, druhý 
termín je pro oslavence naroze-
né od května do srpna a zářijový 
termín pro ty, kteří se narodili od 
září do prosince roku 1945. „V le-
tošním roce oslaví své pětasedm-
desáté narozeniny téměř pět set 
Přerovanů, přičemž každý z nich 
obdrží pozvánku poštou,“ infor-
movala Lenka Tomečková z kan-
celáře primátora Přerova.

Jubilantům na oslavě pogra-
tulují představitelé města, je pro 
ně připraven malý dárek a také 

V loňském roce si připomnělo významné 75leté jubileum více než pět set občanů Přerova a jeho 

místních částí.  Foto | Město Přerov

pohoštění s kulturním progra-
mem. Ten zajišťuje pokaždé ně-
která z přerovských základních 
škol – jako první to bude Základ-
ní škola Za Mlýnem, v květnu pak 
Základní škola U Tenisu a v říjnu 
Základní škola Želatovská. Po 

skončení programu škol si se-
nioři mohou zatančit. V předsálí 
bude připravený fotokoutek, kte-
rý se už loni osvědčil – jubilanti 
ocenili především to, že si domů 
z oslavy odnesli fotografii na  
památku.  fli

Nezisková organizace Dětský 
průvodce rozvodem bude v Pře-
rově pomáhat rodinám s dět-
mi od března. Kroužek formou 
skupinového programu je urče-
ný pro děti od 7 do 12 let, které 
se po rozpadu rodiny ocitly v ob-
tížné situaci. Programem bude 
děti provázet společně s lektory 
také skřítek Emouš – díky němu 
mohou děti snadněji pochopit 
mnohdy nesrozumitelné situa-
ce, ve kterých se ocitly. „Posta-
va skřítka Emouše spolu s prů-
vodci provází děti světem emocí, 
změn a podporuje děti ke vzá-
jemnému sdílení zkušeností for-
mou her a dalších aktivit,“ vy-
světlila předsedkyně organizace 
Dětský průvodce rozvodem Te-
reza Vránová. 

Společných setkání v rám-
ci programu je celkem dvanáct, 
každé z nich trvá devadesát mi-
nut, první začne 2. března a po-
slední je v plánu 25. května. 
Nutný je souhlas obou rodičů 
bez ohledu na to, komu je dítě 
svěřeno do péče. „První dvě se-
tkání jsou otevřená, děti se mo-
hou přijít podívat a zjistit, jestli 
by se jim na setkání líbilo. Poté 
se kroužek uzavře. Abychom 

kroužek otevřeli, je potřeba, aby 
se přihlásilo nejméně šest dětí, 
maximální počet účastníků je 
dvanáct,“ dodala Vránová. 

Organizace působí v Přero-
vě od roku 2018. Další poboč-
ku má třeba v Olomouci, kde je 

kancelář otevřena už od roku 
2011. Další informace o organi-
zaci a dětské podpůrné skupi-
ně najdou zájemci na webových 
stránkách.  fli

DETSKYPRUVODCEROZVODEM.CZ

Každého setkání se účastí také loutka Emouš, ve které mohou děti nalézt přítele. Skřítka vyrobila 

Petra Kubíčková ze Šternberka, která jej organizaci darovala. 

 Foto | Archiv Dětský průvodce rozvodem

ZE ZASTUPITELSTVA

Převod pozemků 
v Dluhonicích

Zastupitelé schválili úplat-
ný převod dvou pozemků v Dlu-
honicích, které jsou brány jako 
kompenzace za budoucí dostav-
bu dálnice D1. Jde o ornou půdu 
v  lokalitě Záhumenní v  Dluhoni-
cích, kde je plánovaná výstavba 
rodinných domů, pozemky by 
měly sloužit k  vybudování inže-
nýrských sítí.  fli

Rekonstrukce zahrad 
mateřinek

Přerov usiluje o dotaci z Mini-
sterstva životního prostředí na 
vybudování a  úpravy dětských 
hřišť a  zahrad v  přírodním stylu 
pro předškolní děti. Výše podpo-
ry na jeden projekt činí 85 % z cel-
kových výdajů. Město plánuje in-
vestovat třeba do mateřské školy 
v Předmostí nebo v Čekyni.  fli
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Do kina loni zamířilo o 20 tisíc návštěvníků 
více. Těšit se mohou i na novou kavárnu

Galerie města Přerova zve na jedinečnou výstavu architekta Petra Braunera
Galerie města Přerova před-

staví prostřednictvím zapůjče-
né sbírky z Muzea umění Olo-
mouc od poloviny března jednu 
z nejvýznamnějších osobnos-
tí olomoucké umělecké scény – 
architekta Petra Braunera, kte-
rý v současné době žije a pracuje 
v Přerově. 

Jeho profesní kariéra je sice 
spojena převážně s olomouckým 
regionem, ačkoliv dílo samotné 
jeho hranice svým významem 
výrazně přesahuje. „Galerie 
města Přerova proto olomouckou 
zápůjčku obohatí dalšími výstav-
ními panely, které se primárně 
zaměří na Braunerovu tvorbu 

právě pro Přerov,“ řekla vedou-
cí galerie Lada Galová. Konkrét-
ně budou podle ní k vidění na-
příklad administrativní budova 
Levi International před přerov-
ským výstavištěm, soutěžní ná-
vrh na Tyršův most, návrh kašny 
u restaurace Haná, dětské hři-
ště v ulici Jasínkova, autosalon 
Suzuki, rodinný dům v Přerově-
-Újezdci a další.

Výstava poukáže na to, že 
funkční i estetické kvality kon-
tinuálně provázejí Braunerovu 
tvorbu až do současnosti. „Jako 
jeden z mála architektů dokázal 
přispět kvalitními projekty také 
k projevům české postmoderny 

nebo znovu uplatnit principy hi-
gh-tech architektury v zakáz-
kách po roce 1989. To vše s pří-
stupem, výstižně shrnutým 
mottem autora: Architektura by 
však neměla být nudná, neměla 
by postrádat humor ani poezii,“ 
uvedla kurátorka Braunerovy 
výstavy Klára Jeništová z Muzea 
umění Olomouc. 

Dílčího zhodnocení se ar-
chitektu Braunerovi dostalo již 
dříve, a sice ve dvou výstavních 
projektech Muzea umění, reflek-
tujících olomouckou kulturní 
scénu druhé poloviny 20. století 
– Oznámení o Ikarově letu. Olo-
moucká šedesátá léta v zrcadle 

výtvarné kultury (1998) a Skle-
ník. Kapitoly z dějin olomouc-
ké výtvarné kultury 1969–1989 
(2009–2010). 

Na jeho loňskou výstavu tam-
též naváže letošní přerovská pre-
zentace jeho profesní tvorby, ale 
také jeho uměleckých počinů. 
Součástí instalace totiž budou 
v salonku galerie Braunerovy 
grafiky z jeho autorské sbírky ob-
rázků i veršů Anotace na place. 
K dispozici bude i prodej katalo-
gu k výstavě – Pohledy do sbírek 
Muzea umění Olomouc. Projekt 
zahajuje vernisáží ve čtvrtek 19. 
března v 17 hodin a výstava potr-
vá do 29. dubna.  fli

Kabinet Hvězda – tak se bude jmenovat nová kavárna v jediném 
přerovském kině. Původní prostory ze 70. let minulého století prošly 
kompletní rekonstrukcí. Nová je elektroinstalace, rozvody vody 
i podlaha, moderní tvář dostal také interiér a přestavba jde do finále 
– stylová kavárna se návštěvníkům otevře v březnu. 

Monika Fleischmannová

Za poslední tři roky vzrost-
la návštěvnost přerovského kina 
přibližně o třicet tisíc návštěv-
níků. Během loňského roku se 
v kině odehrála bezmála tisícovka 
představení. Cestu si sem najdou 
nejen Přerované, ale i lidé z okol-
ních obcí. 

„Pokračujeme v námi zavede-
ných nápadech, jako jsou čtvr-
teční dopolední kina pro seniory, 
v rámci kterých hrajeme převáž-
ně české filmy. Nejúspěšnějším 
filmem promítnutým v dopo-
ledních hodinách byla Poslední 
aristokratka, která přilákala na 
200 lidí,“ zmínila jeden z nových 

projektů vedoucí kina Hvězda 
Svatava Měrková. 

Mezi další patří i rozšíření Bi-
jásků pro nejmenší diváky na oba 
víkendové dny, zejména na konci 
roku bylo prakticky každé před-
stavení Ledového Království II 
beznadějně vyprodáno. Je zřej-
mé, že městské kino s přehledem 
konkuruje okolním multiplexům. 

Servírovat se budou  
filmové koktejly

Doposud však v kině chybě-
la stylová kavárna, do které by 
si návštěvníci mohli po předsta-
vení zajít na kvalitní kávu, čaj 
a něco sladkého. To se teď změ-
ní – kavárna bude otevřena od 

10 do 23 hodin a nové menu na-
bídne třeba i filmové koktejly. In-
spirací pro netradiční název ka-
várny se stal němý hororový film 
z roku 1920 Kabinet doktora Ca-
ligariho. Připomínat dobové čer-
nobílé snímky bude i interiér. 
„Celý prostor je kombinací odstí-
nů černé, bílé, šedé a zlaté. Mís-
to stolů zde jsou opracované dře-
věné cívky, které evokují filmový 
pás. Navíc výtvarnice Kristýna 
Botková na ně namalovala výje-
vy z filmu Kabinet doktora Cali-
gariho,“ přiblížila Měrková. K po-
sezení slouží lavice z krytu civilní 
obrany a na míru vytvořené reži-
sérské židle. Ty jsou navíc potiště-
né – vedle sebe tak sedí například 
Haas s Mandlovou nebo Voskovec 
s Werichem.

Kromě této přestavby 
čeká kino ještě rekonstrukce 

a zateplení střechy. „Nad provoz-
ní částí je střecha plochá – tam 
dojde v první fázi k odstranění 
stávajících vlhkých vrstev až po 
původní souvrství oxidovaných 
asfaltových pásů. Nad kinosálem 
je střecha tvořená kopulí a v rám-
ci rekonstrukce bude provedena 
i výměna kopulových světlíků, 
které si zachovají svou velikost,“ 
nastínila mluvčí přerovského ma-
gistrátu Lenka Chalupová. Ná-
klady na realizaci přesáhnou osm 
milionů korun.

POČTY DIVÁKŮ

Nejúspěšnější filmy 2019  
v kině Hvězda
Ženy v běhu  8 000
Bohemian Rhapsody  5 000
Ledové království II  2 500

Původní kavárna zásadně změnila vzhled. Nové jsou například elektrické rozvody, ale i vybavení. 

  Foto | 2x Monika Fleischmannová
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Výstavní síň Pasáž představí nové autory

Na jarním prologu Československého jazzového festivalu vystoupí Švéd Jonah Nilsson

Na loňském desátém ročníků fanoušky jazzu nezklamal trumpetista Laco Deczi, kterého na 

pódiu doprovodil jeho band Celula New York.  Foto | 2x Jan Gebauer

Tradiční jarní prolog Česko-
slovenského jazzového festiva-
lu je na programu 14. března od 
19:30 hodin v Městském domě. 
Radost udělá všem příznivcům 
jazzových fúzí, které přitahu-
jí svou uměleckou kvalitou při 
kombinování nejrůznějších mu-
zikálních vlivů, ale dokážou též 
spolehlivě plnit další poslání 
hudby, tedy radost a zábavu.

Přerovští organizátoři si 
vždycky dali záležet na tom, 
aby publiku ukázali to nejlep-
ší, co lze v daném žánru nabíd-
nout, a zároveň aby byli aktuál-
ní, co se týká výběru muzikantů, 

kteří jsou na svém tvůrčím vr-
cholu nebo na něj právě míří. 
A nejinak tomu bude i letos.

Vzduchem budou létat 
hammondky

Festivalový prolog zahájí On-
dřej Kabrna & Flying Hammond, 
tedy seskupení, které vzdává 
hold kultovním hammondkám 
vlastními skladbami, kde se pro-
líná jazz a fusion, ale též klasic-
ké varhanní improvizace, včet-
ně takových, ve kterých je téma 
dáno z obecenstva. V roce 2019 
se Ondřej Kabrna a jeho „létají-
cí hammondky“ hudebně připo-
jili k oslavám třiceti let od same-
tové revoluce a v jejich aranžích 
zazněly některé skladby, jež ne-
odmyslitelně patřily k roku 1989. 
Malý střípek z této hudby skupi-
na představí také v Přerově. Var-
haníka Ondřeje Kabrnu doplňují 
Kryštof Tomeček (kytara) a Ja-
kub Nývlt (bicí).

Headlinerem večera bude 
švédský zpěvák a klávesista Jo-
nah Nilsson. Jeho popularita 
raketově vzrostla v posledních 
letech poté, co se svým uskupe-
ním Dirty Loops naboural před-
stavy o jednoduchých popových 

popěvcích, když tato skupina 
dala známým hitům neskutečně 
dravá a kreativní aranžmá, často 
velice vzdálená původním sklad-
bám, ale o to bližší uším a srdcím 
jazzových fanoušků. Se začátky 
kapely je spojeno mimojiné jmé-
no superproducenta Davida Fos-
tera. V současné době se Jonah 
Nilsson dostal pod producent-
ská křídla dalšího velikána hu-
dební historie, kterým je Quincy 
Jones. Svůj sólový projekt Jonah 
charakterizuje jako hudbu s ko-
ketním a drzým zvukem Dirty 

Loops, ale s většími přesahy do 
R&B a popu. Do Přerova přiveze 
Jonah Nilsson své spoluhráče ze 
svého sólového projektu, který-
mi jsou Jonatan Alfredsson (klá-
vesy), Tobias Grenholm (basky-
tara) a Kefa Figaro (bicí).

Afterparty po koncertě ob-
stará zlínský F-Dur Jazzband. 
Ihned po jarním prologu se mo-
hou posluchači začít těšit na 
37. ročník Československého jaz-
zového festivalu v Přerově, který 
je plánován v obvyklém říjnovém 
termínu.  fli

Vloni si jarní prolog Československého jazzu 

přišlo vychutnat do Městského domu více 

než čtyři sta posluchačů.

Výstavní síň Pasáž a noví au-
toři – taková bude letošní sezona 
v populární „velké“ pasáži v cen-
tru Přerova. Prvním autorem, 
kterého návštěvníkům galeristé 
představí hned v březnu, je malíř 
Jan Pražan. Malba pro něj zna-
mená především tvořivý a du-
chovní proces, rád se v procesu 
tvorby doslova „ztratí“. Zkoumá-
ní výtvarného média a uchopo-
vání reality skrze kreativitu ho 
dovedlo také ke zkoumání vlastní 
mysli, jejich vědomých a nevědo-
mých obsahů. „Jan Pražan začal 
jezdit do Přerova v rámci projek-
tu Kreativní partnerství, který 
probíhal na Základní škole Bo-
ženy Němcové a jehož výsledkem 
byly výtvarné a audiovizuální 
práce žáků, které vznikaly po celý 
rok díky setkávání a spolupráci 
mezi umělci, učiteli a dětmi této 
školy,“ nastínila Marta Jando-
vá z přerovské Výstavní síně Pa-
sáž. Na své autorské výstavě uká-
že svou poslední tvorbu – obrazy 
a kresby z let 2019 a 2020. 

Během října se zájemci o umě-
ní mohou těšit na pestrou výsta-
vu rodáka z Henčlova – Martina 
Krkošku. Společně se svou ženou 
Pavlou vytvářejí v jejich grafické 
dílně UUTĚRKY díla, která jsou 
zaměřena na sítotisk. Produku-
jí tak nejen tisky, ale také ilust-
race, knihy, animace i výtvarné 
objekty, a především nevšední 
hravou zábavu pro děti i dospělé. 
„Jejich díla vznikají podomácku 
a „na koleně“. To jsou výrazy, kte-
ré v sobě skrývají jejich spoluprá-
ci s blízkým okolím, spoléhání se 
na vlastní síly a místní zdroje, 
pracnost, pomalost, nedokona-
lost,“ přiblížila Jandová.

Počítačovou malbu  
ukáže Pavel Bezděčka

Moderní techniku – počíta-
čovou malbu, představí během 
listopadu Pavel Bezděčka, který 
se této technice věnuje od roku 
2012. Jeho výstava ponese ná-
zev Podzimní zahrada. „V mých 
obrazech nehledejte jednotu 

stylu, zpracování ani motivů. 
V řadě obrazů uplatňuji dojmy 
získané z bezprostředního kon-
taktu s přírodou a krajinou jak 
naší, tak i tropickou. Jiná díl-
ka jsou fantaziemi ukazující mé 
vnitřní prožitky, sny a touhy, ale 
nevyhýbám se ani jednoznačně 
prokalkulovaným schématům, 
která mají čistě abstraktní cha-
rakter,“ řekl o své tvorbě Pavel 
Bezděčka.

Malba na počítači je rovno-
cenná tradičním technikám mal-
by. Autoři namísto štětců a špa-
chtlí používají myš a klávesnici. 
Obrazy Pavla Bezděčka vznika-
jí ve dvou fázích – základem je 
zpravidla černobílá kresba na 
klasické čtvrtce papíru, někdy 
méně a jindy více podrobná, ob-
vykle určující kompozici budou-
cího obrazu. Autor je členem 
Unie výtvarných umělců České 
republiky a je zapsán v Národ-
ním registru profesionálních vý-
tvarníků a designérů České re-
publiky.  fli

Hravý plakát, který vznikl v  dílně manželů 

Krkoškových.  Foto | archiv UUTĚRKY
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Jubilejní Přerovská padesátka mění směr i trasy – ta na 35 km je zrušena

Organizátoři Přerovské 50 věří, že se letos na start pochodu postaví na 300 účastníků. 

 Foto | 2x Archiv klubu českých turistů Spartak Přerov

Výstava na zámku ukazuje šperky z hrobu 
dětské nevěsty i přesné repliky oděvů

Slavnostní vernisáží začala ve 
čtvrtek 20. února v prostorách 
přerovského zámku výstava na-
zvaná Nevěsty z jiných světů, ci-
zinky v nás – s podtitulem Tisíce 
let historie pohledem žen, které 
odešly za největší změnou svého 
života. Výstava originálním způ-
sobem nahlíží do šestice histo-
rických období – od neolitu přes 
dobu bronzovou a stěhování ná-
rodů až po raný středověk. 

Autorský tým ateliéru Jak 
obléci pračlověka v ní návštěv-
níkům představuje osudy ně-
kolika žen, jejichž ostatky a vy-
bavení hrobů nám pomáhají 
odhalit jejich životní příběhy. 
Společným prvkem výstavy 
je, že všechny vybrané ženy ve 
svém životě zažily něco, co jim 
výrazně změnilo osud. Opustily 
místo, kde se narodily, a dosta-
ly se do prostředí nového, často 
dosti vzdáleného nejen zeměpis-
ně, ale i kulturně. 

Vrcholem výstavy  
je královna Bathilda

Svůj příběh nám vypráví Ne-
věsta z doby kamene, Sluneční 
dívka, Keltská Amazonka, Kráska 
ze severu, Dětská nevěsta a Sva-
tá Bathilda, matka tří franských 
králů. Hrdinky dávají nahlédnout 
do ženského světa dávných časů, 
který byl daleko pestřejší, než by 
se mohlo zdát – a ve spoustě ka-
ždodenních detailů fascinující 
svou vynalézavostí. Domácí prá-
ce, odívání, šperky, péče o vla-
sy. Ovšem ženy byly také bojov-
nicemi, kněžkami, tanečnicemi 
a v neposlední řadě matkami. 
Byly záminkou pro rozpoutá-
ní válek, i jejich obětí, majetkem 
a uctívanými modlami. 

Není náhodou, že výstava vr-
cholí příběhem Bathildy – ženy, 
která se z otrokyně stala králov-
nou a posléze světicí. „Jsem vel-
mi rád, že linie výstav Muzea Ko-
menského v Přerově věnovaná 

archeologii bude obohacena prá-
vě o tuto pozoruhodnou výstavu 
oživující a zpřítomňující osudy 
zajímavě zvolených typů našich 
silných a hrdinných ženských 
předkyň,“ zmínil ředitel přerov-
ského muzea Radim Himmler.

Repliky oděvů jsou  
přesné a šité ručně

Na výstavě si návštěvník může 
prohlédnout jejich pečlivě zre-
konstruované oděvy, které byly 
šity v rukou, z materiálů odpo-
vídajícím původním nálezům 
z prostředí České republiky a Ev-
ropy. „Při výrobě rekonstruk-
cí pro nás bylo důležité zachovat 
maximální možnou autentičnost, 
proto jsme pracovali vždy s dolo-
žitelnými materiály a vycházeli ze 
soudobých poznatků o vývoji odí-
vání a textilnictví,“ uvedla autor-
ka výstavy Kristýna Urbanová. 
Repliky oděvních doplňků a šper-
ků jsou věrohodnými kopiemi 

originálů. Všechny rekonstruk-
ce vznikaly pouze k této výstavě, 
která tak představuje unikátní 
příležitost shlédnout vývoj odívá-
ní a vnímání krásy v průběhu ně-
kolika tisíciletí.

Kromě panelů a figurín je vý-
stava tvořena také bohatým ar-
cheologickým materiálem – ve 
vitrínách jsou vystaveny před-
měty ze sbírek Muzea Komenské-
ho v Přerově, Národního muzea, 
Moravského zemského muzea 
a dalších institucí napříč Českou 
republikou. Některé z nich jsou 
na Moravě vystaveny vůbec po-
prvé. „Pouze zde jsou k vidění ně-
které originální nálezy z hrobo-
vých situací – například šperky 
z hrobu dětské nevěsty pohřbené 
v Záluží u Čelákovic nebo stříbr-
né ozdoby gótské dámy ze středo-
českých Třebusic a jiné neméně 
zajímavé artefakty,“ řekl přerov-
ský archeolog Aleš Drechsler. Vý-
stava potrvá do 20. června.  fli

Letos už po čtyřicáté vyrazí 
turisté nasbírat první jarní kilo-
metry sezony na memoriál Jiřího 
Caletky.

Přerovská padesátka je na 
programu v sobotu 14. března – 
na start se mohou postavit skal-
ní i příležitostní turisté. Ti, kteří 
se chystají ujít nejdelší trať, vy-
cházejí od 7 hodin ráno, ostat-
ní o hodinu později. Start i cíl je 
už tradičně ve dvoře přerovské  
sokolovny. Ovšem na co si pocho-
dující musí dát pozor, jsou změny 
v trasách.

V předchozích ročnících si 
účastníci pochodu mohli podle 

svých sil vybírat ze šesti různých 
tratí – letos bude o jednu méně. 
„Trasy nejsou úplně nové, někte-
ré průchozí body zůstávají za-
chované. Změní se ale směr po-
chodu a zcela zrušena je trasa na 
35 kilometrů a namísto střední-
ho 22kilometrového úseku se pů-
jde o dva kilometry méně – 20 ki-
lometrů,“ řekl Vítězslav Vaculík 
z pořádajícího klubu českých tu-
ristů Spartak Přerov. 

Nejkratší 5kilometrová trasa, 
kterou nejčastěji zdolávají rodiče 
s dětmi, zůstává. Stejně tak 15 ki-
lometrů dlouhá cesta. „Obvyk-
le největší zájem bývá o střední 
15kilometrový úsek, na nejdel-
ší 50kilometrovou štaci si trouf-
ne asi desítka účastníků,“ řekl za 
Spartak Přerov Stanislav Dostál. 
Letos si turisté mohou spojit výš-
lap i s kulturou. V rámci pochodu 
mohou navštívit muzeum beňov-
ského rodáka a arcibiskupa Sto-
jana v Beňově.

Účast každoročně ovlivňu-
je počasí. Turisté už šlapali ve 
sněhu, dešti i za teplého jarního 
sluníčka. „Loni se Přerovské pa-
desátky zúčastnilo 234 lidí, věří-
me, že letos pokoříme hranici tří 

set účastníků,“ přeje si Vítězslav 
Vaculík. To by se organizátorům 
mohlo splnit – letošní ročník byl 

TRASY PŘEROVSKÉ PADESÁTKY

50 km:  Přerov – Újezdec – Beňov – Líšná – Turovice – Dřevohostice – 
Nahošovice – Hradčany – Podolí – Tučín – Radslavice – Kozlovice – Přerov
30 km:  Přerov – Líšná jako 50 km – Domaželice – Podolí – Tučín – 
Kozlovice – Přerov 
20 km:  Přerov – Beňov jako 50 km – Prusy – Želatovice – Kozlovice 
– Přerov;
15 km:  Přerov – Újezdec – Švédské šance – Újezdec – Želatovice – 
Kozlovice – Přerov;
5 km:  Přerov – laguna – Přerov (možno prodloužit přes Lýsky)

Až dojdou účastníci pochodu do cíle, čeká na 

ně teplý čaj a diplom s upomínkovým razít-

kem do vandrovních knížek. 

totiž vybrán jako hlavní oblastní 
akce Klubu českých turistů v Olo-
mouckém kraji.  fli
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

SK Přerov
Eva Machalová, tel.: 725 017 083
5. 3. Beňov – Kocanda – Domaželice, 
10 km, vede Peprnová, autobus 9:00, 
nást. 21
7. 3. Střeň – Litovel – Červenka, 
12 km, vede Pospíšilová, vlak 7:06, 
KPČ
12. 3. Tovačovské rybníky, 10 km, 
vede Szabóová, autobus 8:25, nást. 16
14. 3. Tesák – Čerňava – Smrdutá – 
Bystřice p. H., 14 km, vede Sedláková, 
autobus 6:35, nást. 23. Účast předem 
nahlásit
19. 3. Prosenice – Sobíšky – Žebrač-
ka – Přerov, 13 km, vede Láhnerová, 
vlak 8:28
21. 3. Troják – Skalný – Hostýn – Bys-
třice p. H., 15 km, vede Sedláková, 
autobus 6:35, nást. 23. Účast předem 
nahlásit
26. 3. Domaželice – Stará Ves, 10 km, 
vede Bernátová, autobus, 9:15, nást. 9
28. 3. Brno Kamenná kolonie – Ho-
ledná, 12 km, vede Šťávová, vlak 7:37, 
Koniklece
28. 3. Zahájení tur. sezóny v Olo-
mouckém kraji, 15 km, vede KPTS, 
8:00 sraz u Červené kočky

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

TJ Spartak Přerov 
Vítězslav Vaculík, tel.: 776 806 161
4. 3. Dřevohostice – Líšná – Karlovi-
ce – Stará Ves, 13 km, bus 8:00 hod., 
vede Dittelová
7. 3. Fryšták – Zboženské rybníky – 
Mladcová – Zlín střed, 15 km, bus 8:00 
hod., vede Dittelová
11. 3. Penčice – Zábeštní Lhota – 
Lýsky – Přerov, 12 km, bus 9:00 hod., 
Miroslav Ligurský
14. 3. Přerovská padesátka – Memo-
riál Jiřího Caletky. Turistický pochod 
na trasách 50, 30, 22, 15 a 6 km, start 
7:00–10:00 hod. od Sokolovny
18. 3. Dzbel – Šubířov – Sládkova 
skála – Konice, 12 km, vlak 7:06 hod., 
vede Punčochářová
21. 3. Bukovinka – Rakovecké údolí 
– Račice, 14 km, vlak 6.57 hod., vede 
Mužíková
25. 3. Grygov – Strejčkův lom – Ma-
jetín – Brodek, vlak 8.05 hod., vede 
Bartošík
28. 3. Hlinsko p. H. – zřícenina hra-
du Křídlo – Pod Lysinou – Holešov, 
16 km, vede Ligurský

ODBOR VYSOKOHORSKÉ  
TURISTIKY KČT 

www.vhtprerov.cz
Tomáš Beránek 602 575 673
29. 2. Grymovská desítka Zubr – běh 
10 km, start 11:00 obecní stodola 
Grymov
14. 3. Přerovská 50 – pěší trasy 5 až 
50 km, start Přerov Sokolovna 7:00 
až 10:00
28. 3. Zahájení turistické sezóny 2020 
v Olomouckém kraji, pěší trasy 6, 9, 
13 km, start 7:30 až 8:30 Přerov PFB 
U červené kočky, cíl Prosenice.

28. 3. Setkání s jarem – pěší trasa, 
20 km Grygov – Velký Týnec – Pře-
stavlky – Lhota, vlak 9:05
5. 4. Cyklovýlet Litovelské Pomoraví 
(Přerov) Horka – Litovel – Mladeč – 
Bílá Lhota arboretum – Nové Mlýny – 
Horka (Přerov). 55 (115) km

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:
2. 3. – 22. 11. Hledání podobizny Ko-
menského. Chodba ve 2. patře. Vstup-
né 20/10 Kč.
20. 3. – 27. 9. Zdeněk Burian. Ga-
lerie přerovského zámku. Vstupné 
40/20 Kč.
Do 1. 3. Lubomír Dostál – Jiný pohled 
na Přerov. Výstava kreseb oblíbeného 
přerovského výtvarníka a karikaturis-
ty. Historický sál přerovského zámku. 
Vstupné 40/20 Kč.
Do 21. 6. Nevěsty z jiných světů. Ci-
zinky v nás. Výstava originálním způ-
sobem nahlíží do šestice historických 
období – od neolitu přes dobu bron-
zovou a stěhování národů až po raný 
středověk. Velký výstavní sál a Kruho-
vý sál přerovského zámku. Vstupné 
60/30 Kč.
Akce: 
19. 3., 17:00 vernisáž Zdeněk Burian. 
Galerie přerovského zámku.
21. 3., 17:00 komentovaná pro-
hlídka výstavy s kurátory Kristýnou 
Urbanovou a Janem „Tondou“ Půl-
pánem. Velký výstavní sál a Kruho-
vý sál přerovského zámku. Vstupné 
10 Kč.
31. 3. Odborná konference Květnové 
povstání českého lidu. Slavnostní zá-
mecká síň města Přerova. 

ORNITOLOGICKÁ STANICE 
Otevírací doba v únoru:  
pondělí až pátek 8–16 hodin
Stálé expozice: 
 
Ptáci České republiky 
Ptačí zahrada Františka Gintera 
Výstavy:
Voda na zahradě – výstava prací vý-
tvarné soutěže pro děti. Vstup v oteví-
rací době, zdarma.
Akce:
5. 3. Soví noc – Povídání o sovách 
České republiky, ukázky živých sov 
ze záchranné stanice, „soví houkání“ 
v parku Michalov, od 16:30. Jednotné 
vstupné 30 Kč. 
6. 3. Drátování – ptáček v kleci s kera-
mickým dnem. Výtvarná dílna s Vero-
nikou Matlochovou, od 16:00. Přihláš-
ky do 4. 3. na e-mail syrycanska@ 
prerovmuzeum.cz nebo na tel.  
581 519 910, kl. 12. Vstupné 380 Kč.
20. 3. Přírodní zahrada, jak ji nezná-
te. Seminář A. Suchánkové z Vod-
nářské zahrady v Růžďce o perma-
kulturním zahradničení, od 15:30. 
Vstupné 50 Kč.

28. 3. Seznamte se – lesní mateřské 
školky. Setkání se zástupci mateř-
ských škol a povídání o jejich založení 
a fungování, od 9:00 do 12:00 hod.
Semínkovna – sdílená semínka zdar-
ma pondělí až pátek 8–16 hodin
Ekoporadna – pondělí až pátek 
8–16 hodin
Mykologická poradna – pondělí 
8–16 hodin
Programy pro školy  
a jiné zájmové skupiny:
Ptáci – vše ze života ptáků
Sovy do škol – o sovách, ukázky ži-
vých sov 
Na návštěvě v záchranné stanici – 
komentovaná prohlídka ZS, zdarma 
Kontakt na tel. 581 219 910,  
ornis@prerovmuzeum.cz nebo 
osobně v ORNIS. www.ornis.cz 

HRAD HELFŠTÝN 
Otevírací doba v březnu: 
Od 7. 3. do 29. 3. sobota–neděle  
od 9:00 do 16:00 hod.

MĚSTSKÝ DŮM
3. 3., 18:00 Sportovec roku
4. 3., 19:30 Světáci – divadelní 
představení
7. 3., 19:00 Přerovský ples
8. 3., 13:30 Nedělní párty – tradič-
ní taneční odpoledne pro seniory se 
skupinou Mini
12. 3., 19:30 Gary Moore Tribute band 
feat. Jack Moore, Gary's son – syn 
slavného Gary Moora poprvé v Čes-
ku. Koncert věnovaný jednomu z nej-
všestrannějších kytaristů všech dob. 
14. 3., 19:30 Jonah Nilsson – švédský 
zpěvák, klávesista a frontman skupiny 
Dirty Loops, v Přerově se představí se 
svým sólovým projektem.
15. 3., 15:00 O princezně, Luciášovi 
a makových buchtách 
20. 3., 20:00 Reprezentační ples 
Meopty
22. 3., 13:30 Nedělní párty – tradiční 
taneční odpoledne pro seniory se Zá-
horskou kapelou
26. 3., 19:00 Minipárty s Karlem 
Šípem
30. 3., 19:30 Lenka Filipová – Koncert 
se smyčcovým oktetem Brno Strings

GALERIE MĚSTA PŘEROVA
19. 3., 17:00 Architekt Petr Brauner 
– vernisáž. Prezentace profesní tvor-
by i uměleckých počinů přerovského 
architekta. 

PŘEROVSKÝ KAŠPÁREK
Loutkové divadlo Sokola Přerov – 
začátky v 14:00 a 16:00
1. 3. O PRINCEZNĚ SOLIMÁNSKÉ
8. 3., 15. 3., 22. 3., 29. 3. SKÁKAVÁ 
PRINCEZNA

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Akce pro dospělé:
1.–31. 3. Klenoty světové kinemato-
grafie – internetová soutěž o tři au-
dioknihy (otázky v úterý a ve čtvrtek 
na www.knihovnaprerov.cz/soutez)

3., 17. a 31. 3. Virtuální Univerzita tře-
tího věku – videopřednášky pro stu-
dující seniory (jen pro již přihlášené 
studenty), učebna MěK v Přerově, Že-
rotínovo nám. 36, od 10:00 do 12:00 
a od 13:00 do 15:00
3. 3. Odpad je poklad – přednáška Ivo 
Kropáčka, učebna MěK v Přerově, Že-
rotínovo nám. 36, od 17:00
5. 3. Prodej vyřazených knih, suterén 
MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 36, 
od 8:00 do 17:00
11. 3. Trénování paměti – přednáška 
Kateřiny Maděrové, učebna MěK v Pře-
rově, Žerotínovo nám. 36, od 15:00
12. 3. Bílá hora trochu jinak – přednáš-
ka Josefa Špidly, učebna MěK v Přero-
vě, Žerotínovo nám. 36, od 17:00
18. 3. – 15. 4. Kurzy trénování pamě-
ti pod vedením Kateřiny Maděrové, 
učebna MěK v Přerově, Žerotínovo 
nám. 36, od 13:00 do 14:30 a od 15:00 
do 16:30 (každou středu, jen pro při-
hlášené účastníky)
18. 3. Jak na jarní únavu a očistu 
krve, žlučníku i jater – přednáška Jany 
Pechové, pobočka Velká Dlážka 44, 
od 16:00 
25. 3. Florida a jižní státy USA – ces-
topisná beseda s Lenkou a Václa-
vem Špillarovými, Ministerstvo ze-
mědělství ČR v Přerově, Wurmova2, 
od 17:00
30. 3. Kulturní akademie knihovny 
na téma Po krásách západních Čech, 
učebna MěK v Přerově, Žerotínovo 
nám. 36, od 13:00 
30. 3. Čaj o páté – posezení nad šál-
kem čaje, pobočka MěK v Předmostí, 
Hranická 93/14, od 17:00
31. 3. Jídla Světla – přednáška Jolany 
Janišové, Ministerstvo zemědělství ČR 
v Přerově, Wurmova2, od 17:00
Akce pro děti: 
3. 3. S knížkou do života – první se-
tkání rodičů a dětí zapojených do pro-
jektu, půjčovna pro děti, Palackého 
1, od 9:00 
3. 3. Tvořivá dílna – košík plný tulipá-
nů, půjčovna pro děti, Palackého 1, 
od 12:00
3. 3. Abeceda her (deskové hry a čtení 
na téma Jaro), pobočka MěK v Před-
mostí, Hranická 93/14, od 14:00
6., 13., 20., 27. 3. X-BOX (oblíbené 
pohybové aktivity), půjčovna pro děti, 
Palackého 1, od 14:00
6., 13., 20., 27. 3. Herní klub (stolní 
a společenské hry), půjčovna pro děti, 
Palackého 1, od 14:00
27. 3. Noc s Andersenem – nocování 
dětí v knihovně (jen pro předem při-
hlášené účastníky), půjčovna pro děti, 
Palackého 1, od 18:00
Akce v místních částech: 
1.–31. 3. Můj hrdina z pohádek – sou-
těž, Kozlovice a Lověšice, v provozní 
době knihoven
1.–31. 3. Pohádkové korálky, soutěž, 
Kozlovice a Lověšice, v provozní době 
knihoven
1. – 31. 3. Abeceda v hádankách 
– soutěž, Lýsky, v provozní době 
knihovny
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vnitřní dětský 
bazén

50m bazén,
pára, whirl., masáž

částečný 
pronájem

ostatní 
aktivity

ne 1. 3. 10–18 10–18 17–18 – 

po 2. 3. zavřeno 6–14 6–8, 12–14 senioři 13–14

út 3. 3. 15–17, 18–20 6– 7:30, 9:00–17, 18–21 6 – 7:30, 9–17, 18–20 – 

st 4. 3. 15–17, 18–20 6– 7:30, 9–12, 13–17, 
18–21

6–7:30, 9–12, 13–17 
18–19 –

čt 5. 3. 14–16, 19–20 9–12, 13–16, 19–21 9–16, 19–20 senioři, 13–14

pá 6. 3. 14–20 6–7:30, 9–21 6–7:30, 9–20 – 

so 7. 3. 10–20 10–20 11–12 –

ne 8. 3. 10–18 10–18 17–18 – 

po 9. 3. zavřeno 6–14 6–8, 12–14 senioři, 13–14

út 10. 3. 15–17, 18–20 6– 7:30, 9–17, 18–21 6– 7:30, 9–17, 18–20 – 

st 11. 3. 15–17, 18–20 6–7:30, 9–12, 13–17, 
18–21

6–7:30, 9–12, 13–16, 
18–19 –

čt 12. 3. 14–16, 19–20 9–12, 13–16, 19–21 9–15, 19–20 senioři, 13–14

pá 13. 3. 14–20 6–7:30, 9–21 6– 7:30, 9–20  – 

so 14. 3. 10–20 10–20 11–12 –

ne 15. 3. 10–18 10–18 17–18  – 

po 16. 3. zavřeno 6–14 6–8, 12–14 senioři 13–14

vnitřní dětský 
bazén

50m bazén,
pára, whirl., masáž

částečný 
pronájem

ostatní 
aktivity

út 17. 3. 15–17, 18–20 6–7:30, 9–17, 18–21 6–7:30, 9–17, 18–20 – 

st 18. 3. 15–17, 18–20 6–7:30, 9–12, 13–17, 
18–21

6–7:30, 9–12, 13–16, 
18–19 –

čt 19. 3. 14–16, 19–20 9–12, 13–16, 19–21 9–15, 19–20 senioři 13–14

pá 20. 3. 14–20 6–7:30, 9–21 6–7:30, 9–20 – 

so 21. 3. 10–20 10–20 11–12 –

ne 22. 3. 10–18 10–18 17–18 – 

po 23. 3. zavřeno 6–14 6–8, 12–14 senioři 13–14

út 24. 3. 15–17, 18–20 6–7:30, 9–17, 18–21 6–7:30, 9–17, 18–20 – 

st 25. 3. 15–17, 18–20 6–7:30, 9–12, 13–17, 
18–21

6–7:30, 9–12, 13–16, 
18–19 –

čt 26. 3. 14–16, 19–20 9–12, 13–16, 19–21 9–15, 19–20 senioři 13–14

pá 27. 3. 14–20 6–7:30, 9–21 6–7:30, 9–20 – 

so 28. 3. 10–20 10–20 11–12 –

ne 29. 3. 10–18 10–18 17–18 – 

po 30. 3. zavřeno 6–14 6–8, 12–14 senioři 13–14

út 31. 3. 15–17, 18–20 6–7:30, 9–17, 18–21 6–7:30, 9–17, 18–20 – 

Bazén Přerov (Kopaniny 2) – rozpis aktivit na březen

více informací na www.bazenprerov.cz

3. 3. Výstava a tvořivá dílna – Škola 
hrou aneb Kdo si hraje, nezlobí, Žera-
vice, od 16:00 
7. 3. Tvořivá dílna – dárečky k MDŽ, 
Dluhonice, od 17:00
7. a 8. 3. Tvořivá dílna – indiánské če-
lenky, Žeravice, od 16:00
9. 3. Tvořivá dílna – jarní dekorace, Vi-
nary, od 17:00
10. 3. Tvořivá dílna – veselá myška, 
Lýsky, od 16:00
12. 3. Tvořivá dílna – narcisky z košíč-
ků na cukroví, Čekyně, od 16:00
19. 3. Soutěž Ber-dej – jarní turnaj, 
Čekyně, od 16:00
27. 3. Noc s Andersenem – nocování 
dětí v knihovně, Dluhonice, od 17:00

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
Centrum SONUS, 
Palackého 17a/2833, Přerov 
Pondělí
2. 3., 10:15 Rukodělky: drátkovaný 
svícen – dokončení
9. 3., 10:15 Léčivé koření našich babi-
ček – Olga Župková
9. 3., 11:15 Cvičení paměti
16. 3., 10:15 Inkontinence a jak jí 
předcházet – Anna Stojanová
23. 3., 10:15 Jižní Afrika VI. část – Be-
dřich Šuba
30. 3., 10:15 Dědictví, pokračování – 
Mgr. Zuzana Geroldová
Cvičení s prvky Tai Chi každé pondělí 
od 9 do 10 hod.
Internet pro seniory každé pondělí od 
9 do 13 hod.
Úterý
3. 3. Vycházka: Kozlovice. Sraz na aut. 
zastávce Palackého, odjezd aut. č. 101 
v 10:09 hod. Zpět pěšky podél Bečvy. 
10. 3. Vycházka: Solná jeskyně. Sraz 
v na centru SONUS v 10:30 hod. Ka-
pacita jeskyně je omezená. Je nutné 
se přihlásit u V. Vymětalíkové, tel.: 739 
876 172.
Středa
11. 3., 16:00 Cesta na vrchol Kiliman-
džára – Eva Gabrielová

Čtvrtek 
11. 3., 8:15 cvičení se smovey kruhy 
(5. 3., 12. 3., 19. 3., 26. 3.)
11. 3., 9:30 cvičení se smovey kruhy 
(12. 3., 26. 3.)
11. 3., 9:30 cvičení na balónech (5. 3., 
19. 3.)
11. 3., 10:45 cvičení paměti (5. 3., 19. 3.)
PC kurz pro začátečníky – kurz se 
skládá ze sedmi lekcí, vždy v pondě-
lí od 14:45 do 16:15 hod. Kurz začíná 
v pondělí 23. 3. 2020. Cena kurzu je 
450 Kč. Kurz probíhá v centru SONUS, 
Palackého 17a, a přihlásit se můžete 
u M. Krejčířové, tel.: 777 729 521.

VÝSTAVNÍ SÍŇ PASÁŽ
18. 3. Studie/ k Měsíci – Výstava obra-
zů Jana Pražana a jeho tvorby posled-
ních dvou let
19. 3. Studentská revoluce 1989 – pu-
tovní výstava navazující na výročí sa-
metové revoluce, připravil Ústav pro 
studium totalitních režimů

RODINNÉ CENTRUM SLUNÍČKO
Sokolská 26, Přerov
10.3., 15:30 Jak mluvit s dětmi o smr-
ti s Martinou Špinkovou – co zname-
ná smrt, proč vůbec umíráme a co se 
děje potom? Rodičům se na důmysl-
né otázky svých ratolestí neodpovídá 
dvakrát snadno.
18.3., 16:00 Logopedie s Petrou Je-
melkovou – budou zodpovězeny 
otázky, které Vás napadají ohledně 
komunikačních schopností Vašeho dí-
těte (vývoj řeči, vady řeči, nemluvnost 
apod.). Nutné přihlášení, vstupné: dítě 
70 Kč (vstup do herny dle ceníku), do-
spělý 50 Kč (nevratná záloha 40 Kč).
20.3., 9:00 Háčkování čepičky (tr-
vání 3 hodiny). Přihlášení na našich 
fcb stránkách (Rodinné centrum Slu-
níčko), e-mailu (rcslunicko@email.
cz) nebo přímo v herně. Cena: 300 Kč 
(v ceně háček, příze, drobné občerst-
vení), nevratná záloha 100 Kč. Hlídání 
dětí je možné (50 Kč/1 dítě).

PEŤKAFÉ 
Promítání filmů, každá středa 
v 18:00 hod., zdarma. Kavárna  
Jiráskova 10, Přerov.
4. 3. Ohrožená semínka (94 min) 
2016, USA – Farmáři a ostatní aktivis-
té se snaží uchránit poslední zbytky 
lokálních rostlinných variant, které 
ve světě geneticky modifikovaného 
typu zemědělství zbývají. Na ostrově 
Špicberky stojí betonová stavba při-
pomínající atomový kryt. Nacházejí 
se v ní tisíce rostlinných semen z celé-
ho světa, které jsou tu střeženy před 
možnými globálními krizemi.

DUHA KLUB RODINKA
16.–20.3. motivační kurz projektu 
KOMU SE NELENÍ, TOMU SE ZELE-
NÍ pro mladé do 25 let a osoby nad 
50 let… komunikace podle psychoty-
pu, jak se připravit na pohovor, test na 
co se vlastně hodím, na co si dát po-
zor v internetovém světě a jaké mám 
možnosti na trhu práce aj. možnosti 

DUHA KLUB DLAŽKA
5. 3., 20:00 Livin Free Holeček, Klub 
Teplo, Horní nám., Přerov
14. 3., 14:30 Pohádkový karneval pro 
děti i rodiče Klub Teplo, Horní nám., 
Přerov
14. 3., 19:30 Ples Dlažky – Wyjetej 
Wolej + Primáš, Klub Teplo, Horní 
nám., Přerov
17. 3., 20:00 Radůza s kapelou, Klub 
Teplo, Horní nám., Přerov
18. 3., 17:30 Maroko a Mauretánie 
– pořádek a chaos, Klub Teplo, Horní 
nám., Přerov
28. 3., 19:00 Šediváci – countrybál

Středisko volného času  
ATLAS a BIOS

2. 3. vyhlášení korespondenční sou-
těže O Nej Mazlíka – do 7. 5., BIOS
6. 3. uzávěrka výtvarné korespon-
denční soutěže Namaluj přírodu – 
téma Na loukách a polích, BIOS

12. 3. PET zvířata – soutěž chovatelů 
domácích mazlíčků (15–17 hodin, při-
hlášky předem, BIOS)
13. 3. Tvoření z černého drátu „Ptáček 
v kleci“ od 15 hod. – přihlášky Atlas
20. 3. Den Vody – BIOS, přihlášky ko-
lektivů předem
30. 3. – 3. 4. Velikonoční salon na 
Atlase – akce pro školy, školky a ve-
řejnost s ukázkami lidové tvořivosti. 
Denně od 8:30 do 11:30 a od 13:00 do 
17:00 hod., v pátek jen dopoledne. Pro 
děti jsme připravili celou řadu letních 
táborů pobytových i příměstských, je-
jich kapacita je limitovaná, proto s při-
hláškami rozhodně neváhejte.

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

VÝSTAVIŠTĚ PŘEROV
29. 2. odborná přednáška pro za-
hrádkáře o řezu ovocných stromů 
– jádroviny
7. 3. odborná přednáška pro za-
hrádkáře o řezu ovocných stromů 
– peckoviny
8. 3. a 22. 3., 6:00 Setkání chovatelů 
okrasného ptactva, holubů, drůbeže, 
králíků, psů, koček, hlodavců, kožeši-
nových a terarijních zvířat a akvarij-
ních ryb. Pravidelné setkání vždy dru-
hou a čtvrtou neděli v měsíci
21. 3. Bleší trhy – www.blesitrhypre-
rov.cz, od 8:00 hod.

AKCE PRO SENIORY
24. 3. Jarní setkání seniorů PSP v ka-
várně Bečva. K poslechu i tanci hraje 
skupina Harmonie, od 15:00 do 19:00 
hod.

BESEDA 
28. 3. Beseda s Janem Krylem – skla-
datelem, textařem, básníkem, hu-
debníkem a bratrem Karla Kryla. Farní 
sbor ČCE v Přerově, Č. Drahlovského 1. 
Od 19:00 hod.
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1. 3., 10:00 Ledové království II | Bijásek, přístupný
1. 3., 15:00 Volání divočiny | P, přístupný
1. 3., 17:30 Případ mrtvého nebožtíka | BS, od 12 let
1. 3., 19:30 Příliš osobní známost | od 12 let
2. 3., 18:00 V síti | od 12 let
2. 3., 20:00 1917 | od 15 let
3. 3., 17:30 Chlap na střídačku | od 12 let
3. 3., 19:30 Nabarvené ptáče | LVI VE HVĚZDĚ, od 12 let
4. 3., 18:00 Volání divočiny | přístupný
4. 3., 20:00 Daleká cesta | P/ART od 15 let
5. 3., 10:00 Případ mrtvého nebožtíka | BS, od 12 let
5. 3., 18:00 Birds of Prey (Podivuhodná proměna  
 Harley Quinn) | od 15 let
5. 3., 20:00 Neviditelný | RP, od 15 let
6. 3., 18:00 Volání divočiny | přístupný
6. 3., 20:00 Chlap na střídačku | od 12 let
7. 3., 15:30 Tlapková patrola: Vždy ve střehu | Bijásek,  
 přístupný
7. 3., 17:30 Příliš osobní známost | od 12 let
7. 3., 19:30 Neviditelný | od 15 let
8. 3., 15:30 Frčíme | P/Bijásek, přístupný
8. 3., 17:30 Králíček Jojo | BS, přístupný
8. 3., 19:30 Modelář | od 12 let
9. 3., 17:30 V síti | od 12 let
9. 3., 19:30 Malé ženy | přístupný
10. 3., 18:00 Příliš osobní známost | od 12 let
10. 3., 20:00 Jiří Trnka: Nalezený přítel | LVI VE HVĚZDĚ,  
 přístupný
11. 3., 18:00 Chlap na střídačku | od 12 let

11. 3., 20:00 Vidíš měsíc, Danieli | P/ART, od 12 let
12. 3., 10:00 Nabarvené ptáče | BS, od 12 let
12. 3., 17:30 Bloodshot | RP, od 12 let
12. 3., 20:00 Dokonalý pacient | RP, od 15 let
13. 3., 17:30 Neviditelný | od 15 let
13. 3., 20:00 3Bobule | P, od 12 let
14. 3., 15:30 Ježek Sonic | Bijásek, přístupný
14. 3., 17:30 3Bobule | od 12 let
14. 3., 19:30 Chlap na střídačku | od 12 let
15. 3., 15:30 Dolittle | přístupný
15. 3., 17:30 Můj příběh | BS, od 12 let
15. 3., 19:30 Bloodshot | od 12 let
16. 3., 17:30 Birds of Prey (Podivuhodná proměna  
 Harley Quinn) | od 15 let
16. 3., 20:00 Modelář | od 12 let
17. 3., 18:00 Volání divočiny | přístupný
17. 3., 20:00 Vlastníci | LVI VE HVĚZDĚ, od 12 let
18. 3., 18:00 Křídla pro Coldplay | P/ART, přístupný
18. 3., 20:00 3Bobule | od 12 let
19. 3., 10:00 Příliš osobní známost | BS, od 12 let
19. 3., 17:30 Tiché místo: Část II | RP, od 15 let
19. 3., 20:00 Proxima | RP, od 12 let
20. 3., 18:00 Andílci za školou | P, přístupný
20. 3., 20:00 Tiché místo: Část II | od 15 let
21. 3., 15:30 Ledová sezóna: Ztracený poklad | P/Bijásek,  
 přístupný
21. 3., 17:30 Můj kámoš špión | P, přístupný
21. 3., 19:30 3Bobule | od 12 let
22. 3., 15:30 Princezna zakletá v čase | P/Bijásek, od 12 let

22. 3., 17:30 Malé ženy | BS, přístupný
22. 3., 20:00 Příliš osobní známost | od 12 let
23. 3., 18:00 Modelář | od 12 let
23. 3., 20:00 Neviditelný | od 15 let
24. 3., 18:00 Andílci za školou | přístupný
24. 3., 20:00 Tiché místo: Část II | od 15 let
25. 3., 18:00 Martin Loew – Japonsko | diashow
25. 3., 20:30 3Bobule | od 12 let
26. 3., 10:00 Chlap na střídačku | BS, od 12 let
26. 3., 18:00 Afrikou na pionýru | RP, od 12 let
26. 3., 20:00 Šarlatán | RP, od 12 let
27. 3., 17:30 Mulan | P, přístupný
27. 3., 20:00 Šarlatán | od 12 let
28. 3., 15:30 Ledová sezóna: Ztracený poklad | Bijásek,  
 přístupný
28. 3., 17:30 Šarlatán | od 12 let
28. 3., 19:30 Emma | P, od 12 let
29. 3., 10:00 Tlapková patrola: Vždy ve střehu | Bijásek,  
 přístupný
29. 3., 15:00 Mulan | přístupný
29. 3., 17:00 Příliš osobní známost | BS, od 12 let
29. 3., 19:00 Tiché místo: Část II | od 15 let
30. 3., 18:00 Šarlatán | od 12 let
30. 3., 20:00 Emma | od 12 let
31. 3., 18:00 Andílci za školou | přístupný
31. 3., 20:00 3Bobule | 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

V  měsíci březnu budou v  Pasáži zahájeny dvě 
nové výstavy. Od 18. března zde bude vysta-
vovat své obrazy Jan Pražan. Výstava s názvem 
Studie / k  Měsíci představí autorovy obrazy 
a  kresby z  roku 2019 a  2020. Velkoformátové 
malby budou doplněny kresbami a  studiemi. 
Tématem prací bude autorovo uvažování o mís-
tě ve světě, z  širší perspektivy až k  vesmíru. 
19.  března zahájíme v  Pasáži výstavu, která se 
ještě váže k výročím r. 2019. Putovní výstavu s názvem Studentská revolu-
ce 1989 připravil Ústav pro studium totalitních režimů a zaměřuje se na pád 
komunistické diktatury především pohledem studentů.

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

Výstava k  115. výročí narození malíře 
Zdeňka Buriana vychází ze sbírek přerov-
ského muzea a  představuje soubory Bu-
rianových nástěnných obrazů pro škol-
ní vyučování. Celé předchozí generace 
se učily vnímat minulost skrze Burianovy 
obrazy dávných krajin, zvířat a lidí z cyklu 
Vývoj člověka, Země a vesmíru. Atraktiv-
ními exponáty jsou tři originály lidských typů z prvorepublikové série Země 
a lidé. Připomeneme zajímavé soubory Půdní typy a Krajinné typy, vše doplní 
související ilustrace z časopisu Širým světem, dobových učebnic a populár-
ně-naučné literatury. Dozvíte se o významných českých malířích současného 
paleoartu, jak jsou dnes obrazové rekonstrukce pravěku nazývány. 

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

V březnu můžete v Galerii ESO obdivovat mimo 
jiné i nové grafické listy od dvou významných 
grafiků dnešní doby Oldřicha Jelena a Tomáše 
Hřivnáče. Oldřich Jelen studoval na AVU v Pra-
ze a v současné době se zejména soustředí na 
tvorbu volných grafických listů velmi náročnou 
technikou tisku z kamene – litografie, ve které 
zhodnocuje svoji dokonalou kresebnou techni-
ku. Tomáš Hřivnáč se zabývá se především gra-
fickou tvorbou, je vynikající v  technice suché 
jehly. Za dílo Flamenco I. získal v roce 2009 prv-
ní cenu na mezinárodním bienále grafiky Xáti-
va ve Španělsku. 

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

Galerie města Přerova představí pro-
střednictvím zapůjčené sbírky z  Mu-
zea umění Olomouc od poloviny 
března jednu z  nejvýznamnějších 
osobností olomoucké umělecké scé-
ny – architekta Petra Braunera, který 
v současné době žije a pracuje v Přero-
vě. K vidění budou z jeho tvorby napří-
klad administrativní budova Levi Inter-
national před přerovským výstavištěm, soutěžní návrh na Tyršův most, návrh 
kašny u restaurace Haná, dětské hřiště v ulici Jasínkova, autosalon Suzuki, ro-
dinný dům v Přerově-Újezdci a další. Výstava potrvá do 29. dubna.
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