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Upozorňujeme čtenáře, že veškeré informace, které jsou zveřejněny v Přerovských listech, jsou platné ke dni tisku 19. března 2020.

Opatření kvůli šíření korona-
viru jsou v ulicích vidět – veřejný 
život v Přerově se zastavil. Jindy 
rušná a lidmi přeplněná náměstí, 

Centrální náměstí T. G. Masaryka obvykle křižují desítky lidí. Ti, kteří se v těchto dnech na ná-

městí přece jen vydají, se snaží chránit rouškou. 

Omezený provoz je také v  největší přerovské nákupní galerii. Z  prodejen zůstává otevřena 

například ta s potravinami.  Foto | 4x Město Přerov

Život se "zastavil" i v kostele svatého Vavřince, mše svaté musely být zrušeny. Konat se nesmí 

ani žádné akce v Městském domě.

Jiráskova ulice vedoucí do centra města – jindy přeplněná lidmi, kteří sem míří do prodejen, 

v těchto dnech tudy projde jen málokdo.

ulice i obchodní galerie jsou od 
poloviny března neobvykle lidu-
prázdné. Lidé opouštějí své domo-
vy, jen když musí do zaměstnání, 

nakoupit potraviny nebo třeba 
do lékáren či nemocnic. Na rad-
nici opakovaně zasedala bezpeč-
nostní rada a krizový štáb, veškeré 

informace se občané aktuálně 
a neprodleně dozvídají z webových 
stránek města, kde byla zřízena 
speciální sekce Koronavirus.  red
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Školy zůstávají zavřené, zápisy 
budoucích prvňáčků se odkládají 
Zápisy dětí do přerovských 
prvních tříd se kvůli nouzovému 
stavu nebudou v plánovaném 
termínu – tedy v pondělí 
6. a v úterý 7. dubna – konat. 
Odbor sociálních věcí a školství 
přerovského magistrátu čeká na 
pokyn Ministerstva školství, pak 
vypíše nové termíny zápisů.

V některých městských 
bytech se zvýší nájemné 

Zájemci o dotaci na dešťovku by neměli otálet

JEDNÁNÍ ZASTUPITELŮ 

Zastupitelé města se sejdou 
v pondělí 27. dubna v sále Měst-
ského domu. Jejich jednání za-
číná ve 14 hodin a  přímý pře-
nos mohou zájemci sledovat 
na webových stránkách měs-
ta www.prerov.eu a  v  Televizi 
Přerov.

Nájemníkům v přerovských 
městských bytech se od května 
zvedne nájemné o 2,8 procenta. 
Zvýšení o takzvanou inflaci se 
týká 836 domácností – 574 ži-
jících ve standardních obecních 
bytech a 262 v domech s pečo-
vatelskou službou.

K navyšování nájemného 
tímto způsobem dochází už šes-
tým rokem, sazba se mění každý 
rok – a vždy v přímé návaznosti 
na informace z Českého statis-
tického úřadu, který sleduje in-
flaci. „V předloňském roce došlo 
v Přerově například ke zdražení 
o 2,5 procenta, vloni o 2,1, letos 
tedy dojde ke zvýšení o 2,8 pro-
centa,“ vzpomněl náměstek pri-
mátora Michal Zácha, který 
zároveň zdůraznil, že navýše-
ní nájemného o inflaci se týká 
pouze těch nájemců, kteří mají 
ve smlouvě takzvanou inflační 
doložku – tedy majitelů nověj-
ších smluv. Ti, kteří inflační do-
ložku ve smlouvě nemají, budou 
platit stejně jako v předešlých  
letech.

Pro přerovské nájemníky 
to prakticky znamená, že roč-
ně vydají za bydlení v průměru 
o 500 až 600 korun více. „Na-
příklad ve standardním bytě 
platí v současné době nájemníci 
52,25 korun za metr čtvereční, 
od května zaplatí 53,71 korun. 
Za byt v domě s pečovatelskou 
službou platí 37,40 korun za 
metr čtvereční a nově budou 
platit 38,45 korun,“ upřesnila 
Petra Hirschová z přerovského 
magistrátu. lech

POČET MĚSTSKÝCH BYTŮ

Město Přerov má celkem 
1413 bytů, z toho je 25 aktuálně 
volných, protože jsou 
neobyvatelné a čekají na opravu 
před možným nastěhováním 
nových nájemníků. 

Děti, které do konce srpna le-
tošního roku oslaví šesté naroze-
niny, se přijdou k povinné škol-
ní docházce zapsat zřejmě až 
v květnu. „Očekáváme, že k zá-
pisu dorazí asi 470 předškoláků 
– až skončí nouzový stav vyhlá-
šený kvůli nebezpečí nákazy ko-
ronavirem, budeme rodiče infor-
movat o novém termínu,“ řekl 
náměstek přerovského primá-
tora Petr Kouba. Informace na-
jdou zákonní zástupci na úřední 
desce magistrátu, na webu měs-
ta, na nástěnkách mateřských 
škol a zveřejněny budou také 
v médiích.

U zápisu jsou děti poprvé zkoušeny v lavicích. Učitelé zjišťují, jestli poznají barvy nebo geo-

metrické tvary.  Foto |Archiv ZŠ Trávník

Demografická křivka nazna-
čuje, že letos usedne do lavic 
prvních tříd nejméně dětí za po-
sledních pět let – nejsilnějším 
ročníkem za posledních 15 let 

byl rok 2016, kdy k zápisu přišlo 
566 dětí. Zápisy dětí do mateř-
ských škol, které se konají tradič-
ně v květnu, prozatím v ohrožení 
nejsou.  lech

V roce 
2019 přišlo 
k zápisům 

497 dětí

Na konci minulého roku přero-
vští zastupitelé schválili nové do-
tační programy pro letošní rok. 
Mezi nimi je i dotace na zadržo-
vání dešťové vody. Nově město 
přispěje finanční částkou tři sta 
padesát tisíc korun těm, kteří se 
rozhodnou ve svých domech za-
držovat dešťovou vodu. Odbor 
stavebního úřadu a životního pro-
středí už přijímá žádosti. Zájemci 

o dotace najdou příslušné formu-
láře na webu města.

Město chce tímto dotačním 
titulem motivovat Přerovany 
k tomu, aby svůj projekt při stav-
bě nebo rekonstrukci navrhli tak, 
aby šetřili životní prostředí. Aby 
neplýtvali pitnou vodou a záro-
veň zadržovali dešťovou vodu 
v krajině. „Nárok na tuto dotaci 
bude mít každý fyzický žadatel, 

který získá státní dotaci. Stát při-
dělí padesát procent z uznatel-
ných nákladů a město jim pak 
z toho přidá pětadvacet procent, 
zbylých pětadvacet procent si kaž- 
dý uhradí sám. Průměrně taková 
realizace u rodinného domu vy-
chází na sto tisíc korun,“ počítá 
přerovský radní Jakub Navařík. 
Získat peníze může deset až pat-
náct žadatelů.  fli

ČEZ Distribuce ruší plánované odstávky elektřiny
Z preventivních i karantén-

ních důvodů jsou tisíce občanů 
České republiky doma a pracují 
z domova. Jejich zaměstnavatelé 
jim umožnili mít takzvaný home 
office. K dobře odvedené prá-
ci potřebují nejen wifi připoje-
ní, ale především elektřinu. ČEZ 
Distribuce proto ruší plánované 
odstávky elektřiny související 
s pravidelnou údržbou zařízení 
distribuční soustavy.

Na základě vyhlášeného 
nouzového stavu a s tím sou-
visejících mimořádných opat-
ření, jako je právě karanténa 

i vzrůstající počet zaměstnanců 
pracujících z domova, přistoupi-
la ČEZ Distribuce na svém dis-
tribučním území, v termínu od 

pondělí 16. března až do odvo-
lání k výraznému omezení počtu 
plánovaných odstávek elektři-
ny. Jedná se především o pláno-
vané odstávky, které lze odložit 
a nebudou mít vliv na bezpečnost 
a spolehlivost dodávek elektři-
ny. Do odvolání budou probíhat 
pouze plánované práce s přeruše-
ním dodávky elektřiny realizova-
né za účelem zvýšení bezpečnosti 
a spolehlivosti dodávky elektřiny, 
například v případě poruch na-
stalých silným větrem. Aktuální 
informace najdou lidé na webu 
www.cezdistribuce.cz. fli
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Řidiči musejí počítat s uzavírkami, neprojedou 
přes Osmek, objížďka platí i pro Čekyni
Není to jednoduché, 
bezproblémové – a ani 
krátké. Nutné ale bezesporu. 
Řeč je o dalších uzavírkách, 
s nimiž se musejí vypořádat 
řidiči v Přerově. Investice 
Vodovodů a kanalizací uzavřely 
přerovskou ulici Osmek a silnici 
v Čekyni.

Počínaje pondělím 9. března 
došlo k úplnému uzavření hlav-
ní krajské silnice v Čekyni, kde se 
pokračuje s budováním kanali-
zace. Po dobu čtyř měsíců budou 
postupně zavřeny i místní komu-
nikace, protože se tam mají stavět 
jednotlivé kanalizační stoky.

„Řidiči místní částí až do 
12. července prakticky vůbec ne-
projedou, takže budou muset jez-
dit přes Žeravice. Naše občany 
čeká složité objíždění, aby se vů-
bec dostali ke svým domovům,“ 
uvedl předseda místního výboru  
Čekyně Bohumír Střelec. Složi-
tější situace nastává i s autobuso-
vou dopravou. Linka MHD bude 
od prvního dne uzavírky až do 
29. března zajíždět přes Žeravice 

a Lhotku na zastávku Čekyně-
-dolní konec – a tudíž všichni ces-
tující budou muset absolvovat del-
ší trasu ze svého bydliště na tuto 
zastávku. Situace by se měla čás-
tečně zlepšit od 1. dubna, kdy tato 
linka začne zajíždět do centra 
obce na zastávku Čekyně-škola. 

Jde o investiční akci  
za 162 milionů korun

„Od 22. dubna přijde další změ-
na v jízdním řádu této linky, která 
má jezdit z důvodu uzavírky ulice 
Jabloňová pouze na trase Přerov-
-Čekyně, zastávka škola – a bude 
jezdit mimo Žeravice,“ upřesnil 
předseda Střelec. Vzpomněl i to, 
že příměstská linka číslo 513 ne-
bude přes obec projíždět vůbec 
a pojede trasu Přerov, Předmostí, 
Žeravice, Penčice, Tršice, Lipňany 
a zpět – a to také po dobu čtyř mě-
síců. K této změně byly vydány vý-
lukové jízdní řády, kde jsou uvede-
ny zastávky a časy spojů.

Místní část Čekyně se tak-
to uzavřela kvůli velké inves-
tiční akci společnosti Vodovo-
dy a kanalizace Přerov, která za 
162 milionů korun buduje něko-
lik staveb, které postupně při-
nesou kanalizaci nejen do Čeky-
ně, ale také do obcí na Lipnicku 
v trase Dolní Újezd-Skoky-S-
taměřice a do hranické míst-
ní části Lhotka. „V první části 
je v plánu vybudování splaškové 

kanalizace v Čekyni v celkové 
délce 5796 metrů – a také stav-
ba čističky, která má v budouc-
nu čistit i odpadní vody z míst-
ní části Penčice a blízkých obcí 
Lhotka a Zábeštní Lhota,“ řekl 
k investici předseda představen-
stva společnosti VaK Přerov Mi-
chal Zácha.

Ulice Osmek se zavře  
na devět týdnů

Také přerovská ulice Osmek 
se dočkala od 9. března investi-
ce, spočívající v rekonstrukci ka-
nalizační stoky, která ulici uza-
vřela až do 20. května. „Řidiči 
budou nuceni využít objízdnou 

trasu vedoucí po místní komu-
nikaci v ulici Kopaniny, dále po 
III/04724 v ulici Velká Dlážka 
– až po I/47 směrem na Lýsky 
a Prosenice, a to obousměrně,“ 
nastínil radní pro dopravu Tomáš 
Navrátil. Změnu doznaly i jízdní 
řády autobusů městské i příměst-
ské dopravy – pasažéři se více do-
zví na stránkách dopravce a v sys-
tému celorepublikového portálu 
IDOS. „Cestující musejí počítat 
s tím, že kvůli uzavírkám je u li-
nek MHD číslo 104 a 106 bez ná-
hrady zrušena zastávka Přerov, 
Kopaniny, ZTŠ,“ upozornila Mar-
gita Považanová z přerovského 
magistrátu.  lech

Řidiči, kteří chtějí jet z Žeravic do Čekyně, musí oklikou po objízdné trase. 

 Foto | Monika Fleischmannová

Potraviny, drogerie, léky. Krizová linka je v provozu, slouží osamělým lidem
Speciální krizová linka urče-

ná lidem v karanténě, osamělým 
osobám a seniorům nad sedmde-
sát let, začala fungovat ve středu 
18. března úderem osmé hodi-
ny ranní. Na telefonní číslo 702 
235 337 se mohou obracet zájem-
ci z těchto tří skupin občanů Pře-
rova a místních částí, kteří mají 
zájem o donášku potřebných po-
travin. Nejde ale o nákup, který 
by službě na lince nadiktovali – 
balíčky jsou předem stanovené 
a volající pouze upřesní, o který 
má zájem.

V balíčku číslo jedna je kilo-
gram cukru, litr mléka, balení 
těstovin, tři polévky v sáčku či 
do hrnečku, toustový chleba, tři 
kusy paštiky v konzervě, balený 

plátkový sýr, trvanlivý salám 
a krabička černého čaje. V dru-
hém balíčku je toaletní papír, 
tuhé mýdlo a hygienické potřeby 
pro ženy – podle jejich požadav-
ků. A třetí typ balíčku je určený 
pro kojence, v něm je kojenecké 

mléko, dětské plenky a čaj. 
Všechny objednávky jsou lidem 
doručeny přímo do jejich domo-
vů, platby se začnou řešit indivi-
duálně, počítá se s tím, že nákupy 
nebudou každodenní, ale jednou 
za tři dny. Zájemci o službu, kteří 

budou potřebovat vyzvednout 
i léky, mohou svůj požadavek 
rovněž nahlásit na krizovou lin-
ku – tam jim obsluha poradí, jak 
mají v dané věci postupovat. Lin-
ka je k dispozici od osmi ráno do 
čtyř odpoledne – a to až do odvo-
lání vždy od pondělí do pátku. lech

DOČASNÝ PRŮJEZD

Po dobu uzavírky v ulici Osmek 
mohou občané – kteří bydlí 
v ulici Osmek, U Žebračky, Křivá 
a Lužní – projíždět ke svým 
domovům přes Výstaviště.

Vláda na mimořádném zasedání 
ve středu 18. března schválila 
několik nových opatření 
v souvislosti s bojem proti 
šíření koronaviru. Zavedla zákaz 
pohybu a pobytu mimo bydliště 
bez ochranných prostředků 
dýchacích cest. Zároveň se pro 
seniory nad 65 let speciálně 
vyhradil čas k nakupování 
potravin.
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Očima architektky: Uzavření a opevnění města bylo žádanou životní jistotou

V Přerově se buduje síť pro rychlý internet. 
Společnost slibuje, že rozbité ulice opraví
Rozkopané chodníky téměř 
v celém městě, omezení pro 
chodce i cyklisty, kritika na 
občas nedokonalé úpravy po 
dokončení prací. 

Tak může v této chvíli na Pře-
rovany působit budování vyso-
korychlostní optické internetové 
sítě pro deset tisíc přerovských 
domácností, kterou loni v září za-
hájila společnost T-Mobile. Zá-
stupci firmy se sešli na radnici 
s náměstkem primátora Micha-
lem Záchou, který si je pozval 
právě kvůli kritice veřejnosti. Té 
se nelíbí, že dělníci opouštějí stav-
bu s nepořádkem v zádech.

„Cílem naší schůzky bylo na-
stavení kontrolního mechanismu 
– my nejsme proti investici fir-
my, na niž mnozí Přerované čeka-
jí, ale zároveň trváme na tom, že 
veškeré rozkopané komunikace 
musejí být uvedeny do původního 
stavu,“ řekl náměstek Zácha. Prá-
vě na jeho adresu chodí od obča-
nů písemné stížnosti a fotografie, 

dokladující stav chodníků po od-
chodu dělníků pracujících pro 
T-Mobile. Společnost kritiku vní-
má a její zástupkyně Alena Klva-
ňová začátkem března řekla: „Ně-
které komunikace byly koncem 
minulého roku opraveny pro-
vizorně z důvodu klimatických 
podmínek – jakmile to ale poča-
sí dovolí, tak vše bude upraveno 
definitivně. Po oschnutí terénu 
se pustíme i do úpravy zelených 
ploch. Prosíme teď občany o po-
chopení a trpělivost.“ Uvedla i to, 
že pokud dojde k neúmyslnému 
poškození květin, keřů, stromů, 
podzemních či nadzemních zaří-
zení nebo budov, tak tyto škody 
společnost na své náklady opraví, 
případně nahradí.

Dělníci kopou už půl roku
Firma odstartovala výkopo-

vé práce v Předmostí v závěru 
léta loňského roku. Do konce le-
tošního května mají být hoto-
vy tamní ulice Tyršova, Kotkova, 
Zahradní, Sportovní, Janáčkova 

a Karasova. Do posledního 
června to budou podle harmo-
nogramu ulice Hranická a Pod 
Skalkou, do července Dr. M. Ho-
rákové, U Pošty a část ulice Pro-
stějovské – a do konce srpna pak 
druhá část Prostějovské, 1. květ-
na, Tylova, Olomoucká. Pracuje 
se i na přerovských sídlištích, do 
konce března mají dělníci opus-
tit ulici Mikuláškovu a částeč-
ně i Svornosti, do konce dubna 
pak bude definitivně ukončena 
stavební činnost v ulicích Svor-
nosti, U Výstaviště, Seifertova, 
Bajákova, Za Mlýnem a Kopani-
ny. Do konce května už by nemě-
ly být výkopy v ulicích Osmek, 
U Žebračky, Malá Dlážka, Bra-
bansko a v části Sokolské ulice. 
Do posledního června už nemá 
panovat stavební ruch v Sokol-
ské, Na Hrázi, v ulici Jilemnic-
kého a dále pak částečně na Vel-
ké Dlážce a v ulici Svépomoc II. 
V červenci už bude kompletně 
hotová Velká Dlážka, zčásti Na 
Svépomoc, Svépomoc I, II a III, 

nábřeží Edvarda Beneše, Na Od-
poledni a Mervartova. 

A do konce letních prázdnin 
už přijdou na řadu poslední čás-
ti ulic Fügnerova, Mervartova, 
U Strhance, Dluhonská, Na Hrá-
zi, Malá Tratidla, Na Svépomoc 
a Svépomoc I, II, III. „Pak nás ješ-
tě čekají výkopové práce v lokalitě 
od lávky u loděnice po lávku u te-
nisových kurtů, následně až po 
třídu 17. listopadu – tam se bude 
pracovat po etapách až do prosin-
ce letošního roku. Harmonogram 
občanům ještě upřesníme,“ doda-
la Alena Klvaňová.

Společnost T-Mobile po dokon-
čení prací napojí na vysokorych-
lostní optické přípojky přibližně 
800 rodinných a 900 bytových 
domů – ještě předtím se ale zavá-
zala, že uvede všechny rozkopané 
trasy do pořádku. „A my si to po-
hlídáme. I naši úředníci budou je-
jich slib kontrolovat, případně je 
urgovat. Přivítáme také podněty 
od občanů,“ řekl na závěr primá-
torův náměstek Michal Zácha.  lech

Současný otevřený 
svět zažívá velkou zkouš-
ku. Veřejná prostranství 
jsou v důsledku karan-
ténních nařízení vylidně-
ná. Otevřenost světu, je-
jíž ztrátu dočasně všichni 
pociťujeme, byla v dřívěj-
ších dobách zásadně jiná, 
a to i z pohledu urbanis-
mu a stavby města. Dále 
pokračuje v seriálu Pře-
rovských listů městská 
architektka Alice Michál-
ková. Přístup do měs-
ta byl možný pouze přes 
vstupní brány a město se na noc 
zamykalo. Uzavření a opevně-
ní města bylo žádanou životní 
jistotou.

Zmínky o opevnění přerov-
ského návrší jsou z písemných 
pramenů doloženy už z 11. stole-
tí. Díky archeologickému výzku-
mu domů na Horním náměstí 
lze usuzovat, že původní hradba 
byla dřevěná s příkopem a hli-
něným valem. Dřevěné hrazení 
bylo tvořeno svázanými dubový-
mi kmeny. Prostor mezi kmeny 

byl vyplněn štípanými kameny 
a hlínou. 

Hradební zeď obklopovala 
Horní náměstí

Dochované části hradeb, kte-
ré můžeme obdivovat od Bečvy 
a z ulice Pod Valy, jsou památ-
kou propracovaného středověké-
ho bezpečnostního stavitelství. 
Opevnění kamennými hradba-
mi začal stavět Vilém z Pernštej-
na ve druhé polovině 15. století. 
Horní město bylo celé uzavřeno 

hradební zdí s mnoha ba-
štami a dvěma hlavními 
branami v dnešní Pivo-
varské ulici a v ústí Že-
rotínova náměstí. Hradby 
byly vystavěny z lomové-
ho vápence – travertinu 
dovezeného z nedalekých 
obcí Majetín a Tučín. 
Součástí opevnění je do-
dnes dochovaná a citlivě 
rekonstruovaná fortna, 
malá branka se schodi-
štěm a uličkou vedoucí 
k Bečvě. 

Dřevěnou palisádou 
bylo opevněno dokonce i takzva-
né Dolní město. Z veduty měs-
ta z roku 1720 je patrná podoba 
několika původních městských 
bran. Ty stávaly přibližně v mís-
tech dnešního křížení Blahosla-
vovy a Palackého ulice (Tova-
čovská brána), v ulici Palackého 
(Kroměřížská brána), na Žerotí-
nově náměstí směrem na Šířavu 
(Šířavská) nebo brána v Most-
ní ulici (Mostní). Připomínka 
městských bran je dodnes sou-
části znaku města Přerova.

Na náměstí TGM  
stával morový sloup

Začátkem 19. století dochá-
zí k velkým změnám: města se 
otevírají, hradební valy a příko-
py jsou rušeny, opevněné brá-
ny bourány. Není nezajímavé, že 
v Přerově byl ve stejné době od-
straněn také morový sloup – ba-
rokní sousoší z dílny sochaře Jo-
hanna Sturmera připomínající 
oběti velké morové epidemie z let 
1713–1715. Toto monumentální 
sousoší, které stávalo na dneš-
ním náměstí TGM, bylo velmi 
specifické. Na jeho vrcholu ne-
byl obvyklý výjev Panny Marie, 
ale socha svatého Josefa s Ježíš-
kem v náručí, kterou dnes může-
me najít mezi kostelem svatého 
Vavřince a farou v Kratochvílo-
vě ulici. Další patroni ze zrušené-
ho sloupu, svatý Ignác z Loyoly 
a svatý Karel Boromejský, shlíže-
jí z nik v průčelí kostela. Do kos-
tela na Šířavě pak střeží vstup 
svatý Michael. Dle charakteris-
tických symbolů a provedení so-
chy je nepravděpodobné, že se 
jedná o skutečně původní sochu. 

Veduta z  r. 1730 – perokresba, kterou nechala vytvořit přerovská 

městská rada pro Dismase Josefa Ignáce Hoffera, jako podklad pro 

historii Moravy.  Foto | Archiv Alice Michálkové
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INZERCE

Letošní sezona na dopravním hřišti začíná, 
město přikoupilo pro děti dva nové semafory

Se začátkem dubna začíná 
nová sezona na přerovském do-
pravním hřišti. To v areálu stře-
diska volného času Atlas v Žiž-
kově ulici každoročně navštíví 
tisícovka dětí, které sem míří 
především dopoledne v rámci 
školní výuky, odpoledne se tady 
střídají děti z mateřských škol. 
V letošním roce přibyly na hřišti 
nové semafory pro chodce a opět 
se rodiče s dětmi mohou těšit na 
léto – hřiště se během letních 
prázdnin zase otevře veřejnosti. 

Dopravní hřiště v Žižkově uli-
ci funguje nepřetržitě už od roku 

1993. Jenže chátralo a už nespl-
ňovalo požadavky pro současnou 
dopravní výchovu. V roce 2018 
město areál za téměř půl milionu 
korun zrekonstruovalo. 

V garáži parkuje vybavení pro 
všechny věkové skupiny dětí od 
předškolního věku až po druhý 
stupeň základní školy. „Kromě 
kol máme také koloběžky, proto-
že ne všichni, přestože jde o vět-
ší děti, umí jezdit na kole. Inven-
tář stále obnovujeme, snažíme 
se dokupovat nové pomůcky pro 
praktickou i teoretickou výuku, 
s údržbou kol nám pomáhají od-
borníci,“ řekla ředitelka Středis-
ka volného času ATLAS a BIOS 
Přerov Blanka Mašková.

S výukou pomáhají studentky
Na hřišti se pořádají okrsko-

vé i oblastní dopravní soutěže 
mladých cyklistů, spolupracu-
jí tady jak s policií, zdravotníky, 
tak i s hasiči. „Hřiště není velké, 
ale na výuku je jak dělané. Děti 
můžete hned zastavit a říct jim, 
v čem chybovaly. Pomáhají nám 
i studentky z místní střední pe-
dagogické školy v rámci praxe,“ 
vysvětlila Mašková. 

Do školních osnov se doprav-
ní výchova ještě více začlenila 

v roce 2013. Systematická do-
pravní výchova probíhá během 
celého roku, v první části děti 
poznávají například dopravní 
značky a učí se teoretickým zá-
kladům, pak si mohou získané 
znalosti ověřit v praxi přímo na 
dopravním hřišti – formou hry si 
nacvičují dopravní provoz.

„Hřiště je základními i ma-
teřskými školami během škol-
ního roku plně využito, přesto 
kdyby měl někdo z veřejnosti zá-
jem vyzkoušet si jízdu při doprav-
ních značkách, je to možné po 

předchozí telefonické domluvě,“ 
uvedla Mašková. Pro veřejnost 
bylo hřiště zpřístupněné vůbec 
poprvé během loňských letních 
prázdnin. Zájem byl obrovský, 
a tak už teď je jasné, že se hřiště 
návštěvníkům otevře i toto léto. 
 fli

Na dopravním hřišti každoročně probíhá soutěž mladých cyklistů pod záštitou BESIP a ve spo-

lupráci se státní i městskou policií a studenty GJB a SPgŠ Přerov. 

 Foto | Archiv Střediska volného času ATLAS a BIOS Přerov

V České republice se v současné 
době nachází více než 160 do-
pravních hřišť. Máme tak jednu 
z  nejrozvinutějších sítí doprav-
ních hřišť v Evropě. 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Standardy dopravního vzdělává-
ní počítají s tím, že základy pravi-
del silničního provozu by si dítě 
mělo osvojit nejpozději do 10 let 
věku, odkdy smí samostatně jez-
dit po pozemních komunikacích 
na jízdním kole. V  rámci progra-
mu připraveného Ministerstvem 
dopravy ČR probíhá zpravidla ve 
čtvrtých třídách základních škol. 
Po úspěšném završení výuky dítě 
dostává takzvaný „průkaz cyklis-
ty“, který je však jen symbolický 
a nemá žádné právní dopady.



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

Do Kozlovic se nejlépe dostanete po cyklostezce
Pokračujeme v představování 
přerovských místních částí. 
Tentokrát jsme si udělali výlet 
na východ od Přerova – po 
třech kilometrech dojedete do 
Kozlovic, jedné z nejbližších 
částí Přerova. 

Kamila Marková 
Dostupnost dobrá, 
autobusy jezdí, ako-
rát ta doprava, když 
jdu s dítětem ráno do 
školy, tak tady musí 
být městská poli-
cie, aby auta vůbec 
zastavila.

Jak se vám líbí v Kozlovicích?

Žije v ní asi 600 obyva-
tel a stále častěji se tam stěhu-
jí mladé rodiny, a to především 
do novostaveb, které vznikají na 
okraji obce směrem na Želatovi-
ce – jenže i přesto se počet oby-
vatel mírně snižuje. V současné 
době místní nejvíce rozčiluje ka-
tastrofální dopravní situace, ha-
varijní stav chodníků a komuni-
kací. Nejen o problémech, které 
Kozlovické trápí, ale i o tom, na 
co jsou tamní lidé hrdí, jsme si 
povídali s předsedkyní místní-
ho výboru Jolanou Čechovou.

Jak se podle vás lidem 
v Kozlovicích žije?

Podle mého názoru bydle-
ní v Kozlovicích má své výhody 
i nevýhody. Záleží na tom, v jaké 
části Kozlovic bydlíte. Pokud ob-
čan bydlí v Grymovské ulici, kte-
rá je velmi frekventovaná a v po-
slední době je využívána 
jako objízdná trasa pro 
těžkou nákladní dopra-
vu, tak se mu tady moc 
dobře nežije. V noci se 
nevyspí a má poničenou 
nemovitost. V ostatních 
částech obce to není tak 
zlé.

Kozlovice leží ne-
daleko Přerova, jak 
u vás funguje do-
pravní spojení a co všech-
no tu máte?

Máme zde obchod, oprave-
nou kapličku svatého Vendelína 
a kanalizaci. Funguje zde MHD 
a další spoje IDSOK. Autobu-
sy jezdí v pracovní dny každou 

hodinu, ale o víken-
dech a svátcích je 
to horší. Problém je 
v tom, že v Kozlovi-
cích se setkávají lin-
ky z různých směrů 
a většinou autobusy 
jezdí těsně za sebou 
a pak třeba dlouhou 
dobu nic. Cyklisté 
mohou využít cyk-
lostezku, která vede 
v těsné blízkosti hlav-

ní silnice. Tato stezka je hodně 
využívána, a to jak cyklisty, tak 
chodci. Vzhledem ke zvýšené-
mu pohybu velkých nákladních 
aut je někdy docela nebezpeč-
né se po ní pohybovat, proto-
že je od silnice oddělena pouze 

úzkým pruhem. Další způsob, 
jak se do Kozlovic dostat, je po 
stezce, která vede krásnou pří-
rodou okolo řeky Bečvy. Zde 
je problém v tom, že stezka je 
úzká a vyskytuje se na ní vel-
ké množství lidí od kolařů přes 
chodce, bruslaře, pejskaře až 
po matky s kočárky. Protože ne-
jsou přesně vymezena pravidla 
pro pohyb všech lidí, dochází 
zde často ke kolizím a hádkám.

Funguje u vás kulturní 
život?

Co se týká spolků, tak v obci 
pracuje sbor dobrovolných ha-
sičů, jehož členové pomáhají při 
pořádání různých akcí a také 
se aktivně zapojují do řešení 

Jaroslava Zanášková 
Jsem ráda, že stojí 
policisté u přechodu. 
Jsem ráda, že tady 
máme obchod, i když 
pro zeleninu stejně 
musím do města, ale 
to je naštěstí kousek.

Josef Stavař 
Jediné, co nás v po-
slední době trápí, 
jsou výpadky elektři-
ny, stačí, aby trochu 
zafoukalo, a hned je 
porucha.

Roman Janča
Já mám štěstí, já žiji 
v klidné ulici v ro-
dinném domku se 
zahradou, a tak mi ta 
katastrofální součas-
ná doprava tolik ne-
vadí. Jinak v Kozlovi-
cích žiji rád. 

Za sportovními zážitky si mohou Kozlovičtí zajít na fotbalová utkání. Místní klub FK Kozlovice hraje divizi.  Foto | Archiv FK Kozlovice

ANKETA

problémů. Dále je zde svaz za-
hrádkářů, který se stará o pro-
voz a údržbu zahrádek v lokali-
tě pod Kozlovicemi. Fotbalový 
klub a sportovci udržují a rozši-
řují areál sportu v blízkosti cyk-
lostezky Bečva. Areál se nachá-
zí v pěkném prostředí a je hojně 
využíván a navštěvován nejen 
obyvateli Kozlovic. Návštěvníci 
mohou využít služby restaura-
ce, dětské hřiště, tenisové kurty 
a bazén.

Místní výbor Kozlovice ve 
spolupráci se spolky a obča-
ny pořádá každoročně několik 
akcí. Jedná se o večírek, Den 
Kozlovic, hody, mši svatou, se-
tkání seniorů a vánoční zpívání 
v kapli svatého Vendelína.  fli

Předsedkyní místního 

výboru v  Kozlovicích je 

Jolana Čechová. 
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Až čtyři stovky teček či čárek na jednom 
vajíčku. Tak zdobí malérečka Milena Malinová
Velikonoce patří k nejstarším svátkům. Zatímco křesťané si 
připomínají vzkříšení Ježíše Krista, pro některé je tento svátek 
vítáním přicházejícího jara. Ať už je to tak či onak, k Velikonocům 
se pojí tradice a zvyky, které jim dodávají tu pravou atmosféru. Jen 
těžko si je lze představit bez upečeného beránka, mazance nebo 
pomlázky upletené z mladých vrbových proutků a malovaných 
kraslic. Mnohé domácnosti během Velikonoc zdobí kraslice od 
Mileny Malinové z Přerova, se kterou jsme si povídali nejen o tom, 
jaké techniky používá.

INZERCE

Monika Fleischmannová

Kdo vás přivedl ke zdobení 
a obecně k ručním pracím?

Ke zdobení mě přivedla moje 
maminka. Poznala jsem tak 
mnoho výtvarných technik. Kro-
mě pletení, háčkování, vyšívá-
ní, drhání, paličkování a dal-
šího jsem se díky maminčině 
aktivitě seznámila také s výro-
bou modrotisku. Vzpomínám 
si, že jsem překreslovala práce 
dětí ze školky rezervou na látku 
a maminka dokončila v koupel-
ně modrotiskový proces. To bylo 
pro mne ve věku školačky úplné 
kouzlo.

Jaké techniky používáte?
Maminka se sestrami zdobily 

slámové kraslice. Já jsem si jich 
také pár zkusila, ale to mne moc 
neuspokojovalo. Zkoušely jsme 
i batikované kraslice. Bavilo mne 
připevňovat obvazem květinky, 
lístečky nebo samotné gumičky 
na vyfouklé vajíčko a očekávat, 
jak barvící proces buď v cibulo-
vých slupkách či mořidlech na 

dřevo nebo barvách na vajíčka 
dopadne. Složitější jsou voskové 
kraslice. Do lžičky jsme daly vče-
lí vosk, pod lžíci hořící svíčku. 
Rozehřátý včelí vosk jsme naná-
šely špendlíkem zapíchnutým do 
tužky na vajíčko a tvořily vzorek. 
Musely jsme si rozmyslet, co ve 
výsledku očekáváme.

A jaká je vaše nejoblíbe-
nější technika?

Zkoušela jsem různé druhy 
barev a nakonec jsem se rozhodla 
zjednodušit si práci a dělat mís-
to voskové batiky voskový reliéf. 
Používám buď přírodní vajíčko, 
nebo jej celé obarvím a poté na-
náším místo rozehřátého včelího 
vosku rozehřáté voskovky. Nane-
sená voskovka zůstane na vajíč-
ku, a navíc tvoří nejen barevný, 
ale i plastický vzor. Tato techni-
ka je hodně rozšířená, protože je 
jednoduchá. Přesto si troufám 
tvrdit, že lze poznat rukopis jed-
notlivých maléreček. Já mám ty-
pickou květinu či sluníčko – jak 
mne již u slámových kraslic mo-
tivovala maminka. Mám už svůj 
rukopis jako každá malérečka. 

Myslím si, že každá si pak to svo-
je vajíčko pozná. Já i poznám, 
když si někdo vezme můj vzorek 
a překopíruje ho.

Jak dlouho vám trvá vajíč-
ko nazdobit?

Každé nové vajíčko zdobím, 
jako by bylo první a jediné, které 
nazdobím. Mockrát jsem chtěla 
zkusit jiný méně časově náročný 
vzor, ale nejde mi to. S přípravou 
mám vajíčko hotové za tři čtvrtě 
hodiny. Když jsem počítala, ko-
lik mám čárek na jednom vajíč-
ku, tak na malém vajíčku je větši-
nou nejméně 200 čárek či teček, 
na velkém vajíčku při bohatém 
vzorku mám někdy i přes 400 čá-
rek či teček. V létě se snažím na-
barvit všechny nastřádané peč-
livě umyté výfuky. Jsem typický 
blíženec, ve kterém se vše přebí-
jí, a moji blízcí to nemají se mnou 

lehké – manžel trpělivě snáší 
mou „rozpínavost“ a sestra mi ve 
všech činnostech moc pomáhá.

Vychováváte si své 
následovnice?

Mám velice šikovné žačky, kte-
ré učím v Přerově, v Olomouci, 
ve Velké Bystřici, v Prostějově, 
v Kroměříži, ve Vyškově, v Brod-
ku u Přerova. Občas se najde sku-
pinka nadšenců, kteří se chtě-
jí technikám naučit. Najdeme-li 
termín a vhodný prostor, tak jsem 
ochotna přijet na výuku zdobení 
kraslic či perníků. Paličkování se 
však věnuji nejvíce. Mám celkem 
devět kurzů v sedmi městech Mo-
ravy. Paličkování se nedá naučit 
za týden. Proto toto řemeslo učím 
na dlouhodobých kurzech a na tr-
zích jen ukazuji a vysvětluji zá-
kladní podstatu. Sama se v palič-
kování stále vzdělávám.

Milena Malinová maluje kraslice nejčastěji v obýváku, který se od Vánoc do Velikonoc promění 

v kraslicovou zdobicí dílnu. Přes rok často zabere i celou kuchyň, v létě zase ráda tvoří na za-

hradě.  Foto | Archiv Mileny Malinové

Jedno vajíčko má až čtyři sta čárek nebo teček, než jej Milena Malinová vyrobí, zabere jí to 

přibližně tři čtvrtě hodiny.  Foto | Milena Malinová
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Soutěžící nebudou „sbírat“ 
kilometry, ale dbát na pravidelnost

KRÁTCE

Pošta v Předmostí 
bude uzavřena

Pošta v  Předmostí bude 
mít dočasně omezenou pra-
covní dobu. Provozovna bude 
uzavřena v  úterý 28. dubna 
na nezbytně nutnou dobu 
z  technických důvodů. Po 
dobu jejího uzavření budou 
poskytované služby zajištěny 
provozovnou na adrese Kra-
tochvílova 4 od 8 do 18 hodin. 
Uložené zásilky bude mož-
né vyzvednout o  den poz-
ději, tedy 29.  dubna na poště 
v Předmostí.

Po zimní přestávce 
začíná svoz 
bioodpadu

Hnědé nádoby na biood-
pad se objeví v  přerovských 
ulicích v  týdnu od 30. břez-
na do 3. dubna – a  zůstanou 
na svých místech až do kon-
ce listopadu. V  tomtéž týd-
nu budou také lidé z  rodin-
ných domů přistavovat před 
své nemovitosti menší nádo-
by o objemu 240 litrů k odvo-
zu. Svoz z  rodinné zástavby 
bude opět ve stejném režimu 
jako v předchozích letech, čili 
jeden týden se bude vyvážet 
běžný komunální odpad, dru-
hý bioodpad.

Kromě toho narazí Přero-
vané v ulicích na nové červené 
kontejnery na drobné elektro, 
které v minulých dnech přiby-
ly na těchto adresách: Nábřeží 
PFB 26, Na Odpoledni 13, So-
kolská 7, Kozlovská 47, Žela-
tovská 13, Jižní čtvrť II a  Ztra-
cená 1.

Aktuálně je v  Přerově 
863 kontejnerů na směsný ko-
munální odpad, 335 nádob na 
plast, 352 na papír, 259 na sklo, 
22 na kov, 25 na drobné elekt-
ro, 32 na jedlý olej a 48 na tex-
til. Navíc jsou samostatné ná-
doby na komunální odpad i na 
bioodpad u všech obydlených 
rodinných domů v  Přerově 
a jeho místních částech. 

Nadále platí možnost pro 
občany odvézt bio odpad na 
kompostárnu v  areálu Žera-
vické skládky a na sběrné dvo-
ry v areálu Technických služeb 
Na Hrázi 17 a areálu bývalých 
Želatovských kasáren.

 fli

Se začátkem jara startuje už 
tradičně „nábor“ do soutěže Pře-
rov jede na kole. Klání má nejen 
motivovat Přerovany k bezmoto-
rové a pro přírodu šetrné dopra-
vě, ale také ke stmelování pra-
covních kolektivů, neboť soutěž 
není určená jednotlivcům, ale li-
dem z jedné firmy, kanceláře či 
dílny. Kdo vytvoří tří až pětičlen-
ný tým z dospělých lidí, které 
bude spojovat jeden zaměstnava-
tel, může se od 1. dubna zaregist-
rovat na webu města a stát se ka-
pitánem „jejich lodi“.

Soutěžit se bude o ceny
Samotná soutěž zaregistrova-

ného týmu startuje první květ-
nový den – a pokračovat bude 
celý měsíc, kdy si jednotliví sou-
těžící budou do tabulek zapiso-
vat, jestli se zvládli ekologickou 
cestou dopravit do práce. Nejde 
přitom o „nasbírané“ kilomet-
ry, ale o pravidelnost. „Účastní-
ci mohou do zaměstnání jezdit 
na kole, koloběžce, kolečkových 
bruslích, ale klidně mohou do-
jít i po svých – je-li pro ně chů-
ze příjemnější či zdravější. Při 
splnění minimálně 60procent-
ní hranice „ekologických cest“ je 

soutěžní tým zahrnut do slosová-
ní o drobné ceny,“ říká přerovský 
cyklokoordinátor Jiří Janalík.

Kromě této hlavní kategorie 
se mohou jednotlivci ze zaregis-
trovaných týmů zapojit i do díl-
čích soutěží, které jim přinesou 
zábavu a také poznání. První 
z nich startuje už na Velký pá-
tek – tedy 10. dubna a končí po-
slední květnový den. „Toto klání 
se jmenuje „Na výlet s cyklo-kar-
tou“. Zájemci si stáhnou z webu 
města takzvanou cyklo-kartu, do 

PŘEROV PODPORUJE KOLAŘE

Město Přerov organizuje akce na podporu každodenního používání 
kola při cestě do práce už od roku 2015, kdy se do soutěže zapojily 
prakticky všechny velké přerovské firmy. A soutěž láká od té doby 
zájemce každý rok. 

Loni v červnu se všichni účastníci akce Přerov jede na kole společně setkali, vítězové si převzali 

drobné ceny.  Foto | Archiv města Přerova

Kaple svatého Marka už bude stát na pozemku města
Nezvyklou situaci řešili v mi-

nulých týdnech v místní části 
Žeravice – a zabývali se jí i rad-
ní Přerova. Šlo o zjištění, že kap-
lička svatého Marka, dosud nee-
vidovaná v katastru nemovitostí, 
stojí na pozemku jedné z míst-
ních rodin, která si není vědoma, 
že by její předci měli ke stavbě ja-
kýkoliv vlastnický vztah. 

„Katastrální úřad pro Olo- 
moucký kraj, který na území Že-
ravic prováděl revizi, vyzval maji-
telku parcely, aby kapli zapsala do 
katastru nemovitostí, protože je 
na jejím pozemku. Jenže ona pod-
le všeho není majitelkou stavby,“ 
nastínil náměstek přerovského 

které následně budou sbírat ra-
zítka z přesně stanovených míst,“ 
uvedla Jana Pivodová z přerov-
ského magistrátu. Podotýká, že 
se jedná o významné památky 
z okolí Přerova – například to-
vačovský či kroměřížský zámek, 
Zbrašovské aragonitové jeskyně 
nebo středověký hrad Helfštýn. 
„Do hry o ceny budou zařazeni 
ti, kteří navštíví v průběhu dub-
na a května všechny cíle uvede-
né na cyklo-kartě,“ doplnila Jana 
Pivodová.

Druhá dílčí soutěž je už tra-
diční a je výzvou pro ty účast-
níky, kteří oplývají kreativitou 
– týmy totiž budou mezi sebou 
opět soupeřit o nejoriginálnější 
snímek jejich pracovní cyklistic-
ké skupinky.  lech

primátora Michal Zácha. V Okres-
ním archivu v Henčlově byly na-
lezeny zmínky o kapli, dohleda-
telné až do roku 1880 – ovšem 
doklady o vlastníkovi kaple ne-
existují. Majitelka pozemku ale 
měla zájem o narovnání vztahů, 
a proto městu nabídla, že parce-
lu pod stavbou přenechá Přerovu 
bezplatně. Radní s návrhem sou-
hlasili. „Protože podklady proka-
zující vlastnictví ke kapli nebyly 
dohledány, bude teď město Pře-
rov coby nový vlastník pozemku 
jednat se státem o převodu kaple 
do vlastnictví obce,“ konstatoval 
Miloslav Dohnal z přerovského  
magistrátu.  lech

Město Přerov chce získat do svého majetku 

kapli svatého Marka, která stojí na okraji Že-

ravic.  Foto | Monika Fleischmannová
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Město Přerov jde do soudního sporu kvůli ovocné stezce Pastviska

Ročně v Přerově padne k zemi až dvě stě stromů
V Přerově pracovníci technických služeb ročně pokácí 150 až 
200 dřevin. Důvody jejich odstranění bývají různé. Kácí se, když jsou 
stromy nemocné či nebezpečné pro kolemjdoucí a odborníci navrhují 
jejich kácení. Jindy si lidé stěžují, že chtějí odstranit strom, který jim 
třeba stíní do oken – a zatímco oni kácení prosazují, jiní si na úřadě 
stěžují, že chtějí dřevinu zachovat. Jedno je jisté – zákonná povinnost 
nařizuje vykácené stromy nahradit novou výsadbou. Ročně se tak 
v Přerově a v jeho místních částech vysadí přibližně 200 dřevin – tedy 
asi tolik tolik, kolik se vykácí.

Monika Fleischmannová

Nejčastějším důvodem ke 
kácení je špatný zdravotní stav 
dřevin. Stromy jsou mnohdy na-
padeny dřevními škůdci a hou-
bovými chorobami. Mohou mít 
zlomené větve nebo hrozí, že 
se v případě silného větru vy-
vrátí. Takové dřeviny jsou pak 
pro okolí nebezpečné. Nedáv-
no z bezpečnostního důvodu 
rozhodlo město pokácet dřevi-
ny ve vnitrobloku ulic Bartošo-
va a Bratrská. Jenže právě tady 
si lidé na kácení stěžovali, a tak 
bylo pozastaveno. „Bylo vyhod-
noceno, že jsou tam praskliny, 
houby, prosychání. Vždy se sna-
žíme s občany situaci projednat, 
vysvětlit jim hrozící nebezpeč-
ní, jenže to není jednoduché. Ta-
kové situace se nám stávají ně-
kolikrát do roka,“ řekla Svatava 
Doupalová z přerovského magis-
trátu. Pokud jde o zdravotní stav 
vzácných stromů, rozhodují o je-
jich pokácení dendrologové.

Stromy často musejí pad-
nout k zemi i kvůli stavebním 

pracím nebo rekonstrukcím sta-
veb. Jejich odstraňování probíhá 
na celém území města, ať už jde 
o sídliště, hřbitovy nebo stromy 
rostoucí podél cest a chodníků. 
A často se stává, že se s žádostí 
o pokácení dřevin obrací na ma-
gistrát samotní občané. 

Topoly a břízy  
se už ve městě nevysazují

Za pokácené dřeviny musí 
město zajistit náhradní výsadbu 
a provést ji do dvou let. Vysazují 
se různé druhy dřevin – lípy, ja-
vory i sakury. Naopak břízy nebo 
topoly se ve městě vůbec nevy-
sazují – jejich pyl má totiž silné 
alergenní účinky. „Držíme se lo-
kality, kde právě kácíme, a na-
vrhujeme dřeviny podle toho, 
jaký je tam určený druh. Napří-
klad na podzim jsme vysazovali 
na náměstí Svobody alej z javo-
rů. Vybrali jsme druh, který má 
úzkou korunu a drobné olistění, 
protože alej lemuje cestu i chod-
ník, hned vedle něj je řada domů, 
tak aby jim koruny stromů nestí-
nily a také, aby nezasahovaly 

do jízdního profilu,“ vysvětli-
la Doupalová. Ovocné dřevi-
ny se vysazují ve městě pouze 

jako okrasné, neplodí a prostře-
dí zkrášlují svým květem, jde 
o třešně, jabloně nebo hrušně. 

Průběžně padají stromy k  zemi také v  městském parku Michalov. Nejčastěji ty, které jsou uschlé 

a mohly by být pro kolemjdoucí nebezpečné.  Foto | Monika Fleischmannová

Na začátku byla myšlenka na 
dobrý skutek – na konci je spor, 
který skončil až u soudu. Jde 
o osud stromů, které byly v roce 
2017 vysazeny na pozemcích 
města a staly se součástí nové 
ovocné stezky Pastviska. Jenže 
krátce poté, co se dřeviny na tra-
se mezi přerovským hřbitovem 
a obcí Horní Moštěnice objevily, 
se ozvali někteří vlastníci sou-
sedních pozemků. Těm se nelí-
bilo, že stromy jsou na hranici 
parcel – a jich se nikdo nezeptal, 
jestli jsou „pro“. Navíc se začali 
obávat, že do těchto poklidných 
končin města přivede nová stez-
ka více turistů. A začal boj.

Stromy vysadil spolek Pro 
Přerov, který na tuto akci dostal 
grant z Nadace Partnerství, část 

nákladů platili členové ze svých 
kapes. Město do jejich aktivi-
ty nevstupovalo finančně, pou-
ze nechalo vypracovat geodetic-
ké vytyčení pozemků. Mohla tak 
vzniknout kilometr dlouhá trasa 
mezi poli, kterou lemovalo osm-
desát hrušní, jabloní, švestek, 
třešní, višní či oskeruší a také 
sedmdesát keřů. Jenže se krát-
ce poté ukázalo, že část těchto 
dřevin vadí majitelům soused-
ních pozemků, kteří se semkli 
ke společnému protestu – a roz-
hodli se hájit svůj majetek pro-
střednictvím společného práv-
ního zástupce. 

Ten se obrátil na zástupce 
města s návrhem, aby dali pří-
kaz k odstranění dřevin. Jen-
že na půdě radnice narazil, 

neboť město si nechalo zpraco-
vat právní analýzu, v níž stálo, 
že nedochází k narušení práv 
vlastníků, a tudíž není důvod ke 
kácení. S tím ale majitelé parcel 
nesouhlasili, proto se obráti-
li na soud – a žádali, aby bylo 
nařízeno odstranění třinácti 
kusů dřevin, které jsou na hra-
nici jejich pozemků. A soud jim 
vyhověl. 

13 stromů by mělo jít k zemi
„Okresní soud nám uložil po-

vinnost odstranit do 30 dnů od 
právní moci celkem 13 stromů 
– a také uhradit náklady řízení 
v celkové výši 56 085,20 korun, 
a to do tří dnů od právní moci 
rozsudku,“ shrnul náměstek 
přerovského primátora Michal 

Zácha. Radní města, kteří se 
tímto problémem ve čtvrtek 
5. března zabývali, se rozhod-
li odvolat proti tomuto rozsud-
ku – a uložili odboru správy 
majetku a komunálních služeb 
přerovského magistrátu vypra-
covat odvolání.

Lidé ze spolku Pro Pře-
rov neskrývají lítost a hořkost. 
„Nás mrzí, že stromy v země-
dělské krajině, které tuto kraji-
nu zpřístupňují lidem a posky-
tují vyšší biodiverzitu, jsou pro 
někoho trnem v oku,“ řekl Jan 
Horký, který rovněž připomněl, 
že ovocná stezka byla už vlo-
ni v létě poničena neznámými 
vandaly. I on vítá, že se radní 
rozhodli bránit odvoláním pro-
ti rozsudku.  lech
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Měšťanský dům vydal přes stovku nálezů

Na Návsi v Žeravicích budou mít do podzimu moderní osvětlení za 1,8 milionu

Přerovským archeologům se podařil nový „úlovek“, když na Horním 
náměstí v Přerově objevili další archeologické nálezy. Od ledna 
odborníci prozkoumávali okolí bývalého měšťanského domu číslo 
25. Podařilo se jim odkrýt kamennou hradbu a soubor keramických 
zlomků, které dokládají život Keltů.

Monika Fleischmannová

Vedoucí výzkumu Zdeněk Schenk před pravěkým souvrstvím zachyceným ve vstupní chodbě 

do sklepa.   Foto | Ivana Juchelková

Horní náměstí patří mezi nej-
významnější památkové zóny na 
Moravě a tamní objevy ještě víc 
rozšiřují naše poznaní o životě 
Přerovanů před mnoha staletími. 
Když se rozhodlo o rozsáhlých 
stavebních úpravách na bývalém 
měšťanském domě na Horním 
náměstí číslo 25, ve kterém by 
měla vzniknout mateřská škola, 
bylo jasné, že sem archeologové 
zamíří. „V lednu byl po dokončení 
bouracích prací objektu zahájen 
archeologický výzkum. Postup-
ně se snižovaly svrchní vrstvy 
tvořené vyrovnávkami a podsy-
py podlah jednotlivých místnos-
tí přízemí objektu, které v tom-
to prostoru vznikaly v souvislosti 
s úpravami povrchu terénu v prů-
běhu 16. až 20. století,“ nastínil 
začátek prací archeolog Muzea 
Komenského v Přerově Zdeněk 
Schenk. 

Ve sklepení objevili  
několik mincí

Bádání poté probíhalo ve 
sklepních prostorách za pomo-
cí detektoru kovů. Stavba sklepa 
pozdně gotického domu předsta-
vovala na svoji dobu velký zásah 
do původního terénu. Tehdejší 
stavebník po odkopání části pra-
věkého a středověkého souvrst-
ví sklep zasekal do skalnatého 

vápencového podloží. Na stěnách 
sklepa jsou i po staletích patrné 
stopy po nástrojích, kterými ka-
menící sekali kámen a zarovná-
vali jednotlivé stěny. Zadní čelo 
tvoří kolmá stěna vysoká přes tři 
metry. „Pod jedním z dřevěných 
schodů v chodbě jsme objevili 
drobnou stříbrnou minci českého 
krále Vladislava Jagellonského, 
do jehož doby spadá vznik sklepa 
a pozdně gotického domu. Na dně 
samotného suterénu byly naleze-
ny celkem tři ztrátové mince. Nej-
starší z nich je jednostranný stří-
brný takzvaný bílý peníz se lvem 
Rudolfa II. Habsburského,“ řekl 
Schenk. 

Po měsíčním bádání, na kon-
ci února, se podařil archeologům 
překvapivý nález – soubor zlom-
ků laténské keramiky, které do-
kládají, že v prostoru Horního 
náměstí sídlili ve 2. až 1. století 
před naším letopočtem Keltové. 
Kromě toho odkryli kamennou 
hradbu o délce 5 metrů a zjistili, 
že hradba byla založena v hloubce 
1,5 metru od současného povrchu 
Horního náměstí.

Okolí domu vydalo  
stovky nálezů

Stovky nalezených úlomků 
keramiky jsou důkazem toho, 
že v prostoru dnešního Horního 
náměstí se nacházelo centrální 
hradiště, které mělo strategický 

význam s ohledem na jeho polo-
hu v rámci dálkových obchodních 
cest. Dna několika hrnců nesla 
dokonce hrnčířskou značku. Kro-
mě keramiky vyzvedli členové 
archeologického týmu také vel-
ké množství zvířecích kostí, kte-
ré ilustrují obsah masité složky jí-
delníčku tamních obyvatel.

„Počet zdokumentovaných 
archeologických situací a stov-
ky archeologických nálezů jen 
potvrzují nezbytnost provede-
ní záchranného archeologického 
výzkumu, obzvláště v tak histo-
ricky cenné lokalitě, jakou Horní 
náměstí v Přerově představuje,“ 
uzavřel Schenk.

Místní část Žeravice čeká 
letos rekonstrukce veřejného 
osvětlení v ulici Náves. Práce 
budou zahájeny v prvních jar-
ních dnech a s ukončením se 
počítá v průběhu října. Kasu 
města bude tato akce stát mili-
on 842 tisíc korun. 

„Osvětlení uličního prostoru 
bude zajišťovat sedmnáct sto-
žárů veřejného osvětlení a dva-
cet nově umístěných LED svíti-
del – část jich bude na sloupech 
ČEZu,“ uvedl náměstek přerov-
ského primátora Michal Zácha. 
Souběžně s těmito pracemi bu-
dou do prováděných výkopů 

Původní lampy v ulici Náves jsou už zastaralé 

a nevyhovující.   

 Foto | Monika Fleischmannová

uloženy rozvody veřejného roz-
hlasu a nové stožáry mají být 
osazeny deseti ampliony.

Město Přerov touto investicí 
reagovalo na oznámení společ-
nosti ČEZ, která už v roce 2016 
avizovala změnu technické-
ho řešení distribuční soustavy. 
Prakticky to znamená, že pod-
pěrné body – umístěné na ro-
dinných domech a betonových 
sloupech v ulici Náves – se tím-
to stanou minulostí.  lech
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V loňském roce rozeznělo přerovské hradby 143 kytaristů. Kolik nadšenců přijde s kytarou na 

letošní ročník? Zlomí rekord? Foto | Archiv Městský dům Přerov

Dokument o přerovském povstání je připraven 
pro diváky, premiéra bude v kině Hvězda
O přerovském povstání, které se zapsalo do učebnic 
dějepisu jako první ozbrojený odpor proti nacistům, 
vznikl dokument. Vůbec poprvé se v něm podařilo uceleně 
zpracovat tuto kapitolu našich dějin. Film je dílem tří autorů 
– podíleli se na něm kameraman a zvukař Jiří Dvorský, za 
scénářem stojí Svatava Měrková společně s historikem 
Petrem Sehnálkem. Snímek teď míří do kin. Jeho premiéra je 
plánovaná v den výročí – 1. května.

Monika Fleischmannová

Všechno rozpoutala mylná 
informace o konci války – zprá-
vu před 75 lety rozšířil místní 
rozhlas a Přerované se 1. května 
1945 vydali do ulic, ničili němec-
ké symboly a vyvěšovali české 
vlajky. Pomsta za jejich stateč-
nost byla nemilosrdná. Gestapo 
o den později popravilo jedna- 
dvacet nevinných lidí na střelnici 
v Olomouci – Lazcích. 

Události jsou v dokumentu 
vyprávěny očima deseti pamět-
níků případně příbuzných obě-
tí. Některé výpovědi přinesly 
postřehy, které doposud nebyly 
nikde publikovány, ani se neob-
jevily v jiných materiálech. „Po-
dařilo se nám získat výpověď 
93leté Vlasty Krpcové z Přero-
va, která je neteří Emila Kovaří-
ka, jenž patří mezi jednu z obětí 

popravy v Lazcích. Dosud se ne-
vědělo, z jakého důvodu byl za-
tčen a vybrán pro popravu. Jeho 
neteři tehdy ještě nebylo ani dva-
cet let,“ nastínil jeden z příběhů 
historik Petr Sehnálek z přerov-
ského muzea. Přestože je doku-
ment zaměřený spíše na širokou 
veřejnost, například díky těmto 
historickým faktům se stává pří-
nosným i pro odborníky.

Filmový dokument  
je dlouhý 74 minut

Autoři dokumentu čerpali 
z historické literatury, z tehdej-
šího dobového tisku, k dispozici 
měli také výpovědi příslušníků 
gestapa z poválečného vyšetřo-
vání. Obrazové a filmové materi-
ály byly získány zčásti ze sbírek 
přerovského Muzea Komenské-
ho a zčásti ze Státního okresní-
ho archivu v Přerově. „Když před 

sebou vidíte fotografie všech 
obětí a čtete jejich příběhy, je to 
silné. Někdy jsem se při pohle-
du na ty fotky rozplakala, proto-
že se jednalo o slušné lidi, kteří si 
nic takového nezasloužili,“ řekla 
Svatava Měrková.

Filmový dokument se začal 
natáčet loni v záři, trvá 74 mi-
nut a podle Svatavy Měrkové 
v něm stále není řečeno všechno. 
Promítat se bude v kině Hvězda 

veřejnosti a také školákům. Slou-
žit bude i pro potřeby Muzea 
Komenského. 

„Mnoho těch pamětníků vše 
prožívalo ve věku od 10 do 20 let. 
Myslím si, že si současná nej-
mladší generace může po zhléd-
nutí dokumentu představit, jaké 
měli jejich předci starosti a jak 
to, co prožívali, se s dnešní bez-
starostnou dobou nedá srovnat,“ 
dodal Sehnálek.

Natáčení dokumentu o přerovském povstání trvalo téměř půl roku. Historická fakta se v něm 

propojují s výpověďmi pamětníků nebo příbuzných obětí. V přerovském kině Hvězda bude 

snímek k zhlédnutí od 1. května.  Foto | Archiv Muzea Komenského v Přerově

Kytarový rekord letos s příchutí nové vlny a punku, součástí bude i workshop 
V letošním roce si připomíná-

me půl století od skonu velké kyta-
rové legendy Jimmiho Hendrixe. 
Přijďte na něj zavzpomínat na již 
4. ročník Kytarového rekordu, je-
hož letošní podtitul zní Pocta Hen-
drixovi a Ivanu Královi.

Příznivci veškerých strunných 
nástrojů si dají již počtvrté dosta-
veníčko na přerovských hradbách. 
Zkrátka nepřijdou ani příznivci 
punku a nové vlny, protože přes-
ně tyto příchutě budou letos taky 
přimíchány. Podaří se při prvo-
májovém hraní na hradbách pře-
konat loňských 143 hráčů na ky-
taru, kteří uhodili do strun naráz 
v jeden okamžik? Nebo letos po-
koříme dokonce magickou hranici 
dvou set účastníků? Takové otázky 
si kladou organizátoři nevšedního 
hudebního happeningu – Kultur-
ní a informační služby města Pře-
rova ve spolupráci s Nadačním 
fondem Blues nad Bečvou.

Přihlaste se na kytarový 
workshop

„Po loňském úspěšném zařa-
zení kytarového workshopu le-
tos opět všem hráčům nabízíme, 
že se mohou zdarma zúčastnit 
workshopu pod vedením známé-
ho českého kytaristy a lektora 
Tomislava Zvardoně. Chceme tak 
kytaristy a potenciální účastníky 

rekordu opět motivovat k větší-
mu zájmu o akci,“ řekl progra-
mový vedoucí Městského domu 
Pavel Ondrůj. 

Pokus o rekord startuje ve 
14 hodin, zmíněný workshop mu 
bude předcházet. Organizátoři 
se s nápadem na hromadný ky-
tarový rekord inspirovali v sou-
sedním Polsku, kde se místním 

kytaristům podařilo přizvat ke 
společnému hraní tisíce milov-
níků strun. „Zazní šest skladeb, 
vedle anglických opět i české, za-
hrajeme si společně Should I stay 
or should I go – The Clash, Sen 
– Lucie, Smells like teen spirit – 
Nirvana, Mám svůj stín – Ivan 
Král a Blues pro tebe – Jiří Su-
chý. Hendrixovka Hey Joe zů-
stává jako nosná skladba všech 
ročníků z předchozích let,“ infor-
moval Ondrůj.

Sraz zájemců o workshop 
bude v 11 hodin. Ostatní kytaris-
té, kteří se chtějí zapojit do rekor-
du, mohou přijít ve 12:30 hodin. 
Zájemci se mohou přihlásit na 
adrese www.bluesnadbecvou.cz, 
kde najdou i akordy, noty a tabu-
latury plánovaných skladeb. 

Akce je plánovaná na 1. květ-
na. Případný náhradní termín 
najdete na webových stránkách 
www.bluesnadbecvou.cz. fli
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Úspěšný strongman Jiří Tkadlčík zkompletoval 
zlatý hattrick z přerovského sportovce roku
Nejúspěšnějším sportovcem 
města Přerova za rok 2019 se 
stal Jiří Tkadlčík. Dvojnásobný 
mistr Evropy mezi strongmany 
střední váhy tak v hlavní 
kategorii dospělých jednotlivců 
zkompletoval zlatý hattrick. 
Nejlepším kolektivem 
uplynulého roku se stali 
přerovští Mamuti, kteří ve 2. lize 
amerického fotbalu postoupili 
mezi elitu.

Kompletní výsledky  
ankety za rok 2019

Jednotlivci – dospělí:
1. Jiří Tkadlčík (Přerov, 
strongman) – Kromě naroze-
ní dcery oslavil hned dva tituly 
mistra Evropy v asociacích Offi-
cial Strongman (anglický Ro-
therham) i Ultimate Strongman 
(Přerov). 
2. Tomáš Šišma (Veslařský 
klub Přerov, veslování) – Na Mis-
trovství světa v USA bral páté 
místo, na Mistrovství Evropy 
v Řecku byl s posádkou čtvrtý. 
Zlato má z Mezinárodní Wedau 
regaty v Duisburgu.
3. Lenka Červená (Fitness 
AVE Přerov, fitness) – Na Mis-
trovství světa ve fitness žen do 
160 centimetrů skončila na sed-
mém místě.

Jednotlivci – mládež:
1. Tomáš Suchánek (HC Zubr 
Přerov, hokej) – Talentovaný 
brankář pomohl svými výkony 
k obrovskému úspěchu výbě-
ru do 17 let. Na World Hockey 
Challenge, neoficiálním Mistrov-
ství světa, dosáhl český tým na 
bronzové medaile.
2. Gabriela Hermély (TJ Spar-
tak Přerov, rychlostní kanoistika) 
– Vybojovala bronz v olympijské 
disciplíně K4 500 m na Mistrov-
ství Evropy v Račicích. Na Mist-
rovství světa v Rumunsku skonči-
la na čtvrtém místě. 
3. Adéla Zapletalová (Fast 
Fins CZ Přerov, ploutvové plavá-
ní) – Starší žákyně na Světovém 
poháru mládeže v Maďarsku bra-
la tři zlaté medaile, na Světovém 
poháru na Floridě byla dvakrát 
zlatá a jednou bronzová. V roce 
2019 zaplavala na třech tratích 
národní rekordy.

Kolektivy – dospělí:
1. Přerov Mammoths, A-tým 
mužů (americký fotbal) – Ma-
muti ve 2. lize ve finálovém Sil-
ver Bowlu na domácím stadionu 
Spartaku Přerov před více než ti-
sícovkou fanoušků drtivě zvítězili 
a postoupili do nejvyšší tuzemské 
soutěže – Paddock ligy.
2. HC Zubr Přerov, A-tým 
mužů (hokej) – Tým si ve své 
čtvrté prvoligové sezoně zahrál 
play-off. Cesta znovu skončila ve 
čtvrtfinále, kde Zubři statečně 
vzdorovali Jágrovu Kladnu, které 
postoupilo do extraligy. V pro-
bíhající sezoně Přerov zakončil 
první část Chance ligy jako druhý 
nejlepší tým soutěže.
3. Volejbal Přerov, A-tým žen 
(volejbal) – Zubřice ve čtvrtfinále 
play-off extraligy trápily deseti-
násobného mistra z Prostějova, 
dokonce jej po šesti letech porazi-
ly. V sérii však padly 1:3. Zúčast-
nily se i Final Four Českého pohá-
ru v Brně.

Kolektivy – mládež:
1. Martin Sedlák a Tomáš 
Gajdušek (Veslařský klub Pře-
rov, veslování) – Dorostenečtí 
reprezentanti jsou hned šestiná-
sobnými mistry České republiky. 
V disciplíně dvojka bez kormidel-
níka ovládli Závody olympijských 
nadějí CEFTA, v Česku nepoznali 
přemožitele. 
2. Fantasy Přerov, juniorky 
(mažoretky) – S náčiním pom-
pom slavily zlaté medaile a abso-
lutní vítězství na Mistrovství Ev-
ropy asociace IAM. Zlato získaly 
také na Mistrovství Evropy aso-
ciace IFMS. Na Mistrovství světa 

IFMS vybojovala děvčata stříbr-
nou medaili.
3. Dragon Force juniors (dra-
čí lodě) – Mládežnické přerovské 
posádky se nominovaly na Mis-
trovství světa 2019 v Kyjevě, kde 
vybojovaly dvě stříbrné a bronzo-
vou medaili. Na dvoukilometro-
vé trati brali Dragon Force čtvrté 
místo. 

Krajánek roku:
1. Filip Novák (Trabzonspor, 
fotbal) – Odchovanec přerovské-
ho fotbalu je nedílnou součástí 
reprezentace, s níž vybojoval po-
stup na Euro 2020. V nejvyšší tu-
recké soutěži je oporou Trabzons-
poru. Čtvrtý tým uplynulé sezony 
si zahrál skupinu Evropské ligy.
Další pořadí: 2. Magdaléna 
Jehlářová (volejbal), 3. Martin 
Zaťovič (hokej)

Masters:
1. Jaroslav Hýzl (AD Team Pře-
rov, triatlon) – V kategorii mužů 
50+ se čtvrtým místem na zá-
vodě Ironman Tallinn posedmé 
kvalifikoval na Mistrovství světa 
v dlouhém triatlonu na Havaji. 
Další pořadí: 2. Jiří Tomešek 
(atletika, víceboj), 3. Petr Kuče-
ra (atletika, vytrvalec)

Trenér roku:
1. Vladimír Kočara (HC Zubr 
Přerov, hokej) – Hlavní trenér 
A-týmu přerovských hokejis-
tů po svém příchodu na začátku 
ledna výsledkově pozvedl Zubry 
k pátému místu po základní čás-
ti. V další sezoně tým skončil po 
30 kolech na druhém místě první 
části Chance ligy.

Další pořadí: 2. Jiří Láznička 
(americký fotbal), 3. Radim Vl-
ček (volejbal)

Osobnost roku:
Karel Plášek starší (hokej) – 
Jeden z nejlépe bruslařsky vyba-
vených útočníků své doby odehrál 
přes 700 utkání v extralize, v roce 
2006 slavil bronzovou medaili se 
Znojmem, v roce 2010 pak stříb-
ro s Vítkovicemi. V dresu Přerova 
si v závěru kariéry zahrál 1. ligu 
v jednom útoku se synem.

Cena sympatie:  
mažoretky Fantasy Přerov

Síň slávy:
Zdeněk Kočara (basketbal) – 
Zdeněk Kočara byl dlouholetým 
hráčem a trenérem přerovské-
ho basketbalu. Tomu se začal vě-
novat v roce 1955 pod hlavičkou 
TJ Spartak Přerovské strojírny. 
K trénování mládeže se dostal na 
podzim roku 1982, nesmazatelně 
se zapsal do výchovy několika ge-
nerací přerovských basketbalistů 
a basketbalistek. 
Václav Prokeš (horolezectví) 
– Dnes již 82letý Přerovan má za 
sebou úctyhodnou kariéru ho-
rolezce. Tím se stal v roce 1961 
a většinu svého života prožil prá-
vě na horách. Bývalý člen horské 
služby pracoval na Červenohor-
ském sedle a posléze na chatě 
Švýcárna. Václav Prokeš zdolal 
evropské i světové vrcholy, v roce 
1972 podnikl s přáteli prvovýstup 
severní stěnou Matterhornu, za 
který o rok později dostal cenu za 
výstup roku. 
Josef Zavadil (fotbal) – Josef 
Zavadil nedávno oslavil 70. na-
rozeniny a celý svůj život půso-
bí na fotbalové scéně zejména 
přerovského regionu. Do do-
rostu přerovské Meopty se dostal 
z Újezdce. Na vojně pak patřil 
mezi nadané hráče Dukly Jih-
lava, odkud se vrátil do oddílu 
v Kozlovicích, kde působil celých 
šest let. Během aktivní hráčské 
kariéry oblékl také dres Lověšic. 
Jako trenér začal působit u mlá-
deže v Újezdci, kde se pozdě-
ji ujal i týmu mužů a působil zde 
i jako funkcionář. Usedl také na 
lavičku Lověšic, Staré Vsi a Horní 
Moštěnice. 

Dvojnásobný mistr Evropy mezi strongmany střední váhy získal potřetí v řadě titul sportovce 

roku města Přerova.   Foto | Jan Pořízek
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Přerovský vandr láká pěší i cyklisty. Běžce čeká 12 kilometrů

Nová podlaha v sokolovně? Zájemci 
si mohou koupit svou parketu

Na podlaze v přerovské so-
kolovně se podepsal zub času. 
Dobře sloužila 48 let, jenže teď 
sportovci běhají po vyšlapa-
ných parketách, které jsou mís-
ty ztrouchnivělé, a tříska v dla-
ni nebo koleni není žádným 
překvapením. 

Náklady na novou podlahu 
byly vyčísleny na dva miliony 
dvě stě tisíc korun. Zčásti by je 
mohla pokrýt dotace z Olomouc-
kého kraje a také příspěvek od 
města Přerova. Díl peněz na re-
novaci ale pochybí. „Výbor Tělo-
cvičné jednoty Sokol Přerov se 
rozhodl nabídnout všem svým 
členům, přátelům, sportovcům 

MOŽNOSTI PLATBY

Nakoupit můžete bankovním převodem na transparentní účet  
292 712 658 / 0300, do poznámky uveďte „Parkety+Vaše jméno“, nebo 
v hotovosti v kanceláři T. J. Sokol Přerov, Brabansko 2.

i sympatizující veřejnosti, aby si 
každý mohl koupit svůj kus pod-
lahy. Pod mottem KUP SI SVOU 
PARKETU! se tak lidé, kteří při-
spějí, mohou stát majiteli části 
nové podlahy,“ vysvětlil náměs-
tek přerovského primátora Petr 
Kouba.

Příspěvek v jakékoliv výši 
pomůže a každý dárce může 

obdržet potvrzení o daru. Na-
víc ti, kteří si zakoupí alespoň 
jeden metr čtvereční v hodnotě 
1000 korun a více, budou trva-
le zveřejnění na čestném veřejně 
přístupném místě v sokolovně. 
Pokud se povede získat peníze na 
novou podlahu, ještě letos v září 
by sportovci mohli zahájit cviče-
ní a tréninky na novém povrchu. 

Přerovský Rotary Club  
slaví 85 let od založení

„Komukoli prospěti můžeš, 
prospívej rád, možno-li celé-
mu světu. Byloť již dávno řeče-
no, že sloužiti a prospívati, jest 
vlastností povah vznešených“. 
Slova Jana Amose Komenské-
ho se stala mottem přerovského 
Rotary Clubu. Za pětaosmdesát 
let svého působení má za sebou 
klub bohatou historii, v regionu 
pomáhá hned v několika oblas-
tech. V současné době čítá klub 
dvanáct členů.

„Pomáhali jsme postiže-
ným v Troubkách při povod-
ních v roce 1997, naposledy jsme 
v prosinci loňského roku finanč-
ně přispěli na činnost denní-
ho stacionáře v Přerově částkou 
10 tisíc korun. Z výtěžku pořá-
daných dobročinných koncer-
tů, předvánočního prodeje pe-
čených kaštanů a prodeje punče 
klub přispíval opakovaně Měst-
ské knihovně na nákupy posle-
chových knih pro nevidomé,“ 
vyjmenoval za přerovský Rotary 
Club Alois Karas.

Klub přispívá také dětem na 
vzdělávací nebo ozdravné po-
byty v zahraničí. „V únoru jsme 
finančně podpořili studentku 
z Přerovska při pokrytí počáteč-
ních nákladů spojených se zahá-
jením stáže u Evropské komise 
v Bruselu,“ doplnila Dagmar Sa-
lamánková z Rotary Clubu.

Do jarní přírody mohou vy-
razit pěší, cyklisté i běžci. Pře-
rovský vandr láká každoročně 
turisty i sportovní nadšence, le-
tošní ročník bude už šestačtyři-
cátý. Pro účastníky budou opět 
připraveny pamětní medaile, tu-
ristické známky i vizitky pocho-
du. Akci každoročně pořádá od-
díl vysokohorské turistiky Klubu 
českých turistů Spartak Přerov.

Start je 18. dubna od 7:00 do 
9:30 hodin v Base campu, tam 
je i cíl. A to za každého počasí, 
které v dubnu většinou moc ne-
přeje. Turisté si mohou vybrat 
ze čtyř tras od té nejkratší, kte-
rá je dlouhá 7 kilometrů až po tu 
nejdelší, která měří 50 kilome-
trů. Čtyři různé trasy si orga-
nizátoři připravili i pro cyklis-
ty – nejkratší, 8kilometrová je 
vhodná pro rodiny s dětmi, zku-
šenější cyklisté si mohou vybrat 

40- či 60- nebo 110kilometrový 
okruh. 

Na běžce čeká už po čtvrté 
12kilometrová trať Přerovským 
luhem, společný start je naplá-
novaný na 10 hodin ráno. „Po 
startu následuje zahřívací klus 
za vodičem o délce asi 600 me-
trů centrem města k sokolovně, 
kde na nábřeží Bečvy proběh-
ne ostrý start,“ upřesnil Tomáš 
Beránek z Klubu českých turis-
tů Spartaku Přerov. Úspěšný je 
tak každý, kdo doběhne do cíle 
ve stanoveném limitu, a postu-
puje do losování o hodnotné 
sportovní ceny,“ upřesnil Tomáš 
Beránek. 

Děti do deseti let, školní ko-
lektivy a zdravotně postižení mají 
startovné zdarma, děti starší pla-
tí na trase 7 km 15 korun, ostatní 
trasy jsou za 30 korun. „Na kon-
trolním stanovišti v Kozlovicích 

bude pro všechny účastníky na-
chystané tradiční občerstvení – 
chléb se sádlem a cibulí,“ dopl-
nil Beránek. 

Případný náhradní termín 
bude zveřejněn na webových 
stránkách Klubu českých turis-
tů Spartak Přerov. fli

TRASY PŘEROVSKÉHO VANDRU

Běžecká trasa:
Přerovským luhem (12 km) Přerov–Laguna–Žebračka– Lýsky–Žebračka– Přerov
Cyklotrasy: 
Rodinná pohodovka (8 km) Base Camp–Kozlovice–Base Camp 
Helfštýnský okruh (40 km) Přerov– Pavlovice– Lipník–Kozlovice–Přerov 
Na Maleník (60 km) Přerov–Pavlovice– Maleník–Teplice–Hranice– Lipník– Přerov 
Oderský okruh (110 km) Přerov– Maleník–Hustopeče–Odry–Jindřichov–Drahotuše–Lipník– Kozlovice–Přerov 
Pěší trasy: 
Okruh Žebračkou (7 km) Přerov– Laguna–Žebračka–Přerov 
Na Švédské šance (16 km) Přerov– Lověšice–Švédské šance–Kozlovice– Přerov 
Na Moravě do Čech (30 km) Přerov– Lověšice–Beňov–Čechy–Kozlovice– Přerov 
Na Záhoří (50 km) Přerov–Lověšice– Dřevohostice–Bezuchov– Helfštýn – Lipník – Kozlovice – Přerov

Ocenění tradičně získává i nejpočetnější ko-

lektiv, který se Přerovského vandru zúčastní. 

 Foto | Tomáš Beránek

VÍTE, CO JE ROTARY  
INTERNATIONAL?

Rotary International je 
mezinárodní sdružení organizací, 
známých jako Rotary klub, či 
Rotary Club. Cílem organizace 
je sdružovat obchodníky 
a vůdčí osobnosti k poskytování 
humanitárních služeb, 
podporovat vysoké etické 
standardy ve všech povoláních 
a pomáhat budovat dobrou vůli 
a mír ve světě.
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

SK Přerov
Eva Machalová, tel.: 725 017 083
16. 4. Prosenice – Lazníky – Penči-
ce – Čekyně, 11 km, vede Peprnová, 
vlak 8:28
18. 4. Moravský Krumlov – Budkovice 
– Ivančice, 17 km, vede Šťávová, vlak 
6:37, vedoucí čeká v Brně 
23. 4. Kojetín – Tovačov, 12 km, vede 
Láhnerová, vlak RJ 7:37 
25. 4. Petrov n. D – Petrov. Studánky – 
V. Losiny, 15 km, vede Sedláková, vlak 
7:06. Účast předem nahlásit!
30. 4. Záhlinice – Kroměříž, 10 km, 
vede Szabóová, vlak 7:37

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

TJ Spartak Přerov 
Vítězslav Vaculík, tel.: 776 806 161
15. 4. Bludov – Brusná – Chocholík – 
Háj – Šumperk, 14 km, vlak 8:05 hod., 
vede Ligurský.
22. 4. Tesák – Tři kameny – Skalný – 
Hostýn – Říka, 13 km, bus 8:00 hod., 
vede Žaludová.
25. 4. Velké Losiny – Prameny – Lužná 
– Nový hrad – Hanušovice, 16 km, vlak 
8:05 hod., vede Ligurský. 
29. 4. Grygov – Království – Bolelouc 
– Kožušany, 12 km, vlak 9:05 hod., 
vede Bartošík.

ODBOR VYSOKOHORSKÉ  
TURISTIKY KČT 

www.vhtprerov.cz
Tomáš Beránek 602 575 673
18. 4. Přerovský vandr – Pěší trasy, cy-
klotrasy i běžecká trasa Přerovským lu-
hem. Start od 7:00 do 9:30 v restauraci 
Base Camp

MUZEUM KOMENSKÉHO 
V PŘEROVĚ – PŘEROVSKÝ ZÁMEK

www.prerovmuzeum.cz
Otevírací doba:
út–pá 8:00–17:00, so–ne 9:00–17:00 
Výstavy:
od 30. 4. do 1. 11. Proti okupantům! 
Přerovské povstání v roce 1945. 
Kaple. Vstupné 40/20 Kč.

do 22. 11. Hledání podobizny Ko-
menského. Chodba ve 2 patře. Vstup-
né 20/10 Kč.
do 27. 9. Zdeněk Burian. Galerie pře-
rovského 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. Autorský tým ateliéru Jak 
obléci pračlověka v čele s Mgr. Kristý-
nou Urbanovou v ní představuje osu-
dy několika žen, jejichž ostatky a vy-
bavení hrobů nám pomáhají odhalit 
jejich životní příběhy. Velký výstavní 
sál a Kruhový sál přerovského zámku. 
Vstupné 60/30 Kč. 

ORNITOLOGICKÁ STANICE 
Otevírací doba v dubnu:
pondělí až pátek 8 – 16 hodin
soboty a neděle 9 – 17 hodin
Stálé expozice: 
Ptáci České republiky 
Ptačí zahrada Františka Gintera 
Výstavy:
do 31. 10. Čižba – umění jemné a líbe-
zné. Výstava o tom, jak a proč ptáčníci 
ptáky lapali a s čím je spojený odchyt 
ptáků dnes. Jednotné vstupné 30 Kč.
Voda na zahradě – výstava prací vý-
tvarné soutěže pro děti. Vstup v oteví-
rací době, zdarma.
Akce:
17. 4. Plstění – náramek. Výtvarná díl-
na s Veronikou Matlochovou od 16:00. 
Vstupné 350 Kč. Přihlášky do 15. 4. na 
syrycanska@prerovmuzeum.cz nebo 
na 581 219 910 – 12. 
V budově ORNIS:
18. 4. Volný vstup 
22. 4. Den Země. Prohlídky záchranné 
stanice v každou celou hodinu, v ka-
ždou půlhodinu ukázka kroužkování, 
další aktivity. Od 9:00 do 14:00
23. 4. Čižba – opravdu umění jemné 
a líbezné? Přednáška o legálním i nele-
gálním odchytu ptáků. Vstupné 10 Kč. 
Od 17:00

25. 4. Jedlé plevele. Vycházka do pří-
rody s Ivanou Paukertovou, sezná-
mení s jedlými druhy planých rostlin, 
ochutnávka jídel z nich. Areál ORNIS. 
Vstupné 30 Kč. Od 9:00
29. 4. Až umřu, zasaďte na mně jab-
loň. Seznámení s alternativním způ-
sobem pohřbívání. Lektorka Blanka 
Dobešová z www.kekorenum.cz. 
Korvínský dům na Horním náměstí. 
Vstupné 10 Kč. Od 17:00
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
Jarní – výroba ptačích budek
Stromy – o stromech v parku 
Michalov
Ptáci zemědělské krajiny – o čejce, 
koroptvi, skřivanovi a chřástalovi + 
vycházka 
Na návštěvě v záchranné stanici – 
komentovaná prohlídka ZS, zdarma.
Kontakt na tel. 581 219 910,  
ornis@prerovmuzeum.cz nebo osob-
ně v ORNIS. www.ornis.cz 

GALERIE MĚSTA PŘEROVA
Do 29. 4. Architekt Petr Brauner – 
prezentace profesní tvorby i umělec-
kých počinů přerovského architekta. 

HRAD HELFŠTÝN 
Otevírací doba v dubnu: 2. 4. – 30. 4. od 
čtvrtka do neděle 9:00 – 17:00
Výstavy:
od 25. 4. do 11. 10. Příběh torza. 
Představení stavebního vývoje, ikono-
grafe a návrhů záchrany renesančního 
torza helfštýnského paláce. Galerie na 
II. nádvoří.
Akce:
25. 4. od 19.00 do 23. 00 – Noční 
prohlídky s kovářskou tematikou 
doplněné bohatým programem. 

26. 4. Jarní jízda zručnosti Oldti-
mer clubu Helfštýn. Více na  
www.oldtimer-helfstyn.cz.

MĚSTSKÝ DŮM
Sněhurka – náhradní termín: 
13. května
Gary Moore Tribute band, feat Jack 
Moore – náhradní termín: 21. května
Andrea Tögel Kalivodová & Mo-
ravské klavírní trio a Pěvecký sbor 
Vocantes Přerov – náhradní termín: 
26. května
Minipárty s Karlem Šípem – ná-
hradní termín: 16. září
Přísně tajné aneb Za vším hledej 
ženu – náhradní termín: 21. září
Lenka Filipová – Koncert se smyčci 
– náhradní termín: 23. září
Všechny ostatní dubnové akce – 
jednáme o náhradních termínech

DUHA KLUB DLAŽKA
15. 4. Oldřich Janota – Klub Dlažka, 
Palackého 1, Přerov
23. – 26. 4. Velký táborový konkurz – 
školení táborových vedoucích, Základ-
na Dlažky Rajnochovice
30. 4. – 3. 5. Jarní víkend pro děti – zá-
kladna Dlažky Rajnochovice
30. 4. – 3. 5. Český ráj čarodějnickej 
a prvomájovej – Rakousy v Českém ráji

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Akce pro dospělé:
14. 4. Autorské čtení a beseda se spi-
sovatelkou Petrou Dvořákovou, učeb-
na MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 36, 
od 17:00 hod.
27. 4. Kulturní akademie knihovny na 
téma Jiří Hrzán, učebna MěK v Přero-
vě, Žerotínovo nám. 36, od 13:00 hod. 
27. 4. Čaj o páté – posezení nad šál-
kem čaje, pobočka MěK v Předmostí, 
Hranická 93/14, od 17:00 hod.
28. 4. Síla úsměvu a pozitivní myšlení 
– přednáška Blaženy Mačákové, učeb-
na MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 36, 
od 17:00 hod.
29. 4. Na Bramboře kolem svě-
ta – cestopisná beseda s Kateřinou 

DŮLEŽITÉ INFO – NOUZOVÝ STAV

Akce na měsíc duben zveřejněné v Přerovských listech mohou být podle aktuální situace zrušeny nebo 
přesunuty. Sledujte webové stránky jednotlivých pořadatelů. Hromadné akce jsou po dobu nouzového stavu 
zrušeny a veřejné instituce uzavřeny!

KINO HVĚZDA

Do odvolání uzavřeno, pro 
aktuální program sledujte 
webové stránky a sociální sítě. 

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

Výstavní síň Pasáž je stejně jako další instituce do odvolání uzavřena. V rámci 
dubnových aktivit a nové výstavy obrazů Jana Pražana – Studie/k Měsíci bude 
uskutečněna v dopoledních hodinách tzv.„Kosmická procházka“. Jedná se o ri-
tuál, procházku, představující symbolickou rekonstrukci, která pomáhá prožit-
kově vstoupit do příběhu vesmíru a jeho historie. Formát procházky by měl svojí 
délkou odpovídat 13,7 miliardám let stáří vesmíru. S průvodcem, malířem Ja-
nem Pražanem, si upravíme tento formát do dopolední vycházky dlouhé cca 
7 km z Výstavní síně Pasáž do přírody v okolí Přerova a zpět, takže každý krok 
účastníků bude odpovídat cca 1,5 milionu let stáří vesmíru. Putovat se bude od 
Velkého třesku až do současnosti a po cestě čeká účastníky cca 40 zastavení nad 
konkrétními významnými událostmi ve vývoji vesmíru, Země, přírody a člově-
ka. Procházka je vhodná pro školy i rodiny s dětmi. Termín bude ještě upřesněn.

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

V měsíci dubnu můžete v Galerii ESO mimo ji-
ných obdivovat obrazy dvou zajímavých ma-
lířek. První z  nich je Jarka Divišová, která žije 
a tvoří ve východních Čechách. Studovala sou-
kromě u akademického malíře profesora Anto-
nína Jirouta. Ve svých obrazech zachycuje pří-
rodu v  její kráse. Malování jí přináší úlevu od 
vnitřního napětí, svobodu a radost. Druhou je 
Simoneta Šmídová. Ta se narodila 1962 v Brně. 
Od roku 1997 pravidelně vystavuje po celé Čes-
ké republice. Její tvorba je zastoupena v soukromých sbírkách i v zahraničí. Její 
obrazy vybízejí k zastavení a k potěše oka i duše.
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Kadlusovou a Františkem Nyklem, Mi-
nisterstvo zemědělství ČR v Přerově, 
Wurmova 2, od 17:00 hod.
Akce pro děti: 
17., 24. 4. X-BOX (oblíbené pohybové 
aktivity), půjčovna pro děti, Palackého 
1, od 14.00 do 16:00 hod.
17., 24. 4. Herní klub „Háčko“ (stolní 
a společenské hry), půjčovna pro děti, 
Palackého 1, od 14.00 do 16:00 hod.

ČESKÝ ZÁHRADKÁŘSKÝ SVAZ
Jateční 26, Přerov, 721 282 673
8.4. a 22.4. Odborná poradna a kan-
celář od 15:00 do 18:00 (v případě od-
volání nouzového stavu)

VÝSTAVNÍ SÍŇ PASÁŽ
22. 4. TOM Lišáci 50 let – výsta-
va k výročí přerovského oddílu, 

vzpomínky na léta minulá a seznáme-
ní s děním současným.
Do 8. 5. Studie/K Měsíci – výstava 
Jana Pražana, obrazy a kresby z roku 
2019 a 2020, velkoformátové malby 
budou doplněny kresbami a studiemi. 
Tématem prací bude autorovo uvažo-
vání o místě ve světě, z širší perspekti-
vy až k vesmíru.

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
Centrum SONUS, Palackého 17a/2833
Pondělí
20. 4. Posílení imunity – v 10:15 hod.
Cvičení paměti, v 11:15 hod.
27. 4. Senioři jako oběti domácího 
násilí, v 10:15 hod.
Cvičení s prvky Tai Chi každé pondělí 
od 9 do 10 hod.
Internet pro seniory každé pondělí od 
8:45 do 12:45 hod.

Úterý
21. 4. Vycházka: Od Laguny podél 
Bečvy. Sraz na Laguně, Bašta u Doklá-
dalů, v 10:30 hod. 
Čtvrtek 
8:15 cvičení se smovey kruhy (23. 4., 
30. 4.)
9:30 cvičení se smovey kruhy (23. 4.)
9:30 cvičení na balónech (30. 4.)
10:45 cvičení paměti (30. 4.)

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

AKCE PRO DĚTI
17.4. Strašidlácký rej – 13. ročník jar-
ního setkání strašidel. Převlečte se za 
strašidla, bubáky a duchy, přibalte ně-
jaké světýlko a dobrou náladu. Horní 
náměstí, od 19:15

30.4. Pálení čarodějnic – slet malých 
i velkých čarodějnic při dvanáctém 
tradičním přerovském Pálení čaro-
dějnic na Laguně u restaurace Bašta 
u Dokládalů, od 17:00

KONCERT
19. 4. Klavírní koncert Barbory Dosta-
líkové, Mervartova síň přerovského 
zámku, od 17:00

DALŠÍ AKCE
23. 4. Emotikony – BASE CAMP – Již 
tradiční večer písniček, povídání a po-
ezie. Dana Vaníčková, Pavel David, 
Čestmír Beťák, od 19:30
1. 5. Prvomájové setkání na Hor-
ním náměstí – pořádá KSČM, 
program, občerstvení, kapela, od 
9:00-12:00 

1. května 23.–26. 6.
Alšova u stadionu 25.–28. 5., 2.–5. 6., 13.–16. 7.
B. Němce za VST 1.–4. 6., 7.–10. 7.
Bayerova 2 11.–14. 5.
Blahoslavova park. u Bečvy 26.–29. 5.
Budovatelů 1 18.–21. 5., 2.–5. 6., 13.–16. 7.
Budovatelů 5 – 7 18.–21. 5., 2.–5. 6., 13.–16. 7.
Dr. M. Horákové 19.–22. 5., 29. 6. – 2. 7. 
Dvořákova u Rusalky 18.–21. 5., 29. 6. – 2. 7.
Horní náměstí 8.–11. 6.
Hostýnská 22.–25. 6.
Hranická park. u ZŠ 26.–29. 5.
Hranická u bývalé cihelny 8.–11. 6.
Jasínkova u MŠ 12.–15. 5.
Jilemnického 7 1.–4. 6.
Jižní čtvrť I/25 pečovatel. dům 23.–26. 6.
Jižní čtvrť I/31 11.–14. 5., 7.–10. 7.
Jižní čtvrť u Barumky 2.–5. 6.
Jižní čtvrť u bývalých jeslí 4.–7. 5., 16.–19. 6.
Kainarova za Přerovankou 19.–22. 5.
Kozlovská parkoviště 12.–15. 5., 22.–25. 6., 14.–17. 7.
Kozlovská u kašny 25.–28. 5., 16.–19. 6.
Křivá 8.–11. 6.
křiž. Teličkova – Sportovní 18.–21. 5., 16.–19. 6.
Macharova 8.–11. 6.
Mervartova 8 1.–4. 6.
Mikuláškova 9.–12. 6.
Na hrázi za mostkem 4.–7. 5., 16.–19. 6.
Na loučkách 15 25.–28. 5., 15.–18. 6., 13.–16. 7.
Na odpoledni u lékárny 9.–12. 6.
nám. Fr. Rasche u parku 26.–29. 5., 22.–25. 6.
Nerudova 33 23.–26. 6.
Olomoucká u stavebnin 1.–4. 6., 14.–17. 7.
Optiky u lékárny 15.–18. 6., 14.–17. 7.
Osmek – U Žebračky 8.–11. 6.
Palackého za sam. 1.–4. 6., 7.–10. 7.
Petřivalského parkoviště 9.–12. 6.
Pod hvězdárnou parkoviště 15.–18. 6., 20.–23. 7.
Pod skalkou park. u 17 – 21 25.–28. 5.
Pod skalkou parkoviště 2.–5. 6.
Purkyňova denní pobyt 22.–25. 6.

Čekyně k sokolovně 4.–7. 5.  
Čekyně Na červenici 14.–17. 7.
Čekyně Na podlesí 18.–21. 5.  
Čekyně nad rybníček 2.–5. 6. 
Čekyně Zámecká – Borošín 25.–28. 5. 
Čekyně Zámecká u Selpa 22.–25. 6. 
Dluhonice točna 11.–14. 5.  
Dluhonice u bývalé školy 2.–5. 6. 
Dluhonice U rozvodny 23.–26. 6. 
Henčlov – Výmyslov 20.–23. 7.
Henčlov křiž. Hliník, Martinská 8.–11. 6. 
Henčlov křiž. Hliník, Nová 29. 6. – 2. 7. 
Henčlov Sokolů 19.–22. 5.  
Henčlov Zakladatelů (u býv. školy) 15.–18. 6. 
Henčlov Zakladatelů 28 26.–29. 5.  
Kozlovice Na vrbovcích 30. 6. – 3. 7. 
Kozlovice Tučínská 21.–24. 7.
Kozlovice U pomníku 9.–12. 6. 
Kozlovice začátek obce 19.–22. 5.  
Lověšice Drážní 11.–14. 5.  
Lověšice točna autobusu 29. 6. – 2. 7. 
Lověšice U parku 1.–4. 6. 
Lověšice U sokolovny 13.–16. 7.
Lýsky Dědina 12.–15. 5.  
Lýsky K bráně u stan. separ. 23.–26. 6. 
Lýsky Za vodou 21.–24. 7.
Penčice Penčičky u obchodu 4.–7. 5. 
Penčice u býv. pošty 22.–25. 6. 
Penčice V kótě 21.–24. 7.
Popovice U trati 11.–14. 5.  
Újezdec Hlavní – Spojovací 15.–18. 6. 
Újezdec malé hřiště 26.–29. 5.  
Újezdec Nová čtvrť 8.–11. 6. 
Újezdec Pod dubíčky 1.–4. 6. 
Újezdec Široká 9.–12. 6. 
Újezdec U studýnky 30. 6. – 3. 7. 

u Žebračky křižovatka 25.–28. 5. 
parkoviště u Laguny 25.–28. 5. 
pod nemocnicí č. 1 12.–15. 5. 
pod nemocnicí č. 2 12.–15. 5. 
pod nemocnicí č. 3 18.–21. 5. 
pod nemocnicí č. 4 18.–21. 5. 
u Kozlovic č. 1 19.–22. 5. 
u Kozlovic č. 2 19.–22. 5. 
Kojetínská za sběr. surovinami 8.–11. 6.
k Mádrovu podjezdu 8.–11. 6.
Lověšice Družstevní 2.–5. 6.
podél cesty k Lověšicím č. 1 26.–29. 5. 
podél cesty k Lověšicím č. 2 26.–29. 5. 
podél cesty k Lověšicím č. 3 1.–4. 6.
podél cesty k Lověšicím č. 4 1.–4. 6.
podél cesty k Lověšicím č. 5 2.–5. 6.
Markrabiny 22.–25. 6.
Žernava – na konci 9.–12. 6.
Žernava – naproti garážím 9.–12. 6.
Dluhonice křižovatka u váhy 9.–12. 6.
za hvězdárnou 16.–19. 6.
Alšova u rest. Viktoria 22.–25. 6.
za Kabelíkovou ulicí 16.–19. 6.
Žeravice Čekyňská na konci MČ 15.–18. 6.
Čekyně Zámecká – Borošín 15.–18. 6.

Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů pro svoz 
objemného odpadu – květen – červenec 2020

PŘEROV + PŘEDMOSTÍ

MÍSTNÍ ČASTI

Újezdec Větrná u úř. 11.–14. 5.  
Újezdec Větrná v zat. 20.–23. 7.
Újezdec začátek 13.–16. 7.
Vinary Mezilesí I 12.–15. 5.  
Vinary Mezilesí II 18.–21. 5.  
Vinary Pod zahradami 7.–10. 7.
Vinary Růžová 16.–19. 6. 
Vinary u garáží 26.–29. 5.  
Vinary Ve dvoře 14.–17. 7.
Vinary Za humny u bytovky 25.–28. 5. 
Žeravice Lapač 18.–21. 5.  
Žeravice Na návsi 26.–29. 5.  
Žeravice Pod Lapačem 16.–19. 6. 
Žeravice Pod lesem 7.–10. 7.
Žeravice Suchý potok 20.–23. 7.

ZAHRÁDKÁŘSKÉ OSADY

Riedlova křižovatka 4.–7. 5., 7.–10. 7.
Seifertova u výstaviště 12.–15. 5., 22.–25. 6.
Sokolská u MŠ 26.–29. 5., 20.–23. 7.
Sokolská u V. Dlážka 18 11.–14. 5., 16.–19. 6.
Svisle za samoobsluhou 11.–14. 5., 15.–18. 6., 14.–17. 7.
Šrobárova 13 18.–21. 5., 29. 6. – 2. 7.

Kontejnery budou přistaveny a odvezeny v uvedených termínech, v případě přeplnění 
kontejneru bude tento vyvezen ihned a nebude již na dané stanoviště navrácen

VEŠKERÉ HROMADNÉ AKCE SE BĚHĚM NOUZOVÉHO STAVU NEKONAJÍ, INSTITUCE JSOU UZAVŘENY! 
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Informace ke koronaviru COVID-19
Vláda České republiky vyhlásila 12. března z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru  

(označovaný jako SARS-CoV-2) na území republiky nouzový stav na dobu 30 dnů. Protože se hygienická situace neustále mění,  
podrobné informace najdete online nebo prostřednictvím veřejnoprávních médií. 

Nejaktuálnější informace o koronaviru v ČR: www.koronavirus.mzcr.cz

Informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212
Nonstop linka – Státní zdravotní ústav: 725 191 370, 724 810 106, 725 191 367

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje: 585 719 719 od 9:00 do 19:00 hodin
Kde hledat informace: www.szu.cz

www.mzcr.cz
Informace o dění v Přerově – www.prerov.eu

Rady a doporučení pro domácí karanténu
Pokud jste v domácí karanténě, čekáte na laboratorní výsledky 

testů a váš stav nevyžaduje přijetí do nemocnice, je důležité dodržo-
vat následující pokyny: 

1 | Zůstaňte doma – Pokud nepotřebujete k lékaři, buďte doma. 
Nákupy vám musí zajistit jiná osoba nebo můžete nákup objednat 
elektronicky s upozorněním pro doručovatele o vaší karanténě. 

2 | Izolujte se od ostatních osob ve vaší domácnosti – zůstaňte 
v dobře větratelné místnosti s oknem, zavírejte dveře. Pokud je to 
možné, používejte oddělenou koupelnu, jinak ji po každém použití 
důkladně vyčistěte. Jídlo jezte ve svém pokoji, nádobí myjte ručně 
v horké vodě s čisticím prostředkem, osušte vlastní utěrkou. 

3 | Než navštívíte svého lékaře, nejdříve mu zavolejte – vše je 
nutné konzultovat nejdříve telefonicky, zamezíte kontaktu s další-
mi osobami. V případě zhoršení zdravotního stavu (objeví se horeč-
ka, kašel, dušnost), kontaktujte telefonicky svého lékaře, který bude 
dále organizovat poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci s Kraj-
skou hygienickou stanicí, případně volejte linku 112.

4. | Noste ústní roušku ve veřejném prostoru – rouška pomáhá 
k zpomalení přenosu nemoci.

5. | Kryjte si ústa a nos při kašli a kýchání – zakrývejte si ústa ru-
kávem, používejte jednorázové kapesníky. Ty odhazujte do plasto-
vého pytle na odpadky a okamžitě po jejich použití si umyjte ruce 
mýdlem a vodou (po dobu nejméně 20 sekund), opláchněte si je 
a důkladně osušte.

6. | Myjte si ruce – často a důkladně mýdlem a vodou po dobu nej-
méně 20 sekund, poté si ruce opláchněte a důkladně osušte. Nedo-
týkejte se očí, nosu a úst nemytýma rukama.

7. | Vyhněte se sdílení domácích potřeb

8. | Nezvěte si domů návštěvy – pokud potřebujete návštěvu, pro-
berte to se svým lékařem, jinak ke komunikaci používejte telefon.

9. | Domácí zvířata – držte se dál od svých domácích mazlíčků. Po-
kud je to nevyhnutelné, myjte si ruce před a po kontaktu s nimi.

10. | Praní prádla – pokud potřebujete vyprat doma prádlo, vyper-
te ho pomocí pracího prostředku při nejvyšší možné teplotě vhodné 
pro danou tkaninu. Vhodné jsou teploty nad 60 °C, žehlete na nej-
vyšší možnou teplotu pro danou tkaninu. Při manipulaci používej-
te jednorázové rukavice, očistěte důkladně okolí pračky a umyjte si 
ruce mýdlem. 

11. | Odpady – veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od osoby 
v izolaci by měl být uložen v plastovém pytli na odpadky a po napl-
nění pevně zavázán. Plastový pytel by pak měl být vložen do druhé-
ho pytle a zavázán a až poté dán do kontejneru na odpad.

12. | Sledujte příznaky onemocnění u sebe nebo u osoby, o kte-
rou pečujete – v případě zhoršení stavu – máte–li například dýcha-
cí obtíže, ihned kontaktujte telefonem lékaře. 

Jak o koronaviru mluvit s dětmi? Co dělat doma s dětmi? Co pomáhá? 
1. | Zklidněte se sami a udělejte si přípravu.
2. | Podpořte pocit bezpečí, buďte emoční oporou.
3. | Zjistěte, co dítě ví a jaké používá zdroje informací.
4. | Identifikujte obavy dítěte.
5. | Vysvětlujte a komunikujte s dítětem. Přiměřeně informujte 
o základních faktech a možnostech ochrany. Limitujte mediální zátěž. 

6. | Vytvořte si plán.
7. | Zaměřte se na aktivitu.
8. | Udržujte sociální kontakty s druhými.
9. | Nezapomínejte na tělesný pohyb.
10. | Buďte sami dobrým příkladem.


