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Přerov si pomáhá v boji proti koronaviru

Představujeme místní části
V Lověšicích budují  
svépomocí klidovou zónu.

 STRANA 6

Pokračuje demolice Chemiku
Demoliční četa se pustila  
do bourání bývalé ubytovny.

 STRANA 7

Koronavir ovlivnil i život přerovských dobrovolných hasičů – ti rozváželi dezinfekci a ochranné pomůcky, asistovali u výstavby odběrového místa u přerovské nemocnice, kde denně zajišťují 

jeho přípravu a úklid. Když se na dětských hřištích v Michalově a u Laguny scházeli rodiče s dětmi, tak hasiči herní prvky ohradili, aby tomu zabránili. V klidu je nenechal ani nedostatek roušek. 

„Materiál jsme dostali darem od Čalounictví Hrubý, a díky tomu jsme mohli zorganizovat dobrovolníky. Výsledkem byly dvě tisícovky roušek, které zdarma dostali lidé v nákazou zasaženém 

Uničově, na přerovské záchrance a ve firmách,“ řekl šéf přerovských dobrovolných hasičů Petr Štěpánek. Kromě toho jsou hasiči denně připraveni k rozvážení potravinových balíčků či léků pro 

seniory a podílejí se také na kompletaci ochranných štítů. 

Krizové oddělení přerovského magistrátu spadá pod Kan-

celář primátora. V době nouze se oddělení změnilo v obřího 

distributora dezinfekce a  ochranných pomůcek. Na snímku 

vedoucí oddělení Tomáš Staněk a referentka Irena Přivřelová. 

Vietnamci žijící v Přerově pomáhají. Kromě toho, že šijí rouš-

ky, předali místní nemocnici 30 tisíc korun, které mezi sebou 

vybrali.

Kdo mohl, tak šil. Zapojili se i úředníci magistrátu, kteří v po-

lovině dubna předali do oběhu asi 1800 vlastnoručně ušitých 

roušek, v tu dobu hlásili i plavčíci z bazénu tisící ušitou rouš-

ku, významně přispěla rouškami aktivní vietnamská komu-

nita. Ke strojům sedli i pracovními muzea, dobrovolní hasiči 

a stovky dalších dobrovolníků.  Foto | 5x Město Přerov
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Jak probíhal v Přerově první měsíc nouzového stavu? 
"Nezištnost i sobectví," říká mluvčí města
Krizový štáb Přerova se, jak už vyplývá z názvu, zabývá 
krizovými situacemi, které ve městě nastanou. Tým se v minulosti 
připravoval hlavně na události spojené s živelními pohromami, 
především povodněmi. Jenže nebezpečí číhalo jinde – ve viru 
a nemoci COVID-19. „Celosvětová pandemie je ale něco, co žádná 
samospráva na světě nemá v reálu vyzkoušeno a co se snad ani 
nedá nacvičit. I my jsme museli mnohdy improvizovat,“ říká tisková 
mluvčí Lenka Chalupová, která v rozhovoru pořízeném v polovině 
dubna poodhaluje zákulisí řešení nouzové situace v Přerově.

Krizový štáb města Přerova má 40 členů – v nouzovém stavu se ale scházela jen menší část základny. Na snímku zleva: tajemník magistrátu Petr Mlčoch, primátor Přerova Petr Měřínský, vedoucí 

oddělení ochrany a krizového řízení Tomáš Staněk, první náměstek primátora Michal Zácha, ředitel Městské policie Přerov Omar Teriaki. Foto | Město Přerov

Kdy město Přerov poprvé 
zareagovalo na hrozící ne-
bezpečí v podobě viru?

Poslední týden v únoru byly 
v Přerově  jarní prázdniny a my 
jsme  věděli,  že  někteří  lidé  vy-
jeli do Itálie, která už v té době 
hlásila první nakažené. Na ma-
gistrátu se hned po prázdninách 
proto začalo s důslednou dezin-
fekcí klik, rámů dveří, zábradlí, 
vodovodních baterií. 

Jak se pak věci posunuly?
Od  prvního  březnového  dne 

byla  zřízena  informační  linka 
Krajské  hygienické  stanice,  my 

jsme  obratem  založili  na  webu 
města  sekci Koronavirus  a  v  ní 
informovali  o  všech  nařízeních 
města,  kraje  i  státu  a  přinášeli 
doporučení. Když Bezpečnostní 
rada  státu  rozhodla  10.  března 
o uzavření škol a zákazu kultur-
ních a sportovních akcí nad sto 
účastníků,  rozhodli  jsme  se,  že 
pozastavíme  i  osobní  gratulace 
seniorům a odložíme obřady ví-
tání dětí. Pak už i  tato opatření 
byla  nadbytečná,  protože  ome-
zení státu bylo striktnější.

Kdy poprvé zasedal krizo-
vý štáb a o čem jednal?
Primátor  ho  svolal  v  sobo-

tu  14.  března  –  v  den,  kdy  se 

z  nařízení  státu  zavřely  obcho-
dy.  Bylo  dohodnuto,  že  autobu-
sy budou jezdit v prázdninovém 
režimu,  ve  větší  míře  se  začne 
s dezinfekcí vozů, náměstek pro 
školství měl sledovat zaplněnost 
školek – bylo totiž otázkou, zda 
je nechat otevřené, nebo po vzo-
ru jiných měst zavřít. Další kri-
zový  štáb  pak  zasedl  v  pondělí 
16.  března  a  tam  padlo,  že  au-
tobusová doprava bude od  toho 
dne  bezplatná.  Mnozí  Přerova-
né si mysleli, že tímto nelogicky 
navádíme občany, aby více ces-
tovali  autobusem,  ale  důvodem 
opatření  bylo  ochránit  řidiče  – 
cestující  k  němu nemuseli  cho-
dit  platit,  přední  dveře  mohly 
tudíž  zůstat  zavřené.  Informo-
vali  jsme  také,  že  byla  zřízena 
krizová  linka pro  seniory  a  lidi 
v karanténě – a na ni mohou od 
18. března volat  s  žádostí  o ná-
kup  potravin,  drogerie,  nebo 
vyzvednutí  léků. V  ten den při-
šel také z radnice první apel na 
lidi, aby využívali rychlá občer-
stvení  s  rozumem  a  dodržovali 

rozestupy. A taky jsme oznámi-
li, že omezujeme úřední hodiny 
na  pondělí  dopoledne  a  středu 
odpoledne.

Ostatní úřady v okolních 
městech se uzavřely a my 
už dnes víme, že to přines-
lo komplikace…
Ano,  v  tu  chvíli  se  totiž  do 

Přerova začali sjíždět lidé prak-
ticky  z  celé  Moravy,  aby  si  tu 
vyřídili  své  úřední  záležitos-
ti, zejména pak na registru vo-
zidel.  Výsledkem  byly  dlouhé 
fronty, na jejichž konci stáli ne-
spokojení  klienti,  na  které  se 
nedostala řada. Mohli  jsme za-
vést,  že  obsloužíme  jen  lidi 
z Přerovska, ale chtěli jsme vy-
hovět i těm, kteří mají ve svém 
městě  úřad  zavřený.  Tajem-
ník  magistrátu  proto  rozhodl, 
že  přednostně  budou  obsluho-
váni  klienti  s  akutní  záležitos-
tí  –  ti,  kteří  přišli  kvůli  vyří-
zení ztracené značky auta nebo 
velkého  technického  průkazu, 
mezi  neodkladné  jsme  zařadili 

Monika Fleischmannová
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i vyřazení vozidla u podnikatel-
ských subjektů. 

Vraťme se ještě k břez-
novému krizovému štá-
bu. Co v dalších dnech 
projednával?
Ve středu 18. března jsme in-

formovali,  že  všechny  školky 
se  zavírají  –  kromě  té  ve Dvo-
řákově ulici, kam budou chodit 
děti  z  ostatních mateřinek. Od 
pondělí  23.  března  byla  zavře-
na už i tato školka a také jesle. 
Dali  jsme  Přerovanům  rovněž 
vědět,  že  poplatky  za  psy  mo-
hou  bez  sankce  zaplatit  až  do 
konce června. A na rovinu jsme 
přiznali,  že  nemáme  od  státu 
roušky či respirátory, které by-
chom mohli rozdávat – ale že je 
nutné řešit ochranu úst a nosu 
improvizovaně.  Taky  jsme  slí-
bili,  že  jakmile  přijde  dodávka 
roušek  od  státu,  hned  budeme 
občany  informovat  o  způsobu 
distribuce.

Jakou práci v tu chvíli vy-
konávalo krizové oddělení 
magistrátu?
Je třeba říct, že Přerov „neko-

pe“  jen  za  sebe,  ale má pod  se-
bou  58  obcí,  které  jsme museli 
také  zabezpečit.  Krizové  oddě-
lení  města  se  průběžně  měnilo 
v  obřího  distributora  textilních 
i jednorázových roušek, rukavic 
a dezinfekčního materiálu, který 
se předával mimo jiné i jednotli-
vým  starostům.  Ti  pak  dostali 
za  úkol  dát  je  složkám  pracují-
cím v obci – třeba hasičům, so-
ciálním  pracovníkům,  zdravot-
níkům  a  podobně.  Jenže  jsme 
se občas dozvídali, že starostové 
rozdávali  třeba dezinfekci  i  ob-
čanům, protože jim asi přišlo fér 
rozdělit se na vesnici se sousedy. 
A my jsme pak řešili dotazy, jak 
je možné, že Přerov lidi ze svých 
zásob nepodělí. Jenže naši „kri-
zaři“  všechno  poctivě  dali  tam, 
kde by mohlo být nejhůře – do 
všech  našich  zařízení,  přede-
vším pak těch, kde pečují o staré 
a nemohoucí  lidi. Bylo by naiv-
ní  si myslet,  že by  si 43tisícový 
Přerov  mohl  stejně  jako  malé 
obce dovolit vyzvat občany, ať si 
vezmou lahvičku a primátor jim 
trochu dezinfekce  odleje. Navíc 
opravdu nebylo z čeho, všechno 
šlo v tu dobu z krizového odděle-
ní magistrátu do oběhu. A nešlo 
jen  o  dodávky  od  státu,  muse-
li jsme se postarat i sami – tak-
že naši úředníci sháněli vysoko-
procentní dezinfekci na ruce pro 

potřeby  sociálních  služeb  v  lé-
kárnách,  dezinfekci  na  povrch 
zase  objednávali  v  drogeriích, 
jednorázové  rukavice  kupova-
li v lékárnách či v internetových 
prodejnách. Pořizovali také ma-
teriál na šití roušek.

Jak se Přerov vypořádal 
s věčným tématem roušek?
Jakmile  vešlo  18.  března 

v  platnost  nařízení Olomoucké-
ho kraje, že do dopravních pro-
středků,  obchodů,  úřadů  nebo 
zdravotnických zařízení musejí 
všichni  nosit  roušky,  vzedmu-
la  se  vlna  solidarity.  A  ta  neu-
stala ani poté, co z nařízení stá-
tu museli všichni nosit ochranu 
úst a nosu  i na ulici. Kdo chtěl 
a uměl, začal šít roušky. I krizo-
vý štáb si je musel pořídit, tak-
že  naši  šikovní  kolegové  doma 
rozstříhali  povlečení  či  utěr-
ky  a  podělili  nás.  Mně  osobně 
pak přišlo úsměvné,  když  jsem 
odpovídala na rozhořčené maily 
lidí,  proč  jim primátor  nezajistí 
jednu blbou roušku – a naznačo-
vali, že beztak on má tu „státní“ 
–  tak  on  seděl  v  krizovém  štá-
bu s rouškou ušitou ze svého bí-
lého trička. Městská policie pak 
přišla  s  výborným nápadem,  že 
lidé, kteří mají přebytky roušek, 
je mohou dávat na věšák v prů-
jezdu  na  Masarykově  náměstí 
1.  A  dobrovolníci  opravdu  nosi-
li. Šili i úředníci napříč úřadem, 
za stroje sedli plavčíci z bazénu, 
lidé  z  muzea,  z  nejrůznějších 
spolků, nezištně a výrazně po-
mohla  i  naše  vietnamská  ko-
munita.  Jenže  na  jednu  stra-
nu tam lidé roušky nosili – na 
druhou  stranu  pak  přicháze-
li  ti,  kteří  si  jich  odnášeli  celé 
náruče. Museli jsme na ně ape-
lovat,  ať  si  berou  jen  pro  svou 

potřebu.  Dokonce  jsme  slyšeli, 
že  se  darované  kousky  objevují 
na internetu k prodeji, to už byl 
hyenismus. 

Bavíme se o šitých rouš-
kách – co ty jednorázové 
od státu?
Ve  druhém  dubnovém  týd-

nu  přišlo  na  krizové  oddělení 
16 300 roušek, určených obyva-
telům města a 58 obcí. Pro lep-
ší představu, byla to dodávka do 
regionu, v němž žije 80 tisíc ob-
čanů – z toho 43 tisíc v Přerově 
a 37 tisíc v rámci obcí, které pod 
město  spadají. Museli  jsme  vy-
myslet  „klíč“,  jak  občany  podě-
líme.  Bylo  rozhodnuto,  že  8  ti-
síc kusů poputuje přes  starosty 
do obcí – a 8  tisíc 300 do Pře-
rova  a  jeho  místních  částí.  Šlo 
o jednorázové roušky, které ne-
mají  delší  trvanlivost,  takže  by 
logicky  bylo  asi  nejlepší  celou 
zásilku  převézt  do  nemocnice. 
Ovšem  tohle  měla  být  dodáv-
ka zásadně pro občany a někte-
ří  Přerované  se  pořád netrpěli-
vě  doptávali,  kdy  dostanou  tu 
„svou slibovanou roušku od stá-
tu“  –  tak  bylo  rozhodnuto,  že 
podělíme  lidi  z Přerova  a míst-
ních částí nad 68 let. Naši úřed-
níci sedli ke stolu a začali rouš-
ky vkládat do obálek, druhý den 
vyfasovali  seznamy  a  roznášeli 
roušky  do  schránek.  A  pak  ně-
kdy dostali od lidí „čočku“, že je 
to na nic a ať si takovou pomoc 
úřad  –  potažmo  stát  –  nechá. 
Nadávky  a  úsměšky  přišly  i  od 
lidí, kteří kritizovali, že  jim ne-
dáme  ani  jednu  blbou  jednorá-
zovou roušku.

Jaká další opatření přišla 
na konci března a na začát-
ku dubna?

Informovali  jsme,  že  zápi-
sy  do  škol  se musejí  letos  obe-
jít bez budoucích prvňáčků. Pro 
osamělé  seniory  jsme  rovněž 
zajistili  linku,  na  níž mohli  vo-
lat, když  si budou chtít popoví-
dat.  Důležité  bylo  i  sdělení  ob-
čanům, že od středy 25. března 
bude u nemocnice otevřeno mo-
bilní odběrné místo, kde se mo-
hou nechat testovat lidé s dopo-
ručením od svého lékaře.

Tématem v Přerově byla také 
otevřená výdejní okénka…
Městská policie zaznamenáva-

la  stížnosti  na  chování  prodejců 
zejména v odpočinkových lokali-
tách, kteří z okýnka prodávali pití 
a  jídlo. Nicméně oni nic neporu-
šovali, problém byl v zákaznících, 
kteří  se  shlukovali,  sundávali 
roušky, pili pivo… Na to se po do-
hodě  s  primátorem  strážníci  za-
měřovali a lidi napomínali.

Krizový štáb byl Olomouc-
kým krajem vyzván, aby 
řešil i problematiku bezdo-
movců. Jak složité bylo na-
jít řešení?
S  hasiči  bylo  dohodnuto, 

že  v  případě  nutnosti  posta-
ví  v  okrajové  části  města  sta-
ny  s  hygienickým  zázemím pro 
lidi bez domova, u nichž by byla 
prokázána  nákaza  koronavi-
rem,  nebo  nařízena  karanténa. 
Bylo potřeba ale určit, kdo by se 
o ně staral a hlídal  je, aby neo-
pouštěli  vymezený prostor.  I  to 
se  podařilo  vyřešit,  i  když  jed-
noduché by to vzhledem ke stylu 
života těchto lidí nebylo.

Jak osobně vnímáte chová-
ní lidí v nouzové době?
Někteří  si  pomáhají,  chovají 

se nezištně,  jiní  se projevují  jako 
sobci. Osobně mě překvapil egois-
mus  těch,  kteří  vůbec  neocenili, 
že krizový štáb posílá všechny do-
šlé pomůcky a dezinfekci do zdra-
votnických  a  sociálních  zaříze-
ní.  Staří  a  nemocní  lidé  jim  byli 
jedno – a zajímali se jen, kdy oni 
dostanou  zdarma  roušky  či  dez-
infekci, a to i v době, kdy už bylo 
možné  vše  nakoupit  za  rozumné 
peníze.  A  byli  i  tací,  kteří  se  ne-
zajímali o řešení koronavirové si-
tuace v Přerově, nebyli ochotni si 
otevřít webové nebo facebookové 
stránky města, odmítali si nastu-
dovat fakta, ale pocítili obrovskou 
touhu přinést do diskuze na soci-
álních sítích názor, že Přerov dělá 
úplně všechno špatně. 

 Pokračování na straně 4

Přerovská tisková mluvčí Lenka Chalupová se účastnila všech jednání krizového štábu. Na 

snímku vlevo Marek Koutný z krizového oddělení města. Foto | Město Přerov
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Dokončení ze strany 3

Sice  vůbec  nevěděli,  jak  to 
dělá  –  ale měli  jasno,  že  určitě 
mizerně.  A  proti  takovému  ar-
gumentu nejde jít. Na nepocho-
pení  narazila  i  Duha  Klub  Ro-
dinka.  Po  zavření  mateřských 
škol se s nimi dohodl náměstek 
pro  školství,  že  zajistí  hlídání 
dětí rodičům, kteří nemají jinou 
možnost.  Samozřejmě,  že  šlo 
o placenou službu, protože i ma-
jitelka  musí  zaplatit  za  hlídání 
svým  zaměstnancům  a  zajistit 
hygienické  podmínky.  A  ozva-
li se jí kritici, že v době nouze si 
dovoluje chtít za péči o děti pe-
níze.  Chtěla  městu  vyjít  vstříc, 
nakonec musela čelit zlobě.

V čem myslíte, že ještě při-
jde „zloba“?
Třeba  v  tom,  že  rada  města 

rozhodla  odpustit  tři  nájmy  li-
dem,  podnikajícím  v  budovách 

Tabule připomenou osudy lidí, kteří účast na přerovské vzpouře zaplatili životem
Pětasedmdesát  let  od  kon-

ce druhé  světové  války bude  le-
tos v Přerově vzpomenuto jen ti-
chou  pietou  a  položením  květin 
u  pomníčků.  Plánované  oslavy 
s účastí veřejnosti se kvůli koro-
naviru  ruší. Aby se připomnělo, 
že Přerované  jako první povsta-
li v květnu pětačtyřicátého roku 
proti nacistům, vznikly nové in-
formační  tabule – a  ty přinášejí 
nejen historická  fakta o Přerov-
ském  povstání,  ale  i  fotografie 
lidí,  kteří  za  vzpouru  zaplatili 
nejvyšší daň. 
Dvě  tabule  jsou  umístěny 

u  vsypové  loučky  přerovského 
hřbitova,  třetí  bude  stát  na  vo-
jenské  střelnici  v  Lazcích,  kam 
byli přerovští povstalci převezeni 

a nemilosrdně zastřeleni. „Ve spo-
lupráci  s  Muzeem  Komenského 
v Přerově, které poskytlo faktické 
podklady  a  fotodokumentaci,  je 
na tabulích popsán jak sled udá-
lostí,  tak  i  osudy  obětí,“  uved-
la  Jana  Pivodová  z  přerovského 
magistrátu.

Nové tabule mají  
národní barvy
Čtenáři si osvěží události spo-

jené s prvním květnovým dnem 
roku 1945, kdy vypuklo v Přero-
vě první ozbrojené povstání pro-
ti okupantům v českých zemích. 
„Místní  odbojové  hnutí  tehdy 
plánovalo  otevřené  protiněmec-
ké  vystoupení  na  okamžik,  kdy 
se  sovětská  armáda  dostatečně 

přiblíží  k  regionu.  Avšak  myl-
ně  interpretovaná  informace  ze 
zahraničního  rozhlasu  –  že  je 
konec  války  –  předčasně  vyvo-
lala  ozbrojené  protinacistické 
povstání,  do  kterého  se  Přero-
vané aktivně zapojili,“ vzpomněl 
historik Petr Sehnálek. A doplnil 
i  smutná  čísla  tohoto  pohnuté-
ho dne. Vzpoura, která byla záhy 
Němci  potlačena,  si  vyžádala 
smrt 54 lidí, z nichž 42 zahynu-
lo v souvislosti s událostmi v Pře-
rově samém – 18 z nich padlo či 
bylo smrtelně raněno v přestřel-
kách, 2 byli umučeni, 1 zastřelen 
při zatýkání a 21 bylo popraveno 
v Lazcích.
Nové  tabule  jsou  graficky 

ztvárněny  v  barvách  trikolory 

–  tedy  v  modré,  červené  a  bílé. 
Grafika nese punc národního hr-
dinství  a  symbolů  vlastenectví, 
s Přerovem je pak propojena pro-
střednictvím  historického  znaku 
města. „Zároveň připravujeme le-
ták,  který  přinese  obsáhlejší  in-
formace o průběhu povstání,“ do-
plnila Jana Pivodová.
Město  Přerov  nebude  oficiál-

ně  žádnou  oslavu  organizovat, 
zástupci  města  ale  uctí  památ-
ku  obětí.  „V  tichosti  přineseme 
květiny a pokloníme se těm, kte-
ří  za  naši  svobodu  položili  před 
tři čtvrtě stoletím své životy. Dě-
kujeme  všem,  kteří  také  takto 
vzpomenou  na  hrdinství  našich 
předků,“ říká závěrem přerovský 
primátor Petr Měřínský. lech

města – jedná se o osmdesát ná-
jemců,  kteří  pocítí  úlevu.  A  ti, 
kteří podnikají v nemovitostech 
soukromníků,  nemohou  v  tom-
to  ohledu  čekat  od  města  po-
moc. Nebude to jen o zlobě, spí-
še o pocitu nespravedlnosti. 

Kdo od města zaslouží po-
chvalná slova?
Poděkování patří nejen všem 

švadlenkám,  ale  i  těm,  kteří 
darovali  záchranářům  pečivo, 
minerálky  či  kávu.  Příkladná 
byla spolupráce s Charitou, ale 
také  třeba  s  nemocnicí.  Skvě-
lý byl  tým pracovníků Meopty, 
kteří  začali  pohotově  vyrá-
bět  ochranné  štíty  –  a  ty  pak 
sloužily  personálu  nemocni-
ce. Obrovskou  roli  sehráli pro-
fesionální  i  dobrovolní  hasiči. 
Většina lidí byla účastná a chá-
pavá, zmínění sobečtí škarohlí-
dové byli v menšině. 

Magistrát je zatím otevřen na třech adresách
Bratrská 34, náměstí T. G. Masaryka 16, Smetanova 7. Tyto tři adresy přerovské-

ho magistrátu jsou od pondělí 20. dubna otevřeny pro veřejnost, a to vždy v pondělí 
a ve středu – pouze s hodinovou polední pauzou. Občané tedy mohou přijít vyřizo-
vat své úřední záležitosti v těchto dvou dnech od 8 do 11.30 a od 12.30 do 17 hodin.

Všechny další budovy magistrátu jsou přístupné po dohodě s  jednotlivými 
úředníky – telefonní čísla jsou zveřejněna na webu, na dveřích objektů jsou rovněž 
uvedena pohotovostní čísla, na něž mohou klienti volat. „Občané by měli důsledně 
využívat pokladnu v budově Bratrská 34, pokladnu na náměstí T. G. Masaryka 16 ať 
využijí pouze pro platbu správních poplatků souvisejících se zde vyřizovanými zále-
žitostmi,“ apeloval tajemník přerovského magistrátu Petr Mlčoch. Magistrát má ve 
svých objektech připravena všechna bezpečnostní opatření – někteří úředníci, kteří 
přijímají občany ve svých kancelářích nebo u okýnek, jsou vybaveni i ochrannými ští-
ty, dezinfekce je rovněž zajištěna. Nadále platí výzva pro občany, aby ve svém zájmu 
úřad navštěvovali jen v neodkladných záležitostech, pokud je to možné, aby platby 
řešili bezhotovostně, a pokud potřebují konzultaci, aby v ideálním případě využili 
telefonní spojení. Zástupci města připomínají i to, že se prodlužuje do konce června 
splatnost poplatku za psy, za užívání veřejného prostranství a také poplatek z poby-
tu. Otevřen je i Czech Point v Bratrské ulici – ten je přístupný i v ostatní pracovní dny po  
zazvonění. 

Dojede-li ke změně v otevření úřadu, bude informace ihned vyvěšena na webo-
vých stránkách města. lech



5AKTUÁLNĚ Z PŘEROVADENNÍ ZPRAVODAJSTVÍ NA WWW.PREROV.EU–A––––TELEVIZE PŘEROV

INZERCE

Na medvědí česnek do Žebračky? Hrozí pokuta

PETR KOUBA, NÁMĚSTEK  
PŘEROVSKÉHO PRIMÁTORA: 

Na jaře jsem národní přírodní 
rezervaci několikrát prošel jak 
se správcem lesa, tak s odbor-
níky na faunu i na tvorbu kraji-
ny. Je pravdou, že na některých 
místech dochází v  důsledku 
dlouhodobé absence zavod-
nění ke změnám charakte-
ru lužního lesa a s nimi se pojí 
i mizení původních rostlin a ži-
vočichů. Některé naopak při-
chází – třeba ledňáček, dudek, 
ropucha. Situace však rozhod-
ně není kritická. Řešení osobně 
vidím v odstranění porostů in-
vazivních druhů a ve zmapová-
ní vodotečí a  jejich zprůchod-
nění. Čeká nás pochopitelně 
i diskuse s Agenturou ochrany 
přírody a krajiny České republi-
ky, abychom probrali možnost 
dalšího postupu, případně po-
dání projektu.

Monika Fleischmannová

Když se řekne Žebračka, tak 
si většina obyvatel Přerova 
představí velký les na okraji 
města. Jenže v posledních 
desetiletích spíše město vrůstá 
do lesa. 

Jde  přitom  o  národní  přírod-
ní rezervaci rozkládající se na 228 
hektarech,  která  je  významná 
díky mokřadům s vysokou rozma-
nitostí  původních  druhů  rostlin 
a  živočichů.  A  v  takových  loka-
litách  je  povoleno  pohybovat  se 
pouze po  vyznačených  trasách – 
navzdory tomu, že místo leží v těs-
né blízkosti města. V těchto dnech 
sem míří snad nejvíce lidí, někteří 
vyrážejí sbírat i medvědí česnek.
Žebračka  je  největším  zbyt-

kem kdysi rozsáhlých lužních lesů 
v údolí Bečvy. Podle oborníků jde 
o jedinečnou lokalitu. Ze vzácněj-
ších druhů  rostlin  zde  rostou  la-
doňka  karpatská,  lilie  zlatohla-
vá, sněženka podsněžník, kruštík 
modrofialový  či  žebratka  bahen-
ní.  Dominantním  druhem  luhů 
v  jarním  období  je  česnek  med-
vědí. Výrazné aroma i obsah růz-
ných  lidskému  tělu  prospěšných 
látek udělaly z česneku medvědí-
ho velmi módní doplněk pro jarní 
kuchyni. Jenže jeho sbírání v této 
lokalitě je nelegální. 

„S  popularizací  zdravé  výži-
vy  i nevšedních kulinářských zá-
žitků  v  různých  médiích  jsme 
dnes často svědky, jak lidé vlečou 
z  lesa  celé pytle  česnekového  lis-
tí, a to je samozřejmě špatně pro 
les a jeho přirozené obyvatele. Zde 
je  na místě  si  také připomenout, 
že v národních přírodních  rezer-
vacích  jako  je Žebračka,  je podle 

zákona zakázáno mimo  jiné  také 
trhání  rostlin,“  řekl  olomoucký 
ochranář z Agentury ochrany pří-
rody a krajiny České republiky Jiří 
Šafář. Dobrovolní strážci ochrany 
přírody  i  Česká  inspekce  život-
ního  prostředí  proto  v  této  době 
věnují  lužním  lesům  zvýšenou 
pozornost. Na místě mohou „sbě-
račům“ uložit pokutu 500 až 10 ti-
síc korun.

Kvůli suchu vymírají vzácné 
druhy rostlin i živočichů
Další  problém,  který  vzácnou 

lokalitu  v  posledních  letech  su-
žuje,  je  nedostatek  vody,  na  kte-
ré  jsou  závislé nejen  rostliny,  ale 
především  živočichové.  Zatímco 
východní  část  rezervace  je  suš-
ší,  oproti  tomu  do  západní  čás-
ti přivádí vodu tok Strhanec, kte-
rý se jako náhon odděluje z Bečvy 
u Oseka nad Bečvou. „Přímo v ko-
rytě náhonu žijí vzácní mlži  jako 
velevrub tupý a kriticky ohrožený 
velevrub malířský, ale také ostro-
retky stěhovavé nebo velmi vzác-
ný  sekavec  podunajský.  Trvale 
zvodněné mokřadní části Žebrač-
ky využívá k životu i rozmnožová-
ní  hned  10  druhů  obojživelníků. 
A právě  ti  jsou postupným vysy-
cháním mokřadu nejvíce ohrože-
ni,“  vysvětlil  Šafář.  Tvoří  se  tady 
i tůně, ve kterých žijí vzácní korý-
ši.  Pro  skokana  skřehotavého 

Medvědí česnek je první jedlou jarní rostlinou. 

Při jeho sbírání si musíme dávat pozor, abychom 

si jej nespletli s listy prudce jedovaté konvalin-

ky vonné. Vyhledávanou lokalitou kvůli sběru 

medvědího česneku je národní přírodní rezer-

vace Žebračka (na snímku).  Foto | Město Přerov

nebo  krátkonohého,  čolka  velké-
ho,  kuňky  obecné,  rosničku  ze-
lenou  nebo  ropuchu  zelenou  by 
vyschnutí tůní třeba na tři či čty-
ři  roky  mohlo  znamenat  jediné 
–  všichni  tito  živočichové  by  ze 
Žebračky  zmizeli  a  při  trvajícím 
vysychání by mohli zmizet z naší 
krajiny úplně.
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V Lověšicích budují svépomocí 
odpočinkovou zónu se stromy
Pokračujeme v představování jednotlivých přerovských místních 
částí. Podle abecedy jsou pátou místní částí v pořadí Lověšice, které 
leží asi pět kilometrů na jih od Přerova. Kdo sem přijíždí poprvé, 
zarazí ho, že Lověšice rozděluje z jedné strany železniční trať 
a z druhé frekventovaná silnice směrem na Uherské Hradiště. A na 
co jsou místní hrdí? Třeba na Dělnický dům a sokolovnu, kterou si 
sami postavili jejich předci, a také na kapličku Panny Marie z roku 
1732, která je ozdobou parku. Co ještě v Lověšicích mají, to nám 
prozradila předsedkyně výboru místní části Eva Hrutkaiová.

Monika Fleischmannová

Co myslíte, jak se lidem 
v Lověšicích žije?
Jsme sice malá obec, 

přesto tady máme plyn, 
vodovod,  kanaliza-
ci,  veřejné  osvětlení, 
místní  rozhlas,  chod-
níky  a  většina  cest  je 
vyasfaltovaná.  Nechy-
bí  nám  fotbalové  hřiš-
tě,  úřad  s  knihovnou. 
Také  je  tu  škola,  která 
je  nyní  z  poloviny  vy-
užívána  jako  mateřská 
škola, a opomenout ne-
smím dvě hospody. Je-
diné,  co  nám  schází,  je  obchod. 
Dočasně  je  zásobování  řešeno 
pojízdnou prodejnou. V letošním 
roce oslavíme 730 let od založení 
naší obce. K této příležitosti hod-
láme pořídit znak a prapor obce, 
opravit kapličku a uspořádat po-
řádnou  oslavu.  Ale  to  jen  zatím 
nejisté vzhledem k současné situ-
aci. Jednou z výhod naší obce  je 
dostupnost města Přerova pravi-
delnou MHD, pěšky nebo na kole. 
Kolem  zahrádkářské  kolonie  se 
snažíme  udržovat  místní  komu-
nikaci,  která  je  převážně  využí-
vána  jako  cyklostezka.  Je  to  do-
sti  složité,  protože neukázněnost 
některých lidí je nekonečná a ře-
šíme stále černé skládky a nepo-
řádek v okolí. Jednou za rok pro-
vedeme  radikální  úklid  v  rámci 
Dne Země, ale to prostě nestačí.

Jaké další plány ještě 
máte?
V minulých letech byly prove-

deny  jen  drobné  opravy,  proto-
že jsme šetřili na velkou opravu, 
a  to na  rekonstrukci  komunika-
ce U Parku, která byla v plánu již 
několik desetiletí. Větší část ná-
kladů uhradí magistrát a jednou 
třetinou  z  původního  rozpočtu 
se bude podílet naše místní část. 

Jsme rádi, že se podařilo prosa-
dit  stavbu  jako  celek  a nebylo  ji 
nutno kouskovat na etapy. 

Dále máme  v  plánu 
opravit sklepní prosto-
ry  Dělnického  domu 
a zchátralý dvorní trakt 
za  úřadovnou,  kde  by 
mohl  vzniknout  ob-
chod včetně sociálního 
zázemí,  popřípadě  jiné 
služby.
Velkým  problémem 

je  u  nás  parkování, 
hlavně  v  ulici  Mírová. 
Chtěli bychom tam zří-
dit  podélná  parkovací 
stání, protože řada lidí 

nemá možnost parkovat na svém 
pozemku.  Touto  ulicí  vede  sil-
nice, která  je  velmi  zničená  těž-
kým provozem, kvůli tomu okol-
ní domy praskají a ke všemu jsou 
znečišťovány stříkající vodou. To 
je problém, který nebude jedno-
duché vyřešit.

Při příjezdu do Lověšic si 
nelze nevšimnout nově vy-
sazených stromů…
Jde  o  klidovou  zónu,  kte-

rá vzniká pod záštitou místního 

Předsedkyně místního 
výboru Lověšic Eva 
Hrutkaiová. Foto/Archiv 
Evy Hrutkaiové

Už od nepaměti dodržují v Lověšicích masopustní tradici. I letos prošel obcí maškarní průvod, 

do kterého se zapojily i místní děti. Mezi maskami nechyběl oblíbený medvěd.  

 Foto | Archiv Evy Hrutkaiové

výboru a díky spolupráci lověšic-
kého  kulturního  spolku,  jejímž 
základem  bylo  motto:  „Zasaď-
me strom za každé nově naroze-
né dítě“. Do akce se zapojují pře-
devším  rodiče  nově  narozených 
dětí.  Vytipovali  jsme  nevyuží-
vaný pozemek, který dříve slou-
žil  jako  zahrádkářská  kolonie. 
Během zimy místní  výbor  s  po-
mocí  Krajského  pozemkového 
úřadu  zpracoval  studii.  Zahájili 
jsme  první  etapu,  vysázeli  stro-
my tradičních druhů, jako je lípa 
či ořešák, ale i méně známý dřín, 
mišpuli,  kdouli,  jedlý  kaštan, 
hruškojeřáb a moruši. V klidové 
zóně se budou moci lidé prochá-
zet, odpočinout si, chtěli bychom 
tam  pořádat  také  společenské, 
kulturní i školní akce.

Pořádá váš kulturní spolek 
ještě nějaké další akce?
Každý rok se lidé těší na bab-

ský bál, papučový bál, dětské ši-
břinky,  slet  čarodějnic,  dětský 
den,  hodové  slavnosti,  jejichž 
součástí  je  mše  svatá,  pořádá-
me loučení s prázdninami,  lam-
pionový  průvod,  vánoční  a  sil-
vestrovské  setkání  u  kapličky. 
Mimo  to  každoročně  pořádáme 
zájezd  a  několikrát  do  roka  ná-
vštěvu  divadla.  Nezapomínáme 
ani na seniory, pro které na pod-
zim pořádáme besedu s progra-
mem  a  drobným  občerstvením. 
Výborná  spolupráce  je  s  mateř-
skou  školou.  Máme  fotbalový 
klub a oblíbený je tradiční nohej-
balový turnaj. 

ANKETA

Vladislava Glozigová 
Vyhovuje mi, že Lo-
věšice leží pouhé tři 
kilometry od Pře-
rova. Máme tady 
bezva partu, spo-
lečně se účastníme 
zkrášlování obce. 
Zlepšit by se mohla dopravní situace 
na silnici v Mírové ulici, která je vel-
mi vytížená. Taky drážní podjezd by 
mohl být hezčí. 

Jak se vám žije v Lověšicích?

Tomáš Hrabica
V Lověšicích jsem 
spokojený. Pro 
malé děti se vybu-
dovalo dětské hři-
ště, pro větší děti 
bych uvítal vybu-
dování multifunkč-
ního hřiště, kde by mohly hrát 
třeba basketbal, nohejbal nebo 
malou kopanou. Jsem rád, že se 
začala budovat nová cesta u par-
ku, ale chybí nám parkovací místa 
v Mírové ulici. 

Jana Ševčíková
V Lověšicích se nám 
žije dobře. Myslím, 
že tím hlavním dů-
vodem jsou místní 
lidé a naši souse-
dé. Jsem ráda, že se 
tady pořádají výbor-
né kulturní a jiné akce. Taky mě těší, 
že se v Lověšicích v poslední době 
vysadilo hodně nových stromů.

Libor Benc
V Lověšicích se mi 
žije dobře. Co v Lo-
věšicích postrádám, 
je nějaké víceúčelo-
vé sportovní hřiště. 
Dalším problémem 
je hustá doprava, 
velká prašnost z nákladních vozidel 
a hlavně nedostatek parkovacích 
míst v obci. 

Zdena Běhalíková
V Lověšicích jsem 
naprosto spokojená. 
Jak se současným 
řízením obce, pro-
tože se tady stále 
něco vylepšuje, tak 
i s místními lidmi, 
se kterými se pravidelně setkává-
me na nejrůznějších akcích. A prá-
vě osobní kontakt s mými sousedy 
je jediné, co mi u nás v Lověšicích 
v této době chybí. 
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Zápisy do mateřinek i do jeslí – letos bez dětí

Jak  dále  upřesnil,  formulá-
ře přihlášky k zápisu jsou k dis-
pozici od 27. dubna na webových 
stránkách  jednotlivých  mateř-
ských  škol.  Připomíná,  že  pří-
lohou  přihlášky  by  se měly  stát 
kopie rodných listů, očkování dí-
těte  pak  rodiče  doloží  čestným 
prohlášením  a  kopií  očkovacího 
průkazu.
Odbor  sociálních věcí  a  škol-

ství  přináší  také  informace  pro 
rodiče,  kdy  a  kde  mají  být  ote-
vřené  školky  v  průběhu  letních 
prázdnin.  „V  červenci  bude  za-
jištěn  provoz  ve  školkách  v  uli-
cích  Dvořákova  a  Kratochvílo-
va, v srpnu pak budou v provozu 

mateřské  školy  Na  Odpoledni, 
Optiky  a  Pod  Skalkou,  Vinary 
a  Čekyně,“  uvedla  Romana  Po-
spíšilová  z  přerovského  magist-
rátu. Přihlášky jsou od 27. dubna 
uveřejněny  na  webových  strán-
kách  mateřských  škol.  Rodi-
če, kteří mají zájem umístit dítě 
v  létě  do mateřinky,  si  tyto  for-
muláře  stáhnou,  vytisknou,  vy-
plní  a  nejlépe  elektronicky  za-
šlou do vybrané mateřské školy. 
„Evidenční  listy  nebudou  spo-
lečně  s  přihláškami  vyžadová-
ny, na přihlášce by měla být uve-
dena  pouze  informace,  ze  které 
školky  dítě  přichází,“  doplnila 
Pospíšilová.

Zápisy bez dětí  
pořádají i městské jesle
Zápisy  bez  přítomnosti  dětí 

budou pořádat také jediné pře-
rovské  jesle,  které  sídlí  v  uli-
ci  Svisle  2  –  a  to  od  pondělí 
18. do středy 27. května. Zápis 
se  uskuteční  formou  podání 

„Žádosti  o  poskytování  péče 
o  dítě  v  dětské  skupině“.  Po-
drobnější  informace  k  zápisu 
včetně  žádosti  najdou  zájem-
ci na www.ssmp.cz, nebo u ve-
doucí  jeslí  na  telefonních  čís-
lech:  603  201  238  a  581  220 
102. lech

Zápisy do základních škol museli rodiče zvládnout přes formuláře. Obdobný postup teď bude 

i s mateřskými školami a jeslemi (na snímku). Foto | Archiv městských jeslí

Kontejnery na jarní odpad 
se v ulicích neobjeví
Velkoobjemové kontejnery ten-

tokrát  nebudou  v  Přerově  a  jeho 
místních  čás-
tech  přistavo-
vány na obvyk-
lá  stanoviště. 
Rovněž  svoz 
nebezpečného 
odpadu  z míst-
ních částí se ko-
nat nebude. Rozhodnuto tak bylo 
v souvislosti se současnou situací 
a nebezpečím nákazy.
„Původní  harmonogram,  na-

stavený  na  květen  až  červenec, 
letos  neplatí. Máme  ale  otevřeny 
sběrné  dvory  v  ulicích  Na  Hrá-
zi a Želatovská, kam mohou Pře-
rované  odložit  větší  odpad,“  řekl 
jednatel Technických služeb měs-
ta Přerova Bohumír Střelec.
Kontejnery bývají do ulic měs-

ta  obvykle  přivezeny  na  začát-
ku  března  –  letos  ale  došlo  ke 
změně,  neboť  areál  Technických 
služeb  města  Přerova  procházel 
rekonstrukcí  spočívající  v  rozší-
ření  sběrného  dvora  –  a  nebylo 
možné  skloubit  stavbu a  zároveň 
třídění odpadů z kontejnerů. Pro-
to bylo rozhodnuto, že kontejnery 
budou rozvezeny na stanoviště až 
v květnu, do záměru ale vstoupilo 
bezpečnostní opatření.  lech

Očima architektky: Cesta do přerovské krajiny na jaře
Zeleň ve městě má několik vý-

znamných  funkcí,  například  po-
máhá  regulovat  klimatické  pod-
mínky pro lepší život v městských 
ulicích. Právě v tomto jarním ob-
dobí Přerované nejvíc zeleň okolo 
sebe vnímají. Třeba při procházce 
upraveným parkem nebo krajinou 
na  okraji  města.  Hlavními  zele-
nými tepnami Přerova jsou břehy 
Bečvy  a  zapomenutá  zákoutí  ko-
lem  Strhance.  Vychozené  cestič-
ky do lesa kolem Laguny jsou pl-
nohodnotnou  součástí  uliční  sítě 
města. O tom, jak je zeleň ve měs-
tě důležitá, už pokračuje městská 
architektka Alice Michálková.
Z  urbanistického  pohledu  je 

pro  město  velmi  důležité  zejmé-
na propojení zelených lokalit mezi 
sebou a jejich návaznost na zdán-
livě  neudržované  okraje  města 
a volnou krajinu. Ostatně rozloha 
lesů,  které  dříve  k  městu  přímo 
patřily, byla výrazně větší: napří-
klad dnes již neexistující takzvaná 
Tmeně (na kopci mezi Želatovice-
mi a Újezdcem), Chmeliště (v pro-
storu mezi Bečvou a Henčlovem) 
nebo dodnes  zachovaný  lesopark 
Žebračky  či  takzvané  Ostro-
vy  –  lesní  ostrovy  v  mokřinách 
při  Bečvě.  Pravděpodobně  i  pro-
stor  dnešního  parku  Michalov 
je  jedním  z  někdejších  Ostrovů. 

Hospodaření  v  obecních  lesích 
také  přinášelo  do  městské  po-
kladny užitek z prodaného dřeva, 
honitby. 
Impulzem  pro  vytváření  kul-

turní městské  zeleně  bylo  v  Pře-
rově založení Spolku pro vysazo-
vání a okrašlování města Přerova 
v  roce 1879. Spolek přispěl k vy-
sázení  alejí  na  nábřeží  Bečvy 
a založení stromových alejí v uli-
cích. Aktivita Spolku  také zásad-
ně  přispěla  ke  změně  vnímání 
role  příměstských  lesů  jako mís-
ta  pro  sportovní  a  rekreační  ak-
tivitu obyvatel. Spolek byl jedním 
z  iniciátorů  proměny  někdejší-
ho  lesa Michalov,  respektive  pů-
vodní  zahrady  v  lese,  v  městský 
park.  Uprostřed  založeného  par-
ku  stávala  „Búda“,  která  slouži-
la  jako  letní  restaurace.  Přilehlá 

upravovaná louka s lesem byla ob-
líbeným  cílem  procházek  a  škol-
ních výletů. 
Opravdovým  městským  par-

kem s promenádou, centrální ale-
jí,  sníženým  parterem,  altány, 
růžemi  a  magnoliemi  se  Micha-
lov  stal  po  úpravě  v  letech  1904 
až  1905  dle  návrhu  pražského 
městského  zahradního  architek-
ta Františka Thomayera. Tradiční 
komponovanou  formu parku mí-
val i dnes trochu zanedbaný střed 
náměstí Svobody. 
Velkou  a  důležitou  část měst-

ské  zeleně  představuje  v  Přerově 
také  vzrostlé  osázení  rozlehlých 
odstupových  ploch  mezi  byto-
vými  domy.  I  když  tyto  výsadby 
jsou většinou bez další zahradnic-
ké kompozice, jsou díky nim dnes 
sídliště tak trochu i parky.  ala

Nejnavštěvovanějším přerovským městským parkem je Michalov.  Foto | Město Přerov

S ohledem na mimořádná opatření budou zápisy do mateřských 
škol probíhat netradičně bez přítomnosti dětí i zákonných 
zástupců. „Od soboty 2. do čtvrtka 16. května mohou rodiče 
podat žádost prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem 
s elektronickým podpisem či poštou – výjimečně pak osobním 
podáním v konkrétní školce, a to po dohodě s ředitelkou zařízení,“ 
řekl náměstek přerovského primátora Petr Kouba. 
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V polích u Přerova byl ukrytý 
unikátní poklad z doby bronzové
Poklad  z  doby  bronzové  ob-

jevili v polích u Přerova archeo-
logové  z  Muzea  Komenského 
v  Přerově.  Soubor  bronzových 
předmětů  byl  uložený  v  kera-
mické nádobě, do země jej ukryli 
naši předci před 3 tisíci lety. Nej-
spíš  šlo  o  kultovní  rituál,  který 
tehdejší  obyvatelé  praktikovali. 
„Na místě  označeném nálezcem 
Tomášem  Melichem  jsme  pro-
vedli společnou prospekci za po-
moci detektoru kovů, při níž ko-
lega  Miroslav  Komínek  přesně 
lokalizoval jádro depotu. Násled-
ně  byla  provedena mikrosonda, 
která  v  hloubce  pouhých  0,3 m 
odkryla  orbou  částečně  poško-
zenou  větší  keramickou  nádo-
bu,“  vysvětlil  archeolog  Zdeněk 
Schenk.

KRÁTCE

Okraj, hrdlo a částečně i stěny 
keramické  nádoby  byly  v minu-
losti zemědělci zničeny a rozvle-
čeny spolu s několika bronzový-
mi předměty od místa původního 
uložení. Archeologové vše pečli-
vě vyryli a zdokumentovali. Na-
lezené předměty  jsou  teď v mu-
zejní laboratoři. „Nyní bude celý 
nález laboratorně ošetřen a záro-
veň  podroben  odborným  analý-
zám. Poté postupně vypreparuje-
me obsah celé nádoby. Necháme 
se překvapit, co do ní naši předci 
před třemi tisíci  lety ještě uloži-
li,“  dodal Zdeněk Schenk. Podle 
archeologů  jde  o  jeden  z  nejvý-
znamnějších objevů v Olomouc-
kém kraji v posledních desetile-
tích.   fli

Školní hřiště  
se otevřela veřejnosti

Školní  hřiště  se  od  pondě-
lí  27.  dubna  opět  zpřístupnila  ve-
řejnosti - otevření ovšem závisí na 
podmínkách  a  možnostech  každé 
školy.  „Rozhodne-li  ředitel  školy 
o otevření  sportoviště, musí  záro-
veň zajistit potřebná bezpečnostní 
a hygienická opatření,“ konstatoval 
náměstek  pro  školství  Petr  Kou-
ba.  Jak  dále  upřesnil,  podmínky 
otevření  hřišť  jsou  zveřejněny  na 
webových  stránkách  jednotlivých 
základních škol.   lech

Nová zastávka 
bude mít i přístřešek
Stavba  nové  autobusové  za-

stávky  začala  koncem  dubna  na 
Brabansku – v blízkosti sokolov-
ny. Až dosud tu byla zastávka pro-
vizorní, teď tady bude vybudová-
no trvalé místo. Stavba má trvat 
51  kalendářních  dnů  a město  za 
ni  zaplatí  614  tisíc  korun.  Práce 
budou  zahrnovat  zřízení  nástu-
piště  v místě  stávajícího  dláždě-
ného chodníku, jeho předláždění 
šedou zámkovou dlažbou a vybu-
dování  kontrastního  barevného 
pásu  u  nástupní  hrany.  Součás-
tí je i osazení  nového přístřešku 
a  výměna dvou  živičných vrstev. 
Silnice  bude  v  průběhu  stavby 
průjezdná, ale řidiči musejí počí-
tat s omezením.   lech

 Celkový pohled na odkrytý depot bronzových předmětů uložených v bronzové nádobě. 

Archeolog preparuje bronzový depot uložený v keramické nádobě.  Foto | 2x Zdeněk Schenk

Bohoslužbu  
sledovali lidé online
Netradiční  velikonoční  bo-

hoslužbu  zažil  kostel  svatého 
Vavřince  v  Přerově.  Děkan  pře-
rovské  farnosti  Josef  Rosenberg 
pronesl  poselství  lidem  na  dál-
ku,  prostřednictvím  online  vy-
sílání. „Smysl má vzkříšení i pro 
tuto  dnešní  dobu,  která  je  ztíže-
ná  pandemií.  Je  nejen  nemocí, 
ale především stavem mysli – lidé 
mají  strach  a možná  se  i  obáva-
jí  budoucnosti.  Ale  my  se  neo-
báváme,  protože  ten,  v  kterého 
věříme,  vstal  z  mrtvých.  Všich-
ni,  kteří  s  ním  spojili  svůj  život, 
všichni,  kteří  se  spojili  s  Kristo-
vým  křížem,  jsou  také  vzkříše-
ni. Na každý kříž doléhá paprsek 
vzkříšení,“  vzkázal  lidem  během 
nedělní bohoslužby v kostele sva-
tého Vavřince děkan farnosti Jo-
sef Rosenberg.   fli

Silnice v ulici Za Mlýnem čeká na opravu v režii společnosti Vodovodů a ka-

nalizací Přerov.  "Dělníci se do finální úpravy vozovky pustí 11. až 19. května, 

asfalt se bude pokládat ve dvou posledních dnech uzavírky – tedy 18. a 19. 

května, takže řidiči se sem nedostanou,“ řekl náměstek přerovského pri-

mátora Michal Zácha. V tu dobu už bude podle náměstka Záchy pokládka 

asfaltu v sousední ulici - na Velké Dlážce (na snímku) - hotova, takže by ne-

mělo dojít k dopravním komplikacím, protože tato část už bude průjezdná.  

Na čtyři a půl milionu korun přišla oprava pětikilometrového povrchu cyk- 

lostezky Bečva v úseku od Přerova po Grymov. V první etapě, která začala 

23. března, došlo k ořezům stromů, vyřezání asfaltu, odstranění kořenů. 

Začátkem dubna pak přišlo na řadu položení asfaltového koberce. "Bo-

hužel tam i přes zákazové značky lidé chodili, jezdí na kolech i na bruslích, 

proto museli na místě asistovat i městští strážníci,“ vzpomněl náměstek 

přerovského primátora Michal Zácha.  Foto | 2x Město Přerov
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Zastupitelé, co vám udělalo radost? 
I v této nepříznivé koronavirové době chceme přinášet našim čtenářům a obyvatelům Přerova jiné zprávy než o tom, jak 
epidemiologická situace ovlivňuje naše životy. Zeptali jsme se proto všech 35 přerovských zastupitelů, co jim udělalo v poslední době 
v osobním životě radost. Tady jsou reakce těch 15 zastupitelů, kteří nám odpověděli.

Pavel ONDRŮJ 
Velkou radost mi udělala po-
spolitost lidí a vzájemná péče 
o sebe, kterou jsme dokázali, že 
je v naší společnosti zakořeně-
na solidarita. Šití roušek proká-
zalo naši prastarou zkušenost poradit si 
v jakémkoli režimu i bez pomocí vedení 
státu. Proto tedy všem, kteří šili rousky 
a byli dennodenně v první linii patří velké 
poděkování.

Petr KOUBA 
Nejvíce radosti mi dělají mí 
synové, protože jsou skvělí. 
Navzdory době si užívám ot-
covství. Žijeme si v rodinné 
bublině, společně sledujeme 
ikonické filmy, hrajeme deskovky, ale hlav-
ně pravidelně podnikáme náročné výle-
ty do přírody – pěšky i kolmo. Dramatické 
pak bývají hodiny strávené nad domácími 
úkoly.

Tomáš DOSTAL 
Chvályhodná je vzájemná soli-
darita a nezištná pomoc. Jako 
učitel jsem se stal členem tříd-
ních skupin na internetu, kde 
řešíme i jiné otázky než školu. 
Potěšily mě i plně prožité velikonoční 
svátky v „domácí církvi“ – rodině a přes 
internet s ostatními věřícími napříč re-
publikou i Vatikánem. A taky telefonické 
kontakty s lidmi, s kterými jsem dlouho 
nemluvil.

Radek POSPÍŠILÍK 
Potěšilo mě, že držíme jako ro-
dina pohromadě. Máme kaž-
dodenní drobné radosti, např. 
rituál jak dostat děti k učení. 
Baví, se u toho celá rodina. Mu-
sím přiznat, že se s dětmi učí více žena. Na mě 
zbývá dějepis a zeměpis. Starší syn dostal za 
úkol zhotovit maketu mostu, vybral si Marián-
ský v Ústí nad Labem. Jeho práci sledovala celá 
rodina.

Hana MAZOCHOVÁ
Překvapila i potěšila mě schop-
nost našich lidí se rychle adap-
tovat na nové podmínky a na-
vzájem si pomáhat nejen při 
šití roušek. V osobním životě mi 
udělala radost dvojitá plánovaná svatba 
mých synů.

Lada GALOVÁ
Cítit radost navzdory potížím 
světa otočeného naruby se zdá 
nemožné, ale přece to jde. Ra-
duji se, že běh dnů se na chví-
li zklidnil, příroda se nadechla 
a lidé se semkli. Potěšila mě vláda, že uměla 
zavčas bouchnout do stolu a učinit opat-
ření k záchraně lidských životů. A potěšila 
jsem sebe samu, že jsem se po desítkách let 
studia angličtiny konečně začala dívat na 
filmy v originále, a považte, rozumím ději 
i dialogům.

Věra VÁCLAVÍČKOVÁ 
Díky karanténě mám čas se věno-
vat své rodině a domu. Rekon-
struujeme starý dům, což chce 
hodně práce. Naplňuje mě sle-
dovat, jak se prostředí, ve kterém 
žiji, přetváří do splněného snu. Každou věc vzít 
do ruky a přemýšlet, jestli jí najdu speciální místo, 
nebo nového majitele. A to všechno v prostředí 
krásné jarní přírody.

Petr MĚŘÍNSKÝ
Jsem cyklista a jízdy na kole 
jsem se nevzdal ani v této době. 
Jezdím přes Žebračku za rodiči 
do Prosenic – a potěšil mě jar-
ně se probouzející lužní les, ze-
jména omamná vůně medvědího česneku. 
Příroda si zkrátka „jede svoje“, takže květi-
ny kvetou, voní a těší nás svou barevností. 
A to nejen ty v Žebračce, ale třeba i na Vel-
ké Dlážce, kde jsme nechali vysadit pásy 
nádherných cibulovin ze směsi „Spring 
Beauty“. 

Jan HORKÝ 
Raduji se z maličkostí, proto mě 
v posledních dnech potěšil hez-
ky rozkvetlý sad nebo třeba i to, 
že se mi povede upéct vynikají-
cí kynuté koláče. A pochopitel-
ně i dokončené a zdařilé realizace našeho 
ateliéru, které obohatily veřejný prostor 
města. 

Michal ZÁCHA 
Po řadě týdnů v plném pracov-
ním nasazení mi udělalo radost 
několik dní strávených s mými 
syny během Velikonoc. Byly to 
samozřejmě zvláštní svátky se 
spoustou omezení, ale my jsme si je nenechali vzít 
a těšili se z času, který prožíváme společně. Všem 
nám chybějí fotbalové tréninky a kluci už se dokon-
ce těší do školy.  

Jakub NAVAŘÍK
Nedávno jsme doma oslavi-
li druhé narozeniny syna, ke 
kterým náš syn dostal rybičku. 
Ta nám teď, když musíme být 
doma, dělá milou společnost. 
K tomu máme doma ještě psa, takže se roz-
hodně nenudíme. V osobním životě mi tak 
radost vždycky dělá hlavně rodina a přáte-
lé. Jsme všichni zdraví a máme se rádi, co víc 
si přát? 

František Jan HRABINA
V této, pro všechny zajisté těž-
ké době, mě udělaly radost dvě 
věci. První je ta, že všem lidem 
kolem mě slouží zdraví. Druhou 
věcí, která mi přináší radost, jsou 
má včelstva, která se teď na jaře mají čile  
k světu.   

Tomáš NAVRÁTIL
Nejvíce mě potěšilo, že přišly 
hezké jarní dny a že se příroda 
probudila. Moje mladší dcera se 
naučila jezdit na kole – dokonce 
i zatáčet a brzdit, a tak se těším, 
že si všichni vyrazíme podél Bečvy po opravené 
cyklostezce k Oseckému jezu a možná ještě  
dál.

Tomáš KOCOUREK
Jako lékaři záchranné služby se 
COVID-19 stal bohužel součástí 
mého života, ale naštěstí i přes 
absenci ochranných pomůcek 
v prvních týdnech pandemie se 
mně i mému okolí nákaza vyhnula. Radost 
mi dělají především moje dcery, které mají 
tatínka omotaného okolo svých prstíků a umí 
toho využít. 

Helena NETOPILOVÁ 
Potěšilo mě setkání s přáteli, byť 
na dálku, a odvážné plánování 
společných letních akcí. Potěšila 
mě i stálá pohoda doma bez po-
norky. Jsem ráda, že se mi zatím 
daří řízeným optimismem úspěšně 
zahánět tísnivé představy o pouš-
ti v Přerově i jinde - sem tam přece 
jen zaprší.

ANKETA

Juraj Aláč
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Turistický oddíl Lišáci 
slaví padesát let

Kůrovcová kalamita zasáhla i soukromé lesy, majitelé ji musí řešit
Úředníci z Odboru životního 

prostředí teď tráví většinu času 
v lesích a dohlíží na porosty oko-
lo Přerova. Obcházejí  ta nejkri-
tičtější místa a apelují na  jejich 
majitele,  aby  lesy  častěji  kont-
rolovali. I na první pohled zdra-
vý  strom  může  být  totiž  napa-
dený kůrovcem. Když kontrolor 
takové  stromy  objeví,  označí  je 
červenou  barvou.  Pro  majitele 

lesa  je  to  signál,  aby  tyto  stro-
my  vytěžili.  „Kontrolovali  jsme 
les  ve  Staré  Vsi  u  Přerova,  kde 
kůrovec  zlikvidoval  stromy 
nejspíš  už  v  průběhu  minulé-
ho  roku,  protože  některé  stro-
my  jsou  už  úplně  suché.  Jejich 
těžba  tolik  nespěchá.  Nicméně 
je  tam  i  část,  kde  jsou  aktivní 
kůrovcové  stromy,  tam  se musí 
zasáhnout  v  krátké  době,  aby 

Suché smrky v lesích ve Staré vsi nedaleko Přerova. Jejich těžba nespěchá, kůrovec už stromy 

opustil.   Foto | Město Přerov

Pokračuje demolice ubytovny,  
Chemik jde definitivně k zemi
Po delší zimní odmlce začala demolice bývalé ubytovny 
Chemik, která stojí v ulici Velké Novosady. Bourání objektu bylo 
zastaveno v závěru loňského roku – poté, co stavebníci rozebrali 
deváté a osmé podlaží.  Aby v zimě nedošlo k promrznutí 
objektu, který s Chemikem těsně sousedí, bylo nutno práce 
přerušit. Se čtyřměsíční přestávkou v bourání se přitom původně 
nepočítalo – jenže v průběhu prací stavební firma zjistila, 
že na štítech je jiná konstrukce, než jakou udávala původní 
dokumentace z konce šedesátých let dvacátého století. 

Chemik jde k zemi. Dělníci musejí pracovat opatrně, protože panelový objekt je těsně napojen na 

vedlejší budovu.  Foto | Město Přerov

problémová  ubytovna  pro  so-
ciálně  slabé  a  zástupci  města 

kůrovec nevyletěl a nepřemístil 
se na další porosty,“ objasnil les-
ní  kontrolor  z  přerovského ma-
gistrátu Marek Herman.
  Takto  probíhají  kontro-

ly  také například v  lesích v Zá-
beštní Lhotě nebo ve Výklekách. 
Řada  drobných  vlastníků  se  za 
celý  rok  do  lesa  ani  nedostane. 
Nejspíš ani netuší, že mají pro-
blém s kůrovcem, ovšem pokud 
stromy  včas  neodstraní,  může 
jim  hrozit  až  stotisícová  poku-
ta.  Magistrát  proto  vlastníkům 
pošle  vyzývací  dopis.  „Majite-
le  lesa vždy upozorníme písem-
ně na nevhodný stav a na to, aby 
provedli  nahodilou  těžbu.  Mu-
sím  říci,  že  lidé  jsou  ve  většině 
případů zodpovědní a spolupra-
cují,“ dodal Herman. Podle jeho 
slov už v lesích, které přerovský 
magistrát dozoruje, mnoho smr-
ků nezbylo, kromě přemnožené-
ho kůrovce se na nich podepsalo 
i přetrvávající sucho. fli

tímto  dali  najevo,  že  nechtě-
jí  podporovat  byznys  s  lidskou 
chudobou.  Bylo  proto  rozhod-
nuto, že adresa Velké Novosady 
13 půjde k zemi. 
Demolice přijde po uzavření 

dodatku na vícepráce – vynuce-
né nutností zabezpečit a zatep-
lit původní společnou zeď – na 
25 milionů korun. Ministerstvo 
pro místní rozvoj na ni Přerovu 
přispělo 10 miliony.  lech

Firma proto čekala na nástup 
teplých  jarních  dnů  –  a  dělní-
ci  se  znovu pustili  do práce  ve 
čtvrtek  16.  dubna.  „V  průběhu 
čtrnácti  dnů  bude  objekt  po-
stupně  demolován  prostřed-
nictvím  jeřábu  s  hydraulický-
mi nůžkami, následovat budou 
práce na statickém zajištění ští-
tu  vedlejšího  objektu  –  a  pak 
přijde  na  řadu  montáž  zatep-
lovacího  systému,“  konstatoval 
Jiří Raba z přerovského magis-
trátu.  Upozornil,  že  při  prová-
dění  demoličních  prací  dojde 
částečně  ke  zvýšení  prašnosti, 
kterou bude dodavatel elimino-
vat kropením suti přímo z hyd-
raulických nůžek. 
O  demolici  budovy  rozhod-

li  přerovští  zastupitelé  v  listo-
padu  roku  2017.  Dříve  tu  byla 

Přerovský  turistický  oddíl 
Lišáci  slaví  v  letošním  roce  pa-
desát let od svého založení. Vzni-
kl v období politického uvolnění 
v roce 1968 jako oddíl, do té doby 
zakázaného, Skauta. Vzápětí – po 
sovětské okupaci – došlo k opě-
tovnému  zákazu  činnosti,  a  tak 
Lišáci, stejně jako celá další řada 
podobných  oddílů,  přešli  pod 
Klub českých turistů. Oddíl měl 
v  dobách  největšího  rozmachu 
až  45  členů.  Ti  se  scházeli  kaž- 
dý týden, hráli různé hry a sou-
těže.  Účastnili  se  turistických 
pochodů,  závodů  v  orientačním 
běhu,  odpracovali  spoustu  ho-
din při sázení stromků, na cvič-
ných skalách nacvičovali základy 
horolezecké  techniky.  „Sjížděli 
jsme vodu, absolvovali turistické 
závody,  jezdili  na  kolech,  každý 
víkend  trávili  na  naší  základně 
v  lese na  chatě Miloňov ve Vel-
kých  Karlovicích,“  vzpomněla 
na  své dětství  strávené  v  klubu 
Jana Pivodová z Přerova. V po-
sledních letech pořádá klub čtyři 
velké akce pro veřejnost – stra-
šidlácký  rej,  pálení  čarodějnic, 
Orizaro  a  strašidlácké  hrát-
ky.  „Akce  jsou  určeny  rodinám 
s  dětmi,  mezi  ty  nejoblíbenější 
patří  bloudění  pohádkovým  le-
sem – Orizaro,  letos by se akce 
uskutečnila  už  po  třicáté,“  řekl 
vedoucí  oddílu  Ladislav  Župka. 
Jenže  kvůli  nařízení  vlády  se 
žádná z nich neuskuteční, stejně 
tak ani výstava k výročí založení 
oddílu,  kterou  Lišáci  plánovali 
pro veřejnost uspořádat.   fli

 V době největší slávy měl klub i 45 členů. 

 Foto | Archiv Turistického klubu Lišáci

První ročník orizara byl odstartován v Přerově 

na Laguně 1. října v roce 1988. 

 Foto | Archiv Turistického klubu Lišáci
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Městský dům se zřejmě otevře až na konci léta

Přerovské kino Hvězda má šanci na výměnu zastaralé techniky

„V polovině března jsme obdr-
želi od společnosti Hotel Jana ná-
vrh  na  ukončení  smlouvy.  Jako 
důvod zástupci uvedli, že byli ne-
úspěšní v žádosti o úvěr na rekon-
strukci restaurace – a také se od-
volávali na současná omezení, kdy 
musí být kvůli nouzovému stavu 
Měšťák uzavřen,“ nastínil primá-
tor Přerova Petr Měřínský. 
Od  roku  2014  do  konce  roku 

2018 provozovaly Měšťák Kultur-
ní a informační služby města Pře-
rova, podnik byl ale prodělečný – 
město na provoz doplácelo ze své 
kasy každý rok v průměru milion 
a půl. Zástupci Hotelu Jana, kte-
ří  se přihlásili  do  výběrového  ří-
zení na pronajímatele, se zdáli být 
vhodnými  nájemci.  Ve  městě  už 

jedno restaurační zařízení provo-
zují – takže zkušenosti mají, navíc 
přišli  s návrhem,  že  interiér pře-
dělají do takové podoby, aby Měst-
ský dům lákal k návštěvě i mladé 
lidi. Právě proto, že nastínili velké 
plány, dostali  od města  jen  sym-
bolické nájemné ve výši sto korun 
měsíčně.
„Na  úpravu  vnitřních  pro-

stor, kvůli které bylo nájemné jen 
1 200 korun ročně, sice nedošlo – 
ale na druhou stranu je třeba říct, 
že jsme negenerovali dřívější ztrá-
tu, čili finančně jsme na tom ztrá-
toví nebyli,“ zdůraznil ředitel Kul-
turních  a  informačních  služeb 
města Přerova Jaroslav Macíček. 
Na  jeho bedra teď padá úkol na-
jít  nového  provozovatele  –  a  než 

Městský dům stojí na Masarykově náměstí od roku 1897 a patří k největším a nejvýznamněj-

ším restauračním a  zároveň kulturním zařízením ve městě, kde se konají divadla, koncerty 

i plesy. Jde o architektonicky významnou stavbu, která je v majetku Přerova. Nabízí hostům 

80 míst v restauraci, 20 v salonku a 30 v kavárně, sál je pak určen pro 410 návštěvníků a na 

balkóně je 120 míst ke stání. Restauraci má v pronájmu do konce dubna Hotel Jana, předtím ji 

provozovaly Kulturní a informační služby města Přerov – a ještě před nimi měla Měšťák v ná-

jmu společnost Imit.   Foto | Město Přerov

vhodného nájemce najde, chce čas 
využít  k  částečným  stavebním 
úpravám v kuchyni, a to tak, aby 
vyhovovala  současným  hygie-
nickým normám. „Naším poža-
davkem na nového nájemce pak 
bude  nové  technologické  vyba-
vení této kuchyně,“ doplnil Ma-
cíček.  Připomněl,  že  vzhledem 

Farmářské trhy mají 
po odmlce zase zelenou

Od začátku března měly  vždy 
druhý  čtvrtek  v  měsíci  probí-
hat tradiční přerovské farmářské 
trhy.  Jenže  kvůli  vládním  ome-
zením  byly  zrušeny,  ty  v  březnu 
a v dubnu se nekonaly. Od května 
vláda farmářské trhy zase povoli-
la. Ve čtvrtek 14. května tak opět 
Masarykovo náměstí zaplní stán-
ky s rozmanitou škálou produktů, 
které  prodávají  lokální  farmáři, 
pěstitelé, pekaři  i řezníci. Někte-
ří  z  nich  nabídnou  produkty  se 
značkou  Regionální  potravina 
Olomouckého  kraje  nebo HANÁ 
regionální  produkt.  Připomíná-
me,  že oproti  loňsku se mění  je-
jich provozní doba –  trhy budou 
opět  otevřeny  od  10  do  16  ho-
din. Farmářské trhy v Přerově už 
čtvrtým  rokem  pořádá  Okresní 
agrární komora Přerov.  fli

Přerovské  kino  Hvězda  se 
chystá  na  redigitalizaci  –  rad-
ní už schválili záměr zadat veřej-
nou zakázku za čtyři miliony ko-
run. Projektor, sloužící v kině od 
začátku  roku 2009,  je  podle  od-
borného  posudku  už  na  hranici 
životnosti,  která  je  stanovena na 
15 tisíc hodin provozu – projektor 
ve Hvězdě má ale dnes už „nabě-
háno“ zhruba 22 tisíc hodin.
„Kino ročně odehraje  tisícov-

ku filmových představení a lam-
pa je v provozu denně 4 až 6 ho-
din 364 dní v roce. Redigitalizace 
je proto už nutná, chceme-li pro 

diváky  kvalitní  projekci,“  vzpo-
mněla  vedoucí  Kanceláře  pri-
mátora Daniela Novotná. Pokud 
záměr radních podpoří i zastupi-
telé,  začne  celá  zakázka  zpraco-
váním  projektové  dokumentace 
a následovat pak bude nejen vý-
měna projektoru. 

Nový projektor  
bude špičkových parametrů
Ovšem vybrat nový projektor, 

nebylo pro vedoucí kina Hvězda 
Svatavu Měrkovou vůbec jedno-
duché.  „Jezdili  jsme  na  setká-
ní vedoucích kin a také výrobců 

techniky  a  rozhodli  jsme  se  pro 
nejmodernější  technologii,  kte-
rá se na trhu nabízí, kterou dis-
ponují  všechny  multiplexy,  a  to 
je projektor  laserový,“  vysvětlila 
Měrková. Součástí výměny bude 
i dodání 3D systému, jehož sou-
částí mají být  také 3D brýle pro 
dospělé i pro děti a také 3D bílo-
-stříbrné  plátno.  „Plátno  v  pře-
rovském kině měří 16 metrů, a je 
tak  největším  na  Moravě.  Aby 
obraz  byl  dokonalý,  nejostřejší 
a  nejjasnější,  bude  nově  nastří-
káno  speciální  stříbrnou  vrst-
vou,“ dodala Měrková. 
Kdyby  kino  neprošlo  redi-

gitalizací,  s  největší  pravděpo-
dobností  by  se  dostalo do pro-
blému,  neboť  by  nesplňovalo 
technické  požadavky  a  hrozilo 
by  rozvázání  vztahů  mezi  ki-
nem a distributory filmů – ti to-
tiž  trvají  na  požadované  kvali-
tě. „Navíc úspora na laserovém 
projektoru,  oproti  tomu  stáva-
jícímu,  bude  za  deset  let  pro-
vozu  dělat  minimálně  1  a  půl 
milionu korun. Takže  investice 
se  částečně  vrátí,“  konstatoval 
Jaroslav  Macíček,  ředitel  Kul-
turních  a  informačních  služeb 
města Přerova, které kino pro-
vozují.  reD

Kvůli nařízení vlády byl zrušený jarmark v břez-

nu a v dubnu. Od května už zase stánkaři mo-

hou zaplnit náměstí.  Foto | Jana Neradilová

Redigitalizace v kině Hvězda by mohla začít ještě v letošním roce.  Foto | Otto Měrka

k  současným  omezením  –  a  to 
i  v  kulturní  oblasti  –  se  před-
pokládá  zahájení  provozu  re-
staurace a kavárny až na začát-
ku září.
Radní Přerova už vzali na vě-

domí ukončení smlouvy na pro-
nájem a souhlasili i s dalším po-
stupem. lech

Z restaurace a kavárny Městského domu odchází předčasně 
jeho dosavadní nájemník – Hotel Jana. Společnost přišla do 
„Měšťáku“ 1. ledna roku 2019 a měla v plánu po dobu pěti let 
nejen provozovat restaurační a kavárenské zařízení stojící přímo 
v centru Přerova, ale také zvelebit a zmodernizovat interiér. Na 
to ale už nedošlo, k prvnímu květnu Jana končí.
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Knihy poputují až do pětidenní karantény
Městská knihovna v Přerově v souvislosti s nouzovým stavem udělala 
řadu opatření. Vyřešit teď musí, kam uloží dokumenty, které mají lidé 
vypůjčené a budou je po znovuotevření knihovny vracet. A také to, 
jakým způsobem budou dokumenty dezinfikovat. Nejen o tom jsme si 
povídali s ředitelem Městské knihovny v Přerově Pavlem Cimbálníkem, 
ještě předtím, než se knihovna 28. dubna otevřela veřejnosti.

Jaká opatření zaved-
la knihovna v souvislosti 
s onemocněním COVID-19?
Mimo  nařízeného  uzavření 

knihovny pro veřejnost, přeruše-
ní veškerých výpůjčních činností 
a vzdělávacích akcí byl přerušen 
také provoz KnihoBOXu umístě-
ného v obchodním centru Gale-
rie Přerov. Zaměstnanci knihov-
ny z důvodu karantény a možné 
kontaminace  vrácených  knihov-
ních  dokumentů  od  uživatelů 
knihovny, kdy virus může na po-
vrších setrvávat až 9 dnů, přeru-
šili od 19. do 27. března pracovní 
činnosti a byli doma. 
Od 30. března v knihovně dě-

láme servisní činnosti, jako jsou 
například  údržba  skladových 
prostor  a  knihovních dokumen-
tů,  údržba  knihovního  fondu, 
oprava poškozených knih, inten-
zivnější  úklid  výpůjčních  pro-
stor.  Vedeny  jsou  rovněž  běžné 
knihovnické  činnosti  –  nákup 
a  zpracování  knihovního  fondu 
či údržba techniky. 

Co bylo potřeba v důsledku 
těchto opatření zařídit?
Do  doby  ukončení  nouzo-

vého  stavu  probíhá  také  pří-
prava  prostor  knihovny  pro 

umístění  vracených  knihovních 
dokumentů  od  našich  uživatelů 
do  4–5denní  karantény  a  jejich 
následnou dezinfekci. Vzhledem 
k  omezeným prostorovým mož-
nostem  naší  knihovny  v  hlavní 
budově  a  některých  dalších  po-
bočkách – a zároveň k očekáva-
nému  nárůstu  vracených  knih, 
to  bude  docela  obtížné,  nicmé-
ně si s  tím budeme muset nějak 
poradit. Dovybavíme pracovníky 
knihovny  jednorázovými  ruka-
vicemi, rouškami, osobními dez-
infekčními  prostředky  i  dezin-
fekčními prostředky pro ošetření 
knihovních dokumentů.

Co teď doporučujete vašim 
čtenářům?
Na uživatele,  kteří byli naka-

ženi  virem,  apelujeme,  aby  své 
výpůjčky  vraceli  až  po  úplném 
vyléčení a po ukončení karanté-
ny. Zároveň  je  prosíme,  aby ne-
posílali  vypůjčené  dokumen-
ty  prostřednictvím  třetích  osob 
ani  nevraceli  přes  KnihoBOX. 
Stačí  si  pouze  požádat  o  pro-
dloužení  výpůjček  a my  jim  vy-
jdeme  vstříc.  Stejně  to  platí 
i  u  osob,  které  budou  mít  oba-
vy  s  návštěvou  uzavřených  ve-
řejných  prostor.  I  zde  je  možné 
si  požádat  o prodloužení  výpůj-
ček – nebo bude možné je vrátit 

prostřednictvím KnihoBOXu, až 
jej opět zprovozníme.

Kolik je rozpůjčováno kni-
hovních dokumentů a jaký 
bude režim knihovny po je-
jím otevření pro veřejnost?
V  současnosti  je  rozpůjčo-

váno  přes  20  tisíc  svazků  kni-
hovních dokumentů, mezi  které 
patří  knihy,  časopisy,  CD  nebo 
deskové  hry.  Budeme  apelovat 
na uživatele, až dojde k otevření 
knihovny a všech jejích poboček, 
aby své výpůjčky nosili a vrace-
li  postupně  a  rozložili  je  v  del-
ším  časovém  období,  aby  nedo-
šlo k zahlcení. 

Jak to je s uživateli, kteří 
nestihli vrátit své výpůjčky 

před uzavřením knihovny 
pro veřejnost a jak postu-
pujete v případě vzniklých 
upomínek?
V době uzavření knihovny jim 

nevyprší  výpůjční  lhůta,  jelikož 
termín vrácení výpůjček byl au-
tomaticky  prodloužen,  a  to  nej-
prve do 15. března – a následně, 
po prodloužení nouzového stavu, 
až do 15. května, kdy předpoklá-
dáme, že by knihovna  již mohla 
být  otevřena  pro  veřejnost.  Vše 
bude záležet na aktuální situaci, 
takže tomu může být klidně i dří-
ve, nebo naopak i později. Stejné 
je to se sankčními poplatky, které 
nebyly po dobu uzavření knihov-
ny  nově  zasílány,  a  již  existující 
pohledávky  zůstaly  v  jejich  pů-
vodní výši. 

Knihovní fond v přerovské knihovně tvoří 153 tisíc dokumentů, z toho je 141 tisíc knih. Ročně 

knihovna nakoupí 7 000 nových svazků a vyřadí jich asi 10 000. Aktuálně je v ní registrováno 

přes šest tisíc čtenářů, ovšem mezi regály se už dlouho neprošel žádný z  nich.  Na snímku 

ředitel knihovny Pavel Cimbálník. Foto | Město Přerov

Osvětlení přerovských ulic projde „mapováním“. Je potřeba zjistit technický stav lamp
Aktuální  technický  stav  ve-

řejného  osvětlení  v  Přerově  bu-
dou  mapovat  odborníci,  kteří 
zkontrolují čtyři a půl tisíce slou-
pů  i  lamp  a  devadesát  rozvadě-
čů,  které  se  nacházejí  na  území 
města  a místních  částí.  Pasport 
má  sloužit nejen k  inventarizaci 
majetku, ale prostřednictvím něj 
budou mít zástupci města i tech-
nických  služeb  lepší  představu, 
jak na tom z technického hledis-
ka osvětlení je, kde je stav špatný, 
či dokonce havarijní nebo kde je 
nutno zvýšit intenzitu osvětlení. 
„Vyhlásili  jsme  veřejnou  za-

kázku,  do  níž  se mohou  přihlá-
sit  elektrofirmy,  zabývající  se 

pasportem  veřejného  osvětle-
ní.  Předpokládaná  hodnota  za-
kázky je milion 900 tisíc korun,“ 

není v příliš dobré kondici, se le-
tos  ukázalo  v  ulici  Petřivalské-
ho,  kde  nápor  silnějšího  větru 
shodil jedno světlo. „Ihned jsme 
proto  zajistili  diagnostiku  sví-
tidel,  která  se  nacházela  v  okolí 
a byla přibližně stejně stará. Bylo 
nám doporučeno tři stožáry sun-
dat  okamžitě  –  což  jsme  uděla-
li, k výměně je navíc doporučena 
další  čtyřicítka  svítidel  v  okol-
ních ulicích,“ uvedl Robert Goda, 
který má v Technických službách 
města Přerova na starosti veřej-
né osvětlení. Tato svítidla budou 
–  bez  ohledu  na  připravovanou 
pasportizaci  –  vyměněna  kvůli 
svému stavu přednostně.   lech

Pasport veřejného osvětlení je jednou ze tří aktivit projektu Strategické řízení a pasportizace měs-

ta, na který byla v červnu roku 2019 podána žádost o dotaci.   Foto | Město Přerov

řekla  náměstkyně  přerovské-
ho primátora Hana Mazochová. 
To,  že  některé  osvětlení  města 

Monika Fleischmannová
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Most nad Strhancem je ve špatném stavu,  
chystá se jeho oprava i vyčištění toku

S pracemi na vinici letos brigádníci nepomáhají 
Preventivní opatření kvůli 
nákaze novým typem 
koronaviru zkomplikovala 
jarní práce zemědělcům 
i pěstitelům. Brigádníci citelně 
chybí nejen na chmelnicích, ale 
také na vinicích. Své o tom ví 
majitelé přerovského vinařství 
v Předmostí – Marek Ťapal 
a Jiří Kolář. Jarní práce museli 
zvládnout sami společně 
s rodinou.

Vinohrad Na  Žernové  se  roz-
kládá  na  více  než  třech  tisí-
cích  metrech  čtverečních,  a  je 
tak  největší  registrovanou  vini-
cí  v  Olomouckém  kraji.  S  jarní-
mi  pracemi  tady  vždy  pomáha-
jí  brigádníci,  v  letošním  roce  si 
s  nimi  majitelé  museli  poradit 
sami.  „Každý rok pořádáme vel-
kou  brigádu  pro  kamarády,  se-
jde  se  tady  asi  dvacet  lidí,  letos 
to bohužel nešlo. Museli  jsme se 
zapojit my a hodně nám pomohly 
naše maminky,“  řekl Marek  Ťa-
pal. Nejvíce práce měli s úpravou 
vinných keřů před nadcházejícím 
vegetačním  obdobím.  Museli  je 
ostříhat  a  navázat  k  drátěnému 
vedení, které pomůže udržet keř 
v době  růstu v patřičném  tvaru. 
Důležitá je v této době také práce 
ve  sklepním  hospodářství.  Vína 

loňského ročníku jsou ve většině 
případů doškolena do své finální 
podoby a chystá se jejich případ-
né stočení do lahví.

Révě škodí jarní mrazíky
Kvůli  oteplování  raší  réva 

v posledních letech zhruba o dva 
týdny dříve. „V posledních letech 
nám  révu,  která  začíná  v  těchto 
dnech rašit, zničily jarní mrazíky. 

Obáváme se,  že k poškození do-
jde  i  letos,“  vysvětlil  Jiří  Kolář. 
Na středním vedení, které je dnes 
používané, pěstují Tramín červe-
ný, Kerner a Hibernal. Na nízkém 
vedení  a  vedení  takzvaně  „na 
hlavu“  pěstují  Rulandské  mod-
ré a Chardonnay. Pyšní se tím, že 
k  pěstování  nepoužívají  žádnou 
chemii.  „Při  pěstování  používá-
me  pouze  prostředky  schválené 

pro biologickou produkci hroznů. 
Na  keřích  držíme  úmyslně  vel-
mi malé výnosy, což je pro vyso-
kou kvalitu vín nezbytné. Stejně 
se pak chováme k vínu ve sklepě. 
Chemie u nás nemá místo. Vína 
jsou pak často živá, s mírným se-
dimentem, který není na závadu,“ 
uvedl Ťapal.

Vínu v Přerově se daří
Zdá  se  vám  nepravděpodob-

né,  že  by  se  na  Hané,  v  Přero-
vě–Předmostí,  mohla  pěstovat 
réva  vinná  a  vyrábět  víno? Ma-
jitelé  vinařství  vás  rychle  vyve-
dou z omylu. Od roku 2007 v za-
hrádkářské  kolonii  Markrabiny 
odzkoušeli na 40 převážně moš-
tových odrůd révy vinné a doká-
zali, že v této zeměpisné šířce není 
problémem při regulovaných vý-
nosech dopěstovat hrozny střed-
ně  pozdních  odrůd  révy  vin-
né  v  požadované  technologické 
zralosti.  „Hrozny  středně  pozd- 
ních  odrůd  tady  dozrávají  kaž-
doročně naprosto bez problému, 
k čemuž dopomáhá kromě otep-
lení i výborná poloha, kde se réva 
vinná prokazatelně pěstovala  již 
ve středověku,“ dodává Ťapal. Do 
karet jim hraje i teplé a suché po-
časí posledních let, které na Hané 
panuje.   fli

S jarními pracemi na přerovské vinici pomáhá každoročně na přelomu března a dubna asi dvacítka 

lidí. Tentokrát si museli majitelé vinice poradit sami se svou rodinou.  Foto | Archiv Marka Ťapala

Opravy se dočká most přes po-
tok Strhanec, sloužící k propojení 
přerovských ulic Skopalova a Na 
Hrázi. Rekonstrukce by měla při-
jít na 2 miliony 400  tisíc  korun, 
radní už vyhlásili výběrové řízení 
a hledají zhotovitele.
Dělníci by se měli nejdříve pus-

tit  do  vyčištění  mostního  otvo-
ru i navazujících úseků koryta od 
bahnitých  nánosů  a  náletových 
dřevin.  „V  plánu  je  pak  demon-
táž  stávajícího  zábradlí,  vybou-
rání  staticky  narušených  říms 
mostu,  odstranění  vrstev  komu-
nikace včetně nosné konstrukce, 
vybourání betonových opěr,“ na-
stínila začáteční  fáze prací Ivana 
Pinkasová  z  přerovského magis-
trátu. Na  konci  celé  zakázky má 
být  kompletně  opravený  most, 
který dostane bytelné ocelové zá-
bradlí. A firma se bude muset po-
pasovat i s přeložkou kanalizace, 

která  tudy vede. Kontroly mostů 
a  propustků  pod  komunikacemi 
pravidelně provádí Odbor správy 
majetku a komunálních služeb ve 
spolupráci s Technickými služba-
mi města Přerova. Kromě mostu 
přes řeku Strhanec se v letošním 
roce dočká oprav ještě například 
most  v  Žeravicích  v  ulici  U  Sta-
dionu nebo lávka u pečovatelské-
ho  domu  v  ulici  Osmek.  V  loň-
ském roce se opravoval například 
most přes řeku Olešnici v Žeravi-
cích nebo most u sokolovny v Lo-
věšicích. reD

OPRAVY MOSTŮ A LÁVEK  
V ROCE 2020

Most v Žeravicích , ulice 
U Stadionu 
Lávka v Přerově, ulice Osmek 
Lávka přes Strhanec, ulice Dr. 
Riedla 

Město přispěje na vybavení nové stanice

O  dotaci  ve  výši  sto  padesát 
tisíc korun požádali město pře-
rovští  hasiči.  Peníze  chtějí  po-
užít  na  vybavení  nově  vybudo-
vané  hasičské  stanice.  Letos 
je  totiž  čeká  stěhování  z  jejich 
dlouholetého a už nevyhovující-
ho  sídla –  ze Šířavy  se přemís-
tí do zbrojnice v ulici 9. května.
„Potřebují tam dovybavit ga-

ráže  zásahových  vozidel,  pro-
stor  chemické,  technické,  stroj-
ní a spojové služby, sklady, šatny 

mužstva  a  také  prostor  pro  fy-
zickou  přípravu  příslušníků,“ 
shrnul přerovský primátor Petr 
Měřínský.  Hasiči  předpokláda-
jí, že za vybavení zaplatí 430 ti-
síc  korun  –  část  pokryjí  finan-
cemi  z  prostředků  Hasičského 
záchranného sboru Olomoucké-
ho kraje, část by mohlo do nové 
zbrojnice  vložit  město  Přerov. 
Radní  už  s  poskytnutím  dotace 
souhlasili,  hlasovat  o  ní  budou 
ještě zastupitelé.   lech

V létě čeká profesionální hasiče stěhování do nově postavené zbrojnice v ulici 9. května.  

 Foto | Město Přerov
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Dělníci na Helfštýně jsou zpátky, 
práce na záchraně paláce pokračují
Rozsáhlou rekonstrukcí 
prochází torzo renesančního 
paláce hradu Helfštýna. Jenže 
i tyto práce zastavila pandemie 
koronaviru a pracovníci 
stavbu, s vypuknutím šířící se 
nákazy, museli opustit. Pauza 
nakonec trvala pouze dva týdny 
a nabrala jen drobné zpoždění, 
vše tak nasvědčuje tomu, že 
práce by mohly být hotovy 
do začátku letních prázdnin. 
Rekonstrukce zchátralého 
paláce, který patří k největším 
renesančním stavbám u nás, 
začala na podzim roku 2017 
a dotkla se dvou návštěvnických 
sezon.

Monika Fleischmannová

Zhotovitel  stavby  původně 
avizoval, že práce budou hotovy 
do  konce  letošního  června,  pak 
ale kvůli vládním opatřením nad 
termínem visel otazník – dělníci 
totiž stavbu opustili. Památka již 
byla staticky zajištěna, opravena 
byla fasáda, objekt odborníci za-
střešili pískovým sklem, v plánu 
bylo  například  také  vybudová-
ní  nových  průvodcovských  tras 
v objektu – to vše za 72 milionů 
korun. 
„Po  dvoutýdenní  pauze  se 

vrátili pracovníci na stavbu a ta 
jede zase naplno, dodržují dopo-
ručení vlády, jsou ve venkovním 

Rekonstrukce zchátralého renesančního paláce středověkého hradu Helfštýn se plánovala řadu 

let. Kvůli rozsáhlé opravě a  stavebním činnostem v  nejvzdálenějším cípu hradního areálu se 

návštěvníci nedostali na čtvrté nádvoří a provoz hradu i kulturní akce byly dva roky omezeny. 

Napadá vás, jak bojovat 
s následky pandemie?
Máte  nápad,  který  by  mohl 

pomoci  zastavit  šíření  nebez-
pečného  viru  nebo  šíření  jeho 
následků? Pokud se jedná o pro-
jekty,  které  směřují  například 
do  oblasti  zdravotní  péče,  tele-
medicíny,  vzdělávání  a  e-lear-
ningu, které by mohly podpořit 
nejmenší, malé a střední podni-
ky – nebo třeba o projekty v ob-
lasti  sběru  nebezpečného  zdra-
votnického  odpadu,  můžete  se 
s  nimi  obrátit  na  zástupce  In-
tegrovaných  teritoriálních  in-
vestic  Olomoucké  aglomerace. 
Návrhy  zprostředkují  patřičná 
ministerstva, která ve spoluprá-
ci  s  Evropskou  komisí  provádí 
realokaci  finančních  prostřed-
ků,  které  by  měly  směřovat  do 
opatření  vztahujících  se  k  pan-
demii COVID-19. Více  informací 
na: www.olomoucka-aglomerace.
eu. fli

Kytaristé, trénujte  
hraní, čas rekordu přijde!

Kytarový  rekord  se  letos  na 
prvního máje z pochopitelných 
důvodů  neuskuteční,  podle  or-
ganizátora  akce  Pavla  Ondrůje 
to  však  neznamená,  že  by  zá-
jemci  o  hraní  neměli  pokračo-
vat v nácviku skladeb. 
„Ty najdou  jako každoročně 

na našich webových stránkách, 
kde  jsou  všechny potřebné  in-
strukce  a  akordy.  Skutečnost, 
že se o rekord nepokusíme ten-
tokrát  na  jaře,  neznamená,  že 
bychom  nemohli  doufat  v  ně-
jaký  pozdně  letní  nebo  pod-
zimní  termín,“  tipuje  optimis-
ticky  Pavel Ondrůj.  Konkrétní 
datum a čas oznámí pořádající 
Nadační fond Blues nad Bečvou 
včas. fli

prostředí  a  nesetkávají  se,  na-
stavili si takový režim, který jim 
umožňuje pracovat,“  řekl kaste-
lán  hradu  Jan  Lauro.  Otevření 
paláce, které mělo být hitem le-
tošní sezony, se tak nejspíš v ter-
mínu podaří.

Drobné  zdržení  přichází  jen 
kvůli  dodavatelům,  kteří  měli 
problém  s  dodáním  některého 
stavebního materiálu. „Měli jsme 
třeba  potíže  s  dodáním  velkých 
plechových  šablon,  které  bu-
dou  tvořit  podlahy  jednotlivých 
lávek  a  plošin,  nebyly  dlouho 
k dispozici. Uklidňuje mě vědo-
mí,  že  zásadní  práce  jsou  hoto-
vé a všechny nedodělky se týkají 
spíš estetiky,“ uvedl Lauro.
Hrad,  stejně  jako  ostatní  pa-

mátky v Olomouckém kraji,  zů-
stává pro návštěvníky zatím za-
vřený,  původně  se  měl  otevírat 
7. března. Helfštýn však na roz-
díl od ostatních hradů má již le-
tos na kontě návštěvnost ve výši 
5000 lidí – tolik jich dorazilo na 
hrad během novoročního výstu-
pu. „S pořadateli veškeré pláno-
vané  akce  přesouváme  na  čer-
vencové termíny a dál. Pořád to 
ale bereme tak, že hrad samotný 
nic  neohrožuje.  Určitě  vymyslí-
me nějaký program, aby si u nás 
lidé  v  klidnějších  dnech,  které 
snad  brzy  nastanou, mohli  užít 
zaslouženou  pohodu,"  doplnil 
kastelán.

Palác nemá střechu od 19. století. V prvním podlaží bude mít objekt novou kovovou konstrukci, 

která vytvoří zajímavou prohlídkovou trasu.  Foto | 2x Jan Lauro

V loni uhodilo naráz do strun v jeden okamžik 

143 kytaristů.  Foto | Město Přerov
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V Galerii chtějí venkovní instalace, v Pasáži 
plánují příští rok a kino se pustilo do dezinfekce
Koronavirus zasadil tvrdou ránu také uměleckému světu. Nemohou 
se konat koncerty, divadelní představení, festivaly, ale ani výstavy. 
Zavřená jsou také kina, ruší se premiéry filmů. Přesto se život 
v Galerii města Přerova, Výstavní síni Pasáž ani v kině Hvězda 
nezastavil. Tam třeba dokončili poslední úpravy spojené s otevřením 
nové kinokavárny, v Galerii zase dělají vše proto, aby letní instalace 
mohly probíhat venku.

Monika Fleischmannová

„Máme  oproti  mnoha  jiným 
moravským galeriím to štěstí, že 
náš areál disponuje venkovními 
prostory, přitom na noc uzamy-
katelnými.  V  současné  době 
proto  vyjednávám  možnos-
ti  venkovních  letních  instalací. 
Konkrétní být nemohu, protože 
je vše závislé na termínu, který je 
momentálně pro všechny velkou 
neznámou,“  nastínila  vedoucí 
Galerie  Lada  Galová.  V  areálu 
zámeckého příkopu pod Galerií 
a možná  i  v  prostoru  Letní  di-
vadelní scény mezi hradbami by 
se návštěvníci mohli dočkat buď 
expozice  kovu,  nebo  dřevěných 
plastik.  Na  vernisáže  totiž  při-
chází najednou v průměru tři až 
čtyři  stovky  lidí,  realizovat  vý-
stavy venku tak bude pro všech-
ny bezpečnější. 
Trendem  jsou  virtuální  pro-

hlídky,  o  tom  v  Galerii  neuva-
žují. „Prohlédnout si exponát ze 
všech  úhlů,  kvalitně  nasvětlen, 
v  kontextu  okolní  instalace,  to 

podle mě osobně nemůže nahra-
dit sebelepší virtuální prezenta-
ce,“ dodala Galová.

Kino Hvězda je v kontaktu 
s fanoušky díky sociálním sítím
Návštěvníkům  se  zavřela 

i druhá přerovská galerie – Vý-
stavní  síň Pasáž. Tam nezvyklý 
klid využívají k úklidu archivu. 
„Díky  situaci  máme  čas  na  ar-
chiv, na který nám během roku 
nezbývá tolik prostoru, pro nové 
výstavy  s  regionálními  tématy 
vyhledáváme  a  shromažďuje-
me podklady z digitalizovaných 
archivů  a  já  osobně  se  těším 
na to, že si dám do pořádku fo-
toarchiv,“ řekla vedoucí Výstav-
ní  síně  Pasáž  Marta  Jandová. 
Kromě toho v Pasáži intenzivně 
připravují výstavní program na 
příští rok. 
V kině proběhla nutná údrž-

ba, na kterou  také nebyl v prů-
běhu roku čas. Čisté a znovu na-
třené  jsou  lavice,  které  budou 
složit  návštěvníkům  v  interié-
ru.  Probíhá  i  dezinfekce.  „Rádi 

bychom také vylepšili vzducho-
techniku  v  promítací  kabině, 
také  máme  v  plánu  ještě  spra-
vit schody a přemýšlíme, jak vy-
lepšit prostranství okolo kavár-
ny,“  objasnila  vedoucí  jediného 
přerovského  kina.  Veškeré  prá-
ce  v  interiéru  kavárny  už  jsou 
hotovy.  Prostory  ze  70.  let  mi-
nulého  století  prošly  kompletní 
rekonstrukcí, nová je elektroin-
stalace,  rozvody  vody  i  podla-
ha, interiér dostal moderní tvář. 
„Kavárna  je  připravena,  čeká-
me, až vláda mávne a otevřeme,“ 
řekla Měrková. 

Aktuality najdou fanoušci 
na sociálních sítích
Se  svými  fanoušky  zůstá-

vá kino v kontaktu díky  sociál-
ním sítím. Pravidelně je tak in-
formuje  o  tom,  které  premiéry 
jsou  zrušeny  a  zároveň  fanouš-
kům  nabízí  trailery  nových  fil-
mů, na které se mohou těšit. Zá-
roveň pokračují práce na střeše 
kina,  která  prochází  rekon-
strukcí.  „Sundali  jsme  veške-
ré  konstrukční  vrstvy  na  obou 
střechách, na kulaté střeše pro-
vádíme  tepelnou  izolaci  a  hyd-
roizolaci,  druhá  rovná  střecha 
je  vyčištěná. Nic nám práci ne-
komplikuje,  jedeme  podle  plá-
nu,“  upřesnil magistrátní  úřed-
ník Jiří Raba.

Nová kavárna v kině Hvězda je zatím prázdná. 

Jakmile to bude možné, mohou si lidé sed-

nout do stylových režisérských židlí a objed-

nat si třeba filmový koktejl. 

 Foto | Archiv Svatavy Měrkové

Velký sál Městského domu rozezní koncerty vážné hudby
Program  Městského  domu 

v Přerově je zrušený až do kon-
ce  června.  Všechna  předsta-
vení  proběhnou  v  náhradních 
termínech  a  vstupenky  na  ně 
zůstávají platné. „Pokud by ná-
vštěvníkům  některý  nový  ter-
mín  nevyhovoval,  vstupné  po-
chopitelně  vrátíme  v  kanceláři 
Městského  informačního  cent-
ra, jehož termín otevření v době 
uzávěrky Přerovských  listů ne-
byl  ještě  znám.  Proto  prosím 
sledujte  naše  webové  stránky, 
kde  najdete  všechny  potřebné 
informace,“  řekl  ředitel  Měst-
ského  domu  v  Přerově  Pavel 
Ondrůj. 
V  těchto  dnech  v  Městském 

domě  připravují  novinky  pro 
příznivce  vážné hudby –  a  sice 

NÁHRADNÍ TERMÍNY

15. září | Andrea Tögel 
Kalivodová

16. září | Minipárty s Karlem 
Šípem

21. září | Přísně tajné

23. září | Lenka Filipová – 
Koncert se smyčci

8. října | Duo Jamaha 

10. října | Gary Moore Tribute 
band, feat Jack Moore 

14. října | František Nedvěd

3. listopadu | Moravanka

9. listopadu | Láska v přímém 
přenosu

28. listopadu | Václav Neckář

18. prosince | Sněhurka 

systém abonentek. „Pilotní pro-
jekt  se  týká  pěti  představení 
v letošní podzimní sezoně a bě-
hem jarní sezony v příštím roce. 
Chtěli bychom, aby byly koncer-
ty  vážné hudby cenově dostup-
né široké veřejnosti a díky tomu 
se nám tento žánr podařilo po-
pularizovat,“  vysvětlil  Pavel 
Ondrůj.  S  projektem  „Setkání 
žánrů“  čtenáře  podrobněji  se-
známíme v příštím vydání Pře-
rovských  listů  včetně  seznamu 
koncertů a interpretů a přinese-
me i informace o zvýhodněných 
cenách pro abonenty.  fli

Březnový Přerovský ples - jedna z posledních 

akcí, která se v Městském domě konala před 

jeho uzavřením kvůli nařízení vlády. 

 Foto | Archiv Městského domu v Přerově



16 ROZHOVOR

Přerovské listy č. 5/2020 | Vychází 30. dubna 2020 | ročník XIX | Vydává statutární město Přerov, se sídlem Bratrská 34 | Periodický tisk územního samosprávního celku | Vychází 12x ročně | IČ: 00301825 
Grafická příprava a tisk: Regionální vydavatelství s.r.o., K Žižkovu 282/9, 190 00 Praha 9 | náklad 22 000 výtisků | redakce telefon: 608 707 799, prerovskelisty@regvyd.cz, redakce: Juraj Aláč, Monika Fleischmannová 
Uzávěrka příštího čísla je 15. května 2020 | inzerce: Yvona Pařízková, tel.: 602 755 916, e-mail: yvona.parizkova@seznam.cz | Distribuce: Česká distribuční | Zaregistrováno Ministerstvem kultury České republiky pod zn. MK ČR E 13283  
Přerovské listy na internetu: www.prerov.eu – kategorie Přerovské listy | Reklamace: Reklamace.PL@prerov.eu | Zdarma do všech domácností v Přerově a místních částech

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

TI
RÁ

Ž

Přerovský rodák Jiří Dvorský vyrazil s Tatrou  
na cestu kolem světa, jenže přišla pandemie 
Ke konci února vyrazila z Česka na tříletou cestu kolem světa 
expedice, která chce navázat na slavnou československou 
expedici Tatra kolem světa z let 1987 až 1990. Jde tak bezesporu 
o největší cestovatelskou událost za poslední roky. Nápad se zrodil 
v hlavě cestovatele Petra Holečka a podnikatele a dobrodruha 
v jedné osobě Marka Havlíčka. Tým expedici připravoval čtyři 
roky a členem posádky se stal i přerovský rodák, kameraman Jiří 
Dvorský. Všichni počítali s tím, že zažijí, co ještě nezažili, že cesta 
bude náročná a nebezpečná. Že by se ale jejich největším soupeřem 
stal koronavirus a s ním spojená celosvětová pandemie, na to nebyl 
připraven nikdo z nich. Jak pokračuje natáčení dokumentu Tatra 
kolem světa 2? Online jsme se spojili s Jiřím Dvorským, a vznikl 
tento rozhovor.

Monika Fleischmannová

Daří se vám držet se původ-
ního plánu?
První  etapa měla  vést  z  Čes-

ka na ruský Dálný východ, kon-
krétně do Vladivostoku. Na ces-
tě jsme měli strávit devět měsíců 
a  ujet  70  tisíc  kilometrů.  Poté 
je  v  plánu  doplout  lodí  do  Již-
ní Ameriky, kde budou následo-
vat dvě etapy z Chile do Kanady. 
Na závěr nás čeká nejnáročnější 
část  cesty,  která  povede  napříč 
Afrikou a Evropou zpět do Čes-
ka. Jenže kvůli koronaviru jsme 
uvízli  v  Turecku.  Původně  jsme 
měli dorazit do Vladivostoku ně-
kdy v  říjnu,  teď  to vypadá spíše 
na listopad.

Zhruba v polovině března 
začali některé evropské stá-
ty zavírat hranice…
Přesně tak, do Turecka to ješ-

tě jakžtakž šlo, problémy sice za-
čaly už někde na hranici s Albá-
nií,  nicméně  nějak  jsme  zvládli 
dostat se ještě přes Řecko a Bul-
harsko. Myslím, že vůbec nejhor-
ší  to  zatím bylo  u  syrské  hrani-
ce,  která  původně  nebyla  vůbec 
v  plánu,  řekl  bych,  že  nám  tam 
šlo o „kejhák“. Do města nás to-
tiž  přivezla  policie,  protože  ne-
chtěli,  abychom bydleli u mostu 
před  městem,  doteď  netušíme 
proč,  jenže  místní  domobrana 
si  to  s  námi  chtěla  vyříkat  po 
svém.  Později  jsme  se  dozvědě-
li,  že den před naším příjezdem 
přišlo na hranicích o život 14 lidí 
při  jakési  přestřelce,  a  tak  nám 

vůbec nevěřili. Když nás  dovez-
li  policisté,  kteří  navíc  měli  za-
pnuty majáky, měli pocit, že jsme 
špioni.  Nakonec  naštěstí  přišla 
zpráva z ambasády, že cestování 
je zakázáno, tak jsme ještě před-
tím,  než  na  nás  zaútočili,  odjeli 
v  noci  asi  100  kilometrů  na  se-
ver. A tam už nám nikdo problé-
my nedělal.

A jak se stalo, že jste uvízli 
v Turecku?
V Istanbulu se někteří dočas-

ní  účastníci  expedice  začali  od-
hlašovat a vracet domů. Čistého 
vína nám nalili v Ankaře a došlo 
nám, že dostat  se dál do Gruzie 
bude problém. Přesto jsme si ří-
kali,  že  když  stihneme  hranice 
s Gruzií přejet do určitého data, 
tak  to  půjde.  Jeli  jsme  dnem 
i nocí a na hranice dojeli čtyři ho-
diny před  tím, než  ji definitivně 
zavřeli. Jenže  i  tak nás Turci na 

hranicích nechtěli pustit, tvrdili, 
že nás do Gruzie nepustí a co pak 
s  námi  v meziprostoru. A  tehdy 
jsme se dozvěděli, že neoficiálně 
zavřeli  gruzijskou  hranici  o  24 
hodin dříve,  takže  jsme byli na-
hraní. Takže od té doby jezdíme 
Tureckem,  postupně  nás  opou-
štějí  někteří  členové,  kteří  od-
jíždějí  domů. Tak  jsme  tady  teď 
zbyli tři z posádky – Marek Ha-
vlíček,  já  a můj  kolega  kamera-
man Michal Prskavec.

Znamená to, že expedice 
končí?
Nechceme  to  vzdát,  cestovat 

se  může,  jen  je  to  hodně  kom-
plikované.  Chceme  pokračovat, 
v tom máme jasno. Věříme, že do 
tří  týdnů se dostaneme do Rus-
ka a dál. Co natáčet je i tady v Tu-
recku.  V  průběhu  března  jsme 
objížděli místní památky, ovšem 
do  většiny  z  nich  jsme  se  stej-
ně kvůli  bezpečnostním opatře-
ním před nákazou nedostali. Tak 
jsme  navštěvovali  jezera  a  vo-
dopády,  které  jsou  tady  úžasné. 
Jenže od dubna v Turecku zaká-
zali jakýkoliv pohyb, a to rovnou 
v  31  provinciích.  Natáčíme  dál, 
ale jen tam, kde je to možné. 

Jak na vás reagují místní 
lidé? 
Ve městech  nejsou  lidé  příliš 

vstřícní,  ale  vesničané  jsou  na-
prosto  v  pohodě.  Minulý  týden 

nás  jedna  paní  pozvala  k  sobě 
domů a dala nám ochutnat chléb 
pomalu pečený nad rozžhavený-
mi  uhlíky,  to  jsme  si  opravdu 
pochutnali.  Sice  s  námi mluvi-
la  turecky,  jiný  jazyk  tady  totiž 
neznají, ale nám to nevadí, my-
slím,  že  si  rozumíme  i  tak. Ně-
kteří  lidé  jsou  pohostinní,  jiní 
panikaří a vyhýbají  se nám ob-
loukem.  Roušku  tady  nosí  asi 
každý  druhý.  My  samozřejmě 
roušky  nosíme  a  třeba  do  ob-
chodu  si  bereme  i  jednorázové 
rukavice, navíc policisté na no-
šení  roušek  dohlížejí.  Když  nás 
zastaví,  udělají  divadlo  a  bě-
hem tří hodin se dostaví doktor 
a  změří  nám  teplotu.  Už měsíc 
mám v kuse 35 stupňů. Oficiální 
papír na to, že jsme zdrávi, nám 
nikdo nevystaví.

Říkáte, že natáčíte i prá-
vě teď během našeho roz-
hovoru, kde zrovna v tuto 
chvíli jste?
Teď jsme v oblasti zvané Ka-

ppadokie.  Je  tady  spousta pod-
zemních  měst  ve  výšce  kolem 
1300 metrů  nad mořem. V mi-
nulosti tady žilo až 30 tisíc lidí. 
Tak  tady  dnes  natáčím.  Lidé, 
kteří by chtěli průběh naší expe-
dice sledovat, najdou fotky i vi-
dea  na  instagramu  nebo  face-
booku. Já si píšu i deník, ale ten 
zveřejnit v úmyslu nemám, snad 
později.

Když se začali zavírat hranice států, z posádky zůstali už jenom tři členové. Jiří Dvorský kráčí druhý zleva. Foto | Archiv Jiřího Dvorského


