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Tazatelé se zeptají Přerovanů, jak si
představují rozvoj města do roku 2027

Lidé si opět užívají teplého jarního slunce. Ožívají parky, ulice i centrální Masarykovo náměstí. V červnu vyjdou do ulic Přerova tazatelé se seznamem konkrétních otázek. Zajímat je bude, jak se
lidem ve městě žije.

Foto | Monika Fleischmannová

Jak by se měl rozvíjet Přerov? Jakou budoucnost si naplánovat, aby
byl moderním městem jednadvacátého století? Svou představu
by měli dát najevo sami občané, kteří budou v červnu vyzváni ke
spolupráci na tvorbě strategického plánu rozvoje pro roky 2021
až 2027. Dokument, který z představ vznikne, by měl reagovat na
potřeby samotných Přerovanů.
„Plán má odhalit slabiny
i přednosti Přerova, chceme
čerpat z názorů odborníků i veřejnosti. V tuto chvíli je rozpracována analytická část dokumentu, k jejímu dořešení je
naplánováno dotazníkové šetření,“ informoval primátor města
Petr Měřínský.
V průběhu června a července
proto vyjdou do ulic města tazatelé, kteří na sobě budou mít

trička s potiskem akce – a s sebou budou mít soupis konkrétních otázek, ušitých Přerovanům na míru. A na co se jich
chtějí ptát? Třeba, jak jsou spokojeni s životem ve městě, zda se
podle jejich názoru město v posledních deseti letech rozvíjelo,
prostor bude i pro otázku, jestli
se v ulicích cítí bezpečně, nebo
ne – a proč. „Zajímat je bude
také to, co občanům ve městě

chybí a kam by oni sami nejraději investovali peníze z městské kasy,“ doplnil vedoucí odboru rozvoje Pavel Gala.
Kdo na tazatele nenarazí
a bude mít zájem dát najevo svůj
názor, může dotazník vyplnit
od 1. června elektronicky, a to
přes odkaz na adrese: http://
prerov.rozvoj-obce.cz, formulář
bude k dispozici i u informačního okénka úřadu na adrese Bratrská 34 – anebo v Městském
informačním centru. „Strategický plán je součástí projektu
„Strategické řízení a pasportizace města Přerova“, který je finančně podpořen   z Evropského sociální fondu, Operačního

programu Zaměstnanost a naposledy byl vytvořen v roce
2013. Po osmi letech tak dojde
k novému zpracování,“ řekla na
závěr Kamila Lesáková z přelech
rovského magistrátu. 

JEDNÁNÍ ZASTUPITELŮ
Jednání zastupitelů
bude v pondělí 8. června
Zastupitelé města se sejdou ke
svému jednání v pondělí 8. června ve 14 hodin v sále Městského domu. Přímý přenos mohou
zájemci sledovat na webových
stránkách města www.prerov.eu
a v Televizi Přerov.

Blažkův dům by mohl sloužit podnikatelům
Město má v úmyslu „zbavit se“ dvou desítek nemovitostí. Jde
o domy, nebytové jednotky, bývalá školská zařízení, a to nejen
v Přerově, ale i v místních částech. Dále chce prodat 45 pozemků
a pět bytových jednotek v domech, kde již dávno fungují
společní vlastníci jednotek. Většina z těchto nemovitostí je
dlouhodobě prázdná a nevyužívaná, chátrají a město pro ně
nenašlo využití.

Monika Fleischmannová
Jaký tedy bude další postup
tohoto záměru, který schválili zastupitelé? „Předcházet musí
dohoda, ve které zazní, které nemovitosti se budou prodávat jako první, nachystáme pak
podle pořadí seznam. Následovat bude zadání znaleckých posudků na stanovení ceny nemovitosti. Následně musíme
stanovit podmínky pro výběrové
řízení s možností odstoupit bez
udání důvodů,“ nastínil náměstek přerovského primátora Michal Zácha.
Aby se finance z prodeje nepotřebných nemovitostí mohly
investovat znovu do městského
majetku, vznikne rezervní účet.
„Zásadním bodem je pro mě založení rezervního účtu účelově vázaného na obnovu stávajícího majetku obce. Nechci, aby

finance z prodeje městského majetku končily – tak jak v minulosti – v rozpočtu města. Trvám
na tom, aby se investovaly zpět
do majetku,“ objasnil Zácha.
Mezi nemovitosti, které byly
vyhodnoceny jako nepotřebné,
patří například bývalá školka
v místní části Předmostí, veřejné toalety na náměstí Svobody,
dva domy v Jateční ulici, bývalá školní jídelna v ulici Boženy
Němcové, trafostanice Na Marku, budova správce skateparku
na Laguně a také několik domů
na Masarykově náměstí. Do soupisu domů k prodeji se už ale nedostane například léta opuštěný
Blažkův dům – jeho budoucnost
totiž začíná mít jasnější obrysy.

Vojenská správa. Když objekt
opustila, nenašlo pro něj město žádné další využití, přitom
ročně za jeho udržování platí asi 50 tisíc korun. Nově by
dům mohl sloužit jako inovační centrum pro podnikatele. „Olomoucký kraj se snaží
o „restart“ fungování Inovačního centra Olomouckého kraje. V této souvislosti chceme,
aby pobočka vznikla v Přerově
a Prostějově. Inovace a inovační management jsou základním
atributem úspěchu a konkurenceschopnosti podnikatelů
a firem a Olomoucký kraj chce
trvale podporovat podnikatele v regionu. V Přerově se k tomuto účelu nabízí využití Blažkova domu,“ uvedl přerovský
radní a náměstek hejtmana
Olomouckého kraje Petr Vrána.
Inovační centrum by podle
něj mělo pomoci místním podnikatelům, kteří by chtěli využívat potenciál centra a propojit se s přerovskými studenty.

Centrum by mohlo pomoci
přerovským podnikatelům
Posledním nájemcem historického Blažkova domu byla

Na rekonstrukci chce město
využít krajskou dotaci
Vzhledem
k
chátrajícímu stavu budovy, která je léta

Ve špatném stavu je Blažkův dům nejen na pohled z ulice, ale také uvnitř. Do domu se dlouhé roky vůbec neinvestovalo.
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opuštěná, se bude jednat o nákladnou rekonstrukci. Město Přerov jako majitel objektu
tak plánuje využít při financování dotační zdroje Integrovaných teritoriálních investic
a Olomouckého kraje. „Zakázka na zpracování projektové
dokumentace byla zadána – ta
musí být hotova do konce letošního srpna, neboť ke konci srpna vyprší termín, kdy je
možné podat žádost o dotaci ve
výzvě na podporu zkvalitňování služeb pro podpůrné inovační infrastruktury v rámci ITI
Olomoucké aglomerace,“ nastínil přerovský primátor Petr
Měřínský.
Blažkův dům postavil v roce
1881 perníkář a voskař Josef
Blažek, proto se taky domu stále říká „Blažkův“ – v roce 1900
tady kromě jeho výrobny sídlila také prodejna rakví a v prvním patře byla písárna továrny
na hnojiva. Později bylo v domě
cukrářství a prodejna módního zboží. Sídlil tady i pohřební
ústav. Po druhé světové válce
byl v domě výbor komunistické
strany a ten vystřídal poslední
nájemník – Vojenská správa.

Foto | Město Přerov

Přerov opět redukuje počty divokých holubů
Každoročně probíhá odchyt
přemnožených holubů do
klecí s návnadou, které
jsou umístěny na střechách
a půdách domů, kde je
těchto opeřenců nejvíce. Jen
v loňském roce specializovaná
firma odchytila a převezla
do sanačního podniku asi
600 holubů.
„Odchyt holubů probíhá v období leden až duben a pak září až
prosinec. Kromě toho se od června do srpna sbírají holubí mláďata a vejce. Takto se sesbírá přibližně 300 mláďat a vajec,“ upřesnila
Michaela Kašíková z přerovského
magistrátu. Město za tuto službu
platí ročně 217 tisíc korun.
Největší výskyt těchto ptáků je
v ulicích Polní, Kojetínská, Husova a na náměstích Františka Rasche, Svobody a T. G. Masaryka.
Holubi nejsou zcela likvidováni,
pouze redukováni na přijatelnou
úroveň. Hnízdiště divokých holubů představují totiž rezervoáry nakažlivých onemocnění, které se mohou přenášet na člověka.
Navíc v místech, kde se nacházejí,
dochází ke znečištění domů, památek i veřejného prostranství.
Pravidelný odchyt těchto ptáků
tak udržuje populaci zdivočelých
holubů v přiměřených počtech.

Specializovaná firma odchytla na jedné půdě kolonii 400 holubů. Její pracovníci na místě ukli-

Přemnožení holubi jsou odchytáváni do klecí

dili i tuny holubího trusu. 

s návnadou. 

Hned 400 holubů najednou
se podařilo odchytit v Kojetínské
ulici. „Dostali jsme tip, že na půdě
jednoho domu se vyskytuje půdní kolonie. Všech 400 kusů jsme
chytili do sítě, je to velký úspěch,
který se povede málokdy, běžně

Foto | Radek Stískal

odchytíme za týden asi 40 holubů. Díky tomuto odchytu se holubí populace v Přerově rapidně
snížila,“ řekl majitel odchytové
firmy Radek Stískal. Firma na
půdě poté provedla ještě sanaci
trusu, kterého se tam nastřádalo

Na konci června končí splatnost smetného i poplatku za psa
Do 30. června by Přerované
neměli zapomenout zaplatit za
popelnice – a ve stejném termínu
končí rovněž splatnost poplatku
za psa, která byla kvůli nouzovému stavu posunuta z března až
do konce června.
V Přerově a v jeho místních
částech chovají lidé 3 790 psů.
Výše poplatků zůstává stejná
jako v loňském roce – nejvyšší
sazba činí 1000 korun a nejnižší 200 korun. V polovině května za svého psa nezaplatilo ještě
471 poplatníků. „Zbývá uhradit
379 222 korun,“ upřesnila Stanislava Bartoníková z přerovského
magistrátu.
Do konce měsíce je možné
zaplatit také smetné
Povinnost úhrady poplatku
za odpad se týká 43 681 osob žijících v Přerově i jeho místních
částech a do poloviny května

poplatek uhradilo jen 28 procent
lidí. „Poplatek je povinna hradit
každá fyzická osoba, která má na
území města Přerova trvalý pobyt, včetně cizinců, kterým byl
povolen trvalý pobyt a pobývají zde přechodně po dobu delší
než 3 měsíce. Poplatková povinnost se vztahuje rovněž na fyzickou osobu, která zde vlastní byt,
rodinný dům nebo stavbu určenou k individuální rekreaci, ve
kterých není nikdo trvale hlášen,“ uvedla Milena Lanžhotská
z Odboru ekonomiky přerovského magistrátu.
Pokud je to možné, plaťte
bezhotovostně
Výše poplatku je 700 korun jako v loňském roce, majitelé rekreačních objektů zaplatí sníženou sazbu 350 korun.
„Upřednostňována je bezhotovostní platba, a to jak přes

platební bránu Portálu občana,
což je webová aplikace města,
tak prostřednictvím peněžního
ústavu, kde mají lidé zřízen svůj
účet,“ upřesnila Lanžhotská.
V obou případech je nutno uvést
variabilní symbol, což je číslo daňového účtu každého poplatníka, které zůstává od doby vzniku
poplatkové povinnosti stejné.
V případě platby za více osob
jedním příkazem je nutno oznámit, za které osoby je poplatek hrazen. Poplatek lze rovněž
uhradit platební kartou nebo hotově v úřední hodiny na pokladně Magistrátu města Přerova
v Bratrské ulici 34. Další možností je úhrada poštovní poukázkou, kterou lze vyzvednout ve
stejné budově, na Odboru ekonomiky, druhé patro, kancelář číslo
41 a 42. Lidem, kteří nestihnou
zaplatit smetné včas, se poplatky
fli
prodraží o 20 procent.
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Foto | Radek Stískal

několik tun. „Odchycení holubi
jsou utraceni humánním způsobem podle platné legislativy, tedy
v plynových nádobách, a odvezeni do kafilerie. Kroužkovaní holubi jsou vypuštěni,“ uzavřela
fli
Kašíková.

Za vodu platí odběratelé
od května méně, snížila
se totiž sazba DPH
Přerované platí od května
za vodu odebíranou prostřednictvím společnosti Vodovody a kanalizace méně. Důvodem je snížení sazby DPH
u vodného a stočného z 15 na
10 procent.
Pro všechny odběratele to
znamená, že až do konce dubna
platili za metr kubický v položce „vodné“ 43,60 korun – a od
května zaplatí částku 41,70.
„U stočného to bylo 36,30 korun a nově to je 34,72 za kubík,“
uvedla náměstkyně přerovského primátora Hana Mazochová, která zastupuje město ve
společnosti VaK Přerov.
Ceny za vodné a stočné jsou
obecně stanoveny na základě
nákladů na výrobu pitné vody
a na odvádění a vyčištění odlech
padních vod. 
AKTUÁLNĚ Z PŘEROVA
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Nánosy bahna ve velké Laguně zničí bakterie
Až do podzimu budou odborníci pomocí speciální bakteriální
směsi čistit přerovskou Lagunu. Dříve letité nánosy bahna ze dna
Laguny těžil bagr, vedení města se ale rozhodlo jít ekologicky
šetrnější metodou, která navíc vyjde město levněji a při níž čištění
dna neomezí rybáře ani rekreanty.
Laguna je uměle vytvořená
nádrž, která nemá přítok ani odtok, což ovlivňuje kvalitu vody.
„Velká Laguna je zanesena organickými nečistotami – jako jsou
exkrementy ryb, spadané listí či
pyl. Tyto látky se ve vodě rozkládají a vzniká černé řidší bahno,
které při vytažení silně zapáchá
hnilobou. To se bohužel odráží
na stavu vody, která už teď na
jaře podle měření na místě odpovídá kvalitě vody tak ze začátku prázdnin, kdy bývá mnohem
horší než na jaře,“ řekla mluvčí
přerovského magistrátu Lenka
Chalupová.
Bakterie by měly zničit
20 centimetrů bahna
Vodní plocha se rozkládá na
2,75 hektarech a na odstranění bahna bude použito 152 kilogramů směsi. Odborníci předpokládají, že ubude přibližně
20 centimetrů nánosů bahna,

což představuje 5500 metrů
krychlových.
Na vodní hladinu se aplikuje
bakteriální směs, která rozloží
bahno, zastaví hnilobný proces
a také sníží množství sinic i zelených řas, a navíc se zvýší koncentrace kyslíku ve vodě. Přípravek loni vyzkoušeli na městském
rybníce rybáři a s výsledkem byli
spokojeni. Vrstva bahna se tam
snížila o 11 centimetrů.
Na začátku osmdesátých let
minulého století patřila Laguna k vyhledávaným místům
pro letní rekreaci, ovšem později – právě kvůli nánosům bahna – se sem Přerované přestávali chodit koupat. Po povodni
v roce 1997 se situace ještě zhoršila. Na podzim roku 2008 nechalo město vodní plochu vyčistit sacím bagrem. Odstranění
90 centimetrů bahna trvalo šest
týdnů a radnice za něj zaplatila
tři a půl milionu korun.

Laguna v Přerově je považována za jednu z ekologicky významných lokalit ve městě, a to především díky výskytu vzácných živočichů. 

Bagrování ohřožovalo
živočichy
Jenže bagrování se neukázalo jako ten nejlepší způsob likvidace – kromě finanční náročnosti byl problém i s odvozem,
uskladňováním a likvidací mnoha tun bahna. Bagrování se navíc muselo provádět v době, kdy
hrozilo co nejmenší ohrožení živočichů, kteří ve vodě žijí – především pak škeble rybničné.
Nový přípravek by tak měl být

Foto | Juraj Aláč

daleko ekologičtější. „Odbahnění bakteriemi je způsob nejen
velmi účinný, ale i maximálně
ekologický. Právě proto dostal
přípravek, který jsme zvolili,
povolení k aplikaci v nejvyšším
pátém ochranném pásmu vod
Štrbského plesa ve Vysokých Tatrách, kde se kvalita vody zlepšila natolik, že je průhledná do
osmi metrů z počátečního půl
metru,“ řekla přerovská tisková
fli
mluvčí Lenka Chalupová.

O příměstské i pobytové tábory je zájem, některé turnusy jsou už vyprodané
Bude záležet na epidemiologické situaci – pokud se ale situace nezhorší, mohly by tábory
začít už 27. června. Naděje tak
svitla nejen dětem a rodičům,
ale také organizátorům, pro
které by zákaz konání táborů
mohl být likvidační. Přerovské
Středisko volného času Atlas
a Bios a také Duha klub Dlažka
počítají s tím, že se tábory uskuteční v plném rozsahu.
Na tábory míří každoročně
tisícovka dětí z Přerova a okolí
V obou organizacích jsou přípravy na letní sezonu v plném
proudu. V případě, že by se současná pozitivní situace zhoršila,
mají připravený i záložní plán,
například jak tábory uspořádat v menších skupinách. „Jsme
připraveni na vše, ale snižovat
počty dětí v případě nutnosti nebude vůbec jednoduché.
V první řadě bychom oslovili
rodiče a podle toho počet dětí
omezili,“ uvedl předseda Duha
klubu Dlažka Jaroslav Biolek.
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pobyty ve Chvalčově nebo na
Horní Bečvě.
S Dlažkou by mělo vyrazit
na tábory až 600 dětí. „Rodiče
v těchto dnech upomínáme, aby
tábory zaplatili. Pět turnusů je
zcela vyprodáno, dalších šest skoro plných. Pokud má někdo o pobyt zájem a vzpomene si později,
vzhledem k opatřením už se na
něj nemusí dostat,“ řekl Biolek.

Během letních prázdnin si rodiče mohou vybírat přibližně z třicítky příměstských táborů v Přerově. Tyto tábory ve městě jsou v posledních letech oblíbené.

Připomíná, že děti se na tábory
těší – a mnohé na jejich základnu jezdí pravidelně, rok co rok.
A zájem o letní tábory je
i mezi rodiči. Sice organizace
přiznávají, že na začátku března přicházelo přihlášek méně,
v těchto dnech ale zájem rodičů opět roste. „Tábory neplánujeme rušit a ani nemáme zkušenost, že by je rodiče chtěli

Foto | Duha klub Dlažka

stornovat – naopak, stále posílají přihlášky. Ještě máme několik posledních volných míst,“
uvedla ředitelka Střediska volného času Atlas a Bios Blanka
Mašková. I tady postupují podle původního plánu. V letošním
roce plánují uspořádat 10 příměstských táborů a 3 tábory
pobytové pro zhruba 300 dětí
z Přerova. Ty se mohou těšit na
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Děti mohou i na tenisovou
školu
Příměstský tábor pořádá také
kozlovická tenisová škola. Určený je pro děti od šesti let, jak pro
začátečníky, tak i pro pokročilé.
Kromě tenisu se mohou děti těšit
i na míčové hry, základy atletiky,
stolní tenis nebo plavání.
„Od července do srpna máme
šest termínů - vždy od pondělí do
pátku. V ceně je trenér, pronájem
kurtů, sportovní výuka, vstup na
bazén, svačina, oběd a celodenní
pitný režim,“ informovala spoluorganizátorka tábora Lenka
fli
Vymětalová.

Noc kostelů slibuje večer plný překvapení
Termín letošní Noci kostelů se
kvůli nařízení vlády posunul
o týden – z původního pátku
5. června na pátek 12. června.
Nový termín umožní otevřít
kostely v téměř neomezeném
režimu, jak s ním počítá
rozhodnutí vlády o uvolňování
opatření souvisejících s epidemií
koronaviru.
Do tradiční akce se plánuje
zapojit více než tisícovka kostelů a modliteben různých církví po celé republice. Některé
kostely se veřejnosti zpřístupní
i v Přerově.
Své brány otevře návštěvníkům přerovský kostel svatého
Vavřince nebo kostel svatého
Michala na Šířavě. Původně se
tady lidé mohli těšit na zajímavý program plný hudby a přednášek. Jenže kvůli změně termínu došlo i ke změně programu.
„Mnohé věci, které byly domluvené, nebudou, například

OTEVŘENÉ KOSTELY
kostel sv. Vavřince
kostel sv. Michala
kostel Českobratrské církve
evangelické
pravoslavný chrám sv. Cyrila
a Metoděje

se neuskuteční plánované koncerty. Program tak bude kratší. Lidé se ale mohou těšit na
komentované prohlídky s průvodcem, který přiblíží i historii
kostelů,“ řekl děkan přerovské
Římskokatolické farnosti Josef
Rosenberg.
Program v podobě vystoupení pěveckého souboru Vokál
chystá od 19. hodiny pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje.
Sbor Jana Blahoslava
zůstane zavřený
Zkrácený program nabídne i kostel Českobratrské církve evangelické. Kromě komentované prohlídky kostela si na
své přijdou i rodiče s dětmi, kteří se mohou zúčastnit biblického čtení a také zpívání, večerem bude znít varhanní koncert.
„Zajímavá bude výstava obrazů renomované malířky Marie
Plotěné. Vernisáž začne v 19 hodin a autorka výstavy se jí osobně zúčastní, takže zájemci si
s ní mohou i popovídat,“ upřesnil evangelický farář Marek Zikmund. Sbor Jana Blahoslava zůstane letos výjimečně zavřený.
„Nevěděli jsme, jak se situace
okolo pandemie vyvine a program jsme raději zrušili,“ upřesnila farářka náboženské obce
v Přerově Alena Milová.

Program Noci kostelů v České republice připravuje na 1200 kostelů a modliteben. Každý rok se
do akce zapojuje i přerovská Římskokatolická farnost.  Foto | Římskokatolická farnost Přerov

Chrámy, které se návštěvníkům otevřou, zvou na program,
který bude trvat od šesté hodiny
večer až do desíti. Jaká bude letošní návštěvnost, lze jen těžko
odhadovat, ovšem v celé České
republice si v loňském roce přišlo prohlédnout věže, sakristie,

kaple, krypty, křížové chodby až
půl milionu návštěvníků. Program a aktuální informace můžete sledovat na oficiálních interfli
netových stránkách.

www.nockostelu.cz

INZERCE
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Cyklostezka do Přerova – přání většiny lidí z Lýsek
Když pojedeme z Přerova po silnici první třídy směrem do Hranic,
nemůžeme je minout – leží přímo u silnice na rovině čtyři kilometry
severně od Přerova. Řeč je o Lýskách – místní části Přerova, v níž
žije 192 obyvatel. Další díl seriálu, představující místní části, patří
rozhovoru s předsedou Lýsek – Liborem Slováčkem.

Monika Fleischmannová

pozemky, alespoň podle údajů
v katastrálních mapách, na kterých by bylo možno ji vybudovat, vlastní město Přerov – šlo by
o pokračování ulice Nad Struhou
směrem k areálu firmy Emos.
Rovněž chybí napojení splaškové kanalizace
na čističku odpadních
vod. Přitom obyvatelé
Lýsek platí roky stočné
společnosti Vodovody
a kanalizace za vlastně
neexistující službu.

Co myslíte, jak se lidem
v této místní části žije?
V Lýskách se kombinuje víc
faktorů. S ohledem na „napůl
venkovský“
charakter bydlení zde nepanuje shon jako ve
městě, ale do bezproblémového má bydlení v Lýskách daleko.
Jsme malí, jsme „severní výspa Přerova“
a to mnohé napoví.
Například máme vel- Předseda místního
Jaká je tedy dovýboru Libor Slováček
mi výhodnou polohu  Foto | Město Přerov pravní obslužnost
směrem k nákupnímu
s Přerovem?
centru, ale nemůžeme
Vybudováním zase tam dostat bezpečně na kole. stávky a točny autobusové dopravy v Lýskách se obslužnost
Takže vám chybí cyklostez- mírně zlepšila, nicméně je stáka do Přerova?
le nevyhovující. Do Lýsek naAno, chybí nám cyklostezka, dále nezajíždí všechny spoje.
po které bychom se mohli dostat Na některé se musí docházet
do Přerova, která by byla zároveň za železniční podjezd, kde jsou
využitelná i sportovně. Přitom zastávky již mimo obec, není

Lýsky leží na hlavním tahu z Přerova do Hranic. U silnice je nově prodejna s točenou zmrzlinou.
Pro projíždějící auta i místní zpestření - v Lýskách je totiž jen jedna malá prodejna potravin,
chybí tady i hospoda.

ANKETA
Ivana Skopalová
V Lýskách máme novou zastávku, konečně
nově opravenou cestu,
avšak je tu havarijní
stav kanalizace nevyhovující roku 2020. Už léta
postrádám hospodu i cyklostezku, která
by vedla z Přerova do Prosenic přes Lýsky.
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PŘEDSTAVUJEME

Foto | Monika Fleischmannová

Lýskami protéká umělý vodní tok - mlýnský a elektrárenský náhon Strhanec , který se v Přerově vlévá do Bečvy.

k nim chodník, není mezi nimi
ani přechod pro chodce a v jejich prostoru není ani snížena
nejvyšší povolená rychlost na
pozemní komunikaci. Na kole
se do Přerova dá dostat pouze napříč Žebračkou, kde je po
deštích rozblácený turistický
chodník, nebo můžeme jet po
neustále velmi vytížené silnici I/47.

Foto | Monika Fleischmannová

měrou přispěl i minulý primátor Puchalský. Z vlastních
zdrojů jsme letos nechali opravit povrch silnice v ulici K Bráně a bude se rovněž opravovat
povrch silnice v ulici Ve Mlýně.
Byl znovu vybudován plot areálu zahrady bývalé mateřské
školy, který byl v havarijním
stavu.

Co ještě byste chtěli v Lýskách vybudovat?
Poměrně nově je tu vybudována zastávka a točna. Nicméně
je potřeba podotknout, že o zajíždění MHD přímo do Lýsek
se bojovalo asi 8 let a jen díky
tomu, že se na zastávku v Lýskách pozapomnělo při stavbě
D1, se ledy pohnuly. Nemalou

Jaké je u vás kulturní
vyžití?
Příležitostně uspořádá akci
výbor pro místní části Lýsky,
občas se schází matky s malými dětmi, ale žádné jiné organizace či spolky v Lýskách nejsou.
Hospoda rovněž ne. Nějací noví
obyvatelé Lýsek se přistěhovali,
nicméně spíše zůstávají ti, kteří
z Lýsek pochází a vyrostli zde.

Veronika Berousková
Bydlíme tady od července, zabydlujeme se,
sice bydlíme u silnice,
tak ten ruch v noci je
velký, ale zase máme
velkou zahradu, a za to
jsme rádi. Do obchodu nemám problém
zajet si do města. Zatím se nám tady líbí.

Hana Jedličková
V Lýskách se mi žije
krásně, a to hlavně
kvůli zdejší přírodě,
skvělým místním
lidem. Nic mi v Lýskách nechybí. Za
kulturou a i do obchodu jezdím do
Přerova.

Jak se vám v Lýskách žije?
Klement Hrubíček
Jsem tady spokojený,
hospodu nepotřebuji, protože do ní nechodím, máme tady
obchod, a teď nám
tady dokonce prodávají zmrzlinu. Žiji tady celý život a neměnil bych.
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Opět začala probíhat i výuka ve školách
Školy se pro žáky devátých tříd otevřely už v pondělí 11. května,
děti z prvního stupně usedly do lavic o čtrnáct dní později. K výuce
do osmi přerovských základek dorazilo přibližně 70 procent dětí.
„Do škol jsme rozvezli dezinfekční prostředky, které se budou
postupně podle potřeb jednotlivých škol doplňovat,“ potvrdil
náměstek primátora Petr Kouba.

Monika Fleischmannová
Obnovená docházka ale ještě
neznamená stejný režim, který
na školách panoval před pandemií. Školy musí dodržovat manuál Ministerstva školství. „Máme
patnáct dětí ve třídě, děti sedí od
sebe, neustále dodržují rozestupy, snažíme se na to dohlížet. Logisticky je to velmi složité, aby se
děti nepotkávaly,“ řekla ředitelka
přerovské Základní školy Trávník Kamila Burianová.
Hned první školní den rodiče dětí z prvního stupně přinesli prohlášení, že nejsou v rizikové
skupině koronaviru. Odevzdala ho také Alice Korduliaková
z Přerova, jejíž dcera navštěvuje
třetí třídu na Trávníku. „Už jsem
se potřebovala zapojit do pracovního procesu, po celou dobu
jsme byli s manželem oba na
home office. A hlavně dcera se už
těší, izolaci od kamarádů snášela
špatně,“ vysvětlila Korduliaková.
Jak budou učitelé děti
klasifikovat?
Do konce školního roku zbývá zhruba měsíc, a jak nakonec
Ministerstvo školství rozhodlo, známky na vysvědčení budou
odrazem i toho, jak žáci pracovali během koronavirové pauzy

z domova. Jenže v některých domácnostech chybí počítač a dostatečné připojení k internetu,
jinde je domluva s rodiči složitější. „Úkoly zadávám oběma způsoby – online i tištěnou formou
poštou. Většina dětí posílá vypracované úkoly každý den. Ale
jsou i tací, kteří se bohužel neozývají ani přes písemnou výzvu,
a kontakt je s nimi minimální,“
říká Lenka Macečková, třídní učitelka čtvrťáků ze Základní
školy Svisle.
Tam distanční výuku uchopili jako výzvu – učitelé při výuce preferovali online videohodiny. Jelikož v této škole probíhá
výuka informatiky už od první
třídy, nebyl to pro děti až takový problém. Navíc od letošního
školního roku tady mají i elektronické třídní knihy a online
žákovskou knížku, takže všichni rodiče měli okamžitý přístup
do systému Bakaláře, v němž viděli studijní výsledky svých potomků. „Na internetu jsem našla
odkaz na Školu v pyžamu. Tato
aplikace vznikla v době uzavření škol za účelem pomoci pedagogům. Rodičům, žákům i mně
vyhovuje. Žáci sem posílají nafocené úkoly, fotografie či videa,
na kterých pracovali. Já tyto písemné práce mohu přímo opravit

Devítiletá Anna Korduliaková procvičovala český jazyk, matematiku a prvouku online prostřednictvím Skype třikrát týdně. Učení ji bavilo, zpět do školy se už ale těšila. 


do textu a ohodnotit známkou,
smajlíky nebo statusem splněno
x nesplněno. Nahrávám sem také
výuková videa a soubory s učivem,“ popsala způsob distanční výuky učitelka Základní školy
Svisle Petra Hudečková.
Některým dětem samostudium
prospělo
Reakce žáků na tento styl samovzdělávání se liší. „Ti, kteří jsou zvyklí pracovat ve škole, pracují i doma a mají stejné
výsledky. Objevili se někteří,
kterým vyhovuje ta klidnější
příprava doma, a zlepšili si výsledky,“ řekl učitel matematiky
ze stejné školy Petr Jadrníček.
Díky samostudiu se některé děti

Foto | Alice Korduliaková

naučily pracovat samostatněji, také se zlepšily ve čtenářské
a počítačové gramotnosti. „My
jsme ze začátku měli jen opakování, poslední měsíc měla dcera
třikrát týdně hodinu a půl online
výuku. Děti byly moc spokojené,
přece jen jim to paní učitelka vysvětlí jinak. Měly hlavní předměty – matematiku, český jazyk
a prvouku,“ zavzpomínala Alice
Korduliaková.
Učitelé se tak shodují, že
žáky budou hodnotit nejen podle toho, jak zpracovávali domácí úkoly, ale také podle docházky za druhé pololetí v období od
ledna do března a rozhodující
bude i přístup ke vzdělávání po
nástupu do školy.

Odpočinková část bazénu se zatím neotevře. Přístupný je velký a dětský bazén
V poslední květnové pondělí se návštěvníkům zpřístupnil
plavecký bazén. Dva měsíce bez
návštěvníků i bez vody ještě tento areál za svých dvaačtyřicet let
nezažil. V obou vnitřních bazénech byla v době uzavírky vyměněna voda a areál prošel dezinfekcí. Návštěvníci, kteří si sem
přijdou zaplavat, se musejí připravit na povinná omezení.
„Na bazéně musejí v šatnách
i ve sprchách dodržovat dvoumetrový rozestup a mít na obličeji roušky. Ty si sundají jen
ve chvíli, kdy se budou koupat nebo plavat,“ sdělil jednatel společnosti Sportoviště

Takto probíhaly poslední přípravy před otevřením plaveckého areálu. Návštěvníkům slouží
velký bazén a dětský bazének – masážní vana,
Whirlpool, parní komora, divoká řeka či Kneippův chodník si na otevření ještě musejí počkat.


Foto | Město Přerov

Přerov Jaroslav Hýzl. Najednou
může v areálu pobývat 150 lidí,
mít skříňky vedle sebe ale není
možné, takže každá druhá je
uzamčena. Po všech zákaznících, kteří odejdou, je následně
skříňka vydezinfikovaná, takže
nově příchozí se nemusejí obávat, že by si dávali oblečení do
míst, která právě někdo opustil.
Prozatím ale návštěvníci mohou
zapomenout na odpočinkovou
wellness část, k dispozici nebude ani pára, ruší se i samostatné plavání pro důchodce. K dispozici jim tak zůstává pouze
50metrový bazén a dětský bazének. Otázkou pro provozovatele
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také bylo, do kdy mít za těchto
podmínek otevřeno. Nakonec
padlo rozhodnutí, že v květnu
a v červnu to bude od desíti ráno
do sedmi večer, v červenci asi do
osmi hodin – ale tyto časy jsou
předběžné a budou upřesněny
na webových stránkách společnosti Sportoviště.
Venkovní areál by se mohl
veřejnosti otevřít od 1. června,
ale zatím bez možnosti vstupu
na travnatou plochu. Provozovatelé bazénu prosí návštěvníky,
aby se k sobě chovali ohleduplně a dodržovali daná omezení,
na což budou bedlivě dohlížet
red
plavčíci.
AKTUÁLNĚ Z PŘEROVA
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Méně sečí, vyšší tráva a louka na náměstí
Sečte trávu méně a nedělejte
z města vyprahlou poušť. Sečte
pravidelně a nenechávejte
prostor pro alergeny.
Správci zeleně už několik let
balancují mezi dvěma skupinami Přerovanů, kteří vyjadřují
své názory k sečení travnatých
ploch. Na toto téma měli zástupci Přerova a technických služeb
schůzku – a vznikl kompromis,
který má přínos pro obě strany.
Početná skupina obyvatel nabádá správce zeleně, aby nechali
v Přerově místo nižších trávníků
velkorysé louky. Pro lepší představu, jak by město vypadalo,
kdyby se tráva nesekala vůbec,
pomůže občanům experiment
– a pro ten byl vybrán prostor,
který je v centru města, tudíž na
očích. „Na náměstí Přerovského
povstání posečeme jen okrajové
části a prostředek necháme volně růst, posekán bude za celou
sezonu pouze dvakrát,“ nastínil jednatel Technických služeb
města Přerova Bohumír Střelec.
Trávník bude mít 10 centimetrů
Na území města již proběhla první seč, další se už vynechá. „Pak se domluvíme na dalším aktuálním postupu, záležet
bude pochopitelně na počasí,

Na náměstí Přerovského povstání se budou sekat jen okrajové části, uprostřed bude tráva růst. 

dá se ale předpokládat, že sečí
bude méně. Každopádně sekat
se bude tak, aby trávník měl po
zásahu zhruba deset centimetrů, ale je jasné, že když sekačka
najede na nerovnost, tak v tom
místě bude nějaký centimetr
chybět,“ řekl náměstek přerovského primátora Michal Zácha.

Dále bylo dohodnuto, že
v Michalově bude ponecháno jedno místo coby „květnatá louka“. V tomto městském
parku ale není Přerov stran sečení tak úplně svým „pánem“,
neboť se správci zeleně musejí řídit nařízením Agentury ochrany přírody a krajiny,

Foto | Juraj Aláč

která pro park určuje pravidla.
Výjimku v sečení budou tvořit
i dětská hřiště, kde má být zachován stejný režim jako v minulých letech, neboť prostor
k dětským hrám by neměl být
alergenní a neměl by být ani
místem, v němž by se dařilo
lech
klíšťatům.

Zavlažovací vaky pomáhají udržovat zeleň ve městě. Náměstí TGM zdobí muškáty
Během suchých a horkých dnů
budou opět speciální zavlažovací vaky osvěžovat stromy i keře
ve městě. Plastové vaky o objemu zhruba 60 litrů jsou unikátní v tom, že postupně pouští vodu
ke kořenům – když se naplní, tak
v průběhu tří až pěti dnů voda postupně prosakuje. Vaky dokážou
zavlažovat do hloubky a zabránit
usychání nově vysázených rostlin. Navíc voda neodtéká po povrhu, takže údržba dřevin je daleko
efektivnější. O vaky se budou po
celé léto starat pracovníci Technických služeb města Přerova.
„Protože se zavlažovací vaky
v loňském roce velmi osvědčily,
město je pořídilo i letos – a k dispozici jich máme 130. Jsou využívány i při náhradních výsadbách, přemísťují se k nově
vysazeným dřevinám jak ve
městě, tak i v místních částech,“ uvedla Svatava Doupalová
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z přerovského magistrátu. Vaky
budou chránit stromy třeba
v místní části Předmostí, v parku Michalov nebo na Masarykově náměstí.
Muškátové pyramidy zdobily
centrum už vloni
I v letošním roce budou na
hlavním náměstí umístěny pyramidy osazené muškáty. Zdobit
centrum města od konce jara až
do podzimu bude šest dvoumetrových květinových pyramid,
ve kterých jsou vysázeny převislé červené muškáty. „Použilo se 1 350 kusů rostlin a celkové
materiálové náklady se pohybují
okolo 33 tisíc korun, přičemž polovina z toho je za nákup rostlin,“
řekla Doupalová. Poprvé byly
muškátové pyramidy instalovány na náměstí vloni – novinka
se uchytila, a tak by se květinová
fli
výzdoba mohla stát tradicí.

Plastové vaky na vodu přesunují pracovníci technických služeb podle potřeby k dřevinám,
které potřebují vláhu. 
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Foto | Juraj Aláč

Z Předmostí do Knejzlíkových sadů bezpečně
Turisté, kteří se vydají z Předmostí do Knejzlíkovýh sadů, už nemusí
riskovat a přecházet dálniční most u Žernavé. Nově mohou jít
bezpečně po stezce, která vede z ulice Hranická podél silnice až do
školní aleje ve východní části Knejzlíkových sadů. S řešením přišel
spolek Predmostenzis společně se zástupci Přerova.

Monika Fleischmannová
Knejzlíkovy sady jsou místem,
kam turisté míří stále častěji - lokalita má svou zajímavou historii
a za posledních pět let zcela změnila ráz. „Sady pravidelně udržujeme. Nejsou už zde náletové
dřeviny, přes které nebylo stromy tvořící sady vůbec vidět. Právě skončily jarní práce, naroubovali jsme 250 stromů meruněk,“
upřesnil předseda spolku Predmostenzis Libor Pokorný. Jenže kvůli nově vybudované dálnici museli pěší mířící do sadů
jít po silnici. A tak spolek zprůchodnil novou bezpečnou cestu.
„Jde o původní stezku, která tam
byla odjakživa, jenže nebyla průchozí. Odstranili jsme proto náletové dřeviny a stezku vysypali
štěpkou. Navíc jsme trasu označili šipkami, abychom pěší na
novou cestu upozornili,“ přiblížil
Pokorný.

Jejich nápad kvituje i vedení města. „Na Knejzlíkovy sady,
Školní kopec, libosad Malého
Noe či přírodní památku na Popovickém kopci můžeme být pyšní. Stavba dálnice však zpřetrhala tradiční cesty do této lokality.
Jsme proto rádi za aktivitu spolku Predmostenzis, který nově
vytyčil a označil bezpečnou trasu do Knejzlíkových sadů. Prošli
jsme si ji a můžeme doporučit,“
uvedl náměstek přerovského primátora Petr Kouba.
V sadech roste
na deset tisíc stromů
Knejzlíkovy sady se rozkládají
na dvaceti hektarech. Prvotním
impulsem pro vznik obecních
sadů na stráních nad dnešním
areálem „Přerovské rokle“ byla
v polovině 20. let minulého století myšlenka, aby pozemky, které
byly kousek od obce, ale na kterých byl suchopár, více vynášely.

Na popovických svazích se pasou ovce, když se návštěvník nebojí, může si je i pohladit.

Nositelem a realizátorem této
myšlenky byl významný a dlouholetý starosta Předmostí Josef
Knejzlík.
Potom je ale dlouhá desetiletí
nikdo neudržoval, takže se z nich
stal neprostupný prostor plný
náletových dřevin. S jejich revitalizací začal před čtyřmi lety
spolek Predmostenzis. „Snažíme
se o obnovu ovocného sadu. Část
přírody, která za
čtyřicet let v sadech vyrostla, tam
necháváme. Zároveň do toho porostu roubujeme
meruňky a švestky tak, aby je lidé
mohli ochutnat,
v sadech je na 10
tisíc
ovocných
stromů. O spásání trávy na svazích Popovického
kopce se stará stádo ovcí,“ řekl
Pokorný.

může být památkou na někoho
blízkého zesnulého. Tak celý nápad vznikl – přišel za mnou kamarád, který sem často chodíval se svým otcem, že jeho otec
zemřel a že si přál, aby tady
měl pamětní strom, tak jsme jej
označili a jeho rodina se u něho
v den otcových narozenin schází a vzpomínku spojí s příjemným celodenním
posezením,“ vysvětlil Libor Pokorný. V galerii
stromů na webových
stránkách
jsou
fotografie
hrušní,
meruněk, třešní, jabloní
i ořechů, přičemž
u každého ze stromu je uvedeno stáří, výška a obvod
kmene.
Návštěvníci se mohou se všemi zajímavostmi Knejzlíkových
sadů seznámit díky netradiční
turistice - Pěškobusu se 14 zastávkami. „Tak jako ve městech
trasy autobusových, trolejbusových či tramvajových linek pomáhají lidem dostat se, víceméně včas a pohodlně, tam, kam
potřebují, tak i na jižních svazích
nejvyššího přerovského kopce
mají návštěvníci k dispozici tři
pěškobusové trasy, které je spolehlivě a ekologicky provedou
malebnými zákoutími někdejších Knejzlíkových sadů,“ nalákal na závěr turisty do Knejzlíkových sadů Pokorný.

„Na jaře
v sadech
naroubovali
250 stromů
meruněk."

Roubování stromů v Knejzlíkových sadech provádí odborný poradce, který o dřeviny pečuje.
Takto na jaře narouboval meruňku a mirabelkový výmladek, který vyrostl v místě.


Foto | 2x Spolek Predmostenzis

Kdo strom vlastní,
může jíst jeho plody
Lidé mohou dřeviny v sadech
také adoptovat - kdokoliv si může
pořídit partnerský nebo pamětní
strom. Dřevinu, která se lidem líbí,
si mohou vybrat při procházce sadem nebo na webových stránkách
www.stromyseznamka.cz, kde je
galerie stromů. V terénu jsou pak
stromy označeny tabulkou. „Partnerský strom je kamarád, za kterým člověk může zajít a utrhnout
si z něho ovoce, pamětní strom
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Svůj význam a charakter mají i školské stavby
V Přerově se nachází nejméně
20 budov s mateřskými
školami, 8 základních
škol, 9 středních škol
a 1 vysoká. Tyto budovy
jsou vzhledem k počtu svých
návštěvníků opravdovým
veřejným prostranstvím.
Jen v základních školách je
v Přerově 3700 žáků. Jak na
nás podvědomě působí vzhled
a architektonické ztvárnění
školských staveb? O tom
už pokračuje dál městská
architektka Alice Michálková.
V Přerově je hned několik
domů, které jsou krásným „školním“ příkladem historického vývoje školských budov. Neorenesanční palác bývalého Státního
reálného gymnázia (dnes Gymnázium Jakuba Škody) vévodí
Komenského ulici již od roku
1877. Trojosý sdružený vstupní
portál a výrazně bosované omítky parteru budovy tvoří opět
součást uliční fasády díky obnově historické stromové aleje
v předprostoru školy. Uvnitř se
nachází majestátní víceramenné schodiště, klenuté vysoké
chodby a třídy s vysokými okny

- typické prvky školních budov
z konce 19. století. Na podobných principech jsou vystavěny
například i ZŠ Boženy Němcové
s výrazným nárožním vstupem
a jemným reliéfním zdobením
nebo dnes nevhodně zateplená protější budova Obchodní
akademie či Střední průmyslová škola na nároží Komenského
a Havlíčkovy ulice.  
Jsou současné barevné fasády
školních budov to pravé?
Dokladem dalšího období zásadního pro školské budovy a velkým architektonickým
počinem je pak přístavba dílen
Střední průmyslové školy, dílo
Vladislava Chrousta z roku 1931.
Jednoduchou kompozici stavby
zdobí detaily oblých balkónů rizalitu nad vstupem, jednostranné zaklenutí vstupu do domu či
geometrická kompozice členění
rozlehlých oken.
Ceněnou funkcionalistickou
památkou je i stavba dvou škol
tvořících jeden areál mezi Denisovou ulicí a ulicí Generála
Štefánika – dnešní Gymnázium Jana Blahoslava a Střední
pedagogická škola. Tyto domy

Panelový dům čeká na zateplení,
zbytečné schodišťové lodžie zmizí
Rekonstrukcí projde dům na
Kopaninách s čísly popisnými
8, 10, 12 a 14. Objekt čeká úprava fasády včetně zateplení a odstranění balkónů. V tuto chvíli
radní vyzvali pět stavebních firem, aby předložily svou finanční nabídku – předpokládaná
hodnota se zastavila na částce
pět a půl milionu korun. Firma,
která se pustí do práce, bude mít
na realizaci 112 kalendářních
dnů.
Stavební úpravy mají spočívat v zateplení severního průčelí, má dojít rovněž ke zrušení
stávajících schodišťových lodžií.
„Stěna mezi podestou a lodžií
bude vybourána a zábradlí bude
zazděno tvárnicemi. Prostor
schodiště prosvětlíme novými
plastovými okny,“ uvedl Zdeněk
Dostál z přerovského magistrátu. Dům má pět nadzemních
podlaží, do čtvrtého podlaží
jde o typický panelák - páté je
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Dílo Vladislava Chrousta z roku 1931, architekta a profesora Střední průmyslové školy v Přerově. Přístavba dílen Střední průmyslové školy se díky svému unikátnímu vzhledu zapsala mezi
významné přerovské stavby.

vznikly podle projektu Mojmíra
Kyselky a Josefa Poláška ve 30.
letech 20. století a daly základ
pozdějším pavilonovým školám, které doplňovaly sídlištní
výstavbu poválečných let. Bohužel dnes stavební úpravy většiny těchto škol velkorysost domů
19. století či architektonickou
jednoduchost staveb 20. století
mnohdy postrádají. Inspirující

Foto | Alice Michálková

prostředí tvoří všudypřítomná
plastová okna a divoké barvy zateplovacích fasádních systémů.
V dnešních podmínkách lze
za zajímavou a možná paradoxně nejmodernější třídu považovat prostor památníku Jednoty
Bratrské na Marku, z pohledu
epidemiologie bezpečné a hlavně lidsky příjemné veřejné
ala
prostranství. 

Domov seniorů se otvírá návštěvníkům

Panelák, postavený zhruba před čtyřiceti

Ještě předtím, než se Domov pro seniory uzavřel, navštívily klienty děti ze Základní školy Bo-

lety, má od roku 2009 zateplenou jižní část

ženy Němcové. 

Foto | Domov pro seniory

domu a také jeho štít, na další úpravy ale ještě čeká. 

Foto | Město Přerov

vlastně dodatečná střešní nástavba s obvodovými stěnami
z pórobetonových tvárnic.
Panelák, postavený zhruba
před čtyřiceti lety, má od roku
2009 zateplenou jižní část domu
a také jeho štít, na další úpravy
lech
ale ještě čeká. 

Přerovský Domov pro seniory se otevřel návštěvám v pondělí 25. května – ovšem za
přísných opatření. Každý, kdo
chce navštívit svého blízkého,
se musí den předem nahlásit,
u vstupu si nechat změřit teplotu a odevzdat čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Návštěvníci se nemohou po domově
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pohybovat ani se svou rouškou
– dostanou od personálu novou
látkovou, kterou při odchodu
zase odevzdají. Svého blízkého
mohou navštívit pouze na půl
hodiny a vyvarovat by se měli
i polibkům či objímání. Podrobné informace najdou zájemci na
stránkách Sociálních služeb
fli
města Přerova.

Kultura ve městě ožívá. Zajděte si do kina
V polovině května se po dvouměsíční koronavirové pauze opět
otevřelo Muzeum Komenského v Přerově, obě městské galerie,
Městský dům, kino Hvězda i ornitologická stanice. Návštěvníci
se ale musí připravit na řadu omezení. Podle vládních pravidel
může být maximálně 100 osob v objektu v daném čase
a zároveň je nutné zakrývat si ústa a nos rouškou a dodržovat
dvoumetrové rozestupy.
Kulturní akce pořádané
městem nejspíš neproběhnou.
„Prozatím počítáme s tím, že
až do konce srpna jsou všechny akce zrušené – ale budeme
v souvislosti s rozvolňováním
sledovat nařízení či doporučení vlády, takže není vyloučeno, že některé menší akce by
se mohly konat,“ řekla vedoucí Kanceláře primátora Daniela Novotná. Aktuální informace budou vždy zveřejněny na
webových stránkách města.
Muzeum Komenského
v Přerově
Do Muzea Komenského
v Přerově mohou přijít návštěvníci denně od 8 do 17 hodin, o víkendu se otevírá o hodinu později. Z výstav jsou
k vidění Nevěsty z jiných světů. Cizinky v nás nebo expozice zaměřená na život a dílo
malíře Zdeňka Buriana. Samostatná výstava je věnovaná

Přerovskému povstání u příležitosti jeho 75. výročí. Lidé
na ni mohou mimo jiné spatřit dosud nepublikované fotografie z povstání nebo osobní věci obyvatel Přerova
popravených 2. května 1945
v Olomouci-Lazcích.
Výstavní síň Pasáž
Výstavní síň Pasáž zve na
velkoformátové malby Jana
Pražana, který vystavuje v Přerově poprvé. „Tématem prací
je autorovo uvažování o místě ve světě, z širší perspektivy až k vesmíru. Naproti tomu
zdroj maleb vychází i z perspektivy uvažování o vesmíru vnitřním,“ přiblížila vedoucí výstavní síně Pasáž Marta
Jandová. Po této výstavě bude
následovat výstava autorských
fotografií Pavla Diatky a Milana Hlobila. Výstava s názvem
Kouzlo okamžiku bude zahájena 18. června. Témata budou

tentokrát širší – reportážní
fotografie, krajinářské záběry, detaily, abstraktní tvorba
i technická fotografie.
Kino Hvězda
Kino Hvězda bude promítat
až do poloviny června od čtvrtka do neděle v 17 a ve 20 hodin.
Návštěvníci se mohou těšit na
obnovené premiéry, které byly
původně naplánovány v březnu, mezi které patří třeba dokument V síti.
Ovšem fanoušci, netrpělivě
čekající na film Top Gun 2: Maverick - který měli ve Hvězdě

je nepřístupná,“ řekla vedoucí
Kina Hvězda Svatava Měrková. Protože maximální povolená kapacita je 100 lidí v sále,
volných míst na každé představení je 98, další dvě místa jsou
pro zaměstnance kina.
Lidé musí mít přes ústa
a nos roušku nebo šátek, které
nesmí sundávat, takže zapovězeno je i drobné osvěžení v podobě pití či jídla.
Ornitologická stanice
Nová sezona začala také
v
přerovské
Ornitologické stanici. Pro malé i velké

Místa v kině Hvězda, která jsou pro návštěvníky nepřístupná, jsou ohraničena červenobílou
páskou. 

Velkoformátové obrazy Jana Pražana jsou malby z let 2019 a 2020. 

Foto | Marta Jandová

představit už o prázdninách
– si budou muset počkat na
první promítání nejspíš až do
listopadu.
Mezi jednotlivými představeními budou zaměstnanci kina provádět dezinfekci.
„Uvaděčky musí dbát na to,
aby se lidé před začátkem a na
konci představení neshromažďovali, z předsálí jsme odklidili lavičky, sál kina je rozdělen dle nařízení vlády – lidé
si mohou sednout na dvě volná místa vedle sebe, sezení na
dalším sedadle je zakázáno,
abychom dodrželi 1,5metrové
rozestupy, každá druhá řada
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Foto | Město Přerov

návštěvníky si tady připravili expozici nazvanou Čižba –
umění jemné i líbezné. Čižba
neboli ptáčnictví je zanikající
forma lidské činnosti, která se
rychle vytrácí z povědomí současné generace. „Cílem výstavy je ukázat čižbu v plné šíři,
její bohatou historii se všemi
pozitivními i negativními jevy,
její odraz v literatuře, výtvarném umění i hudbě a její transformaci v moderní ornitologii využívající uvedené metody
k vědeckému výzkumu ptáků,“
uvádí na svém webu Ornitologická stanice. Výstava je přífli
stupná od 8 do 16 hodin.
KULTURA
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Výstava v Galerii města odpovídá na pandemii
Přerov nabídne jedinečnou
venkovní expozici kovu
nasvětlenou pro noční
prohlídky. Kované obličejové
masky proti koronaviru a jejich
návrhové skici z výtvarného
ateliéru multifunkčního umělce
Ondřeje Géla z Milostovic na
Opavsku zaplní od poloviny
června Galerii města Přerova.
Vystaveny budou společně s velkými exteriérovými kovanými skulpturami z autorské dílny uměleckého kováře

Výtvarník Ondřej Géla představuje ve svém
ateliéru v Milostovicích na Opavsku svoji funkční lampu z kovaných článků, evokujících řetězení přírody, která bude nasvětlovat zámecký
oblouk před galerií. 

Foto | Galerie Města

Michala Ptáčka ze Starého Jičína. Spojujícím prvkem obou
autorů pak bude jejich společně
vykovaný obří objekt Vesmírná
brána, jež by mohla symbolizovat všemi toužebně očekávaný
návrat od epidemie k běžnému
životu. Odtud i název výstavy KOV(ID) 2020, který je přesmyčkou odkazující na kované
plastiky. Galerie města Přerova
zároveň prvně ve své desetileté
historii zve návštěvníky k venkovní výstavě.
„Velkou outdoorovou instalaci jsme se rozhodli realizovat
po zvážení situace, kdy chceme
návštěvníkům nabídnout možnost nových kulturních zážitků
a zároveň maximalizovat hygienický komfort v současných
podmínkách. Kdo nebude chtít
navštívit interiér galerie, může
se pokochat venku obřími kovanými plastikami, které budou rozesety na nádvoří galerie
i po celé rozloze zámeckého příkopu, jímž disponujeme,“ uvedla vedoucí Galerie města Přerova Lada Galová. Sochy lidí či
zvířat, pavoučí rodina nebo abstraktní objekty budou dokonce
speciálně nasvíceny pro možnosti nočních prohlídek. Areál se sice bude na noc zamykat,
ale od kované brány z Horního
náměstí či ze zámeckého mostu shora budou skulptury pohledově dostupné a viditelné.

Umělecký kovář Michal Ptáček u rozpálené výhně na kovárně pod hradem ve Starém Jičíně
dokončuje poslední plastiku na přerovskou výstavu. 

Dominovat tomuto nápadu by
měla funkční kovaná lampa Ondřeje Gély.
Výstava „venku i uvnitř“
Původní záměr s výstavou
však měla Galová mnohem jednodušší. „Hodlala jsem Přerovanům nabídnout možnost venkovních prohlídek, a eliminovat
tak běžný návštěvnický režim
ve vnitřních prostorách galerie. Když jsem ale měla možnost
pobýt u kovářských výhní obou
nadaných mladých výtvarníků, nemohla jsem jinak než odprezentovat i drobné objekty ve
vnitřních vitrínách,“ vysvětlila

Foto | Galerie Města

Galová. Jsou to předměty pocházející z kovadliny Michala
Ptáčka, na stěnách zase 13 navrhovaných črt obličejových
masek Ondřeje Gély. Z původního záměru venkovní instalace kovu v zámeckém příkopu
se tak stal velký výstavní projekt, spojující tvorbu dvou autorů, propojující formou i obsahem venkovní i vnitřní prostory
a zároveň poskytující i rekordně
rychlou výtvarnou odpověď na
pohnutý stav světa, v němž se
ocitáme. Výstava bude otevřena
bez veřejné vernisáže, termín
předpokládané srpnové derniéfli
ry bude upřesněn. 

Jak se přerovské Městské informační centrum bude snažit oživit letní turistický ruch?
Otázka pro vedoucí
MIC Jolanu Plškovou:
Přerovské Městské informační centrum se zapojilo do letní televizní soutěže, která bude probíhat od   července do srpna na
několika místech České republiky. Má ukázat dětem a jejich
rodičům nejrůznější zajímavá
místa a nabídnout jim možnost
prázdninového cestování po
krásách naší vlasti – a v rámci
toho chceme ukázat Přerov jako
krásné středomoravské město,
které má turistům co nabídnout.
Dále se pro návštěvníky chystá
zábavná geolokační hra „Skryté
příběhy“, jejímž cílem je představovat především rodinám
historické a kulturní zajímavosti - a nabízet jim možnost, jak
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společně a smysluplně trávit volný čas. Jedná se tedy o propojení nenáročného pohybu, pobytu
na čerstvém vzduchu s moderní
technologií chytrých telefonů.
Hra je rozdělena na mise, což
jsou krátké výletní trasy, v rámci nichž děti sledují příběh historické postavy spojený s daným místem a plní úkoly, aby
pomohly této osobnosti vyřešit
nějaký problém. Trasa bude spojena se jménem Jana Amose Komenského, jehož odkaz je neodmyslitelně spjat též s Přerovem
– a navíc si letos připomínáme
350 let od jeho úmrtí. Předpokládáme, že tato hra bude spuštěna na začátku prázdnin. Podrobnější informace budou na
našich webových stránkách a na
red
Facebooku. 

Vedoucí Městského informačního centra Jolana Plšková.
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Foto | Město Přerov

S přenosnou abonentkou v Měšťáku ušetříte
Popularizovat vážnou hudbu v Přerově má za cíl od podzimu projekt Setkání žánrů,
který připravuje management
Městského domu ve spolupráci s uměleckou agenturou Globart Brno.
Zkušební zahájení zahrne v sezoně podzim 2020/jaro
2021 celkem pět koncertů, během nichž se představí taková
esa jako Felix Slováček, Václav Hudeček, Moravské klavírní trio nebo Petr Malásek.
Cenové dostupnosti pro tento
typ hudby má dopomoci propracovaný systém předplatného zahrnující zvýhodněné
abonentky.
Vážná hudba bude
cenově dostupná
„Šetřit s přenosnou abonentkou je mottem našeho
projektu, jenž má popularizovat vážnou hudbu při umožnění její cenové dostupnosti. Výhodou abonentního systému
bude úspora až 800 korun,“
vysvětlil manažer Městského
domu v Přerově Pavel Ondrůj.
Cena jednotlivého vstupného je totiž 350 korun, přičemž
přenosná abonentka pro jednu osobu vyjde na 950 korun,
osoby ZTP či ZTP/P zaplatí za nepřenosnou abonentku
500 korun. „Výhodami předplatného je úspora. Nemluvě
o možnosti výběru těch nejlepších míst v sále a jejich rezervace na všechny koncerty,“
zmínil kupříkladu Ondrůj.

V říjnu vystoupí v Městském domě legendární Felix Slováček.


Foto | Archiv Městského domu / R. Vano

A co Měšťák předplatitelům
i jednorázovým příchozím nabídne? Slavnostní zahajovací koncert ve středu 7. října
v 19 hodin uvede legendární
Felix Slováček, jehož hostem
bude dámské kvarteto Beladona Quartet. Populární český klarinetista a saxofonista,
mající na svém kontě více než
500 nahraných titulů a téměř
dva miliony prodaných desek
z oblasti klasiky, jazzu i popu,
obklopený atraktivními dámami smyčcového kvarteta, uvede známé swingové evergreeny
a další oblíbené skladby svého
bohatého repertoáru.

Příští rok vystoupí pianista
Petr Malásek
Houslový virtuóz Václav Hudeček pak ovládne sál v úterý 1. prosince v 19 hodin a společně s Komorním orchestrem
Musici Boemi nabídnou Čtvero
ročních dob Antonia Vivaldiho.
Slavnostní novoroční koncert
v neděli 3. ledna 2021 v 19 hodin bude v režii Moravského
klavírního tria a operních hostů. Zahrají Jiří Jahoda na housle, Jana Ryšánková na klavír
a Miroslav Zicha na violoncello.
Renomované klavírní trio představí tradiční svátečně laděný
program, zaměřený na slavné

árie a duety z oper a operet světového repertoáru.
Toho nejlepšího z muzikálů se návštěvníci dočkají s držitelkou Thálie Lucií Bergerovou
a Radkem Novotným v úterý
16. března 2021. Oblíbený pianista hvězd Petr Malásek s šansoniérkou Janou Musilovou
pak první řadu projektu Setkání žánrů uzavřou ve čtvrtek 22.
dubna 2021. Syn slavného klavíristy a skladatele Jiřího Maláska, jdoucí v jeho šlépějích,
manžel herečky Dany Morávkové a dvorní pianista Hany Hegerové, Lucie Bílé a Marty Kubišové, se představí s vynikající
zpěvačkou a herečkou.
Prodej abonentek bude probíhat v Městském informačním
centru na náměstí TGM v Přerově. Termín zahájení prodeje
bude včas oznámen. Nad rámec
programu krátce vystoupí před
některými koncerty talentovaní žáci Základní umělecké školy Přerov. „Těmito produkcemi,
spojenými s koncerty špičkových umělců, podporujeme unikátní vzdělávací systém našeho hudebního školství,“ uzavřel
fli
Ondrůj. 

MĚSTSKÝ DŮMSEZONA 2020/2021
Cena přenosné abonentky:
- osoba 950 korun
- osoby ZTP, ZTP/P 500 korun

Cooperův běh proběhl poprvé za sedm let bez diváků. Padl dokonce nový rekord
V komorní atmosféře bez reklamy a diváků  proběhl v květnu na atletickém stadionu SK
Přerov 7. ročník Cooperova
běhu na 12 minut. Na start se
postavilo třináct běžkyň a běžců. Zásluhou přerovského rodáka Petra Kučery byl překonán
mužský rekord testu.
Cooperův test je běžecká
zkouška, která umožňuje prověřit aerobní výkonnost organismu. Běžec musí zdolat co
nejdelší vzdálenost za dvanáct
minut, přičemž by měl udržovat přibližně stejnou rychlost.
Pro provedení Cooperova testu
není zapotřebí jiných pomůcek,

než jsou stopky a pásmo, které
poslouží jak k přesnému změření dráhy, tak i uběhnuté vzdále-

nosti na konci testu. Podle vzdálenosti, kterou pokoří, se pozná
kondice jedince. Mnozí z běžců se neúčastnili testu v Přerově poprvé, všichni  za své výkony
fli
obdrželi diplomy.

Cooperův test je test fyzické zdatnosti jedince, při kterém se měří vzdálenost, kterou člověk uběhne za rovných 12 minut. Akci každoročně pořádá oddíl vysokohorské turistiky TJ Spartak Přerov.
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Foto | TJ Spartak Přerov
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Helfštýn se otevřel. Hefaiston proběhne za rok
Kvůli pandemii koronaviru
otevřel hrad Helfštýn své
brány návštěvníkům přibližně
o dva měsíce později než
obvykle. Zatímco v minulých
letech byl hrad zpřístupněn
po zimní pauze už na začátku
března, letos se návštěvníci
kvůli nařízení vlády dostali na
nádvoří až od 12. května a od
25. května si mohou prohlížet
i vnitřní expozice.
Pandemie ovlivnila také tradiční letní program na hradě –
vůbec poprvé v historii se letos
v srpnu neuskuteční celosvětové
setkání kovářů – Hefaiston.
Vstupné lze platit
bezhotovostně
Každý, kdo na hrad zamíří, hned u vstupu projde okolo
nově nainstalovaných informačních tabulí s epidemiologickými nařízeními – lidé musí dodržovat bezpečnostní rozestupy
a používat ochranné prostředky.

„Rozlehlost Helfštýna bude
v této situaci výhodou. Velké
otevřené plochy nádvoří snad
budou dostatečnou zárukou
pro možnost dodržování rozestupů. Připojili jsme terminál
pro bezkontaktní platby, mobiliář rozmístili dál od sebe
a návštěvníky budou instruovat piktogramy, tak snad vše
zvládneme,“ řekl kastelán hradu
Helfštýn Jan Lauro.
Návštěvníci se dostanou na
trojici nádvoří, mohou využít
komentovanou prohlídku s průvodcem, jejíž součástí je exteriérová expozice kovářských prací,
a mohou také vystoupat na vyhlídkovou věž. Otevřený je i stánek s občerstvením na druhém
nádvoří. Hrad je přístupný denně kromě pondělí od 9 do 18 hodin. Během prázdnin se návštěvní doba prodlouží.
Velké akce se konat nesmějí
Na čtvrtém nádvoří finišuje
rozsáhlá
rekonstrukce

Ve venkovních expozicích si mohou návštěvníci prohlédnout kovářské práce. 

Foto | Juraj Aláč

Čtvrté nádvoří se návštěvníkům zpřístupní už v létě. 

renesančního paláce. Dokončena
by měla být na začátku prázdnin.
„Celospolečenská situace vnesla
komplikace i do této stavby, protože mnoho pomocných sil z východní Evropy narychlo opustilo
republiku, takže se snížily personální kapacity. Generální dodavatel stavby se ale snaží vše operativně řešit a dělá maximum
pro to, aby na začátku prázdnin mohlo být hotovo,“ nastínil
Lauro.
Na hradě byla plánovaná řada
akcí, některé z nich se ale z nařízení vlády ruší. Stopku letos
dostal návštěvníky nejvyhledávanější festival Hefaiston. „Hefaiston je už osmatřicet let spjatý
s posledním srpnovým víkendem, což nechceme měnit. Původně jsme sice zvažovali, že
Hefaiston uspořádáme v komornější podobě či v jiném termínu,
ale nakonec jsme od toho ustoupili,“ vysvětlil Lauro. Stejně tak
až v příštím roce proběhnou Helštýnské ateliéry, Author Šela Marathon, Festival vojenské historie

Foto | Juraj Aláč

a pouť. Menší projekty jako noční prohlídky nebo hradní letní
kino se uskuteční v plánovaných
termínech, budou však podmíněny rezervací, aby byl dodržen
maximální počet návštěvníků.
Tržby by mohly
být nižší až o 2 miliony
Helfštýn
ročně
navštíví
přes 90 tisíc lidí, už teď je zřejmé, že letos jich sem zavítá daleko méně. Jak se to promítne
do tržeb, lze zatím jen odhadovat. „Propadů tržeb se týkají nejen kulturní programy, ale také
všechny zrušené zájezdy školáků, táborů i cestovních kanceláří. S limitem 100 osob na jednom
místě to asi taky nevytrhneme.
Ztráty v příjmové složce odhaduji na dva miliony korun. Ve
fungování v rámci příspěvkové
organizace Olomouckého kraje
Muzea Komenského v Přerově
pocítíme zásadní potíže až v následujícím roce, do kterého se letošní propad promítne,“ řekl záfli
věrem Lauro.

Cyklobus Bečva letos cyklisty nesveze
Osmou sezonu měl v červnu zahájit Cyklobus Bečva, který vozí cyklisty na výlety pravidelně každý víkend až do konce září.
Na přání cestujících měl být letošní novinkou moderní cyklopřívěs. V loňském roce se cyklobusem svezly stovky cyklistů, jenže
letos nesveze ani jednoho. „Kvůli
pandemii byla přerušena příprava
výběrového řízení. Letos tak cyklobus bohužel nevyjede,“ vysvětlil
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přerovský cyklokoordinátor Jiří
Janalík. Linky cyklobusu provozuje
město Přerov již od roku 2013, jde
o první přerušení.
O cyklobus je mezi cyklisty velký zájem a loňskou sezonu lze považovat za úspěšnou. Celkem se vloni
cyklobusem Bečva svezlo z Přerova
238 cestujících, na Bouzov se pak
vydalo 170 cyklistů a turistů. Z Lipníku nad Bečvou se vydalo oběma
fli
linkami celkem 90 zájemců. 

Současný přívěs na kola měl v letošní sezoně nahradit nový, moderní, do kterého by se vešlo až 40
kol. Cestující se ho tak nejspíš dočkají až za rok.
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Foto | Arriva Morava

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
SK Přerov
Eva Machalová, tel.: 725 017 083
4. 6. Č. Třebová – Chaloupky M. Švab.
– Č. Třeb., 13 km, vede Michňová, vlak
6:15
6. 6. Domašov – M. Rabštýn – Hrubá voda, 16 km, vede Sedláková, vlak
7:06. Účast předem nahlásit!
11. 6. Radíkov – Kopeček – Chválkovice, 10 km, vede Szabóová, vlak 8:00
11. 6. Břeclav – Pohansko – Poštorná
– Břeclav, 15 km, vede Válková, vlak
EC 7:53
13. 6. Kuřim – rozhl. Babí lom – Vranov/Útěchov, 15 km, vede Šťávová,
vlak 7:37, vedoucí čeká v Brně
18. 6. Odry – naučná stezka kolem
Oder, 9 km, vede Láhnerová, vlak RJ
8:23
20. 6. Střítež u Č. Těš. – Goty – Javorový – Vendryně, 22 km, vede Sedláková, vlak 5:03. Účast předem nahlásit!
25. 6. Tesák – Kelčský Javorník – Rajnochovice, 15 km, vede Peprnová, autobus 8:00, st. č. 23
25. 6. Luhačovice a okolí, 10 km, vede
Lančová, vlak 7:46
27. 6. Lipová – lázně – Smrk – Ramzová, 17 km, vede Pospíšilová, vlak 6:15
TJ Spartak Přerov
Vítězslav Vaculík,
tel.: 776 806 161
3. 6. Bělotín – Nejdek – Dobešov –
Odry, 14 km, vlak 6:05 hod., vede
Dittelová
6. 6. Lípa nad Dřevnicí – Starý Světlov
– Pozlovice – Luhačovice, 18 km, vlak
7:24 hod., vede Dittelová
10. 6. Uherské Hradiště – Rovnina sv. Roch – Staré Město, 12 km, vlak
7:46 hod., vede Punčochářová
13. 6. Králíky – Hora Matky Boží –
Svatá Trojice – Podlesí, 14 km, vlak
6:15 hod., vede Punčochářová
17. 6. Tesák – Jehelník – Kelčský Javorník – Rajnochovice, 12 km, bus
8:00 hod., vede Žaludová
24. 6. Lipník n. B. vycházka nad městem a památky města, 12 km, vlak
NAD 8:20 hod., vede Wnuk
27. 6. Postřelmov – Brníčko – Dlouhomilov – Šumperk, 17 km, vlak
8:05 hod., vede Opletal
ODBOR VYSOKOHORSKÉ
TURISTIKY KČT
www.vhtprerov.cz
Tomáš Beránek, tel.: 602 575 673
12.–14. 6. Orlické hory na kole, denní
cyklotrasy 50 až 70 km. Polopenze,
penzion Orlické Záhoří
19.–21. 6. Slezská Harta na kole,
středně obtížná cyklistika v oblasti
Nízkého Jeseníku, denní trasy 70 km.
Polopenze, penzion Velké Sedlo
27. 6. Kopeček na kole, cyklovýlet 60
km, sraz 8:00 Přerov sokolovna, trasa
Přerov – Svésedlice – Hlubočky – Kopeček u Olomouce – Přerov
MUZEUM KOMENSKÉHO
V PŘEROVĚ – PŘEROVSKÝ ZÁMEK
www.prerovmuzeum.cz

Otevírací doba:
úterý–pátek 8:00–17:00 hodin
sobota–neděle 9:00–17:00 hodin
Výstavy:
do 1. 11. První proti okupantům! Přerovské povstání v roce 1945. Kaple.
Vstupné 40/20 Kč.
do 22. 11. Hledání podobizny Komenského. Chodba ve 2. patře.
Vstupné 20/10 Kč.
do 20. 12. Zdeněk Burian: Školní výukové obrazy. Galerie přerovského
zámku. Vstupné 40/20 Kč.
do 26. 7. Nevěsty z jiných světů. Cizinky v nás. Výstava originálním způsobem nahlíží do šestice historických
období – od neolitu přes dobu bronzovou a stěhování národů až po raný
středověk. Autorský tým ateliéru Jak
obléci pračlověka v čele s Kristýnou
Urbanovou v ní představuje osudy
několika žen, jejichž ostatky a vybavení hrobů nám pomáhají odhalit
jejich životní příběhy. Velký výstavní
sál a Kruhový sál přerovského zámku.
Vstupné 60/30 Kč.
ORNITOLOGICKÁ STANICE
Otevírací doba:
pondělí až pátek 8:00–16:00 hod.
soboty a neděle 9:00–17:00 hod.
Stálé expozice
Ptáci České republiky
Ptačí zahrada Františka Gintera
Výstavy:
do 30. 11. Čižba – umění jemné a líbezné. 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 výtvarných
prací z dětské soutěže. Vstup v otevírací době, zdarma.
Akce:
7. 6. od 9:00 Víkend otevřených zahrad – prohlídka parku Michalov. Sraz
v 9.00 v parku Michalov.
13. 6. od 9:00 Botanická vycházka na
Žernavou a Čekyňský kopec. Vycházka s botanikem Zbyňkem Hadílkem.
Sraz v 9:00 u Infocentra v Předmostí.
20. 6. od 9:00 Cyklovýlet za břehulemi do Oseka nad Bečvou. Více info na
www.ornis.cz.
Programy pro školy
a jiné zájmové skupiny:
Semínkovna – sdílená semínka zdarma – pondělí až pátek 8–16 hodin
Ekoporadna – pondělí až pátek 8–16
hodin
Mykologická poradna – pondělí
8–16 hodin
Kontakt na tel. 581 219 910,
ornis@prerovmuzeum.cz nebo osobně v ORNIS. Informace o programech
na webových stránkách vwww.ornis.cz
HRAD HELFŠTÝN
Otevírací doba v červnu:
pondělí až pátek 9:00–18:00
Stálé expozice:
Hradní mincovna

Archeologie na hradě Helfštýně
Výstavy:
do 11. 10. Příběh torza. Po více než
dvou stoletích chátrání se na podzim
roku 2017 torzo renesančního paláce
na hradě Helfštýně dočkalo zahájení
statických a záchranných prací. Mimořádný projekt „Záchrany a zpřístupnění hradního paláce na Helfštýně“ přinesl nepřeberné množství
poznatků z oborů archeologie, dějin
umění i stavební historie. Interdisciplinární výzkum umožnil použití současných technologií. Zároveň byla
zahájena ojedinělá intervence minimalistické současné architektury do
hradní ruiny, při které našla uplatnění
řada specializací a profesí.
MĚSTSKÝ DŮM
NÁHRADNÍ TERMÍNY
PLÁNOVANÝCH AKCÍ:
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
Aktuální program na webu
www.mdprerov.cz
GALERIE MĚSTA PŘEROVA
15. 6. KOV(ID) 2020 – Venkovní expozice kovu
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
V červnu zatím Městská knihovna
v Přerově žádné akce pro veřejnost
nepřipravuje. Aktuální informace najdete na webových stránkách
www.knihovnaprerov.cz.
SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
Centrum SONUS
Palackého 17a/2833, Přerov
Pondělí 22. 6.
8:45–12:45 Internet pro seniory
9:00–10:00 Cvičení s prvky Tai Chi
10:15–11:15 Posílení imunity, bylinky,
houby – Olga Župková
11:15–12:30 Cvičení paměti
Úterý 23. 6.
Vycházka: Podél Bečvy směr Prosenice. Sraz u tenisové lávky v 10:30, předpokládaný návrat 12:30
Čtvrtek 25. 6.
8:15 Cvičení se smovey kruhy
9:30 Cvičení na balónech
Pondělí 29. 6.
8:45–12:45 Internet pro seniory
9:00–10:00 Cvičení s prvky Tai Chi
10:15–11:15 Inkontinence a jak jí
předcházet – Anna Stojanová
Maximální počet osob pro cvičení
a přednášky je 12 osob. Je nutné se
přihlásit u M. Krejčířové, 777 729 521.
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VÝSTAVNÍ SÍŇ PASÁŽ
Do 17. 6. Studie/ k Měsíci – Výstava
obrazů Jana Pražana a jeho tvorby
posledních dvou let
18. 6. Kouzlo okamžiku – autorské fotografie Pavla Diatky a Milana
Hlobila
DUHA KLUB RODINKA
Příměstské tábory:
TVOŘIVÝ TÁBOR S ANETT – pro
děvčata od 6–10 let. Naučí se základy
šití, drátkování, drhání a další techniky rukodělného tvoření. Termín: 7. 7.
- 10. 7., Klubovna Duha Klub Rodinka,
Želatovská 12, Přerov. Cena 2 000 Kč/
1 týden, vč. stravy 3x denně. Závazné
přihlášky: tabor@rodinka.cz, závazná
přihláška + platba nejpozději do 30. 6.
ANGLICKÝ TÁBOR – termín: 3.–7. 8.,
pro děti od: 4–7 let., SK Přerov, Petřivalského 1, Přerov, Cena 2000 Kč/
1 týden, vč. stravy 3x denně. Přihlášky: tabor@rodinka.cz, závazná přihláška + platba nejpozději do 30. 6.
Středisko volného času ATLAS
a BIOS
O nej mazlíka pro chovatele psů
a koček – korespondenční soutěž,
výtvarná soutěž na ATLASE. Nabízíme
poslední volná místa na pobytových
a příměstských táborech různého zaměření (hudba, tanec, zvířata, sport,
hry, výtvarka, turistika).
DUHA KLUB DLAŽKA
3. 6. Energit (Andršt, Guma Kulhánek,
zelenka, Holeček) Klub Teplo, Horní
nám., Přerov, od 19:30
19.–21. 6. Velký táborový konkurz
– školení táborových vedoucích, základna Dlažky Rajnochovice
26.–28. 6. Na skok do říše fantazie,
akce pro děti, Rajnochovice
28. 6. – 6. 7. Alenka v říši divů, tábor
pro děti
29. 6. – 3. 7. Lovci mamutů, hravý příměstský tábor
HVĚZDÁRNA PŘEROV
Pravidelná čtvrteční pozorování, při
pěkném počasí a při jasné obloze.
VÝSTAVIŠTĚ PŘEROV
6.-7. 6. 9:00 Exhibition Rabbit´s Fest
– 15. ročník expozice českých a moravských plemen králíků
14. 6. 6:00 Setkání chovatelů exotického ptactva
27. 6. 8:00 Bleší trhy,
www.blesitrhyprerov.cz
28. 6. 6:00 Setkání
chovatelů exotického ptactva,
www.setkanichovatelu.unas.cz
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
Jateční 26, Přerov
3. 6. a 17. 6. Odborná poradna a kancelář od 15:00 do 18:00 hodin
SERVIS
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KINO HVĚZDA PŘEROV, WWW.KINOHVEZDAPREROV.CZ, TEL.: 581 33 13 13
4. 6., 17:00
4. 6., 20:00
5. 6., 17:00
5. 6., 20:00
6. 6., 17:00
6. 6., 20:00
7. 6., 17:00
7. 6., 20:00
11. 6., 17:00
11. 6., 20:00
12. 6., 17:00
12. 6., 20:00
13. 6., 17:00
13. 6., 20:00
14. 6., 17:00
14. 6., 20:00

V síti 15+ | od 15 let
Lov | od 15 let
V síti za školou | od 12 let
Problémissky | P, od 12 let
Emma | přístupný
Problémissky | od 12 let
Ježek Sonic | Bijásek, přístupný
V síti 15+ | od 15 let
Afrikou na pionýru | od 12 let
Bourák | RP, od 12 let
Bourák | od 12 let
V síti 15+ | od 15 let
Volání divočiny | přístupný
V síti za školou | od 12 let
Ledová sezóna: Ztracený poklad | P /Bijásek
Bourák | od 12 let

P = premiéra | RP=republiková premiéra
BS=Biosenior Bijásek = představení pro děti | ART je filmový klub

V síti - radikální dokumentární film o zneužívání dětí na internetu uvede Kino Hvězda ve verzích pro děti i dospělé. Foto: archiv ČT

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

Výstava k výročí konce 2. světové
války odkrývá dramatickou historii
prvního protinacistického povstání
v zemi, které vypuklo 1. května 1945
v Přerově. Událost, která do dějin
vstoupila jako začátek Květnového
povstání českého lidu, přiblíží nejen
desítky autentických fotografií, ale
i interaktivní mapa povstání a vůbec
poprvé také osobní předměty Přerovanů, kteří svůj boj s okupanty zaplatili
životem. Součástí je také prezentace ukázek z nového dokumentu s unikátními vzpomínkami pamětníků, kteří zažili 1. květen 1945 takříkajíc na vlastní kůži. Svůj příběh povypráví po 75 letech vzácná kolekce fotografií Jiřího
Högra, který v ulicích města dokumentoval okamžiky, jež se později zapsaly
do dějin. Celá série bude veřejnosti představena vůbec poprvé. Výstava je
k vidění v Muzeu Komenského v Přerově do 1. listopadu 2020.

V červnu můžete v Galerii ESO
zhlédnout mimo jiných také nové
obrazy od malířky Anny Borské.
Autorka tvoří převážně olejem na
plátno a pevný podklad. V současné době experimentuje i s akrylovými barvami. Má cit pro barvu
a kompozici. Vystudovala malbu
na ostravské konzervatoři a je absolventkou kurzu staromistrovské
olejomalby. Náměty čerpá z beskydské krajiny a přírody vůbec. Prezentuje se velmi rozsáhlou tvorbou
– od krajinomalby přes kytice, zátiší až po abstrakci, ve které převládají přírodní prvky.

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

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

Výstavní síň Pasáž otevřela své prostory
18. května. Na návštěvníky zde čeká nová výstava – obrazy malíře Jana Pražana, který vystavuje v Přerově poprvé. Na výstavě jsou k vidění převážně velkoformátové malby z let
2019 a 2020. Tématem prací je autorovo uvažování o místě ve světě, z širší perspektivy až
k vesmíru. Naproti tomu zdroj maleb vychází
i z perspektivy intimní, uvažování o vesmíru
vnitřním. Duchovní a duševní prostor nazíraný z obou úhlů pohledu Jana Pražana tak vede znovu zpět k úloze člověka ve
světě, např. jako malíře, otce, partnera a spolutvůrce společenství.
Po této výstavě bude následovat výstava autorských fotografií Pavla Diatky
a Milana Hlobila. Výstava s názvem Kouzlo okamžiku bude zahájena 18. června. Témata budou tentokrát širší - reportážní fotografie, krajinářské záběry,
detaily, abstraktní tvorba i technická fotografie.

Až do poloviny června potrvá výstava mapující desetiletou existenci galerie prostřednictvím
plakátů a připomínek všech vystavovatelů, kteří tudy prošli, aby obohatili umělecký rozhled
návštěvníků.
Od poloviny června Galerie města Přerova nabídne jedinečnou venkovní expozici kovu s výmluvným názvem KOV(ID) 2020 nasvětlenou pro
noční prohlídky, která bude zároveň první českou výtvarnou odpovědí na současnou epidemii. K vidění budou kované obličejové masky a jejich návrhy z výtvarného ateliéru multifunkčního
umělce Ondřeje Gély z Milostovic na Opavsku,
stejně jako rozměrné exteriérové kované plastiky z autorské dílny uměleckého
kováře Michala Ptáčka ze Starého Jičína. Pozornost bude mj. poutat jejich slavný obří objekt Vesmírná brána.

TIRÁŽ

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