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patřit Dušičkám. 
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Advent začíná už v listopadu. Rozsvítí 
se strom na Masarykově náměstí i betlém

Představujeme  
místí části
Problém s parkováním ve Vinarech 
vyřešila nová stání u kapličky  
 STRANA 6

Od úmrtí J. A. Komenského 
uplynulo 350 let
Komenského pomník býval chloubou 
Přerova, dnes ho lidé jen míjí 
 STRANA 11

Typické symboly přerovských Vánoc – vánoční strom na náměstí 
T. G. Masaryka, stejně jako vyřezávaný betlém u Galerie města 
Přerova – se pro potěchu dětí i dospělých rozsvítí v neděli 
29. listopadu, na niž letos připadá první advent. Možná to bude 
s tradičním bohatým doprovodným kulturním programem, anebo 
kvůli aktuální epidemiologické situaci bez něj. 

Sedm figur, jesličky s Ježíškem a malé stádo oveček vznikalo jako studentská práce v dílnách 

tovačovského řezbářského učiliště. Vyřezávaný betlém bývá k vidění před městskou galerií po 

celý advent.  Foto | Město Přerov

Tradičně budou do vánočních ozdob a světel „oděny“ i přerovské ulice

Všechny akce uvedené 
v tomto vydání Přerovských 

listů jsou platné 
k datu uzávěrky a není 

vyloučeno, že budou kvůli 
epidemiologické situaci 

zrušeny či posunuty.

Vánočním stromem bude 
šestnáctimetrová douglaska, 
kterou Přerovu daroval obecní 
úřad v Radslavicích. „Pracovní-
ci technických služeb strom po-
kácí a převezou do centra města 
v sobotu 21. listopadu. Je to krás-
ný strom s jehličím, které voní 
po pomerančích,“ uvedla Lenka 
Zábojníková z Technických slu-
žeb města Přerova. Strom bude 
letos oděn do stejného hávu jako 
v předešlém roce – bude na něj 
navěšeno padesát baněk stříbr-
né a zlaté barvy v lesku i matu, 
osvětlení má pak být kombina-
cí studeného a teplého světla. 
„Rozsvěcení stromu na náměs-
tí letos plánujeme v 18 hodin. 
Pokud nám to nařízení dovolí, 

uspořádáme koncert pro veřej-
nost a slavnost doprovodí pře-
rovský pěvecký sbor Vocantes. 
V závěru večera jej na podiu vy-
střídá kapela Argema. V opač-
ném případě, budou-li opatření 
zpřísněná, bude strom rozsvícen 
bez programu a diváků,“ uvedl 
ředitel Kulturních a informač-
ních služeb města Přerova Jaro-
slav Macíček. 

Podobně tomu bude také 
o půl hodiny později na Horním 
náměstí. „Dramaturgie prvního 
adventního podvečera, který je 
v našem městě tradičně spojen 
s rozsvícením dřevěného bet-
lému před Galerií města Přero-
va, letos zůstane až do posled-
ních dnů s otazníkem. Bude-li to 

Od začátku listopadu budou 
vánočními ozdobami zkrášlovat 
ulice města pracovníci Technic-
kých služeb města Přerova. Čty-
řem pracovníkům s vysokozdviž-
nými plošinami to potrvá celý 
měsíc. Ještě před pověšením pro-
šel každý prvek kontrolou v areá-
lu technických služeb. V minulosti 

testovali tradiční žárovky, ty už 
od loňska nahradilo úspornější 
LED osvětlení. „Výměna žárovek 

za LED osvětlení trvala dva roky 
a stála přibližně 350 tisíc korun. 
Kromě daleko nižší spotřeby 

možné, učiníme tak jako každo-
ročně za zvuku Věžní hudby Zá-
kladní umělecké školy Bedřicha 
Kozánka. Pokud ne, nasvítíme 
biblické skulptury, aranžované 
v mostním oblouku zámeckého 

příkopu, bez přihlížejících,“ 
popsala plány vedoucí Gale-
rie města Přerova Lada Galová. 
Betlém před galerií se ve svět-
lech reflektorů rozzáří letos už 
po deváté.  fli

energie je výhodou i nižší po-
ruchovost. Žárovky při převozu 
trpěly otřesy, vlákna se poničila 
a ozdoby přestaly svítit. To už teď 
nemusíme řešit,“ nastínil elek-
trikář technických služeb Robert 
Goda, který má vánoční osvětlení 
v ulicích města na starost. 

Vánočními prvky se bude 
moci pochlubit třeba ulice Vel-
ká Dlážka, Palackého včetně kru-
hových objezdů u mostu Míru, 
Komenského, Šířava, Blahosla-
vova, Mostní, Wilsonova, Jirás-
kova, Kratochvílova, Žerotínovo 
náměstí a od loňska také horní 
část Hranické ulice. Vánočně vy-
zdobené město zůstane do konce  
ledna. fli

Vánoční motivy jsou zatím ještě ve skladu v areálu Technických služeb města Přerova. Na za-

čátku listopadu jimi pracovníci začnou zdobit ulice měst.   Foto | Robert Goda
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Dva a půl milionu korun zamíří do vrcholového i výkonnostního sportu
Pro finanční podporu vrcho-

lového a výkonnostního sportu 
zvedli ruku přerovští zastupite-
lé – souhlasili s návrhem radních, 
aby sportovcům bylo v roce 2021 
přispěno částkou 2 a půl milio-
nu korun. Sportovci a sportovní 

kluby mohou podávat žádos-
ti od 23. listopadu do 4. prosin-
ce. „Dotační program je zamě-
řený na podporu sportovních 
klubů a spolků, jejichž dospělí 
sportovci reprezentují Přerov na 
vrcholové a výkonnostní úrovni 

v nadregionálních soutěžích,“ 
osvětlil náměstek primátora Petr 
Kouba. Jak dále upřesnil, program 
myslí i na organizaci a realizaci vý-
znamných sportovních akcí pro 
dospělé na národní a mezinárod-
ní úrovni, které zpropagují město 

v médiích či na sociálních sítích. 
Tiskopisy jsou k dispozici v Měst-
ském informačním centru, na od-
boru sociálních věcí a školství 
nebo na webu města – a místem 
pro podání žádosti se stane poda-
telna na adrese Bratrská 34.  lech

Zastupitelé rozhodli: peníze půjdou do exteriérů staveb i do srážkové vody
Několika dotačními progra-

my, které mají podpořit stavby, 
spolky, jednotlivce i počiny, se 
zabývali přerovští zastupitelé. 
Na obnovu exteriéru památkově 
významných staveb má dopu-
tovat 200 tisíc korun, na envi-
ronmentální vzdělávání, výcho-
vu a osvětu 850 tisíc korun a na 
podporu využití srážkových vod 
300 tisíc korun.

„Obnova exteriéru památ-
kově významných staveb má 
v Přerově zelenou už patnáct let. 

pravidelné celoroční poraden-
ské a osvětové činnosti v oblasti 
životního prostředí – ty mohou 
získat 50 tisíc korun. Celoroční 
provoz registrované záchranné 
nebo záchytné stanice pro han-
dicapované živočichy na území 
města bude podpořen sumou 
300 tisíc. Do realizací na pod-
poru přirozené biologické roz-
manitosti a ekologické stabi-
lity veřejně přístupné krajiny 
na území Přerova je vyčleněno 
350 tisíc korun.

V Přerově je devět a půl tisíce hrobových 
míst, do země se už pohřbívá výjimečně

Místo posledního odpočinku 
na přerovských hřbitovech může 
mít několik různých podob – lidé 
mohou uctít památku svých blíz-
kých položením věnce na mra-
morovou desku či hlínu rodinné-
ho hrobu, pokloněním u hrobky, 
zapálením svíčky v urnovém háji 
nebo v kolumbáriu. Právě zpo-
pelnění ostatků a uložení urny 
do urnového hrobu nebo před ko-
lumbáriem je forma pohřbívání, 
kterou v současné době pozůstalí 
preferují. 

Další možností je uložení urny 
do vybudovaných betonových ša-
chet stávajících velkých hrobů 
na starém hřbitově. Opomenout 
není možno ani tradiční pohřby 
do země nebo do hrobky – těchto 
uložení je ale poskrovnu, asi čty-
řicet ročně.

„Volných“ hrobů je dostatek
V Přerově a jeho místních čás-

tech je sedm veřejných pohřebišť 
a centrální hřbitov. Správa hřbi-
tova spravuje na devět a půl tisíce 
hrobových míst. Dobrou zprávou 

je, že volných hrobů k pronájmu 
je stále dostatek – téměř dva tisí-
ce. „Pronájem za hrobová místa 
se vypočítává podle výměry hro-
bu, za metr čtvereční se platí pět-
advacet korun za rok. Dále se platí 
za služby spojené s nájmem hro-
bu, například za odvoz odpadků, 
užitkovou vodu, údržbu zelených 
ploch a v zimě i chodníků,“ vy-
světlila Dagmar Trnčáková z pře-
rovské správy hřbitovů. 

Určit nejstarší hrob na hřbi-
tově v Přerově není jednoduché. 
Hřbitov byl vysvěcen v roce 1877 
a byl mnohem menší než dnes. 
Nejstarší místa byla situována ko-
lem „křížku“ uprostřed starého 
hřbitova, postupně se hřbitov roz-
šiřoval. Možná nejstarší zbytky 
hrobů je možné spatřit na místě 
bývalého dětského hřbitova v sek-
toru E, kde se v současné době již 
nepohřbívá.

Zájem roste o rodinné hrobky
Podél hřbitovní zdi po pravé 

straně a na všech hlavních ces-
tách jsou na přerovském hřbitově 

umístěny hrobky. Některé z nich 
se mohou chlubit jak historickou, 
tak uměleckou hodnotou. Zájem 
o ně v posledních letech roste. 
„Jejich noví majitelé neváhají in-
vestovat do rekonstrukcí statisíce 
korun. Proces získání hrobky je 
většinou zdlouhavý. I roky může 
trvat, než zjistíme, jestli oprav-
du neexistují jejich majitelé. Poté 
se hrobky musejí vyčistit a vy-
exhumovat,“ přiblížila Dagmar 
Trnčáková.

Stále největší zájem je o ulo-
žení ostatků v urnovém háji nebo 
rozptýlení na vsypové loučce, vsy-
pů probíhá každoročně asi sto 

Pro rok 2021 je částka o 50 ti-
síc vyšší než pro letošek. Ma-
ximální výše pro jednotlivé ža-
datele zůstává na částce 80 tisíc 
korun, přičemž je povinná pa-
desátiprocentní spoluúčast,“ 
předeslal přerovský primátor 
Petr Měřínský.

Aktivity v oboru envi-
ronmentálního vzdělávání jsou 
podporovány už od roku 2007 
– a finance jsou určeny pro čty-
ři oblasti. Peníze mají přispět 
projektům, které jsou zárukou 

padesát. V roce 2013 bylo na mís-
tě staré obřadní síně zbudováno 
kolumbárium, které lidé využíva-
jí jen z části. Z šesti set schránek 
je třetina volná. Obsazena jsou 
zejména atraktivní místa, volné 
schránky zůstávají převážně ve 
spodních řadách, které jsou nej-
méně žádané.

Na městském hřbitově je cel-
kem 33 čestných hrobů význam-
ných osobností spojených s Přero-
vem a sedmnáct válečných hrobů. 
O hroby, které nemají majitele, se 
stará město a jejich údržbu platí 
ze svého rozpočtu. Takových hro-
bů je několik stovek.  fli

V kolumbáriu je šest set schránek, obsazena jsou atraktivní místa v horních řadách.   

 Foto | Město Přerov

Památka zesnulých – nebo také Dušičky či svátek Všech svatých 
– letos připadá na pondělí 2. listopadu. Také přerovský hřbitov 
tradičně navštíví stovky pozůstalých. 

Třetí dotační možností je fi-
nanční pomoc na využití sráž-
kové vody a má krátkou historii 
– „jede“ teprve druhým rokem. 
Tady se Přerov inspiroval Br-
nem, které pomáhá úspěšným 
žadatelům o státní podporu 
v rámci programu Ministerstva 
životního prostředí „Dešťovka“ 
částkou ve výši 50 procent přiz-
nané státní dotace.

Podrobné informace, včetně 
formulářů, jsou zveřejněny na 
webových stránkách města. lech
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Jak dnes vidí sametovou revoluci zastupitelé?
Sametová revoluce v roce 1989 znamenala 
zásadní změnu společenského systému 
v naší zemi. Každoročně si proto 
připomínáme 17. listopad jako Den boje 
za svobodu a demokracii. Položili jsme 
proto všem 35 zastupitelům města Přerova 
otázku: Jak vnímáte polistopadový vývoj, 
co pro vás bylo největším zklamáním a co 
naopak předčilo vaše očekávání?
Tady jsou reakce těch, kteří odpověděli: 

Lada Galová (ANO 2011)
Vývoj společnos-

ti vnímám jednoznač-
ně pozitivně, každý má 
bezbřehé možnosti re-
alizace napříč odvětví-
mi, kulturami, světadí-
ly. Všechno je na dosah 
a na každém je, jak svou 
šanci uchopí, využije, 

nebo promarní. Mé očekávání předčily sou-
časné možnosti generace mých dětí. Tech-
nologiemi počínaje, přes lehkost a samo-
zřejmost, s jakou vnímají svou jazykovou 
vybavenost, možnost cestovat, studovat, mít 
úplně samozřejmě přátele na druhém konci  
světa. Zklamání nepociťuji, možná spíše 
rozčarování z některých inciativ stavět se 
opozičně všemu a priori – nejaktuálněji tře-
ba „protirouškový“ přístup a popírání covidu 
některými aktivisty. Je to smutným dokla-
dem, jak se někteří chtějí prosadit za každou 
cenu, dokonce ztrátě životů navzdory. 

Jan Horký (SpP a Piráti)
Polistopadový vývoj je 

mé dětství a dospívání, 
těžko tedy srovnám s do-
bou předrevoluční. Jsem 
zklamán z toho, že máme 
neschopný stát: neumí po-
stavit dálnici, jezdíme vla-
ky staršími, než jsem já 
sám, ale vodní kanály by 

stavět chtěl! Těší mě rozvoj podnikání navzdo-
ry požadavkům státu na podnikatele vyšším, 
než má sám na sebe.

Petr Kouba (ODS)
Jednoznačně kladně – 

hlavně při srovnání s do-
bou normalizace. I v ní 
jsme si sice dokázali najít 
šťastné chvilky, ale po lis-
topadu se strhla lavina ne-
omezených možností. Co 
se týče zklamání, použil 
bych spíše spojení potvr-

zení nepřenositelné zkušenosti, že lidské cha-
raktery se nemění, to jen doba – závist, uda-
vačství, hate speech jsou tu pořád. Radost mi 
dělá šikovnost mladých lidí, jejich občanská 
angažovanost a adaptabilita na nové technolo-
gické výzvy.

Hana Mazochová  
(ANO 2011)

Největším zklamáním 
pro mě byla rozsáhlá pri-
vatizace i strategických 
státních podniků a ná-
sledné odvádění miliardo-
vých dividend do zahrani-
čí, které trvá dodnes.

Moje očekávání ale 
předčily možnosti cestování a poznávání. Ale 
kdo nežil v socialismu, neporozumí.

Petr Měřínský (ANO 2011)
Listopadové události 

vnímám jednoznačně po-
zitivně. Na systému, který 
potlačoval základní lidské 
svobody, nebylo nic dob-
rého. Zklamáním jsou pro 
mě zákony, které lidem 
zbytečně ztrpčují život 
a mají i konkrétní dopady, 

například v délce stavebního řízení je Česká 
republika na 157. místě ve světě, čímž přichá-
zíme o miliardy korun.

Pavel Ondrůj (SpP a Piráti)
Očekávání ani zklamá-

ní, společnost se vyvíje-
la v kontextu změn celé-
ho světa. Spousta velkých 
politicko-společenských 
rozhodnutí byla a dosud 
je ovlivněna lobbistický-
mi vlivy. 

Jsem však přesvědčen, 
že se z těchto vlivů postupně začínáme vyma-
ňovat a pojem občanská společnost nebude jen 
nenaplněná fráze. 

Co je pro mne nepochopitelné, jsou neto-
lerance a předsudky. Byť je to zdánlivě mali-
cherné, sám jsem nosil za minulého režimu 
jako příznivec metalu dlouhé vlasy, k velké ne-
libosti kantorů, ale že po 30 letech, po změ-
ně režimu se najdou lidé, kteří soudí člověka 
podle vlasů, to nechápu. Lidé, kteří nosí dre-
dy, jsou pro některé feťáci? Nejen v tomto mi 
naše společnost přijde ještě nedospělá. Také 
se domnívám, že nemůže být vše založené jen 
na zisku, když bezmála milion lidí v České re-
publice žije v dluhové pasti. Tady máme velkou 
rezervu, pokud se považujeme za ekonomicky 
silnou zemi.

Radek Pospíšilík (PROSP)
Jako životní příležitost, 

byl jsem mladý kluk, ne-
měl představu, jak západ 
vypadá. Poslouchal jsem 
Karla Kryla, to bylo vše. 
Pomalu, ale pořád se nám 
vytrácí nabytá svoboda. 
Vyměnili jsme „plná bři-
cha za svědomí“. Největší 

PROGRAM NA 17. LISTOPAD
Úterý 17. listopadu 
Den boje za svobodu a demokracii
v 10:00 prohlídka protiatomového krytu 
v kině Hvězda
v 11:15 promítání filmu „Do krytů, Přerove!“ 
v kině Hvězda
v 17:30 vzpomínkové shromáždění u pamětní 
desky se svíčkami na náměstí T. G. Masaryka
v 18:00 ekumenická bohoslužba v kostele 
svatého Vavřince
ve 20:00 promítání filmu „Přerovské 
povstání… 75 let poté“ v kině Hvězda

zklamání mám v Evropské unii, co z ní vzniklo 
a kam spěje. Jsme pořád bezpečná země, s vy-
sokou kvalitou zdravotní péče.

Michal Zácha (ODS)
Jsme svobodným náro-

dem, který je relativně bo-
hatý, má mezi sebou řadu 
vynikajících osobností 
a rozhoduje sám o sobě. 
O současných možnostech 
získávat vzdělání nebo na-
příklad cestovat se před-
cházejícím generacím ani 

nesnilo. Že nás to stálo spoustu sil a uděla-
li jsme řadu chyb, je samozřejmé, ale nemě-
nil bych. I pro mě je stále větší otázkou – kam 
v posledních letech naše demokracie spěje?

Výročí sametu v Přerově si lidé připomínají zapálením svíček 

a kladením věnců na náměstí T. G. Masaryka. 

 Foto | Město Přerov
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Výlovy jsou bez diváků. Kvalita ryb bude dobrá
Hlavní podzimní sezona výlovu rybníků se odehrává v říjnu 
a listopadu – a je zvykem, že tradiční výlovy doprovázejí nejrůznější 
akce pro veřejnost. Tentokrát ale nebudou kvůli pandemii na 
většině míst v Česku veřejně přístupné. Rybáři se rozhodli termíny 
výlovů nezveřejňovat a navíc namísto víkendů, jak bývalo zvykem, 
proběhnou v týdnu. Vzhledem ke koronavirové situaci a nutným 
hygienickým požadavkům není v silách rybářů výlovy divákům 
zpřístupnit. 

Tisíce lidí navštíví každoroč-
ně výlov Hradeckého rybníku 
v Tovačově na Přerovsku. Jeho 
rozloha je 154 hektarů a rybá-
ři z něj pravidelně vyloví asi se-
dmdesát tun ryb. Nejčastěji jde 
o kapry, v sítích se tady vždy mrs-
kají také tolstolobici a dravé ryby, 
zejména štiky. Jenže ani tam se 
lidé k rybářům nedostali.  

V Přerově budou čtyři výlovy
Hned čtyři výlovy mají v le-

tošním roce v plánu rovněž ry-
báři z Českého rybářského svazu 
v Přerově. Ve velkých chovných 
rybnících pěstují kapry, líny, 
amury, štiky, jelce i candáty. Je-
jich zdravotní stav rybáři pravi-
delně kontrolují a troufají si tak 
odhadovat, že letošní ryby jsou 
v dobré kondici. „Jak na tom 
ryby jsou, poznám podle toho, 
jaké je zbarvení šupin, vzhled 

kůže, v jakém stavu jsou žáb-
ra, ryby taky pravidelně vážíme 
a měříme,“ řekl rybář z rybářské-
ho svazu v Přerově Zdeněk Do-
ležel, který má na starost rybník 
v Oseku, v Želatovicích a rybníky 
v Předmostí. Kvalitu ryb v přede-
šlých letech poznamenalo sucho, 
ovšem letos bylo podle rybářů 
vody dostatek. „Abychom neměli 
problémy s nedostatkem kyslíku, 
tak jsme pečlivě vodu okysličo-
vali, ryby jsme dokrmovali. Po-
mohlo nám také deštivé a chlad-
né jaro i léto,“ přiblížil Zdeněk 
Doležel.

Ryby z těchto chovných rybní-
ků rybáři každoročně vypouště-
jí do stojatých vod, třeba do pře-
rovské Laguny a kromě toho také 
do Bečvy. Jenže to letos kvůli zne-
čištění řeky kyanidem není mož-
né. „Do Bečvy vysazujeme ryby 
každý rok. Bečva je minimálně 

na dalších deset let zničena, a kdy 
tam budeme moci zase vypustit 
ryby, to opravdu zatím nevíme. 
Jakmile to bude možné, budeme 
řeku zarybňovat. Rybařině se vě-
nuji padesát let a větší katastrofu 

jsem dosud nezažil,“ uzavřel Do-
ležel. Bečva byla kontaminová-
na v září, na třicetikilometro-
vém úseku uhynuly tuny ryb. Jak 
se toxická látka do řeky dostala, 
stále zjišťují kriminalisté. fli

Kvůli pandemii koronaviru se letos nekonají slavnostní výlovy. Rybáři zrušili i doprovodný pro-

gram včetně prodeje rybích specialit.  Foto | Český rybářský svaz Přerov

Také strážníci se museli přizpůsobit koronaviru. Řešit museli i roušky
Tak jako je letošní rok kvůli 
zákeřnému viru jiný pro většinu 
obyvatel, je jiný i pro přerovské 
městské policisty. Pandemii 
museli od jara přizpůsobit 
výkon služby. 

„Bylo potřeba rozdělit služeb-
nu, aby se strážníci potkávali co 
nejméně a celé oddělení pak ne-
skončilo v karanténě, kdyby do-
šlo k nakažení,“ uvedl zástupce 
ředitele přerovské policie Miro-
slav Komínek. 

Strážníkům letos přibyla k je-
jich běžné práci i kontrola dodr-
žování platných koronavirových 
opatření. „Čas od času vyjíždí-
me do různých provozoven kvů-
li stížnostem, že tam lidé nenosí 
roušky. V drtivé většině přípa-
dů se nám je daří vyřešit domlu-
vou,“ řekl Komínek.

Větší pozornost však musí 
dlouhodobě věnovat i dopravní 
situaci, kterou komplikují pro-
bíhající dopravní stavby a s nimi 
probíhající objížďky. Hlídky 

městské policie více než v před-
chozích letech zaměstnávají 
pravidelné kontroly nákladních 
vozidel, které nedodržují zákaz 
projíždění městem. „Ve měs-
tě jsou nařízené objízdné tra-
sy pro nákladní dopravu, přes-
to si mnozí řidiči cestu městem 
zkracují. Kontroly dodržování 
zákazu vjezdu probíhají podle 
možností každý den,“ vysvětlil 
Komínek.

Strážníci často  
řeší i kuriozity

Upřesnil, že v ideálním pří-
padě, když nejsou strážníci 
na dovolené nebo nemocní, je 
přes den v ulicích devět hlídek 
a v noci tři. Denně na dispečin-
ku přijímají velké množství tele-
fonních oznámení, další přípa-
dy zjistí strážníci během služby 
přímo v terénu. 

Jejich práce není nikdy stej-
ná a jednání lidí je často nevy-
zpytatelné. A tak kromě běž-
ných problémů si musí poradit 

i s řadou kuriozit. „Těch netra-
dičních případů je mnoho a vy-
brat pouze některý lze jen stěží. 
Ostatně učitelka s žáky, ke kte-
ré se při tělocviku přidalo stádo 
koz, by mohla vyprávět. Proto-
že jdeme s dobou, lze zajímavos-
ti z naší činnosti najít na našem 
webu, ale i na Facebooku,“ uvedl 
Komínek. 

Nedostatek strážníků je ce-
lorepublikovým problémem. 
Nové kolegy by uvítali i ti pře-
rovští. Nábor tak probíhá v pod-
statě neustále. „Aktuálně nám 
chybí tři lidé, nicméně pokud 
vše vyjde, podaří se nám ještě 
letos z čekatelů vybrat. Vzhle-
dem k tomu, že však máme ve 
svých řadách několik členů vyš-
šího věku, rozhodně to pocítíme 
v následujících letech. Doufá-
me však, že se podaří do našich 
řad nalákat dostatek kvalitních 
adeptů,“ uzavřel Komínek.  fli

FB: MĚSTSKÁ POLICIE PŘEROV

Městským strážníkům v  terénu pomáhají 

také čtyři vycvičení psi.   

 Foto | Archiv Městské policie Přerov
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Zastupitel města se ptá: Jak se šetří v Přerově?

INZERCE

Opatření proti koronaviru 
mají velký dopad na ekonomiku, 
a dokonce i v Přerově na to musí-
me reagovat. Podívejme se, jak se 
s tím pere stávající koalice v čele 
s hnutím ANO.

Jarní reakce vypadala logic-
ky – nevíme, o kolik peněz město 
přijde, takže pozastavíme naplá-
nované investice, a navíc se snad 
poprvé v historii z městských 
společností odčerpají finance na 
posílení příjmů městské kasy.

Ekonomická náměstkyně Ma-
zochová (ANO) hovořila o jakési 
analýze, na jejímž základě byly 
vybrány projekty k pozastavení. 
Jeden by čekal, že tyto investice 
byly zvoleny podle nějakých kri-
térií a jejich vah. Nic takového 

v Přerově ovšem neexistuje. 
„Tady máte analýzu!“ bylo od-
povězeno, když se na ni zastupi-
tel Horký (SpPP) dotazoval. Šlo 
o prostý soupis akcí: elektroin-
stalace na škole, rekonstrukce 
obřadní síně, mostu aj. Zkrátka 
výběr od stolu tak, aby bylo dosa-
ženo 70 milionů. Zastupitelstvo 
i tak vybrané akce pozastavilo.

Jenže hned na dalším zasedá-
ní se objevil projekt „inovačního 
centra“, který má stát 70 milionů 
korun a sídlit v Blažkově domě 
na náměstí TGM. Akce není ve 
strategickém plánu ani koalič-
ním prohlášení, ale: prostě to 
postavíme! Mají zde být kance-
láře (prázdných jich je ve měs-
tě spousta), coworking (jeden 

existuje nedaleko), dílny (neví se 
kolik a jaké). A proč 70 milionů? 
Ani to se zastupitelé nedozvě-
děli. Kalkulace nejsou, popsa-
ný investiční či projektový zá-
měr také ne. Není se čeho chytit. 
Co ale víme je, že v čele zaštiťu-
jící organizace stojí dcera pana 
Oklešťka (ANO), dosluhujícího 
hejtmana. 

Že se částka úspor praktic-
ky rovná alokaci na novou in-
vestici může být jistě náhoda. 
Ovšem fakt, že k úsporám nee-
xistuje analýza a k nově navrže-
né investici kalkulace, působil 
přinejmenším podezřele. Říj-
nové zastupitelstvo mělo navíc 
schvalovat další navýšení ceny 
o dalších 10 milionů. Jak to 

dopadlo, ví čtenář sám, uzávěr-
ka Přerovských listů byla ještě 
před konáním zastupitelstva.

A to není jediný příklad „še-
tření“ stávající koalice. Brzy se 
podíváme na další.

 Jan horký, Jan flašar

Náměstkyně primátora: Bojíte se konkurence
Konspirační teorie pana zastu-

pitele Horkého a pana Flašara by 
se hodila jako epizoda p. Maldra 
do seriálu AKTA X, jejíž repríza 
právě běží v programu TV a ne- 
ustále se opakuje.

 Na dubnové Radě města Pře-
rova jsem navrhla soubor opatře-
ní ke zmírnění očekávaného do-
padu poklesu ekonomiky, mezi 
nimi i vyhodnocení stávajícího 
plánu akcí nad 500 tisíc korun 

a dále je nutno navrhnout časo-
vý odklad akcí podle kritérií ne-
zbytnosti a připravenosti akce, 
případně zvážit i odklad akcí 
s uzavřenou smlouvou, pokud by 
nehrozily sankce. S celým soubo-
rem opatření jsem na následují-
cím jednání přítomné zastupite-
le podrobně seznámila a všechny 
dotazy zodpověděla. Vedení měs-
ta spolu s odpovědnými zaměst-
nanci magistrátu celý plánovaný 

registr akcí probíralo podle těch-
to kritérií a tedy dle pana Horké-
ho „analýzu“ provedlo. Opakova-
ně jsme se k ní vraceli, jednání 
nebyla jednoduchá.

Rovněž jsme zdůraznili, že se 
nejedná o trvalý stav a po vyhod-
nocení propadů se budeme k od-
loženým akcím vracet a i na zá-
kladě tohoto bude předložena do 
zastupitelstva konaného 19. říj-
na 2020 odložená investice, a to 

záměr zadat veřejnou zakázku 
„Modernizace a vybudování uče-
ben pro ZŠ TRÁVNÍK“.

Závěrem bych chtěla konsta-
tovat, že toto napadání jak na so-
ciálních sítích, tak v tištěných 
médiích považuji za snahu pana 
Horkého nemít ve městě potenci-
ální konkurenci jeho coworkingo-
vému centru, kterému jsem doteď 
velmi fandila. 

 hana Mazochová, náMěstkyně priMátora

NEREDIGOVANÝ PŘÍSPĚVEK

Poznámka redakce: 
Zastupitelstvo města Přerova 

nakonec v pondělí 19. října 
o zmíněném Blažkově domě 
nejednalo, bod byl přesunut 
na další jednání. Důvodem 

tohoto rozhodnutí byla velká 
absence zastupitelů, z 35 se 

jich 13 nezúčastnilo.
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Na konečné městské hromadné 
dopravy leží Vinary. Další 
z přerovských místních částí, 
o které jsme si povídali s jejím 
předsedou. Vladimír Machura 
se rozpovídal se nejen o tom, 
jak se lidem ve Vinarech 
bydlí, ale také o tom, co se ve 
Vinarech rekonstruuje a jakými 
kulturními akcemi tato místní 
část žije.

Monika Fleischmannová

Předseda komise míst-
ního výboru je Vladimír 
Machura.   
 Foto | Archiv V. Machury

Jak se žije lidem v Vinarech?

Zdeněk Navrátil
Ve Vinarech žiji dvacet let a jsem zde velmi spokojený. Spo-
juje se tu vesnický klid s blízkostí přírody a přitom snadnou 
dostupností města. Je však pravdou, že v současné době je 
spojení s Přerovem, díky komplikacím s realizací dopravních 
staveb, náročnější. Společenský život v obci je také na slušné 
úrovni, byť samozřejmě vždy je co zlepšovat. Kdo chce, ten 
si svůj prostor pro sdílení se spoluobčany najde. Jako slabi-
nu vnímám omezenou možnost rozvoje areálu Skalka.

Naděžda Ledvinová
Ve Vinarech se žije klidně. Je to ideální místo pro rodiny 
s dětmi. Ve Vinarech působí několik spolků, které zajišťují 
kulturní život obce během celého roku. Výhodná je i blíz-
kost vinarského lesa a propojení s přírodou. Spojení s Pře-
rovem je časté, pomocí městské hromadné dopravy. To 
vyhovuje i dětem, které dojíždějí do škol nebo i do odpo-
ledních kroužků do Přerova. V současné době je trochu obtížné se do Vinar 
dostat, a to kvůli dopravním uzavírkám.

ANKETA

Vinary vybudovaly 17 nových parkovacích míst 

Jak se žije lidem 
ve Vinarech?

Myslím, že dobře. 
Vinary leží na koneč-
né autobusové stani-
ce a jsou neprůjezdné.  
V současnosti spoje-
ní do Přerova – ať již 
městskou hromad-
nou dopravou, nebo 
osobními automobily 
– není ideální z důvo-
du probíhajících pra-
cí na dálnici a na re-
konstrukci železnice. 
V příštím roce se plánuje oprava 
komunikace z Předmostí do Lýs-
ek, která zasáhne do autobusové 

dopravy. Věříme, že po ukonče-
ní všech dopravních omezení se 
vše vrátí do normálu. 

Když byste mohl Vinary 
krátce představit, co ještě 
byste zmínil?

Svou zajímavou historii má 
kulturní dům, který je pozůstat-
kem jezuitského dvora, stále ješ-
tě s dobovými klenbami a me-
trovými kamennými zdmi. Je 
zde umístěna knihovna, zase-
dací místnost a hasičská zbroj-
nice. Pro společenské akce slou-
ží taneční sál v prvním patře. Ve 

Vinarech máme dvě 
hospody, obchod a ma-
teřskou školku. Ne-
smím zapomenout na 
areál Skalka, který je 
vyhledávaným spor-
tovním i kulturním 
centrem. Součástí je 
hřiště pro malou kopa-
nou, workoutové a dět-
ské hřiště. Nachází se 
zde také taneční kruh 
se zastřešeným poseze-

ním s možností občerstvení. Nad 
Vinarami se tyčil les, nyní spíše 
malé stromečky v oplocenkách. 
I tak to sem láká zdejší i občany 
Přerova na procházky, sběr hub 
a malin. Z blízkého kopce zvané-
ho „Čekyňák“ je krásný výhled 
na Moravskou bránu. Nedaleko 
odpočívadla U Hříbku je umís-
těn pomník amerického letce, 
který havaroval v těsné blízkos-
ti Vinar, i to je místo, kam lidé 
chodí.

Zmínil jste kulturní dům, 
nelze si nevšimnout, že 
jeho součástí je nové par-
koviště. Co ještě se v obci 
opravuje?

Jsme pyšní na vybudová-
ní odstavného pruhu pro se-
dmnáct osobních aut v páteř-
ní ulici Vinařská, který vyřešil 

problém s parkováním. Okolo 
míst jsme vysázeli vzrostlé, tří-
metrové stromy. Celou akci za 
1,5 milionu korun jsme hradi-
li z našeho rozpočtu. Parkova-
cí místa jsou v těsné blízkosti 
kapličky, jejíž součástí je kříž – 
ten původní z roku 1882 nahra-
dil nový, který jsme slavnostně 
vysvětili. V posledních letech 
se vybudovala parkovací stání 
i v ulici Za Vrbím. Kulturní dům 
má také novou střechu a plá-
nujeme sanaci vlhkého zdiva. 
V opravě komunikací a chod-
níků bychom chtěli pokračo-
vat – v příštím roce plánujeme 
opravu chodníku v ulici Růžo-
vá. Chtěli bychom se zaměřit 
na rozvoj areálu Skalka, vyčiš-
tění potoka a dokončení opra-
vy propustků. Tyto akce hradí-
me z prostředků určených pro 
místní část, ale uvítali bychom 
spolufinancování z rozpočtu 
města, abychom mohli financo-
vat i jiné akce. 

Jaký je u vás kulturní 
život?

V obci pracuje několik spol-
ků, například dobrovolní hasi-
či, zahrádkářský a myslivecký 
spolek, máme i šachový klub. 
Hasiči využívají ke své činnos-
ti hasičárnu v kulturním domě 
a starají se o areál Skalka. Za-
hrádkáři se schází ve svém 
vlastním zahrádkářském domě 
a myslivci mají mysliveckou 
chatu v nedalekém lese. Spol-
ky a provozovatelé obou hospod 
jsou v kontaktu a snaží se vyjít si 
vstříc a zapojit se do akcí podle 
svých možností. Mezi oblíbené 
akce patří myslivecký a zahrád-
kářský ples, pálení čarodějnic, 
pivohraní, turnaj Rudolfa Žáka 
v malé kopané, hodové slavnos-
ti, myslivecký den, šachové tur-
naje, drakiáda, ochutnávka vín, 
mikulášská nadílka či setká-
ní Vinaráků. Jsem rád, že mla-
dí lidé mají zájem o bydlení ve 
Vinarech. Domnívám se, že ne-
průjezdnost, blízkost lesa, ma-
teřská škola, možnost sportov-
ního využití i nedaleké nákupní 
centrum činí z Vinar příjemné 
místo pro bydlení.

Problém s parkováním v ulici Vinařská ve Vinarech vyřešil nový odstavný pruh pro sedmnáct 

aut.  Foto | Vladimír Machura

V centru obce stojí kaple z poloviny 19. stole-

tí.  Foto | Město Přerov
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OSOBNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY V PRAKTICKÉM BALÍČKU 
» Dezinfekce na ruce Septoderm gel 50 a 500ml 
» 2 ks jednorázový ochranný respirátor (FFP2) 
» 60 ks jednorázová zdravotnická rouška
» 100 ks jednorázové latexové rukavice.

Najdete v Lékárně AGEL v Nemocnici AGEL Přerov 
na ulici Dvořákova 75 a na e-shopu www.lekarnaagel.cz

Zdravotnické prostředky a dezinfekční přípravky.

Chraňte sebe i své blízké včas

STOP NÁKAZE!

INZERCE

Při výzkumu archeologům pomáhali také přerovští dobrovolní hasiči.   

 Foto | Archiv Muzea Komenského v Přerově

Na dně studny ležela stará láhev od likéru, 
mosazné knoflíky, nůž na dopisy i šrapnel 
Přesně před rokem se přerovským archeologům podařil unikátní 
kousek – na Horním náměstí odkryli studnu z dob objevení 
Ameriky. O její existenci svědčily i historické prameny, přesto sto 
dvacet let byla zapomenuta pod vrstvou zeminy a betonovým 
poklopem. Po staletí studna představovala důležitý zdroj pitné 
vody pro obyvatele přerovského horního města zvaného v období 
pozdního středověku a novověku „Kopec“.

K překvapení všech archeo-
logové zjistili, že studna je stále 
funkční a že je hluboká čtrnáct 
metrů. Na jaře se do výzkumu 
pustili také pracovníci z Akade-
mie věd, kteří studnu změřili po-
mocí 3D skenování. Pandemie za-
sáhla i činnost archeologů a jarní 
výzkumné práce byly přesunu-
ty na konec léta. Ke spolupráci 
si tentokrát přizvali místní dob-
rovolné hasiče, kteří po otevře-
ní studny museli zabezpečit od-
větrání prostoru a odčerpat asi 
čtyři metry vysoký sloupec vody 
a stále přitékající vodu opakova-
ně odčerpávat. „Ručně jsme vy-
kopávali usazené sedimenty, plné 
kýble jsme vytahovali na povrch 

pomocí kladky, poté je důsledně 
v sítech proplavili, abychom za-
chytili i co nejmenší nálezy,“ na-
stínil průběh prací přerovský ar-
cheolog Zdeněk Schenk. 

Studna nebyla  
naštěstí zasypána

Badatelé objevili například 
skleněné láhve opatřené dobo-
vými firemními kolky – tak se 
dochoval kompletní exemplář 
láhve od likéru AMARANTI-
NO s logem firmy Kavka Pří-
bram. Tento produkt byl likér-
kou označován jako „lékařsky 
doporučená sílící hořká“. Z ob-
dobí Rakouska–Uherska pochá-
zí mosazné knoflíky z vojenských 

uniforem, z prvoválečné muni-
ce lze uvést rovněž dělostřelec-
ký šrapnel ráže 75 milimetrů 
s měděným vodícím proužkem, 
který před vhozením do stud-
ny tvořil pravděpodobně součást 
něčí soukromé sbírky. Mezi ko-
vovými nálezy byly zastoupeny 
rovněž mince, přičemž nejstar-
ší nalezenou mincí byl krejcar 
Františka Josefa I. z roku 1860. 
Archeologové zachytili i dřevě-
ný nožík na dopisy nebo dokonce 

časovač z dělostřeleckého graná-
tu. „Předměty byly záměrně do 
studny hozeny poté, co ztratila 
svou primární funkci. Nebyla sice 
zasypána, ale Přerované si do ní 
„odkládali“ nepotřebné věci z do-
mácností, důkazem toho je velmi 
pestré složení archeologických 
nálezů, které ilustrují každodenní 
život obyvatel přerovského Hor-
ního náměstí od 2. poloviny 19. 
století až do 1. poloviny 20. stole-
tí,“ vysvětlil Zdeněk Schenk. fli

Dlažba před Přerovankou se mění

Další oprava má zlepšit trasu 
pro pěší v centru Přerova. Dělní-
ci se tentokrát pustili do výmě-
ny stávajících betonových dlaž-
dic před nákupním střediskem 
Přerovanka v Kratochvílově uli-
ci. „Nové tam budou i některé 
odvodňovací žlaby a obrubníky. 
Do chodníku budeme investovat 
770 tisíc korun,“ potvrdil náměs-
tek přerovského primátora Mi-
chal Zácha.

Zóna před Přerovankou se 
opravuje ve třech etapách a pří-
stup je zachován ke všem pro-
dejnám. Práce jsou na jednotli-
vých úsecích organizovány tak, 
aby vždy jedna část byla průcho-
zí. S výměnou dlažby tu začali 

pracovníci přerovských technic-
kých služeb v pondělí 5. října, 
předání hotové stavby je naplá-
nováno na 18. listopadu. „Prá-
ce postupují směrem od Komen-
ského ulice k centru města, takže 
konečnou bude část před zlatnic-
tvím,“ podotkl Alexandr Salaba 
z přerovského magistrátu.

Chodníky se opravují i jinde
Letos v létě prošla opravou za 

čtvrt milionu i dlažba ve Wilso-
nově ulici, která je spojnicí mezi 
hlavním Masarykovým a Žerotí-
novým náměstím. Na konci září 
se pak začal řešit stav chodníků na 
Žerotínově náměstí – tato oprava 
stála necelých 600 tisíc korun. 
„Kromě toho spravujeme chodní-
ky i v dalších lokalitách Přerova. 
V minulých dnech to byla napří-
klad část ulice Malá Dlážka, kde 
se předláždilo 70 metrů čtvereč-
ních za 40 tisíc korun,“ vzpomněl 
náměstek Zácha. Dalších 90 tisíc 
korun putovalo do spojnice mezi 
Velkou Dlážkou a Sokolskou uli-
cí, kde dělníci opravili pěší trasu 
dlouhou 44 metrů, která byla vždy 
po deštích pod vodou. lech

Dlažba v Kratochvílově ulici prochází výměnou. 

Nové budou i obrubníky a odvodňovací žlaby. 

 Foto | Město Přerov
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Nová senátorka Jitka Seitlová: „Senát prokázal, 
že je pojistkou demokratického systému.”
Senátorkou ve volebním obvodu Přerov je na dalších šest let opět 
Jitka Seitlová (KDU-ČSL). Voliči ji v druhém kole senátních voleb 
podpořili 55,9 procenty hlasů. Jitka Seitlová se narodila v roce 1954 
v Přerově, vystudovala geologii na Masarykově univerzitě v Brně 
a profesně se zabývala ochranou životního prostředí. 

Do Senátu jste byla popr-
vé zvolena v roce 1996, jak 
se od té doby změnila poli-
tická kultura? Je něco, co 
vás vyloženě překvapilo či 
šokovalo? 

Dovolte mi nejdříve co nejsr-
dečněji poděkovat všem za hlasy, 
důvěru a podporu. Budu usilo-
vat o to, abych občany nezklama-
la a byla pro všechny dobrou 
senátorkou.

Obrovskou změnou je vývoj 
IT technologií, který předbíhá 
a mění společenské vztahy. V po-
litických kampaních a vztazích 
ve společnosti se významně od-
razil v dobrém, stejně tak se ale 
projevila jeho zatím nezvládnu-
tá rizika. Pozitivní je, že lidé mají 
větší možnost dostat se k infor-
macím a aktivně se zapojit do de-
baty, na straně druhé vnímám 
snahy o šíření nepravd a mani-
pulaci. Nelíbí se mi ani politic-
ký populismus, který začíná do-
minovat nad politikům svěřenou 
odpovědností. 

Nenahraditelný je pro mne, 
a stále u mne vyhrává, osobní 
kontakt. Také v tomto předvo-
lebním období jsem proto měla 
stovky setkání, rozhovorů a ne-
smírně si vážím milých pozvá-
ní domů na dobrou kávu s lidmi 
z celého regionu. 

Senát vnímá část veřejnos-
ti jako zbytečnou institu-
ci, musím se proto zeptat, 
v čem je Senát důležitý, do-
kážete uvést nějaký kon-
krétní příklad, co se senáto-
rům podařilo prosadit, aniž 
by to bylo mediálně známé?

Senát prokázal, že je pojistkou 
demokratického systému, ochra-
nou občanů a firem proti nepřed-
vídatelným a náhlým politickým 
rozhodnutím a proti chybám v zá-
konech. Senát opravil v průměru 
každý čtvrtý návrh zákona. Ptá-
te se na konkrétní příklady, kte-
ré se podařilo prosadit a nejsou 

Juraj Aláč mediálně známé. Je jich mno-
ho a média zpravidla informaci 
zveřejní. Dobré věci jsou ale při-
jímány bez skandalizace a rych-
le se na ně zapomíná. Konkrétně 
jsem spolupracovala například 
na záchraně více než sta miliard 
za zbytečný a korupční záměr ná-
kupu grippenů, změně zákona na 
ochranu vlastníků bytů proti ne-
platičům nebo z minulých týdnů 
mohu zmínit příspěvek 1250 ko-
run na občana obcím náhradou 
za vládou snížené sdílené daně.

Senátoři jsou voleni přímo, 
mají tak také častější a příměj-
ší kontakt s lidmi v jejich regi-
onu. Jsou to právě regionální 
problémy, na které Senát upozor-
ňuje a reaguje v rámci celostátní 
politiky. 

Jak vypadá běžný den či tý-
den senátorky? Jak se dá 
skloubit rodinný život s pra-
covními povinnostmi? 

Každý den je trochu jiný. 
V regionu mívám schůzky s lid-
mi, kteří přichází se stížnost-
mi a náměty, se starosty, vede-
ním obcí, jednání s úřady. Pak je 
třeba provést analýzy podkladů 
jednotlivých případů. Myslím 
ale, že nejvíce času věnuji prově-
řování návrhů zákonů, strategií, 
směrnic a nařízení EU. K tomu 
patří konzultace s legislativci na 
ministerstvech, příprava odbor-
ných seminářů, veřejných slyše-
ní a podobně. Mezi tím je spous-
ta času stráveného na cestách 
mezi Prahou a regionem. Neko-
nečné a zdlouhavé poskakování 
v kolonách na D1 jsem se nauči-
la „přežít“ a příjemně si obohatit 
dobrými audioknihami.

I když máte dospělé 
děti, máte dost času na 
vnoučata? 

Vnučka letos končí studium 
na vysoké škole, starší vnouček 
gymnázium a nejmladší benja-
mínek je ve školce. Bohužel nyní 
z důvodu omezení spjatých s Co-
vid-19 se můžeme vidět málo. 

Ví se, že relaxujete na zahra-
dě... co vám dělá největší ra-
dost, co je vaší pýchou? 

Růže, ale také každá z kvě-
tin, které postupně po celý rok 
rozkvétají.

V této době kovidové – jak 
jste trávila léto, stihla jste 
nějakou dovolenou?

Parlamentní prázdniny začí-
nají pro Senát v půli srpna, o mě-
síc později než poslancům. Senát 
má 30 dnů na projednání návrhů 
zákonů postoupených v červenci 
z Poslanecké sněmovny. Zbytek 
léta jsem byla v regionu. Před-
sevzala jsem si, že se chci setkat 
s lidmi ze všech našich obcí a to 
se mi podařilo. Vzalo to hodně 
času, ale současně jsem si moh-
la znovu uvědomit, jak je u nás 
krásně, a prožít tu nádhernou 
přírodu a krajinu. 

Po vítězných volbách a urči-
tě náročné volební kampa-
ni – plánujete nějaký odpo-
činek, nebo vás čeká hned 
práce v Senátu? 

Výbory, kluby, komise a jed-
nání pléna Senátu pokračují 
v běžném režimu, volby se týkají 

vždy jen třetiny senátorů. Můj 
mandát končí 18. října 2020. Na 
schůzi Senátu 14. října jsem byla 
ještě zpravodajem dvou bodů 
programu. Formálně bude nové 
funkční období zahájeno až po 
složení slibu 11. listopadu. Kon-
tinuálně ale pokračuje projed-
návání zákonů o odpadech, o vo-
dách nebo konfliktního vládního 
návrhu stavebního zákona. 

Od počátku také řeším havá-
rii na řece Bečvě, v Praze jsem 
se již setkala s ministrem život-
ního prostředí a ředitelem Čes-
ké inspekce životního prostředí. 
Bohužel, jak jsem se dozvěděla, 
na všechny informace k případu 
uvalil ministr vnitra Hamáček 
přísné embargo. Považuji to za 
velmi nešťastné rozhodnutí! 

Blíží se Vánoce – máte 
představu, jak budete trá-
vit Vánoce i s ohledem na 
možná epidemiologická 
opatření? 

Vánoce budu trávit jako vždy 
doma v Lipníku. Snad již bude 
možné, abychom byli dohroma-
dy s celou rodinou. Přála bych 
si to nejen pro sebe, ale pro nás 
všechny společně. 

Senátorka ve volebním obvodu Přerov Jitka Seitlová.  Foto | Archiv Jitky Seitlové
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Co chtějí prosazovat noví zastupitelé kraje?

pondělí–pátek | 16.00–17.00 hodin 
Přerov 101.6 FM | 106.8 FM | R-OL

Humoriáda – zasmějte se s námi

humoriada.cz

INZERCE

Volby do krajských samospráv se uskutečnily ve dnech 2. a 3. října. 
V novém padesátipětičlenném Zastupitelstvu Olomouckého kraje 
získalo 18 mandátů hnutí ANO, 13 křesel získala koalice Pirátů 
a Starostů, 12 zástupců má koalice Spojenci (KDU-ČSL, TOP09, Zelení 
a ProOlomouc), 7 reprezentantů dostala od voličů ODS a 5 SPD. Šest 
mandátů získali politici z Přerova, položili jsme jim proto otázku: 
Jakému tématu se chcete v krajském zastupitelstvu věnovat? Co od 
vás mohou očekávat obyvatelé Přerova? Zde jsou jejich reakce.

Petr Vrána (ANO 2011) Neodpověděl.

Michal Zácha (ODS)
Do krajského zastupitelstva jsem kandidoval i s cí-

lem zlepšit dopravní situaci v celém regionu. Že se to 
při současné situaci týká ze všeho nejvíce právě Přero-
va, je každému jasné. Přerov potřebuje nejen dostav-
bu průtahu městem s dostatečnou kapacitou vozidel, 
ale především dobré napojení na českou dálniční síť, bez 
něhož se tranzitní dopravy ve městě nezbavíme. Dostavba dálnice D1 
0136 Říkovice-Přerov je prioritou. Je třeba vyjednávat se státem, dů-
sledně dbát, aby toto téma bylo krajskou prioritou, a z pozice města po-
máhat například s pozemky pod budoucí stavbou. Bez spolupráce těch-
to tří partnerů, tedy města, kraje a státu, se nepohneme kupředu, často 
doslova. 

Dan Chromec (SPD)
Stejně jako všichni zvolení zastupitelé za SPD chci 

prosazovat věci, které reálně přispějí ke zlepšení života 
lidem z našeho kraje. To, jak se nám to společně poda-
ří, je už věcí jinou. Vycházím-li například z vyjádření, 

cituji: „S SPD jednat nebudeme,“ což řekl předseda regionální ODS Zá-
cha. Nicméně i přesto se my o to budeme snažit a komunikovat se všemi. 
Bezpečnost, dostupná zdravotní péče, doprava, školství a mnohá další 
témata si naši pozornost zaslouží. Všem našim voličům bych tímto rád 
poděkoval za podporu.

Martin Švadlenka (Piráti a Starostové)
Rád bych se věnoval oblasti informačních tech-

nologií, zejména možnostem zveřejňování informa-
cí, podmínkám pro budování infrastruktury vyso-
korychlostního internetu a zjednodušení komunikace 
s krajským úřadem. Na úřadě má obíhat dokument – 
ideálně jen v datové formě – a ne občan či firma. Obyvatelé Přerova, ale 
i celého Olomouckého kraje ode mne mohou očekávat zastávání klasic-
kých pirátských hodnot – otevřenosti, komunikativnosti, konstruktiv-
ního přístupu a férového jednání.

Jaromír Horký (Piráti a Starostové)
Krajské volby jsou voliči často podceňované a po-

važovány za druhořadé. Já si naopak myslím, že jsou 
právě druhé nejdůležitější. Mnoho občanů neví, jak 
kraj funguje a kdo zde vládne. Mým úkolem je tuto 
agendu lidem přiblížit. Jako garant expertního týmu pro 
kulturu se chci zasadit o to, aby kultura v kraji žila a dostalo se i na malé 
spolky, které většinou tvoří právě tu živou část kultury v obcích. Záro-
veň chci, aby byl Přerov na kraji slyšet a dostalo se mu dostatečné pozor-
nosti. Je potřeba, aby se Olomoucký kraj jasně postavil za Přerov a dále 
prosazoval dostavbu dálnice D1.

Vladimír Lichnovský (ANO 2011) Neodpověděl. 
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Voda z podjezdu má být svedena do rybníku
Jak se vypořádat se spodní vodou, která už mnoho let „zlobí“ 
řidiče na silnici pod železničním mostem mezi Přerovem 
a místní částí Předmostí – tím se bude zabývat studie, kterou 
prostřednictvím odboru rozvoje nechali zadat přerovští radní. 
Z komunikace pod tratí by měla být voda svedena do rybníku 
v Předmostí.

Železniční podjezd v současné době prochází rekonstrukcí v režii Správy železnic – ta ale v ni-

čem nesouvisí s plánovanou studií. Radní teď chtějí najít co nejefektivnější způsob, jak se zbavo-

vat vody, která se pod mostem hromadí.  Foto | Město Přerov

Kamenný kříž stál v trase dálnice 
a neměl majitele, už patří Přerovu

„Studie nám detailně vyhod-
notí umístění potrubí do nové 
trasy i výkon stávajících čerpadel 
v podjezdu k předpokládanému 
množství čerpané vody. Obsaho-
vat bude rovněž pracovní řezy ve 
vazbě k železnici,“ uvedl primá-
tor Petr Měřínský. Podle úředníků 
bylo několik možných variant, jak 
situaci řešit. Část výtlaku mohla 
být vedena v tělese silnice vedou-
cí do místní části Dluhonice, nebo 
mohla vést podél paty svahu prá-
vě budované stavby mimoúrovňo-
vého křížení – anebo v blízkosti 
kolejí. A právě poslední možnost 

byla nakonec vyhodnocena jako 
nejvhodnější. „Voda z podjezdu 
bude odváděna podél železniční 
tratě – a to částečně společně s vý-
tlakem z areálu firmy Navos,“ do-
plnil Pavel Gala z odboru rozvoje 
přerovského magistrátu.

Opakovaně zatopený pod-
jezd, který je hlavní spojnicí 
mezi městem a jeho místní částí, 
řeší nejen zástupci Přerova, ale 
i rybáři a správci komunikací. Ti 
všichni mají společný zájem na 
tom, aby se komunikace při deš-
tích nestávala jedním velkým je-
zerem. lech

Tak trochu detektivní prá-
ci připomínalo pátrání úřední-
ků a také archivářů po majiteli 
kamenného kříže, který dlouhá 
léta stojí u silnice za přerovskou 
místní částí Předmostí – v mís-
tě, kudy má vést dálnice. Proto-
že se jeho majitel nenašel, přešel 
kříž do majetku města.

„Po vlastníkovi se pátralo od 
podzimu roku 2017, kdy se popr-
vé objevila výzva na úřední des-
ce Přerova. Protože se nikdo ne-
přihlásil, přešlo po třech letech 
vlastnictví této opuštěné věci na 
město,“ uvedl náměstek primá-
tora Michal Zácha.

O křížek u cesty vedou-
cí z Předmostí do Rokytnice se 
začal magistrát zajímat v sou-
vislosti s projektovou přípra-
vou dálnice D1. Kvůli plánované 
stavbě totiž je nutno kamenný 
kříž přesunout asi o sedmde-
sát metrů dále – k tomu ale chy-
běl souhlas majitele. Nejdříve 
se k vlastnictví přihlásila žena 
z Přerova, která se domnívala, 
že sakrální symbol kdysi patřil 
její prababičce, nakonec se ale 
z archivních dokumentů zjistilo, 
že rodině patřil jiný kříž.

Jednou z logických možností 
bylo, že může kříž patřit církvi, 
protože předmostská farní obec 
v roce 1943 pořizovala v okolí 

Předmostí tři kříže, ale ani tady 
pátrání nedopadlo. „Oslovi-
li jsme i Římskokatolickou far-
nost v Předmostí, ale i odtud 
nám přišla odpověď, že vlast-
nictví k tomuto kříži není nikde 
zapsáno, a nebyl nalezen žádný 
důkaz, že jde o majetek farnos-
ti,“ doplnil vedoucí odboru ma-
jetku Miloslav Dohnal.

Přerovští radní vlastnictví 
odsouhlasili a kříž coby „opuš-
těnou“ věc přijali do majetku 
města.  lech

Tři roky pátralo město po vlastníkovi kříže, 

který stál v  trase dálnice. Protože se vlastník 

neozval, patří teď pomník Přerovu. 

  Foto | Juraj Aláč

Myslivci na Přerovsku se 
chystají na první hony. Na muš-
ku si vezmou zajíce a bažanty 
– střílet ale budou jenom pár 
kusů. Počty zvěře v lesích i po-
lích jsou vyvážené, a proto se 
k většímu odchytu nechystají. 
Hon považují myslivci z Vinar 
spíše za společenskou událost.
„Sejdeme se společně první so-
botu v prosinci, projdeme se po 
honitbě, něco málo ulovíme,“ 
řekl vedoucí Mysliveckého sdru-
žení ve Vinarech Martin Ko-
nečný. Do lesa a na pole vyrazí 
ten den asi dvacet střelců, kteří 
mají v plánu střílet bažanty, za-
jíce a zvěř škodlivou myslivos-
ti, jako jsou lišky a kuny. „V pří-
padě, že se objeví divoké prase, 
kvůli tomu, že je přemnožené, 
můžeme střelit i to,“ vysvětlil 
Konečný. 

Co myslivce z Vinar každo-
ročně trápí, jsou lidé, kteří nere-
spektují zákaz vcházení do lesa 
po dobu konání honu. „Přestože 
vždy informujeme občany pro-
střednictvím vývěsky na úřed-
ní desce o průběhu honu, najdou 
se lidé, kteří zákaz nerespektu-
jí a například jdou do lesa sbírat 
houby. Neuvědomují si, že tím 
riskují své životy,“ řekl Martin 
Konečný a dodal, že za poruše-
ní zákazu vstupu do lesa během 
honu může lidem hrozit pokuta 
až do výše sto tisíc korun.

V Žebračce loví dravci
Problém se vstupem lidí do 

lesa je také v Národní přírod-
ní rezervaci Žebračka. „Kvůli 
tomu, že jde o příměstskou ho-
nitbu, je dost problematické za-
mezit vstupu lidí do lesa, raději 
tak proto tady hony nepořádá-
me. Naštěstí stav drobné zvěře 
není takový, aby se hony muse-
ly dělat,“ vysvětlil Vratislav Do-
čkalík z přerovského Okresního 
mysliveckého spolku. 

Na podzim tady ale pravidel-
ně loví zvěř dravci sokolníků. 
„Každoročně během října a lis-
topadu vyráží na procházku do 
lesa sokolníci. Sejde se skupina 
asi deseti lidí, kteří cvičí drav-
ce, projdou se po polích a zku-
sí dravce vypustit, jestli se jim 
podaří nějakou zvěř ulovit,“ řekl 
Dočkalík. Nejčastější kořistí 
jsou zajíci a bažanti, k lovu so-
kolníci používají jestřába, orla 
skalního nebo káně. fli

V Žebračce loví zvěř dravci sokolníků
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Socha Komenského bývala dříve chloubou
Patnáctého listopadu uplyne 
350 let od úmrtí moravského 
myslitele a posledního biskupa 
Jednoty bratrské Jana Amose 
Komenského. Památku Učitele 
národů připomíná v Přerově 
pomník sochaře Tomáše 
Seidana z roku 1874, který 
střeží kostel Českobratrské 
církve evangelické. 

Na první dojem působí socha 
v parčíku nenápadně, přesto je 
historicky velmi cenná – jedná 
se o nejstarší sochu Komenského 
na Moravě. „Je to první figurální 
pomník Komenského, tedy prv-
ní pomník se sochou. Vzhledem 
k tomu, že zadavatelem pomní-
ku byl Spolek moravských učitelů, 
ztvárnil Seidan Komenského jako 
učitele se žákem. Do té doby byl 
zobrazován jako učenec. Seidano-
va socha pak sloužila jako inspi-
race dalším autorům,“ objasnila 
historička z Muzea Komenského 
v Přerově Helena Kovářová.

V Přerově do roku 1874 stáva-
ly na veřejném prostranství pouze 

sochy svatých. Zpočátku bylo zří-
zení pomníku slavné osobnosti 
české historie pro mnoho lidí vel-
kou novinkou. „Například přerov-
ské babičky byly zvyklé modlívat 
se u svatého Rocha na Horním 
náměstí. Proto se cestou na trh 
křižovaly také před pomníkem 
Komenského, který původně stál 
také na tomto náměstí – kousek 
od Rocha. Hluboko zakořeněné 
stereotypy mohla změnit jen usi-
lovná činnost místních učitelů, 
kteří šířili povědomí o této slav-
né postavě českých dějin,“ zmíni-
la Kovářová.

Socha je kulturní památkou
Původně socha Komenského 

stávala v blízkosti zámku, pro-
tože v 16. a na počátku 17. století 
zde bydleli členové jednoty bra-
trské. Jenže tak jako Komenský 
putoval po Evropě, putoval Ko-
menského pomník městem Pře-
rovem. Z Horního náměstí byl 
odstěhován do nově zřízeného 
parčíku mezi gymnáziem a pivo-
varem v rámci příprav na oslavy 

300. výročí narození Komenské-
ho v roce 1892. Dnes v těchto mís-
tech stojí Střední průmyslová ško-
la a kvůli její stavbě se pomník 
znovu stěhoval. „V roce 1913 byl 
umístěn do parčíku mezi budo-
vy obecných a měšťanských škol 

v Palackého ulici. Aby lépe vynikl, 
byl podstavec o dvacet centimet-
rů zvýšen. V době první republiky 
mířili k pomníku účastníci slav-
ností, významné návštěvy a ka-
ždoročně při pravidelných osla-
vách výročí také žáci,“ vysvětlila 
Kovářová. V letech 1951 až 1952 
se pomník naposledy přestěhoval 
k evangelickému kostelu do ulice 
Čapky Drahlovského.

V současnosti je pomník ve-
den na seznamu nemovitých 
kulturních památek a je zařa-
zen do okruhu městské turistic-
ké trasy Citywalk. Jeho okolí se 
však značně změnilo. „Velká část 
obyvatel Přerova jej pouze míjí 
při průjezdu rušné křižovatky 
Komenského – Velké Novosady 
nebo při zastavení na přilehlém 
parkovišti. Tento slavný symbol 
Přerova jako jednoho z center 
komeniologie tak bohužel čas-
to uniká pozornosti Přerovanů. 
Dochází také k záměně s pomní-
kem Jana Blahoslava, který stojí 
na Horním náměstí,“ dodala his-
torička Helena Kovářová. fli

Pomník Komenského před evangelickým kos-

telem v ulici Čapka Drahlovského. 

 Foto | Muzeum Komenského v Přerově
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Nový zpomalovací práh má 
zlepšit bezpečnost dětí, které 
chodí do Základní školy Tráv-
ník. Řidiči přijíždějící k budově 
budou muset před retardérem 
přibrzdit – nechtějí-li si zlik-
vidovat podvozek. V části vni-
trobloku platí kvůli výstavbě 
od čtvrtka 22. října do pondělí 
30. listopadu úplná uzavírka.

Před vchodem do Základní školy Trávník vznik-

ne zpomalovací práh.   Foto | Město Přerov

Školáci mohou dostat učebny 
geografie, biologie a počítačů

Vylepšení se týká učeben 
geografie, biologie, dvou počí-
tačových místností a kabinetů. 
Dostat mají nové podlahy, dve-
ře i výmalbu, v plánu je poříze-
ní nové techniky a také vybavení 
v podobě nových stolů, regálů, 
skříní, židlí a dalšího nábytku. 
„Součástí projektu jsou i bez-
bariérové úpravy, aby třídy byly 
lehce dostupné žákům s hendi-
kepem,“ nastínila Ivana Pinka-
sová z přerovského magistrá-
tu. Připomněla, že se tu rovněž 
počítá s tím, že na vytipovaných 
místech budou osazeny Wi-Fi 
routery pro bezdrátové pokrytí 
signálem.

Rozpočtové náklady na re-
konstrukci byly vyčísleny na 
18 milionů 400 tisíc korun, na 
dodávku a montáž výpočetní 
i učební techniky jsou to 2 mi-
liony 900 tisíc korun. „A pro 
interiér se počítá s částkou 

2 miliony 400 tisíc korun,“ do-
plnila náměstkyně primátora 
Hana Mazochová – a zároveň 
připomněla, že město v tomto 
ohledu počítá s využitím dotace 
na zkvalitnění vzdělávací infra-
struktury základních škol, která 
by mohla pokrýt až 90 procent, 

Základní škola Trávník se nachází v panelovém sídlišti. Aby děti měly v tomto městském pro-

středí blíže k přírodě, mají možnost trávit čas i ve školním altánku s výhledem do zeleně nebo 

relaxovat na tomto hřišti. Foto | Město Přerov

Radní už schválili nájemní smlouvu pro školu, od září ji obsadí zdravotníci

Pětipodlažní budova na náměstí Přerovského povstání je stará pětačtyřicet let. V  létě začali 

dělníci s opravou fasády, vyměňují se i okna.  Foto | Město Přerov

Nájemní smlouvu mezi měs-
tem Přerovem a společností Agel 
schválili na mimořádném zasedá-
ní přerovští radní – dohoda se týká 
části budovy na náměstí Přerov-
ského povstání, kde má od násle-
dujícího školního roku vzniknout 
Vyšší odborná škola zdravotnic-
ká. Jedná se o nájem necelých šes-
ti set metrů čtverečních situova-
ných v přízemí a v prvním patře. 
Další podlaží zůstanou zatím ne-
obsazená, o jejich příštím využití 
se bude jednat.

Nájemní smlouva bude uza-
vřena na dobu určitou s účin-
ností od 1. června roku 2021. 
„Společnost nám začne platit 
300 korun za metr čtvereční, 
ročně to tedy bude 177 tisíc ko-
run,“ uvedl náměstek přerov-
ského primátora Michal Zácha. 
Radní se shodli, že je třeba školu 

výdajů. Bez této podpory z ITI 
Olomoucké aglomerace by se 
město do tak rozsáhlé akce 
nepouštělo.

Škola na Trávníku je největ-
ší přerovskou základkou, na-
vštěvuje ji osm stovek žáků. 
Město Přerov už do budovy vý-
znamně investovalo – aktuálně 

podpořit a udržet, protože vzdě-
lávání zdravotnického personá-
lu je ve veřejném zájmu. „Cílem 
není ekonomický zisk či po-
skytování služeb za úplatu, ale 
vzdělání studentů, kteří násled-
ně budou pracovat ve zdravot-
nictví. Proto jsme nenavrhovali 
tržní nájemné,“ vysvětlil primá-
tor města Petr Měřínský. Záro-
veň podotkl, že je teď ještě „míč“ 
na straně společnosti Agel, pro-
tože ta si musí na Ministerstvu 
školství, mládeže a tělovýchovy 
zajistit zápis vyšší odborné ško-
ly do rejstříku škol a školských 
zařízení.

Pětačtyřicet let stará pěti-
podlažní budova na náměs-
tí Přerovského povstání pro-
chází už od letošního července 
opravou – dostává novou fasá-
du, vyměňují se okna, zatepluje 

střecha, součástí projektu je 
i zřízení bezbariérového vstu-
pu do budovy. Do rekonstruk-
ce město investuje 24 milionů 
308 tisíc korun, ve hře je stále 

možnost dotace z Operačního 
programu životního prostředí, 
v rámci níž by se mohlo do pře-
rovské kasy vrátit zpět až 4 a půl 
milionu korun. lech

Práh zpomalí auta

Zpomalovací práh i nové 
chodníkové plochy budou ze 
zámkové dlažby. „V místě ur-
čeném pro přecházení, kte-
ré je navrženo v šířce 3 metry 
a v délce 6 metrů, bude na silnici 
vybudován práh s náběhy. Silni-
ce v těchto místech má být zvý-
šena o deset centimetrů,“ uvedl 
náměstek přerovského primáto-
ra Michal Zácha. Připomněl i to, 
že v rámci stavby jsou v plánu 
dvě nové uliční vpusti napoje-
né do stávajícího kanalizačního 
systému.

Za plánované úpravy vozovky 
a chodníku zaplatí město Přerov 
468 tisíc korun.  lech

Zmodernizované odborné učebny by měly zefektivnit výuku žáků 
ze Základní školy Trávník. Aby jim mohly sloužit, musejí stávající 
třídy projít stavební úpravou spojenou s rekonstrukcí interiéru. 
Radní i zastupitelé už záměr zadat veřejnou zakázku podpořili. 
„Škola je jedna ze dvou posledních přerovských základních škol, 
kde neproběhla modernizace učeben pro výuku a využití IT 
technologií. Proto se snažíme udělat nezbytné kroky, abychom 
vůbec měli možnost požádat o dotaci, od níž se realizace projektu 
odvíjí,“ konstatoval náměstek primátora Petr Kouba.

tu například probíhá kompletní 
výměna elektroinstalace včetně 
osazení nových svítidel v hod-
notě 26 milionů korun, o prázd-
ninách před dvěma lety tady 
byla provedena rekonstrukce 
vytápění a zdravotechniky za 
zhruba 19 milionů. lech
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V České republice žije čtrnáct tisíc veteránů
Den válečných veteránů připadá každoročně na 11. listopadu. 
Svátek věnovaný jejich památce se slaví celosvětově, od listopadu 
2001 je tento významný den připomínán také v České republice, 
kde v dnešní době žije více než čtrnáct tisíc válečných veteránů. 
Bojovníkům z front druhé světové války či domácího odboje je 
většinou už přes 90 let a loni v listopadu jich bylo přibližně tři 
sta. Většinu válečných veteránů tak tvoří účastníci novodobých 
zahraničních vojenských misí z Afghánistánu či Balkánu a dalších 
zemí. Mezi ně patří i letci z vrtulníkové základny v Náměšti nad 
Oslavou. Tam působí i přerovský rodák, který svou kariéru začínal 
na letecké základně v Bochoři a kterého jsme měli možnost 
vyzpovídat. Zeptali jsme se třeba na to, jak vzpomíná na svůj první 
let či na to, jak je práce vojenského letce náročná. Z bezpečnostních 
důvodů si přál, aby jeho celé jméno a třeba i hodnost zůstala 
v utajení, přece jen se často ocitá v nepřátelském prostředí. 

Monika Fleischmannová

Pro lepší představu, mohl 
byste čtenářům ujasnit, co 
obnáší vaše práce vojenské-
ho letce?

Náplní naší práce je provádět 
letecký výcvik, chcete-li zdoko-
nalovat se v létání, abychom byli 
schopni provádět lety k zabezpe-
čení všech úkolů, které jsou na 
nás kladeny. Například dopravit 
skupiny jiných vojáků na místo 
jejich bojové činnosti za jakých-
koliv povětrnostních podmínek, 
ve dne i v noci, skrytě a hlavně 
bezpečně. Provádět jejich zasa-
zení, podporu i vyzvednutí po-
mocí různých specifických tech-
nik. A samozřejmě musíme naše 
dovednosti pravidelným opako-
váním udržovat. Proto se někdy 
může zdát, že často obtěžuje-
me obyvatele hlukem našich vr-
tulníků, ale je to prostě nutnost. 
Nejčastěji provádíme výcvik 
v blízkosti naší letecké základ-
ny, ale nejenom tam, v podstatě 
cvičíme nad územím celé repub-
liky. A samozřejmě se pravidelně 

účastníme cvičení v zahraničí 
určených k získání a prohloube-
ní nových dovedností a sladění 
postupů s našimi zahraničními 
kolegy, abychom byli schopni pů-
sobit v případě potřeby společ-
ně. Takže vlastně můžeme létat 
a cvičit prakticky kdekoliv v Ev-
ropě. Anebo i mimo Evropu. Já 
konkrétně létám s dopravním 
vrtulníkem určeným k přepravě 
osob a materiálu.

Jak náročná je vaše práce?
Velmi, a to jak fyzicky, tak 

i psychicky a především časo-
vě. Je náročná i na vědomosti, 
je toho poměrně hodně – všech 
předpisů, zákonů či manuálů, 
které musíme znát a dodržovat. 
Proto je podmínkou vysokoškol-
ské vzdělání. Ale můj názor je, že 
každý pilot musí být taky šikov-
ný „na ruce“. Jde o náročnou prá-
ci, vyžadující přesnou koordinaci 
pohybů během pilotování jaké-
hokoliv letadla, tedy i vrtulníku.

Jak dlouho sloužíte 
v armádě?

Více než pětadvacet let – a jak 
dlouho ještě budu, to závisí na 
mém zdravotním stavu. Ten je 
pečlivě sledován, musím splňo-
vat náročná kriteria. A taky to 
samozřejmě závisí i na potře-
bách armády, jak dlouho bude 
mít o mé služby zájem. 

Kdo vlastně má nárok na 
označení válečný veterán?

Získá ho každý voják naší ar-
mády, který sloužil po stanove-
nou dobu v určitých zahraničních 
misích. Já jsem jich absolvoval 
několik. Veteránem se tak může 
stát a taky stalo mnoho mých ko-
legů, včetně mne, a to už v mla-
dém věku, třeba i pod třicet let.

Dokážete si ještě vzpome-
nout na svůj první let?

Můj úplně první let se ode-
hrál kdysi velmi dávno na 
bezmotorovém kluzáku v ae-
roklubu, byl to úžasný pocit po-
hybovat se ve volném prostoru 
a ovládat ten pohyb. Vrtulník 
jsem poprvé pilotoval během 
studia vysoké školy a pamatu-
ji si obrovský respekt k tomuto 
stroji a možná i údiv, že to vlast-
ně letí.

Dnes létáte na daleko mo-
dernějších strojích, jaká je 
maximální rychlost?

Rychlost toho mého vrtulní-
ku není nijak závratná, maxi-
mální rychlost je zhruba 230 až 
250 kilometrů v hodině. Důle-
žitější ale je, kolik lidí či materi-
álu a jak daleko, případně vyso-
ko, je schopen je dopravit.

Přerovské technické služby le-
tos rozšířily dvě kapacitně nedo-
stačující stavby. V létě se jim po-
dařilo uvést do provozu další část 
kompostárny a v pondělí 5. října 
otevřely novou plochu sběrného 
dvoru. Přístavba přišla na 9 mili-
onů 800 tisíc korun, z toho 2 mi-
liony 300 tisíc pokryla dotace od 
státu – a za tuto částku teď v are-
álu Na Hrázi 17 vznikla vedle stá-
vajícího dvora nová moderní bu-
dova, která je jednou z prvních 
tohoto druhu na území České 
republiky. 

Z rampy putuje odpad přímo do kontejneru. Sběrný dvůr je už rozšířen
Objekt se skládá z 35 prefa-

brikovaných železobetonových 
modulů, uložených na základové 
desce a spojených v jeden mono-
litický komplet. 

„V přízemí se nachází gará-
že a skladovací prostory. Na stře-
chu, která je pojízdná a zpřístup-
něná rampou, je možno najíždět 
osobními a dodávkovými vozidly 
a odtud ukládat do přistavených 
40 kubíkových velkoobjemových 
kontejnerů jak BIO odpad, tak 
i velkoobjemový a další odpad,“ 
nastínil jednatel Technických 

služeb města Přerova Bohumír 
Střelec. 

Rekonstrukce probíhala od 
loňského podzimu za plného 
provozu – takže jí mohli z areá-
lu přihlížet i Přerované, kteří do 
dvora přiváželi vysloužilé televi-
zory, ledničky, pračky nebo kusy 
nábytku. „Nová část zabrala 
260 metrů čtverečních a její sou-
částí je i válcový drtič, který od-
pad z kontejnerů zhutní – a ten 
pak bude odvážen buď k odbě-
ratelům, nebo na skládku,“ vy-
světlil Střelec, který zároveň 

potvrdil, že rekonstrukcí kompo-
stárny a sběrného dvora investi-
ce do likvidace odpadů nekončí. 
V příštím roce chtějí technické 
služby pořídit nové velkoobje-
mové kontejnery na separovaný 
odpad do svozových stanovišť, 
dvě robotizovaná vozidla na svoz 
odpadů a v plánu je i rekonstruk-
ce třídicí linky. Ta má být vyba-
vena lisem, který bude schopen 
lépe likvidovat vytříděné odpa-
dy, dále zde má být nový pneu-
matický odsavač folie a nové do-
pravníky.  lech

Den válečných veteránů, jenž je vzpomínkou na oběti válečných konfliktů, bude v Přerově 
připomenut tradiční pietní akcí, která se má - dovolí-li to aktuální situace - uskutečnit ve 
středu 11. listopadu v 11 hodin u pomníku na náměstí Františka Rasche. Připomeňme, 
že jedenáctý listopadový den byl jako Den válečných veteránů vybrán symbolicky, neboť 
právě toho dne roku 1918 bylo ve vlakovém voze v Le Francport severofrancouzského města 
Compiegne podepsáno příměří mezi Spojenci a Německem, čímž byly ukončeny boje první 
světové války.  
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Přerované abonentkám fandí, saxofon 
Felixe Slováčka přilákal posluchače

Zcela nový, v Přerově dosud 
nepraktikovaný a hlavně zvý-
hodněný systém prodeje vstupe-
nek pro věrné posluchače spustil 
letos Městský dům. Jeho smy-
slem je podle manažera Pav-
la Ondrůje přilákat do největší-
ho kulturního stánku ve městě 
posluchače hudby všech žánrů 
a odměňovat je právě motivač-
ním abonmá. 

„Ve světle současné neleh-
ké situace děkujeme rovné stov-
ce věrných příznivců Mešťáku za 
podporu nového projektu, který 
hned s prvním koncertem zazna-
menal úspěch. Projekt Setkání 
žánrů symbolicky zahájil kon-
cert Felixe Slováčka v doprovo-
du krásných dam ze smyčcového 
kvartetu. Mistr se hned v úvodu 
přerovskému publiku přiblížil 
sdělením, jak rád se do Přerova 

vrací,“ zmínil Ondrůj. Popu-
lární klarinetista a saxofo-
nista uvedl známé swingo-
vé melodie a další oblíbené 
evergreeny. Vynikající akus-
tiku sálu umocnil skladba-
mi jako třeba Bilkův Cizinec 
na pobřeží v podání klari-
netu, jindy předvedl pro něj 
typický saxofon. To zrovna 
v případě notoricky známé 
úvodní písně k seriálu Cir-
kus Humberto skladatele 
Karla Svobody. Nadchla i só-
lová hra Beladona Quartetu, 
smyčce potěšily posluchače 
tóny pro Tango Argentino. 

„Hned úvodní koncert 
cyklu Setkání žánrů tak po-
tvrdil, že posluchače bude-
me opravdu provázet napříč hu-
debními styly. Vždyť nechyběly 
Dvořákova Humoreska, Ježkův 

Bugatti Step nebo fenomenál-
ní nápěv písně Tenkrát na zápa-
dě,“ pochvaluje si Pavel Ondrůj 

součinnost se spolupořada-
telskou agenturou Globart 
z Brna. „Máme na čem sta-
vět, díky této spolupráci se 
už přerovskému publiku 
představilo několik hvězd-
ných jmen. Vzpomeňme tře-
ba Štefana Margitu, Evu Ur-
banovou a v nedávné době 
i Andreu Tögel Kalivodo-
vou,“ uzavřel. 

Dalším koncertem cyk-
lu Setkání žánrů v Přero-
vě bude v úterý 1. prosince 
Čtvero ročních období An-
tonia Vivaldiho. Adventní 
čas pak rozezní koncert svě-
toznámého houslisty Vác-

lava Hudečka za doprovodu 
profesionálního Komorního 

orchestru Musici Boemi v čele 
s koncertním mistrem Filhar-
monie Brno.  fli

Devatenáctý ročník minifesti-
valu hudby a slova Hudboslove-
ní, který tradičně pořádá Duha 
Klub Dlažka, je naplánovaný od 
4. do 28. listopadu. Jak už bývá 
zvykem, nabídne nejrůzněj-
ší žánry – country, jazz, blues 
i rockovou muziku. Z pravidel-
ných hostů Klubu Dlažka po-
tvrdil účast zpěvák Luboš Po-
spíšil, z Prahy do Přerova zavítá 

Minifestival Hudboslovení nabídne talentovaného kytaristu Willa Jacobse
i folk-rocková kapela Hromosvod 
a elektronické seskupení Mydy 
Rybycad, ze zahraničních aktérů 
přijal pozvání teprve šestadvace-
tiletý Will Jacobs z amerického 
Chicaga, který vystoupí se svou 
kapelou. Pro děti je připravený 
lampionový průvod a pohádko-
vý karneval. Mezi koncerty bu-
dou i dvě besedy na téma Nový 
Zéland a Norsko. 

„Celé hudboslovení je domlu-
vené od začátku letošního roku, 
zatím vše platí a doufáme, že pla-
tit bude. Věříme, že si akce najde 
i své návštěvníky, pokud to situa-
ce dovolí. O případných změnách 
budeme informovat na webo-
vých stránkách www.dlazka.cz,“ 
uvedl organizátor Hudboslovení, 
předseda Duha klubu Dlažka Ja-
roslav Biolek.   fli

V souvislosti s koronaviro-
vou pandemií mají kina pro-
blém s promítáním. Když jsou 
otevřená, nemají co hrát, proto-
že nabídka nových filmů je vel-
mi omezená - čeští i zahraniční 
distributoři odkládají premi-
éry. A to se týká i přerovského 
kina Hvězda. „Distributoři za-
čali už v září stahovat premiéry 
zahraničních titulů, takže kro-
mě českých už zase nebylo moc 
co hrát. Přišli jsme o filmy Smrt 
na Nilu, bondovku Není čas ze-
mřít, ještě předtím o nový Top 
Gun, nebo o Marvelovku Black 
Widow,“ přiblížila situaci v kině 
Hvězda jeho vedoucí Svata-
va Měrková. Provozovatelé kin 
jsou tak odkázání na české 

Kino mění listopadový program, do středy bude vysílat jen od 20 hodin
snímky, přičemž velké naděje 
vkládají do Karla – dokumentu 
o Karlu Gottovi od Olgy Malířo-
vé Špatové. 

Přerovské kino Hvězda tak 
mění listopadový program. 
„Rozhodli jsme se, že v listopa-
du budeme promítat od pondě-
lí až do středy jen ve 20 hodin. 
Ve čtvrtek a v pátek v 17 a ve 
20 hodin a o víkendu budou mi-
nimálně tři představení den-
ně, včetně dětských projekcí ve 
14 hodin. První a poslední ne-
děli v měsíci promítáme pro děti 
už v 10 hodin dopoledne,“ nastí-
nila Měrková.

V listopadu se mohou ná-
vštěvníci opět podívat do kry-
tu, a to v rámci programu ke 

PROGRAM KINA 17. LISTOPADU
10:00  Prohlídka protiatomového krytu a jeho technického zázemí       
11:15 Do krytů, Přerove! 70 Kč přístupný  
14:00 Maxinožka 2   140/120 Kč přístupný  
17:00 Karel   140 Kč přístupný  
20:00 Přerovské povstání…75 let poté 70 Kč přístupný  

dni 17. listopadu, v tento den se 
bude promítat také dokument 
Do krytů, Přerove! a Přerovské 
povstání… 75 let poté. Divác-
ky úspěšný festival Proti větru, 
věnovaný horolezectví a dalším 
aktivitám na horách, který byl 
v kině na programu také v lis-
topadu, organizátoři vzhledem 
k situaci raději zrušili. Kromě 
toho se ruší i akce pro senio-
ry nebo promítání pro školy. 

V plánu je zatím jen 24. listopa-
du cestovatelská diashow Marti-
na Loewa na téma Dubaj. „Dny, 
kdy bylo během října kino z na-
řízení vlády zavřeno, jsme vy-
užili k redigitalizaci. Vyměnili 
jsme původní lampový projek-
tor za nejmodernější laserový 
a zaškolili personál. Další pro-
dlevu bychom si už ale nepřáli, 
ztráty jdou do statisíců korun,“ 
řekla Měrková.  fli

Felixe Slováčka při vystoupení v Městském domě dopro-

vodilo smyčcové kvarteto.  Foto | Městský dům Přerov

Minifestival hudboslovení je mixem žánrů - za-

zní blues, jazz i rock.  Foto | Duha klub Dlažka
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

SK Přerov
Eva Machalová, tel.: 725 017 083
5. 11. Rožnov p. Radhoštěm – Valaš-
ská Bystřice, 10 km, vede Bernátová, 
vlak 7:37
5. 11. Brodek – Citov – Věrovany – Dub 
n. Moravou, 10 km, vede Lančová, auto-
bus 8:45 nást. č. 11, vedoucí z Brodku
7. 11. Hovězí – Ochmelov – Lysný – 
Vsetín, 16 km, vede Sedláková, vlak 6:23. 
Účast nahlásit vedoucí!
12. 11. Mor. Třebová– Kříž. vrch – Mor. 
Třebová, 10 km, vede Michňová, vlak 
6:15
14. 11. Čekyně – Lhotka – Brodek u Pře-
rova, 10 km, vede Peprnová, autobus 
9:00 nást. č. 13
19. 11. Hostýn – Chvalčov – Bystřice, 
10 km, vede Szabóová, autobus 8:00, 
nást. č. 23
19. 11. Hodonín – Mutěnice, 12 km, 
vede Válková vlak EC 7:53 
21. 11. Lipník n. Bečvou – Osek – Přerov, 
14 km, vede Šťávová, vlak 8:20 
26. 11. Uhřičice – Křéby – Nezamyslice, 
13 km, vede Láhnerová, autobus 8:25, 
nást. č. 16
28. 11. Hranice n. M. – Uhřínov – Pot-
štát, 16 km, vede Sedláková, vlak 8:20. 
Účast nahlásit vedoucí!
TJ Spartak Přerov 
Vítězslav Vaculík,  
tel.: 776 806 161
4. 11. Grygov – Krčmaň – Hradisko – 
Velký Týnec – Grygov, 15 km, vlak 8:05, 
vede Dittelová

7. 11. Česká Třebová – Palice – Rybník 
– Česká Třebová, 18 km, vlak 8:15, vede 
Ligurský
11. 11. Troubelice zast. – Úsov – Moravi-
čany, 11 km, vlak 7:06, vede Pěček
18. 11. Drahotuše – Rybáře – podél Beč-
vy – Lipník n.B., 14 km, NAD 8:20, vede 
Mužíková
21. 11. Svatý Kopeček – Mariánské Údo-
lí – Velká Bystřice – Olomouc, vlak 7:06, 
vede Dittelová
25. 11. Lomnice u Rýmařova – Vysoký 
kámen – Slunečná – Moravský Beroun, 
14  km, vlak 6:35, vede Ligurský
28. 11. Domašov nad Bystřicí – Těšíkov-
ská kyselka – Lipina – Šternberk, 17 km, 
vlak 7:06, vede Ligurský 

VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA  
KČT TJ Spartak Přerov

www.vhtprerov.cz
Tomáš Beránek, tel.: 602 575 673
Všechny akce zrušeny z důvodu korona-
virové nákazy.  
Aktuální stav a podrobnosti na webo-
vých stránkách.

ORNITOLOGICKÁ STANICE 
Otevírací doba:  
pondělí až pátek 8:00–16:00 
sobota a neděle 9:00–17:00 
Stálé expozice
Ptáci České republiky
Ptačí zahrada Františka Gintera 
Výstavy: 
do 30. 11. Čižba – umění jemné a lí-
bezné. Výstava o tom, jak a proč ptáční-
ci ptáky lapali a s čím je spojený odchyt 
ptáků dnes. Jednotné vstupné 30 Kč.

Akce:
5. 11. od 16:30 Odpoledne u krmítka. 
Hravě o přikrmování ptáků v zimě, výro-
ba dřevěného krmítka. Přihlášky do 3.11. 
na syrycanska@prerovmuzeum.cz nebo 
581 219 910. Vstupné 20 Kč za osobu + 
100 Kč za 1 krmítko. ORNIS. 
6. 11. od 16:00 Fusing, spékané sklo – 
ryba. Výtvarná dílna. Vstupné 420 Kč. Je 
třeba se přihlásit na syrycanska@prero-
vmuzeum.cz nebo 581 219 910 12, koná 
se při minimálním počtu 5 účastníků. 
ORNIS. 
10. 11. od 17:00 Minimalismus. Jak se 
dá žít na několika metrech čtverečních 
– přednáška Alvina Korčáka. Vstupné 
10 Kč. Korvínský dům na Horním ná-
městí 31. 
18. 11. od 17:00 Vermikompostová-
ní. Přednáška ekoporadny o zpracování 
bioodpadu pomocí žížal. Vstupné 10 Kč. 
Korvínský dům na Horním náměstí 31.
28. 11. od 13:00 do 17:00 Bylinkové Vá-
noce. Použití léčivých rostlin v domác-
nosti, výroba dárků z bylin a aromatic-
kých olejů s paní Věrou Žďárskou.  
Přihlášky telefonicky na tel. číslo 581 219 
910 nebo e-mailem na adresu  
syrycanska@prerovmuzeum.cz.  
Vstupné 300 Kč. ORNIS.
Programy pro příměstské tábory  
a jiné zájmové skupiny:
Jak ptáčky lapati – o ptáčnících a od-
chytu ptáků v nové výstavě
Ptáci – o ptácích v naší expozici
Zimní – o ptácích na krmítku
Ježkův rok – o životě ježků v průběhu 
celého roku

Pan Bobr, stavitel – návštěva bobrů 
u laguny
Stromy – o stromech v parku Michalov
Na návštěvě v záchranné stanici – ko-
mentovaná prohlídka ZS, zdarma
Mykologická poradna  
pondělí 8:00–16:00
Ekoporadna  
pondělí až pátek 8:00–16:00
Semínkovna – sdílená semínka zdarma 
pondělí až pátek 8:00–16:00
Kontakt na tel. 581 219 910,  
ornis@prerovmuzeum.cz nebo osobně 
v ORNIS. Informace o programech na 
www.ornis.cz nebo FB. 

MUZEUM KOMENSKÉHO  
V PŘEROVĚ – PŘEROVSKÝ ZÁMEK

www.prerovmuzeum.cz
Otevírací doba:
pondělí až pátek 8:00–17:00
sobota a neděle 9:00–17:00 
Výstavy:
do 15. 11. Z deníku malého táborníka. 
Historický sál.  
Vstupné 20/10 Kč. 
do 1. 11. První proti okupantům! Pře-
rovské povstání v roce 1945. Kaple. 
Vstupné 40/20 Kč.
do 22. 11. Hledání podobizny Ko-
menského. Chodba ve 2. patře. Vstupné 
20/10 Kč.
do 20. 12. Zdeněk Burian: Školní vý-
ukové obrazy. Galerie přerovského zám-
ku. Vstupné 40/20 Kč.
Akce:
24. 11. od 17:00 Hrady na Plzeňsku. 
Přednáška Lubomíra Vyňuchala. Vstupné 
10 Kč. Korvínský dům, Horní náměstí 31. 

Tóny brodeckých zvonů rozezní vánoční galerii
Prezentace uměleckého zvonařství slavného rodu Dytrychů 
z Brodku u Přerova zakončí letošní výstavní rok v Galerii města 
Přerova. Romantickou a sváteční atmosféru adventu na Horním 
náměstí vykouzlí speciální instalace zvonů a zvonků všech 
velikostí od miniatur až po třísetkilové obry. Nebudou chybět 
ani umělecké předměty slévárenství, výstavní exponáty zvonů 
pro věže, ukázka historické zvonice na dřevěných stojkách nebo 
stylizace zvonařské dílny. Na své si přijdou i drobní sběratelé, 
součástí expozice bude po celý prosinec i vánoční prodej 
bronzových miniatur a uměleckých děl. 

 Při vernisáži bude odhalen 
výroční zvon k 70. výročí založe-
ní zvonařské dílny, které připadá 
na letošní rok. „Svůj první zvon 
odlil v roce 1950 v místě součas-
né dílny dědeček Josef Dytrych. 
Teprve po dlouhých sedmi de-
sítkách let se dílna přemístí, le-
tos jsem začala s výstavbou mo-
derního areálu s výstavní síní na 
okraji naší obce. K jubileu odlé-
váme výroční zvon se speciál-
ním reliéfem, prvně bude před-
staven právě při vernisáži,“ říká 
vnučka zakladatele, v pořadí již 

třetí žena ve vedení zvonařské 
dílny, její současná manažerka 
Leticie Vránová-Dytrychová. Vá-
noční výstavu brodeckých zvonů 
v Přerově chce pojmout s noble-
sou a velkorysostí sobě vlastní. 
„Kromě historie dílny bychom 
rádi představili i významné za-
kázky, jako třeba solitér vyro-
bený k příležitosti návštěvy naší 
země Janem Pavlem II. Svatý 
otec ho osobně posvětil,“ vzpo-
míná Dytrychová. 

Stěny galerie zaplní dobové 
fotografie dílny a vzpomínky na 

některé opravdu významné za-
kázky zvonů s příběhem. „Výsta-
va bude aranžována ve vánočním 
duchu, primárně dekorována 
větvičkou tújí, která je součástí 
kartuše zvonařské dílny,“ infor-
movala vedoucí galerie Lada Ga-
lová. Vstup do stylizované dílny, 
v níž se promění zadní salonek 
galerie, bude rámován dokonce 
originálním dobovým vývěsním 
štítem. Demonstrace lití zvonů 
včetně detailů, jako nářadí, for-
my, nádoby na míchání zvonovi-
ny nebo licí kabáty a štíty, bude 
doplněna také o formičky k vo-
skovému odlévání výtvarných 
prvků na zvonech, jako jsou re-
liéfy či ornamenty. Návštěvníci 
spatří i ukázky formovací jílovité 
hlíny včetně příměsí, jakými jsou 
ječmenné plevy, kravské chlupy 
nebo pivo. 

Své místo v instalaci najdou 
i netradiční zvony. „Miluji ex-
trémy, ráda porušuji linie zvonu, 

kdy záměrně dochází k nežádou-
cím tónům, ale je to cesta, kterou 
ráda zkouším – odchylovat se od 
zavedeného standardu,“ říká Le-
ticie Dytrychová.  

Originální budou podle ve-
doucí galerie Lady Galové nejen 
vystavované objekty, ale i samot-
ná instalace výstavy a transport 
exponátů. „Přesouvat zvony tak, 
abychom jim neporušili srdce 
nebo jejich povrchovou úpravu je 
při váze několika set kilogramů 
logistickým oříškem. Nápomoc-
ni nám jsou samozřejmě brodeč-
tí zvonaři s jejich zkušenostmi, 
k ruce budeme potřebovat tento-
krát i těžkou techniku jako jeřá-
by či vysokozdvižné vozíky,“ dala 
nahlédnout pod pokličku přípra-
vy výstavy Lada Galová. 

Vánoční vernisáž se uskuteční 
ve čtvrtek 26. listopadu v 17 ho-
din za hudebního doprovodu dua 
Michal Sabadáš a Apolena So-
chůrková.  fli
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GALERIE KAFE OD HOLKY, MOSTNÍ 13

Galerie Kafe od holky připravilo od 1. listopa-
du výstavu s  názvem Imelised Eesti Saared. 
Jedná se sbírku fotopláten autorky Vladimí-
ry Minárikové. Ukazují minimalismus venko-
va a krajiny ze sedmi estonských ostrovů, kte-
ré autorka navštěvovala během let 2014–2019, 
kdy žila v Estonsku. Barvy na plátnech jsou pů-
vodní, neprošly korekcí, a proto dojem, který získáte, když se na obrazy dí-
váte, je autentický. Některé pohledy jsou například velmi strohé jako sa-
motné Estonsko po většinu roku. Autorka navštívila mnohokrát největší 
ostrov Saaremaa, ze kterého pochází většina fotografií vč. všech „zimních“ 
obrazů. Tento zimní výjezd na ostrov byl jedinečný velmi tuhým mrazem 
a nádherným světlem k focení. Plátna budou vystavena do konce roku. 

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

V listopadu můžete v Galerii ESO obdivovat nové litografie známé praž-
ské herečky a malířky Ivy Hüttnerové. Z jejích obrázků sálá touha po ži-
votě a v některých je doslova zakleto kouzlo staré Prahy s malými krámky 
v zapadlých koutech ulic a na jiných kvete láska každého věku a druhu, ať 
už babiček a dědečků, anebo červených luceren. Spatřit můžete také její 
kalendář na rok 2021. Ale potěšit se můžete také ze zajímavých kalendá-
řů jiných autorů – Zuzany Honsové, Ivany Pavlišové, Jiřího Vidláka či To-
máše Limberka.  

GALERIE MĚSTA PŘEROVA
26. 11. od 17:00 – Tóny brodeckých 
zvonů – Prezentace uměleckého zvo-
nařství slavného rodu Dytrychů z Brod-
ku u Přerova, vánoční vernisáž za 
hudebního doprovodu dua Michal Sa-
badáš a Apolena Sochůrková.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Akce pro dospělé:
5. 11. Prodej vyřazených knih a časopi-
sů, suterén MěK v Přerově, Žerotínovo 
nám. 36, od 8:00 do 17:00 hod.
25. 11. Střední Amerika (Panama a Kos-
tarika) – cestovatelská beseda s Alenou 
a Jiřím Márovými, Ministerstvo země-
dělství ČR v Přerově, Wurmova 2, od 
17:00 hod.

HRAD HELFŠTÝN 
Otevírací doba: 
sobota–neděle 9:00–16:00  
Více informací:  Mgr. Kristina  
Sehnálková, mob. 724 947 541,  
e-mail: sehnalkova@prerovmuzeum.cz, 
www.prerovmuzeum.cz
Muzeum Komenského v Přerově, p.o., si 
vyhrazuje právo na změny v programu. 

MĚSTSKÝ DŮM 
8. 11., 13:30 Nedělní párty – Tradiční 
taneční odpoledne pro seniory se sku-
pinou Mini.
9. 11., 19:30 Láska v přímém přeno-
su – šest příběhů se odehrává během 
jednoho večera – tak třeba manželský 
pár dostane zaplaceno za sex v přímém 
rozhlasovém přenosu, rocková hvěz-
da musí odolávat svodům sotva zleti-
lé fanynky. Osudy postav se prolínají, 
zápletky se vrství.  Hrají: P. Čtvrtníček, 
K. Frejová, D. Suchařípa a další.
10. 11., 19:30 František Nedvěd – kon-
cert přeložený ze 14. října.
14. 11., 19:00 Móda elegantních dam 
– módní přehlídka zpestřená orientál-
ním vystoupením a show Železného 
Zekona. 
15. 11., 19:30 – Celloween – projekt 
kapely Arrhythmia a Moravské školy 

tance, který nemá v naší republice ob-
doby. Propojení rockové hudby a mo-
derního tance na hororové téma Karla 
Jaromíra Erbena – Svatební košile. Na 
představení si na své přijdou jak mi-
lovníci klasického divadla a baletu, tak 
zarytí rockeři.
21. 11., 20:00 Re-Vox – tancovačka – 
sobotní tancovačka se známou přerov-
skou kapelou.
22. 11., 13:30 Nedělní párty – tradiční 
taneční odpoledne pro seniory se sku-
pinou Harmony.
28. 11., 19:30 Václav Neckář & Bacily 
v pořadu Půlnoční turné.
Upozornění: Dopolední představení pro 
děti „Břichomluvec Zdeněk Polach a Ma-
týsek“, původně plánované na neděli 
15. listopadu, se přesouvá na náhradní 
termín s datem 21. března 2021.

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
Centrum SONUS 
Palackého 17a/2833, Přerov 
Pondělí 2. 11. 
8:30 cvičení s prvky Tai Chi
9:45 Peruánské byliny – Olga Župková
Čtvrtek 5. 11.
8:15 cvičení se smovey kruhy
9:30 cvičení se smovey kruhy
Pondělí 9. 11.
8:30 cvičení s prvky Tai Chi
9:45 Bylinky na zahrádce – plánujeme 
zahradu společně s dětmi z MŠ
Úterý 10. 11. 
Vycházka: Dluhonice. Odjezd autobu-
sem č. 115 z Palackého ul. v 10:11. 
Čtvrtek 12. 11.
8:15 cvičení se smovey kruhy
9:30 cvičení na balónech
Pondělí 16. 11. 
8:30 cvičení s prvky Tai Chi
9:45 Hypersenzitivní lidé a jejich fun-
gování ve společnosti – Dominika 
Dobišová
Čtvrtek 19. 11.
8:15 cvičení se smovey kruhy
9:30 cvičení se smovey kruhy
Pondělí 23. 11.
8:30 cvičení s prvky Tai Chi

9:45 Biblické tance – Mgr. Eva 
Tkadlecová 
Čtvrtek 26. 11.
8:15 cvičení se smovey kruhy
9:30 cvičení na balónech
Pondělí 30. 11.
8:30 cvičení s prvky Tai Chi
9:45 Antibiotika a jak s nimi zacházet – 
Mgr. Vendula Kubíčková
Internet pro seniory každé pondělí 
8:45–12:45 a čtvrtek 8:00–11:30. 
PC kurz pro začátečníky – kurz se 
skládá ze sedmi lekcí, vždy v pondělí od 
13:00 do 14:30. Kurz začíná v pondělí 
30. 11. 2020. Cena kurzu je 450 Kč. Kurz 
probíhá v Centru SONUS, Palackého 
17a a přihlásit se můžete u M. Krejčířo-
vé, tel. 777 729 521.

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
Jateční 26, Přerov
4. a 18. 11. Odborná poradna a kance-
lář, 15:00–18:00

RODINNÉ CENTRUM SLUNÍČKO
Sokolská 26, Přerov
Pondělí – herna otevřena od 9:00 do 
12:00. Od 10:00 začínají Různohrátky. 
Není potřeba se přihlašovat. Od 17:30 
do 18:30 probíhá Fit máma s hlídáním 
dětí, je nutné se přihlásit.
Úterý – herna otevřena od 9:00 do 
12:00. Od 10:00 začínají Zpívánky. 
Není potřeba se přihlašovat. Od 16:15 
do 18:00 probíhá 1x měsíčně Rozhý-
bej svůj jazýček. Doporučený věk je 
2–4 roky. Není potřeba se přihlásit.
Středa – herna otevřená jen pro přihlá-
šené od 9:00 do 12:00, v 10:00 začíná 
Cvičení s miminky. Od 16:00 do 18:00 
probíhá Keramika pro děti s doprovo-
dem, je nutné se předem přihlásit.
Čtvrtek – herna otevřena od 9:00 do 
12:00. Od 10:00 začíná Tvoření. Není 
potřeba se přihlašovat. Od 16:00 do 
17:00 probíhá angličtina pro děti First 
steps to English, je nutné se přihlásit.
Projekt Pečuj doma otevírá bezplat-
nou poradnu pro pečující osoby v pro-
storách RC Sluníčko v Přerově. Poradnu 

můžete navštívit vždy ve středu od 
9:00 do 12:00 hodin. Své dotazy může-
te psát také na olomoucky@pecujdo-
ma.cz nebo se obracejte telefonicky na 
704 607 833.

DUHA KLUB DLAŽKA

4.–28. 11. Hudboslovení 19. ročník – 
Klub Teplo, Horní nám., Přerov
4. 11. Pocta Haně Hegerové
5. 11. Hromosvod
7. 11. Kukulín
12. 11. Luboš Pospíšil a 5P
13. 11. Federico DeVittor Band
14. 11. Nový Zéland
14. 11. Mydy Rabycad
20. 11. Country večer
21. 11. Karneval pro hravé děti
21. 11. Lampioňák
21. 11. Emotikony
25. 11. Dunaj
26. 11. Szidi Tobias
27. 11. Rockový večer
Akce pro děti a mládež – Základna 
Dlažky Rajnochovice
13.–17. 11. Tuka Dlažka
20.–22. 11. Atlantida znovu v ohrožení
27.–29. 11. Alenka v Říši záhad
Podrobnosti na www.dlazka.cz 

HVĚZDÁRNA PŘEROV

Pravidelná čtvrteční pozorování,  
při pěkném počasí a při jasné obloze 

VÝSTAVIŠTĚ PŘEROV

Kalendář s informacemi o akcích je uve-
řejněn na www.vystavisteprerov.cz

 BAZÉN PŘEROV 

Vzhledem k současné situaci, souvise-
jící s pandemií onemocnění COVID-19, 
a v souvislosti s vládními omezeními 
nemůžeme zveřejnit provozní dobu 
pro měsíc listopad 2020. Sledujte proto 
průběžně stránky www.sportoviste-
-prerov.cz.

KINO HVĚZDA PŘEROV, WWW.KINOHVEZDAPREROV.CZ, TEL.: 581 331 313

Pro aktuální program sledujte webové stránky a sociální sítě kina Hvězda.

Změny v konání akcí mohou být z důvodu aktuální COVID-19 situace vyhrazeny.


