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Útulku docházejí zásoby pro zatoulaná zvířata, 
z vánočních dárků přitom mohou žít celý rok

V Henčlově vznikla  
soukromá boží muka
Boží muka jsou vzpomínkou na 
prarodiče. 
 STRANA 8

Most přes Strhanec  
čeká modernizace
Nová lávka  
bude bezbariérová. 
 STRANA 11

Vypadá to, že Přerované při 
svých starostech o zdraví téměř 
zapomněli na zvířata v útulku, 
ke kterým bývali vždycky štědří. 

Ťuňťa je asi jedenáctiletý kříženec, který má 

rád společnost lidí. Malým plemenům, jako 

je i on, oblékají ošetřovatelky na zimu hřejivé 

oblečky.   Foto | Útulek pro zatoulaná zvířata 

Na náměstí Přerovského povstání už nebudou platit parkovací karty

Všechny akce uvedené v tomto vydání Přerovských listů jsou platné 
k datu uzávěrky a není vyloučeno, že budou kvůli epidemiologické situa-
ci zrušeny, či posunuty.

Přerovskému útulku pro za-
toulaná zvířata docházejí záso-
by jídla od dárců. Během roku 
jim přinášeli psí i kočičí granu-
le či konzervy a díky jejich pře-
jícnosti bylo jídla dostatek. Jenže 
nejspíš kvůli vládním opatřením 
přestali lidé útulek navštěvovat. 

„Na jaře k nám občas ještě ně-
kdo zavítal, ovšem teď už sko-
ro nikdo, dochází nám tak úpl-
ně všechno. Jen díky projektu 
Plné bříško, kterého jsme sou-
částí a který nám pomáhá, mají 
zvířata ještě co jíst. Náš útulek je 
i přes koronavirová omezení stá-
le otevřený, rádi návštěvníky při-
vítáme,“ řekla ošetřovatelka Mo-
nika Chromčíková. 

Radost obyvatelům útulku 
udělají i pamlsky

Pokud by lidé chtěli útulku 
něco darovat, mohou to být kro-
mě granulí a konzerv také dez-
infekční prostředky, stelivo pro 
kočky nebo bavlněné deky a pro-
stěradla. Vánoční dárky mo-
hou vydržet i celý rok a útulku 
ušetří desítky tisíc korun. „Vel-
kou radost by nám udělaly ko-
čičí granule pro koťata nebo pro 

OTEVÍRACÍ DOBA ÚTULKU  
PRO ZATOULANÁ ZVÍŘATA

Pondělí, středa, pátek:
od 10 do 16 hodin
Sobota, neděle:
od 8 do 11 hodin
Útulek pro zatoulaná zvířata se 
nachází v zahrádkářské kolonii 
mezi Předmostím a Dluhonicemi.

JEDNÁNÍ ZASTUPITELŮ

Zastupitelé města se sejdou v pondělí 7. prosince ve 14 hodin ve velkém 
sále Městského domu. Zastupitelé budou jednat například o rozpočtu 
města na rok 2021, dále pak třeba o rozšíření bezalkoholových zón (člá-
nek na straně 6) nebo o záměru pořídit nové kontejnery na odpad (člá-
nek na straně 10). 

Přímý přenos z jejich jednání mohou zájemci sledovat na webových 
stránkách města www.prerov.eu a v Televizi Přerov. 

Změny v systému parkování 
začnou od ledna platit v Přero-
vě. Z placeného parkování „vy-
padne“ parkoviště ve vnitrob-
loku Kainarovy ulice, naopak 
před Pasáží v Palackého ulici 
bude nainstalován automat na 
lístky – a řidiči budou za stání 
platit.

„Nově se také vymezují loka-
lity, pro které budou vydávány 
parkovací karty podnikatelům, 
kteří v daném místě podnikají, 
nebo lidem s trvalým pobytem. 
Třeba na náměstí Přerovského 
povstání už nebudou moci po-
žádat o vydání parkovací karty, 
takže kdo tam od 8 do 18 hodin 
odstaví auto, musí si koupit lís-
tek,“ informoval přerovský pri-
mátor Petr Měřínský. Zdůraznil, 
že ceny za parkování se nemění 

a s navýšením parkovného se 
v tuto chvíli nepočítá.  Nové na-
řízení, schválené radou, také 
upravuje používání dlouhodo-
bých parkovacích lístků a parko-
vacích karet, které budou platit 
vždy v daném kalendářním roce 
a dále pak do 15. ledna následu-
jícího kalendářního roku. Parko-
vací karty vydané pro rok 2020 
tak budou v platnosti do poloviny 
ledna příštího roku. 

Kolik se platí  
za parkování v Přerově?

Parkovací lístek stojí 10 korun 
za každých započatých 30 mi-
nut stání, 100 korun za celý den, 
1 000 korun za 31 dnů stání 
a 8 400 korun za kalendářní rok. 
Parkovací karta stojí 600 korun 
(pro fyzickou osobu, která v dané 

V těchto dnech se obyvate-
lé útulku začínají připravovat na 
zimu. Ošetřovatelé jejich kotce 
vystýlají slámou, starými deka-
mi a prostěradly, byť jsou zatep-
leny. Menší plemena jsou obleče-
na do hřejivých oblečků. 

Více koček než psů
V útulku poprvé žije více ko-

ček než psů, koček je jednadva-
cet, psů sedmnáct. „Před měsí-
cem jsme objevili v krabici před 
dveřmi útulku pět čerstvě na-
rozených koťat. Máme tady ale 
i starší kočky, o které nikdo nemá 
zájem, což je škoda, protože jsou 
zvyklé být doma, mají rády svůj 
klid a k adopci jsou vhodnější,“ 
dodala Chromčíková. 

Fotografie zvířat, která jsou 
vhodné k adopci, společně s je-
jich jménem, věkem a rasou na-
jdete na straně 14. fli

lokalitě má trvalé bydliště nebo 
tam vlastní nemovitost), 2 400 ko-
run (pro každou další osobu), 3 ti-
síce korun (pro právnickou nebo 

kastrované kočky. Pro pejsky 
bychom byli rádi za granule pro 
seniory a pro menší plemena. 
Zpestřením pro zvířata jsou i pa-
mlsky, které dostávají za odmě-
nu,“ uvedla Chromčíková.

fyzickou osobu, která v dané lo-
kalitě má sídlo nebo provozovnu), 
6 tisíc (pro každou další fyzickou 
nebo právnickou osobu). lech
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Nejisté vánoční trhy trápí prodejce vánočních výrobků

Vánoční strom má dvě stě nových baněk i 3D špici

Růžena Kelnarová pracuje doma v Zábeštní Lhotě ve své malé dílně. Na letošní Vánoce připra-

vila tisícovku ručně malovaných baněk.  Foto | Archiv Růženy Kelnarové 

Rozsvícení vánočního stromu bude letos bez diváků, koncerty 
žádné, koledy z ampliónu a punč si lidé na náměstí vychutnat 
nesmějí - budou s ním muset odejít domů. Zástupci města 
i Kulturních a informačních služeb města Přerova dlouho čekali 
na poslední rozhodnutí ohledně vánočních oslav. Změní se jen 
v případě, že by se vládní nařízení zásadním způsobem rozvolnilo. 
S živým vystoupením kapel nebo dětí se ale už nepočítá.

Vánoční strom zdobí náměstí, 
vedle něho ale letos nestojí pódi-
um. „Jehličnan zdobí náměstí od 
konce listopadu. Přerovu jej da-
roval obecní úřad v Radslavicích. 
Jedná se o krásnou douglasku,“ 
nastínil ředitel Kulturních a in-
formačních služeb města Přero-
va Jaroslav Macíček. Navěšeno je 
na něm dvě stě nově pořízených 
bílých baněk v kombinaci s ba-
revnými, zdobí ho světelný řetěz, 
špici zkrášluje rovněž nová hvěz-
da ve 3D formátu. „V sobotu 21. 

listopadu dorazil na Masaryko-
vo náměstí strom, v průběhu ná-
sledujícího týdne ho pracovníci 
technických služeb nastrojili a na 
první adventní neděli, tedy 29. lis-
topadu, strom rozsvítíme, přesný 
čas ale sdělovat nebudeme, aby se 
na místě nesrocovali lidé,“ vysvět-
lil primátor Petr Měřínský. 

Hudba z ampliónů  
a sedm stánků

Od stejného dne má být na 
Masarykově náměstí rovněž 

sedm stánků, nabízejících pun-
če, svařená vína, bramboráky, 
spirály a další pochutiny, ovšem 
zákazníci si je tu budou moci 
pouze zakoupit v „okénkovém re-
žimu“ - tedy vyber, zaplať, odejdi. 
„Své místo tu bude mít i stánek 

K vánočním městským osla-
vám neodmyslitelně patří i tra-
diční trhy a historický jarmark. 
Jestli se letos uskuteční a v ja-
kém rozsahu, to se uvidí podle 
vládních nařízení. Na konečný 
verdikt čekají i lidé, kteří na vá-
nočních trzích prodávají vlastní 
rukodělné výrobky. Někteří se 
na advent ještě připravují, jiní už 
to vzdali.

Perníčky letos  
u Malinů nevoní

Každoročně své medové per-
níčky na jarmarku nabízí Milena 
Malinová z Přerova, pro kterou 
ještě donedávna bylo její řemes-
lo spojené s trhem také obživou. 
Jenže vše změnil koronavirus. 

„V jarní vlně pandemie byly 
pozastaveny velikonoční trhy, 

s vánočními formičkami či oz-
dobami, prodávat se budou i vý-
robky z chráněné dílny sdruže-
ní Most k životu,“ doplnil ředitel 
Kulturních a informačních služeb 
města Přerova Jaroslav Macíček. 
Na náměstí bude rovněž kasička, 
do níž mohou zájemci přispět na 
koupi kompenzačních pomůcek, 
které z výtěžku sbírky koupí sdru-
žení Alfa handicap. Místo živých 
koncertů rozezní centrum repro-
dukovaná hudba z ampliónů.

Prozatím je ještě v přípravě 
i historický jarmark, který se má 
konat na stříbrnou neděli na Hor-
ním náměstí, zrušen není ani oh-
ňostroj na Nový rok nebo plavec-
ká show v řece Bečvě – konání 
těchto akcí ale bude ještě upřes-
něno podle aktuální epidemiolo-
gické situace. red

nemohla jsem prodávat ani kras-
lice, ani perníky. V září jsem sice 
byla na několika menších tr-
zích, ale už byly znát obavy lidí 
– návštěvnost byla nízká a tržby 
malé. Teď se všechny akce opět 
pozastavily, a tak jsem zbytek ne-
prodaných perníčků rozdala po 
rodině,“ řekla Milena Malinová. 
Na nejistý adventní prodej se už 
nepřipravuje, místo toho se napl-
no začala věnovat výrobě palič-
kovaných krajek – tedy nadčaso-
vému tématu. Stala se i lektorkou 
a paličkování vyučuje online – 
nejmladší její žačce je třináct let 
a nejstarší třiaosmdesát. 

Náhradní plán zatím nemá 
ani Ludmila Studená z Majetína, 
která vyrábí tradiční perník vy-
kládaný z dřevěných forem. I ona 
pravidelně prodává své výrobky 

na přerovských vánočních tr-
zích. „Je to celoroční práce, vy-
robila jsem stovky perníčků, 
které jsou určené k dekoraci na 
vánoční lidový stromeček. Per-
níčky jsou trvanlivé, nemají žád-
nou dobu spotřeby, tak pevně 
věřím, že je přece jen prodám, 
alespoň v omezeném množství,“ 
posteskla si Ludmila Studená. 
Mezi její nejprodávanější perníč-
ky patří ty s motivem chaloup-
ky – symbolizující pohodu a tep-
lo domova, nebo ty s betlémskou 
hvězdou.

Připraveno má tisíc baněk
Zasněžené chaloupky, anděly 

i sovy nejčastěji maluje i Růžena 
Kelnarová, ovšem na ručně vy-
ráběné skleněné baňky. S jejich 
zdobením začíná v srpnu, aby 
na advent byly připraveny. „Je to 
hrozné, na Dušičky jsem se sna-
žila prodávat věnečky, nachys-
tala jsem jich pět beden a bylo 
to k ničemu a příští rok už je ne-
využiji. Baňky maluji půl roku 
dopředu, připraveno mám tisíc 
kusů. Mávla jsem nad tím rukou 
a uvidíme, jak to s vánočními 
trhy bude,“ řekla Růžena Kelna-
rová, která žije v Zábeštní Lhotě 
a posledních pár let své výrobky 
prodává také v Přerově. Inspira-
ci čerpá v lidové tvorbě, nejčas-
těji maluje podle baněk, které si 
pamatuje z dětství, ty stoleté má 
schované na památku.  fli

Stříbrnou neděli  
oživí jarmark 

Pokud to vládní opatření do-
volí, Horní náměstí zpestří na 
stříbrnou neděli 13. prosince tra-
diční historický jarmark. Pro-
gram je plánovaný jako obvyk-
le od devíti hodin ráno do čtvrté 
hodiny odpoledne. Náměstí by 
opět mělo ožít díky hercům po-
uličního divadla, na jarmarku 
budou pro návštěvníky ke koupi 
tradiční řemeslné výrobky a k vi-
dění ukázky dobových řemesel. 

Trhy na Horním náměstí před 
zámkem v okolí studny se pod-
le dochovaných dobových snímků 
konaly od nepaměti. Organizáto-
ři věří, že letošní rok nebude vý-
jimkou. V loňském roce na pódiu 
vystoupily se svým programem 
zhruba dvě stovky dětí ze středis-
ka volného času Atlas a Bios, i jejich 
účast na jarmarku je zatím nejistá. 

„Akci zatím připravujeme 
podle původního plánu, kolik 
účinkujících skupin nakonec do-
razí, je těžko odhadovat. Každo-
pádně my jsme připraveni před-
vést mimo jiné naši novou hru, 
kterou lidé mohli vidět na měst-
ských hodech. Kvůli opatřením 
se nestýkáme, tak jsme ani nic 
nového připravit nemohli,“ uve-
dl za organizátory Petr Novotný 
z přerovského šermířského spol-
ku Markus M. Společně s nimi 
se na akci podílí sdružení Anima 
Historica a Kulturní a informač-
ní služby města Přerova.  fli

Douglaska na Masarykově náměstí nemá 

vlastní špici, dostane na ni 3D hvězdu. Popr-

vé  nebude vedle stromu instalované pódi-

um.  Foto | Juraj Aláč 
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Nový invalidní vozík, nebo i polohovací postel? 
Záleží na tom, jak budou Přerované štědří
Nový mechanický invalidní vozík nebo elektrická polohovací postel 
– jednu z těchto kompenzačních pomůcek by vedení přerovského 
sdružení Alfa handicap chtělo pořídit z výtěžku z kasičky. Ta bude 
během adventu umístěna pod vánočním stromem na náměstí 
T. G. Masaryka. 

Záležet bude na tom, jak moc 
budou lidé štědří. „Pokud by se 
podařilo vybrat okolo šesti ti-
síc korun, máme už vytipovaný 
nový mechanický invalidní vo-
zík, protože ty stávající už jsou 
hodně zastaralé. Kdyby část-
ka byla vyšší, okolo deseti tisíc 
korun, mohli bychom zakoupit 
i elektrickou polohovací postel, 
aktuálně máme v půjčovně k dis-
pozici čtyři,“ nastínila mana-
žerka sociálních služeb Ivana 
Apolenářová. 

Sdružení půjčuje kompenzač-
ní pomůcky lidem, kteří se kvůli 
zdravotním problémům ocitnou 
v nouzi. K dispozici má devětat-
řicet pomůcek, jako jsou napří-
klad chodítka, sedačky do vany 
nebo schodolezy, přičemž nej-
větší poptávka je právě po polo-
hovacích postelích a invalidních 

vozících. „Do půjčovny přichá-
zejí naši klienti a také veřejnost 
tehdy, když mají zdravotní pro-
blémy a čekají na to, než jim po-
jišťovna poskytne peníze ke kou-
pi vlastní pomůcky. Po tu dobu si 
danou věc zapůjčují,“ vysvětlila 
Apolenářová. 

Sdružení pomáhá  
i prostřednictvím osobních 
asistentů

Organizace zajišťuje kromě 
půjčovny také registrovanou te-
rénní sociální službu osobní asis-
tence. Sedm asistentů denně do-
chází do domácností uživatelů, 
kterým poskytují pomoc v oblas-
ti zvládání péče při osobní hygi-
eně, přípravě jídla a pití, pomá-
hají rovněž při zajištění chodu 
domácnosti, doprovází uživate-
le při procházkách, na nákupy či 

k lékaři. Umožňují jim tak udr-
žovat kontakt se společenským 
prostředím. Uživatel si může 
sám určit dobu, kdy k němu asi-
stent dochází. Společně mohou 
strávit tři i devět hodin. 

Sdružení aktuálně poskytu-
je službu osobní asistence jede-
nácti lidem. „Asistent poskytu-
je uživateli takovou pomoc, aby 
si co nejvíce věcí dokázal zvlád-
nout sám. Jde o vzájemnou spo-
lupráci. Například při vycházce 

na nákup pomůže s oblékáním, 
posadí klienta na invalidní vozík 
a jdou společně do obchodu. Uži-
vatel si vybírá potraviny, asistent 
je dává do košíku,“ řekla Apole-
nářová. Sociální služba osobní 
asistence je financována z dotací 
Ministerstva práce a sociálních 
věcí prostřednictvím kraje a pře-
rovského magistrátu, volnočaso-
vé aktivity pak z dotací a darů. 
Sdružení funguje v Přerově od 
roku 2011. fli

Sociální služba osobní asistence funguje už od roku 2011.  Foto | Archiv Sdružení Alfa handicap

Jak vidí Přerov děti? Kalendářem pro rok 2021 budou provázet obrázky školáků
Mamut hrající si s hlavou 

sněhuláka, podzimní listí pa-
dající na Městský dům, Micha-
lov z ptačí perspektivy, otužilci 
v Bečvě, formule sjíždějící pře-
rovskou rokli, děti ve skatepar-
ku nebo hasiči v akci. Obrázky 
vytvořené až s technickou peč-
livostí, ale i rozvolněné a vtip-
né se staly součástí nového ka-
lendáře Přerova. Výtvarných 
potřeb se chopili školáci z osmi 
základních škol a jejich výkre-
sy teď budou majitele kalendářů 
provázet celým jednadvacátým 
rokem jednadvacátého století.

Kalendář obsahuje 66 prací
V posledních letech byly 

městské kalendáře výhradně fo-
tografické. Pracovníci marke-
tingového oddělení se proto roz-
hodli pro změnu a oslovili letos 
v lednu s prosbou o spoluprá-
ci děti – do plánů sice vstoupi-
lo uzavření škol, ale i přesto se 
podařilo sesbírat výkresy a zá-
měr dotáhnout do konce. „Ško-
láci od nás dostali jako podklad 

fotografie a měli možnost sní-
mek ztvárnit libovolnou tech-
nikou, pracovat přitom mohli 
i se svou fantazií, nešlo o přesné 
přenesení záběru na papír. Ví-
tán byl vtip i nadsázka,“ říká ná-
městek primátora Petr Kouba. 
Pod šikovnýma rukama školáků 

tak vznikly kresby a malby vý-
znamných budov či dominant 
Přerova, ale i krásných zákoutí, 
které město má, nechybí v něm 
ani Přerované v ulicích či na ak-
cích. „Celkově nám přišlo 221 
výkresů, z nich jsme pak do ka-
lendáře vybrali 66 prací od 57 
autorů,“ doplnila Jana Pivodová 
z Kanceláře primátora. Vzhle-
dem ke koronavirové situaci se 
jen nepodařilo vypodobnit pěk-
ná místa všech místních částí 
– děti je měly podle původních 
plánů osobně navštívit a přenést 
na papír i milý „vesnický kolo-
rit“, který k Přerovu díky těmto 
částem taktéž patří.

Kalendář měl projít slavnost-
ním křtem a malí i mladí vý-
tvarníci se měli za odměnu se-
jít na promítání v kině Hvězda 
– ani na to už kvůli opatřením 
nedošlo. Sada, čítající stolní, ná-
stěnný a kapesní kalendář, tak 
poputuje po rozvolnění pravi-
del rovnou do prodeje. Zájem-
ci si ho mohou koupit v Měst-
ském informačním centru a také 

v knihkupectví Mezi světy za 
190 korun.

Kalendář pro rok 2022?  
Navrhněte jeho podobu

Město Přerov vydává své 
vlastní kalendáře už řadu let. 
Ten loňský byl složen ze snímků 
města od učitele hudby Bohumi-
la Kratochvíla. Předloňský nesl 
téma „průmyslový Přerov“, rok 
předtím byl námětem Městský 
dům, který slavil 120 let. Rokem 
2016 provázel Přerovany kalen-
dář, který přinášel historický 
pohled na město – a o rok dřív 
nesl svědectví z dob dvou svě-
tových válek. Do konce roku by 
mělo být známo i téma kalendá-
ře pro rok 2022. „A tak přichá-
zíme s výzvou pro Přerovany, 
kterých se ptáme, jaké téma či 
zpracování by se jim líbilo, co by 
přivítali, popřípadě čím by moh-
li sami přispět. Své náměty mo-
hou posílat do konce prosince na 
adresu jana.pivodova@prerov.
eu,“ navrhuje vedoucí Kanceláře 
primátora Daniela Novotná.  lech

Na snímku Štěpán Koryčan, sedmák ze Zá-

kladní školy Svisle. Do kalendáře přispěl ob-

rázkem, který má ve stolním kalendáři místo 

na Štědrý den. Foto | Město Přerov
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Advent by měl být skromný, i když to bude 
těžké, vzkázal přerovský farář Rosenberg
Farář Římskokatolické farnosti Josef Rosenberg slouží 
v Přerově dva roky. Za tu dobu si svým lidovým přístupem 
získal mnoho příznivců. I v této těžké době stále slouží mše, 
i když bez zaplněných lavic... Věřící je mohou sledovat online 
prostřednictvím internetu, ale i díky místním televizím. „Lidé 
jsou rádi, že přenosy mší fungují, a já jsem rád, že mohu věřící 
pozdravit. Třeba ti, kteří jsou delší dobu omezeni pohybem ve 
svém bytě, rádi vzpomínají. Záběr z jejich místního kostela, to je 
pro ně srdeční záležitost,“ řekl přerovský farář. A co ještě vzkázal 
lidem v tomto čase a co pro něj samotného znamená vánoční 
období, o tom se rozpovídal v rozhovoru.

Charita připravuje na 3. ledna online benefiční Tříkrálový koncert 

Monika Fleischmannová

Začal advent, co to pro vás 
znamená? 

Klasické vánoční období je 
pro mě vždy poměrně hektické. 
Všichni se připravujeme na na-
rození Krista – uklízí se, naku-
puje, ale připravit se musí i naše 
duše. Lidé přichází ke zpovědím, 
konají se ranní bohoslužby i za 
účasti dětí, které vyhlížejí pří-
chod Krista. S adventem je spo-
jena spousta příprav na Vánoce, 
poté už v té době vánoční vrcholí 
v kostele koncerty, představení, 
sbory zpívají koledy, všechno je 
to pěkné, ale taky náročné.

Vypadá to, že letos to 
ale bude vše trochu 
komornější...

To nejspíš ano, přiznám se, že 
sám nevím, co od toho očekávat. 
Pokud to bude rozumné, a podle 

mě i správné, tak by advent měl 
být ještě velmi soukromý, i když 
to bude pro mnohé z nás velmi 
těžké. Lidé si budou chtít užít 
vánoční trhy, rodinná setkání, 
ale není to možné v té šíři, jak 
jsme byli zvyklí. Doufám, že bu-
dou možné alespoň bohoslužby 
pro méně lidí. Přál bych si, aby 
to lidé vydrželi, aby k sobě byli 
ohleduplnější, aby blízcí neone-
mocněli, aby se mohli se svými 
rodinami setkávat i dál, nejen 
o Vánocích. Uvidíme se s rodi-
nou později, to je přece lepší než 
kdyby onemocněli.

Je tohle váš vzkaz lidem?
Ano a ještě bych rád dodal, 

aby si vážili každého okamži-
ku, kdy jsou s těmi nejbližší-
mi. Je docela možné, že nám 
ta doba chce naznačit, že když 
jsme dosud neměli čas na niko-
ho a na nic, teď ten čas máme. 

Měli bychom přehodnotit prio-
rity, uvědomit si, že Vánoce ne-
jsou jen o nakupování, ale prá-
vě o tom setkávání, abychom si 
toho svého blízkého člověka uži-
li. Když se narodil Kristus, tak 
přišel Bůh na svět a Bůh je láska. 
Otevřel svou náruč pro člověka 
a s Kristem přišla spása či zá-
chrana, to znamená, že přichází 
láska mezi lidi, to je něco, co tu 
předtím nebylo.

Jak vypadá váš Štědrý 
večer?

Zůstávám v Přerově a spo-
lečně s kněžími z okolí míváme 
společnou večeři v netradičním 
čase od pěti do sedmi hodin ve-
čer, abychom stihli bohoslužby, 
večerní mše svaté. S rodinou se 
setkávám až 26. prosince. Pře-
dáváme si praktické dárky, co 
se tradičních zvyků týče, tím 
základním je, že se člověk po-
modlí, zvlášť za naše blízké i za 
naše zemřelé. S příbuznými se 
spojíme alespoň skrze modlitbu 
a přiblíží se nám spása, to, že se 
narodil Ježíšek. 

Děkan Římskokatolické církve v Přerově Josef Rosenberg. Foto | Juraj Aláč

Síla má mnoho podob, ale jed-
nu tvář je podtitul prvního roč-
níku online benefičního kon-
certu Tříkrálové sbírky Charity 
Přerov, který se uskuteční 3. led-
na 2021 od 17 hodin. Záštitu nad 
koncertem převzal děkan Řím-
skokatolické farnosti Přerov Jo-
sef Rosenberg. Benefiční koncert 
bude přenášen z kostela svaté-
ho Vavřince a na programu bude 
tematicky laděný instrumentál-
ní hudební doprovod, který bude 

proložen audiovizuálními me-
dailonky s přáním všeho dobré-
ho z úst známých občanů města 

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY

Římskokatolická farnost Přerov připravuje  
tradiční vánoční bohoslužby
K Vánocům neodmyslitelně patří Štědrovečerní půlnoční mše, kdy do 
kostela často zavítají i lidé, kteří jinak na mše nechodí. Přerovská farnost 
i letos pro své farníky i širokou veřejnost připravila vánoční bohoslužby. 
Aktuální změny programu vzhledem k měnícím se vládním omezením 
najdete na webových stránkách farnosti www.farnostprerov.cz.

 ŠTĚDRÝ DEN  
24. 12. 2020 ČTVRTEK

SLAVNOST NAROZENÍ 
PÁNĚ  

25. 12. 2020 PÁTEK

SVÁTEK  
SV. ŠTĚPÁNA  

26. 12. 2020 SOBOTA

SVÁTEK SVATÉ  
RODINY  

27. 12. 2020 NEDĚLE

SILVESTR  
31. 12. 2020 

ČTVRTEK

MATKY BOŽÍ 
PANNY MARIE  
1. 1. 2021 PÁTEK

sv. Vavřinec Přerov 15:00, 21:00 9:00, 10:30 10:30, 18:30 9:00, 10:30, 18:30 17:00 9:00,10:30, 18:30

Předmostí 21:00 8:45 8:45 8:45 15:00 8:45

Šířava --- 7:30 7:30 7:30 --- 7:30

Přerova. „Přemýšleli jsme, jak 
můžeme k lidem v dnešní spe-
cifické době co nejblíže donést 

poselství, která k době adventu, 
Vánoc a k novému roku patří. Prá-
vě dnes, více než kdy jindy, cítíme 
potřebu předat do nového roku 
uvědomění vlastní síly, posel-
ství a povzbuzení každého jedno-
ho z nás. A proto online koncert,“ 
řekla ředitelka Charity Přerov 
Alena Pizúrová. Více informa-
cí o koncertu bude průběžně při-
dáváno na webové stránky Chari-
ty Přerov www.prerov.charita.cz 
a sociální sítě Charity Přerov.
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INZERCE

Předškoláci si zlepší fyzičku

Sportujeme ve školce – to je 
projekt, do kterého se zapojí šest 
přerovských mateřinek. 

Určen je pro děti od pěti do 
sedmi let, které se zábavnou for-
mou pod vedením profesionální 
trenérky a instruktorky budou 
učit zejména základům atleti-
ky, gymnastiky a míčových her. 
Jakmile to epidemiologická si-
tuace dovolí, budou dvakrát za 
měsíc jezdit do moderního spor-
tovního areálu v místní části 
Žeravice.

„S projektem přišel Sportov-
ní klub Žeravice a nám se jejich 

nápad líbil, neboť chceme pod-
porovat zvýšení pohybové akti-
vity u dětí předškolního věku. 
Sportovat budou děti ze školek 
z místních částí Předmostí, Če-
kyně, Vinary, dále pak ze zařízení 
v ulicích Sokolská, Optiky a Koz-
lovská,“ řekl náměstek přerovské-
ho primátora pro oblast školství 
Petr Kouba. Pilotní projekt počítá 
s deseti lekcemi, na každé z nich 
má být asi padesát dětí a rodiče za 
každou hodinu zaplatí dvacet ko-
run jako příspěvek na dopravu. 
Zbylou část nákladů uhradí měs-
to, které se bude podílet částkou 

kolem 30 tisíc korun. Lekce po-
vede trenérka a fyzioterapeutka 
z Centra pohybu Olomouc, kte-
rá má za sebou letitou zkušenost 
s dětmi, a v rámci své odborné 
praxe budou pomáhat i studen-
ti z Gymnázia Jana Blahoslava 
a Střední pedagogické školy. 

Předškoláci budou sportovat 
v nejnověji zrekonstruovaném 
přerovském sportovním areálu 
v Žeravicích, který od loňského 
podzimu do letošního jara pro-
cházel modernizací za 16 milionů 
korun a který klub pro tyto účely 
poskytne zdarma. lech

Žeravická hala byla slavnostně otevřena letos v září. Ještě před uzavřením haly kvůli vládním nařízením v ní žeravický házenkářský oddíl stihl 

několik tréninků.  Foto | Město Přerov

Přerov získal bronz
Přerovský úřad je k občanům 

přívětivý. Potvrzuje to bronzo-
vé krajské umístění v soutěži, 
kterou už pátým rokem vyhla-
šuje Ministerstvo vnitra. Měs-
to se v této mo-
tivační soutěži 
umístilo už po-
druhé, v roce 
2017 si odvezlo 
stříbrné oceně-
ní. Modro-bílá 
samolepka s ra-
zítkem a nápi-
sem „Přívětivý úřad 2020“ tak 
opět vítá u vchodu návštěvníky 
magistrátu. 

Do klání se letos v únoru za-
pojilo 142 obcí s rozšířenou pů-
sobností a městských částí, 
účastníci odpovídali prostřed-
nictvím on-line dotazníku na 
šedesát otázek, které byly ná-
sledně kontrolovány. V rámci 
Olomouckého kraje se před Pře-
rov dostal jen zlatý Prostějov 
a stříbrný Šumperk. Hodnotite-
le zajímala především vstřícnost 
a nové možnosti, které občanům 
zlepšují komunikaci s úřadem.

„My jsme mohli poprvé v této 
soutěži uvést, že máme Face-
book, Instagram i Mobilní Roz-
hlas – to všechno se nám teď 
osvědčuje, jde o rychlou komu-
nikaci s lidmi. Zvláště v nou-
zovém stavu nebo v případě 
povodní jsou aktuální zprávy 
důležité,“ řekl primátor města 
Petr Měřínský.  red



6 AKTUÁLNĚ Z PŘEROVA DENNÍ ZPRAVODAJSTVÍ NA WWW.PREROV.EU–A––––TELEVIZE PŘEROV

Letos v létě se přerovští profesionální hasiči přestěhovali do nové požární zbrojnice v ulici 

9. května – a jejich letité působiště na adrese Šířava 25 osiřelo. Po nich se sem budou stě-

hovat městští strážníci a dobrovolní hasiči. Projektová příprava na úpravu už byla zaháje-

na, stát bude okolo 600 tisíc korun a musí zohlednit potřeby všech složek. Policisté, kteří 

v současné době pracují ve stísněných podmínkách, tam očekávají odpovídající kance-

lářské prostory, místo pro veřejnost, archivy, sklady, psinec i parkoviště pro služební vozy. 

Projekt se musí vypořádat i s tím, kde bude pult centrální ochrany, kamerový systém nebo 

trezor pro úschovu střelných zbraní a střeliva. Dobrovolní hasiči si nárokují pro svůj výkon 

především přenechání výjezdových garáží a zázemí v přilehlých místnostech.   red

 Foto | Juraj Aláč

INZERCE

Díky bakteriím  
je dno Laguny tenčí Nábřeží, Pasáž, park i dětské hřiště. 

Budou to další bezalkoholové zóny? 

Vlivem vytrvalých dešťů byla hladina v  říjnu 

a listopadu rozvodněná.  Foto | Město Přerov

Bakteriální směs, za kterou 
město Přerov zaplatilo 195 tisíc 
korun, zlikvidovala bahno na dně 
Laguny, které by jinak muselo od-
vézt 220 nákladních aut. „Máme 
v ruce zprávu, která jasně říká, že 
v Laguně došlo k úbytku o 1 800 
metrů kubických, a to považuje-
me za solidní výsledek. Spokoje-
ni jsou i rybáři, kteří nás už vloni 
upozornili, že jde touto pro příro-
du šetrnou metodou dostat ze dna 
usazeniny,“ říká náměstek pře-
rovského primátora Michal Zá-
cha. V minulosti odbahňoval La-
gunu sací bagr, jenže výsledkem 
byl úbytek 90 centimetrů bahna 
za 3 a půl milionu korun, navíc 
auta musela usazeniny převážet 
na speciální místo. red

Bezalkoholové zóny má Pře-
rov už od konce roku 2011, kdy 
vešla v platnost vyhláška zakazu-
jící pití v osmadvaceti lokalitách, 
k nimž patřila zejména prostran-
ství u marketů, kostelů, hřišť – 
ale i konkrétní ulice a místa, která 
se stávala oblíbenou oblastí pija-
nů. Pokud záměr podpoří v pro-
sinci i zastupitelé, přibude od 
nového roku do této vyhlášky na-
příklad celé nábřeží Protifašistic-
kých bojovníků, nábřeží Edvarda 
Beneše, okolí městského rybníku, 
dvorní trakt v Kozlovské ulici – 
kde se nachází Rákosníčkovo hři-
ště – nebo okolí hotelu Strojař, jež 
se stalo novým oblíbeným mís-
tem přerovských bezdomovců. 

Alkohol má být zapovězen i v oko-
lí parku s majákem či nedalekého 
ústí mlýnského náhonu Strhanec, 
které je rovněž místem, kde po 
návštěvnících často zůstávají vy-
prázdněné lahve. „Do lokalit jsme 
zařadili i Pasáž mezi ulicemi Kra-
tochvílova a Palackého a parčík 
před Přerovankou v Kainarově 
ulici, protože i toto jsou oblíbená 
místa lidí, kteří holdují popíjení 
venku,“ řekl přerovský primátor 
Petr Měřínský. 

Strážníci se při svých pochůz-
kách setkávají s lidmi závislý-
mi na alkoholu, kteří žijí na ulici 
a pod vlivem narušují veřejný po-
řádek či občanské soužití. „Chova-
jí se často nepřístojně. Dopouštějí 

se verbálního i fyzického napadá-
ní a obtěžují ostatní občany. To je 
také jeden z důvodů, proč je tře-
ba rozšířit zákaz i na další místa,“ 
konstatoval šéf strážníků Omar 
Teriaki. Podotkl, že nelze předpo-
kládat, že by strážníci vypisovali 
bezdomovcům pokuty – jelikož 
by se to míjelo účinkem. Nicméně 
odebrání alkoholu je pro ně citel-
nou a vymahatelnou hrozbou.   lech

Lidé popíjející na veřejnosti budou mít v Přerově utrum. Protože 
pod vlivem alkoholu dělají problémy, chtějí radní rozšířit lokality, 
kde bude od ledna zakázáno užívat alkoholické nápoje. Místa 
vytipovali městští strážníci, kteří se denně potýkají s potížisty, kteří 
s „krabičákem“ polehávají na lavičkách u Bečvy nebo postávají 
s „lahváčem“ v Pasáži. 

Zákaz konzumace alkoholu bude platit nově 

také na nábřeží Edvarda Beneše.

 Foto | Juraj Aláč 
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Sportovní hala stála 16 milionů korun a slavnostně se otevřela v září.  Foto | Město Přerov

Monika Fleischmannová

Ze zastřešeného hřiště pro házenkáře  
vznikla letos v Žeravicích nová sportovní hala
Poslední přerovskou místní 
částí, kterou ještě zbývá 
představit, jsou Žeravice. Leží 
necelých šest kilometrů od 
Přerova v údolí říčky Olešnice 
a jsou vyhlášenou rekreační 
oblastí i rájem chatařů. 
V letošním roce tam vybudovali 
veřejné osvětlení a nový veřejný 
rozhlas. Více v rozhovoru 
prozradila předsedkyně Žeravic 
Ludmila Landsmannová.

Jak se žije lidem 
v Žeravicích?

Myslím, že lidem se tady žije 
vcelku dobře. A to především 
díky okolním lesům, zeleným 
stráním a meandrovému údo-
lí říčky Olešnice, pros-
tě krásné přírodě, která 
k nám láká nové mladé 
obyvatele. Jenže star-
ší občané odcházejí 
a trend je bohužel tako-
vý, že nám dlouhodo-
bě počet obyvatel kaž-
doročně klesá. Dalším 
kladem Žeravic je blíz-
kost a dostupnost měs-
ta. I když dobré spojení 
do Přerova v součas-
né době zkomplikova-
la výstavba kanalizace v Čekyni. 
Co obzvlášť mladým lidem chybí, 
to je mateřská škola. Máme sice 
ve svém katastru budovu bývalé 
mateřské školy, ale vedení měs-
ta má s touto nemovitostí bohu-
žel jiné záměry. Provoz školky 
u nás hodnotí jako neperspektiv-
ní a školku, kterou bychom v obci 
tolik potřebovali, opět zřídit ne-
zamýšlí. Důležitý je také obchod, 

který se již několik let snažíme fi-
nančně podporovat, aby prodej-
na zůstala v Žeravicích zacho-

vána. Zvláště v dnešní 
covidové době se uká-
zalo, že udržet v obci 
obchod, byla dobrá vol-
ba nejen v zájmu seni-
orů, ale všech našich 
občanů.

Do čeho jste v le-
tošním roce 
investovali?

V lokalitě Na Náv-
si bylo nově vybudo-
váno veřejné osvětlení 

a nový veřejný rozhlas. Stále pro-
bíhá rekonstrukce takzvané lho-
tecké lávky. Nedávno jsme také 
slavnostně otevřeli novou spor-
tovní halu, která vznikla zastře-
šením stávajícího házenkářské-
ho hřiště. Hala byla vybudována 
s podporou dotačních progra-
mů, které získal sportovní klub 
Žeravice. Díky tomu má klub 
další významný prostor pro své 

aktivity, které již přesahují rá-
mec naší místní části. Dokončila 
se výstavba nového mostu přes 
říčku Olešnici a v příštím roce 
bychom chtěli, aby se podařilo 
zrekonstruovat další most přes 
tuto říčku v ulici U Stadionu, 
kde je důležitá přístupová cesta 
ke zmiňované tělocvičně. Most 
je v havarijním stavu a v součas-
nosti musí být uzavřený. 

Co ještě byste chtěli 
opravit?

V ulici Pod Lesem je ve vel-
mi špatném stavu komunikace, 
projekt její obnovy je připraven. 
Velkou neznámou je pak násled-
ná rekonstrukce vozovky v ulici 
U Stadionu, o kterou usilujeme 
již několik let. Příští rok bychom 
také chtěli po etapách začít 
s opravou chodníku v ulici Če-
kyňská, na kterou bylo vydáno 
stavební povolení. Naším cílem 
je také revitalizace návsi a obno-
va starých polních cest, na kte-
rých bychom společně s občany 

chtěli vysadit nové stromořadí, 
a tak rozšířit pásy zeleně v oko-
lí Žeravic.

Jaký je u vás kulturní 
život?

Kulturní život se většinou 
odehrává v prostorách úřa-
dovny. Náš místní výbor často 
spolupracuje s klubem seniorů 
a místní knihovnou. Společně 
pak organizujeme různé výsta-
vy, cestovatelské besedy a tvo-
řivé dílny. Každoročně pořá-
dáme rozsvěcování vánočního 
stromu spojené s mikulášskou 
nadílkou pro děti, zpívání ko-
led u kaple a sousedské setká-
ní občanů u betlémského světla 
v době adventu. Obnovili jsme 
tradici vodění medvěda, každo-
ročně u nás v novém roce pro-
bíhá tříkrálová sbírka. Jediným 
sportovním spolkem je u nás 
Sportovní klub Žeravice, se kte-
rým spolupracujeme zvláště při 
pořádání hodových oslav a lam-
pionových průvodů.

Předsedkyně komise 
místního výboru Ludmi-
la Landsmannová.   
 Foto | Archiv Ludmily  
 Landsmannové

Ladislav Mikeska 
Já mám v Žeravicích 
jen zahrádku, jinak 
bydlím v Přerově. 
Mám to tady moc 
rád a je sem skvělé 
spojení autobusem 
z města. Nic mi tady nechybí, jezdím 
sem každý den. Místním i trochu zá-
vidím, mají tady teď novou sportov-
ní halu a všechno, co člověk v mém 
věku potřebuje, je dostupné.

Jak se vám žije v Žeravicích?

Martina Zámorská 
Máme tady příměst-
skou dopravu i linko-
vý autobus, je tady 
dobře. Máme tady 
i obchod, který je 
otevřený jen dopo-
ledne, ale to stačí. Stejně všichni jez-
dí do Přerova do supermarketů. Teď 
postavili novou halu na házenou 
a hodně se tu staví nové rodinné 
domky. Jsme tady moc spokojeni.

Eva Černá 
Já jsem se narodila 
nedaleko a žiji tady 
77 roků. Měla jsem 
v Přerově byt, ale 
neodstěhovala bych 
se tam už ani za nic, 
líbí se mi tu. Máme tady všechno, co 
potřebujeme – obchod, les, chodím 
na procházky do přírody, vychova-
la jsem tady dcery, vnoučata a teď 
i pravnoučata. 

Ludmila Zubíková 
Bydlím tady už 
40 let. Narodila jsem 
se v Žeravicích, byd-
leli jsme v hospodě 
a pak jsme postavili 
dům. Vyrůstala jsem 
tady, vychovala tady děti i pravnu-
ky. Bydlela jsem i deset let v Pře-
rově, ale s životem na vesnici se to 
nedá srovnat. Žije se mi tady moc 
dobře, neměnila bych.

ANKETA
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Na boží muka použil dvě stě let staré cihly

„Chtěl jsem tak poděkovat 
mým předkům, hlavně babičce 
a dědovi, kteří tady v domě dří-
ve bydleli, díky nim se dnes mám 
tak dobře,“ řekl Krejčiřík.

Boží muka stojí asi metr za 
plotem, mohou si je tak dobře 
prohlédnout i kolemjdoucí. Na 
první pohled by nikdo z nich ne-
poznal, že tam nejsou odjakživa. 
Pavel Krejčiřík se totiž při jejich 

výstavbě držel osvědčených po-
stupů. „Mám rád tu starou pocti-
vou zedničinu, tu už dneska dělá 
málokdo. Použil jsem dvě stě let 
staré pálené cihly, které jsem si 
kdysi dávno schoval z místní há-
jenky, když se přestavovala. Dále 
jsem pracoval s klasickou mal-
tou a nakonec jsem použil haše-
né vápno jako omítku. Inspiroval 
jsem se božími muky v okolí i na 
internetu,“ uvedl Krejčiřík, který 
„pomník“ stavěl ve volných chví-
lích tři roky.

Stavba je vysoká přes čty-
ři metry, uprostřed za železný-
mi dvířky s prosklenou výplní 
stojí Panna Marie. I dvířka jsou 
poctivá ruční práce. „Poprosil 
jsem o pomoc Jiřího Bouchala 
z Henčlova. Dal si s nimi velkou 
práci, protože nepoužíval žád-
né moderní nářadí, jejich výroba 
mu trvala asi šest měsíců,“ dodal 
Křejčiřík.

Boží muka v Henčlově dosud 
chyběla. V okolí mají jednu his-
torickou kapličku a čtyři křížky. 
Zbývá je ještě vysvětit, až skončí 
vládní opatření kvůli pandemii, 
postará se o to místní farář.  fli

Nová boží muka stojí v rohu zahrady asi metr za plotem. Prohlédnout si je mohou i kolemjdoucí. 

 Foto | Pavel Krejčiřík

Do Lorence teď mohou lidé bez domova jen po skupinkách
Nové zázemí pro lidi bez do-

mova funguje v Přerově od loň-
ského listopadu. Pracovníci cent-
ra Lorenc poskytují pomoc lidem 
ambulantně a podmínkou přitom 
není, aby měli trvalé bydliště ve 
městě. Pracovníci původně před-
pokládali, že by do centra mohlo 
docházet okolo třiceti lidí v nou-
zi, zájem je ale daleko vyšší. 

„Aktuálně k nám přichá-
zí zhruba stovka klientů. Jde 
o lidi, kterým hrozí ztráta byd-
lení, nebo už na ulici žijí. U nás 
mohou provést osobní hygie-
nu, vyprat si prádlo, z charitní-
ho  šatníku dostanou čisté oble-
čení. K dispozici je i prostor pro 
přípravu stravy, kde si mohou 
uvařit. Pokud nemají dostatek fi-
nancí, můžeme jim poskytnout 
potraviny z potravinové banky,“ 
upřesnila vedoucí denního centra 

Adéla Trumberová. Kromě toho 
jim pracovníci centra pomáhají 
s obstaráním běžných záležitostí 
– doprovází je na jednání s úřa-
dy, jsou nápomocni při sepiso-
vání životopisů nebo při hledání 
ubytování.

Centrum dodržuje  
přísná hygienická opatření

I provoz centra ovlivnila koro-
navirová pandemie, přesto služ-
ba v omezeném režimu po celou 
dobu funguje. „Na jaře jsme měli 
výdejní okýnko, aby lidé mohli 
dostat jídlo. Co se týče osobní hy-
gieny, klienty jsme pouštěli jed-
notlivě. Tentokrát jsme mírnější, 
centrum je pro klienty otevřené 
v omezené době a dovnitř pouš-
tíme pouze čtyři osoby. Ti si za-
jistí v centru nejnutnější potře-
by a odchází. Samozřejmě často 

větráme, pereme použité roušky, 
měříme teploty, děláme všechno 
pro to, abychom nemuseli zavřít,“ 
vysvětlila Trumberová. 

Nízkoprahové denní centrum 
Lorenc funguje v ulici U Bečvy 
v prostorách, kde dříve sídlila ob-
lastní pobočka Českého červené-
ho kříže. Celý prostor před zno-
vuotevřením prošel rozsáhlou 
rekonstrukcí, opravovaly se na-
příklad elektrické rozvody, topení, 
kuchyňské kouty i sprcha a zácho-
dy. Charita za přestavbu zaplatila 
přes dvě stě tisíc korun.  fli

S výstavbou si dal Pavel Krejčiřík záležet, použil 

dvě stě let staré pálené cihly. 

 Foto | Pavel Krejčiřík

Jízdy krajem budou  
od ledna snazší

Krajský koordinátor dopra-
vy od příštího roku zavede celo-
síťové jízdenky, se kterými bude 
možné v rámci integrovaného 
dopravního systému neomeze-
ně cestovat po celém Olomouc-
kém kraji. V elektronické formě 
si cestující budou moci zakoupit 
sedmidenní, měsíční, čtvrtletní 
a roční jízdenku. Jednodenní do-
klady zůstávají v papírové podo-
bě. Od nového roku se rozšíří také 
nabídka jízdních dokladů. V elek-
tronické podobě bylo dosud mož-
né koupit sedmidenní a měsíč-
ní. To se od 1. ledna 2021 změní 
– v nabídce v e-shopu na adrese 
eshop.idsok.cz budou také čtvrt-
letní a roční elektronické jízden-
ky. Jednodušší bude také uplatňo-
vání studentských slev v digitální 
podobě.  fli

V Henčlově vznikla nová boží muka. V rohu své zahrady je postavil 
Pavel Křejčiřík. Splnil si tak svůj dětský sen, kdy se rozhodl, že bude 
zedníkem a na památku svých prarodičů postaví zvoničku. Protože 
ale od svého dlouholetého kamaráda Rostislava Chýlka z Bochoře 
před třemi lety získal darem téměř metrovou panenku Marii, rozhodl 
se pro boží muka. 

INFORMACE PRO OBČANY

Na silvestra je úřad  
pro veřejnost uzavřen
V poslední den v roce – úterý 
31. prosince, bude magistrát pro 
úřední jednání uzavřen.
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V Knejzlíkových sadech vzniká Tao stezka

Nastává období, kdy mnoho majitelů chat opouští své přechodné 
obydlí a vrací se sem zase až na jaře. Opuštěné objekty jsou ale 
lákadlem pro zloděje. Policisté proto chaty a rekreační objekty 
v zimních měsících pravidelně kontrolují. Mezi lokality, kde nejčastěji 
provádějí kontrolu, patří Markrabiny, Staré rybníky, Žernava, ulice 
Pod nemocnicí, okolí za zimním stadionem nebo chatové oblasti 
v okolí příměstských částí. 

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

Zdravotnické prostředky

JEDNORÁZOVÉ OCHRANNÉ POMŮCKY

OD ČESKÉHO VÝROBCE

RESPIRÁTOR FFP 2 ROUŠKA

» čtyřvrstvý
» těsně přiléhá k obličeji
» nastavitelná svorka na nos
» baleno po 5 ks

» třívrstvá
» účinnost záchytu ≥ 99 %
» nastavitelná svorka na nos
» baleno po 50 ks

180 Kč
5 ks

390 Kč
50 ks

INZERCE

V lokalitě na Žernavě nad 
místní částí Přerova – Před-
mostím pokračuje obnova 
Knejzlíkových sadů. Ty vznikly 
už ve dvacátých letech minulé-
ho století, potom je ale dlouhá 
desetiletí nikdo neudržoval, až 
se z nich stal neprostupný pro-
stor plný náletových dřevin. 
S jejich obnovou před čtyřmi 
lety začal spolek Predmosten-
zis, který nyní v sadech insta-
luje 85 tabulek s texty Tao. Ná-
vštěvníci je najdou v centrální 
části Knejzlíkových sadů kolem 
pískovcové skály a památníku 
ovocnému stromoví. 

„Postupně na stromy umís-
ťujeme tabulky s verši staré 
moudrosti, už chybí připevnit 
posledních patnáct. Jde o ver-
še v překladu Viktora Horáka. 
Nápad vychází z nedokončené 
vize zakladatele sadů, dlouho-
letého starosty Předmostí Jo-
sefa Knejzlíka. Z dochovaných 
historických pramenů z prv-
ní republiky je zřejmé, že Josef 
Knejzlík plánoval do sadů dá-
vat kameny se slovy mudrců,“ 
objasnil předseda spolku Pred-
mostenzis Libor Pokorný.

Tabulkami s filozofickými ver-
ši si mohou lidé zpestřit procház-
ku. Během posledního půl roku, 
nejspíš i v souvislosti s vládními 
nařízeními, míří do sadů něko-
likanásobně více lidí. „I v listo-
padu, když byl slunečný víkend, 
procházely tudy stovky lidí. Ně-
kteří se u tabulek zastavili, a to 
nás těší. Když si člověk v klidu 
sedne obklopen krajinou, teprve 
má příležitost zamyslet se i nad 
tou svou nějakou vnitřní cestou. 
Tao totiž v překladu znamená 
cestu, jako třeba cestu životem, 
každý nápisy ale může vnímat ji-
nak,“ vysvětlil Pokorný. fli

Při procházce Tao stezkou potkají návštěvníci 

Knejzlíkových sadů pětaosmdesát tabulek 

s filozofickými verši.  

 Foto | Archiv Libora Pokorného

Chataři mohou objekty zabezpečit policejní 
samolepkou, případné zloděje má odradit 

Do terénu vyrážejí naho-
dile v rámci běžné pochůzko-
vé činnosti, velké preventivní 
akce probíhají zpravidla třikrát 
ročně. „Na místě kontroluje-
me všechny možné přístupové 
cesty do chat, kudy by pachatel 
mohl vniknout – dveře, okna, 
přístupy z verandy. Kontroluje-
me i další objekty na pozemku, 
pokud jsou přístupné. V přípa-
dě zjištěných nedostatků nechá-
váme pro majitele upozornění 
v podobě vypsaného kontrolní-
ho lístku, kde ho informujeme 
o tom, že byla provedena kon-
trola a jaké jsme zjistili nedo-
statky,“ řekla policejní mluvčí 

Krajského ředitelství PČR v Pře-
rově Miluše Zajícová. 

Do příjezdu policie  
na nic nesahejte

V loňském roce policisté vy-
šetřovali čtyři vloupání do chat 
a od začátku letošního roku je 
číslo zatím stejné. V případě, že 
došlo ke krádeži či vloupání, je 
nutné, aby majitel objektu vždy 
kontaktoval policii. „Pokud maji-
tel přijde k chatě a zjistí, že byla 
vykradena nebo do ní bylo násil-
ně vniknuto, měl by ihned kon-
taktovat policii a nevstupovat 
dovnitř, aby nezničil stopy, kte-
ré pachatel na místě zanechal. 

A vyčkat do příjezdu policie. 
V žádném případě neuklízet ne-
pořádek,“ dodala Zajícová.

Všichni chataři mají mož-
nost si svůj objekt zaregistrovat 
na příslušném obvodním poli-
cejním oddělení. „Zde vyplní re-
gistrační list a dostanou samo-
lepku, kterou si nalepí na chatu, 

kde uvedou číslo registrace. Re-
gistrace slouží k tomu, aby poli-
cisté měli přímý kontakt na maji-
tele a v případě zjištění narušení 
objektu mu mohli ihned zavolat,“ 
vysvětlila Marta Vlachová z Od-
dělení tisku a prevence Krajské-
ho ředitelství Policie ČR Olo-
mouckého kraje.  fli

Policisté chatařům radí, aby své objekty zabezpečili zábrannými prostředky, pojistili je proti krádeži 

a pro jistotu si cenné věci fotograficky zdokumentovali.  Foto | Archiv PČR Olomouckého kraje



10 AKTUÁLNĚ Z PŘEROVA DENNÍ ZPRAVODAJSTVÍ NA WWW.PREROV.EU–A––––TELEVIZE PŘEROV

Nový projekt počítá s velkoobjemovými 
nádobami s pedálem i robotickou rukou
Unikátní svozová technika, velkokapacitní ergonomické 
kontejnery, chytrá technologie na evidenci výsypů a plánování 
svozových tras – to všechno se má stát součástí nového 
systému svozu odpadů v Přerově. Společný projekt města 
a technických služeb počítá s pořízením speciálních nádob na 
plasty, kov, papír, sklo, bioodpad i komunální odpad a také dvou 
vozidel. Radní už záměr podpořili, teď se ještě čeká na verdikt 
zastupitelů, kteří se sejdou v pondělí 7. prosince.

Přerovské technické služby mají na zimní ob-

dobí připraveno třiadvacet vozidel, které už 

jsou přestavěny na zimní údržbu.

  Foto | Aleš Hrobár

„Nádoby, které máme v plánu 
koupit, jsou pro uživatele snad-
no přístupné a zároveň dovolí za-
budování technologií, jako jsou 
čipy pro monitoring zaplněnosti, 
software umožňující plánovat ři-
dičům svozových vozů optimál-
ní trasy či evidenci odpadních 
nádob,“ uvedl primátor Přerova 
Petr Měřínský. Do projektu chce 
město vstoupit pořízením kon-
tejnerů na tříděný odpad, kte-
ré přijdou na 10 milionů korun, 
technické služby by podle do-
hody koupily nádoby na komu-
nální odpad a auta za 20 milio-
nů. Náklady by v plné výši ale na 
bedrech zúčastněných nezůsta-
ly. „Podařilo se nám dosáhnout 
schválení dotace ze Státního fon-
du životního prostředí, městu by 
se tak vrátilo 85 procent z nákla-
dů a technickým službám 25 pro-
cent,“ potvrdil jednatel Tech-
nických služeb města Přerova 
Bohumír Střelec.

Vozový park by doplnila 
také chytrá auta

Projekt by odstartoval ná-
kupem specializovaných aut. 

„Jedná se o vozidla, která jsou 
vybavena bočním výsypem ná-
dob, není tak potřeba další ob-
sluhy, která by s nádobami mani-
pulovala. Ve voze je pouze řidič, 
který z kabiny obsluhuje robo-
tizovanou ruku,“ vysvětlil ná-
městek technických služeb To-
máš Lolek. Zdůraznil i to, že vozy 
mají i jiné chytré „vychytávky“ – 
auto bude mít například odděli-
telný zásobník na slisovaný od-
pad o objemu asi 20 tisíc litrů, 
který lze použít k převozu pří-
mo ke koncovým odběratelům, 
a tím se vyhnout další manipu-
laci v podobě výsypu, skladování 
a nakládky.

Až budou auta vysoutěže-
na, začne se s pořizováním dvou 
typů kontejnerů. Ten větší o ob-
jemu 3 tisíce litrů má být pro 
lehčí komodity, jako je plast, 
obalové kovy či papír, ten men-
ší o objemu 2 tisíce litrů pro 
bioodpad a sklo. „Provedením 
by měly být nejen designově vy-
laděnější, ale i praktičtější. Je-
jich součástí je například pedál 
pro snadné otevření a hygienic-
ký přístup do nádoby, které se 

už nikdo nebude muset dotýkat,“ 
popsal jednatel Střelec. Počítá 
se s tím, že v první fázi by se na 
konci roku 2021 dostalo do pře-
rovských ulic 322 nádob, jimiž 
by bylo osazeno zhruba 70 pro-
cent stávajících stanovišť na se-
parovaný odpad. „Některá sta-
noviště ale bude nutno stavebně 
upravit a jiná znovu vybudovat. 
Umístěním těchto velkoobjemo-
vých kontejnerů – výměnou za 
současné menší nádoby – dojde 

i k úspoře plochy, na které mo-
hou vzniknout třeba nová parko-
vací místa,“ doplnil Střelec.

Zástupci přerovských technic-
kých služeb konstatují, že systém 
jako celek by byl v České republi-
ce unikátní, byť v západní Evropě 
je už zaveden a rozšířen. Pokud se 
v Přerově pro něj najde podpora, 
bude město na konci roku 2021 
nebo na začátku toho dalšího 
prvním městem v České republi-
ce, které novinku zavedlo.  lech

V současnosti mají občané města možnost odevzdávat své odpady ve sběrných hnízdech do 

nádob o objemu 1 100 litrů nebo ve dvou sběrných dvorech.  Foto | Město Přerov

PODPOŘÍTE PROJEKT NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 7. PROSINCE?

Oslovili jsme všechny předsedy opozičních zastupitelských klubů, 
reagoval pouze zastupitel Jan Horký (SpP a Piráti):
Nelíbí se nám představa, že ulice Přerova zahrnou obří nadzemní kon-
tejnery, které prostě nepůjde přehlédnout. Je smutné, že když jsme po-
žadovali zavedení velkých podzemních kontejnerů, bylo nám řečeno, že 
by se musel koupit speciální svozový vůz a tak to nejde. A nyní se pořizují 
rovnou dva!

Technické služby jsou na zimu připraveny, mají sklady plné posypové soli
Pro letošní zimu mají přerov-

ské technické služby nachystá-
no tři sta tun soli, když to bude 
málo, další tuny soli může doda-
vatel okamžitě přivézt. To třeba 
loni, díky nečekaně teplému po-
časí, nebylo potřeba. 

„Loňská zima byla abnormál-
ně teplá, nakonec tak bylo po-
třeba pouze 80 tun soli. Kro-
mě toho jsme spotřebovali tři 
tuny posypového kamínku, kte-
rý se používá tam, kde je che-
mické ošetření zakázáno, na-
příklad v chráněné oblasti okolo 
městského rybníku. Solanky 
jsme spotřebovali osm a půl ti-
síce litrů,“ řekl vedoucí provozu 

Technických služeb města Pře-
rova Aleš Hrobár.

S námrazou a se sněhem je při-
praveno v přerovských ulicích bo-
jovat třiadvacet strojů, na silni-
cích hlavně sypače a traktorové 
pluhy, na chodnících zase ruční 
kartáče, přičemž udržovat budou 
na 100 kilometrů cest a 120 ki-
lometrů chodníků. „Z vozového 
parku máme připraveny napří-
klad dva vozy, které jsme už osa-
dili pluhem a rozmetadlem pro 
rozhoz soli. Tyto vozy jezdí po 
chodnících, pluží a zároveň solí. 
Připraveno je také třeba vozidlo 
Fuso s předním kartáčem a ná-
sypkou se solankou, které je vhod-
né pro udržování cyklostezek i ko-
munikací,“ upřesnil Hrobár. Loni 

nově pracovníci technických slu-
žeb odhrnovali sníh také v uli-
ci U Strhance a u pečovatelského 
domu v ulici Na Hrázi. Pro letošní 
zimu zůstávají trasy stejné. Měst-
ský operační plán je ke stažení 
a nahlédnutí na stránkách města 
Přerova www.prerov.eu, kde jsou 
vyznačeny trasy a úseky zimní 
údržby. 

Každoročně se pracovníci musí 
připravit i na komplikace v podo-
bě parkujících vozidel, které brá-
ní průjezdu vozidla strojní údržby, 
někde je i problém s úzkými chod-
níky, průjezdný šířkový profil na-
rušují umístěné dopravní značky 
nebo veřejné osvětlení.  fli
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Zkorodovaný mostek dostane i novou rampu
Obyvatelé z Domu s pečova-

telskou službou U Žebračky, ale 
i z nedalekého sídliště se na jaře 
dočkají zahájení generální opra-
vy mostku přes mlýnský náhon 
Strhanec. „Celkový stav součas-
né lávky je hodnocen stavem číslo 
šest – tedy velmi špatný, další stu-
peň je už havarijní. Nechtěli jsme 
dopustit, aby bylo nutné mostek 
uzavřít, protože řada seniorů ho 
využívá jako spojnici a zkratku. 
Další zima by ho mohla odsoudit 
k uzavření,“ řekl náměstek pri-
mátora Michal Zácha. Radní už 
vybrali firmu, která konstrukci za 
2 miliony 934 tisíc korun během 
tří měsíců opraví.

Lávka pro pěší, dlouhá bezmá-
la osmnáct metrů, je už zkorodo-
vaná – rez je zřejmá především ve 
spodní části, na zábradlí opadává 
nátěr a v jedné části je zdeformo-
vané. „Ocelová nosná konstruk-
ce musí být otryskána a její korozí 
oslabená místa zesílena. Násled-
ně bude nutné provést novou 

protikorozní ochranu,“ informo-
val Jan Štajnar z přerovského ma-
gistrátu. S odvodněním mostu se 
nepočítá, neboť lávka nebude tvo-
řit pevnou plochu – konstrukce je 
navržena jako vzdušná a voda přes 
ni nemá problém propadávat dolů. 
Novinkou ale bude bezbariérová 
rampa s opěrnými zdmi, která má 

Most přes Strhanec je už ve špatném stavu. Foto | Město Přerov

Vizualizace nového mostku přes Strhanec. Nově bude součástí mostku také bezbariérová rampa 

s opěrnými zdmi.  Zdroj | Město Přerov

Správa hřbitovů omezila svůj chod, smlouvy na hrobová místa přijdou později
Koronavirová situace se po-

depsala také na personálních 
možnostech Technických služeb 
města Přerova. I tam muselo ve-
dení přijmout taková opatření, 
aby byla činnost zajištěna, byť 
v omezeném měřítku.

„Z důvodu zvyšujícího se po-
čtu zaměstnanců v karanténě 
a kvůli vyšší nemocnosti jsme 
byli nuceni změnit některé pro-
vozní doby. Od 4. listopadu jsme 
omezili provoz Správy hřbitovů, 
která má sídlo v areálu městské-
ho hřbitova – otevřeno tam je 
pouze ve středu od 8 do 12 a od 

13 do 15 hodin,“ informoval jed-
natel technických služeb Bohu-
mír Střelec. V ostatní pracovní 
dny mohou zájemci své požadav-
ky vyřizovat elektronicky, popří-
padě telefonicky, kontakty jsou 
uvedeny na webových stránkách.

Správa hřbitovů zajišťuje 
údržbu sedmi pohřebišť a hřbi-
tovů v Přerově a jeho míst-
ních částech, a to včetně evi-
dence deseti tisíc hřbitovních 
míst. K činnosti patří i uzaví-
rání nájemních smluv k hro-
bovým místům – kvůli zmíně-
ným problémům se pozastavilo 

i vystavování nových smluv, kte-
ré měly nájemcům přijít už na 
začátku podzimu. „Budeme je 
lidem posílat nejpozději do kon-
ce letošního roku, nemusejí se 
bát, že by tímto o své místo na 
hřbitově přišli. Platbu je pak 
možno jednoduše zaslat bezho-
tovostně na účet a podepsanou 
smlouvu mailem na dagmar.
trncakova@tsmpr.cz, případ-
ně poštou na sídlo společnosti 
– nebo vložit do schránky před 
vstupem do čekárny na Správě 
hřbitovů,“ uvedla vedoucí Jitka 
Spurná. Pohřební služba, která 

obstarává smuteční obřady, za-
tím jede bez omezení.

Mění se i provoz na skládce  
a ve sběrném dvoře

S další změnou musejí počí-
tat Přerované, kteří se rozhodnou 
navštívit skládku v Žeravicích 
nebo sběrný dvůr v ulici Generá-
la Fajtla. „Provozní doba skládky 
se změnila od pondělí do pátku od 
6 do 11 hodin. Sběrný dvůr v bý-
valých Želatovských kasárnách 
bude vždy v sobotu uzavřen, ten 
Na Hrázi zůstává v provozu,“ kon-
statoval jednatel Střelec.  lech

Přečtěte si, které mostky, 
lávky a propustky byly 
opraveny v letech 2015 až 
2020 a za kolik

Mosty:
U Sokolovny v Lověšicích: 
 1.857.321 Kč
U Žebračky:  187.706 Kč
Pod Lesem v Žeravicích: 
 10.601.477 Kč
K Nadjezdu v Dluhonicích: 
 584.706 Kč
Dluhonské mosty: 
90.000.000 Kč, z toho Státní fond 
dopravní infrastruktury zaplatil 
78.721.000 Kč 
Most ve Skopalově ulici: 
2.900.000 Kč milionu (stále ve 
výstavbě) 
Lávky:
v parku Michalov:  701.433 Kč
Brabansko:  591.925 Kč
za Výstavištěm (u stavidla): 
 340.712 Kč
na cyklostezce Přerov–Kozlovi-
ce–Grymov:  118.580 Kč
Družstevní v Lověšicích: 
 118.691 Kč
u loděnice:  242.520,30 Kč
Pod Lesem v Žeravicích: 
 262.781 Kč
Osmek:  94.085 Kč
u tenisových kurtů: 
 25.174.883 Kč
Propustky:
Za Vrbím ve Vinarech: 
 2.275.942 Kč
Doubí ve Vinarech:  120.879 Kč
Kočíře v Popovicích:  193.600 Kč
Kovářská v Popovicích: 
 2.354.753 Kč
K Lesu v Penčicích:  109.286 Kč
Nyní se aktuálně dělají tyto 
opravy:
Čekyňská v Žeravicích: 
 507.869 Kč
Riedlova:  1.674.798 Kč

být bezpečná jak pro vozíčkáře, 
tak třeba pro kočárky.

Zbývá opravit tři mosty  
v havarijním stavu

V posledních pěti letech do-
šlo v Přerově a jeho místních 
částech k vylepšení stavu deví-
ti lávek, sedmi mostů a pěti pro-
pustků, aktuálně se teď ještě 
opravuje lávka v Riedlově ulici 
a most v Žeravicích. A i když se 
v poslední době daří naplňovat 
plán oprav, stále ještě jsou v ka-
tegorii sedm – označující hava-
rijní stav – tři stavby. „Jedná se 
o most v ulici U Stadionu v Že-
ravicích, kde už máme vyřízené 
stavební povolení, dále je to pro-
pustek v ulici U Zahradnictví ve 
Vinarech – pro něj už jsme za-
dali projektovou dokumentaci. 
A další problém je u propustku 
u Újezdce, který bude z důvodu 
bezpečnosti uzavřen,“ uzavřel 
Miloslav Dohnal z přerovského 
magistrátu. lech
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Výstava Skleněný den a Skleněná noc  
oživí vánoční Masarykovo náměstí uměním 

Skleněná harfa nebo plastika Smaragdové moře upoutají pohledy návštěvníků při procházce 

centrem města ve výloze bývalé elektroprodejny. Foto | Marek Trizuljak

Potřebujete vrátit vstupné za 
zrušené akce v Městském domě? 

Obří skleněné plastiky a velkoplošné barevné fotografie 
akademického sochaře Marka Trizuljaka zaplní o adventu výlohy 
bývalé prodejny firmy Emos na náměstí TGM v Přerově. Smyslem 
instalace s příznačným názvem Skleněný den/Skleněná noc je 
nejen prozatímní využití stávajícího prostoru k výstavním účelům, 
ale hlavně nabídka nasvětlené podívané, pohledově přístupné 
zájemcům čtyřiadvacet hodin denně. 

„Navrhujeme Přerovanům 
i ostatním návštěvníkům ne-
jen v adventním čase vycházku 
městem kolem vánočního stro-
mu, prohlídku výstavy skla a fo-
tografií po celé délce jedné stra-
ny náměstí TGM, odkud mohou 
pokračovat směrem k vyřezáva-
nému betlému před Galerií měs-
ta Přerova na Horním náměstí,“ 
zve kurátorka výstavy Lada Ga-
lová na improvizovanou vánoční 
procházku městem, působivou za 
světla i potmě. 

Přímo z chodníku před budo-
vou bude zájemcům umožněna 
prohlídka výstavy velkých soch 
a plastik z čirého i barevného skla. 
„K instalaci skleněných objek-
tů použijeme stávající vyvýšené 
sokly, které dříve prodejna měla 

k prezentaci elektrozboží. Jde o to 
nabídnout v prostoru umění, mi-
nimalizovat náklady na pořízení 
expozice a šířit přitom krásno,“ 
popsala záměr Galová. K vidění 
podle ní budou exponáty jako tře-
ba Ucho jehly, Brána nebo Skleně-
ná harfa. „Instalaci bude domino-
vat více než dvoumetrová socha 
Anděla z čirého skla. Tam bude 
ten přesah k Vánocům,“ prozra-
dil autor – olomoucký výtvarník 
Marek Trizuljak. Spodní část vý-
lohy pak zaberou velkoplošné ba-
revné fotografie na plátně s téměř 
abstraktními motivy. „Inspiraci 
při fotografování čerpám hlav-
ně u skleněných ploch, jako jsou 
třeba průhledy okny,“ řekl umě-
lec, který se věnuje malbě, sklář-
ské tvorbě, sochařství, výtvarné 

fotografii, a dokonce i literární 
tvorbě. 

Bratislavský rodák, žijící v Se-
ničce u Olomouce, je členem Unie 
výtvarných umělců Olomoucka 
a Sdružení Q Brno. Na svém kon-
tě má účast na desítkách kolektiv-
ních výstav jak v tuzemsku, tak 
v zahraničí. Je držitelem Čestné-
ho uznání hejtmana Olomoucké-
ho kraje za účast na výstavě Civi-
tas Dei, ocenění České biskupské 
konference za dlouhodobou 

uměleckou tvorbu a kulturní pří-
nos, Ceny Fra Angelica za umě-
leckou tvorbu a kulturní přínos 
udělovanou Radou Konferen-
ce Biskupů Slovenska pro vědu, 
vzdělání a kulturu nebo Ceny re-
dakce blogu iDNES za fotografic-
kou publikační činnost.

Výstava potrvá v zimních mě-
sících 2020/2021. Je prodejní, in-
formace k možnému nákupu děl 
jsou součástí textových panelů na 
místě.  red

Dramaturgie Městského domu 
průběžně stále řeší přesuny nebo 
i rušení některých představení, 
na které byly už dávno vstupen-
ky v prodeji. „Pokud patříte k těm, 
kteří v současné době zvažují, jak 
postupovat při vracení vstupen-
ky, které se mohou lišit způsobem 
zakoupení vstupenky, přinášíme 
vám podrobný návod. Veškeré po-
třebné údaje jsou rovněž uvede-
ny na webových stránkách Měst-
ského domu www.mdprerov.cz,“ 
informoval manažer Městského 
domu Pavel Ondrůj. 

1/ platba rezervovaných vstupe-
nek nebo přímý nákup vstupe-
nek u prodejce

Vstupné vrací tentýž prodejce 
– vstupenky není možné vracet 
na jiném prodejním místě, než na 
kterém proběhla úhrada vstupe-
nek. Vstupenky na zrušená před-
stavení lze vracet po znovuotevře-
ní předprodeje Městského domu, 
a to až do 30. prosince 2020. 

Kino Hvězda se připravuje na provoz
Zaměstnanci kina Hvězda 

nezahálejí ani při současných 
omezeních, kdy sice nemohou 
promítat pro veřejnost, ale kino 
připravují na jeho další provoz. 
V minulých týdnech prošly dez-
infekcí prostory kavárny i vstup-
ních prostor. „Vyprali jsme veš-
keré potahy z židlí i lavic, takže 
lidé po otevření přijdou do čis-
tého a bezpečného prostředí. 
Zazimovali jsme také zahrádku 
včetně bylinek v truhlících,“  po-
psala vedoucí kina Hvězda Sva-
tava Měrková. 

Viditelnou změnou bude po 
znovuotevření kina nové pro-
mítací plátno a moderní lase-
rová promítačka, na kterou se 
zaškolují pracovníci kina, a tré-
nují promítání tak, aby bylo vše 
připraveno na zahájení pro-
mítání. „Je pro nás velmi slo-
žité, že nevíme, jak bude vy-
padat rozvolňování opatření. 
Podle videokonference s před-
sedou Asociace provozovate-
lů kin Martinem Poštou ještě 
dlouho nebude možné připravit 

měsíční program, jak jsou lidé 
zvyklí. Ale bude se jednat maxi-
málně o 14denní programování, 
spíše o týdenní,“ uvedla Svatava 
Měrková. Pro kina je totiž klí-
čové, aby byla povolena konzu-
mace občerstvení v sále, bez něj 
nechtějí zahájit provoz multiki-
na, které mají zisky i z prodeje 
pochutin a nápojů. „Dokud ne-
budou v provozu multikina, ne-
chtějí distributoři uvolnit pre-
miérové filmy a my nemůžeme 
promítat staré snímky, které 
jsou už na DVD nebo ke stažení 
na internetu,“  dodává Měrková. 
Zrušit muselo kino kvůli naří-
zením vlády i naplánované pro-
hlídky krytu.  ala

2/ platba vstupenek po internetu
a/ Vyzvednutí na prodejním 

místě – vstupné vrací automatic-
ky centrální kancelář TICKET-
PORTAL (Politických vězňů 15, 
Praha 1) návratovou transakcí na 
tentýž účet, z jakého byly vstupen-
ky uhrazeny. O navrácení platby 
není nutné žádat – vracení probí-
há postupně, a to do 30 dnů ode 
dne zrušení akce.

b/ Elektronické vstupenky 
typu HOMEticket – vstupné vra-
cí automaticky centrální kance-
lář TICKETPORTAL (Politických 
vězňů 15, Praha 1) návratovou 
transakcí na tentýž účet, z jakého 
byly vstupenky uhrazeny. O na-
vrácení platby není nutné žádat – 
vracení probíhá postupně, a to do 
30 dnů ode dne zrušení akce.

3/ platba vstupenek na fakturu
Fakturu spolu s oskenovaný-

mi vstupenkami je třeba zaslat 
na e-mail: predprodej@kis-pre-
rov.cz.  red
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Otužilci jsou připraveni skočit do ledové Bečvy
Poslední den v roce v Pře-

rově každoročně patří otužil-
cům. Ledovou lázní oslavují pří-
chod nového roku a kromě toho 
si připomenou prvního českého 
přemožitele kanálu La Manche 
Františka Venclovského, který 
společně s několika kamarády 
tradici silvestrovského koupá-
ní založil. Nejinak by tomu mělo 
být i letos. 

„Plavci i my organizátoři jsme 
připraveni do poslední chvíle do 
Bečvy skočit. Uvidíme, jaká bu-
dou vládní nařízení. Show otu-
žilců každoročně sledují tisícov-
ky Přerovanů, jestli by to letos 
výjimečně bylo bez nich, byla by 
to velká škoda,“ podotkl Bohu-
slav Přidal, který silvestrovské 

koupání více než dvacet let mo-
deruje. Davy nadšenců vždy stojí 
na obou březích řeky, z Tyršova 
mostu pozorují plavce i přehlíd-
ku kostýmů. 

Silvestrovské plavání má pa-
desátiletou tradici a za tu dobu 
otužilci kličkovali mezi ledový-
mi krami, hřálo je i teplé slunce. 
Teplota vody je obvykle od pěti 
do nula stupňů. „Uvidíme, jest-
li bude voda zamrzlá, pamatu-
ji si, jak jsme dříve brzy ráno se-
kerami vylamovali led, teď s tím 
pomáhají dobrovolní hasiči, kteří 
kromě toho dohlížejí také na bez-
pečnost plavců,“ vzpomněl Při-
dal. Plavecké show se účastní na 
pětatřicet plavců v recesistických 
kostýmech, je zvykem, že se k nim 

přidávají také potápěči z Přerova, 
Zlína nebo Břeclavi, do vody se 
ponoří úderem druhé hodiny od-
poledne. Nejoriginálnější maska 

získává ocenění, několikrát si prv-
ní cenu za originalitu odnesla tře-
ba za kostým jeptišky zimní plav-
kyně Daniela Němčíková.  fli

Silvestrovská show otužilců v ledové Bečvě je zatím v plánu. Organizátoři i plavci jsou připraveni 

dodržet tradici.  Foto | Archiv Kamily Svobodové

Novoroční výstup na Čekyňský kopec je zatím v plánu
Každoročně míří první den no-

vého roku stovky turistů společně 
na Čekyňský kopec. Na nejvyš-
ším vrcholku v okolí se pozdraví 
s přáteli a připijí si na oslavu při-
cházejícícho roku. Na vrchol smě-
řují senioři, rodiče s malými dět-
mi, kteří šlapou ve sněhu, dešti 
i za teplého sluníčka. Obvykle si 
organizátoři přejí pohodové po-
časí, letos ovšem to, aby se tradič-
ní výstup vůbec mohl uskutečnit. 
„Tento ročník bude jubilejní tři-
cátý. Přípravy na tradiční výstup 
jsou v plném proudu, konání akce 
je ale zatím ve hvězdách. Tradič-
ně se akce účastní davy lidí, uvi-
díme, jaká budou vládní omeze-
ní,“ uvedl za organizátory z Klubu 
českých turistů Vítězslav Vacu-
lík. Propozice už jsou zpracova-
né – první turisté se jako obvykle 
sejdou u památníku zakladate-
le Knejzlíkových sadů ještě před 

desátou hodinou ranní, ti po-
slední před druhou hodinou od-
poledne. Zvykem bývá, že každý 
účastník dostane pamětní list 
a razítko do vandrovní knížky. 

Taneční budou pokračo-
vat po novém roce

Pokračování tanečních kur-
zů přesunují Městský dům v Pře-
rově a Taneční škola Šrámkovi 
kvůli vládním opatřením zatím 
na začátek roku. Pokud se situa-
ce nevyvine ještě jinak, uskuteč-
ní se pokračovací lekce pro mla-
dé taneční páry v měsících lednu 
a únoru. 

Aktualizované termíny taneč-
ních kurzů najdou jejich účastní-
ci na webu taneční školy – při-
čemž první náhradní termín 
bude už v úterý 5. ledna 2021. 
Ukončení kurzu by v takovém 
případě připadalo na posled-
ní únorový týden. Předpoklá-
dané zahájení předprodeje na 
prodloužené je 4. ledna 2021, po-
čty vstupenek do prodeje budou 
upraveny dle aktuální situace, 
zohledňující počet účastníků na 
hromadných akcích.  red

Na všechny pak čeká odměna 
v podobě teplého čaje, obzvlášť 
děti pak mají radost z bonbonů 
a špekáčků, které si mohou upé-
ct na ohni.  fli

Každý účastník výšlapu dostane pamětní list a razítko.  Foto | Vítězslav Vaculík

Zlatého kanára předají nejlepším tenistům v Přerově v televizním přenosu
České tenisové špičky se opět 

sjedou do Přerova. V pořadí 28. 
ročník slavnostního vyhlášení 
magazínu Tenis o nejlepší české 
tenisty za rok 2020 EMOS ZLA-
TÝ KANÁR proběhne i letos, ov-
šem v netradičním formátu. 

Zatímco v uplynulých letech 
měli diváci možnost zúčastnit se 
slavnostního galavečera přímo 
ve sportovní hale Spartak, popr-
vé v historii proběhne vyhláše-
ní bez publika. Přesto o něj lidé 

ochuzeni nebudou. „Slavnost-
ní vyhlášení nejlepších českých 
tenistů a tenistek budou moci 
diváci zhlédnout na televizních 
obrazovkách. V současné době 
jsme ve fázi jednání s TV Nova. 
Stejně jako každý rok bude akce 
v prosinci, nejspíš těsně před 
Štědrým dnem. Zbývá už jen 
doladit podrobný scénář,“ uved-
la Daniela Huťková z pořádající-
ho tenisového klubu PRECHE-
ZA Přerov.

Diváci se mohou v přímém 
přenosu těšit na nejlepší součas-
né i bývalé hvězdy českého tenisu, 
jakými jsou Petra Kvitová, Tomáš 
Berdych, Karolína Muchová, Ka-
teřina Siniaková, Karolína Plíš-
ková nebo Barbora Strýcová, kte-
rá v loňském roce získala svého 
prvního Zlatého kanára v kariéře. 
„O kulturní program se postarají 
hvězdy českého showbyznysu. Di-
váky budou bavit například He-
lena Vondráčková, Vašo Patejdl, 

Pavel Šporcl, Felix Slováček nebo 
Zdeněk Merta,“ dodala Huťko-
vá. Vyhlašovat se budou vítě-
zové těchto kategorií – nejlepší 
český tenista, nejlepší česká te-
nistka, nejlepší deblista/deblist-
ka, deblový pár, tým roku, talent 
roku chlapci, talent roku děvčata, 
nejlepší postup na žebříčku WTA, 
nejlepší postup na žebříčku ATP, 
nejlepší vozíčkář tenista, kanáří 
naděje a absolutní vítěz ZLATÝ 
KANÁR.  fli
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V přerovském útulku pro 
zatoulaná zvířata žije 
aktuálně sedmnáct psů 
a jednadvacet koček, 
přičemž k adopci je 
vhodných deset psů a čtyři 
kočky. Jejich jména, rasa 
a věk se liší. Rozdílnou 
mají i povahu. Podrobnější 
informace o zvířatech, která 
čekají na nového majitele, 
a podmínky převzetí zvířete 
najdete na webových 
stránkách útulku  
www.utulekprerov.cz. 

Čtrnáct zvířat čeká v útulku na nového majitele

Boris – kříženec, 12 roků

Kevin – kříženec knírače, 7 roků Dior – kříž. stafordského teriéra, 4 roky

Devil – kříženec, 6 roků

Jack – kříženec, 2,5 roku

Ťuňťa – kříženec, 11,5 roku

Mufasa – německý ovčák, 7 roků

Woody – kříženec, 8,5 roku

Kesí – kříženec pitbulteriéra, 4,5 roku

Pluto – kříženec, 1,5 roku

Bea – 3,5 roku

Alexandra – 2,5 roku

Héra – 5,5 měsíce

Melissa – 3 roky

Senior – zákazník nebo potenciální zloděj?
Navzdory v médiích neustále 

proklamovaným opatřením na 
ochranu seniorů v přerovském 
Kauflandu v Želatovské uli-
ci zvolili naprosto jiný přístup. 
Při odchodu z marketu odchy-
távají pokojné důchodce a nálep-
kují je coby potenciální zloděje. 
Činí tak s arogancí připomínající 
praktiky bývalých struktur.

Přihodilo se mi: v sobotu 
7. listopadu v čase mezi 10 až 
11.30 hodin jsem si šla koupit do 
PLANEA v Želatovské ulici ba-
terie do vybité baterky. Bylo za-
vřeno. Rozhodla jsem se zajít do 
Kauflandu. Baterku jsem měla 
v příruční kabelce, abych si moh-
la případně její značku porovnat 
se značkou kupované baterie. 
Baterku jsem u pokladny nebo 
na informacích nenahlásila. 
Opravdu mi nedošlo, že by mne 
mohl někdo podezřívat z kráde-
že obnošené baterky, což bylo na 

NEREDIGOVANÝ PŘÍSPĚVEK ČTENÁŘE

první pohled zjevné. Prodavač-
ka doplňující zboží mi poradi-
la, ke kterému regálu mám zajít. 
Vytáhla jsem baterku z kabel-
ky a porovnala se značkou bate-
rií. Vložila jsem vybrané baterie 
do košíku, koupila ještě nějaké 
drobnosti a šla k pokladně za-
platit. Když jsem zamířila k vý-
chodu, zastavila mne „ochran-
ka“ v sestavě muž a žena a muž 
zavelel: „Předložte paragon!“ 
Zeptala jsem se proč, ale on mi 
neodpověděl a trval na parago-
nu. Vytáhla jsem z igelitky para-
gon a podala mu ho. Zběžně ho 
prohlédl a opět zavelel: „Pojďte 
s námi!“ Bránila jsem se a zno-
vu ptala proč. Neodpověděli ani 
jeden, ani druhý a donutili mne 
jít do jakési zadržovací místnosti 
a tam mi strážce pořádku naří-
dil ukázat kabelku a vyložit moji 
baterku na stůl. Jakmile jsem to 
učinila, vzal baterku a zmizel. 

Netušila jsem, co se děje, jestli 
je to hra na zloděje a jak z toho 
vyváznu. Jeho povedená společ-
nice mne v zadržovacím kumbá-
lu hlídala. Požádala jsem ji, ať mi 
vrátí baterku a propustí mne na 
svobodu, že jsem nic neproved-
la. Odpověděla mi, že v Kauflan-
du kradou nejvíce důchodci a ci-
káni a ona s kolegou dělají svou 
práci. Zřejmě tuto odpověď po-
važovala za vysvětlení mé situ-
ace. Žasla jsem nad „profesio-
nalitou“ jejich výkonu a řekla, 
že si budu stěžovat. Mezitím se 

vrátil její společník a jako mi-
mochodem oznámil, že moje ba-
terka byla již použita, a položil ji 
na stůl. Tragikomedie skončila. 
Napadlo mne též, že strážci po-
řádku jsou možná honorováni 
za odchytnutý kus. Omluva mi 
zněla jako výsměch i vzhledem 
k případné újmě na mém zdraví. 
Teprve doma jsem zjistila, že mi 
nevrátili vyžádaný paragon.

Tuto zkušenost si nenechám 
pro sebe. Podělím se o ni se spo-
luobčany. Je to má povinnost 
a učiním to ráda. Marie Pyrochtová

Reakce Kaufland Česká republika v.o.s.: Vzniklá situace nás 
velmi mrzí. Spokojenost našich zákazníků je pro nás prioritou 
a každého pochybení, byť se zde nejednalo o naše zaměstnance, 
velice litujeme. Paní Pyrochtové se již omluvili nejen zástupci 
bezpečnostní agentury, ale i naše společnost. K omluvě jsme 
připojili také poukázku na nákup v některé z našich prodejen. 
Paní Pyrochtová omluvu přijala. Jsme přesvědčeni, že se takováto 
záležitost již nebude opakovat.  renata Maierl, Kaufland ČesKá rePubliKa v.o.s.
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

SK Přerov
Eva Machalová, tel.: 725 017 083
3. 12. Drahotuše – Rybáře – Hranice, 10 
km, vede Szabóová, autobus 9:00, nást. 
č. 24
5. 12. Hranice město – Teplice – Hranice, 
16 km, vede Sedláková, vlak 8:20. Účast 
nahlásit vedoucí!
10. 12. Pivín – Skalka – Bedihošť, 12 
km, vede Láhnerová, vlak 8:57, vedoucí 
z Brodku
10. 12. Prosenice – Radvanice – Veselíčko 
– Osek, 10 km, vede Lančová, vlak 8:28
12. 12. Vranov – Babí lom – Lesná, 12 km, 
vede Šťávová, vlak 7:37
17. 12. Bzenec – Strážnice, 13 km, vede 
Válková, vlak 7:24 
POZOR: Z důvodu výluk u vlakových i au-
tobusových spojů a nových jízdních řádů 

(k 12. 12.) se mohou odjezdy v kalendáři lišit 
od skutečnosti. Ověřujte si to dle aktuální si-
tuace nebo u vedoucích vycházek.
TJ Spartak Přerov 
Vítězslav Vaculík, tel.: 776 806 161
2. 12. Osek nad Bečvou – kaple sv. Ven-
delína – Radvanice – Vinary, 10 km, ná-
hradní autobusová doprava 8:09, vede 
Mužíková
5. 12. Osek nad Bečvou – Veselíčko – Zá-
mecký kopec – Svrčov – Tršice, 12 km, 
náhradní autobusová doprava 8:09, vede 
Punčochářová
9. 12. Teplice nad Bečvou – Hranická 
propast – U Kostelíčka – Hranice město, 
do 10 km, náhradní autobusová doprava 
8:20, vede Mužíková
16. 12. Naučnou stezkou Přerovským lu-
hem, 12 km, sraz 9:00 hod. u restaurace 
Mlýn, vede Pěček

26. 12. Štěpánská vycházka v okolí Přero-
va, do 10 km, sraz v 9:00 hod. u hypermar-
ketu Albert u nádraží, vede Dittelová
31. 12. Bezuchov – Dřevohostický les (sil-
vestrovské setkání u myslivecké chaty) 
– Dřevohostice (betlém), do 10 km, vede 
Mužíková
Po dobu trvání nouzového stavu jsou 
všechny turistické vycházky pořádané 
KČT TJ Spartak Přerov zrušené. Aktuální 
stav ve skříňkách v Pasáži vedle vchodu 
do galerie a v průchodu sokolovny.

VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA  
KČT TJ Spartak Přerov

www.vhtprerov.cz
Tomáš Beránek, tel.: 602 575 673
5. 11. Přerovský traverz, pěší trasa Přerov 
– Vinary – Zamazalka – Čekyně – Přerov 
11 km. Poslední traverz přátel VHT spo-
jený s promítáním z hor (Ekvádor) dle 

covid situace. Start u sokolovny v Přerově 
v 10:00 hod, rezervace do 30. 11. 
31. 12. Silvestrovská bouda, hvězdicový 
výstup s cílem Kamenná bouda u Velkého 
Újezdu v čase 10:00–16:00. 

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 
Stálé expozice: 
Rekonstrukce historických školních tříd
Archeologie Přerovska
Entomologie
Mineralogie
Národopis Hané a Záhoří
Tajemství tónu zvonu 
Veduty Přerova a vyhlídka z věže 

Závazky vůči městu můžete 
hradit prostřednictvím SIPO

Poplatky za komunální od-
pad, za psa či nájemné z po-
zemků mohou obyvatelé Přero-
va platit také prostřednictvím 
služby SIPO České pošty. I když 
tuto službu město poskytuje od 
roku 2010, v současné době ji 
využívá pouhých 1357 poplat-
níků, a to zejména u plateb za 
komunální odpad. Přitom zku-
šenosti s tímto druhem placení 
má většina domácností, kdy se 
z účtu automaticky hradí plat-
by za elektřinu, plyn, koncesio-
nářské poplatky, telefonní účty 
a další náklady na bydlení. Tato 
forma úhrady je zcela automa-
tická a pro plátce bezstarostná, 
stačí jen vyplnit přiložený for-
mulář s uvedením spojovací-
ho čísla pro SIPO, sdělit měsíc 
realizace platby a jména všech 
osob, za které budou platby od-
váděny. „Formulář stačí odeslat, 
případně odevzdat na Odboru 
ekonomiky nebo Odboru správy 
majetku a komunálních služeb. 
Každoročně v únoru až květnu 
zasíláme České poště seznam 
předpisů všech plátců, od poš-
ty majitel SIPO následně obdrží 
poštou či e-mailem platební do-
klad a v něm podrobný přehled 
jednotlivých plateb k úhradě za 
dané období,“ uvedla ke služ-
bě vedoucí oddělení místních 
příjmů přerovského magistrátu 
Milena Lanžhotská. Oproti plat-
bám v hotovosti je tato forma 
komfortnější, rychlejší a plát-
ci nehrozí prodlení a následné 
sankce za nedodržení termínu 
úhrady poplatků. Více informací 
najdete na webu www.prerov.eu.

 JuraJ aláČ

Magistrát města Přerova, Bratrská 709/34, Přerov I – Město, 
750 02  Přerov 2 

Odbor ekonomiky, oddělení místních příjmů 
 

 

Prostřednictvím SIPO požaduji provést úhradu místního poplatku: 

a) za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání          
a odstraňování komunálních odpadů*  

b) ze psů* 

Pozn.: * Zaškrtněte vybraný poplatek 

Plátce SIPO 

Jméno a příjmení:……………………………………………………………………………………………………………….. 

Trvalé bydliště: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresa pro doručování (pokud se liší od trvalého bydliště): 

…………………..……………………………………………………………………………………………………….. 

Datum narození:……………………….……………..………………………………………………………………………….. 

Spojovací číslo SIPO (vyplní žadatel vlastnoručně): 

          

 

Poplatníci (včetně plátce SIPO pokud je poplatníkem) zahrnutí do plateb výše 
uvedeného spojovacího čísla SIPO   

Poplatník Adresa trvalého pobytu    Datum narození         *Měsíc platby 

    

    

    

    

    

Pozn:  
* Možnost volby měsíce platby:  
a) u poplatku za „komunální odpad“ - březen, duben, květen, červen (u každého poplatníka může být měsíc platby jiný)  
b) u poplatku ze psů pouze měsíc březen  
                     

Prohlašuji, že údaje jsou pravdivé a úplné. Jakékoliv změny jsem povinen bez odkladu 
nahlásit správci místního poplatku. 

Souhlasím, že při zvýšení nebo snížení sazby místního poplatku, které vyplývá z ustanovení 
obecně závazné vyhlášky, bude výše místního poplatku odvedeného prostřednictvím SIPO 
automaticky změněna. 

 
 
 
V ………………  dne  ………………..                Podpis plátce SIPO ……………………………………….. 
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KINO HVĚZDA

Kino Hvězda, i když nepromítá, se pořád vylepšuje. Kavárna prošla kompletní 
dezinfekcí a vyčištěním židlí a lavic. V kině je nainstalován nový laserový pro-
jektor, nové plátno a dvě sedadla z prostřední řady uprostřed byla odstraně-
na kvůli bezpečné vzdálenosti diváka a  laseru, aby se nedostal do kontaktu 
s paprskem. 
Kino Hvězda bude po rozvolnění opatření promítat na zcela novém přístroji, 
který zajistí atraktivnější divácký zážitek. V době, kdy je kino uzavřené, se pro-
mítači školí a seznamují s novou technikou. 
Program kina bude zveřejňován v dvoutýdenním nebo týdenním plánu, 
dle možnosti po rozvolnění COVID situace. Aktuální informace najdete 
na webových stránkách a sociálních sítích kina Hvězda. 

V  Galerii Kafe od holky je až do konce roku instalovaná výstava s  ná-
zvem Imelised Eesti Saared. Jedná se o sbírku fotopláten autorky Vladi-
míry Minárikové. Ukazují minimalismus venkova a krajiny ze sedmi eston-
ských ostrovů, které autorka navštěvovala během let 2014–2019, kdy žila 
v Estonsku. 
Barvy na plátnech jsou původní, neprošly korekcí, a  proto dojem, který 
získáte, když se na obrazy díváte, je autentický. Některé pohledy jsou na-
příklad velmi strohé jako samotné Estonsko po většinu roku. Autorka na-
vštívila mnohokrát největší ostrov Saaremaa, ze kterého pochází většina 
fotografií vč. všech „zimních” obrazů. Tento zimní výjezd na ostrov byl jedi-
nečný velmi tuhým mrazem a nádherným světlem k focení. 

Výstavy:
do 20. 12. Zdeněk Burian: Školní výuko-
vé obrazy. Galerie přerovského zámku. 
Vstupné 40/20 Kč.
Akce:
8. 12. od 17:00 Hrady Českomoravské vy-
sočiny. Přednáška Lubomíra Vyňucha-
la. Vstupné 10. Kč. Korvínský dům, Horní 
náměstí 31. 

ORNITOLOGICKÁ STANICE 
Otevírací doba:  
pondělí až pátek 8:00–16:00
Stálé expozice
Ptáci České republiky
Ptačí zahrada Františka Gintera 
Akce:
10. 12. od 17:00 Vánoční setkání ornito-
logů. Setkání laiků i odborníků, novinky 
z oboru, posezení. V budově ORNIS. 
11. 12. od 16:00 Drátování. Výtvarná dílna 
– výroba betlému nebo adventního svíc-
nu. Je třeba se přihlásit na syrycanska@
prerovmuzeum.cz nebo na 581219910-12, 
koná se při minimálním počtu 5 účastní-
ků. Vstupné 420 Kč. V budově ORNIS. 
20. 12. od 14:00 do 18:00 Vánoční strom 
pro ptactvo – výroba krmení pro ptáky 
a zdobení vánočního ptačího stromu. 
Svařené víno pro dospělé a sladkosti pro 
děti, od 17:00 vánoční folkový koncert. 
Jednotné vstupné 30 Kč. V budově ORNIS.
21. 12. od 17:00 Zimní slunovrat. Oslava 
slunovratu – povídání Karla Trutnovské-
ho O hvězdě betlémské, výroba lodiček 
ze skořápek ořechů, průvod a vypuštění 
lodiček na řece Bečvě. Vstupné 20 Kč. Kor-
vínský dům (Horní náměstí 31.)
Programy pro  
zájmové skupiny:
Putování k jesličkám – o adventu 
a Vánocích
Zimní – o ptácích na krmítku
Bobr, pan stavitel – vycházka za 
bobrem
Ptáci – vše ze života ptáků 
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

HRAD HELFŠTÝN 

Hrad Helfštýn je v měsíci prosinci pro 
veřejnost uzavřen. 
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. 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Vzhledem k současné situaci jsou aktuální 
akce Městské knihovny uvedeny na www.
knihovnaprerov.cz a na sociálních sítích 
knihovny. 

MĚSTSKÝ DŮM 
Změny prosincového programu
1. 12. Koncert Václava Hudečka – bude 
přeložen, jedná se o novém termínu
3. 12. Dostavník – bude přeložen, jedná 
se o novém termínu
9. 12. Věra Martinová – zrušeno 
15. 12. Ondřej Havelka & Melody Ma-
kers – bude přeložen, jedná se o novém 
termínu
18. 12. Sněhurka – v jednání
19. 12. Vánoce s Vocantes – v jednání
20. 12. Bohumil Klepl – v jednání
26. 12. Silvestr nanečisto – v jednání
27. 12. Nedělní party – v jednání
Přesuny pořadů a změnu programu dra-
maturgie MD řeší průběžně. U progra-
mů, které jsou v jednání, existuje možnost 
jejich realizace podle původního plánu 
s ohledem na případné rozvolňování. Bu-
deme o nich informovat v souladu s přijí-
manými vládními opatřeními na  
www.mdprerov.cz. 

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
Čtvrtek 3. 12. 
8:15 hod. cvičení se smovey kruhy
9:30 hod. cvičení se smovey kruhy
Pondělí 7. 12.
8:30 hod. cvičení s prvky Tai Chi
9:45 hod. Peruánské byliny II. část – Olga 
Župková
Čtvrtek 10. 12.
8:15 hod. cvičení se smovey kruhy
9:30 hod. cvičení na balónech
Pondělí 14. 12.
8:30 hod. cvičení s prvky Tai Chi
9:45 hod. Vánoční tradice křesťanské i jiné 
– Mgr. Martina Krejčířová

Čtvrtek 17. 12. 
8:15 hod. cvičení se smovey kruhy
9:30 hod. cvičení se smovey kruhy
Internet pro seniory každé pondělí  
od 8:45–12:45 hod. a čtvrtek 8:00–11:30 
hod.
V případě prodloužení nouzového stavu 
bude program probíhat pouze v pondělí, ve 
čtvrtek bude zavřeno.

RODINNÉ CENTRUM SLUNÍČKO
Sokolská 26, Přerov
Pošli pozdrav – výroba přáníček do Do-
mova pro seniory v Přerově, pojďme udě-
lat radost seniorům v této pro ně obzvlášť 
těžké době. Přání a obrázky prosím zane-
chejte ve schránce RC Sluníčko v Přerově, 
Sokolská 26, a to do 16.prosince. Poté bu-
dou Vaše výrobky předány do Domova 
pro seniory. O předání budete informová-
ni fotografiemi na našich webových a fa-
cebookových stránkách.
Vzkaz od anděla – rodiče mohou zasílat 
text vzkazu, který chtějí, aby anděl řekl 
jejich dětem. Videovzkaz bude nahrán 
andělem a zaslán rodičům na e-mail zpět. 
Vzkazy posílejte na e-mail rcslunicko@
email.cz do 3. prosince, počet je omezen 
na 25 dětí. Poté si budou moci rodiče 
s dětmi, kteří si napíšou o vzkaz od andě-
la, dne 5. prosince v čase 9:30–11:30 vy-
zvednout Mikulášský balíček od anděla 
v RC Sluníčko v Přerově, Sokolská 26.

Na našich facebookových stránkách @rc-
slunickoprerov Vám nabízíme online kur-
zy a webináře. 

DUHA KLUB DLAŽKA
8. 12. Miloš Meier a Drumming syndro-
me, Klub Teplo, Horní nám., Přerov
16. 12. Radůza s kapelou, Klub Teplo, Hor-
ní nám., Přerov
19. 12. Country Vánoce s Freďáky, Klub 
Teplo, Horní nám., Přerov
Aktuální program a případné změny na 
www.dlazka.cz 

HVĚZDÁRNA PŘEROV
Pravidelná čtvrteční pozorování, při 
pěkném počasí a při jasné obloze od 
21:00–23:00. 

VÝSTAVIŠTĚ PŘEROV
Kalendář s informacemi o akcích je uve-
řejněn na webových stránkách Výstaviště 
Přerov: www.vystavisteprerov.cz

 BAZÉN PŘEROV 
Vzhledem k současné situaci, souvise-
jící s pandemií onemocnění COVID-19 
a v souvislosti s vládními omezeními ne-
můžeme zveřejnit provozní dobu  
pro měsíc prosinec 2020. Sledujte proto 
průběžně naše internetové stránky  
www.sportoviste-prerov.cz.

GALERIE KAFE OD HOLKY, MOSTNÍ 13

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

V galerii Eso v Přerově můžete v prosinci 
zhlédnout nové grafiky JIŘÍHO SLÍVY. Au-
tor se narodil v roce 1947 v Plzni, od roku 
1966 žije a tvoří v Praze. Magie grafiky Ji-
řího Slívy umí výmluvně promlouvat beze 
slov. Jeho kreslený humor staví na parado-
xu situací, běžné náměty staví do nečeka-
ných kontrastů, proto jsou jeho grafiky oblíbeným dárkem pro přemýšlivé-
ho člověka. Od roku 1979 je Jiří Slíva karikaturistou, ilustrátorem a grafikem 
ve svobodném povolání. První kresbu uveřejnil v roce 1972, ilustroval více 
než 150 knížek, publikoval 11 knih kresleného humoru v Československu, 
ČR, Německu, ve Francii, Švýcarsku a v USA. Byl mnohokrát oceněn na me-
zinárodních festivalech kresleného humoru. 

GALERIE ESO, KRATOCHVÍLOVA 22


