
Lidé ve městě ztratili  
na dvě stě předmětů 
Našel se snowboard  
i strunová sekačka 
 STRANA 5

Přerovské listy
ročník XX ◾ číslo 1/2021 ◾ www.prerov.eu ◾ www.facebook.com/televizeprerov

Vánoční strom se lidem líbil

Vzniká nová  
ornitologická budova
Nové zázemí získají všechny 
významné sbírky i knihovna 
 STRANA 3

Helfštýn byl na lednový 
výstup připraven
Už v lednu na Helfštýn  
každoročně mířilo tisíce turistů 
 STRANA 12

Až do Tří králů bude Masa-
rykovo náměstí zdobit vánoční 
strom. Douglaska, kterou Přero-
vu věnovala obec Radslavice, se 
návštěvníkům vánočních trhů 

Modrozelené město. I Přerované mohou v příštím roce 
přijít s nápady, jak zlepšit život v ulicích či parcích

Zelené zahrady na střechách 
budov? Nové vodní oázy v beto-
nových ulicích města? Jezírka 
ve školních zahradách? Osáze-
né autobusové zastávky či po-
pínavé rostliny plazící se po do-
mech? Biotop na Laguně? Nebo 
raději obnova vodního režimu 
v lužním lese Žebračka? To je jen 
„nástřel“ nápadů, které mohou 
Přerované doplnit svými vizemi, 
jak by si představovali modroze-
lené město. Právě teď k tomu je 
ta nejlepší příležitost. Přerov byl 
totiž nejúspěšnějším žadatelem 
o dotace z takzvaných Norských 
fondů a díky tomu teď může při-
pravovat strategii, jejíž součástí 
budou i nápady, které mají zlep-
šit životní prostředí.

Klimatické změny se týkají 
takřka celé planety. „Také Pře-
rov se s nimi potýká. Přibývá 
dnů s vysokými teplotami, ex-
trémní srážky způsobují zápla-
vy, problémem jsou i bleskové 

povodně a nedostatečné zasa-
kování vody do vyprahlé půdy,“ 
říká náměstek přerovského pri-
mátora Petr Kouba. Jak s těmi-
to změnami efektivně pracovat, 
nebo dokonce jak z nich vytěžit 
pro obyvatele to nejlepší, na to 
má dát odpověď nová adaptač-
ní strategie pro roky 2021 až 
2030. 

„V ní budou popsány hlavní 
klimatické změny – a jak se vy-
víjely v čase. Zmapujeme, kde je 
město zranitelné. Poté bude od-
borná skupina vedená zpracova-
telem hledat řešení ke zmírnění 
extrémních projevů počasí. Vý-
běrové řízení na zpracovatele 
vyhrála v minulých dnech spo-
lečnost ASITIS – Atregia, kte-
rá vytvoří Přerovu plán přímo 
na míru,“ nastínil Kouba. Ten 
ke spolupráci vyzývá i Přerova-
ny, kteří mohou už teď své vize 
nebo zkušenosti sdílené z jiných 
měst či států uvádět na adrese: 

zeleny@prerov.eu – i s jejich 
podněty bude firma pracovat. 

Díky tomu, že Přerov obsadil 
v rámci výzvy Norských fondů 
první místo, získá na pořízení 
strategie z těchto fondů 382 ti-
síc korun, Státní fond životního 
prostředí přispěl částkou 67 ti-
síc a Přerov se podílel 50 tisíci. 
Plán by měl být hotový do kon-
ce srpna tohoto roku – a v prů-
běhu jara se počítá i s veřejným 
slyšením pro obyvatele či dotaz-
níkovým šetřením, v rámci ně-
hož budou moci Přerované sdě-
lit své názory. „My samozřejmě 
nechceme mít další projekty do 
šuplíku. Tím, že strategii bude-
me mít na papíře, můžeme poz-
ději žádat o dotace z národních 
dotačních programů na postup-
nou realizaci. Bez toho bychom 
na evropské peníze zkrátka ne-
dosáhli,“ vysvětlil na závěr důle-
žitost dokumentu přerovský pri-
mátor Petr Měřínský.  lech

Milí Přerované,
vstupujeme do roku 2021 

a za sebou zanecháváme ná-
ročný rok 2020. Nebyl snadný 
asi pro nikoho z nás, pandemie 
vnesla do našich životů mnoho 
obav, změn, nesnází, ústupků. 
Při každém přání musí vždy za-
znít slovo „zdraví“, teprve pak 
přejeme – v libovolném pořadí 
– štěstí, lásku, boží požehnání, 
víru, pohodu či radost.

Nedovedu odhadnout, co 
nám letošní rok přinese, čemu 
budeme muset čelit. Na jeho 
začátku se ale budeme moci 
setkat s tříkrálovým posel-
stvím, které by mělo být prová-
zeno i naší štědrostí, jež zamíří 
k těm, kteří podporu potřebu-
jí. Věřím, že se skupinky králů 
budou moci rozejít i po našem 
kraji a ulicemi bude jako každý 
rok znít „My tři králové jdeme 
k vám…“ – ještě předtím se 
ale uskuteční on-line benefič-
ní Tříkrálový koncert z koste-
la svatého Vavřince, k jehož 
sledování si vás dovoluji po-
zvat. Vidět ho můžete v neděli 
3. ledna od 17 hodin na webo-
vých stránkách Charity Přerov. 
Podtextem koncertu je motto: 
„Síla má mnoho podob, ale 
jednu tvář. Tu tvou.“ Myslím, že 
je to i výzva k zamyšlení. Všich-
ni přece víme, že k překonání 
jakékoliv nepřízně potřebu-
je každý z nás sílu, a tu přeji 
všem lidem, kteří teď bojují – 
s nemocí, osudem, nesprave-
dlností, bezmocností, zlobou, 
nepochopením, nebo i sami se 
sebou.

Přeji vám všem šťastný 
a zdravý rok 2021.

 Petr Měřínský, PriMátor Přerova

Primátor města Přerova Petr Měřínský   

Foto | Město Přerov

líbila, kladně Přerované hod-
notili i novou výzdobu – baň-
ky i osvětlení. Strom se v soutě-
ži na iDNES dokonce dostal mezi 
14 nejkrásnějších vánočních 

stromů České republiky. Sbír-
ka do kasičky, do níž v průběhu 
adventu lidé střádali pro sdruže-
ní Alfa handicap, bude ukončena 
v pondělí 4. ledna dopoledne. red

 Foto | Bohumil Kratochvíl
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Hana Mazochová: Sestavování „covidního“ 
rozpočtu bylo bouřlivé, ale domluvili jsme se
Nižší příjmy i nižší výdaje – 
obojí coby důsledek pandemie. 
Dát dohromady rozpočet pro 
rok 2021 bylo proto složitější 
než v předchozích letech 
a přerovští politici i úředníci 
se při sestavování museli řídit 
prognózami Ministerstva 
financí i odborných firem. 

Zastupitelstvem schvále-
ný rozpočet počítá s příjmy 
ve výši 902,7 milionu a výda-
ji 885,2 milionu korun, takzva-
né financování tedy činí zhruba 
17 milionů. „Budeme hospoda-
řit s přebytkovým rozpočtem, 
ale to neznamená, že jsou v roz-
počtu volné zdroje – z přebytku 
budou například spláceny jisti-
ny úvěrů z předchozích let,“ vy-
světluje náměstkyně přerovské-
ho primátora Hana Mazochová. 
Zdůraznila i to, že z důvodu 
propadu ekonomiky násled-
kem pandemie jsou ve srovnání 
s rozpočtem pro rok 2020 pří-
jmy zhruba o 63 milionů nižší – 
a tím pádem jsou oproti loňsku 
sníženy o 70 milionů i výdaje.

Co je součástí plánovaných 
příjmů a co je v položce 
výdaje?

Daňové příjmy jsou roz-
počtovány na úrovni 674,2 mi-
lionu korun. Oproti schvále-
nému rozpočtu na rok 2020 se 
jedná o snížení o 66,2 milionu. 
Nejvýraznější pokles se oče-
kává u daně z příjmů právnic-
kých osob u podnikatelů, dále 
pak u takzvané daně ze závis-
lé činnosti, tedy daně ze mzdy. 
V této souvislosti je třeba říct, 
že v době sestavování rozpoč-
tu nebylo rozhodnuto o defini-
tivní variantě, a tedy je promít-
nutí zrušení superhrubé mzdy 
v celkovém objemu daně pouze 
částečné. Snížené příjmy jsou 
rozpočtovány také u dílčí daně 
z technických her. Důvodem 
je postupné snižování herních 
prostor i počtu herních zařízení.

Součástí plánovaných pří-
jmů je i rozpočet nedaňových 
příjmů, kam spadají například 
příjmy z pronájmů bytů, neby-
tových prostor, pozemků, hro-
bových míst, z úroků, sankč-
ních plateb, recyklace odpadů 

a odvody odpisů příspěvkových 
organizací. Tento rozpočet je 
navržen v objemu 135,3 milionu 
korun a je oproti roku předchá-
zejícímu navýšen o 4,4 milionu.

Kapitálové příjmy jsou do ná-
vrhu zahrnuty ve výši 32,9 mi-
lionu, což představuje oproti 
roku 2020 snížení o 4,8 milio-
nu. Očekáváme příjmy z prodeje 
pozemků v částce 20,1 milionu 
a budov za 12,8 milionu. Zde je 
však třeba podotknout, že v žád-
ném rozpočtu za poslední tři 
roky se plánované příjmy nepo-
dařilo dosáhnout a pokles musel 
být vykryt z jiných zdrojů.

Mezi plánované příjmy pat-
ří také přijaté příspěvky a do-
tace ze státního rozpočtu a kra-
je – ty jsou rozpočtovány ve 
výši 60,2 milionu a v návrhu 
jsou zahrnuty pouze ty, které 
jsou obsahem návrhu státního 
rozpočtu nebo jsou podloženy 
veřejnoprávní smlouvou. 

Co je největší položkou roz-
počtu? Kam peníze putují?

Provozní, tedy běžné vý-
daje včetně dotačních progra-
mů, jsou rozpočtovány v obje-
mu 814 milionů korun. Akce 
nad 500 tisíc včetně projektů 

jsou plánovány ve výši 71 mili-
onů. Výdaje na všeobecnou ve-
řejnou správu jsou v objemu 
329 milionů, služby obyvatel-
stvu v objemu 292 milionů, do 
průmyslu a ostatních odvětví 
hospodářství putuje 84 milio-
nů, na bezpečnost a právní a po-
žární ochranu jde 48 milionů 
korun.

Ve schváleném rozpočtu 
jsou zahrnuty i peníze na 
investiční akce. Co město 
vybuduje – a co se do roz-
počtu nevešlo? 

Ve výdajové části rozpoč-
tu jsou také obsaženy částky na 
úhradu projektových dokumen-
tací za 2,2 milionu korun a akcí 
nad 500 tisíc, které jsou v návr-
hu rozpočtu obsaženy v částce 
68,9 milionu, což je ve srovnání 
s rokem 2020 méně o 65,7 mi-
lionu. Z těch finančně nejná-
ročnějších lze zmínit například 
stavbu cyklostezky v Palacké-
ho ulici za 14,6 milionu, dvě na-
vazující opravy v Komenského 
ulici za 3,4 milionu a 0,8 mili-
onu. Další významnou investicí 
bude zateplení bytového domu 
na náměstí Františka Ras-
che 3 za 8,6 milionu. Čeká nás 

i rekonstrukce veřejného osvět-
lení v Prostějovské ulici, v Koz-
lovicích a Henčlově za 3,7 mili-
onu. Za přechod v Durychově 
ulici a rekonstrukci chodníků 
v ulicích Ztracená a Bratrská 
dáme 1 milion. Ve všech míst-
ních částech je navrhována re-
konstrukce chodníků, někde 
i propustku a mostu v souhrnné 
částce 10 milionů.

V rámci registru nutných 
oprav, rekonstrukcí a investic 
evidujeme požadavky za 818 mi-
lionů – a v této částce nejsou ani 
projekty, takže vzhledem k fi-
nančním možnostem města se 
opravdu nedaří stihnout opravit 
vše z jednoročního rozpočtu.

Jsou plány, na které chybí 
peníze? A uvažuje se, že by 
si město půjčilo? 

Plánujeme v roce 2021 dvě 
velké investiční akce. Rekon-
strukci Blažkova domu, která 
je už předfinancovaná a rekon-
strukci nemovitosti na adrese 
náměstí TGM 16, která se má 
po přebudování změnit na hlav-
ní sídlo magistrátu – ta bude 
financovaná z dividend měst-
ských společností, případné na-
výšení pak z investičního úvěru.

Má město připravenou re-
zervu, pokud by nás potka-
la opět neočekávaná situa-
ce jako v průběhu letošního 
roku? 

V rozpočtu města je zahrnuta 
vždycky rezerva na nerozpočto-
vané a mimořádné havarijní si-
tuace, do roku 2021 přejde i re-
zerva na kompenzaci daňových 
příjmů, obdržená ze státního 
rozpočtu z roku 2020.

Co je na rozpočtu pro příš-
tí rok z vašeho pohledu za-
jímavé? A musela jste řešit 
nějakou kuriózní situaci?

Sestavování „covidního“ roz-
počtu bylo vedeno ve velmi 
bouřlivé atmosféře. Padaly i vy-
hrocené věty typu: „Tak vypne-
me osvětlení města“ – a podob-
ně. Ale na zastupitelstvu jsem 
všem, kteří se na rozpočtu po-
díleli, mohla s pokorou poděko-
vat, protože jsme nakonec našli 
k úsporám kompromisy. lech

Na snímku náměstkyně přerovského primátora Hana Mazochová. Vedení města každý rok zve 

v listopadu občany na veřejné projednávání rozpočtu, vloni na podzim to ale kvůli opatřením 

vlády nebylo možné. Zastupitelé rozpočet schválili v pondělí 7. prosince.  Foto | Jan Gebauer
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Veřejné projednávání strategického plánu bude včetně diskuze online
V pondělí 18. ledna od čtyř 

hodin odpoledne se bude pro-
jednávat analytická část stra-
tegického plánu rozvoje města 
pro období 2021 až 2027. Zapo-
jit se do tvorby plánu může také 
veřejnost, a to online z pohodlí 
svého domova. „Dokument sta-
noví dlouhodobé i krátkodobé 
cíle, opatření a jednotlivé akti-
vity, kterými se těchto cílů do-
sáhne. Bude přitom vycházet ze 
skutečných potřeb a možností, 

odhalí slabé i silné stránky, 
bude čerpat z názorů veřejnosti 
i odborníků a bude tvořen tak, 
aby zachoval kontinuitu i přes 
další volební období,“ řekla Ka-
mila Lesáková z odboru koncep-
ce a strategického rozvoje pře-
rovského magistrátu.

Odkaz, prostřednictvím kte-
rého se mohou lidé zúčastnit 
projednávání, bude zveřejněn 
deset dní před jeho konáním 
na hlavní stránce města www.

ZASTUPITELÉ  
SE SEJDOU V ÚNORU 

V lednu se přerovští zastupite-
lé ke svému jednání nesejdou. 
Další jejich zasedání se uskuteč-
ní v pondělí 8. února ve 14 hodin 
v Městském domě. Přímý přenos 
z jejich jednání mohou zájemci 
sledovat na webových stránkách 
města www.prerov.eu a v Televi-
zi Přerov.

prerov.eu. Účastníci jednání 
se budou moci zapojit také do 
diskuze. Pro možnost zapoje-
ní se do diskuze je potřeba mít 
funkční mikrofon, během spoje-
ní ale musejí mít všichni účast-
níci mikrofony vypnuté, aby ne-
docházelo k rušení přenosu. Na 
obrazovce bude během spoje-
ní tlačítko „zvednout ruku“, pro 
možnost zapojit se do diskuze 
se účastníci vždy přihlásí a poté 
budou vyzváni ke slovu.  fli

Začala stavba nové ekologické budovy  
ORNISu, ta stávající je tento rok uzavřena

Výstavba nové ornitologické 
stanice začala. Bagristé se pustili 
do výkopových prací na přelomu 
října a listopadu a okolí stávající 
ornitologické stanice v Bezručo-
vě ulici se změnilo ve staveniš-
tě. Vzniká nové důstojnější záze-
mí pro sbírky, pracovníky stanice 
a také pro návštěvníky. Až se bu-
dova postaví, pustí se dělníci do 
přestavby stávajícího objektu. 
Olomoucký kraj plánuje, že za 
akci zaplatí přibližně sto milionů 
korun.

Moderní budova odpovídají-
cí požadavkům současné doby 
by měla být dokončena na konci 
roku. „Poté bude následovat ně-
kolikaměsíční stěhování veške-
rého inventáře včetně druhých 
nejpočetnějších ornitologických 
sbírek v Evropě a zřejmě vů-
bec nejrozsáhlejší ornitologické 
knihovny u nás. Konečnou fázi 
projektu představuje úplná opra-
va stávající budovy ORNIS včet-
ně zcela přepracované expozice 
„Ptáci České republiky“, která je 
svým rozsahem jedinou takovou 
expozicí v Česku,“ řekl vedou-
cí Ornitologické stanice Muzea 

Komenského v Přerově Josef 
Chytil. 

V přízemí vznikne  
odpovídající depozitář

Kromě běžných druhů ptáků 
jsou součástí sbírky i vzácné dru-
hy, které stanice získala odkupem 
řady soukromých sbírek význač-
ných sběratelů. „Významným 

zdrojem byly také školy. Obje-
li jsme všechny moravské ško-
ly, a když jsme v kabinetech našli 
něco zajímavého, odvezli jsme si 
to k nám,“ doplnil Chytil.

Současná ornitologická sta-
nice stojí na svém místě již té-
měř 90 let a za posledních čtyři-
cet let neprošla žádnou zásadní 
opravou. Její součástí je 24 klecí 
a 18 voliér. Muzeum Komenské-
ho jako vlastník se rozhodlo pro 
celkovou modernizaci budovy, 
jenže stále by chyběly prostory 
pro unikátní sbírky, které jsou 
chloubou stanice. „Oba depozi-
táře doslova praskají ve švech, 
stejně tak sbírka vajec. Vše 
máme celkem v pěti různých 
místnostech a musíme budo-
vat různé nástavce až do stropu, 
abychom se vešli. V nové budo-
vě by měl v celém prvním patře 
vzniknout moderní depozitář. 

První patro jsme vybrali záměr-
ně, aby vše bylo chráněno při 
případných záplavách z Bečvy,“ 
řekl Chytil. 

Akce probíhají  
v náhradních prostorách

Kvůli stavbě nové budovy 
funguje stanice ve velmi ome-
zeném režimu a změnila se i její 
provozní doba. Stanice je zcela 
uzavřena pro školy i veřejnost 
a akce budou probíhat hlavně 
v přírodě a v náhradních pro-
storách muzea, převážně v Kor-
vínském domě na Horním 
náměstí číslo 31. Omezení sta-
vebními úpravami se nedotkne 
oblíbených exkurzí do přírody 
a edukací realizovaných přímo 
ve školách. O akcích budou lidé 
informování prostřednictvím 
webových stránek www. ornis.cz 
a také facebooku.

ORNITOLOGICKÁ STANICE MUZEA KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ

Ornitologická stanice je specializovaným přírodovědným odděle-
ním Muzea Komenského, kde je umístěna největší expozice ptáků ve 
střední Evropě. Zdejší odborní pracovníci se podílí na světové úrovni 
na výzkumech v oblasti parazitologie ptáků, bádají v oblasti tahů vod-
ních ptáků a hnízdní ekologie. Přerovská ornitologická stanice svým 
významem zaujímá přední místo mezi ornitologickými stanicemi ne-
jen na Moravě, ale i v Čechách a na Slovensku. Badatelé a studenti mo-
hou využívat rozsáhlou odbornou knihovnu s tisíci svazky české i svě-
tové přírodovědné literatury. Pořádány jsou zde nejrůznější výukové 
programy pro školy a vzdělávací akce pro děti i dospělé. Mimo stálé 
expozice ptáků jsou zde od dubna a do října k vidění také sezónní vý-
stavy s přírodovědnou tématikou. 

Do nové moderní budovy se přestěhuje depozitář. Otevření by se návštěvníci mohli dočkat na začátku příštího roku.   

 Foto | Archiv Ornitologické stanice Muzea Komenského v Přerově 
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Lidé s bydlištěm na magistrátu už nedostanou 
omluvenku, platit budou za odpady i za psa
Poplatek za odpady zůstává pro Přerovany stejný jako vloni, kdy 
každý zaplatil za roční „smetné“ 700 korun. S jednou změnou ale 
pro rok 2021 zástupci města přišli. Už nebudou udělovat jakési 
„pardon“ lidem, kteří mají trvalé bydliště na adrese magistrátu, 
tedy na Bratrské 34 – ovšem v Přerově se nezdržují a jejich faktický 
pobyt není znám. Všichni už budou povinni za sebe částku 
uhradit, byť se dá očekávat, že vymáhat z nich peníze bude těžší. 

VÝŠE POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

2013–2018 | 650 korun
2008–2012 | 500 korun

2007 | 475 korun

2006 | 467 korun
2005 | 434 korun
2004 | 400 korun

„V současné době máme 
2315 poplatníků s trvalým bydli-
štěm na ohlašovně – a toto osvo-
bození se týkalo 852 z nich. Roz-
hodli jsme se, že svou povinnost 
teď budou muset splnit, je to tak 
vůči všem poctivě platícím spra-
vedlivé a rovné,“ řekla náměst-
kyně přerovského primátora 
Hana Mazochová. Pokud by se 

v ideálním případě podařilo od 
zmíněných „neplatičů“ poplatek 
získat, šlo by o nezanedbatelných 
596 tisíc 400 korun. 

Náklady na odpad se v repub-
likovém měřítku meziročně zvy-
šují. Konkrétně v Přerově stál 
v roce 2019 svoz a likvidace od-
padu 34 milionů 380 tisíc korun, 
v roce 2020 to už bylo o 330 tisíc 

korun více, nárůst je tedy zřejmý, 
přesto se zastupitelé nerozhod-
li částku občanům zvýšit. Měs-
to doplácí ze svého rozpočtu na 
odpad 8 milionů 800 tisíc korun 
– a v této částce jsou započítáni 
i osvobození poplatníci. 

Změna se dotkne i majitelů psů
A stejný scénář je napláno-

ván i pro majitele psů, i když 

těch je na Bratrské 34 méně. 
„V současné době je na této ad-
rese evidováno 81 majitelů psů 
a osvobozeno od poplatku bylo 
11 z nich. I ti budou muset do 
konce března za svého psa pla-
tit, žádná výjimka už pro ně 
nebude existovat,“ konstatova-
la Milena Lanžhotská z odboru 
ekonomiky přerovského magis-
trátu.  lech

Betonové sloupy nahradí lehké zinkované stožáryPopelnice na bioodpad 
procházejí očistou 

Během prvních prosincových 
dnů sváželi pracovníci tech-
nických služeb hnědé odpado-
vé nádoby do 
areálu Tech-
nických slu-
žeb města 
Přerova, kde 
budou vy-
myty tlako-
vou myčkou, v případě potřeby 
opraveny a uskladněny. Do kon-
ce března budou opět rozvezeny 
na svá stanoviště a od 1. dubna 
budou opět pravidelně vyváže-
ny jednou za čtrnáct dnů každý 
sudý týden. „Jedná se celkem 
o 80 kusů kontejnerů o objemu 
1100 litrů, 20 kontejnerů o obje-
mu 770 litrů a zhruba 180 nádob 
o objemu 240 litrů,“ upřesnil ve-
doucí provozu Odpadového hos-
podářství Pavel Völkl. fli

Betonové sloupy veřejného 
osvětlení a vzdušné vedení níz-
kého napětí zmizí z ulice gene-
rála Rakovčíka – kabely budou 
uloženy moderním způsobem 
pod zemí. Minulostí se stane de-
set stožárů a čtvrť začne nově 
osvětlovat jedenáct LED svíti-
del usazených na žárově zinko-
vaných stožárech.

„Stavební práce byly zaháje-
ny v prosinci, ukončeny budou 
do konce dubna, celou akci za-
štiťuje společnost ČEZ,“ uvedl 
náměstek přerovského primáto-
ra Michal Zácha. Obdobně už se 
v minulosti řešila situace v ulici 
Svépomoc, kde byly rovněž ma-
sivní betonové sloupy vyměně-
ny za lehkou konstrukci veřej-
ného osvětlení. I když jsou obě 
ulice od sebe vzdálené, spojuje 
je obdobný styl zástavby rodin-
ných domů. „Jedná se o liniovou 

stavbu veřejného osvětlení ve 
středně obydlené části s malý-
mi požadavky na zábor – to zna-
mená, že samotná stavba příliš 
nenaruší chod této části města,“ 

doplnil Miloslav Dohnal z pře-
rovského magistrátu. Za výmě-
nu nadzemního vedení za pod-
zemní zaplatí Přerov 584 tisíc 
korun. lech

Vzhled čtvrti s rodinnými domy se díky tomuto zásahu zlepší – už tu nebudou letité betonové 

sloupy veřejného osvětlení, minulostí se stanou i „nadzemní dráty“.  Foto | Město Přerov

Vyhozené vánoční stromky není třeba svazovat, svoz začne už v průběhu ledna
Jakmile skončí vánoční svát-

ky a proběhnou oslavy Tří krá-
lů, začnou se živé řezané stromky 
povalovat u kontejnerů na ko-
munální odpad. Pracovníci tech-
nických služeb je začnou svá-
žet v polovině ledna a svoz bude 
probíhat i během února. Strom-
ky není vhodné svazovat a balit, 
pracovníci technických služeb 
by je totiž museli před samot-
ným štěpkováním ručně rozbalit. 

Také je potřeba, aby 
byly důkladně odstro-
jené. Další možnost, 
kterou mohou lidé vy-
užít k odležení jejich 
symbolu Vánoc, jsou 
sběrné dvory v ulicích 
Na Hrázi a Želatovská. 

Posbírané strom-
ky, ať už jedle, smrky 
nebo borovice, pracov-
níci rozštěpují, nebo 

rozstříhají na men-
ší kusy a poté odve-
zou do kompostárny 
jako vstupní materi-
ál pro produkci kom-
postu. Následně jsou 
zpracovány společně 
s bioodpadem. 

Lidé se často domní-
vají, že vyhozený sym-
bol Vánoc může sloužit 
jako zpestření stravy 

v zoologických zahradách. „To 
však není možné, protože ne-
lze zaručit dokonalé odstrojení 
stromečků a zvířata by se moh-
la o kovové háčky těžce pora-
nit. Ze stejného důvodu platí 
zákaz zavážet odložené stromy 
do lesa, aby nedošlo k ohrože-
ní zvěře,“ dodal vedoucí provo-
zu Odpadového hospodářství 
Technických služeb města Pře-
rova Pavel Völkl. fli
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Řekněte, co tedy bude se Strojařem!
Je dva roky od komunálních voleb, jakýsi poločas, a možná bychom se měli ohléd-

nout za tím, co koalice ANO-ODS-KDU-ČSL+TOP 09 za tu dobu svedla. Nahléd-
nutím do společného programového prohlášení těchto stran (https://1url.cz/5zOgm) 
zjistíme, že toho vskutku není mnoho a ze zásadních věcí dokonce pramálo.

Co však bylo velkým předvolebním „hitem“ a najdeme ho dokonce i v programo-
vém prohlášení, byla rekonstrukce hotelu Strojař. Připomeňme, že již v prosinci 2016 
bylo rozhodnuto, že bude sloužit pro bydlení. Dokonce jsme připravili podmínky ar-
chitektonicko-urbanistické soutěže, aby se mohl vybrat nejlepší návrh rekonstrukce 
objektu, ale i vize pro jeho nejbližšího okolí. Přeci jen jde o stavbu dobře viditelnou ze 
všech stran a nábřeží si kvalitu zaslouží.

Jaké bylo ale překvapení, když primátor Měřínský (ANO) na prosincovém zastu-
pitelstvu prohlásil: „Se Strojařem bude to, co rozhodne Zastupitelstvo města Přero-
va.“ Pane primátore, čtyři roky je již rozhodnuto! Navíc, rada města má stále platný 
úkol zajistit architektonickou soutěž, jen prostě nekoná.

Myslíte, že má primátor krátkou paměť? Spíše to bude tím, že nemá vůli problém 
řešit. Jak jinak si vysvětlit, že ani dva roky po volbách vládnoucí koalice nepřišla s no-
vým skvělým řešením, co s objektem udělat? Nepohnuli s problémem ani o píď.

Posune se toto téma v roce 2021 dále? Netuším. Každopádně bych chtěl na závěr 
své úvahy popřát všem lepší rok 2021 a hlavně – pevné zdraví.

 Jan horký, zastuPitel sPolečně Pro Přerov a Piráti

NEREDIGOVANÝ PŘÍSPĚVEK ZASTUPITELE

Obchodní společnosti: 
• Sportoviště Přerov s.r.o.
• Technické služby města Přerova, 

s.r.o.
• Přerovská rozvojová, s.r.o.
• Teplo Přerov a.s. 
Příspěvkové organizace:
• Městská knihovna v Přerově, p.o.

• Kulturní a informační služby města 
Přerova (KIS)

• Sociální služby města Přerova, p.o.
• 11 mateřských škol
• 8 základních škol
• Zařízení školního stravování 
Samostatný orgán:
• Městská policie Přerov

Jak to chodí v organizacích zřizovaných městem? To představí nový seriál
Přerov je zřizovatelem, nebo 

stojí za vznikem několika měst-
ských organizací. V tomto no-
vém seriálu vás budeme v ná-
sledujících číslech seznamovat 
s jednotlivými příspěvkový-
mi a obchodními organizace-
mi, jejich fungováním, financo-
váním, personálním obsazením 
i kompetencemi.

Nejdůležitějším sdělením ale 
pro čtenáře bude, čím jsou jed-
notlivé organizace a společnos-
ti užitečné pro obyvatele měs-
ta. Město Přerov zřizuje celkem 

23 příspěvkových organizací, 
z toho je 11 mateřských a osm zá-
kladních škol, které doplňuje Za-
řízení školního stravování a zalo-
žilo čtyři obchodní společnosti, 
kterých je vlastníkem. Zcela spe-
cifickou složkou je pak Městská 
policie, která byla zřízena obecně 
závaznou vyhláškou. 

Rada města vždy odvolává 
a jmenuje ředitele každé z orga-
nizací, rozhoduje o jeho odměňo-
vání, může šetřit stížnosti vedené 
proti němu a provádět kontro-
lu hospodaření celé organizace. 

Zatím se nikdo nepřihlásil k nalezené sekačce, 
snowboardovému prknu ani hasicímu přístroji

Stejně jako v předchozích le-
tech i v loňském roce si úředníci 
magistrátu nejčastěji zapsali do 
Ztrát a nálezů mobilní telefony, 
peněženky, několik svazků klíčů, 
kreditní karty, doklady, ale i ko-
loběžky, kola nebo batohy. „Loni 
k nalezeným kuriozitám patři-
la například motorová strunová 
sekačka, o kterou se do dnešní-
ho dne nikdo nepřihlásil, dokon-
ce jsme kontaktovali Technické 
služby města Přerova, ale bezvý-
sledně. Stejně tak se nikdo nepři-
hlásil o práškový hasicí přístroj 
nebo snowboardové prkno, kte-
ré se našlo v řece Bečvě,“ uvedla 

úřednice Iveta Zapletálková. Ná-
lezů ale bylo podstatně méně než 
v předchozích letech. Pro srovná-
ní – v roce 2019 úředníci zaevido-
vali 259 nálezů, loni jich bylo 207. 

„Nejspíš v souvislosti s pan-
demií koronaviru se nálezy ob-
jevovaly v menší míře, méně jich 
bylo též ve schránce ztrát a nále-
zů, ani lidé a policisté nám je ne-
přinášeli tak často jako obvyk-
le. Umírněné byly i telefonické 
dotazy,“ řekla Iveta Zapletálko-
vá, která má Ztráty a nálezy na 
přerovském magistrátu na sta-
rost. Velkou roli hrají i sociální 
sítě. Stále častěji se věci ke svým 

majitelům vrátí díky Facebooku, 
kde lidé sdílí věci, které hledají-
nebo našli.

Schránka ztrát a nálezů  
je umístěna na Masarykově 
náměstí

Právě občané, policisté a také 
zaměstnanci Českých drah nale-
zené věci na magistrát nejčastěji 
přinášejí. Kromě toho lidé využí-
vají také schránku ztrát a nálezů, 
která je umístěna v průjezdu bu-
dovy městské policie na náměstí 
T. G. Masaryka. „Strážníci přiná-
ší nalezené věci, které jim obča-
né vhazují do schránky. Dále nás 

policie kontaktuje i telefonicky, 
když hledá věci z krádeží,“ uved-
la Zapletálková. 

Ke svým majitelům se vrátí 
zhruba třetina nalezených věcí. 
Loni to byla dokonce více než 
polovina věcí – vráceno majite-
lům bylo 110 nálezů. Lidé mo-
hou úředníky ze Ztrát a nálezů 
kontaktovat osobně i telefonicky. 
Seznam nalezených věcí je zve-
řejněn také na webových strán-
kách, kde jsou nálezy detailně 
popsány a doplněny fotografií. 
Nalezené věci musí město skla-
dovat tři roky, poté je může zlik-
vidovat, nebo prodat. fli

REAKCE PRIMÁTORA

Článek pana Horkého obsahuje nepřesnosti i neprav-
divé údaje. Možná by bylo lépe někoho a něco hodnotit ve 
chvíli, kdy člověk vychází z reálných podkladů.

Možná poté nebude třeba klást řečnické otáz-
ky o paměti pana primátora a člověk si ušetří nejedno 
překvapení.

Takže, pane Horký, rada žádný úkol provést architek-
tonickou soutěž nemá. Odkazuji vás na rozhodnutí ZM 
číslo 1065/36/5/2018, kterým bylo rozhodnutí o archi-
tektonické soutěži revokováno.

Úkol zpracování projektové dokumentace zůstal, nic-
méně je to úkol, s kterým nepohnula ani rada minulého 
vedení města, jejímž jste byl, pane Horký, členem. Tento 
úkol navíc není časově omezen, tedy spekulace o mé vůli 
věc řešit opět není na místě.

Rekonstrukce hotelu Strojař za účelem dostupného 
bydlení pro seniory a mladé začínající rodiny je součás-
tí programového prohlášení současné rady města a takto 
k němu bude i přistupováno. Samozřejmě v kontextu rea- 
lizace ostatních opatření v sociální oblasti a finančních 
možností města.

 Petr Měřínský, PriMátor Přerova

ORGANIZACE A SPOLEČNOSTI ZŘIZOVANÉ MĚSTEM 

Příspěvkové organizace měs-
ta pak mají sice vlastní rozpočet 
a hospodaření, jsou ale závislé 
na finančních příspěvcích svého 

zřizovatele. Cílem příspěvkových 
organizací je poskytování služeb 
obyvatelům města bez ohledu na 
výši svého zisku.  ala



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

Svatebních obřadů bylo loni 
nejméně za posledních pět let

V loňském roce – do začát-
ku prosince – vstoupilo do man-
želství 117 párů, šest svateb bylo 
naplánováno ještě do konce 
roku. To je nejméně za posled-
ních pět let. Na nízkém čísle se 
podepsal koronavirus a s ním 
spojená vládní nařízení, která 
omezovala počet lidí při obřa-
du a také následné hostině. Své 
ano si snoubenci nejčastěji řek-
li v parku Michalov nebo na pře-
rovském zámku.

Mnoho párů svůj sňatek 
v loňském roce zrušilo, nebo jej 
přeložilo, mnohdy kvůli naří-
zením vlády na poslední chvíli. 
Starosti s organizací měli také 
na přerovské matrice. „Stále 
jsme řešili rušení svateb a pře-
suny v kalendáři, několik sňatků 
i na příští rok. Nejhorší situace 
byla v dubnu, kdy byly svateb-
ní obřady zakázány – ve čtvr-
tek jsme obvolávali snoubence, 

že jejich svatba se v sobotu ruší,“ 
řekla přerovská matrikářka Mi-
lada Stískalová. Dodržovat se 
musela přísná hygienická opat-
ření – kontroloval se počet osob 
při obřadu, dohlíželo se na to, 
aby lidé měli obličej zakry-
tý rouškou, dvoumetrové roze-
stupy, pravidelně se dezinfiko-
val nábytek a potřebné svatební 
pomůcky.

Svatební obřady mohou nově 
probíhat i v zámecké zahradě

Otázkou tak je, kdyby se usku-
tečnily všechny plánované svat-
by, jestli by byl překonán opa-
kující se trend z posledních let. 
Ten ukazuje, že se lidé do man-
želství příliš nehrnou. Zatím-
co před dvaceti lety bylo v Pře-
rově oddáno 299 párů, o deset 
let později to bylo 196 uzavře-
ných manželství a předloni 152. 
Místa, kde si Přerované přejí být 

oddáni, se už dlouhá léta nemě-
ní. „Je už tradicí, že nejčastě-
ji probíhají obřady ve slavnost-
ní síni přerovského zámku nebo 
v parku Michalov. Loni jsme vy-
hověli přání snoubenců a oddá-
vali jsme také v zahradě u pře-
rovské sokolovny nebo na táboře 
v Čekyni,“ dodala Stískalová. Ve 
čtvrtek 3. prosince schválili rad-
ní rozšíření místa pro konání 
svateb – sňatky bude nově mož-
né uzavírat i ve venkovní části 
přerovského zámku. Úprava re-
aguje na současnou situaci, tý-
kající se počtů lidí, kteří se mo-
hou účastnit akcí uvnitř. fli

POČET SVATEB

2015 | 174 2016 | 155
2017 | 156 2018 | 155
2019 | 152 
2020 k 31. listopadu | 117 

Nejvíce obyvatel města 
je ve věku 46 let

V Přerově aktuálně žije 
42 127 obyvatel, přičemž nejlid-
natější místní části je Předmos-
tí, kde bydlí 4 137 lidí. Naopak 
nejméně obyvatel, jen 190, žije 
v místní části Lýsky. Dlouhodo-
bě trápí Přerov úbytek obyva-
tel. Před deseti lety ve městě žilo 
47 373 lidí, před dvaceti lety do-
konce téměř padesát tisíc. Pro 
srovnání – v roce 2018 se z Pře-
rova odstěhovalo 849 občanů, 
předloni 778 obyvatel a v roce 
2020 se počet obyvatel snížil 
o 449 lidí.

Populace stárne, průměr-
ný věk Přerovanů je 45 let, při-
tom ještě před čtyřmi lety to bylo 
o rok méně. Nejpočetnější skupi-
nou jsou občané ve věku 46 let, 
těch v Přerově trvale bydlí 764. 
Ze statistik přerovské ohlašov-
ny také vyplývá, že v Přerově žije 
5 970 dětí do patnácti let a čty-
ři občané už oslavili sto let. Loni 
se v Přerově narodilo od začátku 
roku do konce listopadu 368 dětí, 
což je v porovnání s předchozím 
rokem o 46 novorozenců více.  fli

Nejčastěji dávali rodiče 
jména Nela a Filip

V loňském roce se v Přero-
vě narodilo od začátku ledna až 
do konce listo-
padu 368 dětí. 
Rodiče pro své 
potomky voli-
li především tra-
diční česká jmé-
na. Mezi děvčaty vedla Nela, 
Anna a Eliška. Přitom předloni 
to byla nejčastěji Anna a Marie. 
Mezi chlapci byl předloni nejčas-
tější Jakub, loni ho vystřídal Fi-
lip. Zdravotníci pomáhali na svět 
také dětem s méně tradičním 
jménem, například malé Desti-
ny, Evelin či Malvíně, z chlapců 
pak Calvinu Miguelovi, Benovi 
nebo Edmondovi.  fli

Nejčastější jména dětí 
narozených loni v Přerově,  
údaj k 30. listopadu 2020

Nela 15x
Anna, Eliška 13x
Adéla, Ema 10x
Filip, Jan 19x
Adam, Jakub, Matyáš 16x
Matěj 13x
Dominik 11x

Slovenská strela při první zkušební jízdě neobstála
V polovině prosince měla 

proběhnout zkušební jízda Slo-
venské strely po celkové rekon-
strukci. Historický vlak měl vy-
jet na trať z Přerova do Břeclavi 
a zase zpět. Jenže motorový vůz 
měl problémy a musel zastavit. 
Podle Železničního magazínu to 
bylo z důvodu mechanické záva-
dy. Jízda byla ukončena ve stani-
ci Huštěnovice a vůz se předčas-
ně vrátil, poháněn pouze jedním 
spalovacím motorem, zpět do 
areálu opravárenské společnosti 
v Přerově.

Kvůli technické závadě na po-
honu vozidla se muselo odložit 
slavnostní představení Sloven-
ské strely v novém proskleném 
pavilonu muzea Tatry v Kopřiv-
nici. Nový termín příjezdu vlaku 
do muzea je prozatím odložen na 
přelom února a března. „Vzhle-
dem k tomu, že se jedná o histo-
rický exponát, využívající dnes 
ne běžně používaná konstrukční 
řešení, jsou důkladné provozní 
zkoušky jedinou cestou, jak pře-
dejít případným budoucím po-
ruchám. Oprava zabere několik 
týdnů,“ uvedla k problému Tat-
ra Trucks na svém facebookovém 
profilu. 

Po náročné renovaci za 35 mi-
lionů korun by měl být červený 
vlak schopen bezpečného provo-
zu, včetně dosažení maximální 
rychlosti 130 kilometrů v hodi-
ně, tak aby na trati mohl jezdit se 
současnými rychlíky. Kompletní 

renovace probíhá už dva roky 
a podle Českomoravské železnič-
ní opravny dosud práce na této 
národní technické památce za-
braly na šedesát tisíc hodin, při-
čemž pracovníci rozebrali vozi-
dlo do posledního šroubu.  fli

Slovenská strela stávala od roku 1960 na kolejích u Technického muzea Tatra v Kopřivnici jako 

exponát. V roce 2018 ji převezli do areálu opraven do Hranic a poté do Přerova k renovaci. Po 

dokončení by se měla opět vrátit do Kopřivnice, ovšem tentokrát do nového pavilonu muzea. 

 Foto | Petr Adámek
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Dlažka musela zrušit více než padesát akcí

Nově v Přerově
Zdravotnické potřeby

Wilsonova 220/1, Přerov

po-pá 7:30-18:00
      so 8:00-12:00

největší prodejna na Moravě
široký sortiment skladem
k vyzkoušení přímo na prodejně
mnoho kompenzačních pomůcek

individuální přístup ke klientům
rozvoz zboží zdarma až domů
přijímáme poukazy všech pojišťoven
poradíme, pomůžeme, objednáme

Přijďte 
nás

navštívit!

tel: 730 173 599
info@empolas-zdravi.cz

www.empolas-zdravi.cz

Loňské ztráty spojené s ko-
ronavirem sčítají i v přerov-
ském Duha klubu Dlažka. Už 
třicet let rok co rok pořádá klub 
aktivity pro děti, mládež i do-
spělé. Počet jejich členů dlou-
hodobě překračuje pět set. 
Dlažka pro ně připravuje růz-
né sportovní turnaje, víken-
dy a tábory v přírodě, koncerty 
a vzdělávací akce. Jenže loňská 
sezona byla poloviční – nepro-
běhlo na padesát plánovaných 
akcí a příjmy klubu se meziroč-
ně propadly o třetinu.

Na dvacet akcí bylo zruše-
no v březnu, dubnu a květnu, 
mezi nimi například tradiční 
dětské karnevaly, oblíbený Ve-
likonoční víkend, neproběhlo 
ani každoroční setkání Dlažka-
řů a dalších tanečníků na plese 
Dlažky nebo country bály. Sot-
va si na jaře začali rodiče dětí 
rezervovat letní pobytové tábo-
ry, začala platit první karanté-
na a s ní spojené obavy, jak to 
s tábory v létě vlastně bude. 
„Nakonec vše skvěle vyšlo – 
uskutečnilo se 17 pobytových 

a 9 příměstských táborů, kte-
ré navštívilo 1044 účastníků, 
což je devadesát procent loňské 
kapacity a za letošních podmí-
nek skvělý výsledek. Do přírody 
s nimi vyrazilo 244 vedoucích,“ 
řekl zakladatel a vedoucí Duha 
Klubu Dlažka Jaroslav Biolek.

Dlažka získala ocenění  
Olomouckého kraje

Zrušený byl vyprodaný kon-
cert Radůzy, ale i další plánova-
né koncerty během roku – Plav-
ci, Yo Yo Band, Thom Artway. 
Marně organizátoři připravo-
vali podzimní minifestival hud-
by a slova Hudboslovení 2020. 
Nekonal se lampionový průvod 
ani Mikulášská nadílka. Zru-
šené byly všechny pravidelné 
sportovní a klubovní aktivity.

„V září se nám podařilo 
uspořádat dva adaptační kur-
zy pro školy, zúčastnili jsme se 
mistrovství světa týmů v rin-
gu, proběhla akce Dědeček 
Čoko a babička Deli. Nečeka-
ným bonusem bylo pro nás 
ocenění Olomouckého kraje za 

významný počin v roce 2019 
v oblasti ovzduší a ekologie. 
V říjnu jsme ještě stihli víkend 
pro děti s pohádkovým světem 
a pak už nic,“ vyjmenoval Bio-
lek. Přes všechno příkoří vidí 

přicházející rok 2021 v Dlažce 
optimisticky. Opět připravují 
koncerty, bály, karnevaly, spo-
lečné víkendy, školení, turis-
tické a sportovní akce a přede-
vším plánují tábory.  fli

Jedna z akcí, která se v únoru vydařila – Black mirror.  Foto | Archiv Jaroslava Biolka 

inzerce
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Tříkrálová sbírka proběhne letos netradičně, 
zájemci mohou přispět do virtuální kasičky

Pod přerovský děkanát spadá šestačtyřicet obcí. Loni do nich zavítalo 174 skupinek – nejen koled-

níci z farnosti a církevní mateřské školy, ale i žáci Základní školy J. A. Komenského v Předmostí a stu-

denti Gymnázia Jakuba Škody.  Foto | Archiv Charita Přerov

Tříkrálová sbírka se uskuteční 
i v letošním roce, navzdory 
omezením nařízených vládou. 
Díky Charitě Přerov, která akci 
již jednadvacet let zajišťuje, 
se dostane požehnání 
do domácností v Přerově 
a v okolních obcích

Ovšem v Přerově bude mít 
Tříkrálová sbírka novou a ne-
tradiční formu – místo kole-
dování po domácnostech je 
v plánu online benefiční kon-
cert v kostele svatého Vavřince. 
V přerovských ulicích tak letos 
znít „štěstí, zdraví, dlouhá léta“ 
nebude.

Pokud to jen trochu půjde, 
vyrazí koledníci do obcí v oko-
lí Přerova v rouškách první led-
nový týden do ulic a domů, aby 
přinesli zvěst o narození Spasi-
tele a napsali na dveře požeh-
nání K+M+B. V jakém složení 
se skupinky objeví, bude záviset 
na aktuální situaci. V Přerově 
se v neděli 3. ledna od 17 hodin 
uskuteční charitativní Tříkrá-
lový koncert v kostele svatého 

Vavřince, který bude živě pře-
nášet Televize Přerov a You-
Tube kanál přerovské Charity. 
Na koncertě zazní tóny vánoč-
ní i populární hudby a slova po-
vzbuzení z úst různých přerov-
ských osobností. 

„Nejen v průběhu koncer-
tu, ale i po jeho skončení bude 

WWW.TRIKRALOVASBIRKA.CZ

možné Tříkrálovou sbírku fi-
nančně podpořit online formou 
přes virtuální kasičku. Virtuál-
ní kasička je novinkou letošní-
ho roku a je k dispozici na webo-
vých stránkách akce, na které 
je mimo jiné pro všechny při-
praveno požehnání od koled-
níků formou audiovizuálního 

záznamu,“ vysvětlila ředitelka 
Charity Přerov Alena Pizúrová. 
Prostřednictvím virtuální ka-
sičky mohou lidé posílat své fi-
nanční dary až do 24. ledna. Aby 
příspěvek putoval přímo do pře-
rovské Charity, je nutné zadat 
poštovní směrovací číslo Přero-
va 750 02.

Lidé o koledu nepřijdou
Organizátoři počítají i s tím, 

že se akce kvůli nepříznivé epi-
demické situaci nemusí usku-
tečnit. V takovém případě, kdy-
by nebylo možné koledovat 
osobně, budou na každém obec-
ním úřadě připraveny samolep-
ky s požehnáním, křídy, kalen-
dáříky a také pokladnička. 

V loňském roce výtěžek 
z Tříkrálové sbírky pokořil re-
kord – koledníkům se podařilo 
v Přerově a jeho místních částech 
vybrat rekordních 247 184 ko-
run, což je téměř o osmdesát tisíc 
více než v roce 2018.   fli

Přerovská teplárna pokračuje v ekologizaci provozu, investuje miliardu
V areálu společnosti Teplár-

na Přerov vznikla nová koge-
nerační jednotka, která z plynu 
vyrábí elektřinu pro teplárnu 
a zároveň teplo pro město, a to 
šetrně k životnímu prostředí. 
Teplárna tak pokračuje v mo-
dernizaci areálu a nahrazení 
uhlí čistšími palivy, do které se 
pustila v loňském roce. Nová 
jednotka už je v plném provozu.

 „Ekologizace Teplárny Pře-
rov úspěšně pokračuje. Součás-
tí první etapy je kromě insta-
lace kogenerační jednotky také 
výstavba nového parního kotle 
a horkovodního kotle na zem-
ní plyn, na kterých intenzivně 
pracujeme,“ uvedl ředitel regi-
onu Střední Morava společnos-
ti Veolia Energie ČR Kamil Vrb-
ka. Přestavba teplárny probíhá 
postupně za provozu a bez ome-
zení dodávek tepla obyvatelům.

Kombinovaný způsob výro-
by elektřiny a tepla patří mezi 
nejšetrnější způsoby výroby 
energie. Kogenerační jednotka 

s více než devadesátiprocent-
ní účinností přemění energii 
obsaženou v zemním plynu na 
elektrickou a tepelnou energii. 
„Jednotku tvoří pístový motor, 
podobný těm, které jsou zná-
my z automobilů, a generátor. 
Zařízení bude sloužit k výrobě 
elektřiny pro vlastní spotřebu 
a přebytky budou dodávány do 
elektrické sítě. Teplo, které při 
kogeneraci vzniká jako vedlejší 
produkt, se využije pro vytápě-
ní a ohřev teplé užitkové vody 
města Přerov,“ řekl Vrbka.

Náklady na přestavbu  
stojí přes jednu miliardu

Kogenerační jednotka je sou-
částí rozsáhlé ekologizace Tep-
lárny Přerov, v rámci které dva 
nové plynové kotle a dva dříve 
postavené kotle nahradí původ-
ní čtyři uhelné kotle s nízkou 
účinností. Paralelně se připra-
vuje stavba nové turbíny a vý-
stavba multipalivového kot-
le, který bude umět spalovat 

tuhá alternativní paliva a bio-
masu. Modernizace Teplár-
ny Přerov přispěje ke zlepšení 
ovzduší v regionu, významně 
klesnou celkové emise, zejmé-
na u oxidů dusíku a oxidu siři-
čitého. Dokončení a zprovozně-
ní technologie je naplánováno 
na rok 2022. Celkové investiční 

náklady přesahují jednu miliar-
du korun.

Přerovská teplárna pokrývá 
svými dodávkami pětaosmdesát 
procent potřeb města, což odpo-
vídá přibližně 14 500 domácnos-
tem, dále pak zajišťuje dodávku 
technologické páry pro průmys-
lové podniky ve městě.  fli

Nová kogenerační jednotka v přerovské teplárně už funguje.  Foto | Teplárna Přerov
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Kůže je surovina, kterou lidé 
používají už tisíce let. Je to 
odolný materiál, ze kterého se 
vyrábějí boty, bundy, opasky, 
sedla, luxusní nábytek a také 
tašky. 

Unikátní veganská kabelka putovala z Přerova 
do Oklahomy poprvé už před deseti lety

Ovšem stále více lidí se roz-
hoduje pro životní styl v souladu 
s přírodou, hlavně kvůli zvyšují-
címu se povědomí o problémech 
a krutosti související se zvířecí 
kůží. Výrobci tak hledají alterna-
tivy a začínají využívat inovativ-
ní a ekologické materiály. Patří 
mezi ně i umělkyně Petra Ho-
líková z Přerova, které se poda-
řilo prorazit na celosvětový trh 
s veganskými kabelkami. O její 
výrobky se zajímají zákaznice 
nejen z tuzemska, ale i ze Spo-
jených států, Austrálie či Japon-
ska. Její kabelky nosí lidé už na 
všech kontinentech kromě An-
tarktidy a Afriky. 

První kabelku ušila na vyso-
ké škole ručně, když se jí rozpa-
dl batoh. „Měla jsme paranoidní 
představu, že si na šicím stro-
ji prošiju prst, což se nakonec 
před třemi lety opravdu stalo, 
a překvapivě to zas tak moc ne-
bolí. Další kabelku jsem už vy-
robila na stroji a vyfotila jsem ji 
na internet, kde si jí všimla paní 
z Oklahomy – stala se mou prv-
ní zákazníci. Byla jsem tak ner-
vózní, že jsem ji šila celý týden,“ 
vzpomněla Petra Holíková.

Produkty mají certifikát Vegan 
udělovaný společností PETA

Luční kvítí, opice z útulku, 
květiny – právě příroda a láska 
ke zvířatům je Petře Holíkové 
velkou inspirací. Používá látky, 
které jsou zdobeny jejími vlast-
ními kresbami, a i metoda tisku 
je šetrná k životnímu prostředí. 
Šije hlavně ze zbytkových a od-
padových koženek a umělých 
semišů, a to doma na šicím stro-
ji. „U střihů mě pak inspiruje 
hlavně praktičnost. Mám ráda, 
když jsou v kabelce nebo batohu 
různé kapsy, a vždycky u kon-
strukce přemýšlím, jak ji na-
vrhnout, aby byla při nošení co 
nejpraktičtější a aby bylo zapí-
nání umístěné logicky,“ vysvět-
lila Holíková.

Její výrobky mají certifi-
kát Vegan od organizace PETA. 
Tím se může v Česku pochlubit 
jen hrstka lidí. Získat oprávnění 
bylo složité, protože každý do-
davatel materiálu musel potvr-
dit, že jeho výrobky nejsou živo-
čišného původu. „Koženky, nitě, 
zipy, popruhy, výztuhy, každý 
materiál je veganský. Výrobci 
se dost divili, co to po nich chci, 
ale nakonec mi jej, až na jedno-
ho, vydali. Česká firma, od kte-
ré jsem tehdy kupovala větši-
nu zipů, mi odmítla potvrzení 
vydat, ale naštěstí mi ho nako-
nec vystavila firma Koh-i-noor,“ 
řekla Přerovanka Holíková.

Nejvíce si lidé přejí  
malé kulaté kabelky

Když se šitím začínala, nej-
větší zájem měli zákazníci o ba-
revné koženkové kabelky a vel-
ké černé tašky. Poslední dobou 
ale prodává spíše batohy z látek 
a menší kulaté kabelky, nejoblí-
benější jsou semišové s potiskem 
můry, které si umělkyně tiskne 
sama pomoci sítotisku. 

„Občas ušiju i pánskou tašku 
nebo batoh, ale ne zase tak čas-
to. Materiály v pánských barvách 
se špatně shání. Protože kupuju 
zbytkové a odpadové materiály, 
musím vzít to, co je momentál-
ně k dispozici, a například černá 
nebo šedá na výběr příliš nebý-
vá,“ řekla Holíková.

Zatímco obvykle zvládla ušít 
tři i čtyři výrobky za týden, teď 
jí na práci nezbývá tolik času, 
jak by si přála. Pandemie nepří-
znivě ovlivnila i její práci. „Bě-
hem jara to šlo docela dobře – 
lidé byli hodně solidární a chtěli 
podpořit tvůrce. Někteří zákaz-
níci z USA mi to i psali k objed-
návkám. Začátkem podzimu, kdy 
mívám obvykle nejvíce objedná-
vek, ale začaly hodně stoupat po-
čty nakažených, byly zavřené 
školy, kina, divadla a to se proje-
vilo. Raději jsem tak na nic neče-
kala a nechala se zaměstnat. Stát 
totiž drobným živnostníkům ne-
nabízí vůbec žádnou pomoc, tak-
že jsem nechtěla nic riskovat,“ 
dodala Holíková. fli

Petra Holíková vyrábí veganské batohy a kabelky doma na svém šicím stroji.  

 Foto | Archiv Petry Holíkové

Nejžádanějším výrobkem jsou kulaté kabelky. Dříve si zákazníci nejčastěji přáli velké černé tašky.   

 Foto | Archiv Petry Holíkové

PETA 

PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) je největší ne-
zisková organizace bojující za práva zvířat na světě založená v roce 
1980 v USA. Svou činnost zaměřuje zejména na čtyři oblasti, kde 
jsou zvířata zneužívána nejčastěji: chovy a továrny, laboratoře, 
oděvní a zábavní průmysl. Ročně organizace PETA odhalí nespo-
čet případů krutého zacházení se zvířaty. Organizace má více než 
tři miliony členů a podporovatelů na celém světě. Organizace vy-
dává certifikáty, které mohou získat jen ty výrobky, které nesmí být 
v žádné ze svých výrobních fází testovány na zvířatech.
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Ornitologové pečovali o rekordní počet zvířat, 
lidé je sem nosili hlavně během karantény
Pandemie se projevila i na chodu přerovské ornitologické 
stanice. Oproti předchozímu roku sem přišlo o 70 procent 
méně návštěvníků. Nejčastěji sem totiž během roku míří školní 
skupiny, pro které stanice připravuje vzdělávací programy. To 
ale kvůli nařízením vlády nebylo možné. Na druhou stranu lidé 
častěji chodili do přírody a nosili do stanice zvířata, pro něž 
hledali pomoc či útočiště – ošetřovatelé se tak starali o rekordní 
počet živočichů – zatímco předloni pečovali o dvě stě zvířat, 
v roce 2020 jich bylo více než čtyři sta. Labuť velká, kterou v  záchranné stanici léčili 

po otravě botulotoxinem. Později byla zdravá 

vypuštěná k řece Bečvě.  Foto | Archiv ORNISNa začátku roku bývá v orni-
tologické stanici obvykle klidně-
ji, ovšem prudká změna nasta-
la s vyhlášením jarní karantény. 
Ta měla z pohledu ochránců 
zvířat pozitivní i negativní dů-
sledky. „Počet lidí v přírodě se 
znásobil, řešili jsme desítky te-
lefonátů a dotazů, mnohdy se 
jednalo o zajímavá pozorová-
ní, často ale docházelo ke zce-
la zbytečnému odebírání zvířat 
z přírody. Byli jsme rádi za kaž-
dý telefonát z terénu, v mnoha 
případech se dařilo s nálezci si-
tuaci probrat a zvíře mohlo zů-
stat v bezpečí v lokalitě, bez nut-
nosti zásahu – zejména to byla 
čerstvě vyvedená mláďata ptáků 
a savců. Museli jsme však ošetřit 
nebo nechat ošetřit nebo nechat 

utratit daleko větší počet zví-
řat zraněných nebo donesených 
psy,“ nastínila Marta Hrazdiro-
vá z přerovské záchranné stani-
ce pro opuštěná zvířata Ornis.

V záchranné stanici nejčastěji 
končí zranění ptáci, ale i drobná 
zvířata, přes zimu se stanice pro-
měňuje v „ježkárnu“, ubytova-
ných jich tady bývá obvykle přes 
padesát. V zimním období nej-
častěji záchranáři vyjíždějí na 
pomoc labutím – jenže mnoh-
dy to není nutné. Lidé totiž často 
volají kvůli přimrzlým labutím, 
ovšem často jde o mladé labutě, 
které jsou přimrzlé jen zdánlivě, 
i v tuhých mrazech jsou naprosto 
v pořádku a zdravé. Z ptáků jsou 
rekordmani rorýsi obecní nebo 
kalousi ušatí, loni se záchranáři 

starali také o hrdličky zahradní, 
holuby hřivnáče, krahujce či led-
ňáčky. Nejspíš kvůli předloňské 
hraboší kalamitě ošetřili dvojná-
sobný počet poštolek a kání.

Do přírody  
se vrátí třetina zvířat

Do srdcí záchranářů se za-
psal mladý ostříž – malý dravec, 
kterého přijali ve velmi špatném 
stavu. Nedokázal se postavit na 
nohy a bezvládně ležel v boxu. 
Nejspíš narazil do skla či auta. 
Když byl naživu i druhý den, byli 
záchranáři překvapeni. „Sám se 
živit nechtěl, museli jsme s mis-
kou a pinzetkou až k němu do 
voliéry a pěkně podávat do za-
hnutého zobáku, kombinovat 
s moučnými červy a vitamíny. 
Když se blížil čas podzimního 
tahu dravců, ostříž vypadal na-
prosto zdravě. Jedno pěkné zá-
řijové ráno jsme ho okroužko-
vali a vypustili. Další dva dny se 
motal kolem stanice, proháněl 
jiřičky a pak zmizel,“ vzpomně-
la Hrazdirová. Velké překvape-
ní čekalo záchranáře o čtyři dny 
později. Na stanici došlo zpětné 

hlášení o odchytu ostříže – z cen-
trálního Chorvatska.  „Doufejme, 
že jeho cesta na jih pokračovala 
dál a na jaře se zase vrátí. Taková 
náhoda v podobě zpětného od-
chytu se opravdu neděje často,“ 
dodala Hrazdirová.

Bezproblémový návrat do pří-
rody zvládne zhruba třetina zví-
řat, ať už se jedná o odchovy 
mláďat, nebo léčbu různě kom-
plikovaných zranění. Většina zra-
nění je však takového rázu, že zví-
řata musí zůstat v zajetí, nebo být 
vzhledem k jejich vážným poraně-
ním utracena – většinou po napa-
dení psem nebo kočkou, po devas-
tujících zraněních vlivem dopravy 
nebo zahradní techniky.  fli

Nalezená zlatá ozdoba z vykopávek pod budoucí dálnicí D1 je stará čtyři tisíce let
Přerovská místní část Před-

mostí vydala další poklad – ar-
cheologové tam objevili vlaso-
vou ozdobu ze zlatého drátku ze 
starší doby bronzové. Badate-
lé aktuálně provádějí záchran-
ný výzkum na posledním úse-
ku dálnice D1 mezi Říkovicemi 
a Přerovem. Čtyři tisíce let sta-
rý šperk našli v zásypu pravěké-
ho objektu na sídlišti v lokalitě 
Předmostí 8.

Archeologové zahájili výzkum 
v roce 2017. Okolí podél budoucí 
dálnice si nejdříve prošli s detek-
torem kovu, poté vytipovali loka-
lity, které budou prozkoumány. 
Podle jejich očekávání, objevili 
nejvíce nálezů právě v Předmos-
tí, které se už dříve zapsalo do 
učebnic dějepisu nálezem hro-
madného hrobu lovců mamutů. 
„Výzkum ještě není dokončen 
a už teď čeká na vyhodnoce-
ní přes 700 banánových krabic 
s nálezy, dalších padesát kra-
bic je plných zvířecích i lidských 

kostí, objevili jsme totiž také dal-
ší pohřebiště. Radost nám uděla-
la z drahých kovů stříbrná min-
ce ze 17. století, která pochází ze 
Slezska, zlatý kroužek z drátků 
z pozdní doby kamenné, drob-
nější keltská zlatá mince, bron-
zové šperky nebo měděný seke-
romlat s křížovým ostřím, který 
patrně pochází z Balkánu, pro-
tože u nás jsou hodně ojedinělé,“ 
řekl vedoucí výzkumu z Archeo-
logického centra v Olomouci Ja-
kub Vrána. 

Mezi nálezy patří i kostra dítěte 
stará pět tisíc let

V pořadí už třetím zlatým 
objevem je vlasová ozdoba sta-
rá čtyři tisíce let – stočený drá-
tek, z jedné strany ohnutý, kte-
rý se nejspíš dával do vlasů nebo 
do šátků. Archeologové jej obje-
vili v sídlištní jámě, která dříve 
sloužila jako skladiště potravin. 
Poté, co dosloužila, zasypáva-
la se odpadem. Badatelé si tak 

Posledním významným objevem z D1 je zlatý 

šperk starý čtyři tisíce let, který se nejspíš pou-

žíval jako ozdoba ve vlasech. 

 Foto | Archiv Archeologického centra Olomouc

myslí, že šperk spadl do jámy ná-
hodou. „Objevy pocházejí z růz-
ných epoch. Některé jsou z mlad-
ší a pozdní doby kamenné, jiné 
z keltského období nebo raného 
středověku či novověku. To po-
tvrzuje předpoklady o tom, že lo-
kalita byla osídlena nepřetržitě 
od pravěku až do dnešních dní,“ 
upřesnil Vrána.

Na jaře se podařilo archeolo-
gům narazit na pět tisíc let sta-
rou kostru dítěte, která byla v re-
lativně dobrém stavu. Dítě leželo 
v jámě s pokrčenýma nohama, 

zřejmě na zádech. Na podzim je 
zase překvapil neobvyklý pohřeb 
v sídlištní jámě z přelomu pozd-
ní doby bronzové a starší doby 
železné. „V zásobní jámě se na-
cházelo pět zemřelých lidí a spo-
lu s nimi i kosterní ostatky krávy 
a psa. Ostatky byly do hrobu ulo-
ženy v neutrální poloze – pro toto 
období je přitom typické pohřbí-
vání žehem,“ řekl Jakub Vrána. 

Všechny nalezené věci jsou 
umístěny v depozitáři olomo-
uckých archeologů. Ti v labora-
tořích určí například jejich stá-
ří nebo původ. U zvířecích kostí 
dokážou odborníci přesně určit, 
jestli se v dané době zvířata zabí-
jela jako menší k jídlu, nebo jako 
větší, protože sloužila k užitku. 
Až zkoumání předmětů skončí, 
mohou se některé nálezy, třeba 
zlaté šperky, objevit na výstavě 
v přerovském muzeu. Archeolo-
gický výzkum na trase poslední-
ho úseku dálnice D1 bude probí-
hat nejspíš až do jara.  fli
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Výloha bývalé prodejny elektro bude sloužit 
uměleckým exponátům také v letošním roce
I když byla galerie, její chod 
i návštěvnost stejně jako 
všechna obdobná zařízení 
poznamenána opatřeními 
vlády, zvládlo se toho na 
Horním náměstí hodně. 

Po uzavření prostor byla nej-
větší výzvou venkovní expozice 
a také ojedinělá instalace na ná-
městí TGM, která byla pohledo-
vě přístupná z ulice čtyřiadvacet 
hodin. Stihla se i oslava desetile-
tého výročí galerie. Jarního uza-
vření využili pracovníci galerie 
k instalaci nové osvětlovací tech-
niky – pořídili velká panelová 
svítidla na rampy, desítky doslu-
hujících a nevyhovujících bodo-
vek i rozptylek nechali vyměnit za 
nové kusy pro modernější a kva-
litnější nasvětlení uměleckých 
exponátů.

Výstavu Jiřího Vojzoly  
navštívilo 200 lidí

Začátek výstavního kalendá-
ře roku 2020 patřil na přerov-
ské poměry hvězdnému obsazení 
– na snímcích Jiřího Vojzoly ná-
vštěvníci mohli obdivovat desít-
ky tenisových super star z celého 
světa. „Novoroční výstava vzda-
la hold nedožitému jubileu Jiřího 
Vojzoly, bez jehož jména by česká 
sportovní reportážní fotografie 
posledních tří desítek let nebyla 
tím, čím je. Reportážní a doku-
mentární záběry, snímky mno-
ha druhů sportu, ochutnávka fo-
tografií přírodních krás ze všech 
kontinentů nebo snímky jazzové. 
Taková byla retrospektivní výsta-
va k nedožitým 70. narozeninám 
přerovského patriota, význam-
ného fotografa, učitele a cestova-
tele,“ připomněla Lada Galová. 
A hvězdnému jménu odpovídaly 
i návštěvnost a vernisáž. Galerie 
praskala ve švech, nikdo si slav-
nost nechtěl nechat ujít. 

Už o pár týdnů později se si-
tuace opakovala. Galerie slavila 
deset let své existence připome-
nutím všech vystavovatelů pro-
střednictvím plakátů uskuteč-
něných výstav, úvodních panelů 
k nejvýznamnějším z nich a oži-
vením tvorby některých autorů. 
Neopomněli vzpomenout ani je-
dinou výstavu, kterých se za de-
set let v galerii uskutečnilo sto 

padesát šest. Originální byl i pla-
kát ke vzpomínkové výstavě – šlo 
o uměleckou grafickou koláž z vý-
běru výstav. 

Jakmile pominula první vlna 
covidu a mohlo se otevřít, zvolili 
v galerii netradiční přístup – ex-
ponáty z interiéru galerie přesu-
nuli do venkovních prostor, aby 
lidem umožnili kulturní zážitek 
a zároveň maximalizovali hygi-
enický komfort. Kdo nechtěl na-
vštívit interiér galerie, mohl se 
pokochat venku obřími kovanými 
plastikami, rozsetými po celé roz-
loze zámeckého příkopu před ga-
lerií. „Výstava KOV(ID) 2020 byla 
8. června první českou výtvar-
nou odpovědí na epidemii. Za-
hájili jsme ji v komorním duchu, 
bez vernisáže. Přesto přilákala ti-
síce lidí. Přerov totiž velmi pruž-
ně nabízel po celé léto jedinečnou 
venkovní expozici kovu, navíc 
nasvětlenou pro noční prohlíd-
ky. Název výstavy KOV(ID) 2020 
byl přesmyčkou mezi oficiálním 
názvem viru covid a identitou, 

která se v použitém kovu skrývá –  
KOV(ID),“ vysvětlila autorka pro-
jektu Lada Galová. Uvnitř galerie 
pak byly instalovány kované ob-
ličejové masky proti koronaviru 
a jejich návrhové skici z výtvar-
ného ateliéru Ondřeje Gély z Mi-
lostovic na Opavsku. Vystaveny 
byly společně s velkými exterié-
rovými kovanými skulpturami 
z autorské dílny uměleckého ko-
váře Michala Ptáčka ze Starého 
Jičína. Spojujícím prvkem obou 
autorů byl jejich společně vyko-
vaný obří objekt Vesmírná brána, 
skrývající symboliku očekávané-
ho návratu od epidemie k běžné-
mu životu. 

Expozice v Emosu  
pokračuje po celý rok 2021

Ten ale bohužel s podzimem 
nastal pouze částečně. Od února 
do září se stihla jediná vernisáž, 
a to 10. září při příležitosti zahá-
jení výstavy obrazové a sochař-
ské tvorby kosmopolitního ma-
líře, grafika, kurátora a teoretika 

výtvarného umění Jiřího Has-
tíka, který stále v galerii před-
stavuje svůj Status Quo. Desítka 
dalších akcí byla zrušena, nebo 
přeložena.

Například připravované před-
stavení jednoho z nejvýznamněj-
ších moravských architektů – Pe-
tra Braunera, který v současné 
době žije a pracuje v Přerově, plá-
nované ve spolupráci s Muzeem 
umění Olomouc, je z března 2020 
odloženo zatím na neurčito. Stej-
ně tak se nedostalo na tradiční 
jarní výstavu absolventů Základ-
ní umělecké školy v Přerově, tra-
dice byla po devíti letech přeru-
šena. Nedošlo ani na červnovou 
fotovýstavu o kráse hanáckých 
krojů a o folkloru ve 21. století. 
Hodovou výstavu důstojně na-
hradily zmiňované kované plas-
tiky a bohužel se nerealizovala 
ani precizně připravená říjnová 
procházka historií školy ve foto-
grafiích a dobových dokumen-
tech s názvem Zastavení v čase, 
plánovaná ke 150. výročí založe-
ní Gymnázia Jakuba Škody v Pře-
rově. „Zklamání z neuskutečně-
ných plánů přišlo i o adventu, kdy 
tóny brodeckých zvonů měly ro-
zeznít vánoční galerii, ale na pre-
zentaci uměleckého zvonařství 
slavného rodu Dytrychů z Brod-
ku u Přerova kvůli vládním opat-
řením vůbec nedošlo, a nemohl 
tak být u nás podle plánů odhalen 
ani výroční zvon k 70. výročí za-
ložení zvonařské dílny, které při-
padalo na rok 2020,“ uzavřela vý-
čet neuskutečněných výstav Lada 
Galová.

A konečně v čase, kdy se ne-
mohlo do galerií, se zde snažili 
zpestřit uměleckou nabídku Pře-
rova tím, že instalovali umělecké 
předměty přímo na centrálním 
náměstí. „Využili jsme prostory 
bývalé prodejny elektro na ná-
městí TGM 16, které už jsou ně-
jakou dobu prázdné. Chtěli jsme 
skloubit to, abychom je zaplnili 
něčím krásným a s minimálními 
náklady občanům obohatili vá-
noční náměstí, které bylo ochuze-
no o kulturní programy,“ vysvět-
lila Galová. Výstavy v takzvané 
budově Emos budou pokračovat 
po celý rok 2021 až do doby, než se 
začne s její rekonstrukcí na nový  
magistrát.  fli

Největším tahákem uplynulého roku byla venkovní expozice KOV(ID) 2020.  Foto | Pavel Ondrůj
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Helfštýn byl připraven na tradiční lednový 
výšlap, chystá i novinky pro letošní sezonu
Každoročně už od roku 1977 se středověký hrad Helfštýn otevírá 
první sobotu v novém roce příznivcům zimní turistiky. Akci si 
každý rok nenechají ujít tisícovky lidí všech věkových kategorií. 
Jestli se letos 2. ledna novoroční výšlap uskuteční, nebylo jasné 
až do poloviny prosince. Kvůli vládním nařízením souvisejícím 
s koronavirovou epidemií však musel být novoroční výšlap zrušen. 

Vloni v lednu prošlo brana-
mi nejznámějšího hradu na Pře-
rovsku na pět tisíc lidí. Skal-
ním návštěvníkům nevadí ani 
mráz, déšť nebo mlha – naho-
ru na Helfštýn míří za každého 
počasí. A to jak turisté z Mora-
vy, tak i z Čech a ze Slovenska. 
Tradičně se tady schází třeba 
milovníci tibetských dog, kte-
ří se sem sjíždějí z různých kou-
tů Moravy nebo legionáři, skau-
ti i nejrůznější sportovní oddíly. 
Odměnou jim může být razítko, 
diplom nebo turistická znám-
ka, pro kterou si chodí do hrad-
ní pekárny. Otevřena bývá i re-
staurace, kde se návštěvníci 
mohou zahřát teplým čajem, 
punčem nebo svařeným vínem, 
pro milovníky kávy bývá pří-
mo na místě připravena pražená 
káva. Oblíbené jsou zabijačkové 
pochoutky a speciality z udírny. 

Organizátoři byli až do po-
slední chvíle připraveni akci 

uspořádat i v letošním roce, ov-
šem kvůli vládním opatřením ji 
nakonec museli přece jen zru-
šit. „Přemýšleli jsme, jak regulo-
vat tak velké množství zájemců 
a jak dohlížet na složitá hygie-
nická nařízení a s organizací no-
voročního výšlapu čekali do po-
slední chvíle. Nakonec je stejně 
hrad zavřený,“ řekl kastelán 
Helfštýna Jan Lauro. 

Sezona začne v březnu,  
tahákem bude palác

V sobotu odpoledne se hrad-
ní brány zase zavřou a návštěv-
níci si budou muset počkat až 
do začátku turistické sezony. Ta 
na hradě začíná tradičně dří-
ve v březnu, kdy bude hrad pro 
první nedočkavce zpřístupněn 
jen o víkendu. Od prvního dub-
na potom bude přístupný kro-
mě pondělí celý týden. Po třech 
letech se hrad vrátí k běžné ote-
vírací době. „Tři roky trvala 

OBNOVA HRADNÍHO PALÁCE

První písemná zmínka o Helfštýně spadá do roku 1349. Původně 
menší hrádek se během staletí rozšiřoval a měnil svou rozlohu i po-
dobu. V poválečných letech byl typickou zříceninou a od té doby se 
opravuje. Renesanční palác je na čtvrtém nádvoří a patří k největším 
objektům hradu. Dvě století byl bez střechy, což se odrazilo na jeho 
stavu. Desítky let se hovořilo o záchraně, přes 90 milionů korun na-
konec uvolnil Olomoucký kraj a obnova paláce trvala tři roky. Zastře-
šení je částečně prosklené, schodiště a chodníky spojily místa, kam 
se lidé nedostali několik století. Vznikly důstojné prostory vhodné 
pro výstavy či kulturní akce.

přestavba renesančního palá-
ce na čtvrtém nádvoří, kvů-
li které jsme měli otevřeno jen 
polovinu týdne. Loni jsme tak 
mohli mít otevřeno 202 dnů, 
z toho ale bylo 61 dní zavře-
no kvůli vládním opatřením. 
I přesto, že jsme přišli o třeti-
nu sezony, tak k nám zavítalo 
80 tisíc lidí,“ řekl kastelán Lau-
ro. Štěstím v neštěstí bylo, že 
na konci srpna se podařilo pře-
stavbu dokončit a palác otevřít 
návštěvníkům. A ti sem mířili 
ve velkém. Návštěvnost trhala 
rekordy, přestože se nekonaly 
tradiční velké akce a festivaly, 
mezi které patří například He-
faiston. Stavba vzbudila velké 
ohlasy nejen mezi českými tu-
risty, ale i ve světě. Mířili sem 
turisté z Austrálie nebo Ame-
riky. Příchozí mohou obdivo-
vat nové expozice uměleckého 
kovářství, četné nálezy, které 
zde během záchranného výzku-
mu v minulých letech učinili ar-
cheologové, a zejména unikátní 
výhled z ochozu středověké pa-
mátky do údolí Moravské brá-
ny. Ohlédnutí za stavební mi-
nulostí paláce nabízí tři desítky 
informačních panelů, které při-
bližují dějiny hradu formou his-
torických vyobrazení a krát-
kých textů. Expozici rozšiřují 

také archeologické kamenicko-
-sochařské články jako žebra, 
konzoly nebo svorníky.

Novinkou bude  
cyklus nočních prohlídek

Na hradě věří, že sem ná-
vštěvníci budou proudit i letos, 
a připravují pro ně nové atrak-
ce. „Rádi bychom palác předsta-
vili lidem, kteří by jeho návštěvu 
chtěli mít spojenou s hezkým zá-
žitkem. Připravujeme akci s ná-
zvem Palác žije, která bude pro 
omezený počet zájemců. Pů-
jde o několik nočních prohlídek 
a každá z nich bude zaměřena na 
některý ze smyslů. Například na 
zrak, kdy bude prohlídka spoje-
ná s promítáním a vyvrcholením 
bude videomaping na paláci,“ na-
stínil Jan Lauro.

Tři roky bylo na hradě kvů-
li rekonstrukci nižší vstupné, 
v souvislosti se znovuotevře-
ním se vstupné zvýšilo – dospě-
lý návštěvník zaplatí v hlavní 
sezoně sto padesát korun, děti 
do šesti let mají návštěvu zdar-
ma. Podrobné informace nejen 
o vstupném, ale také o aktuál-
ním programu jsou zveřejněny 
na webových stránkách hradu.  fli

Stabilizované zdi zbytku paláce architekti doplnili o novou prohlídkovou trasu vytvořenou ze 

skla a především železných prvků.  Foto | 2x Archiv Jana Laura

WWW.HELFSTYN.CZ
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Návštěvnost v muzeu kvůli covidu v loňském roce klesla o čtyřicet procent
Vládní nařízení souvisejí-

cí s řešením pandemické si-
tuace se nevyhnula ani chodu 
Muzea Komenského v Přerově. 
Pracovníci muzea museli ope-
rativně zrušit celou řadu jed-
nodenních i víkendových akcí 
a posunout, či zcela zrušit krát-
kodobé výstavy. „Poprvé jsme 
nerealizovali vánoční výstavu, 
která se připravuje už od ra-
ného podzimu a nepatří k těm 
nízkorozpočtovým. Posunout 
jsme museli také premiéru no-
vého dokumentu o Přerovském 
povstání z jara na podzim. Na-
štěstí se nám ji podařilo zreali-
zovat ještě před druhou vlnou 
covid-19,“ řekla vedoucí výstav-
ního a programového oddělení 
Muzea Komenského v Přerově 
Kristina Sehnálková.

Zavření muzea se podepsa-
lo i na nižší návštěvnosti. „Ztrá-
ty minimálně na přerovském 
zámku jsem očekávala mnohem 
vyšší – nakonec jsme se dostali 

„pouze“ na 40 procent propadu 
oproti předchozímu roku, což 
bylo způsobeno zejména odli-
vem školních skupin v edukač-
ních programech,“ upřesnila 
Sehnálková.

Přestože bylo muzeum kvů-
li nařízení vlády zavřené, jeho 
odborní pracovníci nezaháleli. 
Zdárně připravili a publikova-
li několik vlastních odborných 
knih. Vyšla kolektivní monogra-
fie Květnové povstání českého 
lidu 1.–5. května 1945. Ve výro-
bě je očekávaná publikace Hrad 
Helfštýn, strážce Moravské brá-
ny a dokončují se knihy Komen-
ský ve sběratelství – katalog ze 
sbírek MKP k 350. výročí úmrtí 
J. A. Komenského a Pozdně go-
tické, renesanční a raně barokní 
kachle z Přerovska.

Letošní rok bude  
ve znamení menších výstav

Pro letošní rok si muzeum 
připravilo rozmanitou řadu 

menších výstav a akcí. Výjim-
kou bude velký projekt k výročí 
novodobého vzniku Policie Čes-
ké republiky. „Plánujeme akce, 
které jsou operativnější ve fázi 
příprav, abychom se vyhnuli pří-
padným velkým ekonomickým 
ztrátám spojeným s provozními 
náklady,“ dodala Sehnálková. 

Snímek z výstavy malíře Lubomíra Dostála v Historickém sále přerovského zámku, která se usku-

tečnila loni v lednu.  Foto | Archiv Muzea Komenského v Přerově

Od července se návštěvníci mo-
hou těšit na „Vševědárnu“ – 
multifunkční prostor pro trá-
vení volného času i s dětmi jak 
většími, tak i těmi nejmenší-
mi. Připraven pro ně bude hra-
cí koutek s přebalovacím pultem 
a vyčleněným intimním prosto-
rem pro kojení.  fli

Navzdory pandemii se uskutečnily plesy, 
vystoupila i operní pěvkyně Andrea Kalivodová

Jedním z uskutečněných představení bylo vystoupení sólistky opery Národního divadla Andrey Kalivodové.  Foto | Michal Sýkora

Probíhající pandemie 
poznamenala také jarní 
a podzimní sezonu Městského 
domu. Mnohé programy se 
podařilo úspěšně zrealizovat, 
času při uzavření se využilo 
například na instalaci nového 
protipožárního zabezpečení 
objektu či na přípravu nových 
uměleckých projektů. 

„I přes pandemii jsme ještě 
v lednu a únoru a později i chví-
li na podzim stihli některým ze 
zhruba deseti typů představení, 
jež nabízíme, pobavit alespoň pár 
tisíc návštěvníků,“ říká manažer 
Městského domu Pavel Ondrůj. 
Dramaturgie největšího kultur-
ního stánku ve městě zrealizova-
la do poloviny března například 
už tradiční koncert Hradišťanu, 
cimrmanology potěšila divadelní 
hra České nebe a obdivovatele di-
vadelní společnosti Háta muzikál 
Světáci. 

Příznivci plesů si přišli na 
parketu na své při studentských 
i společenských bálech, které vy-
vrcholily Přerovským plesem 
s Gábinou Partyšovou v roli mo-
derátorky. Plesová sezona nebyla 

téměř zasažena, covid zmařil 
pouze březnový Ples Meopty 
a tradiční dubnový Korunový dží-
nový bál. „Září a počátek října vy-
padaly zprvu slibně. První týdny 
podzimní části programu patřily 
například zábavné talk show Kar-
la Šípa, sólistce opery Národního 
divadla Andree Kalivodové nebo 

nestárnoucím hitům Lenky Fili-
pové,“ vyjmenoval Ondrůj. 

Posledním představením byl 
podle jeho informací koncert Fe-
lixe Slováčka v doprovodu dam 
z Beladona Quartet. „Tento večer 
se stal úvodním koncertem cyk-
lu Setkání žánrů, jež jsme vloni 
úspěšně zahájili. K naší radosti se 

nám i přes nelehkou dobu podaři-
lo nastartovat prodej abonentek, 
což bylo smyslem masivní pro-
pagace tohoto nového projektu,“ 
doplnil manažer. Některá před-
stavení, která se nerealizovala na 
jaře, se přesunula do podzimu, 
jiná teprve na svou příležitost če-
kají v roce 2021. 
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Příznivci severské chůze vyrážejí na vycházky i v šest hodin ráno
Poté, co vláda v Česku zaved-

la nouzový stav, začali lidé častě-
ji chodit do přírody. Po uzavře-
ní sportovišť, hal a fitness center 
lidé hledají náhradní sportovní 
aktivity, a na procházky tak míří 
rodiny s dětmi, senioři a stále 
častěji také příznivci rychlé chů-
ze s hůlkami, jejichž cílem už není 
jen pěší turistika, ale trénink kon-
dice. Jde o severskou chůzi neboli 
Nordic Walking a fanoušky toho-
to sportu můžete potkat i v Přero-
vě. V říjnu vznikla skupina na fa-
cebookových stránkách a za čtyři 
měsíce fungování už má 170 čle-
nů, další lidé se přidávají doslo-
va každý den. Za vznikem sku-
piny stojí dva kamarádi, Dušan 
Korduliak a Pavel Vrána z Přero-
va. „Protože jsme v Přerově ne-
našli žádnou skupinu věnující se 
severské chůzi, pokusili jsme se 
dát dohromady lidi, které pohyb 

v přírodě baví, chtějí si zlepšit 
kondici, techniku chůze, navá-
zat nová přátelství, prostě vyčis-
tit hlavu,“ řekl Dušan Korduliak.

Pravidelných vycházek s ho-
lemi se účastní ženy, muži i děti 
– nejmladšímu chodci je šest let 
a těm nejstarším i přes sedmde-
sát. Pravidelné vycházky probíha-
jí v pondělí a ve středu. Společné 
kondiční vycházky obvykle začí-
nají ve večerních hodinách a tr-
vají zhruba dvě hodiny. „Většina 
z nás je zaměstnána, proto vychá-
zíme později a k tomu je potřeba 
přizpůsobit i cíle vycházek. 

Oblíbené jsou procházky po 
cyklostezce ke grymovskému 
mostu, často jdeme Michalovem, 
velmi rádi chodíme do Žebrač-
ky, do Prosenic, Lýsek, Podolí, 
Domaželic, ale třeba i do Lhot-
ky,“ vyjmenoval obvyklé trasy 
Korduliak.

Na vycházky  
společně i v neděli

Velký zájem je o nedělní akci 
s názvem Ranní ptáče, která začí-
ná ještě za tmy v šest hodin ráno. 
„Účinky ranní vycházky nelze 
dost dobře popsat, ty musíte za-
žít na vlastní kůži. Jisté je to, že se 
vám prodlouží den, domů se vra-
cíte plni endorfinů, příjemně pro-
taženi a s dobrým pocitem, že jste 
pro sebe udělali něco dobrého,“ 
řekl Pavel Vrána.

Túry nejsou nijak dlouhé, pro-
tože chůze s holemi je energeticky 
náročnější. Právě mít ty správné 

NORDIC WALKING

Nordic Walking, neboli severská chůze, je dynamická chůze se speciální-
mi hůlkami, původně vyvinutá ve Skandinávii. Tato hůlková chůze je ve-
lice jednoduchá, ale zato účinná forma pohybu, při které sportovec spálí 
až o čtyřicet procent více kalorií než při běžné chůzi. Hole na severskou 
chůzi mají speciální poutko, které se uchytí okolo palce, aby bylo mož-
né hole při pohybu vzad upustit. K žádoucím přínosům vede správná 
technika.

hole je velmi důležité. Kdo si chce 
severskou chůzi nejprve zkusit, 
může si hole půjčit. „S projektem 
nám pomohl olomoucký spolek 
Nordic Walking, který nám za-
půjčil dostatečné množství holí, 
abychom mohli každého zájemce 
uspokojit. Myslím, že i to byl je-
den z důvodu, který přispěl k tak 
velkému zájmu o naši skupinu,“ 
dodal předseda spolku Dušan 
Koruliak. Přidat se může kdoko-
liv, informace k setkáním jsou 
zveřejňovány na facebookové 
stránce skupiny Nordic Walking 
Přerov. fli

Na začátku přerovské skupiny Nordic Walking byli Dušan Korduliak (vlevo) a Pavel Vrána z Přero-

va. Jejich nadšení teď na facebooku sdílí přes 170 nadšenců. Na výlety tak už teď vyrážejí společ-

ně s ostatními dvakrát týdně a také každou neděli.  Foto | Archiv Dušana Korduliaka

Kdo si netroufá na ledový rybník, ten může  
začít vlažnou vodou ve sprše, říká otužilec

To moc dobře ví Aleš Skřeček 
z Přerova, který s otužováním za-
čal před dvěma lety. Pravidelně 
společně s kamarády se noří do 
studené vody v Laguně. „Věřím 
tomu, že otužování je zdraví pro-
spěšné. Cítím se lépe nejen fy-
zicky, ale i duševně. Nikdy jsem 
nebýval hodně nemocný, jen ob-
čas nějaká ta rýma. Ovšem teď 
už vůbec nic. Navíc mám pocit, 

Po celou zimu, za každého 
počasí a v podstatě kdekoliv 
– v rybníce, řece nebo doma 
ve sprše – otužování patří ke 
starým a účinným způsobům 
posilování imunitního systému, 
zlepšuje tělesné i duševní 
zdraví, zvyšuje odolnost proti 
nemocem a může být prevencí 
nejen před nastupující epidemií 
chřipky, ale i před přetrvávající 
nákazou koronavirem. 

že i díky otužování lépe snáším 
zimu, nemusím se tolik oblékat 
jako dřív,“ řekl Aleš Skřeček.

Důležitý je  
pravidelný trénink

Sice v Přerově zatím není žád-
ná organizovaná skupina, fa-
noušků otužování ale přibývá. 
Fotografiemi z mrazivých po-
norů přispívají na svých face-
bookových profilech – lze z nich 
načerpat informace týkající se 
otužování, především ale inspi-
raci. Navíc je otužování jedním 
z mála sportů, který lze prakti-
kovat i v době vládních omeze-
ní. Počet fanoušků tak roste. „Ve 
svém okolí vím přibližně o pat-
nácti lidech, kteří se chodí pra-
videlně otužovat, a noví plav-
ci přibývají. Nejčastěji míří do 
vody v Laguně, lomu ve Výkle-
kách nebo se koupou v oseckém 

Nováčci by měli s otužová-
ním začít postupně a pravidelně 
trénovat. „Rychlá změna teplo-
ty je velmi namáhavá pro srd-
ce a příležitostným otužilcům 
může hrozit zástava srdce, kře-
če, zápal plic i další onemocně-
ní. Je důležité naučit se pozvol-
na pracovat s vlastním dechem 
a především koncentrací,“ upo-
zornil tělovýchovný lékař Dali-
bor Pastucha. 

Přibližně po patnácti dnech 
si tělo na působení chladu zvyk-
ne. Jenže tak jak si tělo na chlad 
zvykne, stejně rychle může o vy-
pěstovaný návyk přijít. Vnímá-
ní chladu je relativní a schop-
nost se s ním vyrovnat záleží na 
zdravotním stavu, věku ale tře-
ba i na vrstvě podkožního tuku. 
Kdo si na rybník nebo řeku ne-
troufá, může s otužováním začít 
doma ve sprše vlažnou vodou. fli

Přerovan Aleš Skřeček se noří do ledové vody 

nejčastěji v Laguně. Když je hladina zamrzlá, 

neváhá si prosekat díru do ledu. 

 Foto | Archiv Aleše Skřečka

Jadranu. Já se potápím dvakrát, 
třikrát týdně,“ řekl Skřeček.
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

SK Přerov
Eva Machalová, tel.: 725 017 
083
1. 1. Novoroční výstup na Čekyň-
ský kopec, 10 km, vede Válková, 
9:00 sraz u Strojaře
2. 1. Zimní výstup na Helfštýn – 
zrušen z důvodu protiepidemiolo-
gických opatření
7. 1. Tučín – Želatovice – Přerov, 9 
km, vede Szabóová, autobus 9:20, 
nást. č. 22
9. 1. Hranice město – Teplice – 
Hranice, 16 km, vede Sedláková, 
vlak 7:39, účast nahlásit vedoucí
14. 1. Brodek – Citov – Věrovany – 
Dub n. Moravou, 11 km, vede Lan-
čová, autobus 8:45, nást. č.11, ved. 
z Brodku
16. 1. Hodonín – Rohatec, 12 km, 
vede Válková, vlak EC 7:47 
21. 1. Mariánské údolí – Velká Bys-
třice – Olomouc, 12 km, vede Láh-
nerová, vlak 8:04, ved. z Brodku
23. 1. Lipník n. Bečvou – Osek – 
Přerov, 14 km, vede Šťávová, vlak 
8:20
28. 1. Osek – Veselíčko – Stamě-
řice, 10 km, vede Peprnová, vlak 
8:28
30. 1. Luhačovice a okolí, 9 km, 
vede Bernátová, vlak 7:50
TJ Spartak Přerov 
Vítězslav Vaculík, tel.: 776 806 
161
Aktuální informace včetně pláno-
vaných turistických vycházek jsou 
kvůli epidemiologickým omeze-
ním zveřejněny v informační vitrí-
ně KČT TJ Spartak v pasáži a v prů-
chodu na hřiště v Sokolovně.

VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA  
KČT TJ Spartak Přerov

www.vhtprerov.cz
Tomáš Beránek, tel.: 602 575 
673
9.–13. 1. Lyžařský výlet do Jize-
rek – Kořenov, Pension Karlos, 

polopenze. Jednodenní túry na 
běžkách (10–25 km dle sněhových 
podmínek).
21.–26. 1. Lyžařský přejezd Jizer-
ských hor – chata Jizerka, polo-
penze. Jednodenní túry polehku 
v upravených stopách.

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

ORNITOLOGICKÁ STANICE 
Budova ORNIS je z důvodu re-
konstrukce pro veřejnost dlou-
hodobě uzavřena, provozní 
doba 9:00-15:00.
Akce:
16. 1. Mezinárodní sčítání vodní-
ho ptactva – Tlumačov, Kvasice, 
Hulín. Spolu se sčitateli můžete 
vidět zajímavé zimní hosty z ptačí 
říše na Kvasické pískovně, v okolí 
řek Moravy a Rusavy, na Záhlinic-
kých rybnících a na Hulínské pís-
kovně. Sraz na vlakovém nádraží 
v Tlumačově v 8:15, ukončení asi 
v 15–16 hodin v Hulíně. Délka trasy 
15 km. Průvodce Martin Vymazal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. 1. Mezinárodní sčítání vodního 
ptactva – Lipník, Přerov. Odchod 
v 9:30 od mostu přes Bečvu v Lip-
níku (odjezd vlaku z Přerova v 8:28 
hod). Trasa kolem řeky Bečvy až 
do Přerova. Průvodce Jiří Polčák.
22. 1. Termín ukončení příjmu vý-
tvarných prací do soutěže pro děti 
na téma „Zahrada plná života“.
22. 1. Drátování – květy. Výtvarná 
dílna s Veronikou Matlochovou. 
Vstupné 350 Kč, v ceně materiál, 
pomůcky, od 16:00. Je třeba se při-
hlásit do 20. 1. na e-mail:  
syrycanska@prerovmuzeum.cz 
nebo na 581219910-12. Korvínský 
dům (Horní náměstí 31). 
Semínkovna – sdílená semín-
ka zdarma pondělí až pátek 
9:00–15:00
Ekoporadna pondělí až pátek 
9:00–15:00
Mykologická poradna pondělí 
9:00–15:00
Programy pro školy a jiné zá-
jmové skupiny:
Zimní – výroba zvonků ze semí-
nek u vás ve škole
Pan Bobr, stavitel – návštěva 
u bobrů (Malá laguna)
Kontakt na tel. 581 219 910,  
ornis@prerovmuzeum.cz nebo 
osobně v ORNIS. Informace o ko-
nání akcí dle situace ověřte 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 
Stálé expozice: 
Rekonstrukce historických škol-
ních tříd
Archeologie Přerovska
Entomologie
Mineralogie
Národopis Hané a Záhoří
Tajemství tónu zvonu 

Veduty Přerova a vyhlídka z věže 
Výstavy:
12. 1. – 20. 12. Josef Spáčil: 
Vzpomínky. Historický sál přerov-
ského zámku. Vstupné 20/10 Kč.

HRAD HELFŠTÝN 
Hrad Helfštýn je v měsíci lednu 
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 GALERIE
Horní nám. 1
Obrazová a sochařská tvorba olo-
mouckého umělce Jiřího Hastíka 
je v Galerii města Přerova stále 
k vidění, výstava prodloužena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výstavní plocha  
nám. T. G. Masaryka 16
Marek Trizuljak – Skleně-
ný den/Skleněná noc – výlohy 
bývalé prodejny firmy Emos na 
náměstí TGM 16 v Přerově. Obří 
skleněné plastiky a velkoplošné 
barevné fotografie akademické-
ho sochaře Marka Trizuljaka jsou 
k vidění 24 hodin denně po celý 
leden i únor. 

Na 3D tiskárně vyrobili 
hudební nástroj

V přerovské softwarové fir-
mě vytiskli na 3D tiskárně vio-
loncello, které je plně funkční. 
S nápadem v době pandemie 
přišli Ondřej Kratochvíl a Jan 
Tobolík, kteří si řekli, že když 
jdou vytisknout obličejové ští-
ty, mohl by jít vytvořit i hudební 
nástroj. „Jsem muzikant a hra-
ji na violoncello, jenže bydlím 
v bytě a sousedé si stěžovali, že 
když trénuji, hraji moc nahlas. 
Už dříve jsem proto pokukoval 

po tišším celle, a tak jsme se 
rozhodli ho vyrobit,“ řekl jeden 
z autorů MyCella Ondřej Kra-
tochvíl. Jejich MyCello dokáže 
být velmi tiché i velmi hlasité, 
protože obsahuje snímač se ze-
silovačem. Oproti klasickému 
dřevěnému nástroji je o hodně 
lehčí a také levnější. Stávající 
model teď plánují ukázat hudeb-
níkům a upravovat jej na zákla-
dě jejich připomínek a zkuše-
ností.  fli

MyCello, které vyrobila přerovská firma na 3D tiskárně, je plně funkční a na rozdíl od klasického 

dřevěného může hrát i potichu.  Foto | Jan Tobolík
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Změny v konání akcí mohou být z důvodu aktuální covid-19 situace vyhrazeny.

GALERIE KAFE OD HOLKY, MOSTNÍ 13

V  Galerii Kafe od Holky pokračuje 
i  v  lednu výstava s  názvem Imeli-
sed Eesti Saared. Jedná se o sbírku 
fotopláten autorky Vladimíry Miná-
rikové. Ukazují minimalismus ven-
kova a krajiny ze sedmi estonských 
ostrovů, které autorka navštěvovala 
během let 2014–2019, kdy žila v Es-
tonsku. Barvy na plátnech jsou pů-
vodní, neprošly korekcí, a proto do-
jem, který získáte, když se na obrazy 
díváte, je autentický. Některé po-
hledy jsou například velmi strohé 
jako samotné 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. 

Ve výstavní síni Pasáž 
jsou prodlouženy dvě 
stávající výstavy až do 
29. ledna 2021. Jedná se 
o  výstavy Ležatá nula 
a Hlasy mrtvých jazyků.
Výstava LEŽATÁ NULA 
představuje grafickou 
dílnu Uutěrky a jejich vý-
běr roztisků, nátisků, sou-
tisků, přetisků, obtisků 
a tisků… Dílnu Uutěrky tvoří autorské duo Martin Krkošek (1979) a Pavla 
Krkošková Byrtusová (1981). Pavla kreslí, fotí, píše, maluje a plánuje. Martin 
ilustruje, animuje, tiskne, vede grafické dílny a občas sváže i nějakou knihu. 
Díky této spolupráci pak v dílně vznikají plakáty, pohlednice, skládačky, na-
učné tabule, ale třeba i celé autorské knihy. 
Putovní výstava Hlasy mrtvých jazyků se věnuje zaniklým jazykům a  má 
podporovat zájem veřejnosti o cizí jazyky. 

V  měsíci lednu může-
te v  Galerii ESO obdivo-
vat nové obrazy malířky 
Jany Frýblové. Autorka 
žije a  tvoří v  jižních Če-
chách. Od roku 1990 je 
malování její hlavní život-
ní náplní a  profesí. Dělá 
obrazy z  betonové smě-
si, ale kvůli náročnosti 
a  prašnosti od této tech-
niky postupně ustupuje. 
V  současné době malu-
je velkoformátová plátna 
květin a  abstraktní kraji-
ny. Její dílo je rovněž cha-
rakteristické vrstvením olejových a  akrylových barev a  prací se špachtlí. 
Zrealizovala řadu autorských i skupinových výstav po celé ČR.

VÝSTAVNÍ SÍŇ PASÁŽ, KRATOCHVÍLOVA 14, TEL: 581 217 187

GALERIE ESO, KRATOCHVÍLOVA 22kurzu je 450 Kč. Kurz probíhá 
v Centru SONUS, Palackého 17A 
a přihlásit se můžete u M. Krejčířo-
vé, tel. 777 729 521.
Vzhledem k epidemiologické situaci 
zůstává Setkávání seniorů SPOLU 
otevřeno i v lednu pouze v pondělí. 

RODINNÉ CENTRUM SLUNÍČKO
Sokolská 26, Přerov
V lednu 2021 je centrum 
uzavřeno. 

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
Jateční 26, Přerov
6. a 20. 1. Odborná poradna 
a kancelář, 15:00–18:00

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

DUHA KLUB DLAŽKA
Od 1. 1. Nabídka táborů na léto 
2021
28.–31. 1. Zimní rodeo pro rodiče 
s dětmi a dospělé, Pohořany
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktuální program a případné změ-
ny na www.dlazka.cz 

HVĚZDÁRNA PŘEROV
Pravidelná čtvrteční pozorová-
ní, při pěkném počasí a při jasné 
obloze v lednu od 18:00, v únoru 
od 19:00. V případě mimořádných 
úkazů budou informace o pozo-
rování zveřejněny na webu www.
hvezdarna-prerov.cz 

BAZÉN PŘEROV 
Vzhledem k současné situaci, sou-
visející s pandemií onemocnění 
covid-19 a v souvislosti s vládními 
omezeními, nemůžeme zveřejnit 
provozní dobu pro měsíc leden 
2021. Sledujte proto průběžně 
naše internetové stránky  
www.sportoviste-prerov.cz.

KINO HVĚZDA
Aktuální informace najdete na 
webových stránkách a sociálních 
sítích kina Hvězda. 

MĚSTSKÝ DŮM 
16. 1., 20:00 Farní ples
18. 1., 19:30 HRADIŠŤAN & Jiří 
Pavlica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koncert ojedinělého seskupení 
s vysokou uměleckou i interpre-
tační úrovní, nezvykle širokým 
žánrovým záběrem a netradičním 
repertoárem, který v počátcích 
vycházel zejména z lidové tradice. 
Vstupné 450, 400, 250 Kč
24. 1., 15:00 Karneval s Pavlem 
Novákem. Oblíbené zábavné od-
poledne zpestří dětem i dospě-
lým zimní karnevalové radovánky. 
Vstupné 100 Kč
27. 1., 19:00 Slavnostní zahajova-
cí  koncert, Moravské klavírní trio 
a operní hosté. Novoroční koncert 
s přípitkem primátora. Pokračo-
vání cyklu Setkání žánrů. Reno-
mované klavírní trio s pěveckými 
hosty představí tradiční sváteční 
program, zaměřený na slavné árie 
a duety ze světových oper a ope-
ret. Účinkují: Jiří Jahoda – housle, 
Jana Ryšánková – klavír a Miro-
slav Zicha – violoncello. Vstupné 
350 Kč
31. 1., 13:30 Nedělní party. Tradič-
ní taneční odpoledne pro seniory 
se skupinou Mini. Vstupné 70 Kč
Aktuální informace o akcích na 
www.mdprerov.cz. 

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
Centrum SONUS, Palackého 
17a/2833, Přerov 
Pondělí 4. 1.  
8:30 hod. cvičení s prvky Tai Chi 
9:45 hod. Žaludeční neuróza – 
Olga Župková
Pondělí 11. 1. 
8:30 hod. cvičení s prvky Tai Chi 
9:45 hod. Od Benátek přes Řím do 
Assisi – Mgr. Eva Tkadlecová
Pondělí 18. 1.  
8:30 hod. cvičení s prvky Tai Chi 
9:45 hod. Kutná Hora – Mgr. Marti-
na Krejčířová
Pondělí 25. 1. 
8:30 hod. cvičení s prvky Tai Chi 
9:45 hod. Biblické tance – Mgr. Eva 
Tkadlecová 
Internet pro seniory každé pon-
dělí 8:45–12:45 hod. 
PC kurz pro začátečníky – kurz 
se skládá ze sedmi lekcí, vždy 
v pondělí od 14:45 do 16:15. Kurz 
začíná v pondělí 15. 2. 2021. Cena 
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VŠE NEJLEPŠÍ V ROCE 2021 PŘEJE VAŠE DLAŽKA


