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Před pěti lety vedení Přerova spustilo projekt, který byl svým 
rozsahem ojedinělý v celé republice – Portál občana. Bez 
nutnosti návštěvy úřadu bylo možné prostřednictvím internetu 
zařídit řadu administrativních úkonů včetně uhrazení některých 
poplatků přes platební bránu. Na nabídku zařizovat si úřední 
věci z pohodlí domova ale Přerované neslyšeli, do portálu se 
zaregistrovala jen osmdesátka lidí – a například za celý loňský 
rok využili tento systém jen třináctkrát, většinou přes něj platili 
povinné poplatky. Vzhledem k tomu, že provoz Portálu občana 
stál městskou kasu 600 tisíc korun ročně, zaplatilo tak vloni město 
za každého z těchto třinácti občanů 46 tisíc. Vedení města se proto 
rozhodlo portál vypnout, opoziční Piráti ale rozhodnutí kritizují. 

Pomyslný prostředník mezi 
občanem a úředníkem v lednu 
ukončil svoji činnost. Webový 
portál, kde mohli obyvatelé měs-
ta vyřešit svoje životní situace od 
vydání občanského průkazu přes 
registraci psa a platby za odpad 
až po žádost o grant, nabízel také 
řadu formulářů a on-line plat-
bu pomocí platební karty. Se zá-
jmem se ale nesetkal. 

„Portál občana za 5 let jeho 
provozu využívalo velmi spora-
dicky pouze 81 občanů. Náklady 
na servisní a technickou podpo-
ru představovaly zhruba 600 ti-
síc korun ročně a vzhledem k po-
čtu uživatelů byl provoz výrazně 
neekonomický. Jeden úkon pro-
vedený přes tento portál vychá-
zel řádově na desetitisíce korun, 
což je pro nás nepřijatelné – 
zvlášť v této ekonomicky napjaté 
době,“ řekl vedoucí odboru vnitř-
ní správy přerovského magistrá-
tu Petr Karola. 

Podle něho portálu zlomil vaz 
napjatý rozpočet kvůli koronavi-
rové krizi, ale i státem budovaný 
vlastní portál pro občany, který 
nabízí stejné služby. 

„Nemá smysl podporovat dra-
hý a mrtvý projekt, ale je tře-
ba rozvíjet všechny potřebné 
služby z takzvaného národního 

cloudu,“ řekl primátor Přerova 
Petr Měřínský. 

Lidé o komunikační kanál s úřa-
dem nepřijdou

Vyřídit administrativní zále-
žitosti z pohodlí domova budou 
mít možnost obyvatelé Přerova 
i nadále, nebudou ale soustředě-
né na jednom místě. Hledat bu-
dou muset na oficiálních strán-
kách města. Podle přerovské 
opozice je to škoda. 

„Ukončení Portálu občana 
beru jako krok zpět od digitaliza-
ce města Přerova. Myslím si, že 
v současné situaci se samosprá-
vy musí zaměřit právě na posíle-
ní komunikace občana s městem 
v on-line prostředí. V Přero-
vě jsme takto vytvořený systém 
měli a teď ho vedení města ukon-
čilo. Portál občana měl od po-
čátku několik vad, které jsme se 
snažili v letech 2014 až 2018 při-
pomínkovat a řešit. Podařilo se 
například zprovoznit platební 
bránu, ale stále bylo nutné ně-
které funkce portálu vylepšovat 
tak, aby byl jako celek pro obča-
ny užitečný,“ okomentoval situ-
aci krajský zastupitel za Piráty 
Martin Švadlenka. 

Kromě finanční náročnosti 
portálu by se web musel v letoš-
ním roce potýkat i s novým záko-
nem o právu na digitální služby. 

V praxi by to znamenalo další 
vysoké náklady na modernizaci 
a údržbu celého systému, včetně 
zajištění ověření uživatele pomo-
cí bankovní identity. 

Přerovský portál byl  
průkopníkem v oblasti 
komunikace

Rozsáhlá elektronizace ve-
řejné správy přišla v roce 2015 
na zhruba 140 milionů korun 
a město Přerov bylo jedno z prv-
ních v republice, které svým ob-
čanům nabídlo řešení životních 
situací v takovém rozsahu na 
jednom místě webu. „Při zavede-
ní Portálu občana jsme byli o ně-
kolik let před ostatními městy. 
Tuto službu jsme ale zřejmě na-
bídli dříve, než vznikla pozitivní 
atmosféra a dostatečná poptávka 
veřejnosti po on-line řešeních,“ 
dodal Petr Karola. Část služeb už 
přebírá stát a bude je poskytovat 
ze svého Portálu občana, nová 

platební brána bude na webo-
vých stránkách města spuště-
na během několika týdnů. Do té 
doby mohou obyvatelé hradit své 
platby nejenom z účtu na účet, 
ale i prostřednictvím platboma-
tu a bezhotovostně na všech po-
kladnách, nebo si zřídit trvalé 
příkazy prostřednictvím služby 
České pošty SIPO.

HISTORIE

Projekt elektronizace veřej-
né správy známý pod zkratkou 
IOP 09 (jehož součástí byl i Portál 
občana) vznikal v letech 2009 až 
2010. V roce 2014 ho prověřova-
la policie z důvodu podezření na 
manipulaci s evropskými dota-
cemi a zakázkami na informační 
systémy. V roce 2020 dostala pě-
tice zhotovitelských firem poku-
ty od Úřadu pro ochranu hospo-
dářské soutěže.

Portál občana fungoval v Přerově od roku 2015. Přerov byl prvním městem v republice, které 

takový projekt spustilo. Foto | Monika Fleischmannová
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Vítání občánků je zrušeno, mamuta dostanou
Prvním přerovským občán-

kem letošního roku je Matyáš, 
který se rodině Denisy a Vladi-
míra Pechových z Přerova naro-
dil v přerovské porodnici v pon-
dělí 4. ledna těsně před druhou 
hodinou odpolední. Matyáš mě-
řil 50 centimetrů a vážil 3,42 ki-
logramů. Primátor Přerova Petr 
Měřínský mu poslal – kvůli epi-
demických opatřením – dárek 
poštou.

Tradicí bývalo přivítat nové 
občánky města také slavnostně 
na matrice, jenže kvůli vládním 
nařízením to není možné. „Na-
posledy jsme přivítali děti loni 
v sobotu 8. února – pak už neby-
lo možné žádnou další akci po-
řádat, proto jsme tradici museli 

poprvé v její historii přerušit,“ 
nastínil předseda Komise pro 
občanské záležitosti Pavel Ko-
šutek. A tak už téměř rok namís-
to slavnostního obřadu posílá 
přerovská radnice rodičům na-
rozených dětí „vítací list“ a dá-
rek poštou. „Rodiče, kteří chtějí 
pro své dítě mít alespoň pamět-
ní list, nám mohou na matrice – 
při přebírání rodného listu – za-
nechat na formuláři adresu, kam 
si přejí list poslat. Kromě toho od 
nás dostanou pro své dítě i milou 
hračku,“ doplnila Lenka Tomeč-
ková z přerovského magistrátu.

Hračku – maňáska mamu-
ta, vyrobili na zakázku města 
Přerova v lipnické výrobně hra-
ček. Připomínat má to, že se děti 

Pracovnice přerovského magistrátu Lenka 

Tomečková připravuje pro rodiče nových ob-

čánků krabice s  dárkem a „vítacím“ listem na 

památku, aby jim je mohla zaslat poštou.

 Foto | Město Přerov

Splatnost všech místních poplatků 
je prodloužena až do konce září

Až do konce září mají Přero-
vané prodlouženou splatnost po-
platků za psa a za odpad. Za běž-
ných okolností by byli povinni 
zaplatit první poplatek do kon-
ce března a druhý do poslední-
ho června. Stejně tak je posunutý 
termín poplatku za užívání ve-
řejného prostranství a za pobyt – 
i v těchto případech stačí zaplatit 
do 30. září.

Zástupci města se pro posu-
nutí termínu rozhodli proto, aby 
lidé – kteří jsou zvyklí platit na 
pokladnách magistrátu – zbyteč-
ně nemuseli v této době vážit ces-
tu na úřad a neshromažďovali se 
tu. „Zároveň jsme zjistili, že řada 
poplatníků by zaplatila třeba od-
pad přes účet, ale nezná svůj va-
riabilní symbol. Budeme chtít 
proto uvést na webu města do 
života jednoduchý systém, přes 
který by si každý tento symbol 

Za poslední tři roky se podařilo odstranit z přerovských ulic, silnic i veřejných parkovišť 
desítky dlouhodobě odstavených automobilů. Nepojízdné vozy mohou mizet z ulic měst 
rychleji i díky novele zákona. Podle ní je vrakem každé auto, které má minimálně šest mě-
síců propadlou technickou kontrolu. „Když se v ulicích takové vozidlo objeví, vyzve úřad 
majitele k jeho odstranění,“ řekl Alexandr Salaba z oddělení dopravy přerovského magis-
trátu. Většinou vůz zmizí během dvouměsíční zákonné lhůty, v opačném případě zakročí 
vlastník komunikace. Během uplynulého roku na území města Přerova odstranila odtaho-
vá služba z ulic a parkovišť 15 automobilů, výzev k odstranění vraku ale magistrát zaslal 
celkem 25. Nepojízdné vozidlo si vyzvedlo devět majitelů, šest vozů ale muselo nechat 
město ekologicky zlikvidovat na vlastní náklady. „Často reagujeme na podněty občanů. 
Za poslední tři roky se nám podařilo zlikvidovat ty největší vraky, některé stávaly v ulicích 
města i pět let, to už se teď neděje,“ dodal Alexandr Salaba.  Foto | Město Přerov

Od ledna letošního roku pone-
sou plnou zodpovědnost za pohle-
dávky dětí, které navštěvují pře-
rovskou knihovnu, jejich rodiče. 
Když si dosud děti do patnácti let 
vypůjčily knihu a nevrátily ji, kni-
hovníci jim mnohdy marně posí-
lali upomínky. Často se pak dět-
skými dlužníky musel zabývat 
soud. Teď plnou zodpovědnost 
ponesou rodiče. 

Upomínky za nevrácené knihy budou muset řešit rodiče zapomnětlivých dětí
„V současné době má pohle-

dávku vůči knihovně 630 uživate-
lů, z toho necelých 25 procent ve 
věku do 15 let. Jedná se o všech-
ny stupně upomínek od poplatku 
z prodlení až po předání právní-
mu zástupci. Než se ovšem pohle-
dávka dostane až k soudu, uběh-
ne dlouhá doba,“ řekl náměstek 
přerovského primátora Petr Kou-
ba. Vypůjčené knihy mohou děti 

vracet přímo v knihovně, dru-
hou variantou je jejich uložení 
do KnihoBoxu v nákupní galerii 
v Čechově ulici. Výpůjčku lze sa-
mozřejmě prodloužit. Knihov-
na má několik stupňů upomínek, 
a pokud na ně čtenář či zákon-
ný zástupce nereaguje, knihov-
na se obrátí na soud. Nejdříve to 
bývá za čtyři až šest měsíců po ne-
vrácení knížek. „Uživatel je pak 

soudem vyzván k řešení svých zá-
vazků, a pokud i v tomto případě 
nereaguje, je vydáno soudní roz-
hodnutí, které je podkladem pro 
zahájení exekučního řízení,“ uve-
dl náměstek Kouba.

Další změnou je navýšení 
sankčních poplatků, a to o deset 
až dvacet korun až po třetí upo-
mínku. Za čtvrtou upomínku lidé 
zaplatí namísto 120 korun 150. fli

zjistil. Až ho připravíme, budeme 
občany informovat,“ řekla ná-
městkyně přerovského primáto-
ra Hana Mazochová. O posunutí 
termínu splatnosti bylo rozhod-
nuto ze stejného důvodu i v loň-
ském roce, kdy přerovský krizový 
štáb doporučil splatnost do kon-
ce června. Letos je benevolence 
ještě větší. 

Místní poplatky jsou stej-
né jako v předchozích letech 
– a Přerované nejčastěji hra-
dí dva z nich, za odpad a za psa. 
Za takzvané „smetné“ platí už 
třetím rokem 700 korun, ma-
jitelé chat mají sazbu sníženou 
o 50 procent. U psů není jednot-
ná suma. „Nejvyšší sazba za jed-
noho psa činí tisíc korun, nej-
nižší 200 korun a chovatelé už 
vědí, do které kategorie spadají,“ 
konstatovala Milena Lanžhotská 
z přerovského magistrátu.  lech

narodily ve městě, které má pra-
věkou historii a je právě s tímto 
zvířetem spjato. Firma jich na 
konci roku 2019 připravila rov-
ných tři sta kusů, a přestože je 
radnice skoro rok rozesílá poš-
tou, o originální dárek je zájem. 
„Rodičům nových občánků Pře-
rova se sametový symbol města 
líbí, zájem je srovnatelný s do-
bou, kdy obřady probíhaly. Aby-
chom měli dost mamutů, necha-
li jsme doobjednat další,“ dodala 
Tomečková. fli

JEDNÁNÍ ZASTUPITELŮ

Jednání zastupitelů bude v pondělí 8. února
Zastupitelé města se sejdou v pondělí 8. února ve 14 hodin ve velkém 
sále Městského domu. Přímý přenos z jejich jednání mohou zájemci sle-
dovat na webových stránkách města www.prerov.eu a v Televizi Přerov.
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Na dálnici D1 u Přerova je nové odpočívadlo pro řidiče

V  budoucnu by na novém odpočívadle Osek z  Lipníku nad Bečvou směrem na Přerov měla 

vzniknout čerpací stanice. Foto | Ředitelství silnic a dálnic ČR

Řidiči jedoucí po dálnici D1 
z Lipníku nad Bečvou do Pře-
rova mohou zastavit u nového 
odpočívadla Osek. Zprovozně-
né oplocené parkoviště či mís-
to libovolného odpočinku se 
nachází na 289. kilometru dál-
nice – směr Přerov. „Na nově 
vybudovanou odstavnou plo-
chu může zaparkovat až 146 mo-
torových vozidel všech katego-
rií, jen pro nákladní dopravu 
bude vymezeno 62 standard-
ních stání,“ řekl mluvčí Ředitel-
ství silnic a dálnic Miroslav Ma-
zal. Zpřístupněné odpočívadlo 
bude zatím k dispozici bez ob-
služného zařízení. Na místě bu-
dou zajištěny mobilní toalety 
a popelnice, které v budoucnu 

nahradí plnohodnotné záze-
mí vzniklé očekávanou stavbou 
čerpací stanice. „Součástí před-
pokládaných plánů provozu 
benzínové stanice jsou toalety 

zdarma s přístupností non-stop. 
V požadavcích jsou také moder-
ní sprchy, ale jejich zpoplatnění 
bude záviset na veřejně vysoutě-
ženém nájemci,“ dodal Mazal.  fli

Stoletou bývalou elektrárnu  
před demolicí chrání památkáři

Přerov má novou nemovitou 
kulturní památku. Na sezna-
mu Ministerstva kultury přibyla 
část bývalé Městské elektrárny 
– provozně administrativní bu-
dova v Tržní ulici. Více než sto let 
stará budova je chráněná pro své 
urbanistické, architektonické, 
umělecko-řemeslné, stavebně 
typologické a historické hodno-
ty. Desítky let je objekt prázdný 
a nevyužívaný, soukromý maji-
tel objektu proto požádal o jeho 
demolici.

Čtyřpodlažní objekt je podle 
památkářů unikátní industriální 
stavbou, za jejím návrhem prav-
děpodobně stojí významný praž-
ský architekt Vladislav Skřivá-
nek. Stavba elektrárny probíhala 
v letech 1917 až 1919, do provozu 
byla uvedena o rok později, aby 
se stala reprezentativním cent-
rálním sídlem společnosti, Stře-
domoravské elektrárny, a také 
Přerova, který byl jedním ze za-
kládajících společníků. Dodnes 

objekt patří k významným do-
minantám města – při příjezdu 
do železniční stanice Přerov jsou 
nepřehlédnutelným znakem dva 
cihlové komíny.

„Jedná se o monumentální 
průmyslový objekt z režného ci-
helného zdiva s řadou dodnes 
dochovaných architektonických 
detailů, jako jsou zubořezy na 
fasádách, tvarové členění oken-
ních a dveřních výplní s cha-
rakteristickým značením pů-
vodního provozovatele – „SME“ 
v okenní výplni štítu strojovny, 
zdobné zakončení hlav komíno-
vých těles a dalších prvků,“ řek-
la olomoucká památkářka Mi-
chaela Harvánková. Vlastníkem 
bývalé elektrárny je společnost 
Drivestone, která usilovala o její 
zbourání. 

„V tuto chvíli to znamená, že 
nelze povolit demolici. Pro vlast-
níka je podstatné, že k jakékoliv 
stavební činnosti či změně vy-
užití bude potřebovat závazné 

stanovisko orgánu památkové 
péče. Než se majiteli podaří pro 
objekt najít přijatelné využití, 
bude nemovitost stát tak, jak je,“ 
sdělil Pavel Juliš z přerovského 
magistrátu.  fli

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY V PŘEROVĚ

Administrativní budova bývalé Městské elektrárny je 61. nemovitou 
kulturní památkou Přerova. Již dříve na seznam byla zapsána například 
administrativní budova SME na nábřeží Dr. E. Beneše, výpravní budova 
železniční stanice v Husově ulici, budova okresního úřadu ve Smetanově 
ulici nebo také židovský hřbitov či pomník obětem fašismu na městském 
hřbitově. Přehledný seznam všech památkově chráněných nemovitostí 
je umístěn na webu města www.prerov.eu.

Mohutná čtyřpodlažní bývalá elektrárna v ulici 

Tržní byla Ministerstvem kultury prohlášena 

nemovitou kulturní památkou. 

 Foto | Monika Fleischmannová

Doklady o vývozu  
žumpy uschovejte

V letošním roce začala pla-
tit nová pravidla pro vlastníky 
bezodtokových jímek. Na správ-
né nakládání s odpadními voda-
mi budou dohlížet úředníci vo-
doprávního úřadu. Když vlastník 
žumpy na požádání úředníků ne-
doloží potvrzení o vyvážení jímky 
specializovanou firmou, hrozí mu 
pokuta až do výše sto tisíc korun. 
Kolik odpadu lidé nechali z žum-
py odvézt, by mělo odpovídat spo-
třebě vody v domácnosti. Doklad, 
jak bylo naloženo s odpadní vo-
dou, není věc nová, nicméně stát 
dodržování správné likvidace ne-
vymáhal, kontroly prováděla Čes-
ká inspekce životního prostředí, 
a to namátkově, většinou na pod-
něty. Zákon úředníkům zaručuje 
přístup na pozemek, kde se kon-
trolovaná žumpa nachází. Novela 
vodního zákona chce především 
odradit majitele jímek od nevhod-
né likvidace odpadních vod. Mezi 
nekalé praktiky nejčastěji patří 
vyvážení žumpy na pole.  fli

Tržby Zubru se propadly 
o 60 milionů korun

Prodej sudového piva je závis-
lý na situaci v gastronomických 
službách. Zavřené restaurace zna-
menaly pro přerovský pivovar 
Zubr v loňském roce propad pro-
deje a s ním spojený pokles tržeb 
o 60 milionů korun. „Stejně jako 
na jaře při uzavření restaurací, 
tak i v listopadu prodej čepované-
ho piva klesl v podstatě na nulu. 
Současný stav není likvidační jen 
pro samotné majitele restaurací, 
ale i my jako pivovar se nachází-
me ve velice složité situaci. Navíc 
na rozdíl od jiných oborů nemáme 
žádnou speciální podporu. Jediný 
program, na který dosáhneme, je 
Antivirus B, a to je nedostatečné,“ 
řekl ředitel přerovského pivovaru 
Zubr Tomáš Pluháček. 

Pivovar tak musel přistoupit 
k razantním úsporným opatře-
ním, aby nemusel propouštět za-
městnance. Rozšířil obchodní síť 
či dojednal nové spolupráce s ob-
chodními řetězci. Pivovar pat-
ří k největším podporovatelům 
sportovních klubů, společenských 
akcí i neziskových organizací v re-
gionu. Jak to se sponzoringem 
bude dál, není jisté. „Nechceme je 
nechat na holičkách. Bez adekvát-
ní pomoci to ale bude velice těž-
ké,“ dodal Pluháček. fli
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Lidé přispěli do vánoční 
kasičky rekordní částkou

Do kasičky pod vánočním stro-
mem na Masarykově náměstí při-
spívají lidé už od roku 2009, ov-
šem v závěru loňského roku byli 
Přerované obzvlášť štědří – do 
pokladničky nastřádali částku 
26 tisíc 982 korun. V porovnání 
s předešlým rokem lidé do kasič-
ky dali dvakrát víc. A to i přesto, 
že pořádání vánočních trhů bylo 
kvůli pandemii omezené. Vybra-
ný obnos získalo sdružení Alfa 
Handicap. „Byli jsme příjemně 
překvapeni, takovou částku jsme 
nečekali. Rozhodli jsme se, že za 
výtěžek sbírky koupíme dvě re-
pasované elektrické polohova-
cí postele. A jakmile se nám díky 
tomuto daru vrátí dvě už zapůjče-
ná lůžka, tak je necháme opravit. 
O tyto pomůcky je velký zájem,“ 
uvedla manažerka sociálních slu-
žeb Ivana Apolenářová.  fli

JAKÉ BYLY VÝTĚŽKY  
V MINULÝCH LETECH?

2020   12 tisíc 314 korun 
2019   15 tisíc 138 korun 
2018   14 tisíc 757 korun 
2019   9 tisíc 914 korun

Drážní hasiči čekají na stavbu nového zázemí
Hasiči Správy železnic, kteří 
představují vůbec největší 
tuzemský podnikový 
protipožární sbor, se mají 
v příštích několika letech 
dočkat výrazně lepšího 
zázemí. Správa železnic chystá 
výstavbu devíti nových stanic 
takzvaně na zelené louce. 
Jedna z nich by měla vyrůst 
také v Přerově. 

V současné době sídlí pře-
rovský hasičský záchranný sbor 
podniku Správa železnic v To-
vární ulici. Nová budova by měla 
být postavena na volné ploše 
ve stávajícím areálu a náklady 
mají vyšplhat ke 135 milionům 
korun. 

„Projekt je zatím úplně na za-
čátku, aktuálně dochází k vy-
hodnocení tendru na dodavatele 
dokumentace pro společné povo-
lení. V současné době mohu říct, 
že se s výstavbou počítá v loka-
litě stávajícího areálu. Předpo-
kládáme zahájení stavby v polo-
vině roku 2022,“ uvedla tisková 

Drážní hasiči plní nejen specializované úkoly na železnici, ale jsou i součástí integrovaného zá-

chranného systému.  Foto | archiv Hasiči SŽ

mluvčí Správy železniční cesty 
Nela Friebová.

Nový objekt 
 bude mít 20 garáží

V Přerově slouží 40 mužů, kte-
ří mají k dispozici kromě stan-
dardní hasičské techniky také 
dva unikátní vozy. Jedním z nich 
je od loňského roku nový tahač 

Volvo s teleskopickým návěsem 
pro transport těžké techniky i ha-
varovaných vlaků. Souprava stá-
la více než osm milionů korun 
a kromě Přerova ji mají také pod-
nikoví hasiči v Praze. „Kromě ta-
hače s podvalníkem máme ve vo-
zovém parku také vyprošťovací 
tank. Současné prostory jsou ne-
dostačující, nová budova bude 

čtyřikrát větší než stávající, mo-
mentálně máme šest garážových 
stání, součástí nového objektu 
bude 8 krytých stání a 20 gará-
ží,“ řekl velitel drážních hasičů 
v Přerově Karel Hrehuš.

V roce 2020 měli  
hasiči 705 výjezdů

Základním posláním hasič-
ského záchranného sboru je za-
sahovat na železnici, v rámci 
Olomouckého kraje jsou také pl-
nohodnotnou součástí integro-
vaného záchranného systému 
a vyjíždějí ke všem akcím na zá-
kladě výzvy operačního středis-
ka. „Například loni v říjnu jsme 
zasahovali po přívalových deš-
tích v Brodku u Přerova a také 
přímo v Přerově, pomáhali jsme 
především s evakuací místních 
obyvatel,“ vzpomněl Hrehuš. 

Správa železnic má celkem 
14 jednotek, jejichž rozmístění 
zhruba odpovídá krajům. Po-
čet členů čítá zhruba 530 lidí, za 
loňský rok měli zhruba 5 500 zá-
sahů.  fli

Městské radary zaznamenaly vloni 16 800 přestupků
Rychlostní radary v Pře-

rově zaznamenaly v loňském 
roce zhruba 16 800 přestupků. 
Na pokutách úředníci vybra-
li přibližně 15 milionů korun. 
Nejčastěji řidiči překračova-
li povolenou rychlost na silnici 
u místní části Lověšice. V úse-
ku je rychlost snížena postupně 
ze 70 na 50 kilometrů v hodině, 
přesto dopravní značení řidiči 
nerespektují. 

„Řidiči se na nás často obrace-
jí s dotazem, proč je v tomto úse-
ku rychlost snížena. Je to z toho 
důvodu, že jde stále o místní 
část, kde navíc v minulosti býva-
ly i časté dopravní nehody,“ řek-
la Jitka Kočicová z přerovského 
magistrátu. 

Jakmile radary změří projíž-
dějící vozidlo, odešlou fotografii 
přes GSM bránu městským po-
licistům. Je-li měření korektní, 
strážnici předají oznámení o po-
dezření ze spáchání přestupku 
k projednání na oddělení doprav-
ně správních agend. Dopravní 
přestupky dále řeší úředník, který 
provozovateli vozidla odešle vý-
zvu ke sdělení konkrétního řidi-
če, nebo uhrazení určené peněžní 
částky. Výše pokuty je vyměře-
na podle toho, o kolik kilometrů 
v hodině byla překročena povole-
ná rychlost. Pokud je překročení 
do 20 kilometrů v hodině, částka 
je ve výši od 300 do 1000 korun. 
Při vyšším překročení rychlosti 
to může být až 2 500 korun. fli

Na Bečvě platí pro rybáře nové pravidlo „Chyť a pusť“
Rybáři začali s osazování ce-

dulí kolem řeky Bečvy. Osadit 
plánují osmdesát kilometrů po-
dél obou břehů – čtyřicet kilo-
metrů řeky od soutoku Vsetínské 
a Rožnovské Bečvy až po soutok 
Bečvy s Moravou mezi Tovačo-
vem a Troubkami nad Bečvou. 

Cedule mají varovat rybáře před 
konzumací ulovených ryb. Ty by 
totiž mohly nést pozůstatky otra-
vy. Tok Bečvy byl za poslední tři 
měsíce hned několikrát znečiš-
těn chemikáliemi s prvky kyani-
du a niklu. Rybáři se novým zna-
čením snaží také ochránit nově 

vysazené ryby. V praxi to zna-
mená, že kusy, které rybáři vylo-
ví, musí zase pustit zpět do vody. 
Informace o novém pravidle jsou 
umístěné na webu Českého sva-
zu rybářů, kde je také dotazník, 
do kterého mohou rybáři napsat, 
jak se jim ryba jevila.  fli

Nejvíce pokut padlo za nedodržování povin-

né rychlosti v Lověšicích.  Foto | Juraj Aláč
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PŘEDSTAVUJEME PŘEROVSKÉ KAPELY

Arrhythmia přináší posluchačům směsici 
rockových, metalových i popových hitů
Přerovskou hudební scénu zastupuje několik kapel různých 
žánrů, které si získaly přízeň nejen místních fanoušků. Jenže kvůli 
opatřením vlády většina z nich svá dlouhodobě plánová vystoupení 
zrušila. O přerovských muzikantech, jejich tvorbě a také plánech pro 
letošní rok se můžete dozvědět díky novému seriálu. Jako první jsme 
vyzpovídali skupinu Arrhythmia, která vznikla před třinácti lety – 
a za tu dobu má za sebou stovky vystoupení. Na pódiu se muzikanti 
představili například i s Lucií Bílou, Honzou Toužimským, Kamilem 
Střihavkou či kapelou Citron. Nejvíce jsou v kapele pyšní na projekt 
Celloween, za který spolu s Moravskou školou tance získali za rok 
2019 Cenu Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury. Rozhovor 
za kapelu poskytl violoncellista Ondřej Kratochvíl.

Monika Fleischmannová

Pojďme se vrátit v čase zpět 
o třináct let a připomenout, 
za jakých okolností se kape-
la dala dohromady?

Kapela původně vznikla jako 
školní projekt při Základní umě-
lecké škole Bedřicha Kozánka. 
Psal se tehdy rok 2007 a mezi za-
kládajícími členy jsem byl já, Lu-
káš Man, Břetislav Vybíral a Mi-
chaela Jančaříková – my všichni 
jsme si chtěli zahrát skladby sku-
piny Apocalyptica. O pár let poz-
ději odešla Michaela a její místo 
převzal Martin Přemyslovský. 
Kapela si z několika návrhů vy-
brala název Arrhythmia. Jedno 
její vystoupení zaujalo Radomí-
ra Hrůzu, který se za nedlouho 
stal součástí kapely jako bube-
ník. A v této sestavě funguje sku-
pina dodnes. Její součástí jsou 
tedy čtyři violoncellisté a bube-
ník. Občas přizveme ke spolu-
práci zpěváka či zpěvačku, jin-
dy oni nás. Rádi vzpomínáme 
na miniprojekt s Jaroslavem 

Wykrentem, ze kterého vzešel 
videoklip, který je možné zhléd-
nout na YouTube. 

Jakou hudbu hrajete, co 
vás inspiruje, kde berete 
nápady?

Kapela hraje hudbu všech 
žánrů, ovšem nejraději má ryt-
mickou hudbu rockovou a me-
talovou. Nebojíme se však kom-
binace žánrů a předělávek 
klasických témat do rockového 
hávu. Skladby si vybíráme tak, 
aby nás bavily. Inspirující jsou 
pro nás slavné světové hity – 
poté zkoušíme, jak znějí v inter-
pretaci 4 violoncell a bicích. Kaž-
dý z členů má jiný hudební vkus, 
a proto je i náš repertoár růz-
norodý – snažíme se plnit přání 
i těch posluchačů, kteří si říkají, 
co by v našem provedení chtěli 
slyšet.

Co máte kromě muziky ješ-
tě společného?

Jsme kamarádi i v osobních 
životech, což sblížilo naše man-
želky a děti, které se účastní 
koncertů, společně jezdíme i na 
dovolené. Mnoho lidí se domní-
vá, že kapelu hudba živí, ale tak 
to není. Já jsem projektový ma-
nažer, Martin je letecký tech-
nik, Lukáš grafik a Radek uči-
tel, jen Břeťa je výjimkou – pro 
něj se hudba stala skutečným 
povoláním.

Když je to možné, kde se ka-
pela schází a zkouší?

Dříve jsme zkoušeli v hlavní 
budově přerovské základní umě-
lecké školy, později v její poboč-
ce v Máchově ulici. V současnosti 

máme vlastní zkušebnu, kde se 
scházíme každý týden, o víken-
dech, a pokud to situace dovolí, 
koncertujeme.

Už jste to nakousl, omezeny 
jsou kvůli vládním naříze-
ním koncerty, předpoklá-
dám, že i zkoušky...

Zkoušky jsme omezili, aby-
chom ochránili své rodiny – pře-
ce jen ze začátku nikdo nevěděl, 
jak vážná pandemie bude. Akce 
se nejdříve překládaly, až se na-
konec zrušily. Doufali jsme, že se 
situace spraví, i organizátoři nás 
udržovali v napětí, protože sami 
nevěděli, co se změní za pár dnů, 
týdnů či měsíců. Ve výsledku ka-
pela přišla o celou roční sezónu 
a není jisté, zda se kultura v nad-
cházejícím roce vrátí do normálu.

O kolik koncertů kapela 
loni přišla?

Dá se říct, že o většinu koncer-
tů. Doma v Přerově už nás dlou-
ho neslyšeli.

Kultura byla loni prakticky 
paralyzovaná, týkalo se to i Arr-
hythmie. Domluvené byly regi-
onální i zahraniční akce, které 
padly. Nejvíc nás mrzí zrušení 
Celloweenu, projektu, na němž 
kapela spolupracuje s Morav-
skou školou tance. Jedná se 
o propojení rockové hudby a mo-
derního tance na klasické horo-
rové téma Karla Jaromíra Er-
bena – Svatební košile. Cílem 
projektu je přiblížit „klasické“ 
nástroje a zejména pak českou 

kulturu širokým masám. Loni 
byla premiéra v Přerově, reprí-
zy v Ostravě a Prostějově, letos 
měl proběhnout koncert v jesky-
ních Moravského krasu, pak opět 
v Přerově a dalších městech. 

Jak skupina využila čas bez 
vystupování?

Nejvíce nás trápí odloučení 
od publika. Potkávame fanouš-
ky, kteří se ptají, kdy budeme 
zase hrát – na to ale odpověď ne-
známe. Čas bez veřejného vystu-
pování jsme tak využili k nahrá-
vání ve studiu, úpravě skladeb či 
přípravě DVD Celloween. Snad 
brzy bude vhodná doba na vydá-
ní všeho nachystaného.

Mohla by přetrvávající ome-
zení ovlivnit existenci ka-
pely? Je možné vůbec něco 
plánovat pro letošní rok?

Každý z muzikantů má své 
zaměstnání, o které naštěstí ne-
přišel. Ale například propagace 
akcí stála nemalé finance, kte-
ré se nevrátí. Pořídili jsme také 
novou techniku, která zastará-
vá. Již dříve nazkoušené se za 
rok zapomnělo. Přáním všech je, 
aby se uskutečnilo vše, co se loni 
nemohlo. Jestli se to splní, neví-
me, ale vzájemně si dodáváme 
optimismu. Závěrem můžu ještě 
naznačit, že Arrhythmia prošla 
malou proměnou, jakou, to zatím 
nebudu prozrazovat.

Zleva: Martin Přemyslovský (cello), Radek Hrůza (drums), Břetislav Vybíral mladší (cello), Lukáš 

Man (cello), Ondřej Kratochvíl (cello). Foto | Archiv Arrhythmia

ARRHYTHMIA

Arrhythmia je skupina složená 
ze čtyř violoncellistů – Martin 
Přemyslovský, Břetislav Vybíral, 
Ondřej Kratochvíl, Lukáš Man 
a bubeníka Radomíra Hrůzy. 
V tomto unikátním složení kla-
sických nástrojů se specializují 
na interpretaci rockových, meta-
lových či popových hitů z celé-
ho světa. Nevyhýbají se však ani 
klasické hudbě, kterou propojují 
s moderními prvky. V repertoá-
ru má kapela i několik vlastních 
skladeb. WWW.ARRHYTHMIA.CZ
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Žebračka se „čistí“ od popadaných stromů. 
Nové potrubí odvádí vodu do vyschlých míst

V  Žebračce je velké množství popadaných 

stromů.  Foto | Město Přerov

Z turistické trasy v Národní 
přírodní rezervaci Žebračka 
budou postupně odstraněny 
havarijní dřeviny, které 
ohrožují kolemjdoucí. Z lužního 
lesa zmizí především popadané 
suché jasany, které jsou 
dlouhodobým problémem 
cenné a na faunu i flóru bohaté 
oblasti.

„Musíme odklidit nahnuté 
a jinak poškozené stromy. Prio-
ritou je, aby se zajistil bezpečný 
průchod pro návštěvníky tohoto 
lesa. Rozsah kácení byl předem 
projednán a odsouhlasen Agen-
turou ochrany přírody a krajiny 
ČR,“ uvedla Svatava Doupalová, 
která má na přerovském magis-
trátě na starosti péči o dřeviny. 
S pracemi se začalo v polovině 
ledna, ukončeny mají být do kon-
ce února – těžit se tu může totiž 

jen v zimě, aby nedošlo k poško-
zení vzácných rostlin, které v luž-
ním lese rostou.

Vloni se lužní les zavodňoval, 
další práce jsou v plánu

Dělníci se v Žebračce pohy-
bovali už na podzim – nepraco-
vali ale na odstraňování poško-
zených dřevin, nýbrž na lepším 
zavodnění půdy. I když loňské 
srážky lesu dopřály dostatek vlá-
hy, pravdou je, že v posledních 
letech les výrazně trpěl suchem 
a jeden deštivější rok pro něj ne-
byl spásou. „V říjnu proto pro-
vedli pracovníci technických slu-
žeb výměnu potrubí pod dvěma 
stezkami a tímto relativně jed-
noduchým zásahem umožnili 
opětovné zavodnění jedné vět-
ší strouhy, přivádějící potřeb-
nou vodu na levý břeh mlýn-
ského náhonu Strhanec,“ sdělil 

náměstek přerovského primá-
tora Petr Kouba. Stavební práce 
přišly na 62 tisíc korun a spočí-
valy ve výměně deformovaného 
a zaneseného potrubí o průmě-
ru 20 centimetrů za 60 centime-
trové, které nyní zajišťuje průtok 
vody do oblastí, kam se v posled-
ní době nedostala.

Podle primátora Petra Mě-
řínského jsou zmíněné práce te-
prve prvním krokem k záchraně 
charakteru lužního lesa. „Dále 
máme v plánu připravit projekt, 
který by umožnil přivést vody 
v jarních měsících zpět i do vy-
schlých odstavených říčních ra-
men na pravém břehu Strhance. 
Případné úpravy by v žádném 
případě neměly bránit využívá-
ní přírodní rezervace k rekreač-
ním účelům. Naopak, k dalšímu 
zatraktivnění Žebračky by mohlo 
pomoci i připravované nové zna-
čení cest,“ řekl primátor.

Národní přírodní rezervace 
Žebračka je nejrozsáhlejším luž-
ním lesem v povodí Bečvy. Území 
je rovněž významné společným 
výskytem karpatské a panonské 
květeny, žije zde množství ohro-
žených druhů živočichů a hnízdí 
tu okolo 75 druhů ptáků. lech

O Strojaři jsme se nic nedozvěděli
Není mým zvykem hrát s primátorem dopisový ping-pong, ale mu-

sím reagovat na jeho článek v minulých Přerovských listech. Předně 
je třeba se omluvit, protože jsem opravdu udělal chybu a zapomněl na 
usnesení, kterým zastupitelstvo revokovalo požadavek na architektonic-
kou soutěž. Stále jsem však přesvědčen, že řešení tohoto místa si něja-
kou formu soutěže zaslouží.

Dále je třeba doplnit, že investice měl na starosti pan náměstek Mě-
řínský, dnešní primátor. Je také fakt, že do podzimních voleb 2018 zbý-
valo 8 měsíců. Ovšem teď už uběhly skoro 3 roky od chvíle, kdy zastupi-
telstvo tento úkol zadalo a na projekt uvolnilo peníze, a pořád nic. Není 
na čase úkol, který se tak dlouho neplní, revidovat? Zadání soutěže jsme 
s celou pracovní skupinou vedenou panem Vránou podrobně připravili 
a projednali, stačí jej oprášit…

Dnes má primátor plnit úkoly v otázkách strategie a rozvoje města, 
územního plánu, životního prostředí a kultury. Jsem samozřejmě rád, 
že město začíná pracovat na strategii přizpůsobování změně klimatu 
(adaptační strategii) a rád se se svými odbornými znalostmi zapojím 
a pomohu. Jenom mi vrtá hlavou, proč se zdá, že hlavní osobností této 
strategie je pan Kouba, náměstek pro školství, zdravotnictví, pro sport, 
sociální záležitosti a grantovou politiku, nikoli pan primátor, který má 
o tuto oblast pečovat? Jan horký, zastupitel společně pro přerov a piráti

NEREDIGOVANÝ PŘÍSPĚVEK ZASTUPITELE

ODPOVĚĎ 

Mám za to, že jsem na situaci okolo Strojaře dostatečně reagoval již 
v minulém čísle. A odpověď na zdání, která panu Horkému vrtají hlavou 
v závěru článku, je spolupráce. Prvním velkým projektem, který v rám-
ci této „zelené“ strategie připravujeme, je projekt ekologizace základních 
škol, takzvané modro-zelené školy. Je tedy zřejmé, že spolupráce v této 
oblasti je nejen důležitá, ale nutná. petr Měřínský, priMátor přerova

Lampy v ulicích mají unikátní čísla 

se složkami záchranářů. Věřím, 
že tato novinka prospěje všem 
stranám – lidem v tísni i záchra-
nářům,“ řekl náměstek přerov-
ského primátora Michal Zácha. 
Číslování budou navíc sloužit 
i k lepší orientaci pracovníkům, 
kteří na území Přerova provádě-
jí údržbu. 

Za pasport zaplatilo město Pře-
rov 1 milion 208 tisíc korun – sa-
motná realizace se ale už stala 
terčem vandalů, kteří samolepky 
strhávají a ničí. „Pracovníci Tech-
nických služeb města Přerova jsou 
proto vybaveni náhradním čís-
lováním, které vylepují tam, kde 
jsou značky poničené,“ potvrdil 
Petr Školoud z přerovského ma-
gistrátu.  lech

4734 lamp a 108 rozvaděčů 
přerovského veřejného osvětle-
ní je nově označeno čtyřmístným 
číslem, které má sloužit pro lep-
ší orientaci v terénu. Využít toto 
označení mohou občané, kteří se 
stanou součástí krizové situace 
a budou potřebovat nahlásit poli-
cistům, zdravotníkům či hasičům 
místo, kde k události došlo – ale 
nebudou vědět, ve které ulici se 
přesně nacházejí.

V tomto případě postačí, když 
volající na tísňovou linku nahlásí 
číslo na nejbližším sloupu a ope-
rátor Integrovaného záchranné-
ho systému podle digitální mapy 
dokáže přesně určit polohu udá-
losti. „Sloupy už máme označeny, 
v blízké době dojde i k propojení 

Čtyřmístná čísla na pouličních lampách mohou zachránit život.  Foto | Město Přerov
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s Českým rozhlasem

Pošlete nám své tradiční 
domácí recepty a vyhrajte  
nové vybavení do kuchyně 

v hodnotě 100 000 Kč.

POCHOUTKOVÝ ROK 2021

Každou neděli 10.00–11.00 | 21.00–22.00 hodin

Jaroslav Sapík Naďa Konvalinková

Přerov | R-OL  
101.6 FM | 106.8 FM

www.pochoutkovyrok.cz

inzerce

Matematik byl oceněn za péči o talenty
Významné ocenění, medaili 
Paula Erdőse, kterou uděluje 
Světová federace národních 
matematických soutěží, získal 
za rok 2020 mezinárodně 
uznávaný matematik Jaroslav 
Švrček. Přerovský rodák, 
v Přerově trvale žijící, absolvent 
místního Gymnázia Jakuba 
Škody, který se na tomto 
gymnáziu dlouhodobě věnuje 
matematickým talentům. 

Jako vysokoškolský uči-
tel pracuje na Katedře algeb-
ry a geometrie Přírodovědec-
ké fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci. 

Jeho vyhraněný zájem o ma-
tematiku se začal formovat už 
v průběhu středoškolského stu-
dia. „Velký vliv na mě měli pře-
devším erudovaní učitelé ma-
tematiky – Jaroslav Toman 
a Hana Kobrová. Po ukonče-
ní studia odborné matematiky 
jsem se jako pedagog Přírodo-
vědecké fakulty Univerzity Pa-
lackého aktivně zapojil do práce 

s talentovanými středoškoláky 
především v oblasti matematic-
ké olympiády a dalších soutěží,“ 
řekl Jaroslav Švrček.

Erdősova cena je udělována 
pravidelně jednou za dva roky 
maximálně třem matemati-
kům z celého světa, kteří se vý-
znamně podílejí na rozvoji ma-
tematických soutěží na národní 

i mezinárodní úrovni a pracují 
s matematickými talenty. Úspěš-
ný Přerovan tuto cenu vnímá 
jako pozitivní zhodnocení jeho 
celoživotní práce.

Jaroslav Švrček téměř čty-
řicet let vede odbornou přípra-
vu českého a československé-
ho reprezentačního týmu pro 
Mezinárodní matematickou 

Jaroslav Švrček pečuje o matematické talenty na přerovském Gymnáziu Jakuba Škody už pět-

advacet let.  Foto | Archiv Jaroslava Švrčka

olympiádu a od roku 2007 také 
na Středoevropskou matematic-
kou olympiádu. Je autorem více 
než 250 původních úloh, kte-
ré byly použity pro Matematic-
kou olympiádu v České republi-
ce a na Slovensku, mezinárodní 
matematické soutěže a speciali-
zované časopisecké rubriky.

Třicet let je členem Světové 
federace národních matematic-
kých soutěží, patnáct let vykoná-
val funkci redaktora jejího časo-
pisu Mathematics Competitions 
a člena exekutivy, který vydává 
Australský matematický trust. 
Poslední dva roky působí v této 
federaci jako regionální repre-
zentant pro Evropu a je členem 
ediční rady jejího časopisu. 

Ocenění Paul Erdős Award za 
rok 2020 mělo být uděleno no-
minovaným v červenci loňské-
ho roku v Šanghaji na kongresu 
Světové federace národních ma-
tematických soutěží. Kvůli covi-
du budou však ocenění předána 
až v roce 2022 během konferen-
ce WFNMC v Bulharsku. fli
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Ptáky pozorovalo 25 tisíc dobrovolníků

Pokud lidé spatří na krmítku netypicky zbarve-

ného nebo neznámého ptáka, mohou jej vyfo-

tit a poslat ornitologům na e-mailovou adresu: 

mosprerov@seznam.cz. Foto | Jarmila Kačírková

První lednový víkend opět patřil sčítání ptáků na krmítkách. Již 
třetí ročník zimního pozorování organizovala Česká společnost 
ornitologická a do třídenní akce se zapojili dobrovolníci po celé zemi. 
Ačkoliv se jedná o vědecký výzkum, zúčastnit se mohl kdokoliv i bez 
předchozích zkušeností. A tak po dobu jedné hodiny sčítaly ptáky na 
krmítkách tisíce lidí. 

WWW.PTACIHODINKA.BIRDLIFE.CZ

Ptačí hodinka má přinést or-
nitologům informace o výskytu 
jednotlivých druhů ptaků, kteří 
u nás zimují, a taky přispět k vět-
ší informovanosti lidí o tom, jací 
ptáci v okolí jejich bydliště žijí. Po 
celém světě má tento projekt již 
dlouhou tradici – probíhá napří-
klad v sousedním Německu, Ra-
kousku, ale i v USA, poprvé byl 
projekt spuštěn ve Velké Británii.

Podle předběžných výsledků je 
zřejmé, že se do letošní akce zapo-
jilo více lidí než v minulém roce. 
Zatímco loni sčítalo ptáky ve 
svém okolí skoro 22 tisíc dobro-
volníků, ke konci ledna vyplnilo 
formulář na webu České ornito-
logické společnosti více než 25 ti-
síc lidí. Konečné výsledky budou 
známy v průběhu února. „Zatím 

je na prvním místě z pozorova-
ných ptáků sýkora koňadra, za 
kterou následují vrabec polní 
a vrabec domácí,“ řekl přerovský 
ornitolog z Moravského ornitolo-
gického spolku Jiří Šafránek. 

Lidé do systému zatím zapsali 
přes půl milionu ptáků 

Třeba v Přerově je možné spa-
třit na krmítku i sýkoru mod-
řinku, která také patří mezi 
nejčastější ptačí druhy u nás. 
Charakteristické je pro ni žlu-
té „bříško“, modré temeno a čer-
ný proužek přes oko na jinak bílé 
hlavičce. 

„Akce má své výhody, mohou 
se jí zúčastnit lidé po celé zemi, 
aniž by opustili pohodlí svého 
domova. Mohou ptáky pozorovat 

z obýváků, pokud z okna dobře 
vidí na krmítko,“ uvedl Šafránek. 
Pořídit si krmítko na zahradu, 
balkón nebo za okno může každý. 
Při umístění krmítka je ale nutné 
myslet na to, aby v něm ptáci byli 
v bezpečí. „Nesmí se k němu do-
stat kočky, aby si z něj neuděla-
ly loviště. Krmítko by také mělo 
mít dostatečnou stříšku, aby na 
krmivo nepršelo nebo nepadal 
sníh. Kdyby krmivo shnilo, ptá-
kům by mohlo uškodit a mohli 
by uhynout,“ vysvětlil Šafránek. 
Vzdorovat zimě stojí přezimující 
ptáky mnoho energie, proto po-
třebují dostatek potravy. V žád-
ném případě na krmítko nepa-
tří zbytky jídla z domácnosti, 
nejideálnější jsou slunečnicová 
semínka, vlašské ořechy nebo 
krmivo, které se pro ptáky pro-
dává v obchodech. Krmení není 

JAK SPRÁVNĚ PŘIKRMOVAT

• Krmíme od listopadu do března.
• Množství potravy přizpůsobujeme aktuálnímu počasí. Více krmiva 

podáváme za mrazů a vysoké sněhové pokrývky.
• Krmítko umístíme alespoň 1,5 metru nad zemí, ideálně na závětrné 

a nerušené místo.
• Potrava musí být vždy chráněna před sněhem a deštěm.
• Krmení pravidelně doplňujeme a krmítko čistíme od trusu a slupek.
• Do krmítka sypeme slunečnici, oves, proso, pšenici a další obiloviny či 

luštěniny. Kosy a drozdy potěší pár jablek či jeřabin, strakapoudy, brh-
líky a sýkory tuková směs.

• Nikdy nekrmíme plesnivým či jinak zkaženým krmivem.
• Nikdy nedáváme kořeněné, solené, uzené či přepálené kuchyňské 

zbytky.
• Vyhýbáme se i všemu sladkému. Výjimkou je cukr obsažený přímo 

v ovoci – nakrájené jablko ano, doslazované rozinky či dokonce su-
šenky v žádném případě.

• Vhodné potraviny z naší kuchyně jsou např. neslaná vařená rýže 
a brambory, strouhaná mrkev, vločky, syrové maso nebo lůj.

• Čím rozmanitější potravu v krmítku nabídneme, tím více druhů 
pozorujeme.

• Nezapomínejme na pítko. I v zimě ptáci potřebují vodu.

V Přerově se opět po roce objevila zvláštně zbarvená sýkora modřinka
Neobvykle zbarvená sýkora 

se letos opět vrátila do Přero-
va. Na svém krmítku ji objevila 
členka Moravského ornitologic-
kého spolku Jarmila Kačírko-
vá. Modřinka má vzácnou pig-
mentovou vadu – melanismus. 
V jejím zbarvení chybí bílá 
a žlutá barva, a naopak převlá-
dá černá a šedá. Melanismus je 

PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY  
SČÍTÁNÍ PTÁKŮ V PŘEROVĚ 
 – LEDEN 2021 

Počet účastníků: 176
Počet sčítání: 130
Celkem počet ptáků: 3477

Pořadí:
1. sýkora koňadra: 600
2. vrabec polní: 546
3. vrabec domácí: 532
4. drozd kvíčala: 299

území nebo z hor. I přestože se 
u nás vyskytují sýkory modřin-
ky celoročně, tak se v zimě při 
hledání potravy toulají mimo 
hnízdiště.  fli

nutné jen sypat do krmítka – je 
možné jej přímo zavěsit na stro-
my či keře. Zábavné, hlavně pro 
děti, může být zhotovení závěs-
ného tukového krmítka svépo-
mocí. fli

zjednodušeně řečeno opak albi-
nismu. U albínů převažuje bílé 
zbarvení, u melanistů naopak 
převažuje černé zbarvení. Me-
lanismus je mnohem vzácnější 
než albinismus a objevuje se vý-
jimečně u plazů, savců i ptáků.

Podle přerovských ornitolo-
gů nejde o místního ptáka, ale 
o protahující sýkoru ze severu 

Zbytky z domácnosti na krmítko nepatří. Ptáci ocení především slunečnicová semínka nebo 

obiloviny.  Foto | Jarmila Kačírková
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V nemocnici se testuje i očkuje . Úředníci nabízejí seniorům pomoc s registrací

Od začátku roku otestují v přerovské nemocnici přibližně 150 lidí denně. Od poloviny ledna lé-

kaři očkují proti koronaviru seniory starší 80 let. Foto | Archiv Nemocnice AGEL Přerov

Plošné dobrovolné testování 
občanů antigenními testy, kte-
ré mělo podle původního zámě-
ru skončit 15. ledna, na základě 
rozhodnutí Ministerstva zdra-
votnictví pokračuje i nadále. 
Zájemci jej tak mohou i nadále 
podstoupit na odběrovém mís-
tě v přerovské nemocnici. „Nej-
větší zájem měli lidé o vyšetření 
před Vánoci a v průběhu vánoč-
ních svátků, kdy zdravotníci na 
odběrovém místě v přerovské 
nemocnici denně vyšetřili 200 
až 300 lidí. V novém roce zájem 
veřejnosti o antigenní testová-
ní pomalu klesá a vyšetřeno je 
zde v průměru 150 lidí denně,“ 
upřesnila tisková mluvčí přerov-
ské nemocnice Radka Milešov-
ská. Vzorek pro antigenní testy 
se získává stejně jako pro všeo-
becně známější PCR vyšetření, 
a to výtěrem z nosohltanu. Anti-
genní test, stejně jako test PCR 
odpovídá na otázku, zda je tes-
tovaná osoba v okamžiku pro-
vedení testu infikována. Výsle-
dek je však k dispozici zpravidla 
během 15 až 20 minut. Antigen-
ní testy jsou zdarma a bezplatně 

je možné je opakovat jednou za 
5 dnů.

K antigennímu testování 
v přerovské nemocnici je i nadá-
le nutné se objednat předem, a to 
v online rezervačním systému, ve 

kterém si zájemce sám zvolí den 
a čas vyšetření, a to na webových 
stránkách www.reservatic.com.

V polovině ledna začala pře-
rovská nemocnice také pro-
ti onemocnění covid-19 očkovat 

seniory starší 80 let. O první vol-
né termíny byl mezi přerovskými 
seniory velký zájem, během prv-
ních dvou dnů od zahájení lékaři 
naočkovali 90 lidí. Také termín 
očkování si lidé musí sjednat pře-
dem, a to prostřednictvím cent-
rálního rezervačního systému na 
webové adrese www.registrace.
mzcr.cz. Termíny do rezervační-
ho systému jsou doplňovány prů-
běžně v závislosti na dodávkách 
očkovací látky. 

Mnozí senioři se už zvládli 
zapsat – většinou s pomocí pří-
buzných – část z nich je ale be-
zradná. Přerovští úředníci jim 
proto nabízejí, že jim s registrací 
k očkování pomohou. 

„S žádostí o pomoc se mohou 
obrátit na pracovníky odboru so-
ciálních věcí a školství. K dispo-
zici jim budou na telefonu kaž-
dý den od pondělí do pátku od 
8 do 11 hodin a od 12 do 15 ho-
din,“ řekl přerovský primátor 
Petr Měřínský. Kontaktovat je 
mohou na těchto telefonních čís-
lech: 724 149 348 (Iva Pospíšilo-
vá) a 727 852 349 (Kateřina Frie-
berová).  fli

Nenechte se nikým týrat, svěřte se nám,  
radí sociální pracovnice Intervenčního centra

Jen během prvního ledno-
vého týdne zasahovali přero-
vští policisté ve třech případech 
u domácího násilí. A jejich počet 
na Přerovsku každoročně ros-
te. Většinu domácího násilí po-
licisté řeší vykázáním agresora 
ze společného obydlí na deset 
dnů. Podle sociální pracovni-
ce přerovského Intervenčního 
centra Michaely Luběnové je to 
nejefektivnější způsob ochrany 
oběti, která dostává čas na to, 
aby si mohla oddychnout a pro-
myslet svoje další kroky. „Ze 
zkušenosti víme, že doba deseti 
dnů je mnohdy oběťmi vnímána 
jako příliš krátká. Tito lidé mají 
velmi často snížené sebevědomí, 
mohou se potýkat s celou řadou 
zdravotních potíží, které jsou 
vyvolány neustálými obavami, 
stresem, nebo fyzickým zraně-
ním,“ vysvětlila Luběnová.

Přerovské Intervenční cen-
trum poskytuje právní pomoc 
bezplatně a zcela anonymně. 

Jenže lidé se mnohdy za svoji 
situaci stydí a ostýchají se říct 
si o pomoc. „Jakmile se však 
oběť rozhodne promluvit, zna-
mená to pro ni úlevu a vysvo-
bození, protože nástroje pomo-
ci existují. Rozpoznat domácí 
násilí je někdy složité. Oběti si 
často neuvědomují, že nejde jen 
o násilí fyzické, ale i o psychic-
ké. Mnohdy jde o násilí sexu-
ální mezi blízkými osobami, 
ke kterému dochází opakovaně 
v jejich soukromí, a tím skrytě 
mimo kontrolu veřejnosti,“ řek-
la Luběnová. Podle statistik in-
tervenčního centra bývají obět-
mi častěji ženy. 

Obětem domácího násilí i je-
jich příbuzným na Přerovsku 
pomáhají odborníci na adrese 
Velká Dlážka 44, a to i po celou 
dobu trvání nouzového stavu. 
Ke konzultaci do intervenčního 
centra je vhodné se předem te-
lefonicky objednat, a to na čísle 
775 864 677, nebo 731 447 458. 

Pomoc pracovnice Intervenčního centra nabízejí v  tomto domě na adrese Velká Dlážka 44. 

Schůzku je možné objednat si předem telefonicky, a to i teď během nouzového stavu.  

 Foto | Intervenční centrum Přerov
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Na zimáku vybudovat chladicí věž a opravit 
koupaliště v Penčicích – takové jsou plány
V novém seriálu budeme 
čtenáře Přerovských listů 
postupně seznamovat 
s jednotlivými organizacemi 
zřizovanými městem. Začínáme 
obchodní společností 
Sportoviště Přerov, o níž jsme 
si povídali s jejím jednatelem 
Jaroslavem Hýzlem. 

Monika Fleischmannová

Mohl byste organizaci před-
stavit – co je její hlavní a ve-
dlejší činností?

Společnost Sportoviště je nej-
mladší společností, jejímž vlast-
níkem je město Přerov. Byla za-
ložena v roce 2019 za účelem 
správy všech sportovních zaří-
zení v majetku města. To zna-
mená pro zajištění správy zim-
ního stadionu, plaveckého areálu 
v Přerově, koupaliště v Penčicích 
a městské sportovní haly. Tato 
správa také představuje náplň 
naší hlavní činnosti. Naší doplň-
kovou činnost tvoří provoz ka-
várny a bufetu na přerovském 
bazéně, provoz hotelu Zimní sta-
dion a provoz wellness centra 
v městské sportovní hale. Od lis-
topadu je to také nově provoz od-
běrných míst služby Zásilkovna. 

Do kterého ze sportovišť se 
v posledních letech nejvíce 
investovalo?

Do plaveckého areálu v Pře-
rově, kde v uplynulých letech 
vznikla relaxační a zábavná část 
bazénu. Tady byly také od počát-
ku převzetí sportovních zařízení 
do naší správy prováděny v roce 
2019 větší investice a opravy – 
jako například nákup a instalace 
parních generátorů za přibližně 
577 tisíc korun, výměna náklad-
ního výtahu pro přepravu bazé-
nové chemie v hodnotě asi 548 
tisíc, za zhruba 264 tisíc se kou-
pila nová časomíra. V roce 2020 
tu byla za asi 350 tisíc korun vy-
měněna vířivá vana, která byla 
v havarijním stavu, a unikala 
z ní voda, která poškozovala su-
terén bazénu. Vloni byla také za 
více než 8 milionů korun opra-
vena střecha nad šatnami zimní-
ho stadionu a hotelem Zimní sta-
dion. Původní střechou zatékalo 
do užitných prostor, a docházelo 

tak k poškozování nosných 
konstrukcí. 

Co ještě plánujete opravit či 
vybudovat?

Prioritou je pro nás vybudovat 
novou a výkonnější chladicí věž 
na zimním stadionu. S ohledem 
na to, že se hokej hraje i v létě, kdy 
jsou vysoké teploty, tak stávající 
chladicí věž je už na hranici život-
nosti. Reálně hrozí, že nebudeme 
moci led vyrábět – a pokud ano, 
tak ne v kvalitě, která je nejen pro 
hokej potřebná. 

V plánu máme vybudovat nové 
startovní bloky na plaveckém are-
álu. Stávající již neodpovídají nor-
mám – a i z toho důvodu je velmi 
omezený rozsah závodů, které se 
tu mohou konat. 

Mezi investicemi města by-
chom také rádi viděli například 
rekonstrukci sociálního záze-
mí na zimním stadionu či opra-
vu koupaliště v Penčicích, které 
už dnes můžeme označit za retro. 
Bylo by vhodné provést výměnu 
bazénové vany, rekonstrukci soci-
álních zařízení a okolních dláždě-
ných ploch. 

Které ze sportovišť je nejví-
ce lidmi navštěvované a kte-
ré naopak nejméně?

Nejvíce lidí navštěvuje jedno-
značně plavecký areál v Přerově. 
V létě má svůj význam také kou-
paliště v Penčicích. V této sezóně 
jsme ještě neměli bohužel brusle-
ní veřejnosti, ale v minulosti bylo 
také jednou z oblíbených aktivit 
přerovských obyvatel. Městská 
sportovní hala je nejvíce využí-
vaná spolky, kluby a mateřskými 
či základními školami. Také zim-
ní stadion z největší části využívá 
HC ZUBR z.s., kdy na ledové plo-
še trénují děti všech věkových ka-
tegorií. Následuje HC ZUBR s.r.o., 
což je A tým mužů. 

 
Jak se dotkla sportovišť epi-
demická situace? Prováděli 
jste nějakou zvláštní údrž-
bu? Na kolik přijde třeba 
měsíčně provoz napuštěné-
ho bazénu?

Bohužel se všech našich zaří-
zení dotkla opatření vlády. Prv-
ní uzávěra sportovních zaříze-
ní a následně i hotelů a wellness 

center trvala od 12. března do 
25. května, druhá celková uzávě-
ra trvá s výjimkou 14 dní v pro-
sinci od půlky října doposud. Na 
jaře jsme provedli odstávku ba-
zénu, kdy jsme všechny bazé-
ny vypustili a prováděli údržbu 
a opravy, u kterých nebyly příliš 
velké náklady, ale mohli jsme vy-
užít čas, který na tyto opravy při 
běžném provozu není. Byl prove-
den také pořádný úklid i v mís-
tech, kam se běžně nedostaneme. 
Také na zimním stadionu jsme 
prováděli údržbu, na níž není při 
běžném provozu dostatek času. 
S ohledem na finance jsme ne-
mohli dělat opravy s většími ná-
klady. Na podzim jsme museli 
najet do maximálního úsporné-
ho režimu a zaměstnance nechat 
doma na 75 procentech platu.

Provoz napuštěného hlavní-
ho plaveckého bazénu, který není 
naplno ohříván, nás za měsíc sto-
jí pouze na energiích asi 340 tisíc 
korun. K tomu musíme ještě při-
číst veškeré osobní náklady, které 
vyplácíme zaměstnancům, přes-
tože nemohou pracovat. 

Jste i provozovatelem hotelu 
na zimním stadionu, jak to 
bylo s letošní návštěvností?

Uplynulý rok byl neslavný. 
Podstatnou část roku bylo mož-
né ubytovávat pouze osoby z dů-
vodu výkonu zaměstnání. Klien-
telu našeho hotelu tvoří v běžném 
režimu hlavně sportovci, které 
u nás ubytovávají kluby a spolky 
pořádající na našich sportoviš-
tích turnaje a závody. Ty se ovšem 
nemohly konat, takže hrozilo, že 
hospodaření hotelu bude ztráto-
vé. Alespoň u této činnosti jsme 
však mohli čerpat státní podporu 
Covid-ubytování, o kterou jsme 
zažádali. Byla nám schválena 

v maximální možné výši – šlo 
zhruba o 145 tisíc korun. 

Dokážete už vyčíslit, jaké 
ztráty způsobila vašim za-
řízením zmíněná opatření? 
Nehrozí, že by třeba některé 
ze sportovišť muselo kvůli 
nedostatku peněz ukončit 
činnost?

Už při jarním uzavření jsme 
museli požádat město o navýše-
ní rozpočtu o částku asi 1 milion 
90 tisíc a prominutí nájemného 
na 3 měsíce, které činilo zhruba 
1 milion 500 tisíc korun. Při pod-
zimním uzavření provozu jsme 
opět museli město požádat o na-
výšení rozpočtu, a to o částku 
3 miliony 103 tisíc korun. 

Bohužel většina státních do-
tací a podpor je postavena tak, že 
o ně nemůžeme žádat, jelikož je 
naším vlastníkem územní samo-
správný celek a správa našeho za-
řízení je financována právě z jeho 
zdrojů. 

O případném ukončení provo-
zu některého ze sportovišť by mu-
selo rozhodnout samotné město, 
ale provoz sportovišť je obecným 
zájmem a domníváme se, že lidé 
by měli mít možnost jít si zapla-
vat či zabruslit. A pak přerovské 
spolky a kluby, které vedou různé 
sportovní aktivity, by stály před 
problémem, kde trénovat a zda 
v činnosti pokračovat. 

Podařilo se udržet si za-
městnance i se zavřený-
mi provozy nebo se muselo 
propouštět?

Propouštět jsme museli pou-
ze u doplňkové činnosti, a to kon-
krétně u provozu kavárny a bu-
fetového okénka. U ostatních 
profesí, jakou jsou plavčík, údrž-
bář, pokladní nebo rolbař se ne-
propouštělo. Jedná se o kvalifi-
kované pracovníky, kteří prošli 
speciálními školeními a zkouška-
mi, jejichž splnění vyžaduje čas. 
V případě, že bychom je propus-
tili a následně mohli otevřít naše 
zařízení, neměli bychom je s kým 
provozovat. Bohužel, jak jsem už 
řekl, na tyto zaměstnance nemů-
žeme čerpat podporu Antivirus, 
a proto z úsporných důvodů mu-
seli všichni zůstat s náhradou ve 
výši 75 procent průměrné mzdy. 

Jednatel obchodní společnosti Sportoviště 

Přerov Jaroslav Hýzl. Foto | Město Přerov
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Zkuste vydržet jeden měsíc bez alkoholu, vyzývá kampaň Suchej únor
Prvního února odstartuje již 

9. ročník osvětově-preventivní 
kampaně Suchej únor. Měsíční 
výzva, která nabízí lidem příleži-
tost jeden měsíc nepít alkoholické 
nápoje a ověřit si, jestli konzuma-
ci alkoholu mají pod kontrolou, 
míří i do Přerova. 

Akci podporuje také přerov-
ské Psychosociální centrum, kte-
ré pomáhá lidem se závislostí na 
alkoholu. V centru se léčí při-
bližně pět tisíc pacientů, čtyři 
procenta z nich s problémy sou-
visejícími s alkoholem. „Velká 
většina z nich je na alkoholu zá-
vislá. Nicméně nezdá se mi, že 
by číslo stoupalo. Ovšem zatím 

nevím, jak se projeví to, že kvů-
li pandemii jsou lidé v izolaci, 
nebo budou existenčně ohrože-
ni. U nás je zvykem řešit mnoho 
problémů právě alkoholem,“ řekl 
primář Psychosociálního centra 
v Přerově Juraj Rektor.

Češi jsou dlouhodobě na před-
ních příčkách ve spotřebě alko-
holu. Na hranici alkoholismu se 
v České republice pohybuje kolem 
1,5 milionu lidí. Průměrný Čech 
podle Českého statistického úřadu 
vypije kolem 170 litrů alkoholic-
kých nápojů ročně, z čehož je přes 
80 procent piva. Měsíc „na suchu“ 
tak může být pro mnohé inspira-
cí k abstinenci i v následujících 

měsících. „Suchej únor podporu-
ji, ale nemyslím si, že je to něco, 
co zredukuje počty bezprostřed-
ně závislých. Nicméně je dobře, že 
tato akce upozorňuje na problém 
závislosti na alkoholu, která je 
u nás dost závažným problémem,“ 
dodal Rektor.

Cestou, jak se ze začarované-
ho kruhu dostat, může být i sdru-
žení Anonymních alkoholiků. Po 
celém Česku se pravidelně setká-
vají stovky lidí. Už rok úspěšně 
funguje skupina také v Přerově, 
kde pravidelně přichází na mí-
tink také Martin K. z Olomouce. 
„Jsem střízlivý už 12 let. Pomá-
hat druhým neuvěřitelně pomáhá 

i mému vlastnímu uzdravování. 
Člověk, který má více zkušenos-
tí se střízlivostí, může snadněji 
najít cestu k někomu, kdo je ješ-
tě na začátku,“ přiblížil Martin 
K. Na bezplatnou telefonní lin-
ku pomoci, která je v provozu 24 
hodin denně, může zavolat kdo-
koliv – trpící alkoholik i jeho ro-
dinní příslušníci.  fli

KONTAKTNÍ LINKA  
ANONYMNÍCH  
ALKOHOLIKŮ PŘEROV

ženy: +420 728 354 716
muži: +420 736 190 990

Na čtyřleté maturitní obory nemusí letos ředitelé vybírat žáky 
podle výsledků jednotné přijímací zkoušky. Kvůli pandemii tuto 
povinnost zrušilo Ministerstvo školství. Ředitelé středních škol 
mohou uchazeče přijmout na základě vlastních přijímacích zkoušek 
a případně i zcela bez zkoušek. Výjimkou jsou gymnázia, kde by se 
přijímačky měly konat jako obvykle – včetně dvou termínů. 

Přijímací zkoušky komplikuje pandemie

Jednotné zkoušce z matema-
tiky, českého jazyka a literatu-
ry, kterou organizuje Cermat, se 
tak řada studentů vyhne. „Pokud 
ředitel školy rozhodne, že se jed-
notná přijímací zkouška nekoná, 
musí se uskutečnit školní přijí-
mací zkouška. Ředitel školy dále 
může rozhodnout o jiném podí-
lu jednotné přijímací zkoušky na 
celkovém hodnocení přijímací-
ho řízení, než jak stanovuje pro 
standardní přijímací řízení škol-
ský zákon,“ uvedla tisková mluv-
čí Ministerstva školství, mláde-
že a tělovýchovy Aneta Lednová. 
V některých případech školy mo-
hou dokonce přijímat žáky i bez 
zkoušek, pouze na základě poda-
né přihlášky. 

O tom, zda ve škole budou jed-
notné přijímací zkoušky, nebo ne, 
mohou ředitelé u čtyřletých obo-
rů rozhodnout do 8. března na 
základě počtu podaných přihlá-
šek. Poté jsou povinni podmínky 
zveřejnit na školských webových 
stránkách. Čas na rozmyšlenou si 
do poslední chvíle nechává napří-
klad ředitel Střední zemědělské 
školy v Přerově. „V případě, že po-
čet přihlášených žáků nepřekro-
čí celkový počet žáků do daného 
oboru, je možné přijímací zkouš-
ky zrušit. Zatím vyčkáváme,“ in-
formoval ředitel Radovan Rašťák. 
A třeba na Střední škole gastrono-
mie a služeb se vedení školy roz-
hodlo už na začátku ledna. „Nebyl 
důvod měnit zaběhnutá kritéria, 
půjdeme klasickou cestou Cerma-
tu. Kdyby dorazilo přes tři sta při-
hlášek, budu spokojený,“ řekl ře-
ditel Martin Kovář. 

Jednotné zkoušky  
jsou povinné pro gymnázia

Jednotné přijímačky, které 
připravuje centrálně státní orga-
nizace Cermat, s jistotou čekají 
na uchazeče gymnázií. „Očekává-
me přibližně 130 uchazečů do os-
miletého studia a asi 100 uchaze-
čů do čtyřletého studia. Do obou 
typů studia hodláme přijmout po 
60 žácích. Kritéria přijímacího 

řízení jsou od konce ledna zveřej-
něna na webových stránkách naší 
školy,“ uvedl ředitel Gymnázia 
Jakuba Škody Jan Raška.

Kromě státních testů bude na 
druhém přerovském gymnáziu 
Jana Blahoslava probíhat i škol-
ní přijímací zkouška do oboru 
Předškolní a mimoškolní peda-
gogika. „Bylo zvykem, že tyto dvě 
části přijímacího řízení absolvo-
vali uchazeči ve dvou dnech. Nyní 
kvůli nařízení vlády čekají ucha-
zeče dopoledne jednotné testy 
a odpoledne školní část, ve které 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 
NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Čtyřleté obory vzdělání, včetně 
nástavbového studia:
1. termín: pondělí 12. dubna
2. termín: úterý 13. dubna
Obory šestiletých a osmiletých 
gymnázií:
1. termín: středa 14. dubna
2. termín: čtvrtek 15. dubna

NÁHRADNÍ TERMÍN
1. termín: středa 12. května
2. termín: čtvrtek 13. května

Pravidla přijímacího řízení si každá střední škola může zvolit sama. Informace uchazeči najdou na 

webových stránkách školy. Foto | Archiv Gymnázia Jakuba Škody

budeme ověřovat předpoklad hu-
dební, výtvarný, tělesný a řečo-
vé dovednosti,“ nastínila ředi-
telka Gymnázia Jana Blahoslava 
a Střední pedagogické školy Ro-
mana Studýnková.

Přihlášky jsou žáci povin-
ni odevzdat do 1. března. Při-
jímačky se pak budou konat 
12. a 13. dubna pro čtyřleté studi-
um a 14. a 15. dubna pro osmile-
té studium. Výsledky se uchazeči 
dozví 30. dubna a zápisové lístky 
musí na jednotlivé školy odevzdat 
do 14. května.  red

PŘEROVSKÉ STŘEDNÍ ŠKOLY

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola
Gymnázium Jakuba Škody
Střední škola zemědělská
Střední škola gastronomie a služeb
Střední škola technická
Střední průmyslová škola
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
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Opravy starých domů, revitalizace rybníku 
i nové mosty. Přerov se chystá na další investice

A na které nové větší inves-
tice se lidé z Přerova a místních 
částí mohou těšit letos? Připra-
vují se především rekonstrukce 
komunikací a budov, peníze pů-
jdou i do ekologie.

Masarykovo náměstí  
čeká na dvě opravy

Co se nemovitostí týče, pri-
oritním úkolem je připravit 
k opravě dva domy na Masary-
kově náměstí, které od sebe dělí 
šedesát metrů a téměř sto let. 
Zástupci města chtějí postupný-
mi opravami oživit původní his-
torické centrum Přerova.

První budovou je takzvaný 
Blažkův dům, který tu bez zá-
sadnějších rekonstrukcí stojí od 
roku 1881, a teď v něm má po 
generální opravě vzniknout cen-
trum pro začínající podnikatele, 
kteří chtějí v rámci Olomoucké-
ho kraje rozjet byznys, nebo už 
se podnikáním zabývají. „V tuto 
chvíli se připravují podmínky 
pro výběr zhotovitele staveb-
ních prací, který zajistí opravu 
domu, jenž nepřijde o svůj do-
bový ráz. Do rekonstrukce a vy-
bavení půjde zhruba 80 milionů 
korun, na investici žádáme do-
taci z evropských zdrojů,“ řekl 
primátor Měřínský. V exteriéru 
starého domu vznikne do roku 
2023 coworkingový prostor pro 
nezávislé profesionály nebo lidi, 
kterým nevyhovuje práce z do-
mova – ti všichni tu za předem 
sjednaných podmínek mohou 
vykonávat svou běžnou práci. 
Součástí domu budou kancelář-
ské prostory vybavené nábyt-
kem i technikou – a k nim má 
patřit i zasedací místnost pro 
dvacet lidí, větší prostor pak na-
bídne konferenční sál pro šede-
sát osob, který se může příčkou 
rozdělit na dva menší sály. Bude 
tu i vybavená dílna, kde má být 
třeba stojanová vrtačka, bruska, 

řezačka plastů, gravírovací a ře-
zací laser, 3D tiskárny či progra-
movatelný šicí stroj. „Dům bude 
mít světlou fasádu a kvalitní 
dřevěná tmavohnědá okna, štu-
ky budou opraveny a zachovány. 
Střecha bude kryta keramickou 
taškou v barvě cihlově červené, 
klempířské prvky mají být z ple-
chu ve šedostříbrné barvě,“ do-
plnila primátorova náměstkyně 
Hana Mazochová.

Druhá nemovitost, kte-
rá bude letos skloňovaná, sto-
jí od šedesátých let 20. stole-
tí na adrese náměstí TGM 16 
a Přerované ji znají pod názvem 
Emos. Objekt s architekturou 
typickou pro socialistické stav-
by bude přeměněn na sídlo ma-
gistrátu jednadvacátého století 
– letos tedy zatím jen „na papí-
ře“. „Máme za sebou workshop 
s pěti ateliéry, které jsme vybra-
li. Do konce ledna nám architek-
ti představí své návrhy, jak by 
objekt mohl vypadat – a my se 
rozhodneme pro jeden z nich,“ 
řekl primátor Měřínský. Pokud 
se podle něj nic „nezadrhne“, 
mohl by se návrh dostat z papí-
ru do reality už v příštím roce.

Zateplené fasády  
starých domů

Další budovou, která letos 
začne procházet proměnou, je 
cihlový třípodlažní dům na Již-
ní čtvrti III/1,2,3, který bude za 
10 milionů 600 tisíc korun za-
teplen, dostane novou střešní 
krytinu i plastová okna, počítá 
se i se zateplením půdy a vnitř-
ních prostor. Při rekonstrukci 
dojde k ošetření stávajícího kro-
vu, případně k výměně jeho po-
škozených částí, nová střecha 
bude plechová – půjde o imi-
taci tašky včetně doplňkových 
prvků.

Energetické úspory se plá-
nují také na adrese náměstí 

Františka Rasche 3, kde za 
zhruba 8 milionů 600 tisíc ko-
run dělníci zateplí fasádu a vy-
mění okna. „Na spolufinanco-
vání těchto akcí bude využita 
dotace z Integrovaného regio-
nálního operačního programu. 
Další možností ke spolufinan-
cování je využití bezúročného 
úvěru, který nabízí Minister-
stvo pro místní rozvoj prostřed-
nictvím Státního fondu podpory 
investic – a o tento úvěr budeme 
žádat,“ připomněla náměstkyně 
Mazochová.

Postaví se cyklostezka,  
opraví chodníky

Letos se počítá rovněž se 
stavbou cyklostezky v Palackého 
ulici, která přijde na 14 milionů 
600 tisíc korun. V plánu je i re-
konstrukce chodníků v Komen-
ského ulici – ve směru od kříže-
ní s ulicí Čapka Drahlovského, 
za kterou město zaplatí 3 mili-
ony 400 tisíc korun, na akci se 
odbor investic pokusí čerpat 

dotace. „Dále pak budeme zajiš-
ťovat výstavbu nového přecho-
du pro chodce v Durychově ulici 
a rekonstrukci chodníků v uli-
cích Ztracená a Bratrská za 1 mi-
lion,“ uvedl vedoucí odboru ma-
jetku přerovského magistrátu 
Miloslav Dohnal.

Dlouho vyhlíženou investi-
cí je rovněž oprava lávky přes 
mlýnský náhon Strhanec u pe-
čovatelského domu na Kopani-
nách za 3 miliony korun, kte-
rá začne s prvními jarními dny. 
A do stejné lokality míří i dal-
ších 23 milionů 600 tisíc korun 
na stavbu komunikace, která 
po celkovém dokončení propo-
jí Kopaniny s Lipnickou ulicí – 
vznikne tu 220 metrů dlouhá 
nová silnice, která by měla Pře-
rovanům zkrátit cestu na výpa-
dovku směrem na Lipník. „Jde 
zatím jen o první etapu. V sou-
časné době probíhá výběrové 
řízení na tuto stavbu, jejíž sou-
částí bude i odvodnění místa 
a výstavba veřejného osvětlení 

Jednou z letošních investic bude výstavba cyklostezky v ulici Palackého za 14 milionů 600 tisíc 

korun. Foto/Monika Fleischmannová

Rok 2021 sice ponese v oblasti investic následky koronavirové 
krize, nezastaví ale všechny plány. V Přerově se bude i letos 
budovat, opravovat a vylepšovat za desítky milionů korun. 
„Kromě toho se dokončí investice z loňského roku, které 
byly buď už započaté, nebo připravené k realizaci. Budou se 
například vyměňovat parkety v Městském domě, předáme 
dětem zrekonstruované školní hřiště U tenisu, převezmeme 
zmodernizované školní budovy,“ nastínil rozdělané akce 
přerovský primátor Petr Měřínský. 
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v trase komunikace,“ potvr-
dil náměstek primátora Michal 
Zácha. Očekávanou investicí je 
rovněž částečné propojení cy-
klostezky mezi ulicemi Velká 
Dlážka a Hranická. „Náklady na 
stavbu cyklostezky pod želez-
niční tratí – takzvaného „cyklo-
tubusu“ – činí podle rozpočtu 16 
milionů 300 tisíc korun, a měs-
to na stavbu získalo dotaci ve 
výši 11 milionů 340 tisíc,“ zmí-
nila Hana Mazochová.

Zkrátka nepřijdou ani  
místní části

Nemalé částky půjdou i do 
místních částí. V Předmostí, 
konkrétně v ulici Prostějovská, 
se bude rekonstruovat veřej-
né osvětlení za přibližně 992 ti-
síc, v místních částech Kozlovi-
ce a Henčlov pak za 2 miliony 
843 tisíc korun. V další míst-
ní části, v Žeravicích, je na jaře 
v plánu oprava mostku přes 
Olešnici, která je již vysoutěže-
ná za 5 milionů 900 tisíc korun 
– v částce je i vyčištění mostní-
ho otvoru potoka od bahnitých 
nánosů a náletových dřevin. 
„A v některých místních částech 
se očekává také rekonstrukce 
chodníků – někde i propustku 

a mostu – to vše v souhrnné 
částce 10 milionů,“ řekla ná-
městkyně Mazochová.

Předmostí by si pak mohlo le-
tos připsat ještě i jednu zajíma-
vou investici – a tou je revitali-
zace vodního ekosystému. „Je 
zpracována projektová doku-
mentace a podána žádost o do-
taci na revitalizaci chovného 
rybníku za 12 milionů 700 tisíc 
korun,“ nastínil náměstek Zá-
cha. Projekt myslí i na opravu 
cest na jižním a západním bře-
hu, počítá dále se zpevněním 
těchto břehů, jejich ochranou 
proti bobrovi, odbahněním vod-
ní plochy a zpřírodněním.

Větší investice míří do míst-
ní části Dluhonice, kde obyvate-
lé vyhlížejí slíbené kompenzace 
za to, že v blízkosti obce pove-
de dálnice. V plánu je rekon-
strukce chodníků a s tím sou-
visející doplnění parkovacích 
ploch za 1 milion 800 tisíc ko-
run. Dále se tu chystá rozvojová 
lokalita pro výstavbu rodinných 
domů – na projektovou přípra-
vu této infrastruktury putuje 
1 milion 900 tisíc korun. „Budo-
vat se má rovněž společná cyk-
lostezka pro cyklisty a pěší, kte-
rá povede z Přerova podél areálu 

Prechezy až do Dluhonic. Výda-
je na projektovou přípravu při-
jdou asi na 1 milion,“ doplnil 
radní pro dopravu Tomáš Na-
vrátil. A v neposlední řadě se tu 
v rámci kompenzací má rekon-
struovat i veřejné osvětlení asi 
za 700 tisíc.

Technické služby  
koupí dvě svozová auta

Na modernizaci se připravu-
jí také Technické služby měs-
ta Přerova. Letos z prostřed-
ků ITI Olomoucké aglomerace 
pořídí dvě nová robotizovaná 
svozová auta, která budou stát 
17 milionů 600 tisíc korun a bu-
dou umět svážet nové nádoby 
na separovaný odpad o objemu 
2 nebo 3 metry krychlové. „Tyto 
nádoby budou v rámci dotační-
ho programu pořízeny městem 
a stát mají 10 milionů, město na 
ně obdrží dotaci ve výši 85 pro-
cent. Mohou být dovybaveny 
čipy pro evidenci, později se po-
čítá s pořízením svozového soft-
ware, který má dopomoci k opti-
malizaci svozových tras,“ sdělil 
jednatel technických služeb Bo-
humír Střelec. Dále je v přípravě 
navýšení kapacity stávající tří-
dicí linky o 405 tun za rok. Toto 

vylepšení přijde na 10 milionů 
700 tisíc korun a město na mo-
dernizace dostane 85procentní 
dotaci ze Státního fondu život-
ního prostředí.

Město se bude spolupodílet 
na stavbách ŘSD

Samostatnou kapitolu zaují-
mají investice, které navazují na 
stavby Ředitelství silnic a dál-
nic – město například zafinan-
cuje některé cyklostezky a chod-
níky podél komunikací, které 
se budou na území města sta-
vět. „Přispějeme částkou 2 mi-
liony korun na rozšíření stez-
ky v okružní křižovatce u Lidlu, 
která se napojí na cyklostezku 
vedoucí k Velké Dlážce – prá-
ce by tam měly začít zřejmě už 
v květnu,“ informoval radní Na-
vrátil. A do průtahu městem, 
který by měl Přerovu doprav-
ně odlehčit, poputuje z městské 
kasy 24 milionů 700 tisíc korun.

Důležitým úkolem pro letoš-
ní rok je také příprava na pře-
stěhování městské policie do 
opuštěné hasičské zbrojnice 
na Šířavě. V nejbližších dnech 
se začne zpracovávat projekto-
vá dokumentace, z níž vyplyne 
cena úprav.  lech

Jak se připravit na změnu klimatu v Přerově? Anketa nezabere více než čtvrt hodiny
Vedro, sucho, lijáky, vichři-

ce. Tato slova vítají responden-
ty v nově založené anketě, pro-
střednictvím níž mohou dát 
najevo svůj názor na to, jak by 
se Přerov měl připravit na změ-
nu klimatu a kterak by se dalo 
vylepšit životní prostředí. Jed-
ná se o další krok k projektu 
„Modro-zelené město“, který 
se rozjel s podporou Norských 
fondů v závěru loňského roku. 
Anketu mohou zájemci vyplnit 
do 20. února, zpracovatelé pro-
jektu pak budou s reakcemi lidí 
pracovat a jejich priority dále 
rozvíjet. 

„Následně do konce červen-
ce připravíme seznam opatření, 
která by měla zajistit pohodo-
vý život ve městě i do budoucna. 
Zaměříme se na snižování teplo-
ty během vln horka, zachycová-
ní dešťové vody proti suchu nebo 
energetické úspory. Při přípra-
vě budou využita i data z družic 
a klimatických modelů,“ nastí-
nil primátor města Petr Měřín-
ský. V rámci ankety budou re-
spondenti nejen hodnotit, ale 
i známkovat a svými slovy na-
vrhovat, co by podle nich Pře-
rovu pomohlo – a až bude stra-
tegie hotová, může město čerpat 

peníze z dotačních programů, na 
které by bez celého tohoto proce-
su nedosáhlo. „Dotazník neza-
bere více než patnáct minut. Na 
hlavní stránce www.prerov.eu 
je zpřístupněn banner, který zá-
jemce přímo povede do dotazní-
ku. Bannery se nezobrazují v mo-
bilní verzi webu, k anketě se ale 
všichni lehce dostanou i přes 
tuto cestu: Magistrát > Investice 
a rozvoj > Koncepce, studie, stra-
tegie > Adaptační strategie,“ do-
plnila Jana Pivodová, která má 
na starosti marketing města. 

Podle primátorova náměst-
ka Petra Kouby je důležité, aby 

město bylo včas a dobře připra-
veno. Vzpomněl, že i Přerovsko 
v posledních letech stále více za-
sahují extrémní výkyvy poča-
sí, na které není infrastruktura 
dlouhodobě připravena. „Jeli-
kož se dopady změny klimatu 
projevují až se zpožděním, bu-
dou se v následujících letech pro-
blémy dále stupňovat. Adaptač-
ní strategie pomůže připravit 
město Přerov na nevyhnutelné 
hospodářské, environmentál-
ní a sociální dopady již probíha-
jících změn klimatu za předpo-
kladu udržitelného rozvoje,“ řekl  
Kouba. lech

Je podle vás Přerov dostatečně zelený? Kde vám zeleň chybí?

Vladimíra Lukačová
Mně by se líbily 
květinové záhony 
v centru města, 
vloni byla jen pyra-
mida, to mi přišlo 
málo. Více stromů, 
keřů, květin by bylo fajn u kina. Čím 
víc, tím líp. Budu ráda, když se měs-
to zazelená.

Hana Gadlenová
V Přerově se mi 
líbí, ráda chodím 
do parků, tam je 
zeleně dost. Víc 
bych ji ale uví-
tala třeba přímo 
v centru. Více než zeleň mě spíše 
trápí, že se v Přerově necítím bez-
pečně.  fli

Lukáš Holaň
Myslím si, že ve 
městě by moh-
lo být víc zeleně, 
především v cen-
tru. Líbily by se 
mi například osá-
zené autobusové zastávky, ale 
zeleným střechám třeba už moc 
nerozumím.

Valdemar Kundl
Zeleně je tady 
málo, čím víc ze-
leně, tím líp. Hlav-
ně bych dal víc 
květin a stromů 
na náměstí, přijde 
mi, že tady není vůbec nic. Každý 
nápad, který se zrealizuje, bude ku 
prospěchu věci.

ANKETA
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Přerov i letos bude znát jména 
nejúspěšnějších sportovců

Nejúspěšnějším sportovcem města Přerova 

za rok 2019 se stal Jiří Tkadlčík. Dvojnásobný 

mistr Evropy mezi strongmany střední váhy.   

 Foto | Město Přerov

uskuteční v měsíci dubnu,“ uvedla 
tisková mluvčí přerovského ma-
gistrátu Lenka Chalupová. Kon-
krétní podoba samotného pře-
dávání cen je zatím vzhledem ke 
koronavirové situaci neznámá. 
„Je několik scénářů, jak by anke-
ta mohla vypadat. Zatím se nám 
jako nejpravděpodobnější jeví on-
-line přímý přenos z Městského 
domu,“ nastínila Lenka Chalupo-
vá. Jisté je, že veřejnost i sportov-
ní kluby a oddíly již nyní mohou 
prostřednictvím e-mailu spor-
tovecroku@email.cz nominovat 
své favority ve všech tradičních 
kategoriích: Jednotlivci – dospě-
lí, Jednotlivci – mládež, Kolekti-
vy – dospělí, Kolektivy – mládež, 

Krajánek roku, Masters (veterá-
ni), Trenér roku, Osobnost roku 
a Síň slávy. Nominace se uzavírají 
v pondělí 15. února. Televize Pře-
rov poté zveřejní seznam všech 
nominovaných a fanoušci budou 
tradičně moci hlasovat o Cenu 
sympatie. red

Nominace zasílejte do 15. února

Restaurace, kavárna i bar. Městský dům  
má nové provozovatele, bude tu i Leguán club

„Když budou vládní nařízení 
přetrvávat, chceme zprovoznit 
alespoň výdejní okénko, ve kte-
rém budeme nabízet kromě kávy 
s sebou také dvě obědová menu, 
přičemž jedno z nich bude ze sta-
ročeské kuchyně,“ uvedl jednatel 
společnosti Apetit Jaroslav Ur-
banec. Společnost Apetit funguje 
v gastronomii v Přerově již něko-
lik let. Provozuje například Bis-
tro Modrák, rozvážku jídel nebo 
výdej stravy v podnicích. 

Návštěvníci se mohou těšit na 
zážitkovou kuchyni

Podmínkou radních byla pro-
vozní doba restaurace ve všed-
ních dnech denně do osmi ho-
din večer s tím, že do budoucna 

se může rozšířit i na víkendy. „Až 
budeme moci otevřít restaura-
ci s kavárnou v běžném provozu, 
plánujeme zážitkovou gastrono-
mii, která by se projevila i v den-
ním menu. Samozřejmě bude-
me zajišťovat také cateringové 
služby na kulturních a společen-
ských akcích, které budou probí-
hat v sále Městského domu,“ do-
dal Urbanec.

Městský dům od roku 2014 
do konce roku 2018 provozova-
ly Kulturní a informační služ-
by města Přerova. Jenže pod-
nik byl prodělečný a přerovská 
radnice na provoz doplácela ze 
své pokladny každoročně zhru-
ba 1,5 milionu korun. Posledním 
nájemcem byl Hotel Jana, který 

také platil symbolické nájemné ve 
výši sto korun měsíčně. Původně 
plánoval, že si bude prostory pro-
najímat pět let a navíc je zmoder-
nizuje. Z toho ale sešlo a nájem-
ce radnici předčasně vypověděl 

Bývalý Matrix prochází kompletní rekonstrukcí 

interiéru. Foto | Robert Raška

smlouvu. Jako důvod uvedl neú-
spěch při žádosti o úvěr a také ak-
tuální situaci v souvislosti s pan-
demií koronaviru.

I druhý podnik má nového 
pronajímatele

Součástí Městského domu 
jsou dva podniky. I další – býva-
lý Matrix – už má nového nájem-
ce. „V současnosti investujeme do 
kompletní rekonstrukce interié-
ru. Odstranili jsme i původní bar, 
zatím jsme odvezli pět kontejne-
rů odpadů včetně sutin. Rádi by-
chom otevřeli kavárnu s barem, 
ze začátku s denním provozem, 
a kromě toho rozjeli i jednodu-
chou kuchyň,“ řekl nový provo-
zovatel Robert Raška, který dlou-
há léta provozoval v centru města 
Sport bar Leguán. I proto se nový 
bar v Městském domě bude jme-
novat Leguán club. Návštěvní-
kům by se nový podnik mohl ote-
vřít v červnu. fli

Vyhlášení nejúspěšnějších 
sportovců města Přerova za rok 
2020 se i přes známé komplikace 
uskuteční. „Vzhledem k vládním 
opatřením jsme byli nuceni tra-
diční předávání cen sportovcům 
přesunout. Nicméně nejpozději se 

Novým provozovatelem restaurace v historickém Městském domě 
v centru města by se měla stát společnost Apetit. Přerovská firma 
plánuje v případě příznivé epidemické situace otevřít restauraci 
s kavárnou od prvního března – tedy rok poté, co smlouvu 
vypověděl předchozí provozovatel – Hotel Jana. 

Doklad nejstaršího osídlení byl 
nalezen u přerovské nemocnice

Zlomky keramických nádob zdobené rytými 

liniemi z doby starého neolitu.   

 Foto | Zdeněk Schenk

V areálu přerovské nemocni-
ce vyrůstá nové parkoviště. Lo-
kalitu tak obsadili archeologo-
vé, kteří při výkopech narazili na 
doklady osídlení v mladší době 
kamenné, ale i starší a mladší 
době železné. K nejstarším nále-
zům patří úlomky keramických 
nádob, které jsou staré více než 
sedm tisíc let. Podařilo se jim tak 
nalézt důkazy o nejstarším osíd-
lení města. „Na povrchu nádob 
je nápadná rytá výzdoba v podo-
bě horizontálních linií, na nichž 
jsou umístěny důlky. Kromě ke-
ramiky jsme ale objevili i vel-
ké množství úlomků mazanice, 
které pocházejí ze stěn obydlí či 
z konstrukcí otopných zařízení 
– pícek,“ upřesnil přerovský ar-
cheolog Zdeněk Schenk. 

Zajímavými objevy jsou 
také kamenné nástroje vyští-
pané z pazourku. „Tím prvním 
bylo škrabadlo, dalším pak če-
pel opatřená retuší a posledním 
úštěp. Zajímavostí je, že materiál, 
ze kterého byly nástroje štípány, 
pochází z jižního Polska. Jde o si-
licit krakovsko-čenstochovské 

jury, který byl natolik atraktivní 
surovinou, že ji neváhali trans-
portovat na vzdálenost několika 
stovek kilometrů,“ dodal Schenk.

Na budoucím parkovišti u ne-
mocnice nedaleko budovy inter-
ny by mohlo parkovat až osmde-
sát aut, tří desítky míst vzniknou 
podél cesty vedoucí napříč areá-
lem. Stavba je společnou inves-
tiční akcí Olomouckého kraje 
a města Přerova. fli
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Začátek roku v Městském domě vždy patřil společenským akcím
Zimní a jarní sezona v Měst-

ském domě vždy patřila plesům, 
koncertům i divadlu. Jenže kvů-
li vládním nařízením je Městský 
dům zavřený a termíny plánova-
ných kulturních událostí jsou po-
souvány. Hned v úvodu roku to 
byl Novoroční koncert z cyklu Se-
tkání žánrů, tento byl naplánován 
již v létě loňského roku. Další pře-
sun se týkal koncertu Hradišťanu. 

Zatímco předloni zavítalo do 
„Měšťáku“ bezmála 40 tisíc ná-
vštěvníků, vloni to bylo přibliž-
ně jen třináct tisíc lidí. Přerovský 

Do Městského domu zavítalo loni jen 13 tisíc 

lidí. Foto | Město Přerov

Kino pokračuje v modernizaci, dostane nový 
zvuk. Dolby Atmos slibuje unikátní zážitek

Přerovské kino se postupně mění. Získalo nejmodernější projektor, do konce roku i zvuk. Obmě-

nou by měl projít také interiér budovy. Foto | Archiv Svatavy Měrkové

Přerovské kino Hvězda prošlo 
v loňském roce rozsáhlou moder-
nizací. Podařilo se vyměnit doslu-
hující, více než deset let starý pro-
jektor za nejmodernější laserový, 
součástí přeměny byla i instalace 
nového plátna. Na řadu by teď měl 
přijít zvuk. Kino by mělo dostat 
vícekanálový zvuk Dolby Atmos 
– a tím se stát největším a nejmo-
dernějším jednosálovým kinem 
v regionu. 

V sále bude 60 reproduktorů
Loňskou nucenou pauzu vyu-

žilo přerovské kino Hvězda k re-
digitalizaci. V první fázi proběh-
la výměna projekční technologie 
a plátna. „Vyměnili jsme starý 
projektor s xenonovou lampou 
za nový DCI laserový. Aby se ná-
vštěvníci do projektoru nedívali, 
protože by to mohlo poškodit je-
jich zrak, odstranili jsme některá 
sedadla ze zadních řad. Kapaci-
ta v sále je teď 399 míst,“ uved-
la vedoucí kina Hvězda Svatava 
Měrková. Deset let starý projek-
tor už nesplňoval požadavky vý-
robců filmů, navíc byl ve špatném 
technickém stavu – nefungova-
lo automatické ostření, odcházelo 
chlazení projektoru. Lampa byla 
v provozu 4 až 6 hodin 364 dní 
v roce. Její výměna byla nutná 
i třikrát ročně. Pořízení nového 
projektoru tak kinu přineslo roč-
ní úsporu asi 150 tisíc korun. Ješ-
tě před samotnou instalací nové-
ho projektoru se vyměnilo plátno, 
které se svými 16 metry na délku 
a 6 metry na výšku patří k největ-
ším v republice.

Letos by modernizace měla být 
dotažena do konce. Ve druhé fázi 
redigitalizace přijde na řadu zvuk 
– současný pětikanálový by měl 
nahradit prostorový Dolby At-
mos, který nabídne kvalitní zvuk 
z šesti desítek reproduktorů roz-
místěných v sále. „Rozdíl návštěv-
níci určitě poznají jak na kvalitě 
obrazu, tak i zvuku. Teď máme 
stejné nastavení obrazu a světel-
nosti jako všechna světová kina, 
včetně těch hollywoodských, aby 
diváci nepřišli ani o oblíbené 3D 
projekce. Po technické stránce tak 
naše kino začíná být na špici v re-
publice,“ řekla Měrková.

Ve foyer by mohly  
probíhat workshopy

Potřeba je ovšem řešit i strán-
ku vizuální. Cílem je především 
snížení energetické náročnos-
ti budovy. Pětačtyřicet let sta-
rá stavba už není v ideálním sta-
vu a inovaci si rozhodně zaslouží. 
Budova má už novou střechu za 
15 milionů korun a novou vzdu-
chotechniku za zhruba dva mili-
ony korun, chybí ještě zateplení 
nemovitosti, výměna skleněných 
výplní v oknech i dveřích.

Co se interiéru týče, od loňské-
ho roku je v projekční kabině nová 
klimatizace a naproti pokladnám 
je umístěný nový světelný displej, 
na kterém mohou lidé sledovat 
trailery, zatímco si budou kupo-
vat vstupenky nebo čekat na za-
čátek promítání. „Příležitostí je se 
zamyslet nad potenciálem zejmé-
na společenských prostor v před-
sálí. Ty jsou dnes rozděleny a část 

prostor je pronajímána. Souži-
tí kina a hospody v dnešní podo-
bě kinu neprospívá. Nově by zde 
mohlo vzniknout multifunkční 
foyer s možností vlastního progra-
mu, jako jsou výstavy, workshopy, 
školní či jiné programy,“ upřes-
nila městská architektka Alice 
Michálková. 

Kromě toho se plánuje přestav-
ba sociálního zázemí pro divá-
ky. Časem bude potřeba vyměnit 
i sedadla a koženkové polstrování. 
„Rádi bychom také nakoupili další 
čtyři digitální displeje a rozmístili 
je po kině, abychom na nich moh-
li pouštět plakáty, které teď lepí-
me po stěnách kina, kde se dá,“ 
dodala Měrková. Skrytý poten-
ciál má také původní byt správce 
objektu, který je součástí domu. 
Plánuje se, že bude zpřístupněn 
veřejnosti. „Koncept investiční-
ho záměru předpokládá hledání 

formy zpřístupnění těchto prostor 
bezbariérově z úrovně ulice a ote-
vření nároží pro veřejnost. Prosto-
ry by mohly sloužit například jako 
pobočka knihovny či klubové pro-
story. Cílem není dům architekto-
nicky změnit, aby vypadal jinak,“ 
dodala Michálková.

Do kina loni přišlo  
18 tisíc lidí

Pandemie se podepsala na ná-
vštěvnosti kina, zatímco v roce 
2019 zavítalo do Hvězdy rekord-
ních 65 tisíc diváků, v loni jich 
sem přišlo 18 800. „Kino bylo 
půl roku zavřené, když jsme hrát 
mohli, tak nebylo co, protože dis-
tributoři stáhli veškeré premié-
ry. Návštěvnost nám každoroč-
ně rosta o deset, dvacet tisíc lidí. 
Co přinese letošní rok, to raději 
nechceme odhadovat,“ uzavřela 
Měrková. fli

kulturní stánek se totiž otevřel 
veřejnosti jen v lednu a únoru 
a poté během přerušení restrik-
cí na měsíc a půl od září do 7. říj-
na. Chodby i sál tak už téměř čty-
ři měsíce zejí prázdnotou, přitom 
v tuto dobu by byla v plném prou-
du plesová sezona. „Každý rok na 
začátku roku patřil sál převážně 
studentům a jejich maturitním 
plesům. Loni v lednu se příznivci 
britských Queenů zaposlouchali 
do jejich muziky díky originální-
mu projektu olomoucké Morav-
ské filharmonie,“ zavzpomínal 

programový vedoucí Pavel Ond-
růj.  Kdy se Městským dům opět 
otevře svým návštěvníkům, za-
tím není jasné. Stále platí, že 
všechna představení jsou do od-
volání zrušena a náhradní ter-
míny jsou uvedeny na webových 
stránkách www.mdprerov.cz. „Co 
se týká přesunů, jistou komplika-
cí je, pokud je koncert nebo diva-
dlo v takzvané „šnůře“, je to tedy 
provázáno s jinými městy. Sna-
žíme se ale dělat maximu proto, 
abychom byli na znovuotevření 
připraveni,“ dodal Ondrůj. fli



16 SERVIS

Přerovské listy č. 2/2021 | Vychází 1. února 2021 | ročník XX | Vydává statutární město Přerov, se sídlem Bratrská 34 | Periodický tisk územního samosprávního celku | Vychází 12x ročně | IČ: 00301825 
Grafická příprava a tisk: Regionální vydavatelství s.r.o., K Žižkovu 282/9, 190 00 Praha 9 | náklad 22 000 výtisků | redakce telefon: 608 707 799, prerovskelisty@regvyd.cz, redakce: Juraj Aláč, Monika Fleischmannová 
Uzávěrka příštího čísla je 15. února 2021 | inzerce: Yvona Pařízková, tel.: 602 755 916, e-mail: yvona.parizkova@seznam.cz | Distribuce: Česká distribuční | Zaregistrováno Ministerstvem kultury České republiky pod zn. MK ČR E 13283  
Přerovské listy na internetu: www.prerov.eu – kategorie Přerovské listy | Reklamace: Reklamace.PL@prerov.eu | Zdarma do všech domácností v Přerově a místních částech

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

TI
RÁ

Ž

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

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
SK Přerov, Eva Machalová, tel: 725 017 083
4. 2. Věžky – Vlkoš – Žalkovice – Říkovice, 10 km, vede Lančová, 
vlak 8:57
6. 2. Hodonín – Mutěnice, 12 km, vede Válková, vlak EC 7:47
11. 2. Grymov – Kozlovice – Přerov, 10 km, vede Szabóová, auto-
bus 8:35, nást. 20
13. 2. Brodek – Čelechovice – Velký Týnec, 15 km, vede Sedláková, 
vlak 7:25, účast nahlásit vedoucí
16. 2. Volební členská schůze – účast nutná! Restaurace Bečva, 
15:00. Konání mohou ovlivnit protiepidemická opatření
18. 2. Chropyně – Zářičí – Troubky, 10 km, vede Láhnerová, 
vlak 8:57 
20. 2. Fulnek – Kletné – Stříbrné jezírko – Odry, 16 km, vede Sedlá-
ková, vlak 6:05, účast nahlásit vedoucí
25. 2. Tršice – Zákřov – Tršice – NS Otty Wolfa, 8 km, vede Bernáto-
vá, autobus 9:00, nást. 13
27. 2. Z Lulče do Lulče, 18 km, vede Šťávová, vlak Rj 6:37, vedoucí 
čeká ve Vyškově
Vycházky budou uskutečněny pouze v případě vyhlášení 
protiepidemiologického systému stupně 3 a nižšího.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
TJ Spartak Přerov, Vítězslav Vaculík, tel.: 776 806 161
3. 2. Osek nad Bečvou – Nové Dvory – Lipník nad Bečvou, 10 km, 
vlak 8:28, vede Mužíková
6. 2. Záhlinice – rybníky – Kroměříž, 12 km, vlak 7:37, vede 
Punčochářová
10. 2. Chropyně – Záříčí – Troubky, 10 km, vlak 8:57, vede Bartošík
13. 2. Cholina – Chudobín – Litovel – Červenka, 12 km, vlak 8:04, 
vede Ligurský
17. 2. Kokory – Lhotka – Čekyně – Sobíšky – Prosenice, 13 km, bus 
8:55, vede Ligurský
20. 2. Náměšť na Hané – Hradecký dvorek – Terezské údolí – Ná-
měšť na Hané, 12 km, vlak 8:04, vede Ligurský
24. 2. Osek nad Bečvou – Veselíčko – Zákřov – Tršice, 14 km, vlak 
8:28, vede Dittelová
27. 2. Svatý Kopeček – Mariánské Údolí – Velká Bystřice – Olo-
mouc, 16 km, vlak 7:04, vede Dittelová
Vycházky budou uskutečněny pouze v případě vyhlášení 
protiepidemiologického systému stupně 3 a nižšího.

VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA KČT TJ 
Spartak Přerov, www.vhtprerov.cz 
Tomáš Beránek 602 575 673
2. 2. Výroční schůze – odloženo 
27. 2. Šumperská zimní 50 – pěší trasy 8–50 km, start 7:00–10:00 
SVČ Šumperk

MUZEUM KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ 
www.prerovmuzeum.cz
PŘEROVSKÝ ZÁMEK 
Otevírací doba v únoru: út–pá 8:00–17:00, so, ne 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 
Výstavy:
do 2. 5. Josef Spáčil – Vzpomínky. Historický sál.  
Vstupné 20/10 Kč 
do 2. 5. Předindustriální krajina Moravy. Chodba ve 2. patře. 
Vstupné 20/10 Kč
Edukace pro veřejnost, školní a jiné zájmové skupiny: 
STÁLÉ EDUKAČNÍ PROGRAMY: 
Expozice archeologie – „Hurá za mamuty!“ 
Expozice školních tříd – „Neobyčejné dějiny obyčejné školní 
třídy“ 
Expozice školní třídy ze 17. století – „Putování 
s J. A. Komenským“

NOVINKA! Expozice školní třídy ze 17. století – „Tváře J. A.xKo-
menského“ (pro starší žáky a studenty SŠ) 
Expozice mineralogie – „Poklady z hlubin Země“ 
NOVINKA! Expozice mineralogie – „Zázraky neživé přírody“ 
(program vytvořený pro žáky I. stupně ZŠ) 
Expozice entomologie – „Ze života hmyzu“ 
Expozice hanáckého kroje – „Lidové zvyky na Hané“ 
Expozice zvonů – „Když se rozeznějí zvony“ (program zejména 
pro MŠ a nižší ročníky ZŠ)
Objednávky programů na tel. 581 250 531 – pokladna muzea

ORNITOLOGICKÁ STANICE 
Budova ORNIS je z důvodu rekonstrukce pro veřejnost  
dlouhodobě uzavřena.
Akce:
2. 2. Od 17:00 Mokřady. Přednáška Josefa Chytila o významu 
a ohrožení mokřadů Česka i světa. Korvínský dům (Horní náměstí 
č. 31, Přerov). Vstupné 10 Kč.
4. 2. Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže pro děti na téma „Za-
hrada plná života“ – proběhne online
6. 2. Ornitologická exkurze na tovačovské rybníky. Sraz na sád-
kách v 9:00. Po ukázce odchytu ptáků exkurze na Hradecký rybník 
a do aleje starých dubů směrem ke Kolečku. Konec kolem 11:30. 
Vstupné 20 Kč. Vedoucí Josef Chytil, tel: 724947544.
12.–13. 2. Swap – výměnný bazar oblečení. Pátek od 17:00 do 
19:00 hodin, sobota od 9:00 do 12:00. Výměna oblečení zdarma. 
8.–11. 2. příjem darů v budově ORNIS, pak až na místě (pouze ob-
lečení ne starší 5 let či nadčasové, čisté, neobnošené). CoWorking, 
Wilsonova 18 v Přerově, 1. patro, vstupné 30 Kč.
19. 2. Drátkované kvítky – výtvarná dílna s Veronikou Matlocho-
vou, od 16:00. Další informace na webu a FB. Přihlášky do 17. 2. na 
syrycanska@prerovmuzeum.cz nebo na 581 219 910 12. Korvínský 
dům (Horní náměstí č. 31, Přerov). 
25. 2. Vermikompostování – Přednáška Jany Syryčanské o chovu 
žížal a zpracování bioodpadu v domácnosti, od 17:00. Korvínský 
dům (Horní náměstí č. 31, Přerov). Vstupné 10 Kč. 
Programy pro zájmové skupiny:
Zimní – o ptácích na krmítku
Bobr, pan stavitel – vycházka za bobrem
Kontakt 581 219 910, ornis@prerovmuzeum.cz, osobně v ORNIS.
Informace o konání akcí ověřte na www.ornis.cz nebo FB! 

HRAD HELFŠTÝN 
Hrad Helfštýn je v měsíci únoru pro veřejnost uzavřen. 
Více informací: Mgr. Jana Trtíková, tel.: 581 201 929,  
mob.: 725 337 426, e-mail: trtikova@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 uvedeny na  
www.knihovnaprerov.cz a na sociálních sítích knihovny. 

Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov
15. 2. uzávěrka výtvarné soutěže pro děti „Sněhový skřítek“. 
5. 3. uzávěrka výtvarné soutěže pro děti (jednotlivci i kolektivy) 
Namaluj přírodu, téma „Život na vodní hladině“, BIOS
Připravujeme soutěž v Legu (info: Mgr. Jan Gregovský, tel. 581 201 
246), přírodovědnou soutěž Naší přírodou – kvalifikační kola pro 
jarní období (informace v BIOS, tel. 581 735 009) a další akce. 
Vybrané kroužky a soutěže jedou on-line. Bližší aktuální informace 
získáte na www.svcatlas-bios.cz 

MĚSTSKÁ GALERIE
Horní nám. 1
Obrazová a sochařská tvorba olomouckého umělce Jiřího Hastíka 
je v Galerii města Přerova stále k vidění, výstava prodloužena.
Výstavní plocha nám. T.G. Masaryka 16

Marek Trizuljak – Skleněný den/Skleněná noc – výlohy bývalé pro-
dejny firmy Emos na náměstí TGM 16 v Přerově.  

MĚSTSKÝ DŮM 
Z důvodů epidemiologické situace byl plánovaný program přesu-
nutý na náhradní termíny. 

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
Centrum SONUS, Palackého 17a/2833, Přerov
Pondělí 1. 2. – 8:30 cvičení s prvky Tai Chi, 9:45 Žaludeční neuróza 
– Olga Župková
Čtvrtek 4. 2. – 9:30 cvičení na balonech 
Pondělí 8. 2. – 8:30 cvičení s prvky Tai Chi, 9:45 Tradice našich 
předků: Hromnice a Masopust – Mgr. Martina Krejčířová 
Pondělí 15. 2. – 8:30 cvičení s prvky Tai Chi, 9:45 Od Benátek přes 
Řím do Assisi II. část – Mgr. Eva Tkadlecová
Čtvrtek 18. 2. – 9:30 cvičení na balonech 
Pondělí 22. 2.– 8:30 cvičení s prvky Tai Chi, 9:45 Rukodělná čin-
nost: panáček z květináčů 
Čtvrtek 25. 2. – 9:30 cvičení na balonech
Internet pro seniory každé pondělí 8:45–12:45 
Aktivity jsou určeny pouze pro klienty Setkávání seniorů SPOLU.
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. Cena kurzu 
je 450 Kč. Kurz probíhá v Centru SONUS, Palackého 17a a přihlásit 
se můžete u M. Krejčířové, tel. 777 729 521.

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
Jateční 26, Přerov
3. a 17. 2. Odborná poradna a kancelář, 15:00–18:00

DUHA KLUB DLAŽKA
Nabídka táborů Dlažky na léto 2021
Hravé příměstské tábory pro děti 5–14 let
Každý týden prázdnin (pondělí až pátek)
Pro děti a mládež
31. 3. – 4. 4. Po stopách Thora, Rajnochovice
3.–17. 7. Stroj času, Rajnochovice
31. 7. – 13. 8. Jak sportují Eskymáci, Rajnochovice
31. 7. – 7. 8. Letní akademie sportu a her, Žirovnice
13.–21. 8. Záhada rodiny Smolíkovy, Rajnochovice
21.–29. 8. Narnie, Rajnochovice
21.–29. 8. Levá ořechová Dlažka, Chřenovice na Sázavě
22.–30. 8. Asterix a Obelix, Spálený mlýn Rešice
Pro rodiče s dětmi a dospělé
17.–23. 7. Sázavský expres, Chřenovice
24.–31. 7. Sedm Samurajů, Žirovnice
31. 7.– 7. 8. Detektiv Mimoň, Žirovnice
7.–14. 8. Brazília – muzika + sport mía! Těchonín Celné

HVĚZDÁRNA PŘEROV
Pravidelná čtvrteční pozorování, při pěkném počasí a při jasné ob-
loze v únoru od 19:00, v březnu od 20:00. V případě mimořádných 
úkazů budou informace o pozorování zveřejněny na webu www.
hvezdarna-prerov.cz 

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

 BAZÉN PŘEROV 
Vzhledem k současné situaci, související s pandemií onemocnění 
COVID-19 a v souvislosti s vládními omezeními, nemůžeme zveřej-
nit provozní dobu pro měsíc únor 2021. Sledujte proto průběžně 
naše internetové stránky www.sportoviste-prerov.cz.

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


