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Instalace rekuperací, 
moderního větrání do tříd, 
a fotovoltaických panelů na 
střechy vybraných základních 
škol – to jsou první kroky 
v plánu adaptace Přerova na 
měnící se klimatické podmínky.

V  uplynulých  měsících  byla 
posuzována  vhodnost  umístě-
ní solárních panelů ve školách – 
a  to  s ohledem na sluneční  svit, 
statiku  a  stav  povrchu  střech. 
Z  těchto  šetření  vyplynulo,  že 
snížení  energetické  náročnosti 
se  bude  v  této  etapě  týkat  hned 
pěti  přerovských  základních 
škol,  které  se  nachází  v  ulicích 
Hranická, Za Mlýnem, U Tenisu, 
Svisle a Trávník. Náklady na rea-
lizaci se pohybují okolo pěti mi-
liónů  korun,  ale  téměř polovinu 

by měla pokrýt dotace. Investice 
by se  tak měla vrátit do čtyř  let 
zpět. „Jsem rád, že i Přerov bude 
využívat obnovitelné zdroje, sni-
žovat svou uhlíkovou stopu a ne-
zanedbatelným  efektem  budou 
i energetické úspory a z nich ply-
noucí finanční benefity pro měst-
ský  rozpočet,“  sdělil  primátor 
Petr Měřínský. Přerov je jedním 
z prvních měst v  republice, kte-
ré  v  takovém  rozsahu  přistupu-
je k aplikaci moderní energetiky.

Poprvé bude ve školách 
rekuperace
Součástí žádosti o dotace jsou 

také  dva  projekty  rekuperací. 
Jedná  se  tak  o  pilotní  projekt, 
neboť  tento  systém nebyl  dosud 
v  žádném přerovském  školském 
zařízení  zaveden.  Podstatou  by 

měly být samostatně stojící reku-
perační jednotky umístěné v kaž- 
dé učebně. Ty by měly pomáhat 
redukovat množství  oxidu uhel-
natého ve třídách a v letních mě-
sících  ekologicky  snižovat  tep-
lotu.  „O  problémech  kumulace 

oxidu uhelnatého v průběhu vy-
učování víme z předchozích mě-
ření. Nechali  jsme si vypracovat 
takzvané  heat mapy,  které  nám 
ukázaly,  že  již po  třetí  vyučova-
cí hodině může být koncentrace 
oxidu uhelnatého tak vysoká, že 
prostředí má negativní dopad na 
žáky  i pedagogy. Jim všem se ve 
vydýchaných třídách hůře dýchá, 
žáci ztrácí pozornost. A když na-
víc  zohledníme vysoké  letní  tep-
loty, máme dost důvodů prostředí 
ve  školách  zlepšit,“  prohlásil  ná-
městek pro školství Petr Kouba. 
Nová  technologie  je  však  ná-

kladná a bez dotace by si ji měs-
to mohlo jen stěží dovolit. Celko-
vě  by  se mělo  jednat  o  investici 
v úhrnu 30 miliónů korun a do-
tace by měla činit až sedmdesát 
procent uznatelných nákladů.  red

Solární panely budou umístěny také na Zá-

kladní školu Jana Amose Komenského v  pře-

rovské místní části Předmostí – v ulici Hranická. 

 Foto | Monika Fleischmannová

Kromě velikonočních ozdob a vajíček věší Lověšičtí na strom i svá přání
Park  plný  velikonočních  oz-

dob vznikl v Lověšicích. A jak to 
tak vypadá, nejspíš půjde o  jedi-
né místo  v  Přerově  a  jeho míst-
ních částech, kde se lidé rozhod-
li alespoň takto oživit velikonoční 
tradice.  Ty  každoročně  v  Lově-
šicích dodržují,  jenže  loni ani  le-
tos  to  kvůli  pandemii není mož-
né.  A  tak  tamní  kulturní  spolek 
přišel  s  nápadem  ozdobit  stro-
my  v  parku  u  kapličky  v  centru 
obce. Do zdobení se pustily hlav-
ně  děti.  „Snažíme  se  tradice  do-
držovat – vždy na Květnou neděli 

vítají  jaro, chlapci zas na Veliko-
noční pondělí chodí s vlastnoruč-
ně vyrobeným tatarem. To ale teď 
nejde, tak jsme se rozhodli uspo-
řádat  akci,  při  které  nazdobíme 
park,“  řekla  předsedkyně  míst-
ní  části  Eva  Hrutkaiová.  Kromě 
velikonočních  ozdob  připevňují 
lidé  na  stromy  také  přání.  „Nej-
častěji si přejí, aby už padla ome-
zení  a  pandemie  skončila.  Všem 
nám  chybí  naše  společná  setká-
ní – plesy  i dubnový dětský kar-
neval,“  dodala  Ludmila  Pavel-
ková. U  vstupu  do  kapličky  jsou 

Nápad se zalíbil hlavně lověšickým dětem. 

Kromě stromů zkrášlily také kovanou bránu 

kapličky.  Foto | Ludmila Pavelková

zajíčci, tatarem je ozdobená i ko-
vaná brána. 

Kaple má novou fasádu
Když  loni  Lověšice  slavily 

730 let od založení obce, nechali 
místní obyvatelé kapličku posta-
venou v roce 1733 ve stylu lidové-
ho baroka opravit. Dostala novou 
omítku, opravou prošla i přilehlá 
zídka, která v minulosti chránila 
stavbu před ovcemi, které se tady 
pásly. Až Lověšičtí našetří peníze, 
chtějí  se  pustit  ještě  i  do  rekon-
strukce střechy.   fli

Jak budete slavit Velikonoce?

Lenka Bartošíková
Na Velikonoce se nepřipravuji, 
obvykle jsme se chystali, napří-
klad jsme pekli velikonočního 
beránka. Letos ale svátky vůbec 
neřešíme, i protože v současnos-
ti žijeme v Německu. Teď jsme se 
viděli s rodinou a na svátky tak nejspíš už poje-
deme zpět do Německa.

Jana Vlčková
Velikonoce mám každoročně spo-
jené s návštěvou mé sestry v Olo-
mouci. Jenže tu jsem neviděla 
od začátku roku a kdoví, jestli 
uvidím. Přitom už je naočkovaná. 
U ní jsou to pravé Velikonoce – 
upeče beránka, má vyzdobený byt vajíčky. Já žiji 
sama a moc bych si přála ji navštívit.

Andrea Svobodová
Chystáme se s dětmi péct a zdo-
bit perníčky, koupili jsme i nové 
formy. Barvit vajíčka nebudeme, 
protože je nemáme komu dát. 
Možná tedy přece jen pár vajíček 
vyrobíme alespoň pro tatínka 
a dědečka. Na výlet se nikam nechystáme, raději 
zůstaneme doma.

ANKETA

chodí děvčata s májkou k hospo-
dyňkám a  zpívají  písně,  kterými 
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Stav Žebračky kontrolují i z letadla či balónu
Po celou zimu byly z přírodní 
rezervace Žebračka slyšet 
zvuky motorových pil. Lesníci 
skáceli k zemi několik stovek 
jasanů, které napadla zákeřná 
houba voskovička jasanová. 

Stromům  hromadně  uhní-
valy kořeny, vyvracely se a hro-
zil  jejich pád. Pařezy  teď  lemu-
jí  okraj  největšího  lužního  lesa 
v  povodí  řeky  Bečvy  a  také  tu-
ristické  trasy,  kde  by  nemocné 
stromy  mohly  ohrožovat  pro-
cházející – i při menším poryvu 
větru mohl na návštěvníky  lesa 
spadnout  uschlý  strom  nebo 
větev.  Uvnitř  lesa  se  nekácelo. 
„Vevnitř, v  jednotlivých částech 
lesa,  se nekácelo  a  ani  se  kácet 
nebude, přestože i tam jsou stro-
my nemocné. Území  je  chráně-
nou  Národní  přírodní  rezerva-
cí, kde se lidé mohou pohybovat 
pouze  po  veřejně  přístupných 
cestách,“  upřesnil  Václav  Polá-
šek z Agentury ochrany přírody 
a krajiny.

Dřevorubci pokáceli  
v Žebračce 800 kubíků dřeva
Kácení skončilo v únoru, aby 

nedošlo k poškození jarního by-
linného  patra,  ve  kterém  jsou 
vzácné  druhy  rostlin.  Dřevo-
rubci  tak v  těchto dnech už  jen 
odklízejí  pokácené  dřevo,  kte-
ré  zpracují  samovýrobci. Město 
ještě  plánuje  nové  značení  cest 
a opravu poničené silnice, kudy 
denně jezdili těžaři. „Je potřeba 

spravit  asi  1200  metrů  dlouhý 
úsek vedoucí od zahrádek u La-
gun  směrem  k  prosenické  ces-
tě.  Práce  měly  být  hotovy  do 
konce února, ale vše kompliku-
je  nouzový  stav.  V  současnosti 
vybíráme dodavatele stavebních 
prací,“  řekl  polesný  Vít  Navrá-
til  z  Technických  služeb  města 
Přerova.
S výsadbou nových stromů se 

nepočítá.  „Nové  stromy  se  vy-
sazovat nebudou, plánujeme, že 
tam  vyrostou  stromy  z  přírod-
ní obnovy. Věřím, že už na pod-
zim budou mít lidé z kácení lep-
ší pocit, protože koruny stromů 
se rychle zatahují,“ řekl Polášek, 

který poté co kácení začalo, ob-
držel  několik  e-mailových  stíž-
ností.  I  když  zástupci  města 
o  zásahu  v  Žebračce  Přerova-
ny  předem  informovali,  mnozí 
zásah  kritizovali  a  za  kácením 
viděli  bezdůvodné  plundrová-
ní  lesa  kvůli  dřevu  do  kamen, 
či  dokonce  na  podlahu.  „Míst-
ní  kácení  jasanů  občany  vydě-
silo a zajímalo  je, proč  jsou ká-
ceny. Odpověděl jsem jim mimo 
jiné  i  to,  že  dění  v  rezervaci  se 
řídí plánem péče, který je zpra-
cováván  na  deset  let  dopředu 
Ministerstvem  životního  pro-
středí a ten zásah byl v souladu 
s plánem. Jeho znění  je veřejné 

dostupné  na  webových  strán-
kách  ministerstva.  V  Žebračce 
se nedělo nic, co by poškozovalo 
životní prostředí,“ řekl za Agen-
turu ochrany a přírody Polášek.
Zdravotní  stav  stromů 

v  Žebračce  bude  dál monitoro-
vaný.  „Hlavně  v  létě  kontrolu-
jeme  koruny  stromů  z  letadla 
nebo  z  horkovzdušného  baló-
nu. Ze vzduchu  je krásně vidět, 
jak jsou stromy proschlé, i když 
na první pohled  se  lidem může 
zdát,  že  jsou  zdravé,“  vysvětlil 
polesný  Vít  Navrátil.  V  součas-
nosti  tak  sice  zásadní  těžební 
práce  skončily,  ovšem další  ká-
cení bude podle něj i ochranářů 
následovat. „Ten stav, který tam 
teď nastal,  se bude  ještě měnit. 
Minimálně další dva roky bude-
me stromy dál  sledovat a před-
pokládám,  že  další  kácení  pro-
běhne nejspíš příští rok v zimě,“ 
uzavřel Polášek.   fli

Kácení nebezpečných jasanů v Žebračce skončilo. Dřevorubci pokáceli stovky stromů. Až bude 

vše odklizeno, pustí se technici do opravy poničené cesty.  Foto | Město Přerov

Vloni zasadili ve městě na dvě stě dřevin, přibližně tolik stromů se i vykácelo
Pracovníci technických služeb 

se pustili do jarního kácení stro-
mů – do konce března jich k zemi 
padlo na celém území města osm-
desát.  Suché  smrky  a  olše  káce-
li dřevorubci v Michalově,  jerlín, 
jehož kořeny napadly dřevokazné 
houby, v ulici Na Odpoledni, javor 
v ulici Jižní čtvrť II. – koruna byla 
suchá  a  paty  stromu  poškozeny. 
Kdyby se nemocné dřeviny nepo-
kácely, mohly by být nebezpečné 
pro kolemjdoucí. „S kácením dře-
vin musí souhlasit stavební úřad 
i odbor životního prostředí. Pře-
vážně podáváme  žádosti  o  káce-
ní z bezpečnostních důvodů, kdy 
jsou stromy suché, napadené dře-
vokaznými  houbami,  kůrovci 
nebo jsou ve špatném zdravotním 

stavu,“  řekl  Petr  Školoud  z  pře-
rovského magistrátu. 
Stromy  často musejí  padnout 

k  zemi  i  kvůli  stavebním  pra-
cím  nebo  rekonstrukcím  sta-
veb. Jejich odstraňování probíhá 
na celém území města,  ať už  jde 
o  sídliště,  hřbitovy,  nebo  stromy 
rostoucí  podél  cest  a  chodníků. 
A  často  se  stává,  že  se  s  žádostí 
o pokácení dřevin obrací na ma-
gistrát sami občané – ti žádali na-
příklad  o  pokácení  smrku,  který 
roste v těsné blízkosti jejich domu 
v lokalitě Jižní čtvrť III.

Nové stromy nahradí  
ty pokácené do dvou let
Zákonná  povinnost  nařizu-

je  vykácené  stromy  nahradit 

novou výsadbou a provést ji do 
dvou  let.  Do  země  jdou  různé 
druhy dřevin – lípy, javory i sa-
kury.  Třeba  v  loňském  roce  se 
Přerově  a  v  jeho místních  čás-
tech  vysadilo  přibližně  dvě  stě 
dřevin  –  tedy  tolik,  kolik  se 
vykácelo. 
„Letos bude vysázeno přibliž-

ně 140 kusů stromů a 110 keřů. 
Náhradními  výsadbami  se  sna-
žíme vrátit zeleň do lokalit, kde 
se kácely stromy, a  to v podobě 
stromové,  ale  i  keřové  výsadby. 
Jelikož mnohdy  dochází  ke  ko-
lizní  situaci  s  uloženými  inže-
nýrskými  sítěmi  a  komunika-
cemi,  tak  náhradní  výsadbou 
jsou v některých místech místo 
stromů  keře,“  doplnil  Školoud. 

Na první pohled se mohlo zdát, že některé 

stromy jsou zdravé. Ovšem kontroly pařezů 

ukázaly, že uvnitř byly stromy nemocné.   

 Foto | Vít Navrátil

Po  celém  městě  budou  vysáze-
ny  také  okrasné  dřeviny,  část 
této výsadby bude probíhat i na 
městském hřbitově. 
Břízy nebo topoly se ve měs-

tě  už  vůbec  nevysazují  –  je-
jich pyl má  totiž  silné  alergen-
ní  účinky.  Stejně  tak  ve  městě 
neuvidíte  ani  ovocné  dřeviny 
–  v  době  zrání  se  v  jejich  oko-
lí vyskytuje velké množství bo-
davého hmyzu, a navíc není ve 
městě  žádoucí  ovoce popadané 
na  chodník. Výsadba ovocných 
druhů se realizuje  jen v někte-
rých místních částech na jejich 
žádost. Nejčastěji jde o lokality, 
kde dříve  ovocné dřeviny  rost-
ly, například na polních cestách 
nebo ve starých sadech.   fli
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Přerov má novou zastupitelku

K zalévání hrobů by mohla sloužit dešťovka
Nádrž, zachycující dešťovou vodu, by se mohla stát součástí 
přerovského hřbitova. Dešťovka by sloužila návštěvníkům 
k zalévání hrobů, na které se teď běžně používá pitná voda. Podle 
projektanta přijde vybudování retenční nádrže, manipulační 
plochy a automatické tlakové stanice na 6 milionů 865 tisíc korun 
– a radní se rozhodli, že požádají na tento záměr Ministerstvo 
životního prostředí o dotaci, která by v ideálním případě mohla 
pokrýt 85 procent celkových výdajů.

„Nádrž  se  začne  stavět  jen 
za  předpokladu,  že  bude  žá-
dost  úspěšná.  Pokud  to  vyjde, 
do  konce  prosince  roku  2023 
bude  vybudována  v  prostoru 
pod  smuteční  síní,“  uvedla  ná-
městkyně  přerovského  primá-
tora  Hana  Mazochová.  Nádrž 
je  koncipována  jako  železobe-
tonová jímka o několika polích, 
která  jsou  vzájemně propojena, 
do ní  jde podle projektu potru-
bím dešťová voda z manipulační 

plochy a z dešťových svodů smu-
teční  síně.  „Voda  následně  pu-
tuje  z  jedné  nádrže  do  druhé 
a  v  konečné  fázi má  být  využi-
ta  pro  zálivku  hrobových míst, 
a to propojením na vybudovaný 
rozvod  ve  staré  části  hřbitova,“ 
doplnil Zdeněk Dostál z přerov-
ského magistrátu.
Kapacita  retenční  nádrže  je 

85 metrů kubických vody. „Roč-
ně se  tu vytočí na závlahu hro-
bů 500 kubíků pitné vody. Je to 

mrhání  vzácným  zdrojem,  pro-
to  investici  považuji  za  důleži-
tou,“ konstatoval Bohumír Stře-
lec, jednatel Technických služeb 
města Přerova, které mají hřbi-
tov ve správě. 

Smuteční síň zatím  
bez oprav
Hřbitov slouží Přerovanům od 

listopadu roku 1877, v té době byl 
ale nepoměrně menší, než je dnes. 
V  současné  době  zabírá  plochu 
52 631 metrů čtverečních a dělí se 
na starou část, do níž se vstupu-
je hlavní branou z ulice 9. května, 
a na novou část – do té se vchází 
z ulice U Hřbitova.
K dnešnímu dni je na hřbitově 

10 tisíc hrobů, 600 míst v kolum-
báriu – a každoročně je tu vybu-
dováno  zhruba  30  nových  míst, 

převážně  těch  urnových.  Kromě 
toho  je  tu  pět  vsypových  louček 
a čtyři kaple – Psotova, Kokoro-
va, takzvaná Šedá a Červená. Do-
minantou  nové  části  hřbitova  je 
smuteční síň, která byla postave-
na v roce 1987, o čtyři roky pozdě-
ji na stavbu navázal objekt vazár-
ny. Dnes je síň ve špatném stavu 
a  ještě  před  rokem  se  počítalo 
s opravou za 40 milionů korun.
„Je  třeba  ji  zateplit,  vyměnit 

okna, dveře, udělat nové elektro-
rozvody,  topení  či  dochlazování. 
V plánu jsou i toalety pro invalidy, 
nové  větrání  i  osvětlení.  Máme 
projekt  a  platné  stavební  povo-
lení,  kvůli  koronavirové  situaci 
jsme se ale vloni rozhodli tuto in-
vestici z finančních důvodů oddá-
lit,“  vysvětlil  na  závěr  přerovský 
primátor Petr Měřínský.   lech

Svého  mandátu  přerovské-
ho  zastupitele  se po dvou a půl 
letech  vzdal  Vladimír  Pospí-
šil  z SPD. Svou rezignaci poslal 
primátorovi  města  Petru  Mě-
řínskému  ve  čtvrtek  25.  února, 
v  osobním  pohovoru  pak  zmí-
nil, že za jeho rozhodnutím stojí 
nesouhlas  s  vedením přerovské 
buňky  SPD  a  zdravotní  problé-
my. V křesle ho – v souladu s vý-
sledky komunálních voleb – vy-
střídá  stranická kolegyně  Irena 
Hanzlová.  Nabídku  stát  se  no-
vou zastupitelkou přijala.
Šestašedesátiletá Irena Han-

zlová není pro přerovskou poli-
tickou scénu žádným nováčkem, 
v  zastupitelstvu  už  v  minulosti 
seděla  za  KSČM,  funkci  vyko-
návala dvě volební období – od 
roku  1998  do  roku  2006.  Ak-
tivní  je  i  dnes  v  poradních  or-
gánech rady města, které jsou jí 
díky profesnímu zaměření blíz-
ké, pracuje v Komisi pro sociální 
věci a zdravotnictví a také v Ko-
misi  pro  občanské  záležitosti. 
„Jsem zdravotní sestra a celý ži-
vot  se  pohybuji  v  tomto  oboru, 
působila jsem v Okresním ústa-
vu sociálních služeb, byla vrch-
ní sestrou na přerovském letišti, 
pracovala  i  na  železniční  poli-
klinice,“  řekla  Irena  Hanzlová. 
Od roku 2015  je v důchodě, ale 
ani v penzi se své práce nevzda-
la a působí  jako zdravotní  sest-
ra v domácí péči. Celoživotně se 

také  jako  vedoucí  ozdravných 
pobytů  na  táborové  základně 
věnuje  dětem  a mladým  lidem. 
„I v zastupitelstvu bych se chtě-
la zabývat především zdravotní-
mi a sociálními tématy, věnovat 
více péče  seniorům a  jejich po-
třebám,  ale  i  zájmům  nejmlad-
ších Přerovanů. Zajímám se cel-
kově  o  život  ve  městě  a  žádné 
téma mi nebude cizí,“ konstatu-
je Irena Hanzlová.
Ta už se stala oficiálně zastu-

pitelkou  a má  k  výkonu  funkce 
mandát, ještě ji ale čeká posled-
ní  krok.  „V  pondělí  12.  dubna 
musí na zastupitelstvu složit slib 
a  stvrdit  jej  podpisem,“  uvedl 
Zdeněk Daněk  z Kanceláře pri-
mátora.   lech

Durychova ulice získá nový přechod

Nová zastupitelka Irena Hanzlová

 Foto |Město Přerov

Přecházet bezpečně přes ruš-
nou  silnici  by  si  přáli  obyvate-
lé  Durychovy  ulice.  Ještě  v  le-
tošním  roce  by  tam  tak  dělníci 
měli  vybudovat  nové místo  pro 
přecházení. 
„Na základě podnětů občanů 

jsme po shodě s dopravními po-
licisty našli řešení, jak lidem za-
jistit  bezpečné  přecházení  přes 
poměrně  frekventovanou  vo-
zovku.  Na  silnici  I/55  –  v  ulici 
Durychova  v  křižovatce  s  ulicí 
9.  května  –  vznikne  nové  mís-
to  pro  přecházení  včetně  zpo-
malovacího  ostrůvku,“  upřesnil 
Alexandr  Salaba  z  přerovského 
magistrátu.
Termín  zahájení  stavby  je 

předběžně  plánován  nejdříve 
na  léto,  protože  ulice  9.  května 
je v současnosti vedena jako ob-
jízdná trasa kvůli výstavbě prů-
pichu. „Předpokládáme, že objíž-
ďka bude řidiči hojně využívána, 
proto počkáme, až bude lepší si-
tuace, ideálně v průběhu letních 
měsíců. Předpokládané náklady 
na  realizaci  jsou  přibližně  670 
tisíc korun,“ uvedl Salaba. Nové 
přechody  by  si  Přerované  přáli 

i  na  dalších místech. Například 
v ulici Na Odpoledni v křižovat-
ce s ulicí Svépomoc. Experti teď 
posuzují, jaká úprava bude v této 
lokalitě stavebně možná.

Úpravami projdou  
i stávající přechody
Novou podobu dostane i pře-

chod  v  Denisově  ulici  –  bude 
bezpečnější a nově tu podél ko-
munikace  vzniknou  parkovací 
místa. Upraveno bude také pře-
cházení  v  ulici  Šířava,  kde  jsou 
v současnosti dva přechody pro 
chodce. „Jeden z přechodů bude 
změněn  na  místo  pro  přechá-
zení.  V  rámci  stavebních  úprav 
počítáme  také  se  sjednocením 
délky  obou míst  na  sedm met-
rů a se zřízením bezbariérových 
prvků. Konkrétně hrana obrub-
níku  bude  zvýšena  maximálně 
do  dvou  centimetrů,“  řekl  Sa-
laba.  Na  sedm  metrů  se  zkrá-
tí  také  přechod  v  ulici  Kopani-
ny, a  to zřízením chodníkových 
ploch, které budou částečně za-
travněné.  Součástí  této  akce 
bude i úprava veřejného osvětle-
ní.  fli

ZASTUPITELÉ SE SEJDOU 12. DUBNA

Jednání zastupitelstva se uskuteční v pondělí 12. dubna ve 14 hodin 
v Městském domě. Přímý přenos z jejich jednání mohou zájemci sledo-
vat na webových stránkách města www.prerov.eu a v Televizi Přerov.
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PŘEDSTAVUJEME PŘEROVSKÉ KAPELY

Re-Vox, to jsou pamětníci starých zlatých časů
Pokračujeme v novém seriálu, ve kterém představujeme 
přerovské hudební kapely. Tentokrát jsme si povídali 
s frontmanem kapely Re-Vox – Dušanem Millonigem. Skupina 
funguje na přerovské hudební scéně sedm let a její repertoár 
tvoří písně přerovského rodáka, zpěváka, skladatele a hudebníka 
Pavla Nováka, který se v šedesátých letech podílel na prosazení 
rockového pěveckého stylu se svou kapelou Vox. Společně s ním 
v kapele působil také Dušan Millonig, který by se za normálních 
okolností právě teď připravoval na tradiční dubnový Korunový 
džínový bál, který každoročně přilákal do Městského domu stovky 
návštěvníků. Mnozí přicházeli právě i kvůli Re-Voxu.

Monika Fleischmannová

Zleva: Zpěvák Vojta Samek, klávesista Petr Stojan, bubeník Patrik Stoklásek, pod nimi kytarista 

Ivan Němeček, kytarista a zpěvák Dušan Millonig a basista Jiří Šimoník. Foto | Archiv Re-Vox

Za jakých okolností se vlast-
ně dala kapela dohromady? 
Založili jsme ji společně s Jir-

kou  Šimoníkem  na  jaře  roku 
2014.  Jak už  to bývá, počátkem 
zrodu  něčeho  nového  bývá  roz-
pad  něčeho  předchozího.  Tím 
bylo  moje  hostování  a  Jirkovo 
stálé  členství  v  kapele  Synkopa 
2010,  kterou  jsme  tedy  společ-
ně opustili. Chtěli  jsme v trochu 
novějším kabátě prezentovat pís-
ničky  Pavla  Nováka,  se  kterým 
jsem  v  dávné  minulosti  dlouhá 
léta  působil  v  kapele  VOX.  Měl 
jsem  a  pořád mám  pocit,  že  na 
tohoto  přerovského  barda  celo-
státní média dost zapomínají. To 
je určitě velká škoda a jako pře-
rovští  patrioti  a  pamětníci  sta-
rých zlatých časů jsme se s tím-
to  faktem  nechtěli  smířit.  Dali 
jsme tedy dohromady partu mu-
zikantů  s  podobným  náhledem 
na věc a začali zkoušet. Do první 
sestavy patřil basista Jiří „Béďa“ 

Šimoník,  bubeník Honza Kosík, 
klávesák  Lumír  Tšpon,  na  ky-
taru hrál Radek Nitsche a spolu 
se mnou zpíval Vojta Samek. Po 
několika  měsících  zkoušení  nás 
opustil  kytarista  Radek Nitsche 
a na chvilku nastal problém, kte-
rý se poměrně rychle vyřešil. Na 
uvolněné  místo  nastoupil  Ivan 
Němeček,  o  jehož  kvalitách  jis-
tě nemusím, minimálně v našem 
regionu,  nikoho  přesvědčovat. 
Prostě  výborný  muzikant,  skla-
datel, pedagog a kamarád. To se 
stalo  někdy  v  polovině  červen-
ce a už 31. srpna jsme měli první 
koncert  v  Michalově.  Postupem 
času, přesně v srpnu 2016, došlo 
ještě  ke  změnám  na  postu  klá-
vesáka a bubeníka. Místo Lumí-
ra  Tšpona  nastoupil  renomova-
ný klavírista a taky pedagog Petr 
Stojan a za bicí usedl místo Hon-
zy Kosíka nový bubeník – Patrik 
Stoklásek. V této sestavě působí-
me i v současnosti. Tedy spíš če-
káme  na  to,  až  bude  příležitost 
působit. 

Hrajete tedy výhradně pís-
ně Pavla Nováka…
Hrajeme několik vzpomínko-

vých  songů  z  repertoáru  Pavla 
Nováka,  v  rámci  oslavy  přerov-
ských bardů jeho kolegy ze Syn-
kopy, Jardy Wykrenta, no a dal-
ší  část  repertoáru  je  věnována 
hudbě  nám  asi  nejbližší  –  tedy 
60.  a  70.  létům minulého  stole-
tí. Je z čeho vybírat a my se sna-
žíme o vlastní přístup ke zpraco-
vání,  samozřejmě  s  respektem 
k předlohám. 

Co máte kromě muziky ješ-
tě společného? 
Stěžejní pro kapelovou spolu-

práci je samozřejmě láska k mu-
zice,  která  je  u  nás  umocněna 
tím, že nejsme zcela nekompro-
misně  vyhraněni  na  jeden  hu-
dební směr či styl. Samozřejmě, 
že každý má ten „svůj“, který mu 
nejvíc  sedí,  ale  to  širokospek-
trální vnímání hudby a toleran-
ce k názoru a zálibám ostatních 
jsou,  alespoň  v  našem  případě, 
přínosné  a  stmelující.  V  nor-
mální situaci, která ale už dlou-
ho  nepanuje,  máme  zkušebnu 
v prostorách budovy na nábřeží 
Bečvy,  poblíž  známé  restaura-
ce „U Komára“, kde se scházíme 
a zkoušíme.

O kolik koncertů kapela 
loni přišla? 

To  nedokážu  přesně  vyčíslit, 
protože  loňský  rok  se  vyvíjel 
hodně nespecificky. Vlastně jsme 
si  v  roce  2020  zahráli  jen  dva-
krát. Obě vystoupení byla venku 
a řádně deštivá. Přesto se podaři-
lo návštěvníky udržet v kontaktu 
na místě  a  v  obou  případech  se 
i v závěru počasí umoudřilo, tak-
že výsledek dobrý. Bylo to v Hu-
líně na oslavách Mezinárodního 
dne rumu a na Plumlově v rám-
ci Guláš Rock Festu. Standardně 
nepatříme – s ohledem na vytí-
ženost muzikantů i v jiných pro-
jektech – k příliš často vystupu-
jícím  kapelám.  Míváme  kolem 
12 až 15 vystoupení do roka. Ne-
řekl bych,  že  jsme o něco přišli, 
ale kontakt s publikem nám moc 
chybí.

Jak skupina využila čas bez 
vystupování? 
Užíváme neplacené volno a je 

na  každém,  aby  na  sobě  doma 
pracoval – a pak byl připravený 
nastoupit  v  nejlepší  možné  for-
mě,  až  to  zase  všechno  začne. 
Přetrvávající  omezení  naši  exi-
stenci  neovlivní.  Jsme  mladí, 
rádi  si  počkáme a  také plánuje-
me akce pro letošní rok, to je zá-
klad.  Něco  máme  už  rozjedná-
no na červen a další měsíce, tak 
doufáme, že už to konečně klap-
ne  a  vyrazíme  za  našimi  poslu-
chači a diváky. 

Přestože není zatím jisté, bude-li možné v letošním roce veřejně vystupovat, kapela už koncerty 

plánuje. Foto | Archiv Re-Vox
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inzerce

Zápisy do škol musí být letos bez předškoláků

ZÁPISY POŘÁDAJÍ:

ZŠ Hranická – Předmostí
ZŠ Svisle
ZŠ Velká Dlážka
ZŠ Boženy Němcové
ZŠ Trávník
ZŠ Želatovská
ZŠ U tenisu
ZŠ Za mlýnem 
Soukromá základní škola 
Acorn’s and John’s school

Stejně jako loni ani v letošním 
roce se neuskuteční tradiční 
zápisy dětí do prvních tříd. 
Zápisy budou probíhat 
v distanční podobě, a to ve 
všech devíti základních školách 
v průběhu celého dubna. 

Rodiče  mohou  žádost  dodat 
osobně  přímo  ve  škole,  nebo 
ji  doručit  do  datové  schránky 
škol,  e-mailem s elektronickým 
podpisem  zákonného  zástup-
ce. „K žádosti zákonný zástupce 
zpravidla přikládá kopii  rodné-
ho listu dítěte, a to buď v digitál-
ní, nebo papírové podobě. K žá-
dosti  o  odklad  školní  docházky 
je  potřeba  doložit  doporučení 
školského  poradenského  zaří-
zení  a  odborného  lékaře  nebo 
klinického  psychologa,“  uvedla 
vedoucí  odboru  sociálních  věcí 
a  školství  přerovského  magis-
trátu  Romana  Pospíšilová.  Je 
důležité,  aby  žádost  byla  úplná 

a  řádně  vyplněna.  „Pokud  tře-
ba  rodič  pošle  přihlášku  mai-
lem,  ale  neopatří  ji  elektronic-
kým podpisem – a do pěti dnů 

ji jinak nepotvrdí, k žádosti ne-
bude  přihlíženo,“  řekl  náměs-
tek přerovského primátora Petr 
Kouba.

Letos  přijdou  k  zápisům  šes-
tileté děti narozené do 31. srpna 
roku 2015. Demografická křivka 
naznačuje, že letos usedne do la-
vic prvních tříd nejméně dětí za 
posledních šest let – nejsilnějším 
ročníkem  za  posledních  16  let 
byl  rok  2016,  kdy  k  zápisu  při-
šlo 566 dětí. „Vloni nastoupilo do 
prvních tříd 382 prvňáčků, letos 
očekáváme, že nastoupí obdobný 
počet dětí.   fli

I zápisy do mateřinek budou formální
V  obdobném  režimu,  jaký  je 

letos nastaven pro zápisy do zá-
kladních škol, se odehrají i zápi-
sy  do  mateřských  škol.  Děti  se 
do školky nepodívají – rodiče je 
pouze  od  2.  do  16.  května  for-
málně  zapíší. Na  stránkách ma-
teřských  škol  budou  tiskopisy, 
zákonní  zástupci  si  je  stáhnou, 
vyplní a odevzdají.  
„Žádost  mohou  podat  do  da-

tové  schránky  školky,  mailem 
s  elektronickým  podpisem,  poš-
tou  nebo  osobně,“  řekl  náměs-
tek  pro  školství  Petr  Kouba. 
Kromě  žádosti  musejí  zákonní 
zástupci doručit  i několik příloh. 

Především kopii rodného listu dí-
těte a potvrzení od pediatra, že je 
dítě  řádně  očkováno  –  a  pokud 
není, tak doklad, že je proti náka-
ze imunní, nebo se nemůže očko-
vání podrobit pro kontraindikaci. 
„Jestliže  dítě  prošlo  vyšetře-

ním  ve  školském  poradenském 
zařízení,  je nutná  také kopie do-
poručení,“  podotkla  vedoucí  od-
boru  sociálních  věcí  a  školství 
Romana  Pospíšilová.  Předškol-
ní vzdělávání je povinné pro děti, 
které by měly v následujícím roce 
nastoupit do první třídy – týká se 
tedy dětí, které oslaví do 31. srpna 
páté narozeniny.     lech

PŘEROVSKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY 

MŠ zřizované městem 
Máchova 14 a odloučené pracoviště Sokolská 26, Dvořákova 
23, Komenského 25, Kratochvílova 19, Lešetínská 5, U tenisu 2 
a odloučené pracoviště Přerov–Henčlov, Kozlovská 44, Kouřílkova 2 
a odloučené pracoviště Jasínkova 4, Optiky 14 a odloučené pracoviště 
Přerov - Kozlovice, Máchova 8 a odloučené pracoviště Na odpoledni 
16, Předmostí a odloučené pracoviště Přerov–Čekyně a Přerov–Vinary, 
Újezdec a odloučené pracoviště Přerov–Lověšice 
Soukromé mateřské školy 
Mateřská škola A and T, Speciální mateřská škola A&J, Základní škola 
a Mateřská škola Sluníčko, Anglicko-česká mateřská škola Daisy 
Církevní mateřská škola  

Předškolačkou je i Emma Koutná, která navštěvuje přerovskou mateřskou školu v Optické ulici.  

 Foto | Město Přerov
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Náměstí TGM 16: Úřad, kavárna i vyhlídka

Primátor  Přerova  Petr  Mě-
řínský  považuje  vítězný  návrh 
za  nejlepší,  byl  i  jeho  favoritem. 
Říká: „Vznikne tu moderní a hez-
ká budova, která se stane zajíma-
vou  dominantou  náměstí.  Nemá 
to být jen sídlo úřadu, ale i místo, 
kde se budou Přerované potkávat 
a kam budou rádi chodit. Celkově 
by měla tato nová podoba přispět 
k  oživení  centra  města.“  Projekt 
má  být  hotový  na  začátku  příš-
tího roku a po něm se má rozjet 
výběrové  řízení  na  zhotovitele, 
v půlce příštího roku by se moh-
lo  začít  stavět.  „Za  zpracování 
kompletní  projektové  dokumen-
tace zaplatíme 18 milionů korun, 
předběžná  cena  rekonstrukce  je 
vyčíslena  na  necelých  130  mili-
onů  –  konečnou  cenu  budeme 
znát až po vysoutěžení zakázky,“ 
doplnila  primátorova  náměstky-
ně Hana Mazochová. Zdůraznila 

rovněž,  že nejde  jen o hezčí  tvář 
budovy zvenčí, ale také výraznou 
změnu  exteriérů,  v  nichž  budou 
moderní kanceláře, objekt projde 
i kompletní rekonstruk-
cí všech instalací.

Do budovy se přemístí  
asi 160 úředníků
V  popisu  návrhu  au-

toři zmiňují, že hlavním 
prvkem je atrium, které 
určuje  složení  fasády a kancelář-
ských prostor. Uvádějí, že jejich cí-
lem bylo vytvořit nový orientační 
bod pro město a také moderní for-
mu vyhlídkové věže. Občané a tu-
risté tak budou mít možnost užít 
si panoramata Přerova. Fasáda se 
podle  slov  tvůrců  stává průhled-
nou, hravou a interaktivní, což je 
způsob,  jak  změnit  rozporuplný 
vztah,  který mají  občané  ke  stá-
vající  budově.  „Jednotlivá  patra 

mají  velmi  flexibilní  uspořádá-
ní  a  zaměstnanci  budou mít  pří-

ležitost  vytvořit  si  svůj 
pracovní  prostor.  Dia-
gonální  atrium  a  scho-
dy  definují  nejveřejněj-
ší  část  každého  patra 
–  a  zbytek  ponechávají 
pouze pro zaměstnance. 
V posledním patře  s  te-

rasou je i kavárna,“ konstatuje se 
ve zprávě, za níž stojí tři architekti 
– Marina Kounavi, Anne-Sereine 
Tremblay a Jan Kudlička. V popi-
su návrhu je zmiňován i průchod 
budovou do dvorního traktu, kde 
je navržen park.
Výrazným prvkem nové podo-

by se stanou schody. „Líbí se mi, 
že  jsou  na  nejviditelnějším  mís-
tě,  tedy přímo na fasádě. Nabou-
rává  to  monumentalitu  budovy 

a schody  jsou zároveň spojujícím 
prvkem,  který  prochází  skrz  ce-
lou nemovitost a chrání kancelá-
ře  před  přímým  sluncem,“  vyjá-
dřil se radní Michal Zácha, který 
rovněž zasedl v komisi. Vzpomněl 
i to, že součástí objektu se stanou 
dva  výtahy  pro  veřejnost  a  za-
městnance, navržen je tu i výtah 
pro  zásobování  a  převoz  těžkých 
předmětů.
Budova,  která  původně  slou-

žila coby sídlo Okresního staveb-
ního podniku, měla v posledních 
letech  několik  využití  –  v  části 
pracovali úředníci, byly tam kan-
celáře  soukromých  firem  i  elek-
troprodejna. Teď tu vznikne nové 
magistrátní  sídlo,  v  němž  bude 
pracovat  160  zaměstnanců,  pře-
místí se sem tedy zhruba polovina 
úřadu.   lech

Dvaapadesát let stojí na adrese náměstí TGM 16 pětipodlažní 
budova, která vzbuzuje svou podobou negativní emoce.  V roce 
1969 nahradila v historickém centru starou zástavbu, později 
se ale Přerované ohrazovali, že dům hyzdí náměstí a jednoduše 
sem „nezapadá“. Zastupitelé se proto vloni rozhodli, že za 
37 milionů 700 tisíc korun budovu koupí, aby do ní mohli 
přemístit magistrátní úředníky – a zavázali se, že najdou pro 
nemovitost líbivější tvář. Teď už představují její novou podobu, 
kterou našli prostřednictvím soutěžního dialogu. Z nabídek pěti 
týmů, které postoupily do užšího výběru, vybrala sedmičlenná 
komise jednomyslně návrh, pod nímž jsou podepsáni autoři ze 
společnosti Anagram&Gruppa, která sídlí na Kypru.

1

2

4

3

5

Anagram&Gruppa – Marina Kounavi, Anne-Sereine Tremblay, Jan Kudlička (Barcelona a Rotter-

dam, Španělsko a Nizozemsko)

PLURAL (Bratislava, Slovensko) Pietro Carlo Pellegrini (Lucca, Itálie)

Atelier 99 (Brno) studio LIBRE (Praha) 

Od 25. března 
jsou vítězné 

návrhy k vidění 
ve výloze budovy 

TGM 16.

Další úspěšné projekty
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Přestavba armádního domu začne možná letos

•	Vyplatíme	vám	až	1500	Kč	
za autovrak
•	Na místě	vystavíme	ihned	
platný	protokol	o ekolikvidaci
•	Doprava	je	zdarma,	neplatíte	nic

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE 
AUTOVRAKŮ

KoNtaKt: tel.: 603 972 558
e-mail: marek.dynka@seznam.cz

inzerce

Nové  bytové  jednotky  vznik-
nou v budově v ulici Čechova 43. 
Bývalý armádní dům město vloni 
prodalo - a současný vlastník ak-
tuálně připravuje projektovou do-
kumentaci.  O  stavební  povolení 
chce žádat v červenci.
Opavská firma plánuje nejmé-

ně šedesát let starý objekt přesta-
vět na malometrážní byty do léta 
roku  2023.  Část  bytů  hodlá  od-
prodat a část si ponechat. Jednatel 
společnosti odmítá spekulace ně-
kterých Přerovanů, že by zde měly 
vzniknout byty pro sociálně slabé. 
„Plníme  dohodu  s městem  přes-
ně v tom rozsahu, na kterém jsme 
se  domluvili.  Chceme  vybudo-
vat  asi  40 malometrážních  bytů, 
část  jednotek  budou  i  nebytové 
prostory. Nyní připravujeme pro-
jektovou  dokumentaci,  abychom 
získali  stavební povolení,  o  které 

Úředníci pomáhají vyřizovat žádosti podnikatelů, aby kompenzace přišly rychleji
Se  zpracováním  žádostí  pod-

nikatelů,  kteří  kvůli  epidemii 
nemohou  podnikat  a  žádají  stát 
o  kompenzace,  začali  pomáhat 
i  přerovští  úředníci.  Na  starost 
mají  formální  kontrolu  žádostí, 
zaslaných  do  programu  COVID 
– Nájemné.
„Ministerstvo  má  spous-

tu  práce  s  vyřizováním  žádos-
tí  podnikatelů  a  nestíhá  reago-
vat  tak,  jak  by  si  všichni  přáli. 
Olomoucký  magistrát  se  rozho-
dl pomoci a my  jsme se k  jejich 
nápadu iniciativně a rádi připoji-
li,“ řekl přerovský primátor Petr 
Měřínský. Na tuto práci bylo vy-
členěno  několik  úředníků  na-
příč několika odbory, kteří prošli 

on-line  školením.  „Je  přiroze-
né, když si lidi pomáhají, a v této 
epické době  je  to  i nutné. Bude-
me  se  snažit  pomoc  s  adminis-
trativou  i  v  očkovacím  centru, 
které  by mělo  vzniknout  v  dub-
nu,“ konstatoval tajemník úřadu 
Petr Mlčoch. Agendu město pro-
vádí bezúplatně, cílem je pomoc 
podnikatelům,  kteří  potřebu-
jí mít  svou  žádost  co nejrychleji 
vyřízenou.
Už dříve se zástupci agentury 

CzechInvest  –  která  spolupráci 
na zpracování žádostí zprostřed-
kovává – vyjádřili, že pomoc sa-
mospráv  vítají,  neboť  o  kom-
penzační  programy  je  ze  strany 
podnikatelů obrovský zájem.   lech

Od 90. let minulého století je budova na adrese Čechova 43 prázdná. Dělníci by se do její přestavby

mohli pustit na konci letošního roku.  Foto | Město Přerov

budeme žádat nejspíš v létě,“ řekl 
jednatel společnosti Byty Čechova 
Pavel Kostřica.
Bývalý  armádní  dům  je  sou-

částí jedné z nejrušnějších přerov-
ských  ulic,  která  spojuje  autobu-
sové a vlakové nádraží s centrem 
města.  V  objektu  původně  sídli-
lo  Krajské  státní  zastupitelství, 
v  roce  2009  získalo  město  ob-
jekt zdarma od státu – v darovací 
smlouvě se ovšem zavázalo, že do 
konce  roku  2019  provede  rekon-
strukci a nejméně po dobu deseti 
let pak nemovitost využije pro vý-
kon veřejné správy. 
Přerov  tento  závazek  z  důvo-

du  velké  finanční  náročnosti  ne-
splnil. Proto muselo město zapla-
tit  státu  smluvní  pokutu  ve  výši 
7 milionů 850 tisíc korun. Dům se 
nakonec městu podařilo prodat za 
12 milionů 590 tisíc korun.  fli

Úředníci přerovského magistrátu pomáhají podnikatelům s vyřizováním žádostí, zaslaných do pro-

gramu COVID - Nájemné.  Foto | Město Přerov

Přerovské  očkovací  centrum 
vznikne  v  Klubu  Teplo  na  Hor-
ním náměstí a první lidé by sem 
mohli přijít pro vakcínu ve středu 
7. dubna, kdy se počítá s otevře-
ním. Prostor byl vybrán na zákla-
dě  dohody  mezi  vedením  města 
a  společnosti  Agel,  která  provo-
zuje nemocnici. Ve hře byla ještě 
i školní budova v Palackého ulici 
19, ale sál kulturního domu se na-
konec ukázal jako vhodnější. 
„Očkovací  centrum  v Nemoc-

nici Přerov dosáhlo  svého maxi-
ma  -  zhruba  300  dávek  za  den.  

Očkovací centrum pro Přerovany vznikne v Klubu Teplo

V Klubu Teplo bude možné očko-
vat dvakrát  tolik osob,“ řekl pře-
rovský  primátor  Petr  Měřínský. 
Při  rozhodování  o  místě  bylo 
podle něj důležité, že je klub mož-
no pro účely  zdravotníků  ze dne 

na den zprovoznit a má dobré zá-
zemí.  Výhodou  byly  i  nízké  ná-
klady. „Ty budou minimální, žid-
le tu jsou, pořídit budeme muset 
pouze plenty. V sále, ideálně mezi 
sloupy,  vzniknou  čtyři  očkovací 
kóje.  Šatna  se  promění  v  regist-
rační místo a v malém sále budou 
naočkovaní  odpočívat,“  doplnil 
Měřínský.
Klub Teplo se nachází na Ho-

ním náměstí 9 a slouží ke kultur-
ním účelům – při společenských 
akcích je tu místo až pro 500 ná-
vštěvníků.   lech
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Cyklisté se dostanou z Přerova do Předmostí 
po nové stezce, projedou i tubusem pod tratí

Značení kol syntetickou DNA? Strážníci vyčkávají na celorepublikovou databázi

V  současné  době  je  propoje-
ní  mezi  městem  a  místní  čás-
tí  pro  cyklisty  komplikované, 
o plynulosti ani bezpečnosti ne-
může být řeč. Teď dostanou ko-
laři novou trasu – a nebudou už 
muset volit mezi cestou po frek-
ventované silnici a po stezce, kte-
rá  je  v  jedné  části  společná  pro 
chodce i cyklisty. „Nová trasa má 
být dlouhá 166 metrů a  je  řeše-
na  jako  dvoupruhová  o  celkové 
šířce  3  metry,  povrch  je  naplá-
nován  ze  zámkové  dlažby.  Cyk-
lostezka povede  i  přes nově  zří-
zený tubus pod železniční tratí,“ 

– záležet ale bude na finančních 
nabídkách  společností,  které  se 
výběrového řízení zúčastní.   lech

V těsné blízkosti budoucí cyklostezky se právě staví okružní křižovatka. 

 Foto | Monika Fleischmannová

Ani  dva  bezpečnostní  lanko-
vé zámky nezabránily zloději od-
cizit tři elektrokola i s baterií za 
bílého dne  z prostoru před pro-
dejnou v Lipnické ulici v Přerově. 
Škodu policisté vyčíslili na 157 ti-
síc korun. To je jen jeden z přípa-
dů, kterým se přerovští policisté 
zabývali  v  loňském  roce.  Cel-
kem řešili 64 oznámení o krádeži 
jízdních kol, o devatenáct víc než 
o rok dříve. Počty odcizených kol 
narůstají, zloději dokážou využít 
každou příležitost a stále častěji 
se zaměřují na dražší exempláře. 
Odhalit pachatele  se přitom po-
daří velmi zřídka.
Od ledna evidují přerovští po-

licisté  dvě  odcizená  kola,  cykli-
stická  sezona  ale  teprve  začíná. 
Tradičně  nejčastěji  dochází  ke 
krádežím kol během letních mě-
síců.  „Objasněnost  těchto přípa-
dů je nízká, pokud se podaří pa-
chatele  ustanovit,  je  vždy  velmi 
pravděpodobné, že kolo již někde 
za  zlomek  pořizovací  ceny  pro-
dal,“  řekla  přerovská  policejní 
mluvčí Miluše Zajícová.
Neobvyklé nejsou ani kráde-

že uschovaných kol. Čtyři exem-
pláře  dostali  násilím  z  pane-
lového  domu  v  ulici  Trávník  ze 

sklepních  boxů  dva  recidivisté 
loni v říjnu – škoda činila 17 ti-
síc korun. „Nájemci bytů by měli 
dbát  na  zamykání  společných 
prostor, aby se zamezilo vstupu 
cizích osob do míst, kde nemají, 
co dělat. Obecně lze říci, že čím 
lépe je kolo zabezpečené, tím to 
mají  pachatelé  složitější.  Pokud 
ale zloděj chce a má na konkrét-
ní kolo políčeno, tak veškeré za-
bezpečení  většinou  stejně  pře-
koná,“ uvedla Zajícová.

informoval  radní  pro  dopravu 
Tomáš Navrátil. Jak dále upřes-
nil, vyústění z  tubusu – v místě 
stoupání cyklostezky – bude ve-
deno kvůli vyrovnání výškových 
rozdílů v železobetonových polo-
rámech.  Následně,  po  překoná-
ní výškového rozdílu, povede po 
povrchu. „V rámci výstavby cyk-
lostezky dojde i ke zřízení veřej-
ného osvětlení, cyklistům novou 
trasu  osvětlí  LED  svítidla.  Sou-
částí jsou i terénní úpravy, stezku 
bude  lemovat  dvanáct  dřevin,“ 
doplnil  Miroslav  Piekutowski 
z přerovského magistrátu.

Podle  předpokladu  pro-
jektantů  by  cyklostezka  měla 
stát  14  milionů  467  tisíc  korun 

Krádeži  je  tak  možné  předejít 
třeba  i  tím,  že  z  něj majitel  od-
straní nějakou část, bez které na 
něm  zloděj  nemůže  odjet.  Čas-
to  stačí  odmontovat  sedlo,“  radí 
prodejce kol Michal Rodryč.

Forenzní čipování není  
podle strážníků řešením
Mnohá  města  reagují  na  vý-

zvu  Ministerstva  vnitra  a  pro-
střednictvím  jejich  projektu  žá-
dají  o  finanční  prostředky  na 
značení kol syntetickou DNA. Či-
pování kol pak provádějí strážní-
ci městské policie. Jenže neexis-
tuje  celorepubliková  databáze, 
která  by  usnadnila  komplexní 
vyhledávání  kradených  věcí. 
A  tak  o  dotaci  žádají  jen  někte-
rá  města,  například  Hranice  – 
a Přerov zatím vyčkává.  „Kdyby 
došlo  k  celorepublikové  prová-
zané  databázi,  tak  k  této  službě 
rádi  přistoupíme.  V  současnos-
ti  by  zůstalo  pátrání  pouze  na 
lokální  úrovni.  Když  někdo  od-
cizí dražší  kolo, nebude na něm 
jezdit  v  tomto  městě,  ale  pro-
dá  ho  na  druhý  konec  republi-
ky,“ řekl zástupce ředitele Měst-
ské  policie  v  Přerově  Miroslav  
Komínek.   fli

Nový cyklopodjezd pod železniční tratí mezi Přerovem a místní 
částí Předmostí je hotový. Železobetonový tubus o rozměrech 
zhruba 3 krát 3 metry si ale první cyklisté projedou až poté, co 
bude vystavěna z obou stran navazující cyklostezka, která spojí 
přerovskou Velkou Dlážku s předmostskou Hranickou ulicí. 
V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele – ten by 
mohl zahájit práce letos v červnu a na zhotovení budou mít dělníci 
165 dnů, takže do konce roku by už nová stezka mohla sloužit.

Jak  kolo  nejlépe  zabezpečit? 
Platí několik zásad, které by měli 
majitelé  dodržovat  –  uzamykat 
kola  na  takových  místech,  kde 
nebude mít zloděj dostatek času, 
nejlépe  k  pevným  předmětům, 
které  jsou  ukotveny  do  země, 
a pro  jistotu použít  alespoň dva 
zámky – jeden přes rám a druhý 
přes přední  či  zadní kolo.  „Pod-
le  statistik  pětadevadesát  pro-
cent  zlodějů,  kteří  ukradnou 
jízdní kolo, na něm také odjíždí. 

Takto nezabezpečené a opuštěné stálo kolo na sídlišti v Předmostí. Jenže stačí chvilka nepo-

zornosti a se svým kolem se už majitel neshledá. Foto | Monika Fleischmannová
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Bidýlka v polích lákají dravce k lovu
Na  polích  u  Přerova  vyrostla 

speciální bidýlka pro dravce. Po-
stavili jim je zemědělci, aby na svá 
pole  přilákali  dravé  ptáky.  Sna-
ží  se  tak přírodní  cestou,  nikoliv 
chemií,  bojovat  proti  přemnože-
ným  hrabošům,  kte-
ří  jim  decimují  úro-
du.  Zemědělci  tak  na 
pole  umísťují  dřevě-
ná  bidýlka  nebo  do-
prostřed lánů vysazují 
stromy.  Třeba  poš-
tolka  nebo  káně  pol-
ní si má kam sednout 
a vyhlížet kořist – hlo-
davci  jsou pak pro ně 
snadnějším úlovkem. 
Bidýlka  na  polích 

lemují  silnici  napří-
klad  v  Čekyni  nebo 
v  Penčicích.  Na  tam-
ních  polích  tam  hos-
podaří  zemědělské 
družstvo z Kokor. Pěs-
tují tam vojtěšku a pšenici, v po-
sledních  letech  jim  ale  část  úro-
dy sežrali hraboši. „Postavili jsme 
tam přes padesát dřevěných ber-
liček,  do  terénu  jsme  je  nainsta-
lovali po žních, až se vše poseklo 
a sklidilo. Než na jaře zase vjedou 
traktory do polí, bidýlka vytáhne-
me, aby nezavazela. Hraboši nám 
každoročně  sežerou  část  úrody, 
chemické  postřiky  používat  ne-
chceme,  dravci  jsou  tak  velkým 
pomocníkem,“  vysvětlil  jednatel 
zemědělského  družstva  v  Koko-
rách Vladimír Lichnovský. 

Káně lesní sežere  
pět hrabošů za den
Nápad zemědělců chválí i or-

nitologové. Jedovaté prostředky 

Soutok  Strhance  s  Bečvou  – 
to  je  významná  tahová  zastávka 
vodních  ptáků  i  jejich  zimoviště. 
Na břehu řeky i ve vodě lze spatřit 
racky chechtavé i bouřní, morčá-
ky velké, poláky velké i chochola-
té,  hvízdáky  auroasijské,  ostral-
ky  štíhlé  nebo  také  ledňáčky 
říční. Ptáci tu odpočívají a potře-
bují  klid.  Protože  jde  o  lokalitu, 

Vzácné druhy vodních ptáků nachází útočiště na soutoku Strhance s řekou Bečvou.  

 Foto | Město Přerov

sice myši jednoduše a rychle ot-
ráví, často se ale stává, že se ot-
ráví a uhyne i pták, který se na 
takovou myš vrhne. U silnic lze 
tak  spatřit  neobvyklé množství 
dravých  ptáků,  kteří  se  za  po-

travou  stěhují  z  lesů 
do  otevřené  kraji-
ny.  Nejčastěji  káně 
lesní  nebo  poštolku 
obecnou.  „Například 
káně  sežere  denně 
až  pět  hlodavců,  čáp 
dokonce  až  pětačty-
řicet  hrabošů.  Z  po-
sedu, který je vysoký 
přibližně  dva  met-
ry, má káně rozhled, 
zatímco když sedí na 
zemi, na potravu ne-
vidí.  Když  se  dravci 
sletí,  dokážou  kala-
mitu zmírnit a země-
dělcům pomoci,“ řekl 
přerovský  ornitolog 

Jiří Šafránek. 
Přestože  je  káně  lesní  na-

ším nejběžnějším dravcem, díky 
tomu, že je významným pomoc-
níkem zemědělců i sadařů v bio-
logickém  boji  s  hraboši,  získa-
la  titul  Pták  roku  2021.  „Káně 
je  dokonale  přizpůsobivý  druh, 
který  vyvinul  skvělé  strategie, 
jak přežívat a prosperovat v kra-
jině pozměněné člověkem. I když 
je naším nejhojnějším dravcem, 
nezaslouží si, aby byla veřejnos-
tí  přehlížená,“  dodal  Šafránek. 
Navíc káně to nemají v naší kra-
jině  jednoduché  –  často  hynou 
po zásahu elektrickým proudem 
na  sloupech  vysokého  napě-
tí, občas se stávají obětí travičů  
i pytláků.   fli

Přijet  vlakem  do  Přerova,  vy-
půjčit  si  kolo  a  vyrazit  objevo-
vat krásy města i jeho okolí? Proč 
ne.  Předloni  tuto  možnost  vy- 
užilo 150 lidí, kteří si v cyklistické 
půjčovně  v  přerovské  železniční 
stanici  půjčili  především  horská 
a  treková  kola,  ve  třiceti  přípa-
dech měli lidé zájem o elektroko-
la.  Jenže  loni  se  kvůli  pandemii 
provozovna otevřela až v polovině 
června, o dva a půl měsíce pozdě-
ji než obvykle a fungovala jen do 
listopadu, kdy se opět zavřela. Na-
místo  sedmi  měsíců  tak  sezona 
trvala pouhé  tři,  a  to  se odrazilo 

České dráhy otevírají půjčovnu kol i elektrokol
i na počtech lidí, kteří do půjčov-
ny zavítali. „V roce 2020 se půjčilo 
31 jízdních kol, z toho 11 výpůjček 
tvořila elektrokola.
„Zákazníci  nejčastěji  míři-

li na Cyklostezku Bečva, na hrad 
Helfštýn,  nebo  do  Kroměří-
že,  zdatnější  cyklisté  zavítali  až 
k  Hranické  propasti  a  Zbrašov-
ským  aragonitovým  jeskyním,“ 
řekla mluvčí Českých drah Vanda 
Rajnochová. 

Otevírají na apríla
Pro letošní rok je naplánováno 

otevření  půjčovny  kol  na  čtvrtek 

CYKLOVĚŽ BUDE OSM HODIN MIMO PROVOZ

Z důvodu pravidelné údržby bude v úterý 30. března od 11 do 19 ho-
din mimo provoz parkovací dům pro kola, který se nachází mezi au-
tobusovým a vlakovým nádražím. Prosklená parkovací cyklověž byla 
otevřena v prosinci roku 2015, má kapacitu 118 kol a bývá cyklisty čas-
to využívána.

Nerušit! Vodní ptáci odpočívají u Bečvy

Zajímá  vás,  jaké  klimatické 
hrozby jsou pro Přerov největším 
rizikem? Jak se může město na kli-
matické změny nejlépe připravit? 
Připojte se 30. března od 16 hodin 
do  online  veřejného  projednání 

Adaptační strategii projednají on-line

1. dubna a ukončení sezony na ko-
nec  října,  to  ale  bude  záležet  na 
vývoji epidemické situace. Oteví-
rací doba půjčovny bude denně od 
8:00  do  20:30  hodin.  Přerovská 
půjčovna  kol  Českých  drah  má 
k dispozici 11 jízdních kol, z toho 

analytické  části  adaptační  stra-
tegie  na  změnu  klimatu,  a  to  
prostřednictvím videokonference 
v Microsoft Teams. Více informací 
na:  www.modrozelenyprerov.eu/
verejne-jednani.html.    fli

jsou  2  elektrokola  a  dětská  kola, 
vše s pravidelným servisem a plně 
vybavené. 
Rodiče s dětmi uvítají, že půjčit 

si  mohou  také  cyklistické  přilby 
a cyklosedačky. Veškeré vybavení 
je pravidelně dezinfikováno.   fli

Zemědělci lákají dravé ptáky na 

svá pole. Stavějí pro ně bidýlka, 

aby mohli lépe pozorovat a lovit 

hraboše.

 Foto | archiv Jiřího Šafránka

která  je  součástí  naučné  stez-
ky  Přerovským  luhem,  je možné 
ptáky  pozorovat  z  nábřeží.  „Čas-
to jsou ale tito ptáci rušeni rybáři 
nebo lidmi, kteří zde venčí psy. Je 
potřeba, aby lidé respektovali toto 
místo jako klidovou zónu a odpo-
čívající  ptáky  zbytečně  nerušili,“ 
apeluje Hana  Tesařová  z  přerov-
ského magistrátu.   fli
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V ulicích města bude 220 nových kontejnerů
Technické služby města Přerova vznikly v roce 2008 transformací 
příspěvkové organizace na společnost s ručením omezeným ve 
stoprocentním majetku města Přerova. V současné době je hlavní 
činností společnosti zajišťování komunálních služeb pro město, 
přilehlé obce a další partnery. Podrobněji organizaci představil 
jednatel Bohumír Střelec.

Monika Fleischmannová

Jednatel Technických služeb města Přerova Bohumír Střelec. Foto | Archiv Bohumíra Střelce

Do čeho jste v posledních 
letech investovali? 
V  posledních  třech  letech 

mířily  největší  investice  do  od-
padového  hospodářství.  Byla 
provedena  rekultivace  sklád-
ky  v  Žeravicích  a  zahájen  pro-
voz. Pořídili jsme dvě nová svo-
zová  vozidla  na  svoz  odpadu 
a nové vozidlo na přepravu vel-
koobjemových  kontejnerů.  Dal-
ší  investice  šla  do modernizace 
sběrného dvora Na Hrázi 17, kde 
vyrostla  nová  hala  z  prefabri-
kovaných  betonových  buněk  za 
přibližně 10 milionů korun, kte-
rá je první tohoto druhu v České 
republice. Nový objekt umožňu-
je občanům pohodlné odkládání 
odpadu  do  přistavených  velko-
objemových  kontejnerů  o  obje-
mu 40 metrů krychlových. Jsou 
tu  i  sklady  a  garáže  a  před  bu-
dovou  je  silniční  váha.  Koupi-
li  jsme deset kontejnerů o obje-
mu 40 metrů krychlových a 20 
kontejnerů  o  objemu  10  metrů 
krychlových, k tomu také válco-
vý drtič pro hutnění odpadů.
V  květnu  loňského  roku  byla 

uvedena  do  provozu  naše  za-
tím největší  investice,  a  to nová 
část kompostárny v areálu sklád-
ky v Žeravicích, která umožní li-
kvidaci až 6 tisíc tun bioodpadu 
ročně  –  a  to  díky  nové  techno-
logii kompostování. Zároveň byl 
pořízen drtič dřevní a bio hmo-
ty. Celková investice do rozšíření 
kompostárny byla ve výši 22 mi-
lionů korun, přičemž jsme obdr-
želi  4milionovou  dotaci  ze  Stát-
ního fondu životního prostředí.

Vyjmenoval jste investi-
ce do odpadového hos-
podářství, kam jste ještě 
investovali?
Pro  veřejnou  zeleň  jsme  po-

řídili čtyři nové sekačky, z toho 
dvě  velkokapacitní.  Pro  údržbu 
a čištění komunikací byly v prů-
běhu předcházejících  tří  let po-
řízeny nové zametací stroje, a to 
jeden  silniční  a  jeden  chodní-
kový  –  a  také  nový  nákladní 

automobil.  Pro  provoz  „Veřej-
né osvětlení“ jsme pořídili nový 
skříňový  automobil  s  vyso-
kozdvižnou plošinou pro opravu 
osvětlení.
V  rámci  svých  investic  jsme 

také  opravili  Útulek  pro  zatou-
laná  zvířata,  kdy  byla  prove-
dena  kompletní  rekonstrukce 
venkovních omítek a vyměněna 
krytina  střechy.  Dále  bylo  po-
řízeno 16 kotců pro psy, z nichž 
čtyři jsou umístěny v nově zříze-
ném hotelu pro psy, který se na-
chází vedle útulku.

Co ještě plánujete vylepšit, 
či opravit?
Letos nás čeká velká investi-

ce  v  rámci  společného projektu 
s  městem  „Modernizace  svozu 
separovaného  odpadu“.  Tech-
nické  služby  pořizují  dva  nové 
svozové  automobily  s  bočním 
výsypem a robotizovanou rukou 
pro  svoz  separovaných  odpadů 
za  17,6 milionu korun. A město 
objedná  asi  220  nových  velko-
objemových  kontejnerů  o  obje-
mu  2,2  a  3,2 metru  krychlové-
ho na svoz plastů, papíru a skla 
za  přibližně  11  milionů  korun. 
Ty budou osazeny do  70  stano-
višť na separovaný odpad. V ná-
sledujících  letech  budou  těmi-
to  velkoobjemovými kontejnery 
vybavena i stanoviště na komu-
nální  odpad,  to  už  bude  plně 
v naší režii.

Jaká je spolupráce s obča-
ny? Využívají lidé dosta-
tečně sběrné dvory, jsou 
nápomocni při svozu od-
padu, chtěl byste jim něco 
vzkázat?
Občané  města  využívají  ve 

velké míře  sběrné  dvory  k  ulo-
žení  odpadů  ze  svých  domác-
ností, bohužel  se každý  rok na-
vyšuje  množství  odpadu,  který 
ukládají  u  stanovišť  na  separo-
vaný  a  komunální  odpad.  Při-
tom by ho měli odvézt právě do 
těchto sběrných dvorů. Také na-
růstá počet černých skládek. Sa-
mostatnou  kapitolou  jsou  psí 
exkrementy,  které  znečišťují 

chodníky,  ulice,  parky,  trávníky 
a další místa ve městě. Je to dáno 
tím, že narůstá počet psů, a také 
tím,  že  lidé  neuklízí  po  svých 
„miláčcích“. Nyní zaměstnáváme 
dva pracovníky, kteří každý den 
po  celý  rok  tento  odpad  uklízí, 
přesto není v jejich silách exkre-
menty uklidit všude.
Další  kapitolou  jsou  záměrně 

vyvrácené  značky,  rozbité  a  vy-
tržené  odpadkové  koše,  které 
jsou  rozházené  po  okolí.  Nedo-
vedu pochopit motivaci lidí, kte-
ří toto dělají a přidělávají starost 
nejen našim zaměstnancům, ale 
i městu,  neboť  opravy  a  údržba 
takto zničených věcí stojí nema-
lé peníze. 

Dokážete už vyčíslit, jaké 
ztráty vám způsobila epide-
mická opatření? 
Samozřejmě  i  nám  se  na-

vyšují  náklady  na  opatření 
k  ochraně  zdraví  zaměstnanců, 

OBLASTI PŮSOBENÍ TECHNICKÝCH SLUŽEB MĚSTA PŘEROVA

• údržba a čištění chodníků a komunikací ve městě a jeho místních 
částech, zimní údržba komunikací

• svoz a likvidace komunálního odpadu, separovaného odpadu, 
bioodpadu a velkoobjemového odpadu. 

• provoz sběrných dvorů – Na Hrázi 17 a na ulici Generála Fajtla
• provoz vlastní skládky v Žeravicích, kde je i třídírna plastových 

odpadů, zde je také provoz kompostárny s kapacitou 6 000 tun 
bioodpadu za rok

• údržba veřejné zeleně, dětských hřišť, parku Michalov
• správa všech sedmi hřbitovů ve městě i místních částech
• správa městských lesů ve Svrčově a v přírodní rezervaci Žebračka
• provoz Útulku pro zatoulaná zvířata
• údržba veřejného osvětlení a světelné signalizace
• provoz Pohřební služby 

nakupujeme  zejména  respiráto-
ry, dezinfekce, od března  i  anti-
genní  testy.  Tyto  částky  půjdou 
do  statisíců,  výsledek  uvidíme 
podle  délky  trvání  opatření.  Co 
se  týká výnosů, naše  společnost 
pracuje převážně pro město, svá-
žet odpady a udržovat cesty i ze-
leň je nutné i v této situaci – vše 
tak  bude  záviset  i  na  tom,  jaké 
práce  po  nás město  bude  poža-
dovat a zda nebudeme muset ně-
které činnosti omezit. I tak před-
pokládám, že se současná situace 
projeví na horším hospodářském 
výsledku  společnosti  –  oproti 
tomu, který jsme plánovali.

Zaměstnance jste tedy pro-
pouštět nemuseli…
Právě  naopak,  navzdory  stá-

vající  situaci  stále  sháníme kva-
lifikované  pracovníky,  jako 
například dlaždiče, ale také pra-
covníky na údržbu veřejné zeleně 
a komunikací.
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Třídicí linka, která se nachází v areálu skládky v Žeravicích, už 
kapacitně nestačí. Odpadu je skoro o čtyřicet procent více než před 
pěti lety a od roku 2022 se ještě navýší, neboť Přerov zavede sběr 
obalových a odpadních kovů z domácností. Zvýšení kapacity linky 
proto patří mezi priority města i přerovských technických služeb, 
které linku provozují. Na úpravu je vyčleněno 10 milionů 720 tisíc 
korun, dotace bude činit 25 procent z částky. Radní už schválili 
zadávací podmínky pro veřejnou zakázku.

Třídicí linka nestíhá, navýší se její kapacita

Na skládce v Žeravicích se od roku 1995 nachází třídicí linka, která slouží k dotřídění využitelných 

složek komunálního odpadu (papír, sklo, plasty a nápojové kartony). Pro zpracování bioodpadu 

tu byla vybudována také kompostárna.   Foto | Město Přerov

Poslední modernizací prošla 
linka  před  deseti  lety.  „Úpra-
va  se  ale  soustředila  na  zlep-
šení  pracovního  prostředí  – 
konkrétně  kabiny  pro  obsluhu 
– a vylepšením prošly i doprav-
níkové cesty. Mezi roky 2016 až 
2020 ovšem vzrostl objem zpra-
cování na třídicí lince z 533 na 
750 tun separovaného plastové-
ho odpadu, proto jsme se zamě-
řili na možnosti navýšení kapa-
city,“ uvedl radní Michal Zácha. 
Modernizace  je  zaměřena  na 
zautomatizování některých čin-
ností,  a  tím  zrychlení  práce  se 
separovaným  odpadem.  „Pří-
kladem  je  oddělení  železných 
kovů  pomocí  elektromagnetic-
kého  separátoru,  automatizo-
vané  vyskladňování  sběrových 
boxů,  vynášení  některých  tří-
děných  komodit  mimo  budo-
vu  pomocí  pásových  doprav-
níků –  či  fólií  pomocí  vakuové 

technologie,“  vzpomněla  Eva 
Kousalová  z  přerovského  ma-
gistrátu.  V  neposlední  řadě  je 
v  plánu  i  pořízení  nového  lisu 
o  větší  síle,  který  snižuje  ná-
klady související s přepravou li-
sovaného materiálu. To vše při 
zachování  současného  počtu 
pracovníků. 

Jak linka funguje?
K  třídicí  lince  míří  vozidla 

přivážející  separovaně  sbíra-
ný odpad určený k dotřídění od 
nežádoucích  příměsí  a  násled-
né  materiálové  recyklaci.  Pu-
tuje  sem obsah  žlutých kontej-
nerů, určených pro sběr plastů 
a nápojových kartonů.
„Základem  linky  je  páso-

vý  dopravník  s  dvanácti  shozy 
do šesti oddělených kójí,  třídě-
ní  odpadu  se  tu  provádí  ruč-
ně  a  u  každého  shozu  mohou 
pracovat  až  dva  zaměstnanci. 

Všechny  komodity  se  násled-
ně  lisují  a  v  této podobě  čekají 
na odvoz a následnou materiá-
lovou  recyklaci,“  popsal  radní 
Zácha. Na konci  třídicího pásu 
se  nachází  zbytkový  odpad, 
který  se  podle  nového  zákona 

o odpadech od 1. ledna letošní-
ho roku už nesmí skládkovat. 
„Tento se v jeho surové podobě 

nově také lisuje a převáží k ener-
getickému  využití  primárně  do 
spaloven či po úpravě do cemen-
táren,“ dodala Eva Kousalová.  lech

Svoz bioodpadu opět začínáModerní sběrný dvůr už je plně funkční
Hnědé  nádoby  na  bioodpad 

jsou  od  konce  března  zase  na 
svých místech – a zůstanou tam 
až  do  podzimu,  konkrétně  do 
26. listopadu. 
Od  pondělí  5.  dubna  bu-

dou  lidé z rodinných domů při-
stavovat  před  své  nemovitosti 
menší nádoby o objemu 240  li-
trů k odvozu. Svoz z rodinné zá-
stavby bude opět ve stejném re-
žimu jako v předchozích letech, 
čili jeden týden se bude vyvážet 
běžný komunální odpad, druhý 
bioodpad. Biologicky  rozložitel-
ný odpad se nikdy nebude svážet 
se  směsným  odpadem,  protože 
biologický  odpad  končí  v  kom-
postárně a komunální odpad na 
skládce. 
„Do hnědých nádob patří pou-

ze  odpad  rostlinného  původu, 
jako je například tráva, větve, lis-
tí, zbytky z kuchyně – ovoce a ze-
lenina.  Do  nádob  určitě  nepatří 
zbytky jídel, odpady živočišného 
původu,  exkrementy  domácích 

zvířat,  komunální  a  tříděný  od-
pad, stavební dřevo, kořeny a pa-
řezy  stromů.  Do  kontejnerů  je 
zároveň  zakázáno  umísťovat 
bioodpad jakkoli balený v igelito-
vých sáčcích nebo pytlech,“ upo-
zornil  vedoucí  odpadového  hos-
podářství  Technických  služeb 
města Přerova Pavel Völkl.
Aktuálně  je  v  Přerově 

887  kontejnerů  na  směsný  ko-
munální  odpad,  342  nádob  na 
plast, 362 na papír, 269 na sklo, 
27 na kov, 25 na drobné elektro, 
32 na jedlý olej a 48 na textil. Na-
víc  jsou  samostatné  nádoby  na 
komunální odpad  i na bioodpad 
u  všech  obydlených  rodinných 
domů v Přerově a  jeho místních 
částech. 
Nadále platí možnost pro ob-

čany odvézt bio odpad přímo na 
kompostárnu v areálu  žeravické 
skládky a na sběrné dvory v are-
álu Technických služeb Na Hrázi 
17 a areálu bývalých želatovských 
kasáren – ul. Gen. Fajtla 3422. fli

Nově postavený modulární sběrný dům v areálu Na Hrázi už je plně funkční. Přízemní ob-
jekt se skládá celkem ze 35 prefabrikovaných železobetonových modulů, uložených na 
základové desce a spojených v jeden monolitický komplet. V přízemí se nachází garáže 
a skladovací prostory a na střeše, která je pojízdná a zpřístupněná rampou, je možno najíž-
dět osobními a dodávkovými vozidly a odtud ukládat do přistavených 40 metrů krychlo-
vých velkoobjemových kontejnerů jak BIO odpad, tak i velkoobjemový a další odpad. Tato 
moderní budova je jedna z prvních tohoto druhu na území České republiky. „Občanům 
přináší mnohem větší komfort při likvidaci odpadu ve sběrném dvoru a pro nás to zname-
ná snížení četnosti odvážení těchto odpadů, snížení nákladů na svoz těchto kontejnerů 
a také zvýšení kapacity třídění,“ řekl jednatel Technických služeb města Přerova Bohumír 
Střelec. Výstavba přišla na 9,8 milionu korun, dotace ze Státního fondu životního prostředí 
byla ve výši 2,3 milionu korun.   Foto | Archiv Technických služeb města Přerova. 



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

„Pečuj doma“ nabízí  
radu i povzbuzení

Zákon 106: Na úřad dorazilo vloni 67 dotazů
Který úředník, kdy a „za kolik“ přidělil mému sousedovi 
„kmotrovskou“ SPZ? – I tak zněl dotaz, na který museli v loňském 
roce reagovat úředníci přerovského magistrátu. Ti v roce 
2020 vyřizovali na sedm desítek žádostí podle zákona 106 
o svobodném přístupu k informacím. 

Nejčastěji  směřovali  lidé  své 
dotazy stavebnímu úřadu, odbo-
ru životního prostřední, Kance-
láři primátora, odboru majetku 
i  evidenčních  a  správních  slu-
žeb. Spektrum žádostí je přitom 
velmi  rozsáhlé.  „Některé  dota-
zy  jsou  čistě  statistické,  napří-
klad kolik peněz bylo využito na 
různé investiční akce nebo kolik 
má Přerov městských bytů. Do-
tazy přicházejí i od právnických 
osob – například jedna advokát-
ní  kancelář  zjišťovala,  kolik  ex-
terních  právníků město  v  rám-
ci  konkrétního výkonu  činnosti 
oslovilo a za jaké úkony jsou pla-
ceni,“  nastínil  Zdeněk  Daněk 
z Kanceláře primátora.
Nejnáročnější  na  zpracová-

vání  jsou  dotazy  studentů  vy-
sokých  škol.  Požadují  informa-
ce za rozsáhlé časové údobí – 5, 
10  a  více  let,  kdy  je  nutno  tyto 
informace  vyhledávat  v  archi-
vech,  navíc  většinou  zasahují 
do kompetencí různých odborů. 

„Následně  získaná  data  je  nut-
no  zkompletovat  a  utřídit  tak, 
aby  odpovídaly  položeným  do-
tazům.  Takže  místo  toho,  aby 
se  úředníci  věnovali  smyslupl-
né  činnosti  pro  občany  města, 
tak  vyhledávají  v  archivech  in-
formace  pro  občany  z  různých 
končin  republiky,  kteří  nema-
jí  k našemu městu  žádný vztah 
a  pouze  potřebují  statistická 
data  pro  vytvoření  své  práce,“ 
řekl Daněk.

Kompletní seznam žádostí 
i jejich řešení je zveřejněn na 
webových stránkách města
Zatímco  před  třemi  lety  od-

povídali úředníci na 40 dotazů, 
loni  jich  bylo  o  27  víc.  V  devíti 
případech  magistrát  informa-
ce  neposkytl,  protože  žádosti 
nesplňovaly  parametry  zákona 
106. 
„Nejčastějším  důvodem 

pro  odložení  žádosti  se  stá-
vá  to,  že  se  žádost  nevztahuje 
k  působnosti  města  Přerova, 
například  kolik  stojí  výstav-
ba  komunikace,  kterou  budu-
je  Ředitelství  silnic  a  dálnic,“ 
dodal  Daněk.  Důvodem  pro 
odmítnutí  bývají  také  situa-
ce, kdy žádost  je velmi obecná 

či nesrozumitelná – a i přesto, 
že  je  žadatel  pracovníky  ma-
gistrátu  vyzván  k  upřesnění 
či  objasnění  dotazu,  tak  se  už 
v dané lhůtě neozve.
Rada  města  začátkem  le-

tošního  roku  schválila  změ-
nu  ceníku  úhrad  za  vyřizová-
ní těchto žádostí. Snížena byla 
například  cena  za  kopírování 
dokumentů,  zvýšila  se naopak 

částka za hodinu odvedené prá-
ce úředníka z 291 na 304 korun.
Podle  zákona  106/1999  Sb., 

o  svobodném  přístupu  k  infor-
macím  se  s  dotazem na magis-
trát může  obrátit  kterákoliv  fy-
zická  nebo  právnická  osoba. 
Žádost  o  poskytnutí  informa-
cí lze předložit elektronicky, pí-
semně nebo  i osobně. Bližší  in-
formace jsou na webu města.  fli

POČET ŽÁDOSTÍ

2018  40
2019  56
2020  67 

Diakonie  Českobratrské  círk-
ve  evangelické  pomáhá  lidem, 
kteří pečují  v domácím prostře-
dí o blízkého člověka a potřebu-
jí  poradit.  Díky  projektu  Pečuj 
doma  nabízí  povzbuzení,  radu, 
informaci,  vzdělání  i  prostor 
pro  sdílení  zkušeností  tak,  aby 
lidé  byli  schopni  zvládnout  péči 
o  své  blízké  doma.  V  současné 
době mohou pečující využít bez-
platnou  poradenskou  linku  800 
915 915, online kurzy nebo onli-
ne podpůrné skupiny. Telefon  je 
dostupný denně od devíti hodin 
ráno  do  osmi  hodin  večer.  Více 
informací  na  webové  stránce 
www.pecujdoma.cz.   fli

WWW.PECUJDOMA.CZ WWW.ZIVOTASTROM.CZ

Strom života pomáhá nevyléčitelně nemocným 
„I  smrt  může  být  dobrá,  zá-

leží  na  okolnostech,“  říkají  pra-
covnice  přerovského  Mobilního 
hospice Strom života. Připraveny 
poskytnout  pomoc  jsou  i  v  sou-
časné  situaci  –  zejména  s  péčí 
nevyléčitelně  nemocných  v  ko-
nečné  fázi  života.  „Neomezuje-
me provoz, naší snahou je ulehčit 
přetíženým nemocnicím a vyčer-
paným  lékařům,  kteří  se  musí 
prioritně  starat  o pacienty  s  co-
videm. Na svých odděleních však 
mají řadu pacientů, kteří by chtě-
li dožít svůj život doma, se svými 
nejbližšími,“ řekla ředitelka Mo-
bilního hospice Strom života Ma-
rie Ryšková. 
Pomoc  poskytuje  organi-

zace  zdarma  všem  těm,  kte-
ří  ji  potřebují  –  pacientům 

s  nevyléčitelnou  nemocí  v  po-
sledním  stádiu,  u  nichž  už  byly 
vyčerpány všechny možnosti léč-
by a jejich blízkým.

Přál si zůstat doma
„Zdravotní  sestra  ze  Stromu 

života nám pomohla rozloučit se 
s mým manželem, který posled-
ní dva roky bojoval s rakovinou. 
Když už léčba nezabírala, přál si 
zůstat  doma  se  svými  blízkými. 
Pečovat o něj v posledních dnech 
jeho života bylo nesmírně vyčer-
pávající. Bez specializované služ-
by bych to sama nezvládla,“ řek-
la Miroslava Lípová, která službu 
využila před rokem. 
Pracovníci  hospice  jsou  při-

praveni  postarat  se  i  o  nevy-
léčitelně  nemocné  pacienty 

s  podezřením  nebo  nemocné 
s  covid-19.  K  dispozici  jsou  ne-
přetržitě  24 hodin denně,  sedm 
dní v týdnu. V Přerově sídlí v uli-
ci  Budovatelů  197/6.  Více  infor-
mací na webu.   fli

Mobilní hospic Strom života sídlí v  Přerově 

v ulici Budovatelů.  Foto | Archiv Mobilního 

hospice Strom života

Spoustu času zabere úředníkům hledání odpovědí na žádosti v archivních dokumentech.

 Foto | Město Přerov
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V létě obsadí Městský dům podlahářská firma
Prošoupané dubové parkety v Městském domě budou ještě 
letos v létě vyměněny za nové. Radní odsouhlasili, že výměnu 
v obou sálech i předsálí zajistí uherskohradišťské podlahářství 
za 2 miliony 721 tisíc korun, na práci budou mít dělníci 
122 kalendářních dnů. Současné parkety tu byly položeny při 
generální opravě, kterou Měšťák procházel od konce osmdesátých 
let minulého století až do roku 1991. Od té doby se jen 
přebrušovaly, ale vržou a prohýbají se.

Secesní Městský dům stojí na 
Masarykově náměstí už od roku 
1897  a  je  hlavním  kulturním 
stánkem Přerova. Za běžné situ-
ace by tam teď byla sezóna v pl-
ném proudu, konaly by se tu kon-
certy a divadelní představení. Od 
podzimu  je  ovšem  velký  sál  vy-
užíván pouze pro  zasedání  rady 
a zastupitelstva. 
„Třicet let se ale na parketách 

podepsalo a je to zřejmé na prv-
ní pohled. V posledních letech už 
nás lidé z vedení Kulturních a in-
formačních služeb města Přero-
va upozorňovali na stav podlahy 
a  žádali  o  řešení,“  řekl  přerov-
ský primátor Petr Měřínský. Pů-
vodní finanční odhad projektan-
ta  hovořil  o  částce  přesahující 
3 a půl milionu korun, ve výbě-
rovém řízení byla vybrána firma, 
která nabídla  o  900  tisíc  korun 
nižší cenu. Město má navíc mož-
nost  čerpat  na  výměnu  dotace. 
„Na  spolufinancování  jsme  po-
žádali  o  dotaci  z  Olomouckého 

kraje  na  obnovu  kulturních pa-
mátek,  staveb  drobné  architek-
tury místního významu a nemo-
vitostí  v  památkových  zónách 
a  rezervacích  kraje,“  řekla  pri-
mátorova  náměstkyně  Hana 
Mazochová.
Ve velkém sále bude nová pod-

laha na ploše 275 metrů čtvereč-
ních, v malém sále je to 90 me-
trů  a  v  předsálí  124.  Technické 
podmínky zakázky jasně definu-
jí,  že  veškeré  řezivo,  které bude 
při práci použito – tedy původní 
i nové – musí být ošetřeno proti 
dřevokazným  plísním,  houbám 
a škůdcům. Na hrubou podlahu 
pak mají být položeny velkofor-
mátové  desky  z  dřevotřískové-
ho materiálu. „Desky budou po-
loženy ve dvou vrstvách, musejí 
být  přišroubovány  k  podkladu, 
slepeny  a  vzájemně  prošroubo-
vány. Na takto vytvořený pevný 
a  rovný  podklad  bude  položena 
nová čistá podlaha – celoplošně 
lepené vlysy, kladené na rybinu,“ 

doplnila Ivana Pinkasová z pře-
rovského magistrátu.
Městský dům, který je nemo-

vitou kulturní památkou, prošel 
v  průběhu  let  mnoha  úpravami 
interiéru.  Největší  rekonstruk-
ce tu proběhla ve třicátých a pak 
v  osmdesátých  letech,  kdy  byly 

stavební  práce  zaměřeny  nejen 
na  dispoziční  úpravy  vnitřních 
prostor, ale i na provedení údrž-
bových  prací,  instalaci  nových 
sítí a zajištění statiky. V roce 2017 
dostal Měšťák nová okna a v roce 
2019 sem bylo pořízeno moderní 
scénické osvětlení.   lech

Stylové posezení na Hudebním létě
Pětatřicet  červených  plátě-

ných  lehátek  pořídil  na  novou 
sezonu Nadační  fond Blues nad 
Bečvou. Stylová plážová rozklá-
dací  sedátka  zvýší  komfort  ná-
vštěvníků  koncertů  Hudebního 
léta na hradbách. 
„Nepodléháme  těžkému  ob-

dobí, naopak plánujeme letošní 
ročník všemi silami. Umožní-li 
to  situace,  začneme  jako  kaž-
doročně poslední červnové úte-
rý,“  uvedl  předseda  nadačního 
fondu Pavel Ondrůj. „Abychom 
usadili  zase  více  návštěvníků, 
využili  jsme  možností  dotač-
ních  titulů města  i  kraje.  Zvo-
lili  jsme  veselé  červené  plátno 
s bílým potiskem log Hudební-
ho léta a NF Blues nad Bečvou,“ 
upřesnila  design  nového  pose-
zení  Lada  Galová  z  nadačního 
fondu. 
Podle  obou  zakladatelů  fes-

tivalu přichází posluchačů stále 

více, festival se rok od roku roz-
růstá.  „Jen  vloni  jsme  museli 
počet koncertů přizpůsobit situ-
aci, hrálo se pouze v srpnu. O to 
více to všem letos vynahradíme, 
a dokonce v nových pohodlných 
sedačkách,“ uzavřel Ondrůj.   fli

Návštěvníci Hudebního léta na hradbách se 

mohou těšit na nová stylová lehátka. 

 Foto | Michal Sabadáš 

Přerovský  kreslíř,  malíř, 
básník  Lubomír  Dostál  vy-
dává  již  12.  básnickou  sbírku 
s názvem Mezidobí za podpo-
ry Olomouckého kraje. Sbírka 
obsahuje  padesát  básní,  kte-
ré  se  dotýkají  nejen  součas-
né  situace.  Čtenář  si  ji  může 
zapůjčit  v  přerovské  Městské 
knihovně,  stejně  jako  ostat-
ní  předešlé  sbírky  Lubomíra 
Dostála. 
 Foto | Archiv L. Dostála

Mateřské centrum Sluníčko zve na 
cestu za velikonočním zajíčkem
Rodiny  s  dětmi  mohou  ve 

dnech od 29. března do 5. dub-
na od deseti do šestnácti hodin 
přijít  do  parku  Michalov,  kde 
pro ně bude připraven zábavný 
program. Začátek dobrodružné 

trasy  je  od  Bistra  u  Králíčka 
a  dál  vede  cesta  po  králičích 
stopách.    K  plnění  úkolu  bude 
potřeba papír a tužka. Odměny 
budou  připraveny  ve  výdejním 
okénku restaurace Michalov. fli

Původní parkety v Městském domě byly položeny před třiceti lety. Foto | Město Přerov
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Výstava ukáže půvab i symboliku kachlů
Kamenné kachle, unikátní exempláře, které se doposud ukrývaly 
v muzejních depozitářích, budou představeny veřejnosti. 
Prezentován bude výběr nejkrásnějších ukázek reliéfně 
zdobených kamnových kachlů, které stvořily ruce hrnčířských 
mistrů v 15. až 17. století – v době, kdy kamnářská keramika na 
území dnešního Přerovska byla na vzestupu. 

„V  této době docházelo  k  ob-
nově měst poničených bouřlivý-
mi  událostmi  husitských  a  čes-
ko-uherských válek. Rostla jejich 
předměstí, rozsáhle se přestavo-
vala šlechtická sídla a rozvíjela se 
řemesla,“ upřesnil přerovský ar-
cheolog Zdeněk Schenk, který je 
společně s brněnskou archeolož-
kou Irenou Loskotovou autorem 
výstavy, kterou pro veřejnost při-
pravuje  Muzeum  Komenského 
v Přerově.

Expozice ukáže veřejnosti bo-
hatství,  půvab  i  symboliku  vý-
zdobných  motivů  středověkých 
až raně novověkých kachlů, kte-
ré  dotvářely  obytné  interiéry 
šlechtických sídel i měšťanských 
domů. 
Jednotlivé  exempláře  byly 

v  průběhu minulých  let  naleze-
ny  v  různých  archeologických 
lokalitách  Přerovska,  například 
v  Dobrčicích,  na  hradě Helfštý-
ně,  v Hranicích  nebo  v  Lipníku 

nad  Bečvou  –  a  samozřejmě 
v Přerově. Jedná se o dosud takto 
uceleně  nepublikované  sbírkové 
předměty  Muzea  Komenského 
v Přerově a také Muzea a galerie 
v Hranicích.
„Výstava je podle jednotlivých 

okruhů  ikonografické  výzdoby 
reliéfně zdobených kachlů rozdě-
lena do skupin motivů nábožen-
ských,  fantaskních,  mytologic-
kých,  alegorických,  žánrových, 
portrétních, heraldických, archi-
tektonických  a  ornamentálních, 

samostatný oddíl tvoří formy na 
výrobu  čelních  vyhřívacích  stěn 
komorových  kachlů  –  kadluby,“ 
dodal Schenk. 
Až  skončí  protiepidemická 

opatření,  bude  výstava  k  vidění 
až do září v interiéru bývalé po-
zdně  gotické  kaple  přerovské-
ho zámku. Do  té doby  je možné 
sledovat  ukázky  nekrásnějších 
kachlů  alespoň  formou  aktuali-
zovaných  odkazů  na  Facebooku 
a Instagramu Muzea Komenské-
ho v Přerově.   fli

Pozdně gotický kachel s částí erbovního znamení pánů z Pernštejna v podobě zubří hlavy ve 

štítu, který objevili archeologové v Přerově v  lokalitě na Horním náměstí 26. Experti kachel 

datují kolem roku 1500.  Foto | Iveta Juchelková

Juniorku Gabrielu Patalovou dělilo od zlata pouhých šest centimetrů
Dvě přerovské atletky bojova-

ly v Ostravě na juniorském halo-
vém Mistrovství České republiky 
–  Gabriela  Patalová  vybojovala 
stříbro v dálce a Tereza Válková 
byla  osmá  v  překážkách.  Šam-
pionát přitom pro Patalovou ne-
začal  příliš  slibně.  „V  rozběhu 
na 60 metrů překážek jí nevyšel 
krok a závod pro ni skončil už na 
čtvrté  překážce. Naopak  zazáři-
la  dorostenka  Válková,  která  si 
v  rozběhu  vylepšila  osobní  re-
kord na 8,91  sekund a  s přehle-
dem  postoupila  do  finále.  Tam 
na svůj výkon bohužel nenaváza-
la a obsadila osmé místo,“ uvedla 
Martina Kouťnáková ze Sportov-
ního klubu Přerov.

Patalová  se  ovšem  blýskla 
v dálce – v pátém pokusu vyrov-
nala svůj osobní rekord. „Začala 
na  524  centimetrech,  postupně 
se však zlepšovala až na medai-
lové  pozice.  V  páté  sérii  před-
vedla  svůj  nejdelší  pokus,  který 
znamenal posun na druhé místo 
a  také vyrovnaný osobní  rekord 
5 metrů a 58 centimetrů – a bra-
la  stříbrnou medaili. Od  zlata  ji 
dělilo  šest  centimetrů,“  dodala 
Kouťnáková.   fli

Zleva: Gabriela Patalová (SK Přerov), Tereza 

Sklenářová (SSK Vítkovice), Daniela Volná (AC 

TJ Nový Jičín). 

 Foto | Archiv Martiny Kouťňákové

Autorem výstavy je přerovský archeolog Zdeněk Schenk. Foto | Iveta Juchelková
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
TJ Spartak Přerov,  
Vítězslav Vaculík, tel.: 776 806 161
Aktuální informace včetně plánovaných turistických vy-
cházek jsou kvůli epidemiologickým omezením zveřej-
něny v informační vitríně KČT TJ Spartak v pasáži a v prů-
chodu na hřiště v Sokolovně.

VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA KČT TJ 
Spartak Přerov, www.vhtprerov.cz 
Tomáš Beránek 602 575 673
1.-5. 4. Velikonoční přechod Slovenského ráje – 40. ročník, 
denní trasy 25-38 km, ubytování Ranč Podlesok, doprava 
individuální
6. 4. Schůze v restauraci Pivovar v 19:00 
11. 4. Litovelské Pomoraví cyklo Horka – Litovel – Mladeč – 
Bílá Lhota arboretum – Nové Mlýny – Horka, 55 km. Doprava 
individuální, doporučený start 7:30–10:00 Horka n. M.
17. 4. Přerovský vandr, 46. ročník, pěší trasy 7, 15, 30, 50 km, 
cyklotrasy 8, 30, 60, 110 km, start 7:00–9:30 Base Camp – Kaj-
narova, Přerov
20. 4. Běh Přerovským luhem, 12 km, prezentace 9:15–9:45, 
start 10:00 Base Camp
23.–25. 4. Žďárské vrchy – pěší jednodenní túry 12–18 km, 
ubytování penzion Milovy, doprava auty individuální

MUZEUM KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ 
www.prerovmuzeum.cz
PŘEROVSKÝ ZÁMEK 
Otevírací doba v dubnu: úterý až pátek 8:00–17:00
sobota a neděle 9:00–17:00 
Stálé expozice:  
Rekonstrukce historických školních tříd
Archeologie Přerovska
Entomologie
Mineralogie
Národopis Hané a Záhoří
Tajemství tónu zvonu 
Veduty Přerova a vyhlídka z věže 
Výstavy:
do 2. 5. Josef Spáčil – Vzpomínky. Historický sál. Vstupné 
20/10 Kč 

do 2. 5. Předindustriální krajina Moravy. Chodba ve 2. pat-
ře. Vstupné 20/10 Kč
do 16. 5. Dráteníkův rok. Galerie přerovského zámku. Vstup-
né 40/20 Kč
do 5. 9. Gotické, renesanční a raně barokní kachle Přerov-
ska. Kaple. Vstupné 40/20 Kč
Muzejní edukace pro veřejnost,  
školní a jiné zájmové skupiny: 
STÁLÉ EDUKAČNÍ PROGRAMY: 
Expozice archeologie – „Hurá za mamuty!“ 
Expozice školních tříd – „Neobyčejné dějiny obyčejné škol-
ní třídy“ 
Expozice školní třídy ze 17. století – „Putování 
s J. A. Komenským“
NOVINKA! Expozice školní třídy ze 17. století – „Tváře J. A. 
Komenského“ (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 zejmé-
na 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.
Informace o konání akcí ORNIS dle situace aktuálně na  
www.ornis.cz nebo FB.

Semínkovna – sdílená semínka zdarma. Úterý až pátek 
9:00–12:00, 13:00–17:00. POZOR! Semínkovna se nyní nachází 
v obchodě Bez obalu, Čechova 947/25 v Přerově.
Ekoporadna – pondělí až pátek 9:00–15:00
Mykologická poradna – pondělí 9:00–15:00
Programy pro školy a jiné zájmové skupiny:
Stromy; Jarní; Ejhle, žába!; Ptáci zemědělské krajiny; ornitolo-
gické exkurze do Tovačova nebo Záhlinic.
Info a kontakt na tel.: 581 219 910, ornis@prerovmuzeum.cz 
nebo osobně v ORNIS. Informace o konání akcí dle situace 
ověřte na www.ornis.cz nebo FB!

HRAD HELFŠTÝN 
1. 4. – 30. 4. otevřeno čtvrtek až neděle 9:00 – 17:00 
Otevření hradu veřejnosti bude vycházet z platných protiepi-
demiologických opatření.
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 prá-
vo na změny v programu. Vzhledem k současné situaci si 
prosím vždy ověřte, zda se akce opravdu uskuteční. Informace 
o všech akcích najdete na www.prerovmuzeum.cz nebo na FB 
profilu muzea.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Akce pro dospělé:
8. 4. Odolnost (60 minut na nekonečnou pohodu) – přednáš-
ka Blaženy Mačákové, od 17:00 hodin online přes MS Teams
Akce pro děti: 
1. 3. – 30. 6. Čtení není nuda – čtenářská soutěž pro kluky 
a holky, půjčovna pro děti, pobočky ve městě a místní části 
v provozní době
Aktuální informace o provozu a akcích jsou uvedeny na 
www.knihovnaprerov.cz a na sociálních sítích knihovny. 

Středisko volného času ATLAS a BIOS
23. 4. Den Země 
Letní pobytové tábory:  
Vesmírná mise 18.–24. 7. 2021 pro děti od 7 do 13 let, Rusava 
– Ráztoka
Za pokladem bandity Matouše 11.–16. 7. 2021 pro děti 8–12 
let, Penzion u Ráztoky 
Letní příměstské tábory: 
„Sportovní“ od 16.–20. 8. 2021 pro děti od 8–12 let 
Ahoj nově v Kožíškově 16.–20. 8. 2021 pro děti od 7 do 12 let 
Kdo si hraje, nezlobí 19.–23. 7. 2021 pro děti od 7 do 13 let 
Malí loupežníci 7.–9. 7. 2021 pro předškoláky 
Mladý záchranář 26.–30. 7. 2021 pro děti od 7 do 12 let 
Tábor nejen s Gymnastikou 23.–27. 8. 2021 pro členy ZÚ 
Gymnastika
Princezničky na zámku 12.–16. 7. 2021 pro děti od 7 do 12 let 
Se zvířaty za zvířaty 12.–16. 7. 2021 pro děti od 7 do 12 let

Školáci chtějí zpět do lavic. Natočili video
Děti z přerovské Základní 
školy Želatovská se zapojily do 
výzvy v boji proti koronaviru 
na internetu. Natočily video 
do zvuku písničky v anglickém 
znění, na kterou už na sociálních 
sítích tančili třeba zdravotníci 
nebo hasiči. 

Děti videem motivují k pohybu 
své vrstevníky, kromě toho chtějí 
všem vzkázat, že už se chtějí vrá-
tit zpět do lavic. „Video jsme stih-
li  natočit  ještě  před  uzavřením 
škol, hlavními aktéry jsou tak děti 
z prvních a druhých tříd. Vybrali 
jsme stejnou písničku, na kterou 
tančí  záchranáři  i  zdravotní  ses-
try,  abychom  jim  vyjádřili  svou 
podporu a zároveň upozornili na 
to,  že  se  jako škola nevzdáváme, 
protože  děti  jsou  v  tomto  obdo-
bí pod velkým tlakem. Nemůžou 

chodit do školy ani sportovat, ne-
vídají  se  se  svými  vrstevníky,“ 
řekl  ředitel  Základní  školy  Žela-
tovská Přemysl Dvorský.

VIDEO KE ZHLÉDNUTÍ:
YOUTUBE – ZŠ ŽELATOVSKÁ

Dvouminutové  video  vidělo 
během prvního  týdne  od  zveřej-
nění na YouTube na dva tisíce lidí. 
Za  vznikem  stojí  dvacetičlenný 

tým učitelů i vychovatelů, do spo-
lupráce  se  zapojili  také  junioři 
z  přerovského  hokejového  klubu 
HC Zubr Přerov.   fli
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Změny v konání akcí mohou být z důvodu aktuální covid-19 situace vyhrazeny.

V dubnu se můžete v Galerii ESO tě-
šit na přitažlivé obrazy Simonetty 
Šmídové. Autorka se narodila v Brně, 
v dětství absolvovala první malířské 
pokusy na výtvarných soutěžích, ale 
naplno se malbě začala věnovat až 
poté, co vážně onemocněl její man-
žel a její tvorba se stala jakýmsi způ-
sobem sdílení, kterým vyjadřovala 
nejen svůj vnitřní boj se strachem 
a  úzkostí, ale zejména své poselství 
o klopotném hledání a nalézání svět-
la, jež v oné nejasné temnotě dává naději a povzbuzuje. Proto na jejích pes-
trobarevných obrazech dominuje téma lidské rodiny, sounáležitosti a tou-
ha být spolu. Autorčiny obrazy můžete zhlédnout u nás i v zahraničí.

Dubnová výstava – výběr z  výtvarného díla Miloše Suma, představí vý-
tvarná díla známé přerovské osobnosti. Jedná se především o kresby, které 
dosud nebyly veřejně prezentovány. Velkou zajímavostí bude série kreseb 
z průběhu stavby přerovské sokolovny.
Dále pokračuje výstava Hlasy mrtvých jazyků. Putovní výstava se věnu-
je zaniklým jazykům. Jak vlastně zněly ony mrtvé jazyky, jež k  nám pro-
mlouvají dnes hlavně skrze překlady – babylónština, stará angličtina, sta-
roegyptština, starořečtina, nebo dokonce praindoevropština, prajazyk 
indoevropských jazyků? Nahrávky zvukové rekonstrukce těchto jazyků 
vznikly v Kampusu Hybernská ve studiu Mr. Wombat a podíleli se na nich 
přední odborníci z FF UK i zahraničních univerzit. Výstava má netradičním 
způsobem podporovat zájem o cizí jazyky.
Hlasy mrtvých jazyků si zájemci mohou na speciální výstavě poslechnout 
pomocí audionahrávek a přečíst si informace na textových panelech ve Vý-
stavní síni Pasáž. 

GALERIE ESO, KRATOCHVÍLOVA 22 VÝSTAVNÍ SÍŇ PASÁŽ, KRATOCHVÍLOVA 14, TEL: 581 217 187

Sportovní se zaměřením na Aikido a Judo 2.–6. 8. 2021 pro děti 
od 7 do 12 let 
Týden s Mastršéfem (tábor nejen o vaření) 9.–13. 8. 2021 pro 
děti od 7 do 12 let  
Taneční soustředění pro Hedvínie 23.–27. 8. 2021 pro členy ZÚ 
Hedvínie  
Akce proběhnou pouze v případě příznivé epidemiologické 
situace, v souladu s nařízením vlády. Informace: ATLAS – Žiž-
kova 12, Přerov – 581 209 353. BIOS – Bezručova 12, Přerov – 
581 725 009.

GALERIE MĚSTA PŘEROVA
Výstavy prozatím pozastaveny. V případě rozvolnění budeme 
o situaci informovat na www.kis-prerov.cz.

MĚSTSKÝ DŮM 
Veškerý program prozatím pozastaven. V případě možných 
rozvolnění budeme o situaci k jednotlivým představením in-
formovat na www.mdprerov.cz.

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
Centrum SONUS, Palackého 17a/2833, Přerov
Čtvrtek 8. 4. 
9:30 cvičení na balónech 
Pondělí 12. 4. 
8:30 cvičení s prvky Tai Chi
9:45 Tradice našich předků: Velikonoční doba – Mgr. Martina 
Krejčířová
Čtvrtek 15. 4. 
9:30 cvičení na balónech 
Pondělí 19. 4.
8:30 cvičení s prvky Tai Chi
9:45 Zásadotvorné a kyselinotvorné potraviny – Olga Župková
Čtvrtek 22. 4. 
9:30 cvičení na balónech 
10:45 cvičení paměti
Pondělí 26. 4. 
8:30 cvičení s prvky Tai Chi
9:45 Pieniny a Červený kláštor – Mgr. Eva Tkadlecová
Čtvrtek 29. 4. 
9:30 cvičení na balónech 
10:45 cvičení paměti
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 14:45–16:15. Kurz začíná v pondělí 12. 4. Cena kurzu 
je 450 Kč. Kurz probíhá v Centru SONUS, Palackého 17a a při-
hlásit se můžete u M. Krejčířové, tel. 777 729 521.

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
Jateční 26, Přerov
14. a 28. 4. Odborná poradna a kancelář, 15:00–18:00

DUHA KLUB DLAŽKA
Tábory pro děti a mládež
31. 7. – 13. 8. Jak sportují Eskymáci
13.–21. 8. Záhada rodiny Smolíkovy
 21.–29. 8. Narnie
 22.–30. 8. Asterix a Obelix
Celé prázdniny – vždy pondělí–pátek hravé příměstské 
tábory pro děti 5–13 let 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Speciální akce pro mládež
22.–25. 4. Velký táborový konkurz – školení začínajících 
vedoucích
28.–30. 5. Black mirror II
30. 6. – 4. 7. Pravá ořechová Dlažka aneb Duhová škola 
9.–15. 7. Chytání lelků na Broumovských skalách
31. 7. – 7. 8. Letní akademie sportu a her VII

21.–29. 8. Levá ořechová Dlažka
 25.–29. 8. Three Stripes Company – Chernobyl
 Tábory a pobyty pro dospělé a rodiče s dětmi
17.–23. 7. Sázavský expres – cyklovoda 
24.–31. 7. Sedm Samurajů aneb to nejlepší z Japonska
31. 7. – 7. 8. Detektiv Mimoň
7.–14. 8. Brazília – muzika + sport mía!
14.–21. 8. Český ráj – cyklo i pěší turistika
Aktuální program a případné změny na www.dlazka.cz 

RODINNÉ CENTRUM SLUNÍČKO
Sokolská 520/26, Přerov
17. 4. Bazárek nejen dětského oblečení Jaro–Léto 2021 – od 
9:00 do 12:00 a od 14:00 do 17:30. Bazárek dětského jarního 
a letního oblečení nejen pro miminka a předškolní děti, obuvi, 
hraček (deskové hry, vkládačky), těhotenského oblečení, po-
třeb pro děti a maminky. Přihlašování prodávajících na e-mai-
lu rcslunicko.bazarek@seznam.cz
30. 4. Čarodějnický rej – od 15:00 do 18:00 v areálu RC Slu-
níčko. Můžete se těšit na promenádu masek, vaření kouzel-
ných lektvarů, plnění čarodějnických úkolů a pasování malých 
čarodějů a čarodějnic na čarodějnické učně. Sledujte naše  
facebookové stránky @rcslunickoprerov a webovky  
www.rcslunicko.cz, kde jsou aktuální informace.

HVĚZDÁRNA PŘEROV
Pravidelná čtvrteční pozorování, při pěkném počasí a při jasné 
obloze v dubnu od 22:00. V případě mimořádných úkazů bu-
dou informace o pozorování zveřejněny na webu www.hvez-
darna-prerov.cz 

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

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

KINO HVĚZDA
Aktuální informace najdete na webových stránkách a sociál-
ních sítích kina Hvězda. 


