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Pět set šedesát metrů – tak 
dlouhá je mostní estakáda 
u Předmostí. Dělníci ji 
začali budovat v srpnu roku 
2018, teď se stavba blíží do 
finále. Pro řidiče by se měla 
otevřít začátkem května. 
Most převede dopravu 
nad železniční tratí mimo 
problémový podjezd, zároveň 
se začne stavět okružní 
křižovatka – stavební práce se 
přesunou na křižovatku ulic 
Lipnická, Polní a Velká Dlážka.

Most převede dopravu nad železniční tratí mimo problémový podjezd. Řidiči přes něj začnou 

jezdit nejpozději už začátkem měsíce května. Snímek je ze zatěžkávací zkoušky mostovky.

 Foto | Město Přerov

Ulice Přerova už zdobí pestrobarevné a voňavé květinové koberce cibulovin

Estakáda o devatenácti po-
lích začíná v těsné blízkosti stá-
vající komunikace I/55, kříží že-
lezniční dráhu a dál se napojuje 
na frekventovanou silnici v Pol-
ní ulici. Dokončovací práce jsou 
v plném proudu. „Jsou položené 
veškeré vozovky, je osazena pro-
tihluková stěna, probíhá mon-
táž svodidel. Provádějí se také 
dokončovací práce – vodorovné 
a svislé dopravní značení a te-
rénní úpravy,“ říká radní pro do-
pravu Tomáš Navrátil. Úspěš-
ně dopadla ve čtvrtek 22. dubna  
také statická zatěžovací zkouš-
ka. „Jako zatížení bylo použi-
to šest nákladních automobi-
lů, všechna byla čtyřnápravová 

o hmotnosti 32 tun. Díky zátě-
žové zkoušce bylo možné vyhod-
notit, jak se most při zatížení 
chová,“ upřesnil Navrátil. 

Dělníci začnou  
budovat okružní křižovatku

Po spuštění provozu na mostě 
se výrazně uleví řidičům v Před-
mostí, nejvíce to pomůže tran-
zitní dopravě, která přijíždí od 
Olomouce. „Otevření estaká-
dy přinese přímé napojení z uli-
ce Polní na komunikaci I/55 ve 
směru na Olomouc a naopak. 
Naplno se rozběhnou práce na 
okružní křižovatce u Lidlu, které 
by měly probíhat do konce září. 

Po dokončení celé stavby včetně 
okružní křižovatky se zásadně 
uleví i všem obyvatelům Před-
mostí, Čekyně, Penčic a Popovic, 
kteří budou po spuštění okruž-
ní křižovatky u Lidlu bez problé-
mů projíždět do svých místních 
částí,“ dodal Navrátil. Stavba es-
takády je akcí Ředitelství silnic 
a dálnic, které za ni zaplatí nece-
lých 360 milionů korun.

Ředitelství silnic a dálnic fi-
nancuje i výstavbu okružní kři-
žovatky za přibližně 30 mi- 
lionů korun. Nová křižovatka 
elipsového tvaru bude mít pět 
ramen s výjezdy do ulic Tržní, 
Polní a Dluhonská, samostatný 

výjezd povede i do areálu Celní-
ho úřadu, v rámci stavby je na-
vržen rovněž nový příjezd ke 
garážím za náhonem Strhanec. 
„Podél rondelu by měla vznik-
nout i stezka dlouhá 118 metrů, 
která bude sloužit k bezpečné-
mu přejezdu jak lidem jedoucím 
na kolech, tak i pěším. Na jed-
né straně bude stávající chodník 
rozšířen na čtyři metry,“ řekl 
přerovský cyklokoordinátor Jiří 
Janalík.

Naplno se v březnu rozjely 
také práce na vnitřním průta-
hu města, takzvaném průpichu, 
u autobusového nádraží. Úsek je 
dlouhý 826 metrů, začínat bude 
na křižovatce ulic Velké Novo-
sady – Komenského – Kojetín-
ská, protne areál bývalé firmy 
Juta, povede podél autobuso-
vého nádraží a na konci se na-
pojí na stávající Tovární ulici. 
Dokončení stavby je naplánová-
na na konec příštího roku, od-
hadované náklady jsou 189 mi-
lionů korun, přičemž z městské 
kasy na tuto akci půjde 22 mi-
lionů korun. Z rozpočtu města 
se zaplatí například nová cyklo-
stezka nebo světelné signalizač-
ní zařízení, které by mělo zajis-
tit zelenou vlnu.  fli

Začalo nové vegetační obdo-
bí, Přerov rozkvétá a je díky nové 
výsadbě nejen barevný, ale také 
voňavý.  Letos se rozšířily i loka-
lity, kde šly do země cibuloviny 
– čerstvě je to například náměs-
tí Svobody, křižovatka ulic Šířa-
va a Čechova nebo ulice Pod Valy. 
A nový je i sortiment.

„Zatímco vloni jsme sadi-
li především narcisy a krokusy, 
letos jsou v záhonech i řebčíky, 
modřence, hyacinty a barevné 
tulipány. Do betonových váz pak 
byly vysazeny macešky,“ říká 

Svatava Doupalová, která má na 
starosti městskou zeleň. V plá-
nu je, stejně jako v loňském roce, 
také osadit na Masarykově ná-
městí květinové pyramidy, které 
jsou už v těchto dnech naplněny 
zeminou a připraveny pro výsad-
bu muškátů. Počítá se i s umístě-
ním nádob s květinami na sloupy 
veřejného osvětlení před nákup-
ní galerií v Čechově ulici.

Zveleben byl i park Michalov, 
který je ve všech ročních obdo-
bích chloubou města.  Před pár 
dny tam byly založeny záhony 

Novou lokalitou pro výsadbu se stala napří-

klad křižovatka ulic Šířava a Čechova. Květiny 

zkrášlují i  záhony vytvořené v  loňském roce 

v ulici Velká Dlážka.  Foto | Město Přerov

s rododendrony, u psího hřiš-
tě jsou vysázeny skupiny keřů, 
které pohledově tuto plochu od 
chodníku uzavřou a odcloní. 

„Koření tu i čerstvě vysaze-
né stromy – břízy, jedle, boro-
vice a habry. Došlo rovněž k za-
střižení tisové stěny na centrální 
promenádě parku,“ doplnil rad-
ní Michal Zácha. A nezahálejí 
ani ve skleníku, který je součástí 
Michalova. Aktuálně tam chys-
tají hlíznaté jiřiny a kany pro 
letničkové výsadby do parku i ve 
městě.  lech
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Rekonstrukce kanalizace stojí
Práce na opravě kanalizace 
ve Wurmově ulici se dočasně 
pozastavují. Původně měla 
být rekonstrukce dokončena 
do 25. května, nově se počítá 
s termínem 15. června. 

S jarem se ve městě rozjely větší opravy chodníků

Do autobusových zastávek 
bude letos investovat město Pře-
rov. Jedna se bude stavět v no-
vém, druhá projde úpravou, další 
dvě se připravují k opravám.

Stanice pro cestující v uli-
ci 9. května byla až dosud tvoře-
na jen vybetonovaným pláckem 
s označníkem – a nově tam „vy-
roste“ nástupiště se zastávkovým 
přístřeškem o rozměrech 1,7 krát 
2,8 metru, pod nímž bude zám-
ková dlažba. Součástí projektu 
je i úprava stávajícího chodníku. 
„Cestující určitě ocení i to, že ná-
stupiště bude osvětleno solárním 

Renovací prochází v těchto 
dnech chodník v ulici bratří Ho-
vůrkových – za osm set tisíc ko-
run tam dělníci opraví 826 met-
rů čtverečních trasy pro pěší. 

Plošná betonová dlažba bude 
vyměněna také na chodníku spo-
jující ulice Alšova a Pod Hvěz-
dárnou – za tuto akci zaplatí 
město 187 tisíc korun. A opravu-
je se i chodník spojující ulice So-
kolská a Velká Dlážka, kde se za 
369 tisíc spraví 300 metrů čtve-
rečních chodníku. 

Všechny tyto opravy by měly 
být hotovy do konce června. Dal-
ší přerovské chodníky se chystají 

Na léto je v Komenského ulici na-
plánována výměna klasických dlaž-
dic za zámkovou dlažbu. Stavba za-
čne u  ulice Čapky Drahlovského, 
bude pokračovat přes Bartošovu, 
Palackého – a skončí ulicí Kratochví-
lova. Vymění se také lapače střeš-
ních splavenin u  budov stojících 
v  trase chodníků – včetně napojení 
na dešťovou kanalizaci. Náklady jsou 
2 miliony 360 tisíc korun. 

„Na projekt jsme žádali Státní 
fond dopravní infrastruktury a  Olo-
moucký kraj o dotaci a můžeme ob-
držet až 85 procent způsobilých vý-
dajů z fondu a až 50 procent z kraje,“ 
nastínil Zdeněk Dostál z  přerovské-
ho magistrátu. 

Novým přerovským zastupitelem 
za KSČM, který na dubnovém jedná-
ní složil slib, se stal právník Zdeněk 
Žamboch. Nahradil dlouhodobého 
zastupitele Josefa Nekla, který pod-
lehl koronaviru. Čerstvý sedmdesát-
ník Zdeněk Žamboch je přerovským 
rodákem, řadu let pracoval u  VB – 
později u  Policie ČR, v  posledních 
letech byl podnikovým právníkem. 
V roce 2018 se stal členem finanční-
ho výboru zastupitelstva. 

„Rád bych se vzhledem ke svým 
profesním zkušenostem věnoval 
prevenci kriminality. A  budu sle-
dovat i  rozvíjení sportovních akti-
vit mládeže,“ plánuje si zastupitel 
Žamboch. 

veřejným osvětlením,“ řekl radní 
Michal Zácha. Do konce května 
by měla být zastávka nachystána 
k převzetí. Za její stavbu dá město 
618 tisíc korun.

Druhá čekárna, která čeká 
na úpravu, se nachází v Komen-
ského ulici, kde proběhne výmě-
na dlažby na chodníku. Společně 
s touto akcí se bude v průběhu léta 
rekonstruovat i zastávka napro-
ti Pivovaru – v prostoru před lé-
kárnou. „Současná zastávka bude 
dočasně přemístěna, ve stávající 
ploše se odstraní betonová dlaž-
ba a udělá se nová konstrukce ze 

WWW.PREROV.EU

KRÁTCE
Město Přerov získalo v  dubnu od 

státu dotaci, neboť se šetrně chová ke 
stromům v Žebračce. V rámci takzva-
né „újmové vyhlášky“ bude dostávat 
3 miliony 186 tisíc korun po dobu pa-
desáti let. Ceněno je to, že i když jsou 
stromy v  Národní přírodní rezervaci 
celoplošně napadeny voskovičkou ja-
sanovou, tak se kácí pouze u turistic-
kých tras a  v  hloubi lesa jsou pone-
chány přírodě.

Cestujícím už nebude pršet za krk, chystá se krytá zastávka
zámkové dlažby. Na místě bude 
i úprava pro nevidomé,“ dopl-
nil Zdeněk Dostál z přerovského 
magistrátu.

V Přerově a místních částech 
se nachází 73 autobusových za-
stávek, které se postupně upra-
vují a vylepšují. Vloni například 
vzniklo nové místo pro čekají-
cí pasažéry v ulici Brabansko, 
rok předtím v Palackého ulici. 
„V rámci údržby se letos připravu-
jí i menší opravy zastávek v míst-
ních částech Penčice a Žeravice,“ 
nastínila další plány Irena Šikulo-
vá z odboru majetku. lech

„Důvodem je onemocnění 
covid-19 a s ním související ka-
ranténní opatření u zaměstnan-
ců dodavatelské firmy. Zdržení 
je nepříjemné, ale neodvratné,“ 
informoval ředitel společnos-
ti Vodovody a kanalizace Přerov 
Miroslav Dundálek. Od polovi-
ny dubna je proto rezidentům 
povoleno za zvýšené opatrnos-
ti rozkopanou ulicí projíždět – 
respektive dostávat se ke svým 
nemovitostem.

Wurmova ulice byla uzavřena 
5. dubna, neboť byla v plánu vý-
měna kanalizace v délce 154 me-
trů. „V rámci oprav se přepojují 

na novou kanalizaci i kanalizač-
ní přípojky a uliční vpusti. Po do-
končení, které předpokládáme 
v polovině června, projde povrch 

Práce na rekonstrukci kanalizace ve Wurmově ulici stojí. Termín dokončení se posouvá. 

 Foto | Město Přerov

silnice úpravou,“ konstatoval 
předseda představenstva společ-
nosti VaK Přerov a radní města 
Michal Zácha.  lech

čtverečních zaplatí město skoro 
680 tisíc korun.  red

S opravou chodníků se v Přerově začalo už v prvních jarních dnech. Foto | M. Fleischmannová

Toalety pro veřejnost jsou od 
19.  dubna otevřeny v  přízemí Měst-
ského domu. Po uzavření restaura-
ce nebyla v  centru města možnost 
navštívit WC, proto bylo rozhodnu-
to, že v Měšťáku bude od pondělí do 
pátku, vždy od 9 do 16 hodin, tato 
služba zdarma poskytována. 

Parkoviště v Kratochvílově ulici – 
před Přerovankou – je od 23. dubna 
vybavené parkovacím automatem, 
který přijímá jak mince, tak i plateb-
ní karty VISA a  MasterCard. Je tak 
čtvrtým parkovištěm ve městě, kde 
mohou řidiči využít oba tyto druhy 
plateb.   red

k opravě. Od 26. dubna do 4. čer-
vence je v plánu předláždění tra-
sy před domy v ulici Želatovská 
32 až 38. Za opravu 426 metrů 
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Výlepové plochy ožijí poezií Přerovanů

V ulici Brabansko plánuje majitel bytový dům
Hromada suti leží v ulici 
Brabansko – mezi krytým 
bazénem a opuštěnou 
budovou Montáží. Jak 
potvrdil Patrik Váverka 
ze stavebního úřadu 
přerovského magistrátu, 
úřad dosud neobdržel 
žádné podání týkající se 
případných nových staveb 
na předmětných pozemcích. 

Z bývalé hlavní budovy Montáží plánuje vlastník pozemků vybudovat až pětipatrový bytový 

dům. Sutiny z bourání zchátralých objektů budou nákladní auta odvážet do podzimu. 

 Foto |Město Přerov

Majitel parcely Marek Ry-
bka ale už plány má. „Bourání 
bývalých objektů skončilo, zbý-
vá jen odklidit několik tun suti. 
V tuto chvíli probíhá geologický 
průzkum, podle něj se rozhod-
neme, jestli bude možné na bý-
valou hlavní budovu Montáží, 
která zůstala zachována, posta-
vit jedno, nebo dvě patra. Před-
běžně počítám s tím, že v nově 
postavené budově by mohlo 

vzniknout dvacet až dvaadva-
cet bytů,“ řekl vlastník pozemku 
Marek Rybka.

Zástupci města se už zajímali, 
jaké plány majitel s budovou má. 
„Samozřejmě, že v tomto mís-
tě nechceme žádnou ubytovnu, 
v níž by mohli pobývat potenci-
álně problémoví lidé. Majitel mi 
sdělil, že hodlá stavět byty urče-
né k prodeji – nikoliv bydlení pro 
sociálně slabé obyvatele,“ řekl 
náměstek primátora Petr Kouba. 

Zchátralé objekty, které neby-
ly dlouhodobě využívány, v mi-
nulosti sloužily jako administra-
tivní budovy. Odklízení několika 
tun suti bude pokračovat až do 
října. Během září má být srov-
nána se zemí ještě poslední 
stavba – bývalá garáž. „Volné 
prostranství bude postupně za-
travněno, nicméně v dlouhodo-
bém plánu tam opět počítám 

Přerov ožívá poezií – básně 
studentů Gymnázia Jakuba Ško-
dy i verše či citáty oblíbených au-
torů se objevují na výlepových 
plochách po celém městě. Někte-
rá díla napsali gymnazisté, jiná 
vytvořili ti, kteří mají poetickou 
duši. „Básničky na veřejných mís-
tech mohou udělat lidem radost, 
je to způsob, jak se navzájem pod-
pořit. Napsat verše může kdoko-
liv, poezie není jenom pro skuteč-
né umělce, cenná je upřímnost 

Namísto květnových oslav se uskuteční jen tichá pieta
Šestasedmdesát let od konce 

války v Přerově bylo a ještě bude 
stejně jako loni i v letošním roce 
vzpomenuto jen tichou pietou 
a položením květin u pomníků. 
V důsledku vládních opatření se 
neuskuteční žádná oficiální při-
pomínka květnových akcí. 

Památku obětí Přerovského 
povstání si zástupci města připo-
mněli v pátek 30. dubna u památ-
níku tichou pietou a položením 
květin u pomníčků v ulicích Pře-
rova, následně v pondělí 3. květ-
na proběhne připomínka u pa-
mátníku v Olomouci-Lazcích. 
Bez přítomnosti veřejnosti i do-
provodného programu se usku-
teční vzpomínka na Den vítězství 
– primátor se svými náměstky se 

pokloní památce těch, kteří padli 
před 76 lety při osvobození Čes-
koslovenska – a to u pomníku 

Namísto tradičních květnových oslav se tichá pieta uskutečnila kvůli koronavirovým opatře-

ním také v loňském roce. Foto |Město Přerov

Zápisy bez dětí i do jeslí
Zápisy bez dětí pořádají le-

tos také jediné přerovské jes-
le, které sídlí na adrese Svis-
le 2. Zápis proběhne od 17. do 
26. května a uskuteční se formou 
podání „Žádosti o poskytování 
péče o dítě v jeslích“. Jesle jsou 
určeny pro děti mladší tří let. 

„Nabízíme komplexní péči 
o děti v příjemném a podnětném 
prostředí, adaptační program 
při nástupu dítěte, batolecí stra-
vu čtyřikrát denně, bezpečnou 
zahradu s herními prvky,“ řek-
la vedoucí jeslí Petra Zavadilová. 
Podrobnější informace k zápi-
su včetně žádosti najdou zájem-
ci na www.ssmp.cz nebo u ve-
doucí jeslí na telefonních číslech: 
603 201 238 a 581 220 102.  fli

padlých letců na třídě Generála 
Janouška, na městském hřbitově 
a u sochy Rudoarmejce. fli

i snaha popsat věci neotřelým 
způsobem,“ řekla učitelka Gym-
názia Jakuba Škody a spolupořa-
datelka akce Helena Netopilová. 
Zveřejněná budou díla podepsa-
ná i anonymní. Stačí je poslat na 
pasaz@kis-prerov.cz nebo osobně 
vhodit do poštovní schránky ve-
dle Výstavní síně Pasáž. Projekt 
pořádá Gymnázium Jakuba Ško-
dy společně s Výstavní síní Pa-
sáž a Kulturními a informačními 
službami města Přerova.  fli

s další výstavbou bytů,“ dodal 
Rybka. Před budoucím bytovým 
domem bude k dispozici také 

parkování, a to na stávajícím 
parkovišti před budovou, kde je 
devatenáct míst k stání.  red

Básničky, citáty, moudré myšlenky - to všechno je nově součástí přerovských výlepových 

ploch.   Foto | Město Přerov
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PŘEDSTAVUJEME PŘEROVSKÉ KAPELY

Indián – to je nová skladba kapely D.U.Bmusic
Pokračujeme dál v představování přerovských hudebních kapel, 
kde své nenahraditelné místo má už třicet let osmičlenná skupina 
D.U.Bmusic. Muzikanti sami sebe nazývají hudebními barmany, 
kteří míchají libozvučný koktejl hudebních stylů z vlastního 
nápojového lístku. Jak se dali dohromady, jakou hudbu hrají a jak 
je ovlivnila pandemie, to nám v rozhovoru prozradil frontman 
kapely Pavel Kadlíček.

Monika Fleischmannová

Horní řada zleva: Vendelín Kopečný (saxofon), Adam Navrátil (trumpeta), Martin Procházka 

(trombon), Jitka Rasochová (zpěv, housle), Vlasťa Dvorský (perkuse). Spodní řada zleva: Zdenek 

Sedlařík (bicí), Rostislav Bartl (baskytara), Pavel Kadlíček (zpěv, kytara).  Foto | Archiv D.U.Bmusic

Za jakých okolností jste za-
čali spolupracovat?

To bylo snad už v hlubokém 
pravěku, někdy mezi mezoli-
tem a neolitem. Alespoň tak mi 
to dnes připadá. A důvod k za-
ložení měla naše skupina stejný, 
jaký mají všechny kapely svě-
ta – rozbít nudu, šeď a přinést 
na oltář světa něco nového a in-
spirativního. Mýtus „sex, dro-
gy and rock&roll“ s tím jde ruku 
v ruce. Tedy pokud je vám zhru-
ba okolo šestnácti a nemáte tou-
hu hrát country. V mém případě 
byla posedlost hudbou způso-
bená stejnou posedlostí mého 
staršího bratra. Jelikož jsme se 
dělili o společný pokoj, společ-
ný vzduch a společný hluk, bylo 
víceméně jasné, že mne ovlivní, 
tak jako mne ovlivnil celou svou 
existencí. Měl jsem veliké štěs-
tí, že měl vkus na dobrou hudbu, 
a dal mi tak bravurní základ. 

Potřeboval jsem jen někoho, 
kdo by mi moji hudbu pomohl 
rozvinout. A našel jsem ho v je-
den podvečer u jednoho ohně. 
Koupil jsem mu ze svého basky-
taru, nabídl mu angažmá, a byť 
v životě on ani nikdo z jeho ge-
nofondu nehrál na hudební ná-
stroj, stal se Rosťa Bartl jedním 
z nejrespektovanějších soudo-
bých baskytaristů a hraje se 
mnou dodnes. Dali jsme si ná-
zev D.U.B, neboli Dacan U Ba-
bičky – podle jména babiččina 
psa a byli jsme smíření s tím, že 
půjde jen o kratičkou hudební 
epizodu. Omyl. Za více než třicet 
let existence se k nám přidáva-
li hudebně spříznění muzikanti. 
Momentálně se jejich počet za-
stavil na číslovce osm.

Jakou hudbu hrajete, kde 
berete nápady?

Hrajeme vlastní hudbu. Od 
prvopočátku. Zpíváme čes-
ky. Od prvopočátku. V tomhle 

jsme neústupní a možná nám 
to v dnešní době i trochu škodí. 
Ale tak to prostě je. Naše hud-
ba nemá pravidla. Jsme v hudbě 
veselí, smutní, vážní, ale nikdy 
agresivní. Inspirace přichá-
zí kdykoliv a odkudkoliv. V tom 
tkví kouzlo múzy. Jakmile polí-
bí člověka, je dobré mít po ruce 
kytaru. Jelikož courám hodně 
po světě, nasávám inspirace ori-
entu a snažím se je využít. Je to-
tiž nadmíru smutné, že svět je 
takřka prošpikovaný uměním, 
hudbou a směsí kultur, ale český 
posluchač díky nezájmu a hlou-
posti médií nevědomky strádá, 
a rotuje tak ve stále stejném hu-
debním vakuu.

Co máte kromě muziky ješ-
tě společného?

Kdybychom byli parta tvr-
dých rockerů, asi bych odvětil, 
že jediné, co máme společné, je 
společná holka. Ale není tomu 
tak. Jsme silně různorodí a mo-
mentálně i generačně rozházení. 
Přesto se silně hudebně respek-
tujeme a na pódiu se stírá jaký-
koliv rozdíl. 

 
Když je to možné, kde se 
kapela schází a zkouší?

Od prvopočátku máme stu-
dio v Rokytnici. V začátcích 
jsem jej vybudoval na statku 
mé babičky a vzápětí se z této 
místnosti stal hojně navště-
vovaný kult. Z příchozích se 
etablovala jakási DUB společ-
nost, která měla stejný náhled 
na život i hudbu a tahle společ-
nost je kořením našeho života 
doposud. Bohužel byl statek, 
včetně studia, při povodních 
v roce 1997 citelně zasažen 
a bylo nutné jej zbourat. Po-
stavil jsem tedy co nejrychleji 
dům nový a jeho dominantní 
součástí je samozřejmě stu-
dio, které je větší, kouzelnější, 
a kromě pokoje k přespání je 
jeho součástí i bar. 

O kolik koncertů kape-
la loni a zatím i v letošním 
roce přišla?

Touto dobou jsme už měli 
většinou sjednané koncerty na 
podzim. A diář je bohužel zce-
la prázdný. Tahle rovnice se na-
víc nedá spočítat, neboť nevíme, 
kolik promotérů se nás chysta-
lo oslovit, ale ztratili v této době 
logicky chuť a energii. Rozhod-
ně jsme přišli o koncerty, které 
pro nás byly zásadní díky mno-
holeté rotaci. Tahle věc je citově 
nevratná. Vzpomínám, kterak 
jsme hráli na konci září na bá-
ječné svatbě a já říkal: „Hrajte, 
jako by měl být zítra konec svě-
ta. Člověk totiž nikdy neví – na-
tož muzikant“. To jsem ještě ne-
tušil, že na dlouhou dobu bude 
můj závěrečný akord tím po-
sledním v éteru.

Jak jste využili čas bez 
vystupování?

Odehráli jsme online koncer-
ty, nacvičovali nové věci a chys-
tali se na bojiště. To, co přišlo 
na podzim a přetrvává doposud, 
nám ale svěsilo plachty. A ne-
jen nám. Chybí jakákoliv morál-
ní síla se scházet a nacvičovat. 
Bohémství vystřídalo racionál-
ní smýšlení a pesimismus. Ale 
co tě nezabije, to tě posílí. Snad 
i díky tomuhle pořekadlu jsme 
dokázali natočit ve studiu nové 
písničky, hudební videa, zpěvač-
ka stihla porodit holčičku.

Mohla by přetrvávající 
omezení ovlivnit existenci 
kapely?

Legendární Vladimír Mišík 
kdysi prozradil, že ukončí svůj 
vztah s hudbou ve chvíli, kdy 
pocítí, že se na pódium již netě-
ší. A já to cítím stejně. I v době 
předcovidové bylo občas složi-
té obhájit si svůj hudební názor, 
obstarat kapele koncerty, za-
jišťovat propagaci, řešit finan-
ce a plavat s hlavou vztyčenou 
v hudebním moři plném urči-
té falše, dogmatismu. Občas mi 
docházela energie, ale pódium, 
báječní fanoušci, láska k hudbě 
a k životu – to vše působilo jako 
obří elektrárna. Teď mi tu elek-
trárnu bohužel někdo odstavil. 

Je vůbec možné něco plá-
novat pro letošní rok?

Plánovat je lidské. A škrtat 
plány taky. Samotné plánová-
ní nám dává ještě jakousi šanci 
přesvědčovat sebe sama, že ještě 
není vše ztraceno a že na obra-
zovce nesvítí nápis Game Over. 
Nahráli jsme před nedávnem 
krásnou písničku Indián a bu-
deme k ní co nevidět točit klip. 
Navíc se nám tradičně s jarem 
ozval mnou milovaný přerov-
ský spolek NE. JDE TO s žádostí 
o pouliční koncert při příležitos-
ti konání Dne sousedů na konci 
května. A na to já se moc těším, 
neboť je to vždy akce spontánní, 
milá a potřebná. 
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Legenda se už chystá na koleje
Práce na motorovém voze 
legendární Slovenské strely 
jdou do finále. Jedinečný 
hybridní motorový vlak na 
závěr rozsáhlé renovace, která 
probíhala v Přerově, podstupuje 
ostré testy. Motorový vůz je 
národní kulturní památkou 
a jeho rekonstrukce do původní 
podoby a provozuschopného 
stavu trvá už více než dva roky. 

inzerce

„Strela v těchto dnech najíž-
dí zkušební kilometry, aby moh-
la získat technickou způsobilost 
pro provoz na trati. Rudý vlak 
totiž nebude pouze stát v mu-
zeu. Při zvláštních příležitostech 
bude tedy stroj vyjíždět na kole-
je, aby ukázal své schopnosti,“ 
řekl jednatel Českomoravské že-
lezniční opravny Přerov Jiří Lou- 
cký. V těchto dnech se do nového 
pavilonu vrací exponáty náklad-
ních Tater, přičemž strela má do 
Kopřivnice slavnostně dorazit na 
začátku května.

Unikátní rychlovlak vyjel po-
prvé vlastní silou na zkušební 

jízdu z Přerova do České Třebové 
a zpět v prosinci. Jenže testová-
ní zastavily komplikace. „Došlo 
k poškození pryžových, takzva-
ných Hardyho spojek, které za-
jišťují pružné spojení souosých 
hřídelí. Ty přenášejí kroutící mo-
ment od pohonných jednotek do 
podvozku,“ objasnil Loucký. 

Nečekaná technická závada 
zmařila plánovaný příjezd do no-
vého pavilonu i slavnostní akci. 
Technici tak opravovali historic-
ký vlak v přerovské dílně další 

čtyři měsíce. „Věřím v systema-
tickou práci, která si vyžádá na-
jetí asi 600 kilometrů na trati, 
aby Slovenská strela nejenom do-
kázala, že může být provozována 
při rychlosti až 146 kilometrů za 
hodinu, ale musí se taky při vý-
jezdu vrátit do depozitu,“ uvedl 
k renovaci vlaku generální ředi-
tel automobilky Tatra Trucks Pa-
vel Lazar.

Slovenská strela byla vyrobe-
na v Tatře v 30. letech minulého 
století.  fli

Farmářské trhy bez 
rukodělných výrobků

Od začátku března měly kaž-
dý druhý čtvrtek v měsíci probí-
hat tradiční přerovské farmář-
ské trhy. Jenže kvůli vládním 
omezením byly zrušeny. Nyní 
vláda farmářské trhy povoli-
la, takže ve čtvrtek 13. května 
stánky opět zaplní Masarykovo 
náměstí. 

„Nebudou zde tentokrát žád-
né rukodělné výrobky, jako jsou 
například košíky, svíčky, vařeč-
ky, šperky, keramika nebo dět-
ské oblečení. Ty ještě podle po-
sledních omezení vlády nelze na 
trzích prodávat,“ řekla organi-
zátorka Jana Neradilová z pře-
rovské Okresní agrární komory, 
která trhy pořádá už pátým ro-
kem. Chybět ale nebudou stánky 
s rozmanitou škálou produktů, 
které prodávají lokální farmáři, 
pěstitelé, pekaři i řezníci. Někte-
ří z nich nabídnou produkty se 
značkou Regionální potravina 
Olomouckého kraje nebo HANÁ 
regionální produkt. Trhy budou 
otevřeny od 9 do 16 hodin a ná-
vštěvníci musí počítat s dodržo-
váním hygienických opatření.  fli

Slovenská strela desítky let stávala před kopřivnickým muzeem. Až se opraví, přesunou ji z Pře-

rova do nového moderního muzea v Kopřivnici.  Foto | Petr Adámek
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„Chytání lelků“ či „Zajímavý týden 
s Mastršéfem“. Tábory se chystají
Přerovské Středisko volného 
času Atlas a Bios a také Duha 
Klub Dlažka počítají s tím, že se 
letošní tábory uskuteční v plném 
rozsahu. A to jak ty příměstské, 
tak i pobytové. V obou 
organizacích jsou přípravy na 
letní sezonu v plném proudu. 
Rodiče dětí mohou v těchto 
dnech už posílat přihlášky, místa 
jsou zatím ještě volná.

Zhruba tisícovka dětí z Přerova a okolí vyráží každoročně na příměstské a pobytové tábory. Těší se 

především na kamarády a také na legraci při společných táborových hrách. Foto | Duha Klub Dlažka

Nemocnice pořídila dvě moderní artroskopické věže

Duha Klub Dlažka v letošním 
roce připravil 26 táborů, z toho je 
9 příměstských. Na konci dubna 
už bylo na tábory pro děti a mlá-
dež přihlášeno 343 účastníků. 
Většina z nich má zájem o poby-
tové tábory. „Na tábory pro rodiče 
s dětmi máme 261 přihlášených. 
Celkem je to tedy 604 zájemců, což 
je přes 90 procent přihlášených 
ke stejnému datu vloni,“ upřesnil 
předseda Duha Klub Dlažka Ja-
roslav Biolek. Tábory proběhnou 
na základně v Rajnochovicích, 
v Rešicích pod Brnem, v Těchoní-
ně, Celném v Orličkách a v Dědo-
vě kousek od Broumovských stěn. 
Dětské příměstské tábory mají 
základnu v Rybárně u rybníka. 
„V plánu je spousta společenských 
akcí, třeba jednodenní výlety, hře-
benová túra v Hostýnských vrších 
nebo výšlap do zoologické zahra-
dy. Letošní novinkou budou dvě 
speciální akce pro mládež. Eko-
logický červencový hravý pobyt 

Přerovští radní souhlasili 
s působením základní ScioŠkoly 
ve městě. Fungovat by mohla od 
září roku 2022 na náměstí T. G. 
Masaryka 14 a navštěvovat by ji 
mohlo až sto dětí. „ScioŠkoly mají 
vždy v prvním roce kolem 40 dětí 
od první do šesté třídy. Konečná 
kapacita školy v Přerově by pak 
ve čtvrtém roce fungování moh-
la být 110 až 120 dětí od první do 
deváté třídy,“ prozradil své plány 
s novou školou Petr Marek. Za-
kladatelé si už v rámci sociálních 
sítí dělají průzkum zájmu. 

ScioŠkoly nabízí rodičům 
soukromé alternativní základní 
vzdělávání. Jako většina podob-
ných škol se snaží proměnit tra-
diční třídy do ideálnější a příjem-
nější podoby – výuka připomíná 
hru, chybí známé zvonění, děti 
bývají propojeny napříč třídami, 
aby se vzájemně poznaly, a třeba 
učitelé jsou nazýváni průvodci. 
Rodiče žáků v těchto školách pla-
tí školné. „Všechny tyto školy jsou 
zapsány v rejstříku škol a škol-
ských zařízení vedeném Minis-
terstvem školství, mládeže a tě-
lovýchovy. Česká školní inspekce 
jejich přístup opakovaně označila 
za inspirativní i pro ostatní ško-
ly,“ míní náměstek přerovského 
primátora Petr Kouba. Bližší in-
formace mohou rodiče najít na fa-
cebookové skupině „Zakládáme 
ScioŠkolu v Přerově“.  fli

Soukromá základní škola 
na Masarykově náměstí?

v Dědově ve východních Čechách 
– Chytání lelků a akční pobyt na 
konci prázdnin – Three Stripes 
Company,“ zmínil Biolek.

Organizátoři si připravili novinky
Středisko volného času Atlas 

a Bios pořádá tři pobytové tábory 
a jedenáct táborů příměstských. 
„Příměstských táborů jsme pro 
tuto sezonu otevřeli víc, naše stře-
disko už je dlouho zavřeno, a pro-
to jsme chtěli, aby rodiče měli 
možnost své děti na tábory umís-
tit. Už posílají přihlášky, jde ale 
vidět, že někteří ještě stále vyčká-
vají,“ uvedla pracovnice Středis-
ka volného času Atlas a Bios Jana 
Lukášová. Děti si mohou vybírat 

z několika tematických táborů, 
k dispozici jsou například spor-
tovní tábory zaměřené na tanec, 
gymnastiku nebo judo, jeden tur-
nus je šitý na míru pro děti, kte-
ré rády vaří – nese název Týden 
s Mastršéfem. Pro předškoláky je 
určený tábor Kdo si hraje, nezlo-
bí. Organizátoři počítají s účas-
tí zhruba 300 dětí z Přerova, kte-
ré se mohou těšit na pobyty ve 
Chvalčově nebo na Horní Bečvě.

V loňském roce měli organizá-
toři táborů obavy ze špatné epide-
miologické situace. Hrozilo, že se 
tábory neuskuteční, a to by pro 
některé z nich mohlo být likvidač-
ní. Nakonec však všechny pláno-
vané tábory proběhly.  fli

Dvě nové artroskopické věže 
za více než čtyři miliony korun 
mají k dispozici lékaři přerov-
ské nemocnice. Moderní vybave-
ní je lepší ve všech parametrech. 
„Kvalita monitorů a zobraze-
ní, možnost přesnější operativy, 
kvalitnější vodní pumpa i nástro-
je na zákroky uvnitř kloubu jsou 
dokonalejší,“ řekl primář Orto-
pedicko-traumatologického od-
dělení Pavel Přikryl. Jenže kvůli 
opatřením souvisejících s epide-
mií koronaviru se operuje méně 
a přístroje nebyly zatím příliš 
využity. Přitom v běžném pro-
vozu provádí lékaři v přerovské 
nemocnici kolem 500 artrosko-
pií ročně. Nejčastěji přitom ope-
rují kolena – ošetřují menisky 

nebo provádí běžně plastiky 
předního zkříženého vazu. „Po-
řízené přístroje prošly technolo-
gicky velkým posunem v zobra-
zení, krokem vpřed jsou také ve 

Město udělí Medaile  
J. A. Komenského

Výjimečné osobnosti města 
mohou získat Medaili Jana Amo-
se Komenského. Cena je udělová-
na jednou za čtyři roky Přerova-
nům, kteří šíří dobré jméno města 
nejen v Přerově, ale i v zahraničí. 
Vynikajících úspěchů mohli do-
sáhnout v různých oblastech – 
v hudbě, výtvarném umění, ar-
chitektuře, dramatickém umění, 
literární činnosti, sportu, vědě, 
výchově a vzdělání. Cenu mohou 
získat i zachránci lidského živo-
ta. V letošním roce by předávání 
cen mělo proběhnout 28. října, 
u příležitosti Dne vzniku samo-
statného československého stá-
tu. Návrhy na ocenění mohou lidé 
odevzdat buď osobně v Kanceláři 
primátora na náměstí T. G. Masa-
ryka 2, odeslat poštou na adresu 
Bratrská 34 nebo zaslat e-mailem 
na adresu kp@prerov.eu. fli

větší bezpečnosti pro pacienty. 
Miniinvazivní operace navíc vý-
razně zkracuje pobyt v nemoc-
nici a následné doléčení,“ dodal 
Přikryl.  fli

Nejmodernější artroskopické věže získali lékaři z přerovské nemocnice.

 Foto | Nemocnice Agel Přerov
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Domácnosti se už napojují na novou kanalizaci

•	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

Čistírna odpadních vod, která se nachází v  Čekyni, je vybudována jako dvoupodlažní budova. 

Uvnitř se nachází místnost pro obsluhu, sociální zařízení a elektrorozvodna, dmychárna a místnost 

mechanického přečištění. Součástí je i místnost biologického čištění, která je přístupná po obsluž-

né lávce. V suterénu jsou umístěny technologické nádrže čistírenské linky. Foto | Město Přerov

Trávu v Knejzlíkových sadech spásají kromě stovky ovcí nově také tři koně
Knejzlíkovy sady lákají k pro-

cházkám stále více turistů – a to 
nejen proto, že je lokalita poho-
dlně dostupná pro Přerovany. 
Milovníky přírody těší právě teď 
kvetoucí stromy, rodiny s dětmi 
zase mnohá zákoutí, která roz-
sáhlé louky ukrývají. Oblíbená 
je také vyhlídka na Přerov a jeho 
okolí z Čekyňského i Popovické-
ho kopce, který byl vyhlášen ná-
rodní památkou už v roce 1949. 

Trávu na dvaadvaceti hek-
tarech spásá devadesát ovcí ve 
dvou stádech. Aby se nerozutekly 
do krajiny, hlídá je pes i elektric-
ký ohradník. Přes zimu tráví čas 
ve stodole, od začátku března už 
jsou zase na pastvinách. „Zkou-
šeli jsme trávu sekat traktorem, 
byl to ale násilný zásah do příro-
dy – například některé květiny 
nestihly vykvést, zmizeli i motý-
li. Ovce dokážou trávu spásat 
průběžně – a to je ideální,“ vy-
světlil předseda spolku Pred-
mostenzis, který se už čtyři roky 
stará o záchranu Knejzlíkových 
sadů, Libor Pokorný. A v letoš-
ním roce přichází s další novin-
kou. „Kromě ovcí jsme poprvé na 
louky vypustili tři koně, kteří se 
spásáním trávy pomáhají. Pokud 

se experiment osvědčí, příští rok 
bychom k nim pořídili ještě dal-
ší dva lichokopytníky. Travní po-
rosty vyžadují specifickou péči 
a koně to podle nás budou dělat 
ještě lépe než ovce, už i proto, že 
se v této lokalitě v dávné minu-
losti běžně pohybovali,“ zmínil 
Pokorný. 

Koně budou  
hlídat z maringotky

Zpočátku se budou koně pást 
jenom přes den, a to na vyme-
zené lokalitě. Až začne léto, bu-
dou na pastvinách zůstávat i přes 

noc. „Aby byli pod stálým dozo-
rem, pořídili jsme malou marin-
gotku, ve které budeme nocovat 
a na koně dohlížet,“ dodal Pokor-
ný. Plochy zarostlé trávou každo-
ročně ručně kosí také dobrovolní-
ci. Kvůli nařízení vlády byla akce 
loni zrušena, letos je podle Pokor-
ného zatím v plánu první červno-
vý víkend, kdy přivítají na místě 
sekače i obraceče trávy. 

Před sto lety bylo v Knejzlíko-
vých sadech vysázeno přes třicet 
tisíc stromů, kolik je jich tam teď, 
jde jen těžko spočítat. Spolek se 
snaží sad obnovit, některé stromy 

Trávu v sadech v letošním roce spásají kromě ovcí také tři koně. Další dva se k nim připojí příští rok. 

 Foto | Archiv Libora Pokorného

Poklepem základního kamene začala před rokem a půl stavba 
splaškové kanalizace pro přerovskou místní část Čekyně, obec 
Dolní Újezd a její části Skoky a Staměřice – a hranickou část 
Lhotka. V minulých dnech byla stavba za 168 milionů 600 tisíc 
korun zdárně dokončena a předána občanům k užívání. Akciová 
společnost Vodovody a kanalizace Přerov, která je investorem, 
získala na akci dotaci ve výši 92 a půl milionu korun.

Položeno bylo více než 17 kilo-
metrů nového potrubí, postave-
ny desítky revizních betonových 
i plastových šachet, vybudová-
no téměř 600 přípojek. „Všechny 
obce byly stavbou výrazně zasa-
ženy, silnice rozkopány, zkom-
plikovala se doprava, prášilo se 
– ale dnes máme hotovo a trou-
fám si říct, že za trochu nepo-
hodlí výstavba stála,“ říká před-
seda představenstva společnosti 
VaK Přerov a radní města Michal 
Zácha. Připomněl, že cílem bylo 
odvedení odpadních vod od ob-
čanů a jejich vyčištění v nových 
čističkách odpadních vod, kte-
ré vznikly v Čekyni na Přerov-
sku a ve Lhotce na Hranicku – 
a také odvedení odpadních vod 

z Dolního Újezdu do stávající čis-
tičky v Lipníku nad Bečvou. „Čis-
tička v Čekyni je vybudována 
pro 1200 obyvatel a v budoucnu 
umožní napojení odpadních vod 
i ze sousedních Penčic, pro kte-
ré je připravena část výtlačného 
potrubí. V současné době probí-
há postupné napojování jednot-
livých nemovitostí,“ doplnil ře-
ditel přerovské společnosti VaK 
Miroslav Dundálek.

Vodovody a kanalizace Pře-
rov, které se na konci léta roku 
2019 pustily do stavby splaško-
vé kanalizace, rozjely o rok poz-
ději i další významnou investici. 
„Vloni v létě jsme se pustili do 
výstavby nové sušárny pro od-
padní kal z čištění odpadních 

vod. Stavba za 180 milionů ko-
run má být hotová do konce 
července letošního roku,“ vzpo-
mněl Zácha. Sušárna se sta-
ví v areálu čistírny odpadních 
vod, která se nachází v blízkosti 
přerovské místní části Henčlov 

a bude zpracovávat kal i z dal-
ších čistíren v Hranicích, Lip-
níku a Kojetíně, odkud budou 
odvodněné kaly dováženy k vy-
sušení. Následně bude usušený 
kal předáván k energetickému 
využití. lech

museli zlikvidovat, jiné roubují, 
aby znovu plodily. Sedm desítek 
stromů znovu vysadili. Náletové 
křoviny, kterými byly plochy za-
rostlé, postupně odstraňují. Teď 
na jaře mají v sadu nejvíce práce. 
„Třeba naroubovat všechny mi-
rabelky trvalo několik dní. Dříve 
s některými pracemi, například 
s jarním roubováním stromů, po-
máhali dobrovolníci, kvůli ome-
zením jsme teď na všechno sami. 
Těší nás, že lidé do sadu přicháze-
jí alespoň na procházky,“ uzavřel 
Pokorný.  fli
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Pro malou Jasmínu zasadili jedlý kaštan

Oprava kulturáku a výkup pozemků. To jsou další kompenzace pro Dluhonice

Jedlý kaštan v novém sadu zasadili také man-

želé Engelovi s dětmi Jasmínou a Sebastienem.  

 Foto | Archiv Karla Engela

V Lověšicích pokračují s budováním nové odpočinkové zóny. 
Přesně před rokem se tam místní lidé pustili do vysazování 
stromů a v letošním roce postupují dál. V lokalitě na okraji obce 
se už návštěvníci mohou procházet mezi dvěma desítkami nově 
zasazených stromů – kromě tradičních druhů, jako jsou lípa nebo 
ořešák, tady nově rostou i ty méně známé, jako třeba dřín, jedlý 
kaštan nebo moruše. Dalších sedm dřevin k nim přibylo na konci 
dubna.

Klidová zóna vzniká pod zá-
štitou místního výboru a díky 
spolupráci lověšického kultur-
ního spolku. Společně s pomocí 
Krajského pozemkového úřadu 
byla zpracována studie, jakým 
způsobem stromy na nevyu-
žívaném pozemku u místního 
potoka, který dříve sloužil jako 
zahrádkářská kolonie, vysadit. 
Výbor místní části si od nového 
sadu slibuje mimo jiné zlepše-
ní životního prostředí, které se 
v obci zhoršuje vlivem narůstají-
cích emisí prachu i hluku z oko-
lí. „Překvapilo nás jarní mrazi-
vé počasí, a tak jsme se sázením 
dalších stromů počkali až do 
konce dubna. Společně jsme za-
sadili lípu srdčitou, javory a také 
tři švestky. Celou lokalitu máme 

uklizenou, posekanou trávou 
jsme naplnili dva kontejnery na 
bio odpad,“ řekla předsedkyně 
místní části Eva Hrutkaiová.

Děti budou moci sbírat ovoce
Lověšický spolek přišel s ná-

padem, že zasadit svůj strom 
může také každý, komu se naro-
dilo dítě. Pět rodin z Lověšic se 
už do akce zapojilo. Patří mezi ně 
i rodina Karla Engela. „Shodou 
okolností se nám narodila dcera 
Jasmína, využili jsme tak příle-
žitosti a zasadili jedlý kaštan. Na 
místo pravidelně chodíme, dívá-
me se, jak strom roste,“ řekl Ka-
rel Engel z Lověšic. A jeho slo-
va potvrzuje i Eva Hrutkaiová: 
„Lidé si vezmou deku, lehnou 
si pod svůj strom, uspořádají si 

kulturních a školních akcí. 
„S mužem a dvěma syny jsme 
loni na podzim zasadili moruši. 
Jezdíme kolem ní na kole a dívá-
me se, jak se jí daří. Těšili jsme 
se, že tam společně s dalšími ro-
dinami podnikneme nějakou 
akci s občerstvením, ale zatím to 
nebylo možné. Bereme to pozi-
tivně, prostě si na místo, kde se 
budeme moct jako vesnice stý-
kat, musíme ještě počkat,“ řekla 
Květa Šejbová, která žije v Lově-
šicích se svou rodinou už třiadva-
cet let.

V příštím roce, v rámci třetí 
etapy, se budou sázet také ovoc-
né stromy, především ale star-
ší odrůdy – například jadernič-
ka, hruška pozdní nebo i třešeň. 
„Hlavně takové stromy, ze kte-
rých mohou děti sbírat ovoce,“ 
dodala Hrutkaiová. V budoucnu 
by tady mohl být postaven také 
dřevěný altán a kamenná zíd-
ka, na které by se mohli vyhřívat 
obojživelníci. Kromě toho by tu 
také mohly být umístěny nauč-
né tabule s informacemi o vysa-
zených dřevinách.  fli

Dům stojící v Dluhonicích na 
Návsi 32 je středobodem místní-
ho kulturního života. Nachází se 
v něm velký i malý sál, zasedací 
místnost, součástí je rovněž ku-
chyň s přípravnou. Konají se tu 
plesy, oslavy i trachty – ale svá 
nejlepší léta má objekt už za se-
bou, proto ho místní zahrnuli 
do žádosti o kompenzaci. „Pro-
jekt na opravu zpracoval odbor 
majetku a skládá se ze dvou do-
kumentací. Ta první se zabývá 
výstavbou hygienického zaříze-
ní u malého sálu, které vznikne 
na místě současného skladu – 
v částce 1 milion 185 tisíc korun 
je i výměna části podlah a roz-
vody technické infrastruktu-
ry. Druhý projekt řeší samotnou 
opravou kulturáku, do níž má 
jít suma lehce přesahující 2 mi-
liony. Po započtení autorského 

dozoru a koordinátora bezpeč-
nosti práce se celková předpo-
kládaná částka vyšplhala na 
3 miliony 400 tisíc korun,“ infor-
movala náměstkyně přerovské-
ho primátora Hana Mazochová. 

Druhé místo, kam by měly 
směřovat kompenzační peníze, 
jsou pozemky podél Prechezy, na 
nichž má být vybudována cyklo-
stezka. „Je dohodnuto, že měs-
to Přerov zajistí majetkoprávní 
přípravu, vykoupí se pozemky, 
na kterých se bude stezka sta-
vět. Cena za 5 a půl tisíce metrů 
čtverečních by se měla pohybo-
vat okolo 2 a půl milionu korun,“ 
doplnil radní pro dopravu Tomáš 
Navrátil.

Zastupitelstvo Olomoucké-
ho kraje se má žádostmi o dota-
ce zabývat 21. června – stane-li 
se Přerov úspěšným uchazečem, 

bude mezi městem a krajem uza-
vřena smlouva o poskytnutí do-
tace a peníze mohou být využity 
už v roce 2022.

První vlna  
za více než 9 milionů

Nejedná se o první kompen-
zace, které si Dluhoničtí vybí-
rají coby jakési „bolestné“ za to, 
že by v blízkosti obce měla vést 
D1. Olomoucký kraj už podpo-
řil první vlnu částkou 9 milionů 
300 tisíc korun. „V rámci první 
etapy došlo k výkupu pozemků 

Na snímku je hlavní sál dluhonického kulturního domu. Všechny důležité místní akce se konají 

právě tady – i debata o dálnici a kompenzacích tu na podzim roku 2018 měla své místo.

 Foto | Město Přerov

o rozloze 7093 metrů čtvereč-
ních pro připravovanou výstavbu 
rodinných domů v dluhonické lo-
kalitě Záhumení. Pro tuto oblast 
bude i zpracována projektová do-
kumentace dopravní a technické 
infrastruktury,“ zmínila Ivana 
Pinkasová z přerovského ma-
gistrátu. Dále se pak za peníze 
z prvních kompenzací připravu-
je dokumentace na rekonstruk-
ci chodníků a s tím související 
doplnění parkovacích ploch, je-
jíž součástí je i dokumentace na 
opravu veřejného osvětlení.  lech

mini piknik, hlídají, jestli jejich 
strom neuschnul – vznikla tu tak 
pěkná tradice.“ 

V klidové zóně se už teď mo-
hou návštěvníci procházet, od-
počinout si, až to bude mož-
né, počítá se tam i s pořádáním 

Rekonstrukce kulturního domu a stavba bezpečné cyklostezky – 
tyto dvě akce si prosadili Dluhoničtí jako druhou vlnu kompenzací 
za to, že v blízkosti jejich místní části povede dálnice, proti jejíž 
stavbě řada místních lidí brojila. Přerovští radní pověřili úředníky 
magistrátu, aby podali na Olomoucký kraj žádost o dotaci. Do 
opravy kulturáku a výkupů pozemků pod stezkou, která spojí 
místní část Dluhonice s Přerovem, má jít 5 milionů 900 tisíc korun.
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Neděle 9. května – slavíme Den matek

Zažít dobrodružství lze i díky Skrytým příběhům
Skryté příběhy – to je název 

pro pátrací hru, odehrávající se 
v Přerově, která pobaví a záro-
veň poučí. Je určena všem lidem, 
kteří si rádi hrají venku a pozná-
vají nová místa a jejich příběhy. 
Zažít město trochu jinak je mož-
né díky aplikaci Skryté příběhy 
– stačí si ji stáhnout do mobilní-
ho zařízení, vybrat připravenou 
misi s off-line mapou, audio-
nahrávkou příběhu a herními 
instrukcemi. 

„Příběh má název Amoso-
va latina a zavede návštěvní-
ky do roku 1614. Přenese je do 
doby, kdy Jan Amos Komenský, 
budoucí slavný Učitel národů, 
teprve začíná jako mladý uči-
tel, kdy vládne ve školách tvr-
dá disciplína. Studenti se musí 

učit zpaměti dlouhé texty ve slo-
žitém latinském jazyce, i když 
jim vůbec nerozumí. Jan Amos 

se právě rozhodl, že styl výuky 
změní tak, aby latina žáky bavi-
la,“ vysvětlila vedoucí Městského 

informačního centra Přerov Jo-
lana Plšková. 

Na trase se účastníci hry za-
poslouchají do příběhu vyprávě-
ného historickou postavou, která 
je spojena s daným místem a prá-
vě řeší nějaký malér nebo obtíž-
ný záměr. Na jednotlivých za-
staveních mohou hráči pomáhat 
J. A. Komenskému a zároveň po-
sunovat historii tím, že řeší úko-
ly, a za to sbírají body. Čím více 
bodů účastníci nasbírají, tím více 
obsahu hry se jim otevře. „Odmě-
nou za splněnou misi je gratulace 
formou selfie s historickou posta-
vou a pohlednice Amosova latina, 
kterou účastníci obdrží v Měst-
ském informačním centru Přerov, 
jakmile se opět otevře návštěvní-
kům,“ dodala Plšková. fli

Květiny – nejčastější dar, kte-
rý druhou květnovou neděli do-
stávají maminky od svých dětí. 
Společně tak slaví Svátek matek 
nebo také Den matek, který v le-
tošním roce připadá na 9. květ-
na. Vůbec poprvé se tento svátek 
slavil ve Spojených státech na za-
čátku 19. století, v roce 1907, jako 
vzpomínka na Annu Marii Jar-
vis. V Evropě se uchytil po dru-
hé světové válce. Historie svátku 
u nás sahá až do první republiky 

– slaví se totiž už od roku 1923 
a jeho velkou propagátorkou byla 
v tehdejším Československu Ali-
ce Masaryková, dcera prvního 
prezidenta T. G. Masaryka. Bě-
hem studené války byl však tento 
svátek v rámci sovětského bloku 
potlačován a místo něj byl mo-
hutně slaven 8. března Meziná-
rodní den žen. Znovu se Den ma-
tek začal slavit veřejně po pádu 
komunismu, není ale oficiálním 
svátkem.  fli

Turisté, kteří se letos ubytují v Přerově, nebudou platit městu ani korunu
Novelizovat vyhlášku o po-

platku z pobytu – anebo ji pro 
letošní rok zrušit? Před tímto 
dilematem stáli přerovští zastu-
pitelé. Na svém dubnovém za-
sedání se rozhodli ji od května 
zrušit a tímto krokem podpo-
řit cestovní ruch. Pro majite-
le místních hotelů, penzionů či 

turistických ubytoven to zname-
ná, že už nebudou od svých hostů 
vybírat poplatek za pobyt. Ten až 
dosud činil 15 korun za den.

„Město tím sice přijde zhruba 
o částku 150 tisíc korun, ale do-
mníváme se, že podpora cestov-
ního ruchu je v této těžké době 
důležitá – a je i v našem zájmu, 

aby do Přerova jezdili lidé za 
dlouhodobější rekreací či spor-
tovním vyžitím,“ konstatovala 
náměstkyně přerovského pri-
mátora Hana Mazochová. Osvo-
bozeni budou návštěvníci, kteří 
se ve městě ubytují v jednom ze 
tří hotelů, šesti penzionů, sedmi 
ubytoven a v jednom bytě, který 

oficiálně slouží turistům, a to po 
dobu maximálně 60 dnů.

Zařízení, která poskytla ná-
vštěvníkům ubytování od ledna 
do konce dubna, ještě vybrané 
poplatky městu odvádět budou – 
splatnost je ale prodloužena, tak-
že mají se zaplacením čas až do 
konce září.  lech

Pravidla hry jsou k dispozici v aplikaci Skryté příběhy, kterou si mohou zájemci zdarma stáhnout do 

svého mobilního zařízení. Herních tras Přerovem je hned několik.  Foto | Město Přerov

Jaká je vaše první vzpomínka s mámou?

Jiří Miller
Takhle rychle z hlavy si na svou 
mámu nemůžu vybavit žádnou 
vzpomínku. Je mi už sedmde-
sát let a je to opravdu dlouho, co 
moje maminka zemřela. Nevzpo-
mínám si ani, že bychom doma 
slavili Den matek. Moji rodiče měli vždy spoustu 
práce, stavěli jsme dům a nebylo to vždy jedno-
duché, pocházím z velmi chudých poměrů.

Anna Roháčová
Moje maminka mě provázela ce-
lým životem. Jsem ze sedmi dětí, 
přesto mi vždy se vším pomáha-
la, vždy si na mě udělala čas. Byla 
laskavá, jak k nám dětem, k tatín-
kovi, tak také ke všem lidem. Zů-
stali jsme s ní až do smrti a dodnes mi moc chybí 
a hodně na ni vzpomínám. Den matek jsme dříve 
oslavovali každý rok.

Alena Pešková
Moje maminka ještě žije, letos 
oslavila devadesát let. Dříve jsme 
Den matek oslavovali nějakou 
pěknou květinou. Dnes už je ma-
minka nemocná a moc nevnímá 
realitu. Vzpomínám si, že moje 
maminka to měla v životě těžké, vždycky se mu-
sela hodně ohánět, aby se o nás postarala, měla 
proto taky tři zaměstnání.  fli

ANKETA

Archeologové objevili nejstarší minci
Po zimní přestávce se přero-

vští archeologové opět naplno 
pustili do výkopových prací. Stá-
le pokračují ve výzkumu u ne-
mocnice, kde se připravuje vý-
stavba nového parkoviště. Právě 
tam badatelé objevili drobnou 
minci a podrobnější analýza ná-
sledně ukázala, že jde o zlatou 
minci raženou Kelty ve 2. a 1. sto-
letí před naším letopočtem. Jde 
tak o nejstarší nalezenou minci 
na území Přerova. 

„Mince je tvořena z jedné os-
miny zlatým statérem, jehož 
hmotnost je přibližně sedm dese-
tin gramu. Nalezena byla v úrov-
ni kulturní vrstvy, z níž pochází 
zlomky laténské keramiky,“ ob-
jasnil přerovský archeolog Zde-
něk Schenk. Výzkum, se kterým 
začali archeologové na podzim 
loňského roku, bude dál pokra-
čovat. Odborníci věří, že lokalita 
v areálu nemocnice přinese ještě 
další unikátní nálezy.  fli
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Výhodou strážníků je místní znalost prostředí
Pokračujeme seriálovou formou v představování organizací města. 
Tentokrát přinášíme rozhovor s Omarem Teriakim, který je už od 
roku 2007 ředitelem Městské policie Přerov. Obecní policie fungovala 
v Přerově, stejně jako ve většině dalších měst a obcí, až do německé 
okupace. Pak se na dlouhé roky odmlčela. K obnově přerovské 
Městské policie došlo 1. dubna roku 1992, kdy byl zákonem upraven 
výkon služby strážníků.

Monika Fleischmannová

Ředitelem Městské policie Přerov je Omar Te-

riaki.  Foto | Archiv Omara Teriakiho

MĚSTSKÁ POLICIE PŘEROV V ROCE 2020

• její součástí bylo 51 strážníků, 2 čekatelé, 3 civilní zaměstnanci, 
5 asistentů prevence kriminality

• bylo zjištěno a řešeno celkem 3203 přestupků, za které byly uloženy 
blokové pokuty v celkové výši 1 081 500 korun

• městský kamerový systém tvořilo 27 kamer
• „botičky“ byly použity v 46 případech
• bylo zjištěno celkem 73 podezření z trestných činů

Mohl byste organizaci 
představit?

Hlavní činnost městské poli-
cie je stanovena zákonem o obec-
ní policii. To jsou zejména míst-
ní záležitosti veřejného pořádku, 
dohled nad občanským souži-
tím a jiná obdobná přestupková 
jednání, která narušují soužití. 
Velkou devízou strážníků půso-
bících v terénu formou pěších 
a motohlídek je výborná místní 
a osobní znalost včetně znalosti 
místních poměrů.

Do čeho se v posledních le-
tech nejvíce investovalo? 

Městská policie se snaží prů-
běžně investovat zejména do od-
povídajícího vybavení pro naše 
strážníky. Jejich činnost v terénu 
není procházka růžovým sadem, 
a proto je nezbytné, aby k tomu 
byla strážníkům zajištěna odpo-
vídající výstroj a výzbroj. V dru-
hé řadě se snažíme v přiměřené 
míře investovat do pořizování 
technických prostředků, které 
jsou sekundárním pomocníkem 
při dohledu nad veřejným po-
řádkem, jako je například měst-
ský kamerový dohlížecí systém, 
IT technika, vozový park nebo 
chytrá mobilní zařízení.

Co ještě plánujete zlepšit, 
vylepšit, opravit? Co byste 
si přáli?

Trvale je nezbytné pracovat 
na zdokonalování v umění ko-
munikace s veřejností, a to vše-
mi dostupnými kanály. Stále 
totiž mezi lidmi přežívají zasta-
ralé a většinou nepravdivé názo-
ry na činnost, popřípadě úroveň 

městských policií. Činnost stráž-
níků je velmi různorodá a ob-
sáhlá a rozhodně to není o dává-
ní takzvaných botiček. Jen pro 
zajímavost, v loňském roce jsme 
dali 46 botiček, což je 1 botička 
za 8 dní. Dále je potřeba neu-
stále pracovat na udržení velmi 
dobré profesní úrovně strážní-
ků a zachování si vysoké místní 
a osobní znalosti v rámci Přero-
va a jeho částí.

Jak se vaší organizace do-
tkla koronavirová krize?

Naše činnost ohledně dohle-
du nad místními záležitostmi 
veřejného pořádku byla zásadně 
rozšířena o čistokrevný výkon 
státní správy.

Potýkáte se, podobně jako 
v jiných městech, s nedo-
statkem kolegů? Jak vlast-
ně probíhá takové výběrové 
řízení?

V současnosti máme tři ne-
obsazená tabulková místa a ak-
tuálně probíhá výběrové řízení. 
To je čtyřkolové – skládá se z fy-
zických, psychologických a zdra-
votních testů a také pohovoru 
před komisí. Vše je nastaveno 
podle standardů pro přijetí k Po-
licii ČR. Například fyzické tes-
ty se skládají z kliků, celomoto-
rického testu, člunkového běhu 
a běhu na jeden kilometr.

Sídlíte na Masaryko-
vě náměstí v domě číslo 1 
a čeká vás stěhování do no-
vých prostor, v jaké fázi je 
přesun?

V plánu je stěhování do osiře-
lého objektu na Šířavě. V něm od 
roku 1953 sídlili profesionální 

hasiči, kteří se loni přestěhova-
li do nově vybudované zbrojnice 
na okraji města. Budova, ve kte-
ré sídlíme už třicet let, je značně 
stísněná. Prostory, které využí-
váme, jsou už hraniční a v pod-
statě nezměněny od roku 1992. 
Od té doby se ale trojnásobně 
navýšil počet strážníků a jsme 
rozprostřeni na třech místech. 
Sklady máme nad jídelnou Dida, 
kde je i oddělení prevence, auta 
zase na parkovišti společnosti 
Teplo v Blahoslavově ulici. Výho-
du ve stěhování proto vidím pře-
devším v rozšíření prostorových 
kapacit. V tuto chvíli čekáme na 
to, až se uskuteční převod budo-
vy z majetku státu do majetku 
města. 

Vedete na sociálních sítích 
jinou formu svodkových 
zpráv než ostatní policie. 
Dokonce za facebookové 
stránky získala MP Přerov 
nominaci na Magnesia Li-
tera. Jak moc změnila hu-
morná komunikace smě-
rem k lidem jejich vnímání 
strážníků?

Už jsem zmiňoval, že se sna-
žíme zlepšovat komunikaci k ve-
řejnosti. A to i v případě, co se 

týče odlehčeného způsobů in-
formování o jednotlivých udá-
lostech zejména na sociálních 
sítích. Kromě snahy o udržení 
vysoké profesionality strážníků 
bylo potřeba dostat do povědo-
mí lidí fakta o rozsáhlé činnosti 
strážníků, a to formou strohých 
svodek ve stylu „FKÚ pátrá“ ne-
mělo šanci. O vstup do mat-
rixového prostředí Facebooku 
a o formě našich „svodek“ jsme 
se svým kolegou Miroslavem 
Komínkem diskutovali asi rok. 
Až jsme se shodli na stylu našich 
příspěvků a naši vizi nám schvá-
lili i nejvyšší nadřízení, tak jsem 
dal kolegovi v podstatě volnou 
ruku. 

Jsem hrdý, že se myšlenka 
povedla zhmotnit takovým způ-
sobem, jaký jsme ani nečekali. 
Každopádně, zásadní podíl na 
úspěchu našich FB stránek má 
na triku zejména literární schop-
nost kolegy popsat věci nadnese-
ným způsobem s decentními na-
rážkami na různá literární díla, 
filmy či seriály. Jeho neuvěřitel-
ná jazyková kreativita mnoh-
dy nutí lidi „guglit“ a rozšiřovat 
si své jazykové znalosti. Máme 
již plno zpětných vazeb od lidí, 
kteří se nestačí divit, co všech-
no občané Přerova po strážní-
cích chtějí a co všechno musejí 
během výkonu své služby zvlá-
dat. Nejvíc mě těší, že přichá-
zejí i pozitivní reakce od Přero-
vanů, kteří díky informacím na 
sociální síti mění svůj náhled 
na strážníky i na jejich práci. 
Samozřejmě se sem tam najde 
pár jedinců, kteří vnímají někte-
ré naše zprávy jako zesměšňují-
cí až dehonestující. Myslím, že 
je na každém z nás, co si z dané 
informace chce odnést - jestli to 
pozitivní, nebo v ní hledá něco, 
nad čím by mohl vynést nějaký 
morální soud o vyšším principu 
mravním. Rád bych tedy znovu 
zmínil, že účelem našich zpráv 
rozhodně není někoho zesměš-
ňovat, či dokonce urážet, ale 
pouze uvolněnou formou infor-
movat o dění v Přerově.  A to, že 
facebookové stránky MP Přerov 
jsou nominovány na tak prestiž-
ní cenu, jakou Magnesia Litera 
jistě je, je jen důkazem toho, že 
naše „mise byla splněna“.  A ve 
vykreslování každodenní reálné 
činnosti strážníků určitě chceme 
pokračovat.
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Říká se, že srdcem každého kostela je zvon a že kostel bez zvonu 
je jako němý – a tak dlouhých čtrnáct let mlčel i přerovský kostel 
svatého Vavřince. Čtyři zvony z kostelní věže totiž za války, v roce 
1942, Němci odebrali a jejich místa zůstala prázdná až do roku 
1956. Poté se sem vrátil jen jeden zvon – pět set let starý, který 
odlil Mistr Václav z Olomouce. Nástroj je stále funkční, váží téměř 
tunu a do Přerova ho přivezl farář ze Staré Vody na Libavé. Po 
téměř osmdesáti letech by jej na věži mohly doplnit další zvony, 
které by vrátily důstojný hlas kostelu i městu. A to díky nově 
vzniklému spolku Přerovské zvony smíření.

Nový zvon ponese jména zavražděných dětí

Cílem spolku je nejenom ob-
novit zvony, ale také připomenout 
a uctít památku obětí masakru, 
který se pár dní po 2. světové vál-
ce odehrál na nedalekých Švéd-
ských šancích. „Na jeden ze zvo-
nů budou proto umístěna jména 
dětí, které byly na Švédských šan-
cích zavražděny. Bylo to zvěrstvo, 
na které by se nemělo zapomí-
nat,“ řekl děkan Římskokatolic-
ké církve Josef Rosenberg. „Mys-
lím, že tato událost je velká kaňka 
v dějinách Přerova a je to memen-
to, které nám ukazuje, kam až 
může vést lidská nenávist. Zvony 
by tak mohly kromě připomenutí 
minulosti být i varováním do bu-
doucna, abychom podobné hrů-
zy nedopustili znovu,“ doplnil je-
den ze zakladatelů spolku Petr 
Měřínský. 

Nové zvony by se na věž mohly 
vrátit příští rok v březnu

Stávající gotický zvon bude 
doplněn o další tři zvony. Dopo-
ručil to kampanolog Olomouc-
ké arcidiecéze František John, 
který přijel do Přerova na za-
čátku března. Nástroje mají být 

sladěny dohromady a nést zá-
kladní tóny písně Salve Regina. 
„Představu o tom, jak by zvo-
ny měly vypadat, máme. Teď 
musí zvonař zvládnout vyrobit 
tóny, aby to dohromady krásně 
ladilo – a to nebude vůbec jed-
noduché,“ vysvětlil děkan Ro-
senberg. Zakladatelé spolku 
předpokládají, že cena za další 
tři zvony bude přibližně tři mi-
liony korun. Na konci března 
proto zřídili transparentní účet 
2501961810/2010, na který mo-
hou lidé přispívat. „Zhruba za 
měsíc poslali lidé na účet nece-
lých 140 tisíc korun. Plánujeme, 
že kromě pořízení chybějících 
tří zvonů bude nutné opravit 
také stolici, na které jsou zvo-
ny zavěšeny, a pořídit nové ovlá-
dání zvonů, které bude šetrnější 
než stávající,“ doplnil Petr Ml-
čoch ze spolku Přerovské zvony 
smíření.

V těchto dnech spolek se 
svým záměrem oslovil zvonař-
ské díly. Nové zvony by na věž 
rádi vrátili do konce března příš-
tího roku – tedy k osmdesátému 
výročí jejich sejmutí v roce 1942.

O zvony kostel svatého Vavřince 
přišel v historii už třikrát

Kostel svatého Vavřince při-
šel o své zvony už několikrát. 
Poprvé to bylo v roce 1642, kdy 
do Přerova vtrhla švédská voj-
ska a zvony se roztavily při po-
žáru chrámu. Nástroje se poté na 
věž vracely postupně, první nej-
větší zvon v roce 1657 a další dva 

pak v letech 1700 a 1869. Kromě 
nich měl kostel ještě malý zvon – 
umíráček. Dne 9. září roku 1916 
byly zvony odebrány k válečným 
účelům. Tentokrát zůstala zvoni-
ce prázdná kratší dobu.

Už v listopadu roku 1923 vy-
hlásila farnost sbírku na nové 
zvony a v krátkém čase se poda-
řil vybrat potřebný obnos, tak-
že 21. září 1924 mohlo být po-
žehnáno sedm nových zvonů 
– pět pro kostel svatého Vavřin-
ce a dva pro kostel svatého Mi-
chala, který o své nástroje přišel 
také během války. Nové zvony 
na věži nevydržely ani dvacet let. 
Ve dnech 24. a 25. března roku 
1942 byly sundány a opět odve-
zeny k válečným účelům. Koste-
lu zůstal pouze malý zvon – sv. 
Vavřinec na malé věžičce nad 
lodí, který je na svém místě do-
dnes. V roce 1956 se do Přerova 
podařilo získat zvon ze zrušené-
ho kostela svaté Anny ve Staré 
Vodě na Libavé. Zvon pochází 
z roku 1485, kdy jej odlil Mis-
tr Václav z Olomouce pro tamní 
kostel svatého Petra a Pavla na 
Předhradí. Po likvidaci kostela 
byl zvon přesunut právě do Staré 
Vody a následně do Přerova. red

CITACE Z KRONIKY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI V PŘEROVĚ

„Do Přerova byl zvon převezen 7. srpna roku 1956, zavěšen a o „hodech“ 
12. srpna roku 1956 jím bylo slavnostně vyzváněno. Zvuk jeho jest velice 
lahodný, vyzvání se s ním lehce. Věřící lid při prvním vyzvánění radostí 
plakal. Vyzvánění slyšel i p. gen. vikář J. M. Josef Glogar, který měl u nás 
o hodech pontifikální mši svatou.“ 

Zakladateli spolku Přerovské zvony smíře-

ní jsou děkan Římskokatolické církve Josef 

Rosenberg (vlevo), Petr Mlčoch (uprostřed) 

a Petr Měřínský (vpravo). Foto | Město Přerov

Absolventi umělecké školy představí svou tvorbu po dvou letech
Jiné místo, trochu jiný čas, 

dva ročníky absolventů naráz 
a hlavně otazník nad jmény vy-
stavovatelů. Letošní Absolvent-
ské výstavě Základní umělecké 
školy Bedřicha Kozánka v Přero-
vě bude dominovat několik změn 
způsobených současnou pande-
mií – půjde o díla nabitá origi-
nalitou i mladistvým nábojem. 
Veřejnost ji může spatřit v bu-
dově číslo 16 na náměstí TGM 
v Přerově. 

„Pokračujeme v trendu na-
bídnout Přerovanům takzvanou 
krásu z chodníku, tedy pohledo-
vě přístupnou výstavu 24 hodin 
denně v době, kdy nemohou na 
výstavy do kamenných galerií,“ 

vysvětlila organizátorka výstavy 
Lada Galová.

Práce kresebné, malířské 
a prostorové budou vystaveny za 
výlohami bývalé prodejny firmy 
Emos od poloviny května. Svou 
tvorbu zde předvedou absolven-
ti loňského i letošního školní-
ho roku podle svých aktuálních 
možností. „Vloni tradici květno-
vé výstavy ZUŠky po sedmi le-
tech přerušil koronavirus. Osmý 
ročník se tak vůbec neuskuteč-
nil. Letos jsme nechtěli mla-
dé absolventy připravit o mož-
nost vystavit svá díla, na kterých 
celé roky své docházky na umě-
leckou výuku pracovali. Gale-
rie města Přerova proto nabídla 

začínajícím umělcům náhradní 
výstavní prostory, které momen-
tálně provizorně provozujeme,“ 
vysvětlila vedoucí Galerie města 
Přerova Lada Galová. 

Výstava bude k vidění díky 
nasvícení i v noci

Podle vedoucího výtvarného 
oboru Základní umělecké školy 
Vladislava Časty letos celkem ve 
třech třídách absolvuje 24 dívek 
a chlapců. „Pravděpodobně se do 
výstavy nezapojí všichni, někte-
ří kvůli možné karanténě, jiným 
na pracích chybějí ateliérové do-
dělávky, které jsme kvůli covi-
du při distanční výuce nezvláda-
li,“ doplnila pedagožka Světlana 

Lašáková. Právě jejím nápadem 
bylo umožnit za výlohami býva-
lé prodejny Emos výstavu svých 
obrazů i objektů také loňským 
absolventům. 

Výstava je retrospektivní a její 
podstatou je prezentovat nejzda-
řilejší práce, které vznikly během 
uplynulých let docházky každé-
ho žáka. Jak se mladým absol-
ventům podařilo splnit všechna 
netradiční zadání, to mohou pří-
chozí posoudit za výlohami na 
náměstí TGM od poloviny květ-
na do konce června. Přidanou 
hodnotou výstavy bude možnost 
spatřit ji 24 hodin denně včetně 
tmy, kdy bude působivě nasvětle-
na pro noční vidění.  fli
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Otevřená knihovna zve na knižní bazar a připravuje také letní tábory
Městská knihovna je opět 
po několikaměsíční pauze 
otevřena pro veřejnost. 
Přístupná jsou všechna 
pracoviště včetně knihoven 
v místních částech v běžné 
provozní době. Některá 
omezení ale musí návštěvníci 
stále dodržovat.

Dráteníkův rok – výstava, kterou zatím 
nikdo nespatřil, bude zpřístupněna online

Knihovna připravuje také příměstské tábory 

pro děti. Přihlášky mohou zájemci posílat do 

června. 

 Foto | Archiv Městské knihovny v Přerově

„Poskytujeme standard-
ní výpůjční služby, podmínkou 
je dodržování nařízených bez-
pečnostních opatření. Z tohoto 
důvodu není v prostorách půjčo-
ven umožněno zdržovat se více 
než jednomu uživateli na 15 me-
trech čtverečních a je dbáno na 
používání dezinfekce a dodr-
žování doporučených rozestu-
pů,“ přiblížila pracovnice Měst-
ské knihovny v Přerově Andrea 
Kopečková. Prozatím také není 
možné využívat veřejný pří-
stup k internetu nebo prezenční 

služby studovny. Neodklad-
né požadavky na studovnu pro-
to knihovnice řeší individuálně 
s každým uživatelem.

Květnový bazar knih 
Po dlouhé přestávce plánu-

je přerovská knihovna uspořádat 
v prvním květnovém týdnu oblí-
bený prodej starých a opotřebo-
vaných knih i časopisů vyřaze-
ných z knihovního fondu. „Prodej 
bude probíhat od 3. do 7. května 
každý den kromě středy v době od 
8 do 17 hodin tradičně v suterénu 
budovy knihovny na Žerotínově 
náměstí a zájemci si budou moci 
zakoupit jak beletrii pro dospělé 
i děti, tak naučné publikace nebo 
již zmiňované časopisy za přízni-
vé ceny,“ řekla Kopečková.

Akce si knihovnice připravily 
i pro dětské čtenáře. Aby půjčovny 
znovu ožily také dětskými uživa-
teli, mohou se zúčastnit čtenářské 

soutěže „Čtení není nuda“ o pou-
kazy do přerovského knihkupec-
tví. Soutěže se děti mohou zúčast-
nit ve třech věkových kategoriích, 
a to až do konce června v půjčov-
ně pro děti, v obou městských po-
bočkách nebo v místních knihov-
nách. Stačí, když si vypůjčí čtyři 
libovolné knihy, jednu audiokni-
hu a vyplní čtenářské karty. „Od-
měnit hodláme ty čtenáře, kteří si 

na svých kartách dají co nejvíc zá-
ležet,“ konstatuje Kopečková.

Příměstský tábor  
v knihovně

S blížícími se letními prázd-
ninami se mnozí rodiče poohlí-
žejí také pro příměstských tábo-
rech, na které by mohli umístit 
své děti. Knihovna už čtvrtým 
rokem nabízí dva turnusy, které 
se po loňském neuskutečněném 
táboru vrací s rytířskou temati-
kou a nabízí dětem pestrý pro-
gram v podobě sportovních akti-
vit, kreativních dílen nebo výletů 
po nedalekém okolí Přerova. 

„Pokud rodiče nabídka za- 
ujme, mohou se blíže informovat 
na webových stránkách knihov-
ny www.knihovnaprerov.cz nebo 
se obrátit přímo na dětské oddě-
lení knihovny. Přihlášky do obou 
turnusů přijímáme do 25. červ-
na,“ dodala Kopečková. fli

Výstavní prostory přerov-
ského zámku zaplnila rozmani-
tá díla osmi novodobých dráte-
nických mistrů – Lady Borecké, 
Věry Studené, Ladislava Šlech-
ty, Věry a Josefa Pichových, Mo-
niky Sochůrkové, Aleny Kulhán-
kové a Zdeňka Slavaty. Všichni 
společně vystavují už od roku 
2011 a svá díla představili v řadě 
muzeí a galerií po celé České re-
publice i na Slovensku. Mezi ex-
ponáty jsou drátované talíře 
a tácy, košíky nebo věšáky, ale 
také detailně propracované drá-
těné šperky, klobouky nebo jem-
ně oplétané kraslice. „Někteří 
z dráteníků vytváří také drátě-
né kočičky, ptáčky nebo motý-
ly zdobené korálky, jiní doká-
žou vytvořit i celý symfonický 
orchestr i s dirigentem a dal-
ší neuvěřitelně realisticky pro-
vedené zvířecí a lidské posta-
vy. Ze silného drátu však lze 

vyrobit i trojrozměrné objekty 
značné velikosti,“ přiblížila Jana 
Trtíková z Muzea Komenského 
v Přerově. Vedle lásky k drátu 
všechny autory spojuje také to, 
že jejich původní povolání má 
s drátenictvím pramálo společ-
ného. S drátenickým řemeslem 
se seznámili buď skrze veřejné 
kurzy, nebo jej postupně objevili 
studiem děl starých řemeslníků 
a literatury. Postupem času se 
všichni vystavující vypracova-
li na takovou úroveň, že dnes za 
své práce sklízí různá prestižní 
ocenění, někteří dokonce od Ce-
chu česko-moravských drátení-
ků získali titul mistra.

Exponáty doplní i mluvený 
komentář jejich autorů

Pro návštěvníky byly unikát-
ní exponáty připraveny k vidě-
ní dva měsíce, zavítat na výsta-
vu ale zatím stále není možné. 

Organizátoři tak usilovali o její 
prodloužení, a to se povedlo. 
„U autorských výstav, které pre-
zentují především exponáty z na-
šich sbírek, lze do určité míry ter-
mín konání upravit nebo alespoň 
jejich trvání prodloužit. To ov-
šem u zapůjčených putovních vý-
stav nebývá možné, nebo jen do 
malé míry. Výrobky u nás zůsta-
nou až do 28. června, poté popu-
tuje výstava do Čáslavi,“ podo-
tkla Trtíková.

Jenže čas běží a otevření mu-
zea pro návštěvníky je stále v ne-
dohlednu. Organizátoři výstavy 
se tak rozhodli zveřejnit ji online 

– na webových stránkách muzea, 
Instragramu, Facebooku a You-
Tube. K vidění je galerie fotogra-
fií, kromě ní to jsou také krátká 
videa s detaily drátovaných děl 
a vznikají také telefonické rozho-
vory s jednotlivými tvůrci. „Po-
stupně nahráváme telefonické 
rozhovory s autory děl, protože 
donedávna nešlo ani to, aby za 
námi přijeli. Už jsme nechtěli dál 
čekat na to, jestli se omezení zru-
ší, rozhodli jsme se výstavu zpří-
stupnit lidem alespoň takto na 
sociálních sítích. Obsah postup-
ně doplňujeme a rozšiřujeme,“ 
uzavřela Trtíková.  fli

Autorka výstavy Dráteníkův rok, Jana Trtíková, po telefonu nahrává rozhovory s autory expo-

nátů. Zveřejněné budou na Youtube. Foto | Archiv Muzea Komenského v Přerově
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V současné situaci lze jen velmi obtížně plánovat jakékoli kulturní 
akce pro veřejnost. To platí i pro výstavní projekty Muzea 
Komenského v Přerově, které se často připravují i více než rok 
dopředu. A tak se stalo, že výstava Dráteníkův rok, která měla 
být zahájena slavnostní vernisáží na začátku března, je sice 
kompletně připravena, ale dosud ji nikdo nespatřil. Pracovníci 
muzea se tak rozhodli expozici zpřístupnit veřejnosti online.
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Královnou přerovského sportu je fitnesska
Vyhlášení bylo letos bez diváků, pouze formou přímého přenosu. 
Přerovskou sportovkyní roku za loňský rok se stala fitnesska 
Lenka Červená-Bořutová. Loni konečně zlomila prokletí 
nemedailových umístění z mistrovství světa. Ve španělském 
letovisku Santa Susanna vybojovala stříbrnou medaili v nově 
utvořené kategorii fitness artistic. 

Kompletní výsledky ankety v jednotlivých soutěžních kategoriích

„Jde o sestavu bez těžkých ak-
robatických prvků, více se hod-
notí umělecký dojem, silové prv-
ky a nějaký nápad,“ vysvětlila 
čerstvá královna přerovského 
sportu. A také vyjádřila pochva-
lu městu, že soutěž i v současné 
situaci zorganizovalo. „Jde vidět, 
že si Přerov sportovců váží,“ řek-
la Červená-Bořutová, která zo-
pakovala svůj triumf po čtyřech 
letech. 

Poslední tři roky vládl měs-
tu Přerov úspěšný strongman 
Jiří Tkadlčík, ten se však pře-
stěhoval do Prahy a v rámci ka-
tegorií tak byl přesunut mezi 
„krajánky“. I tuto kategorii už 
v minulosti vyhrál, letos se ale 
musel sklonit před Martinem 
Zaťovičem.

Životní sezona Zaťoviče
Kapitán brněnské Kome-

ty v roce 2020 měl za sebou ži-
votní sezonu a těšil se na mist-
rovství světa. Zaťovič nasbíral 

v základní části Tipsport Extra-
ligy 50 bodů v 51 zápasech, byl 
třetím nejlepším střelcem sou-
těže a největším tahounem Ko-
mety Brno. Šampionát se však 
bohužel neuskutečnil.

„Neříkám, že jsem k tomu 
měl nějak blízko, ale výkony byly 
dobré a cítil jsem se dobře. Mož-
ná by se to povedlo, možná ne. 
Vše se ale zavřelo, je to škoda,“ 
řekl zkušený hokejový útočník.

Mezi sportovci působící-
mi mimo přerovské oddíly zví-
tězil před fotbalistou Filipem 
Novákem.

„Byla tam kolem mě hvězdná 
jména, jsem rád, že jsem to vy-
hrál, asi mi to tady v létě ještě 
někdo spočítá,“ vtipkoval. „Tato 
sezona byla pro Kometu neú-
spěšná, tohle je ocenění za tu 
minulou, která se nedohrála, 
a je to škoda. Tam jsme si věřili. 
Letos jsou ty pocity z života cel-
kově těžké,“ uznal. Mezi kolek-
tivy obhájili prvenství přerovští 

Mamuti, kteří v nejvyšší sou-
těži amerického fotbalu zaujali 
hlavně svou premiérou a skal-
pem vicemistrů republiky před 
plným stadionem. Hokejoví Zu-
bři skončili „až“ druzí. „Plánem 
bylo vyhrát minimálně tři zápa-
sy, to jsme nenaplnili. Po prv-
ním zápase nás hodně limito-
vala zranění. Chyběli nám čtyři 
lidé na jedné pozici, to byl dost 
velký problém,“ řekl ofenzivní 
koordinátor Mammoths Radim 
Dohnal. Přerované přesto skon-
čili šestí v republice.

Miloš Říha mladší  
vzpomínal na tátu

Osobností roku 2020 se sta-
la in memoriam hokejová legen-
da Miloš Říha. Cenu za zesnulé-
ho tatínka přišel převzít Miloš 
Říha mladší, čerstvě trenér ex-
traligové Plzně.

„Na mě byl vždycky ještě 
přísnější než na všechny ostat-
ní. Bylo to mezi námi hodně 
specifické. Na druhou stranu 
byl lidský, povahově perfekt-
ní člověk. Určitě se s ním dalo 
výborně vycházet. Vždy mu šlo 
hlavně o to, aby byl kolektiv 
úspěšný,“ vzpomněl na otce Mi-
loš Říha mladší.

Hlasování diváků o Ceně sym-
patie ovládl fotbalista Petr Mir-
vald z přerovské Viktorky, trené-
rem roku se stal kanoista Libor 
Šulák.

V mládeži dominovala kanois-
tka Gabriela Hermély, dvojnásob-
ná stříbrná medailistka ze závodů 
Olympijských nadějí v Szegedu, 
které nahradily mistrovství svě-
ta i Evropy.

Nejúspěšnějším mládežnic-
kým kolektivem byl vyhlášen 
dvojskif Veslařského klubu Pře-
rov Lukáš Vaněk, Jan Příkopa. 
Starší žáci brali stříbro na mist-
rovství republiky.

Nejlepším veteránem se za rok 
2020 stal vícebojař Jiří Tomešek, 
který loni stihl vybojovat dva titu-
ly mistra republiky.

Tři osobnosti byly uvedeny do 
Síně slávy přerovského sportu. 
Uznávaný trenér kolové Ivo Ka-
ras, basketbalová persóna Jiří 
Kocfelda a předseda házenkářů 
SK Žeravice Jiří Zubík.

Večerem z provizorního tele-
vizního studia v Městském domě 
provázel tradičně moderátor Ra-
dek Šilhan, součástí vysílání bylo 
také ohlédnutí za zvláštním „covi-
dovým“ rokem 2020 prostřednic-
tvím dokumentu Televize Přerov.

Jednotlivci – dospělí:
1. Lenka Červená-Bořuto-
vá (Fitness AVE, fitness) – Ko-
nečně zlomila prokletí nemedai-
lových umístění z mistrovství 
světa. Ve španělském letovisku 
Santa Susanna vybojovala stří-
brnou medaili v kategorii fitness 
artistic. V klasickém fitness byla 
ve světě sedmá, na mistrovství 
Evropy získala bronz. Na domá-
cí scéně závodila v kategorii bo-
dyfitness a na MČR získala stří-
bro a bronz.
2. Tomáš Šišma (Veslařský 
klub Přerov, veslování) – Čes-
ký reprezentant vybojoval v dis-
ciplíně párová čtyřka bez kor-
midelníka titul mistra Evropy 
v kategorii do 23 let. Je považo-
ván za jednu z největších nadějí 
českého veslování.
3. David Drštička (SK Přerov, 
atletika) – Na mistrovství České 
republiky do 22 let skončil čtvr-
tý v běhu na 400 metrů.

Jednotlivci – mládež:
1. Gabriela Hermély (Kano-
istika Přerov, kanoistika) – Na 
Olympijských nadějích v Sze-
gedu, které nahradily mistrov-
ství světa i Evropy, získala dvě 
stříbrné medaile v kategorii K2 
na tratích 500 a 1000 metrů. 
Je také několikanásobnou mis-
tryní republiky v kategorii K2 
a několikanásobnou medailis-
tkou v singlových disciplínách. 
Svými výkony si řekla o nabíd-
ku USK Praha, za který bude zá-
vodit v následující sezoně.
2. Linda Nosková (TK Pre-
cheza Přerov, tenis) – Šestnác-
tiletý talent se pomalu posouvá 
z juniorského tenisu mezi ženy. 
V roce 2020 v semifinále Ma-
cha Lake Open Linda potrápila 
Kateřinu Siniakovou. V junior-
ském světovém žebříčku jí letos 
v únoru patřila 13. pozice. Za-
hrála si dva juniorské grandsla-
my, na Rolland Garros vypadla 

ve čtvrtfinále, na Australian 
Open ve druhém kole.
3. Martin Sedlák (Veslařský 
klub Přerov, veslování) – Juni-
orský reprezentant vybojoval na 
osmě stříbrnou medaili z mist-
rovství Evropy juniorů.

Kolektivy – dospělí
1. Přerov Mammoths, 
A-tým mužů (americký fotbal) 
– Mamuti za sebou mají premi-
érovou účast v nejvyšší soutěži, 
do níž vstoupili památným ví-
tězstvím nad Ostravou Steelers. 
Po skalpu vicemistra republiky 
před plným stadionem a televiz-
ními kamerami ale přišla řada 
zranění a porážek. Přerov uko-
řistil dvě výhry a v tomto ohledu 
skončil na šestém místě z osmi 
účastníků Paddock ligy.
2. HC Zubr Přerov, A-tým 
mužů (hokej) – Přerovští ho-
kejisté i v roce 2020 ukázali, že 
právem patří ke špičce Chance 

ligy. Zubři obsadili v soutěži 
druhé místo za suverénním a do 
extraligy postoupivším Moto-
rem České Budějovice. Ziskem 
109 bodů v základní části vytvo-
řili historický klubový rekord.
3. KVP Přerov, A-tým mužů 
(vodní pólo) – Úspěšný celek 
vodních pólistů v minulém roce 
alespoň doplnil sbírku o trofej, 
která chyběla. Přerov poprvé 
v historii klubu slavil zisk Pohá-
ru ČSVP. Už ten ale poznamenal 
koronavirus, ligových bojů se fa-
noušci nedočkali.

Kolektivy – mládež
1. Veslařský klub Přerov, 
dvojskif starších žáků Lu-
káš Vaněk, Jan Příkopa 
(veslování) – Na dvojskifu bra-
li společně stříbrné medaile 
z mistrovství České republiky, 
mistrovství Moravy i mistrov-
ství oblasti Vltava. Medaile sbí-
rali i na skifu coby jednotlivci.

Pokračování na straně 14
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2. IHC Night Birds Přerov, 
starší žáci (in-line hokej) – 
Šest zápasů, šest výher. To je 
loňská bilance starších žáků Ni-
ght Birds, kteří tak suverénně 
ovládli Pohár ČAILH.
3. TJ Spartak Přerov, dvo-
jice žáků Tomáš Karas, Jan 
Jelínek (kolová) – Na finálo-
vém turnaji mistrovství České 
republiky žáků vybojovali Pře-
rované bronzovou medaili.

Krajánek roku
Martin Zaťovič (HC Kometa 
Brno, hokej) – V pětatřiceti měl 
za sebou životní sezonu a těšil 
se na poslední mistrovství svě-
ta. Martin Zaťovič nasbíral v zá-
kladní části Tipsport Extraligy 
50 bodů v 51 zápasech, byl tře-
tím nejlepším střelcem soutěže 
a největším tahounem Komety 
Brno. Šampionát se však bohu-
žel neuskutečnil.

Trenér roku
Libor Šulák (Kanoistika Pře-
rov, kanoistika) – Osobní trenér 
všech nominovaných kanoistů. 
Ti vybojovali medaile na nej-
prestižnějším světovém závo-
dě loňského roku, kterým byly 
Olympijské naděje v Szegedu. 
Trénuje od kategorií žactva po 
dospělé a pomohl k pátému mís-
to pro Přerov z 38 oddílů v Čes-
ké republice. Současně pomo-
hl v klubu vychovat aktuálně 10 
reprezentantů, což je historické 
maximum.

Masters
Jiří Tomešek (TJ Spartak Pře-
rov, atletika) – Stal se mistrem 
republiky v desetiboji kategorie 
M55, mistrem republiky v ha-
lovém sedmiboji kategorie M50 
a vítězem mezinárodního zá-
vodu Masters Europa Lovosi-
ce 2020 ve skoku o tyči katego-
rie M55, kde přidal také bronz 
v běhu na 100 metrů překážek. 
Na halovém mistrovství repub-
liky veteránů vybojoval ješ-
tě stříbro z pětiboje, stříbro ve 
skoku vysokém, bronz v běhu 
na 100 metrů překážek a bronz 
ve skoku o tyči. To vše v katego-
rii M50.

Osobnost roku
Miloš Říha starší, in me-
moriam (hokej) – Smutná 
zpráva zasáhla první zářijový 
den roku 2020 přerovský sport 
a celý český hokej. Ve věku 61 let 
zemřel bývalý útočník a uzná-
vaný trenér Miloš Říha. Jeden 

z nejslavnějších přerovských ro-
dáků vedl v posledních dvou se-
zonách reprezentační tým, v mi-
nulosti stál na lavičce klubů 
KHL Slovanu Bratislava, Avan-
gardu Omsk, Atlantu Mytiš-
či a zejména Spartaku Moskva. 
Jeho trenérská kariéra je neod-
myslitelně spjata také s Pardu-
bicemi. Vzpomínat na velkou 
osobnost tuzemského hokeje 
budou pochopitelně i v Přerově, 
kde svou obdivuhodnou kariéru 
nastartoval.

Síň slávy
Ivo Karas, TJ Spartak Pře-
rov (kolová) – Vynikající trenér 
v loňském roce oslavil osmdesá-
té narozeniny. Se sportem začí-
nal jako malý chlapec v Sokole 
a hrával i hokej za Meoptu. Ke 
kolové se dostal přes krasojízdu 
ve Spartaku Přerovské strojírny. 
Postupně se vypracoval na hrá-
če II. ligy. Už ve svých 21 letech 
se však začal více zajímat o tre-
nérskou práci. Díky nevelkému 
věkovému rozdílu dokázal s vel-
kým porozuměním přistupo-
vat při tréninku i mimo něj ke 
svým mladším svěřencům. Od 
roku 1963 se jeho žáci a junioři 
dostávali do popředí v domácích 
nejvyšších soutěžích. Vychoval 

plejádu dorosteneckých přebor-
níků ČSSR v kolové. Ivo Karas 
byl také předsedou Okresní-
ho svazu cyklistiky, zorganizo-
val oslavu 95. a 100. výročí cy-
klistiky v Přerově. Pracoval i na 
úseku STK tuzemské cyklistiky. 
Z důvodů vážnějších onemoc-
nění byl nucen udělat i dvě vět-
ší zdravotní přestávky. V roce 
2007 se znovu vrátil k trénin-
ku kolové žáků, velkou motiva-
cí pro něj byl zájem jeho vnuků 
Matěje a Tomáše o tento v Pře-
rově tradiční sport.

Jiří Kocfelda starší, TBS 
Přerov (basketbal) – Basketbal 
v Přerově loni slavil 85 let, krás-
nou osmdesátku oslavila také 
jedna z velkých osobností pře-
rovské košíkové. Jiří Kocfelda 
starší začal s trénováním v roce 
1973 na popud svého syna. Už 
o čtyři roky později s týmem 
slavil titul žákovských přebor-
níků kraje, tento triumf pak zo-
pakoval v roce 1980 s dorosten-
ci. O rok později se přesunul 
k týmu dorostenek, kde půso-
bila jeho dcera Vlaďka. A prá-
vě v dívčím basketbalu se Jiří 
Kocfelda dočkal největších tre-
nérských úspěchů. S družstvem 
žaček se v roce 1997 umístil na 

čtvrtém místě ve finále přebo-
ru České republiky. Díky tomu-
to výsledku pak tým působil 
v nově utvořené extralize mlad-
ších dorostenek a v roce 1999 
děvčata zopakovala bramboro-
vé umístění z republiky. Ve stej-
ném roce byl Jiří Kocfelda také 
coby asistent u starších doros-
tenek, které doma v Přerově vy-
bojovaly památný titul přebor-
nic České republiky. Extraligu 
starších dorostenek trénoval do 
roku 2004, poté vychovával žač-
ky. Za svůj přínos v rozvoji tělo-
výchovy a sportu získal několik 
ocenění a nyní k nim náleží také 
členství v Síni slávy přerovské-
ho sportu.

Pavel Zubík, SK Žeravice 
(házená) – Současný předseda 
výkonného výboru SK Žeravice 
Pavel Zubík je celoživotně spjat 
s házenou v Žeravicích. Nejpr-
ve jako aktivní hráč prošel vše-
mi mládežnickými kategoriemi, 
aby svou hráčskou kariéru coby 
obránce prvoligového družstva 
mužů završil ziskem čtyř titulů 
mistra republiky v letech 1987 
až 1990. Tehdy se jednalo ješ-
tě o národní házenou, sport, 
v němž žeravický klub dosáhl 
dosud nepřekonané mety 13 mi-
strovských titulů, desetinásob-
ného vítězství v Českém poháru 
a mnoha dalších úspěchů v do-
rosteneckých a žákovských ka-
tegoriích. V roce 1991 se Pavel 
Zubík dal na dráhu funkcioná-
ře a převzal pomyslnou štafetu 
od zesnulého otce Josefa Zubí-
ka, který stál u zrodu úspěchů 
spojených s národní házenou. 
Ve funkci místopředsedy klubu 
působil v letech 1991 až 2014, 
od tohoto roku dodnes je před-
sedou výkonného výboru, ale 
především pak jeho hnacím mo-
torem. Výraznou měrou se za-
sloužil o úspěšný přechod klubu 
na házenou mezinárodní a rov-
něž o rozvoj sportovního areálu 
v Žeravicích, který byl završený 
otevřením nové sportovní haly 
v roce 2020.

Cena sympatie
Petr Mirvald (1. FC Viktorie 
Přerov, fotbal) – Ve svých 17 le-
tech patří k členům základní 
sestavy divizních mužů. Hned 
v prvním ostrém zápase vstřelil 
krásnou branku rivalům z Koz-
lovic. Kromě fotbalových kvalit 
udivuje trenéry Viktorky svou 
výbornou atletickou připrave-
ností.  red

Vítězka hlavní kategorie Jednotlivci – dospělí – Lenka Červená-Bořutová.  Foto | Ivan Němeček
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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 a v Sokolovně.

VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA KČT TJ 
Spartak Přerov, www.vhtprerov.cz 
Tomáš Beránek 602 575 673
1.–3. 5. Bílý kámen + Žimrovice cyklo 3 dny, denní trasy 
80 km, ubytování Žimrovice, doprava individuální
14.–16. 5. Slezské Beskydy – pěší přechod pomezím Česka/
Polska. Denní trasy 18–22 km. Dva noclehy na horských cha-
tách, s možností polopenze. Doprava vlakem.
19. 5. Cooper test, běh 12 minut s měřením uběhnuté vzdále-
nosti, sraz 18:00 FC Viktorie Přerov

MUZEUM KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ 
www.prerovmuzeum.cz
PŘEROVSKÝ ZÁMEK 
Otevírací doba v květnu: 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 28. 6. Předindustriální krajina Moravy. Chodba ve 2. pa-
tře. Vstupné 20/10 Kč

do 28. 6. Dráteníkův rok. Galerie přerovského zámku. Vstup-
né 40/20 Kč.
do 1. 8. Josef Spáčil – Vzpomínky. Historický sál. Vstupné 
20/10 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, provozní doba 9:00–15:00
Informace o konání akcí ORNIS dle situace aktuálně na  
www.ornis.cz nebo FB.
Akce pro veřejnost:
1. 5. Vítání ptačího zpěvu – Hostýnské vrchy. Sraz v 7:00 na 
autobusové zastávce na Hostýně. Po svazích Hostýna kolem 
Lázní a Slavkova do Bystřice pod Hostýnem. Ukončení okolo 
13. hodiny. Ukázka odchytu a kroužkování ptáků.

2. 5. Vítání ptačího zpěvu – Záhlinice. Procházka soustavou 
Záhlinických rybníků a návštěva lužního lesa Filena. Pozoro-
vání ptáků a dalších živočichů a rostlin, ukázka kroužkování 
ptáků. Sraz v 8:15 před hospodou U Čápa v Záhlinicích, ukon-
čení asi ve 14:00.
3. 5. Mapujte s námi jaro! Poslední možnost odevzdání zá-
znamů o vašem pozorování příchodu jara do slosování o výlet 
s ornitology.
8. 5. Vítání ptačího zpěvu – Přerov. Sraz v 6:00 u ORNIS. 
Procházka podél řeky Bečvy do NPR Žebračka za hlasy ptáků. 
Průvodce Josef Chytil.
8. 5. Férová snídaně. Od 8:00 hodin snídaně na louce v Mi-
chalově. Přineste si snídani z regionálních nebo fair trade 
produktů. Snídat budeme odděleně, louka je dost veliká. Sou-
částí bude výstava na stromech a informace o spravedlivém 
obchodě.
10. 5. Houbařské pondělí. Povídání Jiřího Polčáka o hou-
bách, mykologická poradna. Od 17:00 hodin v Korvínském 
domě, Horní náměstí čp. 31 v Přerově. Vstupné 10 Kč. 
21. a 22. 5. Swap – výměnný bazar oblečení. Nabídněte 
a přineste jarní a letní oblečení, které už nenosíte, od 17. do 
19. 5. do ORNIS nebo až na akci. Cokoliv se vám bude hodit si 
naopak zdarma odnesete. Jen to, co byste nabídli svým nej-
lepším přátelům! 21. 5. od 17:00 do 19:00 hodin, 22. 5. od 9:00 
do 12:00 hodin, 1. patro nad bývalou prodejnou Baťa. Vstup-
né 30 Kč.
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.

Školní sportoviště se otevírají také veřejnosti
Základní školy ve městě nabízejí svoje 

areály, které v době mimo školní výuku mo-
hou sloužit i veřejnosti. Základní škola Tráv-
ník, Velká Dlážka, Svisle, Za mlýnem a Žela-
tovská tak zpřístupní za poplatek k užívání 
sportoviště za přítomnosti správce hřiště. 
Děti do 18 let mohou hřiště využívat zdarma, 
dospělí za pronájem uhradí danou hodino-
vou sazbu, která pokrývá provozní a mzdo-
vé náklady správce hřiště. Po zkušenostech 
z předchozího období navrhli ředitelé škol 
pro rok 2021 rozdílné výše úhrad, které od-
povídají zájmu veřejnosti o jednotlivá hři-
ště. Doprovod sportujícího dítěte neplatí. 
Podrobné informace najdete na webových 
stránkách škol.  ala

ZŠ Svisle
Volejbalové hřiště  170 Kč/hodina/kurt
Florbalové hřiště 170 Kč/hodina
Fotbalové hřiště  170 Kč/hodina
Házenkářské hřiště  170 Kč/hodina
Basketbalové hřiště 170 Kč/hodina
Nohejbalové hřiště  120 Kč/hodina
Tenisové hřiště  120 Kč/hodina/kurt
Beachvolejbalové hřiště  120 Kč/hodina/kurt
Minibasketbal, malá kopaná 120 Kč/hodina
Atletická dráha 110 Kč/hodina

ZŠ Velká Dlážka
Volejbalové hřiště 150 Kč/hodina/kurt
Beachvolejbalové hřiště  150 Kč/hodina/kurt
Streetbalové hřiště  150 Kč/hodina
Fotbalové hřiště  150 Kč/hodina
Házenkářské hřiště  150 Kč/hodina
Basketbalové hřiště  150 Kč/hodina
Softbalové hřiště  150 Kč/hodina
Tenisové hřiště  150 Kč/hodina/kurt
Atletická dráha  150 Kč/hodina

ZŠ Za mlýnem
Volejbalové hřiště 150 Kč/hodina/kurt
Basketbalové hřiště  150 Kč/hodina
Tenisové hřiště  150 Kč/hodina/kurt
Streetbalové hřiště  150 Kč/hodina

ZŠ Želatovská
Volejbalové hřiště  150 Kč/hodina/kurt
Fotbalové hřiště  150 Kč/hodina
Házenkářské hřiště  150 Kč/hodina
Basketbalové hřiště  150 Kč/hodina
Tenisové hřiště  150 Kč/hodina/kurt
Hokejbalové hřiště  450 Kč/hodina
Sprchy velké 340 Kč/cvičební jednotka
Sprchy malé 170 Kč/cvičební jednotka

ZŠ Trávník
Fotbalové hřiště  150 Kč/hodina
Házenkářské hřiště  150 Kč/hodina
Basketbalové hřiště  150 Kč/hodina
Tenisové hřiště  150 Kč/hodina/kurt
Volejbalové hřiště  100 Kč/hodina
Streetbalové hřiště  100 Kč/hodina
Atletická dráha  100 Kč/hodina

Základní škola Svisle připravuje projekt „Zpát-
ky ke hraní s kamarády“, s nímž se uchází o fi-
nanční příspěvek ve výši 306 tisíc 391 korun 
z Nadace ČEZ, která realizuje projekt Oranžo-
vá hřiště. „V plánu má rozšíření vlastního mul-
tifunkčního školního hřiště o plochu pro děti 
mladšího školního věku – převážně prvňáků 
až čtvrťáků, kteří navštěvují školní družinu,“ 
nastínil náměstek přerovského primátora Petr 
Kouba. Vedení školy počítá, že by z dotačních 
peněz pořídilo věž se skluzavkou, kolotoč na 
stání a houpačku - takzvané hnízdo. 
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Změny v konání akcí mohou být z důvodu aktuální covid-19 situace vyhrazeny.

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 
Otevření hradu veřejnosti bude vycházet z platných pro-
tiepidemiologických opatření.
1.–31. 5. otevřeno denně kromě pondělí 9–18 hodin
29. 5. Otevření sezónní výstavy Indra Stein: z doby smrtonos-
ných dětí
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:
3.–7. 5. Prodej vyřazených knih a časopisů, suterén MěK, 
Žerotínovo nám. 36 od 8.00 do 17.00 hod. (každý den kromě 
středy)
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
Zájmové aktivity včetně soutěží do doby otevření SVČ pro pre-
zenční výuku probíhají online, případně jako konzultace. Na 
letních pobytových a příměstských táborech zbývají poslední 
volná místa, seznam táborů a veškeré informace k aktivitám 
najdete na webu www.svcatlas-bios.cz. Přihlášky obdržíte 
u vedoucích táborů.
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 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

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 epidemiologic-
ké situace, v souladu s nařízením vlády. Informace: ATLAS 
– Žižkova 12, Přerov – 581 209 353. BIOS – Bezručova 12, 
Přerov – 581 725 009.

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

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

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
Centrum SONUS, Palackého 17a/2833, Přerov 
Pondělí 3. 5. 
8:30 cvičení s prvky Tai Chi
9:45 Nemoci očí – Olga Župková
11:00 cvičení paměti
Čtvrtek 6. 5. 
9:30 cvičení na balónech 
Pondělí 10. 5.
8:30 cvičení s prvky Tai Chi
9:45 Spišský hrad a Košice – Mgr. Eva Tkadlecová
Čtvrtek 13. 5. 
9:30 cvičení na balónech 
Pondělí 17. 5. 
8:30 cvičení s prvky Tai Chi
9:45 Tradice našich předků: Letnice – Mgr. Martina Krejčířová
Čtvrtek 20. 5. 
8:15 smovey kruhy
9:30 cvičení na balónech 
Pondělí 24. 5. 
8:30 cvičení s prvky Tai Chi
9:45 Pěstujeme bylinky v truhlíku – Olga Župková
11:00 cvičení paměti
Čtvrtek 27. 5. 
8:15 smovey kruhy
9:30 cvičení na balónech 
Pondělí 31. 5. 
8:30 cvičení s prvky Tai Chi
9:45 Dolomity – Mgr. Eva Tkadlecová
Internet pro seniory každé pondělí 8:45–12:45. 
Aktivity jsou určeny pouze pro klienty Setkávání seniorů 
SPOLU.
PC kurz pro mírně pokročilé – kurz se skládá z pěti lekcí, vždy 
v pondělí od 14:45 do 16:15. Kurz začíná v pondělí 7. červ-
na. Cena kurzu je 400, – Kč. Kurz probíhá v Centru SONUS, 

Palackého 17a a přihlásit se můžete u M. Krejčířové,  
tel. 777 729 521.

DUHA KLUB DLAŽKA 
14.–16. 5. Školení hlavních vedoucích, Přerov
21.–23. 5. Sbohem, městečko! Víkend pro děti, Rajnochovice
28.–30. 5. Velký táborový konkurz - školení vedoucích, 
Rajnochovice
Nabídka táborů Dlažky na léto 2021
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 

HVĚZDÁRNA PŘEROV
Pravidelná čtvrteční pozorování, při pěkném počasí a při jasné 
obloze od 22:00. V případě mimořádných úkazů budou infor-
mace o pozorování zveřejněny na webu  
www.hvezdarna-prerov.cz 

VÝSTAVIŠTĚ PŘEROV 
9. 5. a 23. 5. Nedělní trhy od 6:00 do 10:00 hodin.
Kalendář s informacemi o akcích je uveřejněn na webových 
stránkách Výstaviště Přerov: www.vystavisteprerov.cz 

 BAZÉN PŘEROV 
Vzhledem k současné situaci, související s pandemií onemoc-
nění COVID-19 a v souvislosti s vládními omezeními, nemůže-
me zveřejnit provozní dobu pro měsíc květen 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. 

Harmonogram květnového a červnového blokového čištění ulic města
Květnové čištění  
je naplánováno v ulicích:

4. 5. Havlíčkova, Jaselská, Neumanno-
va, 5. 5. Pod Valy, Kozlovská včetně parko-
viště, 11. 5. Hranická včetně parkovacích 
ploch, 12. 5. Šrobárova včetně parkovišť, 
dvory Kozlovská, 18. 5. Za Mlýnem včetně 
parkoviště, Malá Dlážka, Brabansko, 25. 5. 

Seifertova, 18. 5. Trávník, 26. 5. U Tenisu 
včetně parkovišť, Příční, U Rybníka.

V červnu se budou čistit následující ulice:
1. 6. Nádražní, Čechova, Tovární, 2. 6. 

Budovatelů, Malá Trávnická, 8. 6. Sušilo-
va, Jungmannova, 9. 6. Vsadsko, Dvořáko-
va u Rusalky, Klivarova včetně dvorů, 15. 6. 

Gen. Štefánika, 16. 6. Kosmákova včet-
ně parkovišť, Žižkova, P. Holého, J. Jiskry 
z Brandýsa, 22. 6. nám. Svobody, Denisova 
včetně dvorů, 23. 6. Pod Skalkou parkoviš-
tě před domy č.1–9, Tyršova I. část, Teličko-
va u domů č. 3–6, 29. 6. Kabelíkova a dvory 
u domů č. 3–13, 30. 6. Pod Skalkou včetně 
parkoviště.


