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Výměna parket v historickém 
Městském domě začala. 
Pracovníci demontovali čtyři sta 
metrů čtverečních dubových 
parket. Zcela nová podlaha 
bude ve velkém sále i v předsálí, 
v malém sále se budou parkety 
pouze brousit. Radnice za tuto 
akci zaplatí 2 miliony 700 tisíc 
korun, do konce léta bude 
zakázka hotová.

Nová podlaha bude ve velkém sále na ploše 275 metrů čtverečních, v předsálí 124 metrů čtverečních. Pod parketami čekalo na pracovníky překva-

pení v podobě vzkazu, schovali ho tam lidé, kteří parkety v roce 1992 vyměňovali.  Foto| 2x Pavel Ondrůj

Pietní akt na Švédských šancích bude také pro veřejnost
Od června připravuje Přerovské 

listy nová redakce. Kontaktovat ji mů-
žete na mailu: redakce@prerov.eu. 

Kulturní tipy, zajímavosti a  infor-
mace o  společenských akcích při-
jímá redakce na e-mailové adrese  
kultura@prerov.eu. 

Pokud vám do schránky nedoru-
čí Přerovské listy nebo máte výhra-
dy k  distribuci, pište na e-mail: re-
klamace@prerov.eu. Přerovské listy 
jsou distribuovány zdarma do všech 
schránek ve městě Přerov a  jeho 
místních částech.  red

Tři pracovníci rozebírají pod-
lahu v Městském domě postupně 
kus za kusem. „Sundávají par-
kety a dřevěné záklopy, což jsou 
fošny, na kterých byly parkety 
přibity hřebíky. Je to náročná 
a mravenčí práce,“ řekl Jiří Raba 
z oddělení investic přerovského 
magistrátu. V secesním domě, 
který je kulturní památkou i cen-
trem dění ve městě, se běžně ko-
nají plesy, koncerty či divadelní 
představení. Podlaha se měnila 
naposledy při generální rekon-
strukci na začátku 90. let. „Par-
kety byly značně opotřebované, 
třicet let se na nich značně pode-
psalo, sice po celou dobu probí-
halo jejich pravidelné broušení, 
další úprava už ale nebyla mož-
ná, výměna byla proto nutná,“ 
vysvětlil Raba. 

Zatímco ve velkém sále 
a v předsálí se bude pokládat 
zcela nová podlaha, v malém 
sále se bude podlaha jenom re-
novovat. „S broušením se už za-
čalo, hotový je takzvaný hrubý 
brus, a až proběhne tmelení spár, 
pustí se pracovníci do voskování 
a následného lakování,“ upřesnil 
Raba.

Když pracovníci s odkrývá-
ním začali, objevili nečekaný 

Masakr, který se odehrál 
v noci z 18. na 19. června roku 
1945 na Švédských šancích 
a kde bylo zavražděno 267 ne-
vinných lidí, bude vzpomenut 
v sobotu 19. června. Zástup-
ci města společně s pozvanými 
hosty a veřejností si tuto hrůz-
nou událost připomenou nejpr-
ve pietním aktem v 10 hodin na 
přerovském hřbitově, kde jsou 
uchovány ostatky mrtvých. Poté 
se přemístí na místo jejich vraž-
dy, ke kovanému kříži na Švéd-
ských šancích, kde v 11 hodin 

nález. Pod parketami byl ukrytý 
vzkaz na papíře z roku 1992. Ne-
chala jej tam firma, která tehdy 
v sále prováděla menší opravy, 
na papírku jsou podepsáni par-
ketáři, kteří s největší pravdě-
podobností na místě pracovali 
– Šrot a Odstrčil. „Skoro tři de-
sítky let starý vzkaz nám udělal 
radost, zvažujeme také, že by-
chom pod parkety, až se budou 
pokládat nové, také vložili nějaký 

Loni se uskutečnilo pokládání věnců na místě tragédie bez veřejnosti.  Foto: Město Přerov

odkaz,“ řekl programový vedoucí 
Městského domu v Přerově Pavel 
Ondrůj.

Položit novou podlahu by 
dělníci chtěli stihnout do kon-
ce srpna. Město plánovalo, že za 
akci zaplatí přibližně 3,5 milio-
nu korun. Ve výběrovém řízení 
byla vybrána firma, která nabíd-
la cenu nižší o 900 tisíc korun. 
Akce tak vyjde na 2,7 milionu ko-
run.  fli

proběhne společná modlitba. 
Pokud to vládní protiepidemic-
ká opatření dovolí, bude se moci 

této vzpomínkové akce zúčast-
nit jak veřejnost, tak i pozůstalí 
obětí. red
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Přenos ze zastupitelstva nebude

Hřbitovní WC je zpoplatněno
U  dveří toalet na přerovském hřbito-
vě byl namontován automat na min-
ce. Jednorázový poplatek činí 5 korun, 
dveřní automat přijme korunu, dvou-
korunu, pětikorunu nebo i  desetiko-
runu – ale pozor, zpět nevrací. „Proto-
že nechceme dopustit další devastaci, 
zpřístupníme zařízení pouze těm, kte-
ří zaplatí – a budeme věřit, že po tom-
to opatření už místo nebude lákat lidi, 
kteří sem přicházejí z jiných důvodů,“ 
doufá jednatel Technických služeb 
města Přerova Bohumír Střelec. Toale-
ty před třemi lety prošly rekonstrukcí 
za 600 tisíc korun – provedla se kom-
pletní oprava exteriéru i interiéru, po-
užívat je mohou i invalidní návštěvníci 
hřbitova.

KRÁTCE
Hasiči získají nové vozy

Na obnovu letitého vozového parku 
čekají jednotky dobrovolných hasičů ve 
dvou místních částech Přerova – Dlu-
honicích a  Čekyni. Do zakoupení aut 
bude město investovat 2 miliony 700 ti-
síc korun, velkou část nákladů pokryje 
dotace. Radní už schválili zadávací pod-
mínky k zakázce. „Na oba nákupy nám 
už Olomoucký kraj přispěl dohromady 
částkou 200 tisíc korun, Ministerstvo 
vnitra přikleplo každému vozu 450  ti-
síc,“ řekla náměstkyně přerovského pri-
mátora Hana Mazochová. 

Zasedání Zastupitelstva města Přerova, naplánované na 7. června, 
mění své působiště. Změnou bude i to, že si odpolední jednání 
začínající ve 14 hodin nebudou moci zájemci pustit v přímém 
přenosu na počítači či v televizi. Jde o výjimečnou situaci, kterou 
si vyžádaly okolnosti.

„Červnové přerovské zastupi-
telstvo se bude muset obejít bez 
kamer, zajišťujících přímý pře-
nos. Nebude se totiž konat na 
svém tradičním místě – v Měst-
ském domě, kde se vyměňují par-
kety a kde je k dispozici vybave-
ní pro přímý přenos,“ informoval 
primátor města Petr Měřínský. 
Vzpomněl, že jednání zastupi-
telů není možné ani v předcho-
zím místě – v Klubu Teplo, kde 

se aktuálně nachází očkovací 
centrum. Z větších sálů pak zbý-
vá jen zasedací místnost ve dvo-
ře domu ve Smetanově ulici číslo 
7, která není technicky k přenosu 
přizpůsobena, a úpravy by přišly 
na skoro deset tisíc korun. „Bylo 
by nutné nechat vybudovat optic-
ké připojení pro on-line přenos, 
cena na jednorázovou akci je tak 
příliš vysoká. Zvlášť, když veřej-
nost o informace nepřipravíme,“ 

vysvětlil Zdeněk Daněk z Kan-
celáře primátora. V místnosti je 
navíc potřeba posílit elektřinu – 
úprava byla naceněna na 5 tisíc 
korun a schválena primátorem, 
protože v budoucnu se výkonněj-
ší síť v zasedačce využije.

Zastupitelstvo, konané ve 
Smetanově 7, bude i nadále ote-
vřeno přihlížející veřejnosti. Sa-
mozřejmostí zůstává i to, že se 
celé jednání bude nahrávat a na-
hrávka ze zasedání pak bude 
podle zvyklostí vyvěšena na 
webových stránkách města. Kdo 
si tedy bude chtít vyslechnout ze 
záznamu, co v sále zaznělo, bude 
mít možnost.  lech

Školy si přilepšují i z dotací
Částka přesahující 6 milionů korun pu-
tuje z  dotačních státních balíčků do 
přerovských škol. Díky této podpoře 
se mají zlepšit vzdělávací podmínky 
dětí – zelenou má i zvyšování kvalifi-
kace pedagogů. Ředitelé škol se snaží 
čerpat peníze jak z  Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy, tak i z ji-
ných zdrojů. Například Základní škola 
Svisle požádala Nadaci ČEZ na projekt 
„Zpátky ke hraní s kamarády“. Uchází 
se o finanční příspěvek ve výši 306 ti-
síc korun na takzvané Oranžové hřiš-
tě. „Největší částku, 1 milion 429 tisíc, 
získala na podporu inkluze Základní 
škola J. A. Komenského v Předmostí,“ 
uvedla vedoucí odboru sociálních věcí 
a školství Romana Pospíšilová.

Denně naočkují 600 lidí
V  očkovacím centru v  Přerově, na je-
hož provozu se výrazně podílí Nemoc-
nice AGEL Přerov, vše běží podle plá-
nu a v současné době obslouží za den 
600  příchozích, což je maximální ka-
pacita v režimu za pět dní, osm hodin 
denně. Očkování probíhá v prostorách 
Klubu Teplo na Horním náměstí v Pře-
rově od středy 7. dubna a do 10. květ-
na zde zdravotníci aplikovali přícho-
zím 19 500 vakcín.  red

V bazénech se uklízí a vyměňují se poškozené kachličky
Bazény i koupaliště zůstáva-

jí zavřené – přestože se otepluje 
a slunečné dny lákají hlavně ro-
diny s dětmi za zábavou a vod-
ními radovánkami na veřejná 
koupaliště. Loni začátek sezo-
ny zbrzdila pandemie, přesto se 
přerovský plavecký areál i kou-
paliště v Penčicích v polovině 
června návštěvníkům ke kou-
pání otevřely. Kdy začne letoš-
ní sezona, zatím není jasné. Pro-
vozovatel obou areálů ale hlásí, 
že je vše na otevření připraveno. 
„Čekáme na rozvolnění. Až ten 
moment nastane, jsme nachys-
táni,“ potvrdil jednatel Sporto-
višť Přerov Jaroslav Hýzl. 

Bazény jsou zavřeny už té-
měř rok. Otevřely se vloni od za-
čátku pandemie jen na několik 
málo letních měsíců, konkrétně 
mezi 25. květnem a 9. říjnem. 
Povolení otevřít dostaly ještě 
na začátku prosince, poté se už 
nadobro zavřely. Přes zimu tak 
v obou areálech proběhly nut-
né opravy. „V uzávěře jsme pro-
vedli odstávku, kdy jsme všech-
ny bazény vypustili a provedli 
údržbu a opravy, u kterých ne-
byly příliš velké náklady, ale 
mohli jsme využít čas, který na 
tyto opravy při běžném provo-
zu není. Byl proveden také po-
řádný úklid i v místech, kam 
se běžně nedostaneme,“ uvedl 
Hýzl.

Vláda počítá s otevřením ba-
zénů až spolu se saunami a well- 
ness službami v předposled-
ní, tedy páté vlně rozvolňování, 
až se výrazně zlepší epidemická 

Koupaliště a bazény zatím zůstávají zavřené. Poslední přípravy na znovuotevření jsou v plném 

proudu. Foto | Město Přerov

situace. V případě otevření ba-
zénů a koupališť počítá provo-
zovatel přerovských areálů se 
zajištěním hygienických poža-
davků. „Samozřejmostí je pravi-
delná dezinfekce toalet, madel, 
zábradlí. Hlavně, aby lidé nemě-
li strach přijít,“ uvedl Hýzl.

Speciální nátěr odolá  
vlivům vody

V prázdných areálech teď 
probíhají standardní práce spo-
jené s údržbou venkovních pro-
stor. „V Přerově na venkovním 
plaveckém areálu vyměňujeme 
poškozené kachličky, v Penči-
cích natíráme modrou barvou 
dno bazénu. Nátěr má spe-
ciální složení, aby odolal vli-
vům vody,“ upřesnil Hýzl. Jak 
dále řekl, letitá bazénová vana 

v Penčicích by už potřebovala 
vyměnit, na rekonstrukci čeká 
také tamní sociální zařízení 
a okolní dlážděné plochy – in-
vestice, kterou město plánuje. 

Před třemi lety se z městské 
kasy investovalo do oprav. „Na-
koupily se a instalovaly parní 
generátory, vyměnil se náklad-
ní výtah pro přepravu bazé-
nové chemie, pořídila se nová 
časomíra. Loni tu byla vymě-
něna vířivá vana, ze které uni-
kala voda. Prioritou je vybudo-
vání nových startovacích bloků, 
které budou odpovídat normám 
pro většinu závodů,“ vyjmeno-
val Hýzl. Aktuální informace 
k provozní době přerovského 
plaveckého areálu a koupaliště 
v Penčicích jsou na www.bazen-
prerov.cz.  fli



Určitě bezproblémový průjezd mezi Přerovem 
a Olomoucí a také napojení na dálnici ve směru na Os-
travu. Úzké hrdlo v podobě podjezdu v Předmostí bylo 
nahrazeno krásnou stavbou, která tu řadu let chybě-
la. Po dokončení celé stavby včetně okružní křižovat-
ky u prodejny Lidl bude komfortně a bezpečně napo-
jeno také Předmostí.

Určitě všichni Přerované vnímají i nadále enormní 
stavební činnost v  rámci dopravních staveb. To s  se-
bou bohužel také nese negativní vlivy v podobě do-
pravních omezení. Asi všichni vnímáme nárůst počtu 
nákladních vozidel, která naším městem projíždějí. 
Velký vliv na to má uzavřená Tovární ulice pro vozidla 
nad 3,5 tuny, kde momentálně probíhá stavba průpi-
chu, všechna vozidla nad 3,5 tuny musí přes ulice Komenského, 17. listopadu, Bratří Ho-
vůrkových a 9. května, tedy po silnicích 1. a 2. třídy. 

V tomto případě stanovuje dopravní značení a povoluje objízdné trasy Olomoucký 
kraj. Zaslal jsem na patřičná místa dopis s návrhem dopravních opatření, která by ješ-
tě více omezila vjezd tranzitujících nákladních vozidel. Tím by se situace měla výrazně 
zlepšit. Součinnost i nadále přislíbila republiková i městská policie. Jsem také rád, že 
ŘSD vyslyšelo mou žádost a na novém úseku dálnice D1 ve směru z Ostravy u Lipníka 
nad Bečvou upravilo dopravní značení. Nyní je nově naváděna doprava od Ostravy smě-
rem na Brno po dálnici D35 přes Olomouc, doposud to bylo přes Přerov.
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Parkovací odstavné pruhy začnou 
také procházet strojním čištěním

Město bude strojově čistit odstavné pruhy sloužící k  parkování. Za 12 kilometrů zaplatí asi 

čtvrt milionu korun.  Foto | Město Přerov

Tomáš Navrátil, radní města 
Přerova, má na starost dopra-
vu a  koordinaci dopravních 
staveb na území města.  
 Foto | Město Přerov

Na čištění některých státních 
a krajských silnic první, dru-
hé a třetí třídy se bude podílet 
Přerov. Naplní se tím historic-
ká, zhruba dvanáct let stará do-
hoda mezi městem a vlastníky 
komunikací, v rámci níž bylo slí-
beno „něco za něco“ – konkrét-
ně možnost parkování za pří-
slib čištění. „Ročně by městskou 
kasu měla tato údržba 12 kilo-
metrů cest přijít maximálně na 
čtvrt milionu korun,“ konstato-
val radní Michal Zácha. 

Problém s čištěním státních 
silnic se v Přerově datuje rokem 
2009, kdy bylo svoláno jedná-
ní, na kterém se řešilo zhorše-
ní čistoty některých komunika-
cí, především těch první třídy 
spravovaných Ředitelstvím sil-
nic a dálnic – a druhé a třetí 
třídy, které jsou v majetku Olo-
mouckého kraje. A padla doho-
da. „Kraj nám dovolil, aby v od-
stavných pruzích třeba na třídě 
17. listopadu, v ulici Velká Dláž-
ka nebo v ulici Bří Hovůrkových 
mohla parkovat auta. A za tuto 
benevolenci město slíbilo, že 
bude parkovací pruhy čistit. To 
se i dělo, ale v roce 2016 už neby-
lo čištění krajských komunikací 

radními schváleno,“ vzpomněl 
na dohodu a její důsledky 
Alexandr Salaba z oddělení do-
pravy přerovského magistrátu. 
Připustil i to, že od roku 2018 
nebyly zmíněné komunikace – 
a další třeba v ulicích 9. května, 
Komenského, Palackého, Dvo-
řákova, Hranická či Tovární – 
řádně vyčištěny. „Byly jen za-
meteny po zimním období, a to 
bez vymístění parkujících vozi-
del. Logicky jsou proto zarostlé 

plevelem, zaneseny vrstvou ne-
čistot, více se tudíž práší. Teď 
budou tyto silnice uklizeny dů-
kladně, auta budou muset řidiči 
na dobu nezbytně nutnou zapar-
kovat jinde,“ doplnil Zácha. 

Radní města čištění státních 
a krajských komunikací na květ-
novém jednání odsouhlasili. 
Harmonogram ještě nebyl sta-
noven – jakmile bude znám, na-
jdou ho řidiči s předstihem na 
webu města.  lech

Nové opatření se týká těchto silnic:

Státní komunikace

ULICE PLOCHA DÉLKA

9. května 13 145 m2 1 112 m

Bří 
Hovůrkových 5 469 m2 440 m

Komenského 3 522 m2 300 m

Palackého 4 738 m2 590 m

tř. 17. 
listopadu 12 752 m2 972 m

Velká Dlážka 14 444 m2 1 178 m

CELKEM 54 071 m2 4 591 m

Krajské komunikace

ULICE PLOCHA DÉLKA

Brabansko 1 117 m2 162 m

Dvořákova 16 218 m2 1 589 m

Hranická 7 482 m2 937 m

Husova 3 519 m2 333 m 

Komenského 4 282 m2 315 m 

Kramářova 918 m2 69 m 

nábř. Rudol-
fa Lukaštíka 1 267 m2 152 m 

Osmek 7 184 m2 1 014 m

Tovární 7 552 m2 761 m 

Velké 
Novosady 5 041 m2 281 m

Za Mlýnem 3 109 m2 425 m

Želatovská 13 231 m2 1 284 m

CELKEM 70 920 m2 7 322 m

CELKEM 124 991 m2 10 908 m 

Co přineslo spuštění estakády? 
Otázka pro radního Tomáše Navrátila

Další dva miliony na chodníky
služeb města Přerova, kteří se od 
začátku června do konce července 
budou pohybovat i v Tománkově 
ulici, kde je čeká oprava 225 me-
trů čtverečních za skoro 300 ti-
síc, v Durychově ulici se pustí do 
178 metrů čtverečních, což bude 
stát 237 tisíc, ve Ztracené ulici 
opraví 124 metrů čtverečních za 
280 tisíc korun.

V jarní etapě prošly za mi-
lion a čtvrt vylepšením chodníky 
v ulicích Alšova, Pod Hvězdárnou 
a Bratří Hovůrkových, v novotě je 
i spojnice Sokolské a Velké Dlážky. 
Kompletní rekonstrukce míří i do 
Komenského ulice, kde se koncem 
června pustí stavební firma do 
výstavby nových konstrukčních 
chodníkových vrstev a vymění 
dosluhující dlažbu za zámkovou. 
Za čtvrtkilometrovou zónu, kte-
rá se bude rekonstruovat tři měsí-
ce, zaplatí Přerov částku 2 miliony 
360 tisíc korun.   lech

Špatný stav chodníků v přerov-
ských ulicích prochází dlouhodo-
bou kritikou. V předešlých letech 
se začalo s dílčím předlažďová-
ním i s kompletní rekonstrukcí 
pěších ploch. Také s prvními jar-
ními dny letošního roku se objevi-
li v ulicích dlaždiči - některé chod-
níky už jsou v novotě, další jsou 
právě teď nachystány na vylepše-
ní. Letní část oprav přijde na dva 
miliony. 

„Největší zásah čeká od 
29. května do konce srpna trasu 
v ulici U Hřbitova, kde se v rám-
ci první a druhé etapy opraví 
924 metrů čtverečních chodníků 
a stát nás to bude 1 milion 225 ti-
síc korun. Stejně jako na dalších 
adresách se i tady počítá s výmě-
nou betonové dlažby a stávajících 
obrubníků, v ceně jsou i terénní 
úpravy za obrubami,“ uvedl rad-
ní Michal Zácha. Opravy budou 
provádět pracovníci Technických 
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PŘEDSTAVUJEME PŘEROVSKÉ KAPELY

BluesGang – hrají blues, ale i funky, rock, jazz
Seriál o přerovských kapelách 
pokračuje a my přinášíme 
rozhovor s frontmanem další 
hudební kapely. Tentokrát jsme 
si povídali s Liborem Okáčem 
o jeho BluesGangu. 

Monika Fleischmannová

Zleva kytarista Libor Okáč, bubeník Vlado Čech a baskytarista Michal Žáček.  

 Foto | Archiv BluesGangu 

Za jakých okolností se dala 
kapela dohromady a proč 
jste si vybrali právě blues?

Kapela BluesGang je složená 
ze zkušených muzikantů, kte-
ří už dříve účinkovali v jiných 
kapelách. Na bicí hraje Vlado 
Čech, na basovou kytaru Mi-
chal Žáček a já kromě toho, že 
zpívám, hraji také na kytaru. 
Dohromady nás stmelilo blues 
– styl hudby, ze kterého pů-
vodně vyšly všechny hudební 
směry, který je postaven na cí-
tění převážně 12taktového ryt-
mu. Na blues se nám líbí to, že 
je to jednoduchá muzika, kte-
rou ovšem musí muzikant cítit. 
Převážně hrajeme tedy blue-
sové skladby, kromě toho ale 
také i rock, funky, v některých 
skladbách se najde i nádech jaz-
zových prvků. Našimi idoly jsou 
Jimi Hendrix, Eric Clapton, Ri-
ley B. King, Stevie Ray Vau-
ghan, John Lee Hooker, skupi-
ny ZZ Top, Cream, C. C. Revival 
a další staré poctivé kapely ze 
70. a 80. let. Většinu skladeb 
repertoáru máme převzatou 
od těchto hudebníků a kapel. 
V poslední době ale vzniklo pár 
vlastních písní s českými texty.

Co máte kromě muziky 
společného?

S Michalem Žáčkem máme 
společného koníčka – turisti-
ku a domácí kutilství, s Vlado 
Čechem jednoznačně potápě-
ní a zimní sporty. Oba jsme se 
nadchli pro snowboard – Vlado 
byl jedním z prvních snowboar-
distů v republice a já jezdím na 
snowboardu snad pětadvacet 
let. Ještě donedávna jsem na 
prkně visel i za kajtem při ki-
teboardingu, ale časem mě toto 
adrenalinové opojení přešlo. 

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

Máme pronajatou zkušeb-
nu v Přerově. Tam se scházíme, 
zkoušíme, nadáváme si, jak to 
hrajeme blbě, kdo a kde udělal 
chybu, nakonec se pochválíme. 
Řekl bych ničím výjimečná pří-
prava na koncerty. 

O kolik koncertů kapela 
loni přišla?

My nejsme kapela, která 
se hudbou živí, všichni máme 
zaměstnání. Bubeník je ma-
jor ve výslužbě a kromě toho 
dělá správce sportovního are-
álu v Kozlovicích, basák je au-
toklempíř a já jsem provozním 
chemikem ve výrobě v Preche-
ze. Peníze z koncertů šly pře-
devším na zaplacení nájmu za 
zkušebnu nebo třeba na stru-
ny a paličky. Takže jsme během 
té dlouhé koronavirové pau-
zy nepřišli o zásadní příjmy. 

BLUES

Hudební styl, který vznikl 
v afroamerické otrocké komu-
nitě v 19. století v USA. Hud-
ba vychází z náboženských 
gospelů a spirituálů, je velmi 
výrazně ovlivněna africkou 
hudbou původních národů. 
V minulosti byl kladen hlav-
ní důraz na sólový zpěv, který 
byl později často doprovázen 
kytarou. Slovo blues v ang-
ličtině vyjadřuje depresivní, 
smutný stav, což charakterizu-
je i mnoho bluesových skla-
deb. Často se však objevují 
i skladby s veselým obsahem.

Naplánováno jsme měli asi de-
set koncertů. Převážně jsme 

měli hrát v klubech a na jed-
nom jazzovém festivalu. Ob-
vykle jsme vystupovali v Pře-
rově v klubu Véčko, restauraci 
Pivovar nebo BaseCamp. 

Hrávali jsme také napří-
klad v Brně, v Benátkách nad 
Jizerou, Hranicích, Valašském 
Meziříčí. Letos jsme ale jen 
zkoušeli, když to konečně bylo 
možné. Scházeli jsme se ve 
zkušebně a hráli alespoň sami 
pro sebe. Také jsme nacvičova-
li nové skladby. Teď už jen če-
káme na ten „slavný“ okamžik, 
kdy se koncertování zase spus-
tí. Až nám řeknou: „Ano, teď 
už můžete, pánové, hrát – bez 
prokazování antigenním tes-
tem, očkovacím průkazem, 
potvrzením, že jste prodělali 
covid.“

Během uplynulého roku měla kapela naplánováno deset koncertů nejen v Přerově, ale třeba i ve 

Valašském Meziříčí. Kvůli pandemii ale byla všechna vystoupení zrušena.  Foto | Archiv BluesGangu 
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Poplatky za odpady a psa mohou 
Přerované zaplatit po prázdninách

Poplatky za odpad a za psa jsou 
prodlouženy. Zatímco za psa byli 
Přerované povinni zaplatit do 
konce února, za svoz komunální-
ho odpadu do posledního června. 
Termín placení je prodloužen do 
konce září. Zástupci města se pro 
posunutí termínu rozhodli proto, 
aby lidé – kteří jsou zvyklí platit 
na pokladnách magistrátu – zby-
tečně nemuseli v této době vážit 
cestu na úřad a neshromažďo-
vali se tu. Za takzvané „smetné“ 

platí už třetím rokem 700 korun, 
majitelé chat mají sazbu sníženou 
o 50 procent. U psů není jednot-
ná suma. „Nejvyšší sazba za jed-
noho psa činí tisíc korun, nejnižší 
200 korun a chovatelé už vědí, do 
které kategorie spadají,“ konsta-
tovala Milena Lanžhotská z pře-
rovského magistrátu. Stejně tak je 
posunutý termín poplatku za uží-
vání veřejného prostranství a za 
pobyt - i v těchto případech stačí 
zaplatit do 30. září.  fli

Osvobozeni od poplatku jsou lidé se zdravotním postižením, majitelé psů, kteří mají složeny 

záchranářské, canisterapeutické nebo myslivecké zkoušky. Také ti, kteří převzali psa z útulku. 

 Foto | Monika Fleischmannová

Nájemné v městských bytech se letos zvedlo
Město Přerov vlastní 1405 

bytů. Z toho 141 z nich je sociál-
ních, jedná se o jednotky v před-
nádražní čtvrti – v ulicích Ko-
jetínská, Husova a Škodova. 
Byty jsou určeny pro žadatele, 
kteří mají příjem domácnosti do 
2,4 násobku životního minima 
za poslední čtvrtletí předchá-
zející měsíci, ve kterém žadatel 
žádá o nájem. Nejnižší nájemné 
v městských bytech bylo 55 ko-
run za metr čtvereční. Od první-
ho května je cena vyšší o pět ko-
run – zvedla se na 60 korun za 
metr čtvereční. „Každý vysoutě-
žený byt má jinou cenu za metr 
čtvereční, rozhoduje to, s jakou 
cenou uchazeč uspěje. Rozmezí 
je od 60 do 120 korun,“ upřesni-
la Petra Hirschová z přerovského 
magistrátu.

Výběrového řízení na měst-
ský byt se může účastnit každý, 
kdo splňuje tyto požadavky: pří-
jem zajištěný aktivní účastí na 
trhu práce nebo výměrem sta-
robního důchodu, peněžitá po-
moc v mateřství, čistý rejstřík 

trestů a bezdlužnost vůči měs-
tu. Uchazeč musí také dolo-
žit výpis z přestupků. „Zájemce 
o byt z výběrového řízení žádá 
písemnou formou, prostřednic-
tvím přihlášky, doloží požado-
vané formuláře a v uzavřené sa-
mostatné obálce k tomu přiloží 
i nabízenou cenu za metr čtve-
reční. Vše je pak do uzávěrky po-
třeba odevzdat na podatelnu na 
adrese Bratrská 34,“ vysvětlila 
Hirschová.

Jaký je další postup?
Po uzávěrce jsou pak všech-

ny obálky zpracovány na oddě-
lení bytové správy, každá obálka 
je otevřena a jsou překontrolova-
né doložené dokumenty. Jediné, 
co se neotvírá, je obálka s nabíd-
nutou cenou. Pokud jsou zjištěné 
u některých uchazečů nedostat-
ky nebo nemají všechno potřebné 
doloženo, žadatel je vyřazen.

Přehled uchazečů je pak zpra-
cován a předložen na komisi rady 
města, která na svém zasedání 
otevře obálky s cenou. Uzavření 

nájemní smlouvy komise dopo-
ručí radě města u toho žadatele, 
který splnil veškerá kritéria a na-
bídl nejvyšší cenu za metr čtve-
reční. Následně je radě města po-
skytnut materiál, kde schvaluje na 
doporučení komise uzavření ná-
jemních smluv. Součástí usnese-
ní je také neschválení nájemních 
smluv u neúspěšných uchazečů. 
„Ti, kteří ve výběrovém řízení ná-
jemní smlouvu získají, jsou pak 
telefonicky nebo písemně kontak-
továni pracovníky oddělení byto-
vé správy a jsou vyzváni k úhradě 
jistoty na byt a podepsání nájemní 

MAGISTRÁT/VEŘEJNÉ ZAKÁZ-
KY A VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ/VOLNÉ 
MĚSTSKÉ BYTY/BYTY PRO 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

 fli

smlouvy na jeden rok,“ dodala 
Hirschová.

Přesný postup a prázdné for-
muláře k vyplnění jsou na webu 
města. Pokud je vypsáno výběro-
vé řízení, tak je tento odkaz aktiv-
ní i u každého nabízeného bytu. 
Další informace najdete na webu 
města:  

Městský dům v ulici Komenského číslo 18. Lidé, žijící v městských bytech, platí od května vyšší 

nájemné o pět korun za metr čtvereční.  Foto | Město Přerov
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V přerovském skleníku roste exotická agáve obecná, která letos pokvete. Rostlina kvete jen 

jednou za život a pak umírá. Od června si ji návštěvníci mohou přijít prohlédnout.  

 Foto | Město Přerov

www.lekarna.agel.cz

Lékárnu AGEL najdete v Nemocnici AGEL Přerov
na ulici Dvořákova 75.     

Léky Vám připravíme k vyzvednutí
v Lékárně AGEL, kterou si vyberete

Budeme Vás informovat o stavu
rezervace a dostupnosti léků

www.lekarna.agel.cz/rezervace-leku

Zajistíte si
dostupnost
léků při
vyzvednutí

Rezervujte On-line
své léky na předpis

inzerce

Stroje sečou na deset centimetrů, 
zvažuje se založení lučních trávníků

Pracovníci technických slu-
žeb od dubna kosí trávu ve městě. 
Pravidelně sečou trávu na sídliš-
tích, kolem hřišť i na zbývajících 
travnatých plochách. Seče se tak, 
aby porost měl po zásahu zhruba 
deset centimetrů. Oproti loňsku, 
kdy byla na náměstí Přerovského 
povstání ponechána vyšší tráva, 
letos sekačky pokosí trávu i tam. 
„V letošním roce nejsou určeny 
plochy s vyšším porostem. V loň-
ském roce jsme vyzkoušeli expe-
riment, abychom vyhověli těm, 
kteří si přáli ve městě mít namís-
to kratších trávníků velkorysou 

louku. Na náměstí Přerovského 
povstání, v centru města, jsme 
posekali jen okrajové části a pro-
středek nechali volně růst, za ce-
lou sezónu jsme jej posekali pou-
ze dvakrát. To se ale neosvědčilo, 
protože plocha nekontrolovatelně 
zarostla plevelem,“ vysvětlil radní 
Michal Zácha.

Květnaté louky podél 
cyklostezky

Podél cyklostezky za parkem 
Michalov budou ponechány plo-
chy s lučním porostem a bu-
dou koseny po odkvětu, což je 
dvakrát ročně. Louky by mohly 
vzniknout i na dalších místech. 
„Zvažujeme založení ploch s luč-
ním trávníkem, přičemž se stá-
vající trávník rozruší a násled-
ně oseje vylepšenou luční travní 
směsí, výsledky by se měly do-
stavit přibližně za 3 až 4 roky. 
V současné době hledáme vhod-
nou lokalitu, kterou nachystáme 
tak, aby se práce mohly uskuteč-
nit v podzimních měsících,“ do-
dal Zácha.  fli

OTEVÍRACÍ DOBA SKLENÍKU V PARKU MICHALOV

červen: denně 9–16 hodin
červenec, srpen, září, říjen: středa, sobota, neděle 10–16 hodin

Zavlažovací vaky zabrání usychání
Speciální zavlažovací vaky 

budou opět během horkých dnů 
osvěžovat stromy i keře. Po ce-
lém městě je jich rozmístěno 
k mladým výsadbám asi sto. 
Dokážou zavlažovat do hloub-
ky a zabránit usychání nově vy-
sázených rostlin. „Plastové vaky 
o obsahu zhruba 60 litrů po-
stupně pouští vodu ke kořenům 
– když se naplní vodou, v prů-
běhu tří až pěti dnů postup-
ně prosakuje v okolí dřeviny. 
Navíc voda neodtéká po povr-
hu, údržba dřevin je tak daleko 
efektivnější. Naplňovat je bu-
dou pracovníci Technických slu-
žeb města Přerova,“ uvedla Sva-
tava Doupalová z přerovského 
magistrátu. Speciální vaky se 
doplňují vodou průběžně, pod-
le potřeby se přemísťují k nově 

vysazeným dřevinám jak ve 
městě, tak i v místních částech – 
chrání stromy třeba v Předmos-
tí, v parku Michalov i na náměs-
tí TGM. 

Muškátové pyramidy  
tvoří tisícovka rostlin

Květinová výzdoba centrální-
ho náměstí se stává tradicí – už 
po třetí za sebou budou na ná-
městí TGM umístěny pyramidy 
osazené muškáty. Zdobit cent-
rum města od konce jara až do 
podzimu bude šest dvoumetro-
vých květinových pyramid, ve 
kterých jsou vysázeny převis-
lé červené muškáty. Použilo se 
1 350 kusů rostlin a celkové ma-
teriálové náklady činí přibližně 
33 tisíc korun, přičemž za polo-
vinu byly nakoupeny rostliny.  fli

Sečení trávy začalo. Pracovníci technických slu-

žeb ji sečou na deset centimetrů. 

 Foto | Město Přerov
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V červnu začne sběr holubích mláďat a vajec

Přestože je to zakázané, lidé často zdivočelé holuby přikrmují. Nejčastěji na náměstí TGM.   

 Foto | Město Přerov

V období od ledna do dubna 
probíhal v Přerově klecový 
odchyt přemnožených 
divokých holubů. 
Specializované firmě se 
podařilo odchytit 250 těchto 
ptáků.

VÝSTAVIŠTĚ FLORA, AREÁL SAMBA

29. 5. – 30. 6. 2021
VÍCE NA WWW.MORAVSKEDIVADLO.CZ

inzerce

Ročně firma převeze do sa-
načního podniku asi 600 di-
vokých holubů. „Klece s náv-
nadou umísťujeme na střechy 
a půdy domů, kde je holubů nej-
více. Klecový odchyt skončil, ale 
naše práce nekončí – od června 
do srpna budeme sbírat holubí 
mláďata a vejce. Těch se sesbírá 
ročně okolo tří set,“ řekl majitel 
odchytové firmy Radek Stískal. 
Pravidelný odchyt těchto ptáků 
tak udržuje populaci zdivočelých 
holubů v přiměřených počtech. 
Přerov za tuto službu platí ročně 
217 tisíc korun.

„Největší výskyt těchto ptá-
ků je v ulicích Polní, Kojetínská, 
Husova a na náměstích Fran-
tiška Rasche, Svobody a T. G. 
Masaryka. Holubi nejsou zcela 

likvidování, pouze redukováni 
na přijatelnou úroveň. Hnízdiš-
tě divokých holubů jsou totiž re-
zervoáry nakažlivých onemoc-
nění, která se mohou přenášet 
na člověka. Navíc v místech, kde 
se nacházejí, dochází ke znečiš-
tění domů, památek i veřejné-
ho prostranství,“ upřesnila Mi-
chaela Kašíková z přerovského 
magistrátu. 

V Kojetínské ulici do sítě lapili 
holubí kolonii

Přestože se daří počty kori-
govat, jsou ale lokality, kde se 
přemnoží. Hned 400 holubů na-
jednou se podařilo firmě v loň-
ském roce odchytit v Kojetín-
ské ulici. „Dostali jsme tip, že na 
půdě jednoho domu se vyskytuje 
půdní kolonie. Všech 400 kusů 
jsme chytili do sítě, je to velký 

úspěch, který se povede málo-
kdy, běžně odchytíme za týden 
asi 40 holubů. Díky tomuto se 
holubí populace v Přerově ra-
pidně snížila,“ řekl Radek Stís-
kal. Firma na půdě poté proved-
la ještě sanaci trusu, kterého se 
tam nastřádalo několik tun. „Od-
chycení holubi jsou utraceni hu-
mánním způsobem podle platné 
legislativy, tedy utraceni v plyno-
vých nádobách a odvezeni do ka-
filerie. Kroužkovaní holubi jsou 
vypuštěni,“ doplnila Kašíková.

Nejčastěji se Radek Stís-
kal o výskytu holubů dozvídá 
od Přerovanů, jsou to ale právě 
místní, kteří často divoké holu-
by navzdory zákazu krmí. „Lidé 
nejčastěji krmí divoké holu-
by na náměstí T. G. Masaryka. 
Upozorňujeme občany, že pod-
le obecní vyhlášky je odhazová-
ní krmiva a krmení zdivočelých 
holubů na veřejném prostran-
ství považováno za znečišťová-
ní, a je tedy zakázáno. Porušení 
zákazu je přestupkem,“ uzavře-
la Kašíková.  fli

Společný piknik pod širým nebem?  
U Laguny vznikne nová grilovací zóna

Zatraktivnit přerovskou od-
počinkovou oblast, rozšířit na-
bídku volnočasových aktivit, na-
bídnout lidem možnost udělat si 
piknik u vody, relaxovat u jídla. 
To všechno má splňovat nová gri-
lovací zóna u Laguny, o které roz-
hodli radní.

Lidé si mohou přinést gril  
a posedět s přáteli

„Místo chceme vybudovat 
rychle a levně, bez nutnosti opat-
ření ze strany stavebního úřadu. 
Kousek od vodní plochy nechá-
me vytvořit zpevněnou štěrkovou 
plochu o velikosti zhruba 5 krát 
5 metrů, kam si mohou návštěv-
níci přinést dva grily. My dodá-
me sadu dvou stolů s lavičkami,“ 
uvedl primátor města Petr Mě-
řínský. Slíbil, že grilovací místo se 
začne budovat ještě letos – a když 
se záměr ujme a bude se lidem lí-
bit, není vyloučeno rozšíření plo-
chy nebo pořízení zabudovaných 
veřejných grilů.

S nápadem na novou atrak-
ci v relaxační části Přero-
va přišel radní Jakub Navařík. 

„V posledních letech se v mno-
ha městech Evropy, a dnes už 
i v České republice, objevují ve-
řejné grilovací zóny. Ty jsou ob-
líbeny především obyvateli měst, 
kteří jinak nemají příležitost tak-
to posedět s přáteli u grilu, pro-
tože nevlastní vhodný pozemek,“ 
vysvětlil Navařík, proč myšlen-
ku prosazoval. Zabýval se všemi 
lokalitami, které by byly vhodné 
– nakonec navrhl místo u velké 
Laguny.

Areál je oblíbeným místem 
návštěvníků už řadu let

 I když jde oficiálně o přírod-
ní koupaliště až pro patnáct set 
osob, do vody plavci vcháze-
jí sporadicky. Přerované spíše 
využívají okolní plochy. Nachá-
zí se tu dětské hřiště i sportoviš-
tě pro míčové hry, odrostlé děti 
či dospělí tu mohou na posilova-
cích strojích trénovat svou fyzič-
ku. Milovníci discgolfu tady mají 
svou trasu a v těsné blízkosti je 
rovněž park pro skateboardis-
ty a koloběžkáře. Součástí areálu 
jsou také dvě restaurace. lech
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Vinaři chtějí vyrobit slámové víno z Tramínu

Před pandemií se sklizní pomáhali přátelé i brigádníci. Poslední dva roky by se na vinici bez pomoci 

rodiny neobešli. Foto | Archiv Marka Ťápala

Na vinici na Žernavé 
v Předmostí je rušno. Na 
přelomu února a března skončili 
Marek Ťápal se svým parťákem 
Jiřím Kolářem s řezem révy. 
V těchto dnech okopávají 
vinohrad a čistí kmínky, které 
slouží po provedeném řezu jako 
další možnost redukce výnosu 
hroznů. Z Čekyňského kopce se 
celý duben ozývaly zvuky pily.

•	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

„Rozhodli jsme se letos zru-
šit vedení „na hlavu“, se kterým 
jsme nebyli spokojeni, révy jsme 
proto převedli na nízké vede-
ní na drátěnce a ponechali jsme 
pouze jeden referenční řádek,“ 
vysvětlil Marek Ťápal, který si 
přeje, aby se už oteplilo. Sice jar-
ní mrazíky jen tak tak nezničily 
letošní úrodu, kvůli dlouhé zimě 
ale začala réva rašit později.

S jarními pracemi tady vždy 
pomáhali brigádníci, jenže po-
slední dva roky kvůli naříze-
ním vlády to není možné. Ruku 

k dílu tak musela přiložit rodi-
na. Práce na vinici o rozloze tři 
tisíce metrů čtverečních, nej-
větší v Olomouckém kraji, ni-
kdy nekončí. Na třetině hektaru 
tady roste pět odrůd – Ruland-
ské modré, Chardonnay, Tramín 
červený, Hibernal a Kerner. Ač 
se to může zdát nemožné, všech-
ny odrůdy bez problémů dozrá-
vají do přívlastkových kvalit. 

Žádná umělá hnojiva
Každý rok majitelé vinohradu 

zkouší překvapit milovníky vína 
něčím novým. Ani letos tomu 
nebude jinak. „Vinici jsme po-
jali jako experimentální jak ve 
smyslu výsadby, tak ve smyslu 
vyráběných vín. Nevidíme svět 
vína „červeno-bíle“, když může 
nabídnout tak širokou paletu 
vůní a chutí. Děláme vína bílá, 

červená, poločervená, oranžo-
vá a letos bude klaret z Rulandy 
modré. Kromě toho se z letoš-
ních hroznů Tramínu pokusíme 
vyrobit slámové víno – pokud 
Bůh dá a sklidíme zdravý vyzrá-
lý hrozen,“ řekl Jiří Kolář. 

Vinice je provozována v bio 
režimu, vyloučeny jsou herbi-
cidy, syntetická hnojiva i pesti- 
cidy. Hnojení je pouze udržo-
vací, a to statkovými hnojivy, 
kompostem či zeleným hnoje-
ním. Dvojice vinařů své výrob-
ky se značkou Vinum Predmos-
tensis distribuuje především 
v regionálních vinárnách a re-
stauracích. Když vloni zača-
la pandemie, měli obavy, aby 
víno prodali. „Odpadaly nám 
degustace a posouvaly se ter-
míny, zrušeny byly například 
Olomoucké vinné slavnos-
ti i přerovské Hudební léto na 
hradbách. Přesto se nám po-
dařilo víno vyprodat,“ dodal  
Ťápal.  fli

Peníze z virtuální aukce výtvarných děl studentů pomohou zvířatům v ZOO
Studenti přerovského Gym-

názia Jakuba Škody pořádají 
dobročinnou akci Maluj za ZOO! 
Snaží se tak získat finanční pro-
středky pro zoologickou zahradu 
v Olomouci na Svatém Kopečku. 
Výtvarné práce studentů si může 
kdokoliv zakoupit díky online 
aukci. Veškerý výtěžek půjde zví-
řatům z této zahrady. Vydražené 
výrobky budou po ukončení auk-
ce předány nebo poslány poštou 
jejich novým majitelům.

Dobročinná akce Ma-
luj za ZOO! je reakcí na nedo-
statek finančních prostředků 

Žáci své práce vytvářeli během května, ať už doma, nebo ve škole při výuce. Foto | Petra Urbášková

zoologických zahrad v době 
pandemie. Projekt, za jehož ná-
padem stojí Studentský senát 
Gymnázia Jakuba Škody, by měl 
pomoci zvířatům v nedaleké olo-
moucké zoologické zahradě. 

„Žáci během května tvořili 
v rámci výuky výtvarné výcho-
vy, ale i ve svém volném čase. 
Jejich téma bylo jasné – zvířata 
a živočichové v ZOO, zoologická 
zahrada a vše kolem ní. Hotové 
práce jsme vyfotili a umístili na 
facebookové stránky školy. Tam 
probíhá jejich online aukce, kde 
si díla může kdokoliv koupit při-
hazováním ceny. Nejvyšší přiho-
zení získá dané dílo. Aukce trvá 
deset dnů – od 1. do 10. červ-
na,“ upřesnila Petra Urbášková 
z pedagogického sboru Gymná-
zia Jakuba Škody. Noví majitelé 
mohou peníze posílat pod varia-
bilním symbolem na účet, který 
vznikl právě pro tuto dobročin-
nou akci. 

Studenti pomáhají  
také seniorům

Maluj za ZOO! není jedinou 
dobročinnou akcí Studentského 
senátu. Už druhým rokem po-
řádá sbírku Úsměvy seniorům. 
„Ze získané částky se nakoupí 

společenské hry a další zajíma-
vé pomůcky pro klienty v domo-
vech seniorů přerovského regi-
onu. Studenti tak chtějí zpestřit 
život lidem v těchto místech, ale 
také propojit vztahy mezi mladý-
mi a staršími lidmi,“ dodala Petra 
Urbášková.

Studentský senát Gymná-
zia Jakuba Škody má dlouhole-
tou tradici. Tvoří jej zástupci jed-
notlivých tříd, kteří jsou voleni 
svými spolužáky. Představuje 

především komunikační prvek 
mezi studenty a vedením školy. 
Společně se snaží zlepšit a zpří-
jemnit všem žákům prostředí 
ve škole, pořádají zajímavé akce 
a soutěže – například Suit Up 
Day, den, kdy se soutěží o nej-
lépe oblečeného studenta, nebo 
Škoda Talks, kdy mohou žáci 
besedovat se zajímavými hosty, 
tím posledním byl ředitel psy-
chiatrické léčebny v Kroměříži 
Petr Možný.  fli
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Na trzích bude první letošní med

Tržní

inzerce

Farmářské trhy probíhají od 
dubna tradičně každý druhý 
čtvrtek v měsíci na náměstí T. G. 
Masaryka. Lidé mají o trhy vel-
ký zájem, ovšem záleží také na 
počasí. „Nejsou trhy jako trhy. 
Zatímco ty dubnové byly per-
fektní – návštěvníci byli zvědaví 
a žádostiví nákupů, trhy v květ-
nu byly doslova „plačtivé“ – vy-
datně pršelo po celý den, kvůli 
počasí nepřijeli někteří prodej-
ci, nepřišli ani nakupující. Kvů-
li deštivému počasí jsme trhy 
museli ukončit dříve,“ řekla or-
ganizátorka Jana Neradilová 
z přerovské Okresní agrární ko-
mory, která trhy pořádá už pá-
tým rokem.

Další trhy jsou v plánu 
10. června a velkým lákadlem 
pro návštěvníky je akce nazva-
ná Ryba na talíř. Lidé se mohou 
podívat na správné vykostění 
ryb a jejich porcování. Kuchař 
přímo před očima návštěvníků 
připravené ryby tepelně upraví. 
Projekt bude doplněn přímým 
prodejem sladkovodních ryb 

z Rybářství Tovačov. „Součástí 
akce je i ochutnávka hotových 
ryb, jenomže aktuálně se ochut-
návky nesmí kvůli nařízení vlá-
dy konat. Věříme, že se to do ko-
nání trhů ještě změní. I to, že 
snad konečně budeme moci ná-
vštěvníkům trhů připravit pose-
zení,“ dodala Neradilová. Oproti 

Zatímco dubnovým farmářským trhům přálo počasí, ty květnové musely být kvůli dešti ukončeny 

dříve. Foto | Archiv Jany Neradilové

minulým trhům, budou k vidění 
také řemeslné výrobky – dřevě-
né, košíkářské zboží, šité tašky 
a vaky, šperky, dětské obleče-
ní i keramika. Prodávat se bude 
i první letošní med. Trhy budou 
otevřeny od 9 do 16 hodin a ná-
vštěvníci musí počítat s dodržo-
váním hygienických opatření.  fli

Informace o odstávce jen 
pro zaregistrované

Doposud České energetické 
závody informovaly o plánova-
né odstávce elektřiny prostřed-
nictvím letáků. Dlouhá léta byly 
vylepovány na veřejném pro-
stranství. Od začátku roku už 
ale papírová oznámení nikde ne-
visí. Informace o přerušení do-
dávky elektřiny bude ČEZ roze-
sílat prostřednictvím sms zpráv 
nebo e-mailem. „Na základě 
zpětné vazby od našich zákazní-
ků je stávající systém výlepu „pa-
pírových“ oznámení v místě plá-
novaných odstávek nevyhovující. 
Mezi nejčastější připomínky pa-
tří, že si vylepených plakátů ne-
všimnou, a o plánované odstávce 
se tak nedozvědí včas,“ řekl ředi-
tel úseku Provoz a řízení distri-
buční soustavy ČEZ Distribuce 
Radim Černý.

Informace online budou po-
skytovány nejpozději 15 dní pře-
dem bezplatně zaregistrovaným 
zákazníkům. Registraci lze pro-
vést na www.cezdistribuce.cz/
sluzba. Zákazník musí uvést da-
tum narození, právnické osoby 
IČO a také EAN kód.  fli
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V domově pro seniory si přejí vlastní kuchyň
Pokračujeme v představování organizací města. Další v pořadí jsou 
Sociální služby, které jsou největším poskytovatelem sociálních 
služeb na území Přerova, včetně všech jeho místních částí. Zajišťují - 
co do objemu i sortimentu - rozhodující podíl kvalitních, ekonomicky 
dostupných sociálních služeb a ošetřovatelské péče. Podrobně se 
o fungování organizace rozpovídala její ředitelka Jana Žouželková.

Monika Fleischmannová

Ředitelka organizace Sociální služby Přerova 

Jana Žouželková.

 Foto | Archiv Jany Žouželkové

Mohla byste organizaci 
představit – co je její hlav-
ní činností?

Poskytujeme celkem šest 
druhů sociálních služeb – soci-
ální poradenství, osobní asis-
tenci, pečovatelskou službu, ať 
už terénní, nebo ambulantní, 
denní stacionáře, což je ambu-
lantní služba, a také domovy pro 
seniory a domovy se zvláštním 
režimem. Dále se staráme o děti 
v jeslích.

Do kterého zařízení a kon-
krétně do čeho jste v po-
sledních letech nejvíce 
investovali?

Velmi výraznou rekonstrukcí 
prošly jesle. Opravilo se venkov-
ní okolí objektu, nechali jsme 
vyměnit dlažbu, opravili stře-
chu a na zahradě doplnili ven-
kovní herní prvky. Proměnu má 
za sebou i interiér - úpravy se 
týkaly především zajištění bez-
pečnosti a hygieny dětí. Výraz-
nou rekonstrukcí prošlo i záze-
mí pro pečovatelky v domech 
s pečovatelskou službou, kli-
enti všech těchto domů mohou 
ve společenských místnostech 
využít počítačovou techniku 
nebo se tam mohou setkat s ro-
dinou při oslavách. V domově 

pro seniory postupně dochází 
k výměně mechanických pečo-
vatelských lůžek za pohodlnější 
elektrická polohovatelná lůžka. 
Rekonstrukcí prošel i duchovní 
stánek domova – kaple. 

Co ještě plánujete vylepšit?
Obyvatelé domova pro seni-

ory si ze všeho nejvíce přejí ku-
chyň, která jim v zařízení chybí. 
Celodenní stravu jim totiž do-
dává externí firma. Zmoderni-
zovat je potřeba i mobiliář v do-
mově, po třinácti letech provozu 
je značně opotřebovaný. V nepo-
slední řadě bychom chtěli zlepšit 
prostředí zahrady – to vše je na-
ším dlouhodobým plánem. 

Jak se vaší organizace do-
tkla koronavirová krize? 

Velmi významně – režimová 
opatření, krizové plány, strikt-
ní protiepidemická opatření, 
testování zaměstnanců i klien-
tů, vytvoření takzvané covido-
vé zóny, poskytování péče v ce-
lotělových oblecích v podzimní 
covidové vlně, nošení chirurgic-
kých roušek a později respirá-
torů i v době letních prázdnin. 
Dodržování všech těchto opat-
ření je velmi psychicky i fyzic-
ky náročné. A to nejen pro per-
sonál. Celé „covidové“ období je 
obzvlášť náročné zejména pro 

seniory, kteří velmi těžce nesou 
kontakt na dálku. Velmi dlou-
hou dobu byly návštěvy v do-
movech pro seniory úplně za-
kázané. Atmosféru jsme se tak 
snažili zpříjemnit například vi-
deohovory přes tablety. Dohlí-
želi jsme na to, aby měli klienti 
nabité telefony a jejich blízcí jim 
mohli nosit balíčky. Na začátku 
prosince jsme v domově umož-
nili testování rodinným přísluš-
níkům, kteří ihned poté mohli 
přijít k nám na návštěvu. A tře-
ba jesličky, služba pro naše nej-
menší klienty, byly i přes velký 
zájem zavřeny úplně.

Dokážete už vyčíslit, jaké 
ztráty způsobila vašim 
zařízením epidemická 
opatření? 

Pandemie měla na organi-
zaci dopad i ekonomický. Cel-
kový propad a náklady spojené 
s bezpečnostními a hygienic-
kými opatřeními představovaly 
částku 8,6 milionu korun. K za-
jištění finančního pokrytí všech 
opatření a propadu příjmů vy-
hlásilo rezortní Ministerstvo 
práce a sociálních věcí a Mini-
sterstvo zdravotnictví v průbě-
hu roku několik mimořádných 
dotačních titulů, do kterých 
se naše organizace úspěšně 
zapojila. 

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

I přesto, že některé služby 
byly pozastaveny, organizace 
propouštět nemusela. Naopak, 
zaměstnanci vypomáhali na ji-
ných službách, kde právě chy-
běli – ať už z důvodu ošetřovaní 
člena rodiny, či vlastní pracovní 
neschopnosti. Stalo se, že nám 
například v domově chyběla 
více než polovina zaměstnanců. 
S péčí o klienty nám tak pomá-
haly sestřičky ze zavřených jes-
liček, kromě toho nám pomáhali 
dobrovolníci i z jiných nezisko-
vých organizací, i z přerovské 
farnosti. Velmi nám pomohli 
také studenti ze Střední zdra-
votnické školy v Hranicích. 

V domově pro seniory žije 82 klientů. Takto probíhá společné rehabilitační cvičení pod vedením fyzioterapeutky. Nejoblíbenější terapií je trénink paměti pod vedením certifikované trenérky.

  Foto | Archiv Domova pro seniory v Přerově
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Brány hradu Helfštýn jsou opět otevřeny, turisté sem míří hlavně 
o víkendu. Výlet do útrob hradu je láká navzdory tomu, že kvůli 
vládnímu nařízení se mohou procházet pouze po nádvoří, a kromě 
toho se podívat do kraje z vyhlídky. Omezeny jsou také skupinové 
prohlídky. Protože návštěvníci nemohou do vnitřních prostor, 
kde jsou umístěny expozice, je o třetinu snížené vstupné. Zatímco 
v minulých letech byl kulturní program na hradě nabitý, letos, 
vzhledem k situaci, je první akce plánovaná až v polovině června.

Na Helfštýně je možné vyzkoušet si řemesla

První akcí pro návštěvníky, 
která by měla oživit venkovní 
prostory za hradbami, jsou Helfš-
týnské ateliéry – projekt Muzea 
Komenského v Přerově, který se 
uskuteční už po sedmé. Kdo za-
vítá na hrad v sobotu 12. června, 
může zhlédnout ukázky jednot-
livých muzejních profesí, které 
budou doplněny o řemeslné díl-
ny. „Spolupracujeme s různými 
okolními skupinami, například 
s lidmi, kteří pracují s kůží, se 
dřevem, nebo s provazníky, kte-
ří splétají provazy. Návštěvníci 
se mohou u každého řemesla za-
stavit a vyzkoušet si jej. Na akci 
se velmi těšíme, ovšem vše bude 
ještě záležet na podmínkách sta-
novených vládou. Ty současné se 

jeví jako nereálné, věříme, že do 
června se ještě změní,“ upřesnil 
kastelán hradu Jan Lauro.

Hefaiston bude v srpnu
Pro fanoušky kovářství má 

vedení hradu dobrou zprávu – 
Hefaiston – mezinárodní se-
tkání uměleckých kovářů, které 
na hradě u Lipníku nad Bečvou 
probíhá už od roku 1982, se le-
tos uskuteční. „Poslední srpno-
vý víkend se návštěvníci mohou 
opět těšit na tradiční festival. 
Ten se koná pravidelně, jedi-
nou výjimkou byl loňský rok, 
kdy se akce kvůli pandemii ko-
ronaviru neuskutečnila. Už ne-
chceme znovu narušit kontinui-
tu festivalu. Jsme smíření s tím, 

že mezinárodní účast bude mi-
nimální a nejspíš už nebude na 
místě prezentovat festival jako 
největší umělecké setkání ková-
řů na území Evropy, jak jsme byli 
zvyklí. Připravujeme se na to, že 
půjde o setkání desítky českých 
a slovenských umělců, a chce-
me, aby ten prostor pro setkání 
měli,“ vysvětlil Lauro. V minu-
lých letech se festivalu účastni-
lo na pět set uměleckých kovářů 

z celého světa, na které se přišlo 
podívat obvykle na deset tisíc 
lidí. Kvůli tomu, že nejsou pro ve-
řejnost přístupné vnitřní expozi-
ce, zaplatí turisté nižší vstupné. 
Namísto sto padesáti korun jen 
osmdesát korun. Až bude možné 
poskytnout návštěvníkům plný 
rozsah služeb, cena vstupného se 
opět zvýší. Aktuální informace 
jsou na webových stránkách hra-
du Helfštýn www.helfstyn.cz. fli

Návštěvníci si mohou prohlédnout pouze nádvoří hradu Helfštýn. Do vnitřních prostor se zatím 

kvůli nařízení vlády nedostanou. Tuto expozici tak ještě nikdo nespatřil. Foto | Jan Lauro

Spolu najdeme 
to nejlepší řešení

Galerie
Přerov

inzerce
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„Letňák“ bude v červnu patřit pohádce o princezně

Letošní novinkou jsou výlety s cyklo-kartou

Pro účastníky akce Přerov jede na kole jsou připraveny odměny. Předloni se uskutečnilo slav-

nostní předávání cen, letos si soutěžící své odměny budou moci vyzvednout v Městském in-

formačním centru.  Foto | Město Přerov
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Odstartoval třetí ročník soutěže Přerov jede na kole. Na rozdíl 
od předchozích ročníků jsou v letošním dvě soutěžní kategorie 
– první je již tradičně zaměřena na pravidelnost, určena je 
jednotlivcům, ale i lidem z jedné firmy, kanceláře či dílny.

Jaké máte plány na prázdniny?

Kateřina Novotná
My už máme zarezervovanou cha-
tu v Buchlovicích na Jižní Moravě. 
Každý rok jsme jezdívali do Jese-
níků nebo do Beskyd, ale chtěli 
jsme mít jistotu teplejšího počasí. 
Loňské léto nebylo vůbec pěkné, 
pořád pršelo a byla poměrně zima. A k moři nám 
to s malými dětmi přijde ještě zbytečné.

Zdeněk Bareš
Nejraději trávím dovolenou v Čes-
ku. Protože mám rodinu na Šu-
mavě, tak jezdím nejčastěji tam. 
Pravidelně navštěvuji také Karlo-
vy Vary. Kam letos vyrazím, zatím 
ještě netuším. Představu mám, 
ale jsem člověk, který nic neplánuje a rozhoduje 
se spontánně, ze dne na den.

Markéta Žáčková
Dovolenou plánujeme, ale rozhod-
neme se podle situace. Nejradě-
ji bychom chtěli vyrazit autem do 
Chorvatska, ale jestli to bude s ně-
jakým očkováním, tak to raději zů-
staneme tady. Máme to rádi i u nás 
v Čechách, protože máme i dva psy, tak s nimi jezdí-
váme do hor do Jeseníků nebo do Beskyd. Uvidíme.

ANKETA

Novinkou letošního roku 
je kategorie druhá – „Na výlet 
s cyklo-kartou“, která je urče-
na rodinám, skupině přátel ale 
i členům pracovních kolekti-
vů, kteří musí dosáhnout sedmi 
cílů. Klání má tak nejen moti-
vovat Přerovany k bezmotoro-
vé a pro přírodu šetrné dopra-
vě, ale také stmelovat pracovní 
kolektivy.

Registrace do kategorie 
„Pravidelnost“ se uskutečnila 
v květnu. Maximálně pětičlenné 
týmy, které tvoří pracující star-
ší 18 let, v čele se svým kapitá-
nem, si teď průběžně zazname-
návají své cesty. „Každý tým by 
měl během měsíce června, přes-
ně v období od 1. do 25. června, 
absolvovat do práce na kole, ko-
loběžce, bruslích či pěšky ales-
poň 60 procent svých cest. Zá-
roveň ale platí, že žádný úsek 
sledované cesty nesmí být vyko-
nán automobilem či na motorce. 
Soutěžní týmy si musí průběž-
ně evidovat své cesty a poté své 
výsledky zaslat organizátorovi 
akce, kterým je město Přerov,“ 
upřesnila Jana Pivodová z pře-
rovského magistrátu.

Minimální vzdálenost, kte-
rou soutěžící ujede na kole či 
ujde pěšky při jedné cestě do 
práce, je stanovena na jeden 
kilometr. Zapsané výsledky se 

dvakrát zasílají ke kontrole or-
ganizátorovi akce – v polovině 
a na konci soutěže. Při splnění 
minimální hranice 60 procent 
cest do práce na kole či pěšky 
bude soutěžní tým zahrnut do 
slosování o drobné ceny a po-
zván na společné setkání všech 
týmů. 

Druhá soutěžní kategorie 
probíhá do 31. srpna

Letošní novinkou a také 
zpestřením soutěže je nová ka-
tegorie nazvaná „Na výlet s cy-
klo-kartou“. Soutěž je určena 
pro ty, kteří rádi provozují ve 
volném čase cykloturistiku, ať 
už jsou to rodiny, pracovní ko-
lektivy, nebo parta přátel. „Kaž- 
dý soutěžní tým dostane od po-
řadatele takzvanou cyklo-kartu, 
do které následně bude sbírat 
razítka z jednotlivých navští-
vených míst – cílů svých cest. 
Bude se jednat o významné pa-
mátky a atraktivní místa v okolí 
Přerova, například zámek Tova-
čov či hrad Helfštýn,“ doplnila 
Pivodová. Do hry o ceny budou 
zařazeni ti, kteří navštíví všech-
ny cíle uvedené na cyklo-kartě. 
Do karty natisknou turistické 
razítko daného cíle a vyplněnou 
kartičku pak zašlou organizáto-
rovi – stačí ji vyfotit nebo nas-
kenovat. Svou odměnu za účast 

v soutěži si pak mohou vyzved-
nout v Městském informačním 
centru v Přerově.

Město Přerov organizuje akce 
na podporu každodenního pou-
žívání kola při cestě do práce už 
od roku 2015, kdy se do soutěže 

zapojily prakticky všechny vel-
ké přerovské firmy. Loni byla 
soutěž zrušena z důvodu ne-
příznivé epidemiologické situ-
ace. Další podrobné informa-
ce o soutěži jsou na webových 
stránkách města Přerova.  fli

Kino na Kolečkách přijede do 
městského parku Michalov. Pří-
znivci českého filmu se mohou 
těšit na promítání pod širým 
nebem. To odstartuje ve středu 
16. června pohádkou Princezna 

zakletá v čase. „V červenci se ná-
vštěvníci mohou těšit na letošní 
komedii Matky, kde ústřední po-
stavu ztvárnila Hana Vagnero-
vá, v srpnu na rodinný snímek 
Gump – pes, který naučil lidi žít, 

• 16. 6.  Princezna zakletá  
 v čase 95 Kč

• 21. 7.  Matky 120 Kč

• 18. 8.  Gump – pes,  
 který naučil lidi žít  
 120 Kč

což je psí příběh o lásce a nadě-
ji,“ doplnila Michaela Výborná 
z Kina na kolečkách. Kino je ote-
vřeno vždy hodinu před promí-
táním a vstupenku je možné za-
koupit na místě.  fli
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Hraje se o poukaz do knihkupectví
Ještě stále se děti mohou zapojit do čtenářské soutěže Čtení 
není nuda, která je prodloužena až do konce letních prázdnin. 
Odměnou pro devět nejúspěšnějších účastníků bude poukaz do 
jednoho z přerovských knihkupectví. 

Vstupenky na představení v Městském domě je možno vrátit do června

Smyslem soutěže je přilá-
kat děti do knihovny a příjem-
nou formou je přivést ke čtení 
a čtenářským návykům. Ti, kte-
ří přečtou nejvíce knih, mohou 
získat poukaz do knihkupec-
tví. „Neříkáme dětem, co mají 
číst, výběr necháváme zcela na 
nich. Prostřednictvím soutěže 
je chceme blíže seznámit také se 
stále oblíbenějšími audiokniha-
mi, pomocí nichž lze pohodlně 
číst takzvaně ušima. V půjčov-
ně pro děti máme momentálně 
k dispozici hned 458 CD s mlu-
veným slovem, takže výběr je 
skutečně pestrý napříč všemi 
žánry literatury pro děti,“ uved-
la Andrea Kopečková z Městské 
knihovny v Přerově.

A které knihy jsou mezi dět-
skými čtenáři nejoblíbenější? 
Čtenáři ve věku 6 až 9 let, kte-
ří s četbou teprve začínají, si 
domů nejčastěji odnáší tituly 
z edice Už vím proč?, knihy ze 
série detektivek autorky Zuza-
ny Pospíšilové nebo vyprávění 
se zvířecím hlavním hrdinou, 
například Příběhy se šťastným 
koncem. V kategorii čtenářů 
do 12 let jednoznačně již něko-
lik sezón vítězí humorné Dení-
ky malého poseroutky, ale velké 
oblibě se těší také fantasy série 
Země příběhů, různé hororové 
příběhy nebo knihy o čaroděj-
nickém učni Harrym Potterovi. 

„Nejstarší uživatelé dětského 
oddělení a teenageři pak nej-
častěji sahají po manga komik-
sech, dystopických románech 
nebo knihách oblíbeného autora 
Ricka Riordana, například sé-
rie Percy Jackson nebo Bohové 
Olympu,“ upřesnila Miroslava 
Nevřelová z půjčovny pro děti.

Kromě knih zajímají  
děti i hry

Děti nepřicházejí do knihov-
ny jen číst, hned u vstupu do 
půjčovny v dětském oddělení 
nelze přehlédnout velkou vitrí-
nu plnou nejrůznějších desko-
vých her, jejichž počet se pro-
zatím vyšplhal na 319. „Děti si 
rády půjčují nejrůznější hry ka-
retní, logické, strategické nebo 
vědomostní, určené různým 
věkovým kategoriím. Svou zá-
kladnu si zde začal budovat také 
herní klub Háčko, který byl sice 
během pandemie pozastaven, 
ale věříme, že jeho pravidelné 
konání bude opět co nejdříve 
umožněno,“ dodala Nevřelová.

Jelikož ale nyní klepou na 
dveře prázdniny, připravují se 
pracovnice knihovny na letní 
příměstský tábor a doufají, že se 
oba jeho turnusy malými zájem-
ci z řad čtenářů zaplní. Tématem 
letošního ročníku jsou rytíři, 
takže na programu bude setká-
ní panošů, rytířské klání nebo 

třeba výprava ke koním. Tábor 
je naplánován na červenec i sr-
pen, a to v termínech od 12. do 
16. července a od 9. do 13. srpna. 
Veškeré bližší informace o ak-
cích půjčovny pro děti zájemci 
najdou na webu.  fli

Kromě knih lákají dětské čtenáře také nejrůz-

nější hry, které najdou v regále u vstupu do 

půjčovny v dětském oddělení. Knihovna jich 

má k dispozici přes tři sta. 

 Foto | Archiv Městské knihovny v Přerově

Malí příznivci zahradničení 
se mohou v letošním roce opět 
zapojit do soutěže Mladý pěstitel. 
Soutěž je určena pro děti základ-
ních škol, zúčastnit se přitom 
mohou jak jednotlivci, tak i celé 
kolektivy. Pravidla jsou jednodu-
chá. „Děti by měly osadit či osít 
misku nebo truhlík květinou, by-
linou, zeleninou, ovocným nebo 
okrasným stromkem, keřem. 
Truhlík by měl být dlouhý maxi-
málně 65 centimetrů, miska ši-
roká v průměru 35 centimetrů. 
Pamatovat by měly na vegetač-
ní dobu – aby výsadba stále vy-
padala hezky i v říjnu, kdy bu-
dou všechna díla vystavena na 
podzimní etapě Flóry Olomouc,“ 
uvedla Jana Syryčanská z ekolo-
gické poradny Muzea Komenské-
ho v Přerově.

Další podmínkou je také ve-
dení zahradnického deníku. 
„Děti by si měly všechny práce 
i průběh pěstování až po ode-
vzdání zaznamenávat do svého 
zahradnického deníku, do které-
ho mohou i kreslit nebo vkládat 
fotografie, případně zapisovat 
úrodu,“ dodala Syryčanská.

Termín odevzdání prací do 
soutěže je v září. Výtvory budou 
vystaveny nejprve na okresní za-
hrádkářské výstavě v Přerově, 
kde budou všechny děti oceněny, 
vítězové pak postoupí do kraj-
ského kola. Znovu budou všech-
ny práce zveřejněny na podzimní 
Flóře Olomouc. Bližší informace 
jsou na www.zahradkari.cz/us/
prerov.  fli

WWW.ZAHRADKARI.CZWWW.KNIHOVNAPREROV.CZ

Kulturní a informační služ-
by města Přerova informují o or-
ganizaci zrušených či přesunu-
tých představení, která se měla 
odehrát na prknech Městského 
domu. „V případě, že návštěvní-
kům se zakoupenými vstupenka-
mi nevyhovují náhradní termíny 
představení, mohou rovněž žá-
dat o vrácení vstupného v Měst-
ském informačním centru – a to 
poté, až bude jeho provoz naříze-
ním vlády opět obnoven,“ uvedl 
manažer kultury Pavel Ondrůj.

Abonentní cyklus
Vstupenky cyklu Setkání žán-

rů zůstávají rovněž v platnosti. 

8. 9. – Slavnostní zahajovací 
koncert, Moravské klavírní trio
13. 10. – Petr Malásek se 
šansoniérkou Janou Musilovou
7. 11. – To nejlepší z muzikálů, 
Lucie Bergerová a Radek Novotný
8. 12. – Václav Hudeček a Komorní 
orchestr Musici Boemi, Čtvero 
ročních období Antonia Vivaldiho

Představení, na která zůstávají 
vstupenky v platnosti, a jejich 
nové termíny:
22. 9. – František Nedvěd
25. 9. – Gary Moore Tribute Band
7. 12. – Duo Jamaha
17. 12. – Ondřej Havelka & Melody 
Makers

21. 12. – Bohumil Klepl: Vysavač

Odložená představení
Divadlo Járy Cimrmana: místo 
představení Švestka soubor 
odehraje představení Dobytí 
Severního pólu v termínu 7. října. 
Zakoupené vstupenky zůstávají 
rovněž v platnosti.

Zrušená přestavení
Představení jsou zrušena za-

tím bez náhrady, majitelé vstu-
penek si mohou vyzvednout pe-
níze v Městském informačním 
centru.
Koncert kapely Hradišťan
Koncert Václava Neckáře

Koncert Anety Langerové
Lukáš Pavlásek: Planeta slepic
Divadlo Háta: Svatba bez obřadu

Veškeré informace jsou na 
www.mdprerov.cz nebo je mož-
né informovat se telefonicky 
v Infocentru. 

V případě, že návštěvní-
kům se zakoupenými vstupen-
kami nevyhovují náhradní ter-
míny, mohou žádat o vrácení 
vstupného v Městském infor-
mačním centru (platí pro vstu-
penky zakoupené na tomto pro-
dejním místě), a to nejpozději do 
30. června 2021.  fli

Školáci mohou soutěžit 
o nejlepšího pěstitele
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Radovan Langer konfrontuje starší i současnou tvorbu

Turisté tradičně zamíří 
do Hostýnských vrchů

Výběr z tvorby malíře, kres-
líře, autora prostorových re-
alizací, výtvarného teoretika 
a kurátora výstav a výtvarného 
pedagoga Radovana Langera 
nabídne Galerie města Přerova 
jako první výstavu po dlouhé 
nucené odmlce, jíž si vyžádala 
současná pandemie. 

Výstava Obrazobraní za-
hrnuje vedle rozměrných plá-
ten pořízených olejem nebo 
akrylem také malou, avšak vý-
mluvnou ukázku sochařské-
ho umu autora skrze dřevěné 
nebo kovové objekty. „K vidě-
ní v galerii bude retrospektiv-
ní průřez tvorbou Radovana 
Langera od roku 1988 po sou-
časnost. Návštěvníci tak budou 
moci spatřit konfrontaci star-
ších a nových věcí s důrazem na 
nedávno dokončená díla skrze 
malby, kresby i objekty,“ uved-
la vedoucí Galerie města Přero-
va Lada Galová. Ačkoli je podle 
ní výtvarník věhlasným vysta-
vovatelem nejen v rámci regio-
nu Moravy a České republiky, 
ale i v evropském měřítku, pů-
jde o jeho vůbec první samo-
statnou výstavu v Přerově. 

Olomoucký rodák Rado-
van Langer žije a tvoří v Hra-
nicích. Výtvarník má za sebou 
velké množství kolektivních au-
torských výstav doma i v zahra-
ničí. Jeho díla jsou zastoupena 
v soukromých sbírkách v Bel-
gii, Itálii, Holandsku, Německu, 
Ukrajině, Jihoafrické republi-
ce a samozřejmě i doma v České 
republice. Od roku 1991 je čle-
nem Unie výtvarných umělců 
Olomoucka a od roku 2000 také 
čestným občanem holandského 

Tradiční turistický pochod 
36 000 Valašských kroků se 
uskuteční v sobotu 19. června. 
Klub přátel turistiky a sportu 
Přerov letos pořádá už 48. roč-
ník. Trasy se nemění – pětadva-
cetikilometrová začíná v obci 
Lázy, ta o pět kilometrů kratší 
v lyžařském středisku Troják. Cíl 
je pro obě trasy stejný – oblíbené 
turistické středisko Hostýnských 
vrchů – obec Rusava. Sraz účast-
níků je nejpozději v 8 hodin ráno 
na parkovišti u krytého bazénu 
v Přerově. „Nastupovat budou do 
označených autobusů podle čísel 
uvedených na registračních líst-
cích. Start z Lazů a z Trojáku je 
průběžný podle dojezdu autobu-
sů. Při přecházení silnice na Tro-
jáku je třeba dbát zvýšené opatr-
nosti. Občerstvení je připraveno 
na Trojáku a na Rusavě v areá-
lu koupaliště,“ upřesnil za orga-
nizátory akce Oldřich Smékal. 
V cíli si účastníci pochodu mo-
hou zakoupit suvenýry z akce, 
jako jsou například odznaky, tu-
ristické známky či nálepky nebo 
také trička a kšiltovky. Pochod 
se uskuteční za každého poča-
sí. „Neexistuje špatné počasí, ale 
pouze špatně oblečený turista. 
Pochod není závod, zvítězí kaž-
dý, kdo projde všemi kontrola-
mi a průchod si nechá potvrdit,“ 
dodal Smékal. Zájemci si mohou 
jízdenky zakoupit v předprodeji 
v prodejně Tabák na Žerotínově 
náměstí.  fli

Inspirací řezbáře Lemona je žena
Umělecký řezbář Václav Lemon vystavuje dřevěné plastiky 
a objekty v zámeckém příkopu před Galerií města Přerova na 
Horním náměstí. Sochy nabízí netradiční venkovní podívanou, 
která je nasvětlena pro noční vidění, a k dispozici je tak díky 
průhledům ze zámeckého mostu nebo od kované brány před 
galerií po 24 hodin denně. 

„Během výstavy chystáme 
netradiční doprovodnou akci 
– takzvaný speedcarving, tedy 
show s motorovou pilou s ukáz-
kou „rychlořezby“ nového objek-
tu. Termín upřesníme dle vývo-
je epidemiologické situace. Je 
možné, že speedcarving spojíme 
v průběhu léta s derniérou výsta-
vy,“ nastínila plány organizátorů 
kurátorka výstavy Lada Galová.

Prostějovský rodák Václav Le-
mon absolvoval obor umělecký 
řezbář se zaměřením na řezbář-
ské práce a Vyšší odbornou ško-
lu uměleckých řemesel v Brně. 
V současné době se věnuje autor-
ské tvorbě soch a objektů do in-
teriéru i exteriéru. Jeho hlavním 
motivem jsou zejména ženská 
těla. „Středem pozornosti, inspi-
rací a předmětem mé tvorby je 

především žena. Snažím se za-
chytit její eleganci, krásu, šarm 
a dokonalost,“ uvádí ke své tvor-
bě autor. Mimo autorskou tvor-
bu se zabývá především výrobou 
dřevěných, ledových a pískových 
soch na přání zákazníka, vystu-
puje na soukromých i veřejných 
akcích. „Jsem spolupořadatelem 
několika sochařských sympozií 
v Čechách i na Moravě a má díla 
můžete vidět na mnoha místech 
naší republiky,“ dodává dřevoso-
chař Lemon. Z materiálu používá 
pro exteriérové potřeby nejradě-
ji dub, akát a jilm, pro interiéro-
vé plastiky má oblíbenou třešeň 
a ořech. 

„K vidění jsou vedle více než 
dvoumetrových soch také menší 
objekty s příznačnými názvy jako 
Lentilka nebo Spálené světy. Vyšší 

Dřevěné plastiky dřevořezbáře Václava Le-

mona mohou lidé lidé na Horním náměstí 

vidět do konce července. 

 Foto | Archiv Galerie Města Přerova

Trasa 25 km
Lázy - Háje - Čečetkov - Bludný - 
Troják - Tři kameny - Klapinov - 

Pardus - Rusava 

Trasa 15 km
Troják - Tři kameny - Klapinov - 

Pardus - Rusava

Sraz účastníků: 
8 hodin, parkoviště u krytého 

bazénu v Přerově

Cíl: 
koupaliště Rusava

Po dlouhé odmlce zaplnily městskou Galerii obrazy malíře a kreslíře Radovana Langera.

 Foto | Archiv Galerie Města Přerova

Loňské akci počasí příliš nepřálo, přesto byla 

účast velká.  Foto | Archiv KPTS Přerov

sochy reprezentují kupříkladu 
akátová Dáma, borovicový Anděl 
touhy nebo dubová Roba. Všechny 
exponáty jsou prodejné,“ přiblížila 
spektrum venkovní instalace ve-
doucí Galerie města Přerova Lada 
Galová. Výstava bude k vidění do 
konce července.  fli

města Voorburg. Umělec absol-
voval studia na Katedře výtvar-
né teorie a výchovy Filozofic-
ké fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci, vystudoval Státní 
grafickou školu v Lipsku, odbor-
né vzdělání nabyl i v USA nebo 
v Itálii. 

Na svém kontě má přes 30 in-
dividuálních a více než 100 ko-
lektivních výstav po celém světě. 
Výstava v Galerii města Přero-
va je prodejní a potrvá do konce 
července.  fli
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
SK Přerov 
Eva Machalová 
tel.: 725 017 083
3. 6. Pustevny – Radhošť – Rožnov, 14 km, vede Válková, vlak 
6:30 
5. 6. Vikýřovice – lesní balneo – Velké Losiny, 17 km, vede Sed-
láková, vlak 7:04, účast nahlásit vedoucí
10. 6. Hvozd – Víla Pilávka – Konice, 12 km, vede Láhnerová, 
vlak 7:38, vedoucí z Brodku
12. 6. Břeclav – Lednice, 15 km, vede Šťávová, vlak 7:22, KPČ
17. 6. Grymov – Kozlovice – Přerov, 10 km, vede Szabóová, au-
tobus 8:35, stanoviště č. 20
19. 6. Šumperk – rozhledna Háj – Šumperk, 12 km, vede Berná-
tová, vlak 7:38 
24. 6. Česká Třebová a okolí, 12 km, vede Michňová, vlak 6:09

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
TJ Spartak Přerov,  
Vítězslav Vaculík 
tel.: 776 806 161
2. 6. Troják – Klapinov – Pardus – Rusava, 12 km, bus 8:00, 
vede Dittelová
5. 6. Písečná – Špičák – Bílé Kameny – Lázně Jeseník – Jeseník, 
15 km, vlak 6:35, vede Opletal 
9. 6. Lomnice u Rýmařova – Pod Rychtářem – Slunečná – Mo-
ravský Beroun, 14 km, vlak 6:35, vede Ligurský
12. 6. Veřovice – Velký Javorník – Frenštát pod Radhoštěm, 
15 km, vlak 6:05, vede Žaludová 
16. 6. Náměšť na Hané – Hradecký dvorek – Terezské údolí – 
Náměšť na Hané, 12 km, vlak 8:04, vede Ligurský
19. 6. Malenovice – Ivančena – Lysá hora – Ostravice, 17 km, 
vlak 6:05, vede Ligurský
23. 6. Stará Ves – Karlovice – Beňov – Švédské šance – Přerov, 
14 km, bus 9:30, vede Ligurský
26. 6. Konické štrapáce a Na kole okolo Konice, pěší a cykloak-
ce v Konici pořádané naším odborem KČT. Start 6:30–9:30 re-
staurace na fotbalovém hřišti v Konici, cíl tamtéž
30. 6. Bystřička – Píšková – Valašské Meziříčí, 12 km, vlak 7:26, 
vede Dittelová
Akce budou uskutečněny, pouze pokud to umožní protiepide-
miologická nařízení vlády a Ministerstva zdravotnictví.

ODBOR VYSOKOHORSKÉ TURISTIKY KČT
www.vhtprerov.cz 
Tomáš Beránek  
tel.: 602 575 673
1. 6. Schůze v restauraci Pivovar v 19:00 
5.–13. 6. CHKO Kokořínsko, Ralsko, České středohoří. Turistic-
ká/cykloturistická, etapy s podporou busu na lehko. Denní cyk-
lotrasy 50–70 km. Motel Tupadly.
19. 6. 36 000 Valašských kroků, Hostýnské vrchy, pěší trasy 
15 km (start Troják) a 25 km (start Lázy), cíl Rusava. 
25.–27. 6. Na kole do Cikháje k pramenu Svratky, vlakem 
do Chocně, dále na kole do Cikháje, 60 km, penzion Tisůvka 
s polopenzí
26. 6. Konické štrapáce, Na kole okolo Konice, pěší trasy 
6–35 km, cyklotrasy 20–120 km, start 6:30–9:30 Konice

MUZEUM KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ 
www.prerovmuzeum.cz 
PŘEROVSKÝ ZÁMEK
Otevírací doba v červnu: 
úterý až pátek 8:00–17:00 
sobota a neděle 9:00–17:00 
Výstavy:
11. 5. – 5. 9. Gotické, renesanční a raně barokní kachle 
Přerovska. Kaple. Vstupné 40/20 Kč
11. 5. – 27. 6. Dráteníkův rok. Galerie přerovského zámku. 
Vstupné 40/20 Kč
11. 5. – 1. 8. Josef Spáčil – Vzpomínky. Historický sál. Vstup-
né 20/10 Kč 
11. 5. – 11. 7. Předindustriální krajina Moravy. Chodba ve 
2. patře. Vstupné 20/10 Kč

Muzejní edukace pro veřejnost,  
školní a jiné zájmové skupiny: 
Programy pro školy a skupinové prohlídky do odvolání  
nerealizujeme. Aktuální možnosti ověřujte telefonicky na  
tel.: 581 250 531 – pokladna muzea.
Akce pro veřejnost: *
1. 6. Všichni tvoří na nádvoří – Den dětí. Tvořivé odpoledne 
pro malé i velké pod širým nebem. Malování kamínků, 14:00–
17:00, nádvoří přerovského zámku. Ke vstupnému do stálých 
expozic zdarma, jinak 20 Kč / 1 výrobek.
24. 6. Všichni tvoří na nádvoří – Dráteníkův den. Tvořivé 
odpoledne pro malé i velké pod širým nebem. Tvorba drá-
těných srdíček, 14:00–17:00, nádvoří přerovského zámku. Ke 
vstupence na výstavu Dráteníkův rok zdarma, jinak 40 Kč / 
1 výrobek.
Informace o akcích v přerovském zámku vždy ověřujte na 
https://prerovmuzeum.cz/ nebo na FB! 
* návštěvníci musí dodržovat platná hygienická opatření dle 
MK ČR

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:
5. 6. Ornitologická exkurze – Záhlinice. Procházka sousta-
vou Záhlinických rybníků a návštěva lužního lesa Filena. Pozo-
rování 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. 
7. 6. Houbařské pondělí. Povídání Jiřího Polčáka o houbách, 
mykologická poradna. Od 17:00 v Korvínském domě, Horní ná-
městí 31 v Přerově. Vstupné 10 Kč. 
13. 6. Víkend otevřených zahrad – park Michalov. Prohlíd-
ka parku s průvodcem, vyprávění o historii i dřevinách. Sraz 
v 9:00 u fontány v centru parku.
26. 6. Cyklovýlet za vlhami a břehulemi. Projížďka kolem 
řeky Bečvy na hnízdiště u Oseka nad Bečvou. Odjezd v 9:00 ho-
din od budovy ORNIS, vstupné 20 Kč.
Ekoporadna – pondělí až pátek 9:00–15:00
Mykologická poradna – pondělí 9:00–15:00
Semínkovna – sdílená semínka zdarma – obchod Bez obalu, 
Čechova 947/25 v Přerově.
Výukové programy pro školy do odvolání nerealizujeme.

HRAD HELFŠTÝN 
Otevření hradu veřejnosti bude  
vycházet z platných protiepidemiologických  
opatření.
Akce pro veřejnost:
12. 6. Helfštýnské ateliéry. Přehlídka profesí Muzea Komen-
ského v Přerově pro malé i velké. Archeologický koutek, ornito-
logická sekce, výtvarný ateliér, konzervátorská dílna, kovárna 
a mnoho dalšího. Vstupné: plné: 200 Kč, snížené 100 Kč, děti 
do 6 let zdarma.
26. 6. Koncert pod širým nebem. Tomáš Kočko & orchestr. 
Bližší informace budou uveřejněny na webu: https://helfstyn.cz/ 
Vstupné: plné: 200 Kč, snížené 100 Kč.
Více informací o akcích Muzea Komenského v Přerově, p. o.: 
Mgr. Jana Trtíková, tel.: 581 201 929, mob.: 725 337 426, e-mail: 
trtikova@prerovmuzeum.cz, www.prerovmuzeum.cz
Muzeum Komenského v Přerově, p.o., si vyhrazuje právo 
na změny v programu. Vzhledem k současné situaci si pro-
sím vždy ověřte, zda a za jakých podmínek se akce opravdu 
uskuteční. Informace o všech akcích najdete na https://prerov-
muzeum.cz/ nebo na FB profilu muzea.

MĚSTSKÝ DŮM
Městský dům informuje o organizaci zrušených či přesunutých 
představení a systému vracení vstupného.
Představení, na která zůstávají vstupenky v platnosti, 
a jejich nové termíny:
22. 9. František Nedvěd

25. 9. Gary Moore Tribute Band
7. 12. Duo Jamaha
17. 12. Ondřej Havelka & Melody Makers
21. 12. Bohumil Klepl: Vysavač
Zrušená přestavení:
Koncert kapely Hradišťan
Koncert Václava Neckáře
Koncert Anety Langerové
Lukáš Pavlásek: Planeta slepic
Divadlo Háta: Svatba bez obřadu
Odložená představení:
Divadlo Járy Cimrmana: místo představení Švestka soubor 
odehraje představení Dobytí Severního pólu v termínu 7. října. 
Zakoupené vstupenky zůstávají rovněž v platnosti.
Abonentní cyklus. Vstupenky cyklu Setkání žánrů  
zůstávají rovněž v platnosti:
8. 9. Slavnostní zahajovací koncert, Moravské klavírní trio
13.10. Petr Malásek se šansoniérkou Janou Musilovou
7. 11. To nejlepší z muzikálů, Lucie Bergerová a Radek Novotný
8. 12. Václav Hudeček a Komorní orchestr Musici Boemi, 
Čtvero ročních období Antonia Vivaldiho
Veškeré informace jsou na www.mdprerov.cz nebo telefonic-
ky v Infocentru. V případě, že návštěvníkům se zakoupený-
mi vstupenkami nevyhovují náhradní termíny, mohou žádat 
o vrácení vstupného v Městském informačním centru (platí 
pro vstupenky zakoupené na tomto prodejním místě), a to 
nejpozději do 30. 6. 2021.

GALERIE MĚSTA PŘEROVA
Galerie 
Radovan Langer:  
Obrazobraní 
Retrospektivní průřez tvorbou autora od konce osmdesátých 
let po současnost. Konfrontace starších a nových maleb, prací 
kresebných a v neposlední řadě i brilantní ukázka sochařského 
umu autora skrze dřevěné nebo kovové objekty. 
Zámecký příkop před galerií
Václav Lemon:  
Dřevěné sochy a plastiky 
Netradiční venkovní podívaná nasvětlená pro noční vidění je 
pohledově přístup-
ná od kované brány 
před galerií nebo ze 
zámeckého mostu 
po 24 hodin den-
ně. K vidění jsou 
dvoumetrové sochy 
i menší objekty, 
kupříkladu akátová 
Dáma, borovicový 
Anděl touhy nebo 
dubová Roba. Do-
provodná akce bě-
hem výstavy: speedcarving – show s motorovou pilou s ukáz-
kou rychlořezby nového objektu. Termín bude upřesněn dle 
vývoje epidemiologické situace.
Výstavní plocha nám TGM 16
Absolventská výstava ZUŠ 
Práce kresebné, malířské a prostorové jsou vystaveny za 
výlohami bývalé prodejny firmy Emos. Svou tvorbu zde 
předvedou někteří absolventi loňského a někteří absolventi 
letošního školního roku podle svých aktuálních možnos-
tí. Novinkou v prezentaci žákovského umění je například 
textilní tvorba na téma Moje identita znázorněná kabátem, 
k vidění jsou také vitráže, keramika nebo další originální vý-
tvarné techniky. 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Akce pro dospělé
14.–18. 6. Prodej vyřazených knih a časopisů, suterén MěK, Že-
rotínovo nám. 36 od 8:00 do 17:00 (každý den kromě středy)
Akce pro děti
do 31. 8. Čtení není nuda – čtenářská soutěž pro kluky a holky, 
půjčovna pro děti, pobočky ve městě a knihovny v místních 
částech v provozní době
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Změny v konání akcí mohou být z důvodu aktuální covid-19 situace vyhrazeny.

V měsíci červnu mohou návštěvníci přijít konečně osobně do galerie ESO, která 
je pro ně opět otevřena a nabízí řadu nových obrazů. Pozornost si zaslouží nové 
obrazy od Jiřího Vidláka, který je stále populárnější díky svému neotřelému hu-
moru a tomu, že nechá pozorovatele zobrazené příběhy dokončit dle své před-
stavivosti. Jeho příběhy na plátně v této nelehké době určitě každého potěší. 

Výstavní síň Pasáž připravila 
od 11. května až do 2. červen-
ce výstavu Okamžiky – vý-
běr z  výtvarného díla Milo-
še Suma. Výstava představí 
výtvarná díla známé přerov-
ské osobnosti – Miloše Suma. 
Jedná se především o  kres-
by, které dosud nebyly veřej-
ně prezentovány. Velkou za-
jímavostí bude série kreseb 
z  průběhu stavby přerovské 
sokolovny.
Od 3. června bude připrave-
na panelová putovní výsta-
va představující Černou Horu 
a  její národní kulturní dědic-
tví zapsané na světový se-
znam UNESCO. 

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

Letní příměstské tábory
12.–16. 7. Rytířský příměstský tábor pro děti od 8 do 14 let, 
denně od 8:00 do 16:00 
9.–13. 8. Rytířský příměstský tábor pro děti od 8 do 14 let, 
denně od 8:00 do 16:00 
Aktuální informace o provozu a akcích jsou uvedeny  
na www.knihovnaprerov.cz a na sociálních sítích 
knihovny. 

Středisko volného času ATLAS a BIOS
31. 5. Den dětí v BIOS – v případě příznivé epidemiologic-
ké situace 
9. 6. Rybářská soutěž Chyť a pusť – pro rybáře do 15 let (pří-
padně on-line)
Výtvarná soutěž na dané téma ATLAS, na webu Zažeň nudu 
aktivity pro malé i velké
Poslední volná místa na táborech pobytových i příměstských, 
info na webu.
www.svcatlas-bios.cz

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
Centrum SONUS, Palackého 17a/2833, Přerov 
Čtvrtek 3. 6.  
8:15 smovey kruhy 
9:30 cvičení na balónech 
Pondělí 7. 6. 
8:30 cvičení s prvky Tai Chi 
9:45 Červen v lidových tradicích – Mgr. Martina Krejčířová 
Čtvrtek 10. 6.  
8:15 smovey kruhy 
9:30 cvičení na balónech 
Pondělí 14. 6.  
8:30 cvičení s prvky Tai Chi 
9:45 Potraviny pro zdravý spánek – Olga Župková 
11:00 cvičení paměti
Čtvrtek 17. 6.  
8:15 smovey kruhy 
9:30 cvičení na balónech 
Pondělí 21. 6.  
8:30 cvičení s prvky Tai Chi 
9:45 Toronto I. část – Mgr. Eva Tkadlecová

Čtvrtek 24. 6.  
8:15 smovey kruhy 
9:30 cvičení na balónech 
Pondělí 28. 6.  
8:30 cvičení s prvky Tai Chi 
9:45 Toronto II. část – Mgr. Eva Tkadlecová
Internet pro seniory každé pondělí 8:45–12:45. Aktivity jsou 
určeny pouze pro klienty Setkávání seniorů SPOLU.
PC kurz pro začátečníky – kurz se skládá ze sedmi lekcí, vždy 
v pondělí od 14:45 do 16:15. Kurz začíná v pondělí 14. 6. Cena 
kurzu je 450 Kč a probíhá v Centru SONUS, Palackého 17a a při-
hlásit se můžete u M. Krejčířové, tel.: 777 729 521.

DUHA KLUB DLAŽKA 
Kulturní akce na nádvoří přerovského zámku, informace 
a předprodej na www.dlazka.cz 
10. 6., 19:00 Harafica
17. 6., 19:00 Emotikony Čestmíra Beťáka s hostem Richardem 
Pogodou
24. 6., 19:00 Šediváci
25. 6., 14:30 Vladimír Merta + Jan Hrubý + Ondřej Fencl

DUHA KLUB RODINKA 
Hudebně hravá angličtina s Hankou – příměstský tábor pro 
děti ve věku 6 až 10 let. 19.–23. července 2021, Duha Klub Rodin-
ka, Želatovská 12, Přerov. Cena 2 000 Kč / 1 týden, vč. stravy – 
3x denně, pro členy Duha Klub Rodinka cena 1 500 Kč / 1 týden, 
vč. stravy – 3x denně. Závazné přihlášky: tabor@rodinka.cz, zá-
vazná přihláška + platba nejpozději do 30. 5.
Tvořivý tábor s Anettou – příměstský tábor pro děti ve 
věku 6 až 10 let. 26.–30. července 2021, Sportovní klub, 

Petřivalského 1, Přerov. Cena 2 000 Kč / 1 týden, vč. stravy – 3x 
denně, pro členy Duha Klub Rodinka cena 1 500 Kč / 1 týden, 
vč. stravy – 3x denně. Závazné přihlášky: tabor@rodinka.cz, zá-
vazná přihláška + platba nejpozději do 30. 5.
Bližší informace na www.rodinka.cz 
Komu se nelení, tomu se zelení – přišli jste o práci? Je Vám 
více než 50 nebo méně než 25 let? Jste vedení na úřadu práce 
nebo mladá maminka? Přijďte k nám a využijte poradenství, 
vzdělávání a rekvalifikaci zcela zdarma. Nabízíme volná místa 
v projektu v termínu 21. 6.–1. 7. 2021. Pro bližší informace kon-
taktujte AJORODINKA mateřská škola o.p.s. Přerov, Renáta Gol-
dová, tel.: 731 047 825, goldova.eccehomo@seznam.cz,  
www.komuseneleni.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 webových stránkách  
www.hvezdarna-prerov.cz

VÝSTAVIŠTĚ PŘEROV 
13. 6. a 27. 6. Setkání chovatelů a pěstitelů
5.–6. 6. Regionální výstava králíků, drůbeže, holubů a okras-
ného ptactva, včetně 16. ročníku expozice českých a morav-
ských plemen králíků + farmářské trhy. 
19. 6. Bleší trhy

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
Jateční 26, Přerov
9. a 23. 6. Odborná poradna a kancelář, 15:00–18:00

 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 červen 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. 

V Přerově je k zhlédnutí panelová putovní výstava Kulturní dědictví UNESCO 
Černá Hora. Panely prezentují významné české osobnosti, které zanechaly 
v Černé Hoře nesmazatelnou stopu, i historické pohlednice z balkánské fronty 
první světové války. Kromě toho je zde také k vidění kolekce padesáti fotografií 
nazvaná Josef Franc: Montenegro – krajina pro romantiky. Město Přerov a čer-
nohorský Kotor jsou partnery od roku 2016. Spojníkem partnerství mezi nimi je 
osobnost Františka Rasche – přerovského rodáka, který byl významným účast-
níkem vzpoury námořníků rakouského válečného loďstva. Popraven byl v Boce 
kotorské 11. února roku 1918 a jeho památku si každoročně připomínají občané 
obou měst. Zástupci měst se také pravidelně navštěvují při různých kulturních 
a společenských příležitostech. Výstava je přístupná do 25. června.
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