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Přerov přivítá rok 2022 ohňostrojem. Zářit
bude v první lednový den nad Bečvou
Zatímco vánoční program v Přerově kvůli
vládním nařízením ztroskotal, s ohňostro-
jem na Nový rok se počítá. Ohněstrůjce
Pavel Novák spustí působivé světelné
a zvukové představení úderem 18. hodiny,
k vidění bude z břehů Bečvy pod hradbami. 
„Poslední rok byl hodně náročný, a proto
jsme se s mým týmem rozhodli, že novo-
roční ohňostroj připravíme ve veselém
a optimistickém duchu. A tomu jsme při-
způsobili i hudbu. Ohňostroj bude mít pět
hudebních částí – a až na jednu budou
všechny rytmické a dynamické. Ta jedna
bude zase taková mile nostalgická
a pohladí na duši,“ slibuje Pavel Novák.
Ohňostroj bude trvat deset minut a má

být odpalován ze sedmi pozic, provázet
ho bude muzika z osmdesátých a deva-
desátých let minulého století.
Ohnivé gejzíry, které přivítají nový rok
2022, mohou Přerované sledovat z břehů
Bečvy – tak jako tomu bylo v minulých
letech. „V roce 2021 jsme museli ohňo-
stroj kvůli zákazu pořádat tyto akce ože-
let. Tak doufáme, že tentokrát se
uskuteční. Chceme, aby se už lidé zase
normálně bavili,“ říká ředitel Kulturních
a informačních služeb města Přerova Jaro-
slav Macíček.
Na silvestra i na Nový rok se lidé mohou
stavit na náměstí i na punč – město stánky
otevřelo hned, jak skončil nouzový stav.

Takto lidé sledovali novoroční ohňostroj v lednu 2020. Loni se konat nemohl.
Foto: Ladislav Štulpa

Po Přerově chodí světoznámý fotograf Jindřich Štreit. Loví snímky do kalendáře

Pětasedmdesátiletý Jindřich Štreit patří
mezi přední české fotografy. V poslední
době se věnuje především sociálním téma-
tům – vězňům, lidem na okraji společnosti,
drogově závislým, seniorům či handica-

povaným. Za svou práci dostal řadu oce-
nění, jeho snímky jsou zastoupeny v nej-
významnějších sbírkách u nás i ve světě.
A právě tento významný dokumentarista
bude autorem fotografií v připravované
kolekci kalendářů města Přerova na rok
2023. „Přerov jsem znal mnoho let, pře-
vážně když jsem jím projížděl. Několikrát
jsem tu i vystavoval, ale tyto návštěvy byly
zaměřeny jiným směrem. Čím více mám
ovšem možnost poznání, tím více se mi
město otevírá a tím víc ho můžu poodhalit.
Je to jako s láskou. Je to úžasné,“ komen-
tuje Jindřich Štreit dosavadní zkušenosti
z Přerova. Na různých místech ve městě
ho mohli pozorní Přerované potkat už od
poloviny října. „Kalendář bude o lidech

z Přerova. A ti mě fascinují. Nejraději bych
poznal každého jednotlivě, fotografoval
ve všech rodinách, ve všech továrnách,
obchodech, zařízeních, školách a úřadech,
ale to zůstává jen snem. Je velmi těžké
hledat zobecnění, vždy to bude subjektivní
pohled,“ vysvětluje fotograf. 
Během svých toulek Přerovem už navštívil
jazzový festival, přerovskou nemocnici,
letiště, několik přerovských firem. Se svým
objektivem nechyběl ani při předávání
medailí Jana Amose Komenského či křtu
kalendáře na rok 2022. Setkal se i s řadou
sportovců. „Panu Štreitovi dělám po Pře-
rově průvodce, je to velmi skromný, milý
a inspirativní člověk. Zřejmě nejkouzelnější
byla jeho návštěva na utkání přerovských

Zubrů. Prozradil mi, že byl na hokejovém
zápase úplně poprvé v životě. Fascinovala
ho profesionalita, disciplinovanost, nasa-
zení a bojovnost našich hráčů,“ vzpo-
mněla Jana Pivodová z Kanceláře primá-
tora. Jak dodala, do nového kalendáře
bude zapotřebí udělat 67 fotografií, kaž-
dou z jiného prostředí. V tuto chvíli je Jin-
dřich Štreit zhruba v polovině. „Zatím
fotografoval převážně v interiérech, na
jaře se pak přemístíme ven – například
mezi různé sportovní oddíly. Čeká nás
ještě spousta práce,“ uzavřela Pivodová. 
Nový kalendář by měl být hotový do Sva-
tovavřineckých hodů – bližší informace
okřtu i prodeji budou nejpozději v červenci
zveřejněny na webu města Přerova. (red)

Fotograf Jindřich Štreit v Městském domě
v Přerově. Foto: Město Přerov

Právě opouštíme rok 2021 a vstupujeme
do toho se dvěma dvojkami na konci. Sto-
jíme na jeho prahu a jistě se sami sebe
ptáme, co nás asi čeká. Kroky nás všech
budou zcela jistě opatrné, nejisté. Není divu,
nikdo z nás netuší, co nás zase čeká v sou-
vislosti s nenáviděným slovem „covid“.
A je jedno, jestli patříte k těm, kterým se
dnešní terminologií říká „očko“ nebo „ne-
očko“ či „ovce“ nebo „neovce“.
Koronavirus přinesl do našich životů mnoho
zvratů, a to nejen zdravotních. Společnost
se změnila, zhrubla, rozdělila na dva skoro
nesmiřitelné tábory. Je mezi námi propast,
nedůvěra. V prosinci jsme na základě naří-
zení vlády zrušili na náměstí vánoční trhy.
A co mi někteří občané napsali? Dozvěděl
jsem se, že jsem zbabělec, covidův svědek,
srab, slaboch, Babišův poskok, pochybný
slouha systému, chlap bez koulí, o vulga-
ritách ani nepíšu. Psali to veřejně, suverén-

ně, hrdě. Není ale normální vládní nařízení
dodržovat, nikoli je obcházet? Pro mne to
jsou sprosté výkřiky, pro mnohé demokra-
cie – každému, co jeho jest. Umím urážky
ustát, nevracet stejnou mincí, být nad věcí.
Co mi ale není jedno, je snůška ostuzení,
která zasypala zdravotníky. Moje poselství
do roku 2022 směřuje knim, cením si jejich
náročné práce a doufám, že naše společ-
nost není už úplně nemocná, aby kopala
do lékařů, sester… Važme si jich, budou
tam totiž oni, až budeme jednou všichni
bojovat o svůj život. Slovo primátora kaž-
doročně směřuje spíše kměstu, jeho inves-
ticím a plánům následujícího roku. Letos
mi dovolte tuhle výzvu. Myslím, že je v této
náročné době na místě.
Přeji všem v novém roce hodně zdraví
a štěstí. A abychom se opět mohli normál-
ně potkávat.

Petr Měřínský, primátor Přerova

Foto: Město Přerov
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Nové javory nahradí staré

Šest vzrostlých javorů na nábřeží Protifa-
šistických bojovníků muselo být na konci
listopadu pokáceno. Stromy totiž vykazovaly
významné známky nakažení houbami, sní-
žení vitality a tím možné statické nestability.
„Na stromech byly plodnice lesklokorky.
Ubáze stromu, tedy v místě, kde se začínají
větvit kořeny, byl zaznamenán ještě jiný
druh houby –dřevomor. Dřevokazné houby
způsobují hnilobu, stromy pak trouchnivějí,
jejich dřevo se přemění na prach a místo
něj v kmeni zeje prázdná dutina,“ vysvětlil
Miloslav Dohnal z odboru správy majetku
a komunálních služeb přerovského magi-
strátu. Jak dodal, v příštím roce budou odfré-
zovány zbylé pařezy, upraven terén
a vysazeno šest javorů, které budou nava-
zovat na stávající stromořadí podél řeky
Bečvy. Na poškození stromů se přišlo v prů-
běhu zpracování soupisu zeleně na území
města. Ten si město nechává zpracovat od
odborné firmy, která má za úkol postupně
vyhodnotit stav stromů v Přerově i jeho míst-
ních částech anavrhnout případná opatření.
Každý zásah se pak zaznamená do „karty“
jednotlivých stromů. 

Platí nové jízdní řády

Od poloviny prosince celorepublikově platí
nové jízdní řády. Ty se v drobnostech dotkly
i cestujících v přerovské městské autobusové
dopravě, a to změnou názvu obousměrné
zastávky „Přerov, Prior“ v Čechově ulici,
která se nově jmenuje „Přerov, kino Hvěz-
da“ – a další změnu přivítali víkendoví ces-
tující, kteří díky minutovým posunům ranních
spojů linek 107 a 111 už stíhají začátek
ranní mše v kostele svaté Máří Magdalény
v Předmostí. S úpravami jízdních řádů musí
lidé počítat i u vlakové a příměstské auto-
busové dopravy. „Na Přerovsku jsou to ale
změny spíše kosmetické. Nerušili jsme ani
nepřidávali žádné spoje. Pouze jsme doladili
časy odjezdů vlaků a příměstských auto-
busů tak, aby lidé nemuseli během přestupu
příliš spěchat, nebo naopak dlouho čekat
na zastávkách,“ podotkla ředitelka KIDSOK
(Koordinátor Integrovaného dopravního
systému Olomouckého kraje) Kateřina
Suchánková. V papírové podobě jsou jízdní
řády dostupné za 60 korun na prodejních
místech dopravců, v trafikách i informačních
centrech po celém Olomouckém kraji. Ačko-
liv se zájem o papírové vydání s ohledem
na jejich snadno přístupnou elektronickou

podobu snižuje, pořád je dost velký. „Letos
byly jízdní řády vydány v nákladu sedmi
tisíc kusů. Kromě cestujících mají o tištěné
jízdní řády velký zájem i různí sběratelé.
Není výjimkou, že se ozývají lidé z celé repu-
bliky, ale například i z Polska,“ doplnila
Suchánková.

Mosty čeká oprava

Most v ulici UPotoka vPenčicích je ve špat-
ném technickém stavu a čeká ho oprava,
která by měla přijít asi na 5 milionů korun.
„V průběhu zimy bude vybrán dodavatel
stavby a v březnu by se mělo začít s rekon-
strukcí, která potrvá 90 dnů,“ řekla náměst-
kyně primátora Hana Mazochová. Oprava
mostu přes potok Olešnice bude spočívat
ve výměně nosné konstrukce včetně příslu-
šenství, jako jsou římsy či zábradlí. „Kamen-
né opěry budou částečně rozebrány
adoplněny novými železobetonovými úlož-
nými prahy. Kamenné zdivo opěr a jejich
křídel se přespáruje,“ vzpomněl radní Michal
Zácha. Zdůraznil rovněž, že po rekonstrukci
bude prodloužena životnost mostu anavý-
šena jeho nosnost – v současné době může
po této konstrukci přejet jedno vozidlo
o maximální hmotnosti 4,8 tuny a nově to
bude 26 tun. Kromě mostu U Potoka je ve
špatném stavu ještě i další penčický most
– ten, který vede ke koupališti. „Jeho oprava
bude ale finančně mnohem náročnější, při-
bližná cena se odhaduje na 15 milionů
korun,“ podotkla Hana Mazochová. Město
už nechalo vypracovat projektovou doku-
mentaci, která by měla být hotová v únoru
roku 2022. Odbor majetku pracuje na
postupném zlepšení idalších mostních kon-
strukcí ve správě města, které jsou ve špat-
ném stavu. „Už v listopadu se rozjela stavba
nového propustku v ulici U Zahradnictví ve
Vinarech za 2,9 milionu korun. Dále máme
v ruce projektovou dokumentaci i na pro-
pustek na spojce k Vinarům, v ulici Kočíře.
Stavět se má na jaře příštího roku a přijde
na 10 milionů,“ sdělil vedoucí odboru majet-
ku Miloslav Dohnal. Připomněl, že se na
jaře roku 2022 počítá také s opravou tří
mostků nad mlýnským náhonem Strhanec.
Rekonstrukcí za 600 tisíc projde konstrukce
před areálem Technických služeb města Pře-
rova. Dále se plánuje oprava povrchu lávky
v ulici UVýstaviště za 150 tisíc korun. Av Lýs-
kách se čeká na sanaci opěr, která se bude
provádět při snížené hladině Strhance apři-
jde asi na 30 tisíc korun.

Interaktivní Přerovské listy 
Novou, čtenářsky pohodlnější a interaktivní
podobu má od prosince digitální verze Pře-
rovských listů. Prozatím jde o tříměsíční zku-
šební provoz – když se osvědčí a čtenáři
budou s novou podobou spokojeni, mohou

se na tento formát těšit celý příští rok. Pří-
padné připomínky mohou posílat na adre-
su: redakce@prerov.eu. Noviny jsou
zasazeny do prohlížecí aplikace, kde lze lis-
tovat, vyhledávat, přecházet na  tematické
webové stránky i přepínat se do reportáží.
Vybrané články jsou doplněny oaktivní linky,
přes které se čtenáři dostanou k více infor-
macím o tématu. Aktivní články jsou ozna-
čeny malou šipkou nebo symbolem „play“.
Šipka zájemce dovede na webové stránky
spojené s tematikou, symbol play propojí
čtenáře s videoreportáží. Interaktivní články
čtenáři rozpoznají nejen díky značkám, které
jsou umístěny u názvu článku, ale i díky
změně grafiky kurzoru, který se po najetí
na článek změní v „ručičku“. Cílem nové
verze digitálních Přerovských listů je zpří-
jemnit čtenářům prohlížení novin a nabíd-
nout možnost získat k tématu i další
informace.  

Kam se stromky? 

Přerované byli zvyklí po Vánocích nechávat
vysloužilé stromečky u kontejnerů, odkud
je svážely Technické služby. Letos se situace
mění. „Od 1. ledna 2021 začal platit nový
zákon oodpadech, který nahlíží na ukládání
vánočních stromků jako na zakládání černé
skládky. Žádali jsme ministerstvo životního
prostředí o udělení výjimky, bohužel jsme
ale neuspěli. Lidé by tak měli stromečky
vozit do sběrných dvorů v ulicích Želatovská
a Na Hrázi,“ podotkl technicko-provozní
náměstek Technických služeb města Přerova
Tomáš Lolek. Jak dodal, je potřeba, aby byly
stromečky pečlivě odstrojené od zbytků
odzdob, řetězů, lamet či kovových háčků
od baněk. Putují totiž poté do kompostárny,
kde jsou v drtiči na dřevní odpad abioodpad
rozmělněny na štěpku. Ta se pak používá
do kompostu, případně na záhony ve městě. 

Kácelo se v Žebračce

Proschlé topoly, které rostly v blízkosti cyk-
lostezky při okraji Národní přírodní rezervace
Žebračka, musely být na začátku prosince
vykáceny. „K zemi šlo dvacet topolů kanad-
ských, které se nacházely na hranici život-

nosti – byly ve špatném zdravotním stavu,
prokazovaly hnilobu kmenů, na větvích bylo
jmelí. Padající větve navíc ohrožovaly cyklis-
ty,“ uvedla Svatava Doupalová z odboru
majetku města. Už na začátku loňského
roku, když se vŽebračce podél cest vykácely
stovky jasanů napadených voskovičkou
jasanovou, přinesla těžba celou řadu nespo-
kojených připomínek od občanů. Mnozí se
obraceli i na Agenturu ochrany přírody Čes-
ké republiky – ale právě ta zásah doporučila
i schválila. Anejinak tomu bylo i nyní. „Jako
odborný lesní hospodář zdůrazňuji, že šlo
o nutnou těžbu starých stromů. Pokácené
topoly byly ponechány v porostu na zetlení,
nikam jsme je nepřeváželi,“ konstatoval
Vít Navrátil z Technických služeb města Pře-
rova.

Kotlíkové dotace pokračují 

Od září letošního roku začne ze zákona
platit zákaz vytápět rodinné domy starými
kotli na uhlí nebo dřevo, které nedosahují
alespoň 3. emisní třídy. Olomoucký kraj
proto v rámci kotlíkových dotací opět pod-
poří výměnu kotlů na pevná paliva 1. a 2.
emisní třídy v rodinných abytových domech
anově i v rekreačních objektech. „Kotlíkové
dotace se v nové výzvě zaměří na nízkopříj-
mové domácnosti, což jsou domácnosti,
kde jeden člen v roce 2020 vydělal maxi-
málně 170 900 korun čistého příjmu, nebo
domácnosti složené ze seniorů, kteří pobírají
starobní důchod či z osob pobírajících inva-
lidní důchod 3. stupně,“ vysvětluje radní
Olomouckého kraje Zdeňka Dvořáková
Kocourková. Na webu Olomouckého kraje
už byl spuštěn příjem žádostí, který potrvá
minimálně do dubna. Bližší informace na:
www.olkraj.cz/kotlikovedotace. 

Vánoční fotosoutěž zrušena 

Ještě ani nezačala auž byla zrušena. V pro-
sincových Přerovských listech se mohli čte-
náři na titulní straně dočíst, že od neděle
26. listopadu se mohou zapojit do foto-
soutěže, která bude mapovat vánoční pro-
gram, trhy a vůbec adventní atmosféru
vPřerově. Současně bylo rozhodnuto rovněž
i o zrušení vyhlášené soutěže. „Věříme, že
až bude doba příznivější, k myšlence se
vrátíme a uspořádáme pro zájemce foto-
soutěž na jiné téma," řekla Jana Pivodová,
která má na magistrátě na starosti marke-
ting města.

DENNÍ ZPRAVODAJSTVÍ NA WWW.PREROV.EU A        TELEVIZE PŘEROV
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Dostavba dálni-
ce D1 v úseku
mezi Říkovicemi
a Přerovem pro-
tne i přerovskou
místní část Dlu-
honice. Ustoupit
jí bude muset

jediné sportoviště i rodinné domy.
Jaké kompenzace za dálnici si už
Dluhonští vybrali a co ještě jako
„úlitbu“ dostanou?
„V rámci první etapy kompenzací už
došlo k výkupu pozemků o rozloze více
než sedm tisíc metrů čtverečních pro při-
pravovanou výstavbu rodinných domů
v dluhonické lokalitě Záhumení. Pro tuto
oblast bude i zpracována projektová
dokumentace dopravní a technické infra-
struktury. Dále se pak za peníze z kom-
penzací připravuje dokumentace na
rekonstrukci chodníků a s tím souvise-
jícím doplnění parkovacích ploch, jejíž
součástí je i dokumentace na opravu
veřejného osvětlení. Tuto „vlnu“ pod-

pořil Olomoucký kraj částkou 9 milionů
300 tisíc korun. V rámci druhé etapy do-
jde k rekonstrukci kulturního domu
a počítáme také s výstavbu cyklostezky
spojující Dluhonice s Přerovem. Projekt
na opravu kulturního domu máme zpra-
covaný a skládá se ze dvou dokumen-
tací. Ta první se zabývá výstavbou
hygienického zařízení u malého sálu,
které vznikne na místě současného skla-
du. Za 1 milion 185 tisíc korun se vymění
i část podlah a rozvody technické infra-
struktury. Druhý projekt řeší samotnou
opravu kulturního domu za více než
2 miliony korun. Dále jsme se dohodli,
že město Přerov zajistí majetkoprávní
přípravu, vykoupí se pozemky podél Pre-
chezy, na kterých se bude stavět nová
cyklostezka, která samozřejmě nebude
sloužit jen občanům místní části, ale
všem těm, kteří se rádi a bezpečně pohy-
bují na kole. Jak bude hotova majetko-
právní příprava, chtěli bychom co
nejdříve zadat veřejnou zakázku na zho-
tovitele samotné cyklostezky.“ (red)

Kompenzace: Rekonstrukce
kulturáku i nová cyklostezka 
Otázka PRO radního Tomáše Navrátila

Ceny za teplo, vodu, kulturu či sport mírně narostou

Teplo
Společnost Teplo Přerov v minulosti uzavřela
výhodnou smlouvu s výrobcem tepelné
energie – společností Veolia. Díky tomu si
mohla dovolit zvýšit cenu na rok 2022 jen
mírně. „Cena pro naše zákazníky napojené
na centrální zdroj tepla se zvyšuje o tři pro-
centa. Vprůměrném dvou až třípokojovém
bytě to představuje zhruba 35 korun měsíč-
ně navíc. Tak nízké zvýšení ceny tepla pro
rok 2022 je v rámci České republiky výji-

mečné a Přerov díky tomu dál patří k měs-
tům snejnižší cenou tepla,“ zdůraznil před-
seda představenstva společnosti Petr Vrána.

Voda
U ceny za pitnou vodu je situace velmi
podobná. „Vodovody a kanalizace Přerov
jsou nuceny upravit cenu vodného a stoč-
ného o 5,6 procenta. Podobně mění ceny
také další vodárenské společnosti v okolí.
I přes tento nárůst patří Vodovody a kana-

lizace Přerov k nejlevnějším dodavatelům
vody a věřím, že to tak i zůstane,“ podotkl
předseda představenstva společnosti
Michal Zácha. 

Městská hromadná doprava
Zastupitelstvem schválený rozpočet města
naopak nepočítá se zdražováním městské
hromadné dopravy . „Chceme udržet obča-
ny ve veřejné hromadné dopravě. Přestože
nová vláda pravděpodobně zruší slevy na
jízdném pro děti a seniory, my se k tomuto
rozhodnutí v tomto roce nechystáme. V Pře-
rově se staví velké dopravní stavby, a to
samozřejmě dopravu často komplikuje.
A jednoduše platí, že čím více lidí používá
veřejnou hromadnou dopravu, o to méně
pak používá tu individuální,“ vyzdvihl radní
Tomáš Navrátil. 

Povinné poplatky
Výše poplatku za „smetné“ zůstává stej-
ná – Přerované budou i nadále platit
700 korun za osobu a rok, tuto částku ale
budou nově hradit také občané, kterým až
dosud byla poskytnuta úleva ve výši
350 korun – což se týkalo zejména těch,
kteří na území města vlastní rekreační
nemovitost, v níž nikdo není trvale hlášen.
„Poplatníkem se nově staly iprávnické oso-
by, svěřenecké fondy, podílové fondy a fon-
dy obhospodařované penzijní společností,
které na území města Přerova vlastní byt,
rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
rekreaci, ve které není přihlášena žádná
fyzická osoba. Až dosud se na ně ohlašovací
ani poplatková povinnost nevztahovala,
neboť se týkala pouze fyzických osob,“
vysvětlila Milena Lanžhotská z odboru eko-
nomiky přerovského magistrátu. 
Nemění se ani povinný poplatek za psy -
majitelé budou platit stejné částky jako
dosud. A Přerované se nemusejí obávat
ani zvýšení koeficientu daně znemovitosti. 

Kultura
Kvůli rostoucím nákladům na energie, výda-
jům za dezinfekci a další hygienické pro-
středky, ale i požadavkům distributorů na
zvýšení minimálního vstupného se od Nové-
ho roku navyšuje i cena v přerovském
kině Hvězda. „Základní vstupné vzrostlo
o 20 korun, snížené o 10 korun. U 2D pro-
jekcí stouplo základní vstupné ze 140 korun
na 160 adětské ze 120 korun na 140, u3D
projekcí se zvýšilo základní vstupné ze
160 korun na 180 a dětské ze 140 korun
na 160. Biosenior, levné úterky a školní
představení stojí místo sedmdesáti osm-
desát korun,“ konstatoval ředitel Kulturních
a informačních služeb města Přerova Jaro-
slav Macíček. Přibližně o deset procent
podle něj stoupla z podobných důvodů
i cena krátkodobých pronájmů v Městském
domě – jedná se především o různé plesy
a společenské akce pořádané jinými sub-
jekty. „Ceny vstupenek se na jednotlivá
představení kalkulují na základě uzavřených
smluv s umělci. Pokud tedy dojde k výraz-
nému zdražení ze strany účinkujících, bude-
me muset reagovat i my zvýšením ceny
vstupného na tyto akce,“ podotkl Macíček. 

Sport
O několik korun více lidé zaplatí také při
vstupu na přerovská sportoviště – plavecký
bazén a zimní stadion. „Trojnásobně nám
zdražila elektrická energie, zvýšila se i cena
tepla a vody. Vzhledem k tomu, že chceme
udržet tyto služby občanům finančně
dostupné, rozhodli jsme ceny zvednout sku-
tečně jen mírně. Základní vstupné na pla-
vání, které je na 85 minut, stojí o pět korun
více, tedy 70 korun. Rovněž o pětikorunu
se zvýšila cena za bruslení – z 35 na
40 korun,“ uvedl jednatel společnosti Spor-
toviště Přerov Jaroslav Hýzl. Jak zdůraznil,
přerovský bazén ve srovnání s okolními
městy zůstává nadále nejlevnější. (red)

Rekordní ceny energií na globálním velkoobchodním trhu, které způsobily krach některých českých dodavatelů elektřiny a plynu, se promítají
do cen i dalších služeb. V Přerově si lidé připlatí za teplo, vodu, kulturu i sport. Navýšení by ale nemělo být nijak razantní. Výše jízdného městskou
hromadnou dopravou se zvedat nebude stejně jako poplatek za odpad. I tam se ale musí lidé připravit na určité změny. 

Nová kanalizace ve škole

Na rekonstrukci přípojky kanalizace a na
výměnu zdravotechniky čeká Základní ško-
la Želatovská. Náročná oprava má přijít až
na 26 milionů korun. Realizaci už schválili
zastupitelé města. „Pracovníci Vodovodů
a kanalizací provedli kamerový průzkum
a zjistili, že stávající přípojné trasy jsou už
propadlé. Proto je třeba do původní trasy
zavést co nejdříve přípojku novou,“ řekl
náměstek po školství Petr Kouba. Druhá
část plánované investice zahrnuje rekon-

strukci všech sociálních zařízení a také
výměnu umyvadel, která jsou ve třídách
i kabinetech. Součástí akce se má stát rov-
něž rozvod požární vody včetně doplnění
nové hydrantové skříně. „Podle rozpočto-
vých nákladů nám vychází, že náročný pro-
jekt na kanalizační přípojky přijde na téměř
4 a půl milionu korun včetně DPH a samot-
ná rekonstrukce pak na 21 milionů
400 tisíc,“ vyčíslila náměstkyně primátora
Hana Mazochová. Škola v Želatovské ulici
slouží přerovským dětem od roku 1956
a patří k těm nejstarším ve městě.

Zateplení za dotace
Dotační program Nová zelená úsporám by
mohl finančně dopomoci k zateplení domu
s adresou náměstí Františka Rasche 3. Sta-
vební práce začaly už v září, teď je přerušilo

počasí. „Nemovitost, patřící Přerovu, bude
zateplena deskami z expandovaného
polystyrenu. Na půdu v celé ploše má být
položena izolace z minerální vaty. U vstupu
na půdu bude rozebrána cihlová dlažba
a nahrazena tepelnou izolací,“ popsal
radní Michal Zácha. V rámci investice se
počítá i s komplet novým oplechováním
parapetů oken, okapu střechy a veškerých
říms. V plánu je rovněž osazení nových
krycích košů plynových kamen včetně pro-

dloužení prostupů. Do zmíněných ener-
getických úspor půjde 5 a půl milionu
korun. „Na tuto akci jsme už dostali ze
Státního fondu podpory investic zvýhod-
něný bezúročný úvěr, a to z programu
‚Zateplování‘. Na podzim ministerstvo
životního prostředí prostřednictvím Stát-
ního fondu životního prostředí navíc vyhlá-
silo dotační program – a o ten se budeme
ucházet. Můžeme získat až 50 procent
celkových realizačních výdajů,“ řekla
náměstkyně primátora Hana Mazochová.
Šestipodlažní dům byl postaven ve třicá-
tých letech minulého století. O jeho zate-
plení se rozhodlo v roce 2020, kdy odbor
majetku nechal zpracovat projektovou
dokumentaci. Na práci má stavební firma
135 kalendářních dnů, 71 dnů už dělníci
odpracovali, zbývá tedy ještě 64. (red)
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Rekonstrukce budovy na Masarykově náměstí, výměna bazénové vany,
dostavba cyklostezky, opravy chodníků. To se chystá v roce 2022

Má se kvůli psům míchat
sůl s pískem? 
V naší rubrice „Víc hlav víc
ví“ se zaměřujeme na otázky

či tvrzení, které se objevují v přerovských
FB skupinách. Zároveň vyzýváme čtená-
ře – narazíte-li na zprávu, o jejíž pravdivosti
máte pochybnosti, pošlete nám ji, nejlépe
jako printscreen. Tentokrát jsme pro vás

zjišťovali, jak je to se zimním solením chod-
níků a komunikací v souvislosti s níže uve-
deným tvrzením. 

Jirka Z. (skupina Přerovská drbna):
Solit se nemůže, páč pejskům to nedělá
dobře na packy… Je to nařízení Technic-
kých služeb, sůl se má míchat s pískem,
například dvě lžíce písku a necelá lžíce soli. 

Odpovídá technicko-provozní ná-
městek Technických služeb města
Přerova Tomáš Lolek:
„Ne, tohle není pravda. Sníh z chodníků
primárně odstraňujeme kartáčováním
a při spadu nad 5 centimetrů ho odstra-
ňujeme pluhováním. Pokud jsou na chod-
níku ledové plotny nebo udusaný sníh,
používáme pro zachování schůdnosti

kamenivo o frakci 2 až 4 mm. Tam, kde
je to možné, a to i v rámci prevence proti
vzniku námrazy, aplikujeme solankový
roztok, což je kombinace 22 % soli a 78 %
vody. Na místních komunikacích prová-
díme druhým rokem aplikaci skrápěné
soli, to znamená, že je posypová sůl apli-
kována v kombinaci se solankovým roz-
tokem. (red)

Víc hlav víc ví • Víc hlav víc ví • Víc hlav víc ví • Víc hlav víc ví • Víc hlav víc ví

Zastupitelé na svém zasedání přebytkový
rozpočet odsouhlasili bez větších výhrad.
Největší problém byl při sestavování ná-
vrhu rozpočtu s dodržením limitů rozpoč-
tových výdajů a následné „dohadování“
o jejich potřebnosti. „Jednotlivým odbo-
rům magistrátu a velkým příspěvkovým
organizacím byly stanoveny limity. Ale
například odbor správy majetku a komu-
nálních služeb nebyl z přidělených zdrojů
schopen vykrýt rostoucí provozní výdaje,
proto byl jeho limit navýšen z rezervy na
obnovu majetku,“ vysvětlila náměstkyně
primátora Hana Mazochová, která má na
starosti finance. Podobná situace byla
například i na odboru sociálních věcí
a školství – jeho prostředky se proto navý-

šily o 5 milionů korun, a to ze zdrojů vyčle-
něných na investiční akce. 
Příjmy města by měly být ve výši necelých
971,5 milionu korun – to představuje
nárůst o 68,7 milionu korun oproti roku
2021. Naopak výdaje by se měly pohy-
bovat kolem 963 milionů, což je
o 77,8 milionu korun více než v uplynulém
roce. Rozpočet tedy bude opět přebytkový.
„To ovšem neznamená, že v rozpočtu jsou
volné zdroje. Označení vychází ze zákona
– o přebytkovém rozpočtu totiž hovoříme
i v případě, že některé příjmy daného roku
jsou určeny ke splácení jistiny úvěrů z před-
chozích let, což v našem případě činí
29,3 milionu korun,“ podotkla náměst-
kyně Mazochová. V rozpočtu na rok 2022

Stavba cyklostezky, která propojí Předmostí s centrem města, začala už v loňském
roce. Na jaře se v ní bude pokračovat. Foto: Město Přerov

Rekonstrukce bazénové vany v přerovském plaveckém areálu přijde na 9,5 milionu korun.
O této investici budeme blíže informovat v jednom z dalších vydání. Foto: Město Přerov

Vítězný návrh nového vzhledu administrativní budovy na Masarykově náměstí v Přerově
vytvořila společnost Anagram&Gruppa. Foto: Město Přerov

je zahrnuta také rezerva na obnovu majet-
ku ve výši téměř 27 milionů a rezerva na
ostatní činnosti ve výši bezmála 34 milionů
korun. Na financování půjde 8,5 milionu.
„Mezi největší investice, které začnou
v letošním roce, patří například stavební
úpravy budovy bývalého Emosu na náměs-
tí T. G. Masaryka 16. Pokračovat bude
i stavba cyklostezky, která propojí Před-
mostí s centrem Přerova,“ upřesnila
vedoucí odboru řízení projektů a investic
města Ivana Pinkasová. Z velkých investic
nad 500 tisíc korun, na které bylo vyčle-
něno přes 73 milionů korun, má město
například v plánu rekonstrukci hned něko-
lika chodníků v místních částech Přerova
– v ulici Lipňanská v Penčicích, Vinařská
ve Vinarech, Čekyňská v Žeravicích, Sokolů

v Henčlově. Ty budou ale opraveny za
finanční prostředky, které radnice posky-
tuje jednotlivým místním částem – jejich
výše se stanovuje podle počtu obyvatel,
na „hlavu“ se počítá 1700 korun. Nového
chodníku a stezky pro cyklisty se dočkají
také obyvatelé v ulici Pod Valy. 
„Nejdražší akcí bude rekonstrukce bazé-
nové vany v přerovském plaveckém areálu
za 9,5 milionu korun nebo zateplení bal-
konů a výměna balkonových čel v domech
v ulici Osmek 5 a 7, za které město zaplatí
8,7 milionu,“ vyjmenovala Hana Mazo-
chová. Z převedené loňské rezervy, pří-
padně z úvěru, chce město také financovat
modernizaci, rekonstrukci či opravy byto-
vého fondu a projekty takzvaných zele-
nomodrých škol. (red)

Náměstkyně primátora Hana Mazochová má na starosti finance. Foto: Město Přerov 

Veřejné projednávání rozpočtu pro rok 2022 proběhlo 24. listopadu loňského roku, o dva týdny později o něm rozhodovali zastupitelé. Nakonec byl
schválen bez bouřlivých debat 26 hlasy pro, 2 zastupitelé byli proti, 4 se zdrželi. Stejně jako v loňském roce bude rozpočet přebytkový – příjmy by
měly být ve výši téměř 971,5 milionu korun, odhadované výdaje činí necelých 963 milionů, na financování půjde přes 8,5 milionu. Na splátky jistin
úvěrů město vyčlenilo více než 29,3 milionů korun. 
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Ze Zemanů vznikl Primáš. Přerovští muzikanti hrají
moravský a slovenský folklor v kyjovských krojích
Cimbálová kapela Primáš oslavila v loňském roce rovných třicet let své existence. Reprezentuje moravský i slovenský folklor v celé jeho bohatosti
a šíři. Nejedná se o folklorně vyhraněnou muziku a nezastupuje pouze jeden region. Muzikanti z Primáše hrají a zpívají lidové písničky z různých
oblastí – přes Valašsko, Horňácko, Slovácko, východní Slovensko až po Maďarsko, Rumunsko či Polsko. O hudbě i folkloru obecně jsme si povídali
s primášem kapely Jaromírem Odstrčilem. 

Kdy byla založena kapela Primáš? 
Cimbálová muzika Primáš vznikla v úno-
ru roku 1991 z dnes již zaniklé kapely
Zemané, která v Přerově působila v osm-
desátých letech minulého století při teh-
dejším Klubu železničářů. Původně
Primáš tvořilo jedenáct zakládajících čle-
nů – byl to takový malý orchestr. Zhruba
v průběhu jednoho roku se složení ještě
obměnilo. V současné době máme šest
stálých členů – já hraji první housle, Libor
Chmelař na cimbál, Lenka Kučerová dru-
hé housle, Bohdan Borůvka na kontra-
bas, Ondřej Novák violový kontr
a Theodor Kabilka klarinet. S dalšími
dvěma kmenovými členy spolupracuje-
me nárazově. Naše cimbálová muzika
nikdy neměla vlastní taneční složku. Do
konce devadesátých let minulého století
jsme doprovázeli taneční soubor Lučina
a do roku 2002 jsme se podíleli na čin-
nosti Hanáckého souboru Pantlék
z Němčic nad Hanou. V posledních letech
spolupracujeme jako hostující občasná
doprovodná muzika tanečního souboru
Ovčák z Hovězí. 

Hrajete v krojích, ovšem nikoliv v pře-
rovských či hanáckých. V jakých? 
Hrajeme v kyjovských krojích. Důvod je
praktický. Když jsme začínali, měli jsme
nejdostupnější právě ty kyjovské kroje,
ve kterých hráli původní členové kapely
Zemané. Navíc je kyjovský kroj krásný
a má velmi pohodlnou „letní variantu“,
jejíž součástí jsou lehké plátěné kalhoty
a košile. Na léto skutečně ideální. My se
ani neprofilujeme jako čistě přerovská
či hanácká kapela. Začínali jsme s lido-
vou hudbou z jižní Moravy a postupně
jsme přidávali další oblasti – Valašsko,
východní Slovensko, odkud pochází
maminka Lenky Kučerové. Hrajeme
i maďarské, rumunské a polské lidové
písně. Některé z nich zpíváme v původ-
ních jazycích, některé interpretujeme
instrumentálně. 

Kde všude si vás mohou lidé po-
slechnout? 
Zjednodušeně řečeno rádi hrajeme lidem
k tanci i poslechu – tedy na různých kul-
turních akcích, plesech, posezení u vína,
ale třeba i na svatbách. Tím, že nejsme
folklorně vyhranění, vystupujeme na fes-
tivalech maximálně jako hosté. Také jsme
vydali dvě cédéčka – v roce 2005 Poprvé,
v roce 2009 Podruhé s podtitulem O voj-
ně. Už nějaký čas chystáme i třetí cédéčko,
materiálu by bylo dost, ale mimo jiné kvůli
současné situaci se všechno zpozdilo. 

V dnešní době dost často cimbá-
lovky hrají i různé moderní písnič-
ky. Děláváte to taky? 
Názory na tohle téma se u nás v kapele
různí. Upřímně, já nejsem velkým pří-
znivcem těchto mezižánrových výletů.
Jsme cimbálovka, takže bychom měli
hrát lidovou hudbu. Samozřejmě, že
muzikanti zahrají téměř všechno, a tak
se na speciální přání zákazníka výjimeč-
ně pouštíme na tenký led jiných žánrů
a hrajeme například Metallicu a jinou
modernu. 

V roce 2021 jste oslavili kulaté
výročí. Už třicet let hrajete téměř
ve stejném složení. Jak je to možné? 
V kapele je to jako v rodině. A my jsme
taková velká hudební rodina, ve které
je na prvním místě velká tolerance.
Máme i neshody, ale řešíme je.  Někdy
při skleničce, někdy divoce a někdy se
do krve pohádáme. V průběhu let
někteří naši členové kapelu na chvíli
opustili, zahráli si jinde a pak se zase
vrátili s novými zkušenostmi a nábojem.
S odstupem času musím říct, že muziku

to jejich „hostování“ v jiných tělesech
hodně posunulo. Tímto způsobem jsme
poznali například krásu valašského
folkloru. Jsem moc rád, že nám to klape
hudebně, a hlavně lidsky. Třicet let je
dlouhá doba a oslavu výročí jsme samo-
zřejmě plánovali. Bohužel současná
situace dlouhodobě plánovaným akcím
nesvědčí, tak uvidíme, co přinese
budoucnost. Třeba se ještě k velké osla-
vě vrátíme. Je nám to líto hlavně kvůli
našim příznivcům a fandům. Bez nich
by bylo to hraní takové poloviční. 

Hrajete lidové písničky, nosíte kro-
je, máte blízko i k folkloru obecně.
Jak vidíte jeho budoucnost?
Když jsme začínali, nebylo tady v našem
regionu moc muzikantů, kteří by v cim-
bálové sestavě uměli zahrát lidové pís-
ničky. Cimbálovka má svá specifika.
Každý primáš má svůj jedinečný styl, způ-
sob hraní, způsob, jak „zdobí písničky
svými hudebními ciframi“. A to jsme se
museli naučit sami, protože tady nebylo
od koho. V dnešní době se tradice a folk-
lorní písničky staly opět součástí výuky

v klasických i uměleckých školách, zej-
ména v tradičních folklorních regionech.
Ve folklorních kroužcích se rodí vynikající
muzikanti, kteří s tradičními písničkami
vyrůstají a tuto dovednost si s sebou
nesou dál. Dnes se na každé konzervatoři
najde hned několik specialistů na folklor,
ať už jsou to houslisti, kontrabasisti, vio-
listi nebo cimbalisti. Hrají sice klasiku,
ale folklor už mají v sobě. A to je skvělé.
Faktem je, že dříve provázel folklor lidi
ve všech životních situacích. Zpívaly se
písničky o lásce, smutku,vojně, práci
a nebyla k nim potřeba žádná kapela.
Jenom ryzí vyjádření emocí. Tato potřeba
už dnes není aktuální. Přesto se písničky
hrají a zpívají. Mladí muzikanti do nich
vnášejí své emoce a nové prvky tak, jako
to bylo vždycky. Nenajdete dva muzi-
kanty, kteří by jednu písničku zahráli
naprosto stejně. Je to improvizace při
produkci. Na každém festivalu hraje
mimo program – někdy i do rána, spous-
ta mladých muzikantů, jenom aby se
pobavili nebo se něco přiučili od zkuše-
nějších. V tomto kontextu to s folklorem
vidím velmi pozitivně. (voj)

Členové kapely Primáš: zleva Ondřej Novák, Lenka Kučerová, Jaromír Odstrčil, Libor Chmelař a Bohdan Borůvka. Foto: Archiv kapely
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Knihovna by se měla proměnit v inspirující a pulsující instituci 21. století,
představuje svou vizi nastupující nová ředitelka Edita Hausnerová
Edita Hausnerová se více než dvacet let objevovala na televizní obrazovce jako redaktorka a moderátorka zpravodajství Televize Přerov. Zkušená
novinářka povede od ledna Městskou knihovnu v Přerově. Příspěvková organizace města podle ní potřebuje zejména motivované zaměstnance,
odpovídající zázemí a pochopení místních politiků.

Přes dvě desítky let jste pracovala
jako televizní redaktorka a ředitelka
televize. Co bylo impulsem ke změ-
ně?
Kromě novinářské a manažerské práce se
věnuji vzdělávání dospělých v oblasti komu-
nikačních dovedností. Poslední dva roky
jsem se soustředila na děti avytvořila projekt
zaměřený na podporu mediální gramotnosti
žáků prvního a druhého stupně základních
škol. Do praxe jsem jej uvedla v září roku
2020 ve spolupráci se Základní školou Tráv-
ník. Ani ne za měsíc skončil kvůli vládním
protiepidemickým opatřením. I těch několik
hodin mi stačilo, abych si uvědomila, že je
to něco, co mne profesně naplňuje a čemu
bych se dál ráda věnovala. Když k nám do
televizní redakce dorazila letos v červenci
personální inzerce Městské knihovny v Pře-
rově, rozhodla jsem se vykročit po nové ces-
tě. Knihovna totiž není jen opůjčování knih.
Realizuje vzdělávací a kulturní aktivity pro

širokou veřejnost, besedy se spisovateli
a autorská čtení, výstavy, soutěže, tvořivé
a výtvarné dílny, odborné semináře pro
knihovníky, pedagogy i studenty. Knihovny
obecně mají velký potenciál, ale narážejí na
limity. V případě Přerova jde o dlouholeté
nevyhovující prostorové zázemí. 

Co od nové pozice očekáváte?
Že těch výzev bude daleko víc. Strategické
dokumenty s výhledem do roku 2027 hovoří
o knihovnách jako o pilířích občanské spo-
lečnosti, vzdělanosti a kultury. Rozšíření
jejich funkcí však naráží nejen na bariéru
nevyhovujících prostor, ale také personálních
kapacit. Knihovna musí především zajistit
své základní, tradiční funkce, které využívá
naprostá většina současných uživatelů slu-
žeb. V případě rozšíření o komunitní a další
aktivity je nutné posílit vlastní provoz za
podpory zřizovatele – města. Ta je ostatně
pro jeho příspěvkovou organizaci klíčová

ve všech ohledech. Pokud má dojít k pro-
měně přerovské knihovny v inspirující apul-
sující instituci 21. století, nepůjde to bez
motivovaných zaměstnanců, odpovídajícího
zázemí a pochopení místních politiků.

Jaké změny chcete zavést, kam by se
podle vás měla knihovna ubírat?
Jsou změny, které lze realizovat v krátko-
dobém horizontu, a pak ty, které vyžadují
čas. Z krátkodobého hlediska lze mimo jiné
zintenzivnit komunikaci vůči veřejnosti i zři-
zovateli. Tam, kde knihovna dobře komu-
nikuje apřináší atraktivní nabídku, vyvolává
ipoptávku ze strany veřejnosti. Vybudování
sítě spolupracujících institucí apartnerů pro
vzdělávací a zájmové programy je z kate-
gorie „běh na dlouhou trať“. To platí i pro
zajištění adekvátního prostorového zázemí
bez bariér, pro soustředěnou práci, stejně
jako pro odpočinek, tvůrčí aktivity, spole-
čenské události, diskusní fóra a podobně. 

Co by mělo být náplní činnosti – kromě
půjčování knih – moderní knihovny?
Představte si, že sedíte v kavárně, pijete
kávu a listujete v knížce, která vás zaujala.
Začtete se, ale víte, že máte jen asi půlho-
dinu, protože vás čeká pár kroků vedle
výtvarný kurs kresby. Mezitím si váš „páťák“
a jeho spolužáci vybírají v doprovodu
knihovníka díla do povinné četby apak jdou
řádit na Xbox. Nakonec se sejdete všichni
i s prarodiči u vyprávění příběhů z Přerova
a jeho okolí. Moderní knihovna je místem,
kam se chodí lidé bavit, vzdělávat, čerpat
inspiraci, pracovat, dělat si názor, vyjadřovat
se, angažovat, zajímat se o dění ve městě,
být s lidmi. V praxi to znamená mít především
šikovné kolegy v týmu, připravené projekty,

peníze, veřejnost azastupitele na své straně.
Příklady, že to skutečně jde, najdeme nejen
v zahraničí, ale i u nás. A není jich málo.
Jako inspirace mohou sloužit knihovny v Třin-
ci, Šumperku či Jihlavě.

Co můžete ze své praxe novináře
v nové pozici zužitkovat? 
Je to práce s informacemi, schopnost rychle
se zorientovat v problému, analytické myš-
lení, komunikativnost, týmovost, kreativita,
rozhled, znalost místního prostředí, orien-
tace aosobní kontakty v médiích, soukromé
i veřejné sféře. Nesmím opomenout obje-
vování a chuť vzdělávat se, což umne kom-
penzuje jakýsi druh závislosti, kterou jsem
si postupně vytvořila na práci s informacemi. 

Čtete ráda? Jaké knihy?
Z dětství si pamatuji radost nad veselou
obálkou Neználka ze Slunečního města.
A když jsem byla nemocná, maminka mi
četla klasické české pohádky, a to jsem se
úplně tetelila blahem. Pár let dozadu jsem
se s chutí začetla do knihy Tomáše Sedláčka
Ekonomie dobra a zla. A naposledy jsem si
dopřála Opuštěnou společnost od šéfredak-
tora týdeníku Respekt Erika Taberyho
a Média lži a příliš rychlý mozek od nezávi-
slého žurnalisty Petra Nutila. Na polici mám
připravenou knihu novináře Luboše Kreče
Uprchlíci a zachránci. Je o velkých příbězích
českých emigrantů Bohuslava Horáčka, Mile-
ny Grenfell-Bainesové a Paula Rausnitze.
Ani na pohádky nezapomínám. Ráda se vra-
cím také k Pýše a předsudku od Jane Aus-
tenové, mám pocit, že tam vždycky najdu
něco nového ovztazích a lidských povahách.
Fascinuje mě, že kniha napsaná před
200 lety je pořád aktuální. (voj)

Novou ředitelkou městské knihovny se stala bývalá redaktorka a ředitelka Televize
Přerov Edita Hausnerová. Foto: Jan Gebauer

Na přerovské politické půdě nejednou zaznělo, že by Přerov měl mít knihovnu odpovídající požadavkům 21. století. A my jsme se zastupitelů zeptali:
Jak si takovou moderní knihovnu konkrétně představujete? 

■ Jiří Lapáček (KDU-ČSL a TOP 09)
Knihovna tvoří spolu

s muzeem a archivem
síť paměťových insti-
tucí, které uchovávají

kulturní dědictví. Proto
má být místem, které

nabízí možnost poznání, kulturního a spo-
lečenského vyžití. Knihovna 21. století je pro
mne zdrojem informací obsažených v kni-
hách, tak jako jimi byla knihovna 20. století,
ale očekávám od ní, že mi poskytne on-line
služby díky moderními technologiím.

■ Jan Horký (SpP a Piráti)
Moderní knihovna není jen „skladištěm
knih", ale místem setkávání a jakýmsi roz-

cestníkem k informacím.
Provází občany už od
útlého dětství po pod-
zim života a vždycky

má co nabídnout: kni-
hy, časopisy, hudbu, před-

nášky, kursy nebo i hry. Tématu knihovny
v Přerově se věnuji již deset let a jsem pře-
svědčen, že po padesáti letech provizoria si
knihovna zaslouží novostavbu, která bude
impulsem pro všeobecný kulturní rozvoj
města. Investice do kultury totiž v Přerově
dlouhodobě pokulhávají.

■ Vladimír Kočara (STAN)
Knihovna 21. století by měla být nedílnou
součástí kultury města, státu, univerzity.

Měla by být komunit-
ním a kulturním cen-
trem, aby nepro-
padla jen do digitální

podoby. Měla by
navozovat příjemné pro-

středí se zajímavým interiérem i exteriérem,
přičemž knihy by měly být jedním zklíčových
prvků designu. Bezbariérový přístup, pro-
vozní doba přizpůsobená potřebám uživa-
telů. Oddělené sekce pro seniory, dospělé,
studenty, mládež a děti, různá zákoutí ke
studiu, setkávání vrstevníků. Měla by mít
rozšířené služby vdigitálním prostředí, auto-
matizaci půjčování knih. Cílem každé
knihovny by mělo být nejen studium, učení,
sebevzdělávání, ale i příjemně strávený čas

nad knihou, časopisem nebo vdiskuzích na
zajímavá témata, autorská čtení.

■ Věra Vránová (KSČM)
Knihovna 21. století pro

mne znamená spojení
klasických tištěných
knih s moderními
technologiemi, jako je

například používání apli-
kace Librixy v chytrém telefonu.

Důležitost knihovny vidím v rozvoji čte-
nářství od útlého dětství až do stáří, které
vede k celoživotnímu vzdělávání.
Aknihovnu vidím jako krásnou prosklenou
budovu s milými příjemnými lidmi v přá-
telském hovoru nad čtenými knihami.

A N K E T A  •  A N K E T A  •  A N K E T A  •  A N K E T A  •  A N K E T A  •  A N K E T A  •  A N K E T A  •  A N K E T A  •  A N K E T A
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Novostavba nebo rekonstrukce? Do poloviny roku chci mít jasno, jak dál
s nevyhovující budovou knihovny, říká náměstek primátora Petr Kouba
Výpůjčka knih tvoří jen třetinu náplně práce moderní knihovny 21. století. Knihovna by měla být také místem setkávání, vzdělávání i odpočinku nad
knihou. Současné prostory jsou ale nedostatečné. Pracovní skupina vedená náměstkem primátora Petrem Koubou má za úkol najít řešení. Povídali
jsme si s ním nejen o tom, jaká je jeho představa poskytování moderních knihovnických služeb, ale také o změně na postu ředitele Městské knihovny
v Přerově, kterou vloni v létě opustil její dosavadní ředitel Pavel Cimbálník. „Rozhodl se z osobních důvodů změnit působiště a dal výpověď. V současné
době učí matematiku a výpočetní techniku na Střední průmyslové škole v Přerově. Rozešli jsme se v dobrém, s jeho prací bylo vedení města spokojeno.
Bylo nutné najít za něj adekvátní náhradu,“ říká náměstek Kouba. 

Kolik bylo na pozici ředitele knihovny
uchazečů?
Přihlásilo se pět kandidátů, jeden z nich se
ale nakonec konkurzu nezúčastnil. Přijímací
řízení tedy proběhlo se čtyřmi uchazeči. Zví-
tězila Edita Hausnerová, která nám předložila
velmi kvalitní, podrobnou a ujasněnou kon-
cepci dalšího rozvoje městské knihovny
s ohledem na náplň její činnosti i personální
řízení. Zaujala nás její detailní znalost pro-
středí a současného stavu knihovny. Byla
velmi dobře připravena – znala všechny
pobočky, věděla přesně, co se ve které nachá-
zí. K pohovoru přišla s jasnou představou
řešení a návrhu konkrétních změn.

Jak si představujete budoucí spoluprá-
ci s novou ředitelkou? 
Od nové ředitelky očekáváme především
zastavení odlivu čtenářské základny vlivem
covidu, ato především zkvalitněním propagace
činnosti.  Pracovníci knihovny organizují spous-
tu zajímavých akcí, přednášek a dalších
doplňkových činností, ale málo Přerovanů
o nich ví. Je potřeba dostat zpátky lidi do
knihovny, naučit je znovu číst. Je důležité
zatraktivnit služby knihovny, podchytit zejména
mladé lidi a zlepšit propagaci nabízených,
z našeho pohledu velmi kvalitních, programů,
zintenzivnit práci se sociálními sítěmi, a tak
je přitáhnout i ke čtení knih. Podle mého názo-
ru by Edita Hausnerová měla mít jako aktivní
dlouholetá novinářka a ředitelka televize mož-
nosti propagace v malíčku. Přerovskou
knihovnu na facebooku v současné době sle-
duje jen osm set lidí, a to je z našeho pohledu
málo. Zde vidíme velké rezervy. 

Co vše by podle vás mělo být posláním
moderní knihovny?
Moderní knihovna 21. století je takzvaná
komunitní knihovna. To znamená, že samot-
ná výpůjčka knih tvoří jen třetinu náplně
její činnosti. Dnes je knihovna místem setká-
vání, je symbolem vzájemné komunikace.
V moderní knihovně nechybí dobře vyba-
vená studovna, čítárna, kavárna, přístup
k rychlému internetu, přednáškové sály.
Toho v současné době nemůžeme dosáh-
nout kvůli roztříštěnosti jednotlivých pobo-
ček. Ideální by bylo, kdyby všechny tyto
služby byly centralizované na jednom místě,
aby to působilo komplexně. Jestliže v jedné
pobočce máme přednáškový sál, ve druhé
kavárnu, pak to jako celek prostě nefunguje.
Knihovna by se neměla spokojit se stávajícím
počtem čtenářů, ale cílit na nové, navrátit
mladé lidi zpět ke knize. 

Budova knihovny na Žerotínově
náměstí není v dobrém stavu. Plánu-
jete nějaké změny? 
Rada města se ve svém společném programu
zavázala, že najde řešení této situace. Vznikla
pracovní skupina pro vyhledání nových pro-
stor vhodných k umístění městské knihovny.
První variantou byla výměna budovy nad
bývalou Tančírnou v Palackého ulici za chát-
rající hotelový dům Strojař. Měli jsme i studii
na přestěhování knihovny do těchto prostor.
Nová knihovna tak mohla být do dvou let
na světě. To ale nevyšlo, zastupitelé byli proti.
Pracovní skupina se proto zabývá hledáním
nových alternativ. V úvahu přichází novo-
stavba nebo rekonstrukce. U obou variant

bude důležitá cena, bude nutné zpracovat
studii a následně pak celou projektovou
dokumentaci. Nějaké tipy už máme, nyní
budeme prověřovat, která lokalita či budova
by byla nejvhodnější. Já osobně jsem zastán-
cem rekonstrukce, protože je to rychlejší
cesta k cíli a současně dochází i ke zhodno-
cení již stojící nemovitosti. Ale nebráním se
ani myšlence kvalitní nové moderní archi-
tektury. Mojí ambicí je najít řešení a rozhod-
nout do poloviny tohoto roku, jakou cestou
se vydat.

Chcete tedy zachovat stávající počet
poboček a zaměstnanců? 
Jakékoliv změny se nedotknou počtu zaměst-
nanců. Naopak chceme zkvalitňovat služby
se stávajícím personálem, nikoho nechceme
propouštět. Zaměstnankyně knihovny už by
neměly jen zařazovat knihy do regálů, ale

naopak rozšiřovat svou náplň práce. To je
právě také úkolem nové ředitelky, aby moti-
vovala ke změnám. Co se týče poboček –
bude záležet na výsledku činnosti pracovní
skupiny, zda se podaří najít a později i rea-
lizovat nové centrální sídlo knihovny. Za všech
okolností zůstanou pobočky, které máme
v okolních v místních částech. Pobočka
vbudově v budově bývalého Chemoprojektu
už byla před časem bez náhrady zrušena,
protože se nám nepodařilo najít odpovídající
prostory. Půjčovna pro děti v Palackého ulici
a pobočka na Velké Dlážce by se pravděpo-
dobně sloučily s centrálou. V rámci města
(pozn. redakce: městská část Přerov-I) by
tedy nová knihovna nahradila stávající poboč-
ky. Pokud nová knihovna nebude, zůstane
stávající počet poboček zachován amusí pro-
běhnout jejich modernizace na současné
potřeby. (voj)

■ Radek Pospíšilík
(PROSP, nyní Trikolóra)

Knihovna by měla být
příjemné prostředí,
měla by mít pro-
stornou část, kde
by mohla probíhat

autorská čtení, besedy
sosobnostmi, knižní klub nebo počítačové
kurzy pro seniory, přednášky pro školy.
Mělo by tam být místo, kde by si člověk
mohl dát kávu, sednout si do křesla a vkli-
du si vybrat knihu. Také by neměla chybět
studovna, kde by byl klid a člověk by si
mohl dohledat potřebné informace.
Následně na to si tyto informace donést
v nějaké formě domů. Samozřejmostí by
mělo být připojení k Wi-Fi, několik dobře
vybavených počítačů, odborně zdatný per-

sonál. Měla by tam být tiskárna, kopírka
s použitím za přiměřené ceny. Mohla by
také sloužit i jako spolkový dům. V dnešní
době spolky nemají vhodné prostory pro
30 až 50 lidí se zázemím –promítací plátno
a videoprojektor s napojením na počítač,
kde by mohla probíhat jejich jednání, před-
nášky, schůze. V knihovně by neměla chy-
bět prostorná šatna.

■ Petr Vrána (ANO)
Pro mne to znamená

nejen moderní tech-
nologie, které by měly
zpříjemnit a zlepšit
servis návštěvníkům

knihovny a zjednodušit
práci zaměstnancům knihovny.

Znamená to pro mne hlavně rozvoj

původních funkcí knihoven, tedy půjčo-
vání tištěných knih a tištěných publikací
a rozvoj aktivit s tím souvisejících, jako
jsou setkávání občanů, besedy, semináře,
autorské čtení, seznamování dětí s kni-
hami a četbou. V malých obcích jsou
a byly knihovny centrem kulturního dění.
Pro město Přerov to znamená hledání
odpovídajících prostor pro novou
knihovnu, tak aby knihovna kapacitně
vyhovovala pro výše uvedené aktivity.

■ Michal Zacha (ODS)
Česká republika má vel-

kou tradici veřejných
knihoven, které jsou
považovány za cent-
ra kultury a vzděla-

nosti. Jsem rád, že se jim

daří oslovovat své čtenáře také v novém
miléniu, mimo jiné i díky využívání moder-
ních informačních technologií a nabídce
veřejného internetu. Připomínám, že právě
knihovny byly mezi prvními místy, kam si
lidé mohli chodit prohlížet webové stránky
a posílat e-maily, aniž by to pro ně bylo
spojeno s velkými náklady. Nemám proto
pochybnost, že knihovny zde budou i pro
další generace našich občanů. V případě
našeho města už delší dobu hledáme pro
městskou knihovnu nové prostory, které
by jí usnadnily nabízet služby hodné
21. století a přilákaly také nové klienty.
Myslím, že naše město spojené se jménem
Jana Amose Komenského by si novou
knihovnu rozhodně zasloužilo. (red)

A N K E T A  •  A N K E T A  •  A N K E T A  •  A N K E T A  •  A N K E T A  •  A N K E T A  •  A N K E T A  •  A N K E T A  •  A N K E T A

Informace o historii knihovny
na straně 8

Náměstek primátora Petr Kouba vede pracovní skupinu, která má za úkol najít nové
místo pro městskou knihovnu. Foto: Jan Gebauer 
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Přerov je krásný. Podělme se o zajímavé fotografie města
Zimní Přerov je ústředním tématem fotografií, o které se v lednovém čísle Přerovských listů podělili čtyři fotografové. A my se na čtenáře opět obracíme
s výzvou: Máte i vy nějakou pěknou fotku z Přerova, ať už soudobou či historickou, k níž vás pojí pěkná vzpomínka? Pošlete nám ji do redakce na
e-mail redakce@prerov.eu. Ty nejlepší uveřejníme v některém z dalších vydání. (red)

Zasněžené historické jádro města Přerova optikou Martina Cína. 

Ulici Komenského pod sněhovou pokrývkou zaslal Jan Gebauer. 

Noční romanticky zasněžený pohled přes Bečvu zaznamenal Ladislav Štulpa. 

Přerovské hradby a letošní první sníh nafotila Zuzana Kocourková.

Knihy putovaly ze školní tělocvičny do Městského domu
a pak do vily na Žerotínově náměstí
Krátce po skončení 1. světové války –
v listopadu roku 1918 – požádali mladí
členové české státoprávní demokracie
městskou radu, aby zřídila v Přerově
místo knihovníka, který bude mít za úkol
vybudovat první velkou veřejnou
knihovnu. Za oficiální počátek přerovské
knihovny je považováno datum 1. února
1919, kdy byl knihovníkem jmenován
Leopold Calábek. 
„Své knihy do nově zřizované knihovny
daly Čtenářský spolek, Dělnický vzdělá-
vací spolek Svornost, Vzdělávací beseda
Havlíček a Lidová knihovna. Mimo to
přicházely četné peněžité dary, k finanční
podpoře vybízely noviny Obzor, které
z příspěvku udělaly povinnost pro všech-
ny přerovské rodiny a neochotu pova-
žovaly za zradu Masarykových ideálů.
V polovině února roku 1919 představo-
val dar od 137 přerovských korporací
a občanů hodnotu 23 tisíc korun, počet
získaných svazků knih činil osm tisíc,“
vyčíslil ředitel Státního okresního archivu
v Přerově Jiří Lapáček. Doplnil, že knihy

byly provizorně umístěny v tělocvičně
Žerotínovy obecné školy v Palackého uli-
ci. Nový ředitel knihovnu ale zřejmě
i kvůli nízkému platu opustil velmi záhy,
v létě roku 1919 ho přechodně zastoupil
František Polák. V červenci téhož roku
byl přijat nový zákon o veřejných kni-
hovnách obecních, podle nějž bylo
povinností ustanovit knihovní radu, jejíž
členové měli knihovnu řídit. Současně
byl na místo knihovníka vybrán Eduard
Kvasnička. Ten krátce po svém nástupu
přestěhoval knihy z vlhké tělocvičny do
Městského domu. Pro veřejnost byla
knihovna poprvé otevřena 3. února
1920. „Získala si ihned velkou oblibu.
Od února do června ji navštívilo 4 247
čtenářů, kteří si vypůjčili 9 298 knih.
Koncem roku 1920 čítal počet knih
v knihovně 12 tisíc svazků,“ doplnil his-
torik. V roce 1939 začaly být vyřazovány
knihy s židovskou, komunistickou tema-
tikou či protiněmeckým zaměřením. Poz-
ději byl vydán zákaz půjčování děl
anglických a francouzských autorů. V roce

1948 byla v prostorách Pasáže otevřena
čítárna. O osm let později byla otevřena
samostatná půjčovna pro děti na Žero-

tínově náměstí 12. Do současných pro-
stor na Žerotínově náměstí se knihovna
přestěhovala v roce 1959. (red)

Přerovská knihovna má ve svém fondu na 183 tisíc svazků knihovních dokumentů – ty
zahrnují knihy, zvuková a audio CD, hudebniny, mapy či deskové hry. Foto: Jan Gebuaer

Pokračování tématu ze stran 6 a 7
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Kašpar, Melichar a Baltazar se chystají s kasičkou do přerovských ulic
„My Tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví
vinšujem vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám přišli z daleka“ – kdo by
neznal tuhle koledu. Učení mudrci
z Východu Kašpar, Melichar a Baltazar
letos půjdou koledovat v Přerově i Před-
mostí v neděli 9. ledna. „Pokud to situace
jen trochu dovolí, ve většině přerovských
obcí vyrazí koledníci do ulic, aby přinesli
dobrou zvěst o narození Spasitele
a napsali na dveře požehnání K+M+B.
Zvlášť v této náročné době by koledníci
rádi přinesli lidem kus naděje, která se
může stát světlem v tmavých časech,“
říká koordinátorka Tříkrálové sbírky v Pře-
rově Emílie Šmídová. Tříkráloví koledníci
jsou často z řad dětí nebo studentů, kaž-
dou skupinku doprovází vždy jeden
dospělý se zapečetěnou kasičkou ozna-
čenou logem Charity. Od štědrých dárců
často kromě peněžitého příspěvku dosta-
nou i něco dobrého na zub. „Před něko-

lika lety jsme se spolužáky dostali od jed-
né paní cukroví, další nám nalila čaj na
zahřátí. Jeden pán nám nabízel i grog,
ale ten jsme si nevzali,“ směje se dnes
dvacetiletá Martina Nováčková z Přerova,
která v minulosti oblékla šat jednoho ze
Tří králů.
V loňském roce, kdy koledníci kvůli epi-
demiologické situaci vyrazit do ulic
nemohli, se osvědčily statické kasičky –
a ty budou aktuální i letos. „Možnost
přispět tak bude v přerovských kostelích,
na různých úřadech, ve vybraných lékár-
nách a obchodech. Jejich aktuální
seznam bude k dispozici začátkem ledna
na www.prerov.charita.cz a na sociálních
sítích. Aktivní bude také online kasička
dostupná na www.trikralovasbirka.cz,
kde je možné pustit si online požehnání
od koledníků i přispět do sbírky,“ vyjme-
novává Emílie Šmídová z přerovské Cha-
rity. V loňském roce se v Přerově vybralo

Naposledy chodili Tři králové po Přerově v lednu roku 2020. Foto: Město Přerov

inzerce

Vládní opatření proti koronaviru významně ovlivnila všechny části lidského života.
Zasáhla rovněž do slavnostních událostí pořádaných městem. „Například obřady
vítání občánků byly dočasně pozastaveny už v březnu roku 2020. Od té doby
dostávají nově narozené děti pamětní listy a dárky poštou – vloni jich bylo přesně
141. Znovuobnovení obřadů v roce 2022 bude záviset na aktuální situaci,“ při-
pomněla Lenka Tomečková z Kanceláře primátora. Podobná situace byla podle ní
i u tradičních setkání pětasedmdesátníků se zástupci města v Městském domě,
která se už dva roky nekonala, takže lidé narození v letech 1945 a 1946 dostali
rovněž dárky poštou. „Pokud do záměru nevpadnou žádná opatření spojená s koro-
navirem, mohla by se setkání 75letých občanů s vedením města zase konat. Před-
běžně jsme se dohodli, že bychom se s občany narozenými v roce 1947 sešli
v měsících květnu, červnu a září,“ řekla Lenka Tomečková. Trochu lepší situace
byla u jubilejních svateb – konání obřadů bylo přerušeno na zhruba půl roku.
Komise pro občanské záležitosti je obnovila od května loňského roku a od té doby
se konají bez přerušení. Od května do konce listopadu se uskutečnila jedna zlatá
a tři diamantové svatby. (red)

Setkání pětasedmdesátníků?
Zatím s otazníkem

Rozmrazit, zatopit, odklidit, nasolit…
Na Helfštýn se chystají turisté 
Jako každý rok, s výjimkou toho loňského, se brány Helfštýna i v zimě na
jeden jediný den otevřou, a to v sobotu 8. ledna. Vloni to kvůli epidemio-
logické situaci nevyšlo, letos členové Klubu českých turistů SK Přerov s tra-
dičním výstupem na zříceninu hradu ze 14. století počítají. Akce se uskuteční
už po třiačtyřicáté. 

Oblíbený výšlap si obvykle nenechají ujít
stovky lidí. „V závislosti na počasí k nám
zavítá tisíc až pět tisíc turistů. Je to pro
ně mimořádná příležitost navštívit
zasněžený hrad. Současně je to i výji-
mečná možnost pro setkání obyvatel
okolních obcí, spolků, skupin historic-
kého šermu, living history či chovatelů
psů. Pro nás to znamená zprovoznit
sociální zázemí, rozmrazit vodu, zatopit
v restauraci, odklidit sníh, nasolit pěšiny
a mosty, zajistit personál a dobře se
naladit,“ vyjmenoval kastelán hradu
Helfštýn Jan Lauro. 
Na výšlap mohou zájemci vyrazit „po
své ose“ nebo se přidat ke Klubu českých
turistů. „Budeme společně vyrážet z Pře-
rova vlakem v 8.28 z nádraží. Z Lipníka

pak už půjdeme pěšky až na Helfštýn.
Všichni, kteří zdárně dorazí až do cíle,
obdrží na místě diplom a nálepku. „Na
tuto akci se každoročně sjíždějí turisté
z různých koutů Moravy a Čech, výjim-
kou nejsou ani návštěvníci například
z Polska nebo ze Slovenska,“ připo-
mněla Jarmila Válková z pořádajícího
Klubu českých turistů SK Přerov. 
Hrad bude pro výletníky otevřený od
8 do 15 hodin. „Vstupné bude jednotné,
platit se bude symbolických dvacet
korun. V roce 2021 se celková návštěv-
nost navzdory všem omezením vyšplhala
po více než 13 letech nad hranici sto
tisíc osob. Je cítit, že lidé touží být v krás-
ném prostředí a na čerstvém vzduchu,“
doplnil kastelán Lauro. (red)

Výšlap na zimní hrad Helfštýn tradičně přiláká tisíce lidí. Foto: Martin Cín

101 612 korun, na celém Přerovsku pře-
kročil výtěžek půl milionu korun. Peníze
z letošní sbírky budou použity stejně jako
loni na pomoc rodinám, které se ocitnou
v existenční nouzi, a na pořízení kom-
penzačních pomůcek pro domácí hospi-
covou péči a také na projekty Charity
Přerov.

„Zároveň budeme pokračovat v tradici Tří-
králového koncertu, který se uskuteční
vneděli 2. ledna od 17 hodin v kostele sva-
tého Vavřince v Přerově. Účast na koncertě
bude možná podle aktuálních vládních
nařízení. Koncert bude přenášet i Televize
Přerov abude dostupný na YouTube kanálu
Charity Přerov,“ dodává Šmídová. (red) 
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Pětatřicetiletá Barbora Linke se narodila v Přerově, vystudovala osmileté
Gymnázium Jakuba Škody a od roku 2010 žije v Drážďanech, kde dostala
v rámci projektu Erasmus stipendium a dnes tam vede spediční firmu.
Takzvaně do šuplíku píše už dvacet let. Svou první knihu – román Jménem
mojí sestry vydala loni v prosinci, měsíc po narození dcery Lilly. 

Ve volných chvílích se Barbora Linke
věnuje umělecké činnosti a provádění
českých návštěvníků v drážďanských
muzeích. Ačkoliv se psaní věnuje už dvě
desítky let, je kniha Jménem mojí sestry
jejím autorským debutem. Námět zrál
v autorčině mysli přes patnáct let. Inspi-
roval ji život jejích prarodičů, u kterých
vyrůstala. Když jim bylo kolem dvaceti,
zažili oba druhou světovou válku. Příběh
románu se točí kolem tajuplné fotogra-

fie, kterou jedna z hlavních postav Kami-
la náhodou objeví při úklidu babiččina
bytu. Díky snímku se totiž ukáže, že
babička měla dvojče, a rozplétání rodin-
ného tajemství může začít. Čtenáři se
mohou těšit na zajímavé vyprávění
o dospívání sester v kulisách protekto-
rátní Prahy i o velkých dějinných zlomech
našeho národa. Jedna dějová linka vede
i do Přerova a blízkých Prosenic. 
„V knížce popisuji události spojené s vál-
kou očima lidí, kteří danou dobu opravdu
zažili – třeba jako moji prarodiče. Do
příběhu mladých sester promluví oku-
pace v březnu 1939, uzavření škol,
napjatá nálada ve společnosti, ale třeba
i mytický Pérák,“ prozrazuje autorka,
která za svobodna nosila příjmení Jemel-
ková. Podle jejího mínění je ale pro čte-
náře největším lákadlem zakázaná
láska, která vzplane mezi jednou z hrdi-
nek Soňou a SS důstojníkem pracujícím
pro gestapo. Právě tento milostný vztah
je inspirovaný skutečností. „Do mojí
babičky se zamiloval esesman. Sliboval
jí hory doly, ale ona ho nechtěla, protože
byla velkou vlastenkou,“ vypráví Barbora
Linke. I její literární hrdinka Soňa je zapá-
lenou vlastenkou, ovšem svým citům na
rozdíl od autorčiny babičky jen tak nepo-
ručí. (red)

Přerovská rodačka žijící
v Německu vydala prvotinu

Folklorní soubor Haná Přerov letos slaví 55 let. Dostal se i do knihy o krojích 
Historie nejstaršího fungujícího přerovského folklorního souboru Haná Přerov se píše už od roku 1967. Založil jej přerovský veterinární lékař, ale
především tanečník a choreograf, Alois Běhal, který stál u zrodu řady dalších hanáckých souborů. V současné době stojí v jeho čele – shodou okolností
opět zvěrolékař – Tomáš Barbořík. 

Folklorní soubor Haná vznikl při Středním
odborném učilišti železničním Olomouc
před 55 lety. Jeho zakladatel Alois Běhal

zdědil hudební nadání po otci, který hrál
na dechové nástroje, a v rodinném pro-
středí poznal také lidový tanec. „Členy

Hané se stali učni železničního učiliště
a studentky přerovských středních škol.
Právě díky tomuto spojení měl soubor
zajištěn dostatek členů, kteří však často
soubor nenávratně opouštěli záhy po
dokončení studií. Soubor byl neodmysli-
telnou součástí programu společenských
akcí, které pořádaly Československé drá-
hy,“ připomněl Tomáš Barbořík, který sou-
bor vede od roku 2008.

Z Bečvánku do Hané 
Mezi nejdůležitější postavy Hané patřil
v 60. a 70. letech mistr výcviku a organi-
zační vedoucí Zdeněk Psotka a harmoni-
kářka Ludmila Vymyslická Olivová. Roku
1985 se vedoucí stala choreografka Eva
Zehnalová. Právě ona musela řešit prob-
lémy spojené s ukončením spolupráce
s železničním učilištěm, které přestalo být
v roce 1990 zřizovatelem souboru. Ten se
nakonec o rok později přeměnil na občan-
ské sdružení Folklorní soubor Haná Přerov
a stal se členem Folklorního sdružení Čes-
ké republiky a Hanáckého folklorního spol-
ku. „Zájem mladých, kteří jsou od malička
vedeni k tomu, že existuje i alternativní
podoba kultury, je pořád značný. Je to
vidět na nejrůznějších folklorních akcích,
kde si i velmi mladí lidé dokáží jen tak
sami pro sebe zahrát, zazpívat a zatančit,
a nemusí se vždy jednat jen o pódiové
vystoupení. Ve velkých městech to má
folklor těžší, lobby mainstreamu je zde
mnohem silnější,“ posteskl si Barbořík.

On sám se k folkloru dostal přes svou
maminku. „V dětství mě nekompromisně
přihlásila do dětského souboru Bečvánek
a sama začala chodit do Hané. Přes další
dětské soubory jsem se nakonec také
dostal do Hané a zřejmě tu i zestárnu
a umřu,“ podotkl Tomáš Barbořík. 

Kniha Hanácký lidový oděv 
Folklorní spolek Haná Přerov letos oslaví
pětapadesáté narozeniny – a slavit bude
10. a 11. června na akci „Folklorní festival
Přerov“, kterou už několik let pořádá.
„K výročí dostaneme také velký dárek
v podobě účinkování na největším a nej-
známějším folklorním festivalu České
republiky – ve Strážnici,“ řekl Barbořík.
Soubor Haná rovněž spolupracuje
s místním spolkem Cukrle, a to hlavně při
oslavách přerovského masopustu, který
už má ve městě také letitou tradici. Často
vystupuje rovněž na festivalech, hodech,
dožínkách, plesech, účastní se i každo-
ročního Setkání Hanáků, které organizuje
Hanácký folklorní spolek. A právě ten loni
na podzim vydal knihu Hanácký lidový
oděv, ve které má své místo i Přerov. „Jsme
rádi, že jsme na knize mohli spolupracovat.
Díky tomu se do ní dostaly i fotografie
našich přerovských krojů, které jsou výji-
mečné použitím taclí a tištěných zástěr.
Jsou tam také popsány rozdíly od ostatních
oblastí Hané. Všem zájemcům o hanácký
kroj knihu vřele doporučuji. K dostání je
třeba na e-shopu Hanáckého folkórního
sdružení,“ dodal Barbořík. Podotýká, že
velké zásluhy o rekonstrukci přerovského
ženského kroje má jeho máma Magda
Barboříková, dlouholetá členka souboru,
která kroje sama šije a na přípravě knihy
také spolupracovala.
Zájemci o lidovou kulturu mohou navštívit
zkoušku souboru, která se koná každou
středu od 19 hodin v tělocvičně Střední
pedagogické školy – a třeba se i k souboru
přidat. (red)

Tomáš Barbořík (zcela vlevo) a jeho kolegové ze souboru. 
Foto: Archiv folklorního souboru Haná Přerov 

Přerovský masopust a folklorní soubor Haná k sobě neodmyslitelně patří. 
Foto: Anna Vojzolová

Rok 1968 – zřizovatelem souboru bylo
železniční učiliště. Foto: Archiv folklorního
souboru Haná Přerov

Kniha Jménem mojí sestry je prvotinou
přerovské rodačky Barbory Linke. 

Foto: Barbora Linke
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Půlkrejcar, kruhová skleněná pečeť, kuchyňská keramika.
Archeologové zkoumají farní zahradu v Předmostí

krejcar z roku 1737, který pochází z kantonu
Appenzell-Innerhoden na severovýchodě
Švýcarska. Nejmladší ražbou je měděný
krejcar císaře Františka II./I. z roku 1800.
K zajímavým nálezům patří rovněž pozdně
barokní kruhová skleněná pečeť s vyraže-

ným erbem a špatně čitelným opisem, která
byla původně umístěna na láhvi vína,“
dodal archeolog.
Archeologové budou během zimních měsí-
ců zachráněné nálezy laboratorně zkoumat
a dále vyhodnocovat. (red)

inzerce

Tři popelnicové hroby z mladší doby bronzové, keltská keramika z mladší doby železné, ale i různé staré mince či skleněná barokní pečeť – to je jen
malý výčet nálezů, které v minulých týdnech učinili přerovští archeologové. Ti zkoumají prostory farní zahrady v Předmostí, kde má letos vzniknout
nové zázemí pro poskytování sociálních služeb Charity.

Celkový pohled během výzkumu v roce 2021. V pozadí kostel sv. Máří Magdaleny
a objekt staré fary. Foto: Iveta Juchelková, Muzeum Komenského v Přerově 

Kamenné základy stavby odkryté v sondě 3 lze ztotožnit s objektem vyobrazeným na sta-
bilním katastru v roce 1830. Foto: Zdeněk Schenk, Muzeum Komenského v Přerově 

Vůbec nejstarší písemná zmínka o Před-
mostí je stará už 660 let – pochází z roku
1362, kdy je zmiňován místní farní kostel.
Současná plocha výzkumu, který provádí
tým Muzea Komenského, se nachází
v severovýchodní části farní zahrady, která
nebyla doposud podrobena archeologic-
kému zkoumání. „Položili jsme prozatím
tři sondy v ploše, která bude bezprostředně
dotčena výstavbou nového objektu Cha-
rity. Prozatím nejstarší osídlení reprezentují
tři popelnicové hroby lužické kultury
z mladší doby bronzové. Ty byly patrně
součástí většího pohřebiště, které se před
více než 3000 lety v této části Předmostí
nacházelo,“ vysvětlil archeolog Zdeněk
Schenk. Archeologům se podařilo také
zachytit zahloubený sídlištní objekt, z jehož
zásypu pochází typická tuhová keltská
keramika z mladší doby železné.

Středověké osídlení dokládají nálezy kera-
miky a železné rameno ostruhy či železný
hrot šípu s trnem z pozdní doby hradištní,
datované druhou polovinou 12. století až
polovinou 13. století. „V jedné ze sond
bylo zachyceno západní nároží stavby, jejíž
kamenné základy tvoří bloky lokálního
devonského vápence kladené na hlínu. Jed-
ná se o objekt obdélného půdorysu, který
je zakreslen na císařských povinných otis-
cích map stabilního katastru z roku 1830
severně od budovy fary,“ prozradil Schenk.
V interiéru objektu našli archeologové velké
množství zlomků novověké kuchyňské kera-
miky z 18. a 19. století, za pomoci detektorů
kovů zde objevili také 7 ztrátových mincí,
tedy mincí, které nebyly do země uloženy
záměrně. „Nejstarší je stříbrný parvus
z doby panování českého krále Jana Lucem-
burského. Za kuriózní minci lze označit půl-

Stříbrný parvus českého krále Jana Lucemburského nalezený během výzkumu. 
Foto: Zdeněk Schenk, Muzeum Komenského v Přerově

V lednu se přerovští zastupitelé ke svému jednání nesejdou. Další jejich zasedání
se uskuteční v pondělí 28. února ve 14 hodin v Městském domě. 

Zastupitelé se sejdou až v únoru 

Tyto ztrátové mince byly nalezeny během výzkumu ve farní zahradě. 
Foto: Zdeněk Schenk, Muzeum Komenského v Přerově
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Ploutvovému plavání se věnuje už od dese-
ti let a dostala se k němu v podstatě náho-
dou. „Chodila jsem do klasického plavání.
Náš kurz končil pravidelně zrovna v době,
kdy se na trénink chystali ploutvoví plavci
ze Skorpenu. Líbilo se mi, že plavou rychleji
než ‚klasikáři‘, a chtěla jsem to taky zkusit.
O ploutvovém plavání jsem předtím nikdy
ani neslyšela, natož abych věděla, že je
v Přerově přímo sportovní klub,“ popisuje
šestnáctiletá Lucie. O tom, že rozhodnutí
nasadit si při plavání ploutve bylo správné,
svědčí její dosavadní úspěchy. „Za největší
úspěch z poslední doby považuji vítězství
v juniorské štafetě na Mistrovství České
republiky, kde jsme společně s děvčaty
z našeho klubu Justýnou Krumpholzovou,
Klárou Vránovou aVeronikou Vašíčkovou

zvítězily na dvou tratích, a to ve společné
kategorií dospělých a juniorek. Dařilo se
mi i v individuálních startech – v juniorkách
jsem celkem pětkrát vyhrála,“ vyjmeno-
vává své úspěchy Lucie Hrubá. Jak ale
dodává, pořád je co zlepšovat. „Na závo-
dech světového poháru v Maďarsku, kde
je možné se porovnat se zahraniční kon-
kurencí, jsem byla ve třech disciplínách
na jedenáctém místě. Je ale pravda, že
důležitější než umístění je zaplavání osob-
ních rekordů, z toho mám vždycky největší
radost. Podařilo se mi to právě v Maďarsku
v disciplíně 50 RP, což je plavání na 50
metrů s monoploutví na jeden nádech,
tedy bez šnorchlu,“ vysvětluje.
Na přerovském bazéně trénuje úspěšná
sportovkyně třikrát týdně. „Ve středu mám

trénink ráno i večer, což je opravdu nároč-
né. Začínáme už v 6 hodin ráno. Brzké
vstávání mi ale dělá docela problémy. Na
druhou stranu mě ranní trénink pak
nastartuje a cítím se fajn. Celkově je to
časově náročné, ale na kamarádky si
vždycky čas najdu,“ říká Lucie, která stu-
duje na Gymnáziu Jakuba Škody. Vše zvlá-
dá především díky podpoře rodiny „Jsem
moc ráda, že ji to baví, a doufám, že jí
nadšení ještě dlouho vydrží. Ploutvové
plavání není úplně tradiční sport, ale určitě

je dynamický a atraktivní. Snažíme se, aby
Lucka stíhala školu i tréninky, jezdíme s ní
o víkendech na závody a fandíme,“ říká
její máma Jana Hrubá. Apodpora od rodičů
je i finanční – ploutvové plavání totiž není
úplně nejlevnější záležitostí. „Pokud chce
závodník uspět ve starší kategorii a držet
krok s ostatními, tak potřebuje speciální
monoploutev, případně i závodní plavky
schválené mezinárodními pravidly, a to už
přece jenom něco stojí,“ konstatuje Jana
Hrubá. (red)

Má šestnáct a už je několikanásobnou mistryní ČR.
Lucie Hrubá sklízí úspěchy v ploutvovém plavání
Šestnáctiletá Lucie Hrubá už jako malá holčička milovala vodu. Když chodila na kurz klasického plavání na přerovském bazéně, pokukovala po rychlých
plavcích s ploutvemi. Nakonec se rozhodla to sama vyzkoušet. A udělala dobře – sbírá totiž jednu medaili za druhou. 

V 16 letech je Lucie Hrubá několikanásobnou mistryní republiky. Foto: Město Přerov

Netradiční termín, on-line přímý přenos
z provizorního studia, žádní diváci ani
doprovodný program – takový byl uply-
nulý ročník ankety Nejúspěšnější spor-
tovec města Přerova za rok 2020. Jaký
bude ten nadcházející, se teprve uvidí.
Město Přerov i tentokrát chce dodržet
dlouholetou tradici prestižní ankety
a ocenit sportovce, kolektivy či osob-
nosti, kteří přes komplikace dosáhli
výborných výsledků a skvěle reprezen-
tovali město. 
Už nyní mohou fanoušci i sportovní klu-
by a oddíly nominovat své favority ve
všech kategoriích: Jednotlivci – dospělí,
Jednotlivci – mládež, Kolektivy – dospělí,
Kolektivy – mládež, Krajánek roku, Mas-
ters (veteráni), Trenér roku, Osobnost
roku a Síň slávy. Návrhy je možné zasílat

na email sportovecroku@email.cz až do
pondělí 10. ledna. Seznam nominova-
ných bude zveřejněn v únorových Pře-
rovských listech, ale také prostřednictvím
Televize Přerov a Přerovské internetové
televize. Právě veřejnost svými hlasy pak
rozhodne o udělení Ceny sympatie. Slav-
nostní galavečer by se měl uskutečnit
v úterý 22. března.
V loňském roce v jednotlivcích bodovala
fitnesska Lenka Červená-Bořutová,
v kolektivech hráči amerického fotbalu
Přerov Mammoths, trofej Trenér roku si
odnesl Libor Šulák z Kanoistiky Přerov.
Krajánkem roku se stal hokejista Martin
Zaťovič. Titul osobnost roku obdržel in
memoriam hokejový trenér Miloš Říha.
Cenu sympatie získal mladý přerovský
fotbalista Petr Mirvald. (red)

Kdo se stane nejúspěšnějším přerovským sportovcem?

Primátor Petr Měřínský předává cenu pro sportovní Osobnost roku 2018 dnes již
zesnulé hokejové legendě Miloši Říhovi.  Foto: Jan Pořízek

Potápěčský klub Skorpen Přerov byl založený už v roce 1960. Od té doby se v něm
vystřídala celá řada talentů – Zdeněk Joukl, Martin Bočinský, Michal Zbořil, Jan
Chmelař, Miroslav Nezhyba a Pavel Zvoníček. „Závodníci Skorpenu už od počátku
patřili k úspěšným ploutvovým plavcům, ať už v bazénu nebo na volné vodě, a to
na republikové i mezinárodní úrovni. Pravidelně sbírali medaile na Mistrovství
republiky, ale byli i součástí reprezentace a účastnili se světových i evropských
šampionátů – a několik cenných kovů si přivezli. V posledních letech vozí pravidelně
asi 20 medailí z Mistrovství republiky,“ vzpomíná Marek Heidingsfeld, který Lucii
trénuje. A úspěšná byla podle jeho slov i loňská klubová sezona. „Z loňského
mistrovství České republiky ve Zlíně si nakonec naši závodníci přivezli 23 medailí,
z toho deset titulů Mistr ČR. Z Mistrovství České republiky družstev v Olomouci
děvčata – všechna věkem juniorky – obsadila 4. místo v kategorii žen. Od třetího
místa je přitom dělilo pouhých 6 bodů,“ zdůrazňuje trenér. Jak dodává, úspěchů
bylo mnohem více, například ze závodů ve Žďáru nad Sázavou v 25metrovém
bazénu si přerovští plavci vyplavali sedmkrát zlato, osmkrát stříbro a osmkrát bronz. 
V současné době má klub zhruba 120 členů, z toho 70 jsou děti a mládež do 18
let. Klub také pravidelně pořádá řadu závodů – ať už jde o Moravskoslezskou ligu
mládeže, Český pohár v dálkovém plavání s ploutvemi nebo oblíbený mezinárodní
závod Mikulášský pohár. 

Sezóna byla úspěšná, pochvaluje si trenér
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Skupina přerovských nordicwalkerů se
dala dohromady zhruba před dvěma lety.
Postupně přibývali další zájemci, kteří ze-
jména v začátcích koronavirové epidemie
hledali možnosti, jak si zasportovat. A spo-
lečně se zlepšovali, vylaďovali techniku.
Nakonec se rozhodli vyzkoušet závody
v mezinárodní konkurenci – a uspěli.
„Koncem září pořádali naši polští kolegové
mezinárodní závody v ultramaratonu a nás
zaujala myšlenka zúčastnit se štafetového
závodu na 4x14 kilometrů. Velmi rychle
jsme dali dohromady 4 muže a 4 ženy
z Přerova, Olomouce, Bruntálu, Ostravy
a Zlatých Hor. Po krátké diskusi jsme se
dohodli, že přihlásíme dvě smíšené šta-
fety,“ vzpomíná přerovský nordicwalker
Dušan Korduliak.
V obou skupinách se nacházeli zkušení
walkeři i nováčci, kteří se s holemi sezná-
mili před půl rokem – a všichni si nakonec
poměřili síly v závodu, v němž startovalo
dvanáct týmů. „Týmová soutěž je přede-
vším velká zodpovědnost – každá tech-
nická chyba je penalizována a v případě
diskvalifikace jednoho člena je pochopi-
telně diskvalifikován celý tým. O tom, jak
zodpovědně jsme k závodu přistoupili,
svědčí fakt, že ani jedna česká štafeta

nebyla ani jednou napomenuta a pena-
lizována,“ zdůrazňuje Dušan Korduliak.
V konkurenci evropské špičky se české
štafety umístily na šestém a sedmém mís-
tě, což byl s ohledem na okolnosti neče-
kaný úspěch. „Pro čtenářovu představu,
v jakém tempu se závodí, tak naše časy
na 56 kilometrech byly 7:07 a 7:26 hodin,
což odpovídá rychlosti asi 8 kilometrů za
hodinu, tedy v přepočtu tempu 7,6 minuty
na jeden kilometr. Vítězný tým měl výsled-
ný čas 6:13 hodin,“ vysvětluje Dušan Kor-
duliak. Jak dodává, historicky se tedy stali
prvními českými nordic walking štafetami,
které se zúčastnily mezinárodních závodů.
„Určitě to nebyly naše poslední závody.
Termíny na rok 2022 jsou vypsány a my
se nyní těšíme na další sportovní zážitky
a reprezentaci našeho města v nových
dresech,“ těší se Dušan Korduliak. 
Vůbec prvním přerovským walkerem, kte-
rý si ochutnal atmosféru mezinárodních
závodů, byl jeho kolega Jan Tobolík.
„Když jsem před rokem poprvé vyzkoušel
hole a chůzi s nimi, ani náhodou mě
nenapadlo, že bych jednou stál na startu
závodu v nordic walking. A netrvalo to
ani půl roku a v červnu 2021 jsem vyrazil
do polského Prudniku na mezinárodní

Přerovští nordicwalkeři uspěli vloni na mezinárodních
závodech, na další soutěže se letos chystají
Nordic Walking neboli severská chůze je tak trochu opomíjený sport. Poměrně svižný pohyb se speciálními holemi s rukavičkami je vhodný pro
začátečníky, osoby s pohybovými problémy, ale i pro sportovce. Může sloužit jako rehabilitace, ke zhubnutí, jako kondiční sport, ale dá se v ní i závodit.
Severští chodci z Přerova mají za sebou už několik úspěšných mezinárodních startů. 

Nordic walking vznikl v podstatě náhodou na konci 80. let 20. století, kdy chůzi
s holemi využili při letní přípravě finští běžkaři. Od té doby se severská chůze
rozšířila do celého světa a provozuje ji zhruba 20 milionů lidí. Oblečení a obuv
walkerů jsou podobné jako u běžců – funkční oblečení, lehké a pružné běžecké
boty. Zásadním prvkem výbavy walkerů jsou hole, které musí být lehké, pevné,
pružné a nejlépe jednodílné, vyrobené ideálně z karbonu. „Velmi důležitým prvkem
našich holí je rukavičkové poutko, které umožní pustit hůl při chůzi za tělem a při
pohybu dopředu ji zase uchopit. Velmi praktickým prvkem je rukavička odepínací.
Na opačném konci hole najdeme hrot nebo drápek z tvrzené oceli, který umožní
zabodnout hůl i do tvrdého povrchu a využít techniky dynamického odrazu,“ vyjme-
novává Dušan Korduliak. Nejen na závodech je velmi důležitá správná technika
chůze – nordic walking je dynamická chůze založená na odrazu za tělem. „Toto
je hlavní rozdíl od chůze trekové, kdy hole slouží jako opěrné a jejich hlavní práce
probíhá před tělem. Techniku chůze výborně definuje český nordicwalker guru
z Brna Miroslav Mira jako 3Z – zabodnout, zatlačit, zahodit. Při chůzi se odrážíte
z ruky i z nohy, aktivně zapojujete horní část těla: ruce, paže, ramena, trup. Hlavní
pohyb ruky vychází z ramene, ruka se v lokti příliš neohýbá,“ popisuje pohyb Kor-
duliak. Jak podotýká, při správně prováděné technice severské chůze se zapojí do
aktivní činnosti až devadesát procent svalů v těle a dochází k nárůstu spotřeby
energie až o 45 procent. (red)

závody v půlmaratonu, tedy 21 kilome-
trů,“ vypráví o svých začátcích přerovský
nordicwalker Jan Tobolík. Překvapením
pro něj byla také obrovská účast a na
závody poněkud netypická pohodová
a přátelská nálada. „Všichni se vzájemně
povzbuzovali, i na trase si slovně pomá-
hali. Chvíli se mnou šel polský závodník
Piotr a živě jsme si spolu povídali, jako
bychom nebyli soupeři, ale kamarádi na
vycházce. Za chvíli se odpojil a zmizel mi
v dáli,“ popisuje závodní atmosféru Jan
Tobolík. Překvapivý byl i věkový rozptyl
účastníků – nejstarší závodnici bylo
83 let. „Desetikilometrový okruh byl
terénně velmi náročný, obsahoval 4 velká
převýšení, z toho poslední byla horská

prémie. Druhé kolo už bylo veselejší, vět-
šina závodu už byla za námi. V cíli kaž-
dého povzbuzovali, dostal kolem krku
medaili za účast a po vyhodnocení výsled-
ných časů pak bylo slavnostní vyhlášení
vítězů jednotlivých věkových kategorií,“
vypráví Tobolík. Pro něj měl závod ale
mírnou pachuť, protože byl nakonec
diskvalifikován za technickou chybu.
„Rozhodčí byli velmi přísní a neodpustili
nikomu nic. Dokonce diskvalifikovali
i samotného šéfa soutěže, který si závod
také chtěl vyzkoušet. Proto mají závody
v Polsku velmi vysokou oblibu, úroveň
a tím i účast závodníků i z jiných států
jako je Česká republika, Slovensko
a Německo,“ podotýká Tobolík. (red)

Hned 2 týmy složené z walkerů z Přerova, Olomouce, Bruntálu, Ostravy a Zlatých Hor
vyrazily koncem září na mezinárodní závody v Polsku. Foto: Archiv Jana Tobolíka

ZABODNOUT, ZATLAČIT, ZAHODIT

Přerovští nordicwalkeři vyrážejí s holemi čtyřikrát týdně téměř v každém počasí.
Svižné procházky bývají zhruba deset až dvanáct kilometrů dlouhé. „Někdy chodívám
s kamarády z týmu, někdy sama – záleží na tom, jak mám čas a zejména hlídání
pro děti," říká Dagmar Brázdová (na fotografii třetí zprava). K severské chůzi se
dostala jako většina jejích týmových kolegů – během covidu hledala zajímavou
aktivitu, která by jí nahradila zavřenou posilovnu. Nordic walkingu nakonec zcela
propadla. „Dokonce i své narozeniny jsem oslavila severskou chůzí. Kolegům jsem
navrhla, aby se ke mně přidali, a vyrazili jsme na takovou malou čtyřicet pět kilometrů
dlouhou procházku. Já si to pak ještě sama zaokrouhlila na padesát," směje se
Dagmar Brázdová. Ta se zúčastnila i charitativní soutěže, kterou tým uspořádal.
„Celkem jsem za loňský rok ušla 1599 kilometrů, za každý z nich jsem dala dvacet
haléřů na naši společnou sbírku ve prospěch sedmiletého Matěje Kaňovského,
který trpí kongenitální artrogrypózou – aby rozhýbal extrémně ztuhlé klouby, potře-
buje drahé neurorehabilitace. Celkem jsme vybrali téměř 14 tisíc korun," doplnila
Brázdová.  Foto: Anna Vojzolová, (red)
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Leden
„Hned na počátku roku, 4. ledna v 19 hodin,
je v plánu slavnostní novoroční koncert
v podání Moravského klavírního tria aoper-
ních hostů,“ zve na pokračování cyklu Setká-
ní žánrů manažer kultury Městského domu
Pavel Ondrůj. První měsíc roku začne také
zábavnou akcí pro děti v podobě nedělního
Karnevalu s Pavlem Novákem s datem
16. ledna ačasem 15 hodin. Otýden později,
v neděli 23. ledna v 19.30 hodin, se návštěv-
níci mohou těšit na pořad Beatles Mania
v provedení Filharmonie Bohuslava Martinů
a vokálního quarteta Q VOX pod vedením
dirigenta Miloše Machka. 

Únor
Měsíc únor startuje v Měšťáku v úterý
8. února neobvyklým formátem, a sice
stand-upem Lukáše Pavláska. One man
show s názvem Planeta slepic dá podle
autora nahlédnout, jaké vyhlídky má naše
slavná civilizace. Milovníky klasiky i rocku
potěší pořadatelé v úterý 22. února

v 19 hodin koncertem poprockového dua
The Cello Boys, které zahraje na violoncella
klasickou hudbu, ale i úpravy rockových
a popových hitů nejznámějších kapel jako
Nirvana, AC/DC, U2, Europe, Iron Maiden
a dalších známých interpretů. Jedná se
o pokračování cyklu Setkání žánrů.

Březen
V dobře zapamatovatelném termínu
s datem čtvrtek 3. 3. v 19.30 hodin si při-
jdou na své milovníci situačních komedií.
Divadelní společnost Háta přiveze do Pře-
rova Svatbu bez obřadu. Příjemný zážitek
slibuje herecké obsazení s Betkou Staň-
kovou, Pavlem Nečasem aAdélou Gondí-
kovou. Jaro se ponese také v duchu pořadů
pro mládež – Koncert sborů a orchestrů
ZUŠ Bedřicha Kozánka v Přerově je plá-
nován na středu 9. března v 18 hodin. Kon-
cert dívčí skupiny Lollypopz a s ním
spojenou barevnou Lollyshow si zájemci
užijí v sobotu 26. března v 15 hodin. „Závěr
března se ponese opět v duchu Setkání

žánrů, kdy v úterý 29. března v 19 hodin
vystoupí na pódiu Městského domu legen-
dární multiinstrumentalista Jiří Stivín obklo-
pen čtyřmi dámami z Beladona Quartet.
Společně v programu Classic Meets Jazz
představí barokní a klasicistní virtuózní
skladby, nebude chybět ani oblíbený jazz
a autorská skladba Jiřího Stivína,“ vyjme-
noval Pavel Ondrůj. 

Duben
Apríl začne tradičně Džínovým bálem, kte-
rý se má konat v sobotu 2. dubna ve
20 hodin, o den později v neděli 3. dubna
v 15 hodin si může dětské publikum zatan-
čit a zazpívat s Míšou Růžičkovou.
„Poslední z koncertů jarního cyklu Setkání
žánrů je naplánován na úterý 12. dubna
v 19 hodin. Originální akordeonové kom-
pozice, barokní skladby, virtuózní tran-
skripce i aranže populárních písní přinese
sólový recitál Milana Řeháka, jednoho
z nejprogresivnějších českých akordeo-
nistů,“ pozval návštěvníky Pavel Ondrůj.

Jen o dva dny později, ve čtvrtek 14. dubna
ve 20 hodin, čeká milovníky improvizační
show pořad Partička na vzduchu. Michal
Suchánek, Richard Genzer, Igor Chmela,
Michal Novotný, Marián Čurko, Dano Dan-
gl nebo Dalibor Gondík rozesmějí každé
publikum. Představení je přeloženo
z 15. září loňského roku, zakoupené
vstupenky zůstávají v platnosti. Prodej
vstupenek je možný pouze v síti
www.TicketStream.cz.

Pro seniory
„Po celý první půlrok jsme pro starší
a pokročilé opět přichystali jejich oblíbená
nedělní taneční odpoledne s dechovkou,“
připomněl Ondrůj. Uskuteční se v termínech
30. ledna, 13. a 27. února, 13. a 27. břez-
na, 24. dubna, 15. a 29. května
a 12. a 26. června vždy ve 13.30 hodin. 
Dodatečné změny programu včetně aktu-
álního přehledu plesů související s vládními
protiepidemickými opatřeními zájemci
naleznou na www.mdprerov.cz. (red)

Měšťák slaví 125 let, nabídne koncerty, karneval i improvizační show
Jarní sezona v Měšťáku vzdá hold 125. výročí založení tohoto kulturního stánku Přerova. Program je optimistický, a pokud to situace dovolí, mají se
Přerované na co těšit. Předprodej vstupenek na zimu a jaro již odstartoval v Městském informačním centru. 

Vládní opatření vnesla do přerovského
výstavnictví nový trend – „krásu z chod-
níku“.
„Možnost hygienicky komfortních pro-
hlídek výstav jsme nabídli Přerovanům za
prostornými výlohami budovy na Masa-
rykově náměstí16, v zámeckém příkopu
u galerie na Horním náměstí, a dokonce
i přímo ve veřejném prostoru, v centru
města nebo na hradbách,“ vysvětlila
vedoucí Galerie města Přerova Lada Galo-
vá. Díky novému přístupu se tak organi-
zátorům podařilo k umění přilákat
dokonce více lidí, než tomu bylo za běž-
ného provozu před pandemií. „Je to kla-
sické kouzlo nechtěného. Přemýšlela jsem,
jak lidem umění zpřístupnit, aby na svých
procházkách městem mohli mít neobvyklý
cíl. Nepředpokládala jsem, že se z toho

stane vlastně dlouhodobý úzus. A tak jsme
navzdory pandemii paradoxně v létě měli
situace, kdy jsme třeba o prázdninách
nabízeli pět samostatných výstav souběž-
ně,“ vzpomíná Galová. 
V domovské galerii na Horním náměstí to
byl hranický malíř Radovan Langer, v salon-
ku galerie vzpomínková výstava na Fran-
tiška Venclovského, v zámeckém příkopu
před galerií se prezentoval umělecký řezbář
Václav Lemon, v Emosu byly k vidění
abstraktní malby výtvarné pedagožky Evy
Pešákové a veřejný prostor oživily plastiky
sochaře Jana Dostála. Nejnavštěvovanější
se podle Galové stala hodová výstava
Hanácky nebe, organizovaná společně
s Folklorním souborem Haná Přerov.
Úspěšné prodejně i z hlediska návštěvnosti
byly Dva světy Juraje Jakubiska a vánoční

výstava brodeckých zvonů. „Vlastně všech-
no bylo jinak. Počátkem roku a zjara jsme
měli dlouho zavřeno, ale lidé přicházeli na
náměstí obdivovat skleněné plastiky Mar-
ka Trizuljaka. Na provizorium, ovšem ve
finále velmi vítané, došlo při tradiční jarní
výstavě absolventů Základní umělecké
školy v Přerově, kterou jsme realizovali
právě na náměstí za výlohami Emosu,“
vzpomíná Galová. Celkově se podle ní
výstavy po dobu celého roku nesly v duchu
neustálé improvizace. „Stejně jako všichni,

ani my jsme nevěděli, kdy nás otevřou,
kdy opět zavřou, v jakém režimu budou
moci chodit návštěvníci. Několik výstav
bylo i přesunutých z předloňska. Týkalo se
to úsměvně zrovna těch výročních – pocta
věnovaná 150. výročí založení Gymnázia
Jakuba Škody v Přerově se konala ve 151.
roce existence školy. Stejně se tak stalo
i v případě výstavy věnované 70. výroční
založení Uměleckého zvonařství v Brodku,
které vloni fungovalo už krásných 71 let,“
uzavřela Galová. (red)

„Krásy z chodníku“ se Přerovanům zamlouvaly
Ačkoliv návštěvníci nemohli nebo nechtěli kvůli epidemiologické situaci v průběhu uplynulého roku zavítat do kamenných galerií, město jim nabídlo
alternativu. I díky tomu, že výstavy umění byly přístupné 24 hodin denně a nasvětlené i přes noc, přilákaly paradoxně více návštěvníků než
v uplynulých letech. 

Výstava Juraje Jakubiska Dva světy byla jednou z nejúspěšnějších akcí Galerie města
Přerova v loňském roce. Foto: Jan Gebauer

Abstraktní linie plastik sochaře Jana Dostála byly k vidění na Masarykově náměstí,
pod hradbami i za výlohou Emosu. Autor: Pavel Ondrůj
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Provozní doba plaveckého areálu Přerov – leden
datum vnitřní dětský 50m bazén částečný pronájem společná společná 

bazén dětský sauna sauna z venku
z bazénu

1. 1. zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno

2. 1. 10–18 10–18 – 10–18 společná 10–18

3. 1. 13–16 6–16 6–7 jen 1 dráha, 8–14 šířka, v párech 15–21
14–15 délka

4. 1. 13–14, 18–20 6–8, 9–14, 6–7 délka, 7–8 šířka, 18–21 ženy 13–21
18–21 9–13 šířka, 19–20 délka

5. 1. 13–16, 18–21 6–8, 9–16, 6–7 délka, 7–8 šířka, 13–16, 18–21 muži 13–21
18–21 9–15 šířka, 18–19 délka

6. 1. 13–16, 19–21 6–8, 9–12, 6–7 délka, 7–8 šířka, 19–21 ženy 15–21
13–16, 19–21 9–12 šířka, 13–15 šířka,

19–20 délka

7. 1. 13–20 6–21 6–7 délka, 8–14 šířka, 15–21 muži 15–21
16–19 šířka

8. 1. 10–20 10–20 11–12 délka 10–20 společná 10–20

9. 1. 10–18 10–18 – 10–18 společná 10–18

10. 1. 13–16 6–16 6–7 jen 1 dráha, 8–14 šířka, – v párech 15–21
14–15 délka

11. 1. 13–14, 18–20 6–8, 9–14, 6–7 délka, 7–8 šířka, 18–21 ženy 13–21
18–21 9–13 šířka, 19–20 délka

12. 1. 13–16, 18–21 6–8, 9–16, 6–7 délka, 7–8 šířka, 13–16, 18–21 muži 13–21
18–21 9–15 šířka,18–19 délka

13. 1. 13–16, 19–21 6–8, 9–12, 6–7 délka, 7–8 šířka, 19–21 ženy 15–21
13–16, 19–21 9–12 šířka, 13–15 šířka,

19–20 délka
11–14 šířka, 14–15 délka, 

16–17 šířka

14. 1. 13–20 6–21 6–7 délka, 8–14 šířka, 15–21 muži 15–21
14–15 délka,16–19 šířka

15. 1. 10–20 10–20 11–12 délka 10–20 společná 10–20

16. 1. 10–18 10–18 – 10–18 společná 10–18

17. 1. 13–16 6–16 6–7 jen 1 dráha, 8–14 šířka, – v párech 15–21
14–15 délka,

18. 1. 13–14, 18–20 6–8, 9–14, 6–7 délka, 7–8 šířka, 18–21 ženy 13–21
18–21 9–13 šířka, 19–20 délka

19. 1. 13–16, 18–21 6–8, 9–16, 6–7 délka, 7–8 šířka, 13–16, 18–21 muži 13–21
18–21 9–15 šířka, 18–19 délka

20. 1. 13–16, 19–21 6–8,9–12, 6–7 délka, 7–8 šířka, 19–21 ženy 15–21
13–16 9–12 šířka, 13–15 šířka,

19–20 délka

21. 1. 13–20 6–21 6–7 délka, 8–14 šířka, 15–21 muži 15–21
14–15 délka, 16–19 šířka

22. 1. 10–20 10–20 11–12 délka 10–20 společná 10–20
11–15 šířka, 18–19 délka

23. 1. 10–18 10–18 – 10–18 společná 10–18

24. 1. 13–16 6–16 6–7 jen 1 dráha, 8–14 šířka, – v párech 15–21 
14–15 délka

25. 1. 13–14, 18–20 6–8, 9–14, 6–7 délka, 7–8 šířka, 18–21 ženy 13–21
18–21 9–13 šířka, 19–20 délka

26. 1. 13–16, 18–21 6–8, 9–16, 6–7 délka, 7–8 šířka, 13–16, 18–21 muži 13–21
18–21 9–15 šířka, 18–19 délka

27. 1. 13–16, 19–21 6–8, 9–12, 6–7 délka, 7–8 šířka, 19–21 ženy 15–21
13–16, 19–21 9–12 šířka,13–15 šířka,

19–20 délka

28. 1. 13–20 6–21 6–7 délka, 8–14 šířka, 15–21 muži 15–21
14–15 délka, 16–19 šířka

29. 1. 10–20 10–20 11–12 délka 10–20 společná 10–20

30. 1. 10–18 10–18 – 10–18 společná 10–18

31. 1. 13–16 6–16 6–7 jen 1 délka, 8–14 šířka, – v párech 15–21
14–15 délka

KINO HVĚZDA PŘEROV
2. 1. 15.30 Tři přání pro Popelku   P/Bijásek dabing
2. 1. 17.30 Šťastný nový rok 2
2. 1. 19.30 Spider-Man: Bez domova dabing 12+
3. 1. 17.30 Tady hlídáme my
3. 1. 19.30 Matrix Resurrections titulky 12+
4. 1. 17.30 Přání Ježíškovi LEVNÉ ÚTERÝ
4. 1. 19.30 Klan Gucci titulky 15+
5. 1. 17.00 Spider-Man: Bez domova 3D dabing 12+
5. 1. 20.00 Resident Evil: Raccoon City titulky 15+
6. 1. 10.00 Zbožňovaný BS 12+
6. 1. 17.30 Krotitelé duchů: Odkaz RP titulky
6. 1. 20.00 Kingsman: První mise RP titulky 12+
7. 1. 17.00 Krotitelé duchů: Odkaz dabing
7. 1. 19.30 Spider-Man: Bez domova titulky
8. 1. 15.30 Velký červený pes Clifford P/Bijásek dabing
8. 1. 17.30 Krotitelé duchů: Odkaz titulky
8. 1. 20.00 Matrix Resurrections titulky 12+
9. 1. 15.30 Zpívej 2 Bijásek dabing
9. 1. 17.00 Není čas zemřít BS titulky 15+
9. 1. 20.00 Tady hlídáme my

10. 1. 17.00 Spider-Man: Bez domova titulky 12+
10. 1. 20 00 Klan Gucci titulky 15+
11. 1. 17.30 Krotitelé duchů: Odkaz dabing
11. 1. 20.00 Resident Evil: Raccoon City titulky 15+
12. 1. 17.30 Karel  
12. 1. 20.00 Šťastný nový rok 2
13. 1. 10.00 Přání Ježíškovi BS
13. 1. 17.00 Matrix Resurrections titulky 12+
13. 1. 20.00 Vřískot RP titulky 15+
14. 1. 17.00 Vřískot titulky 15+
14. 1. 19.30 Duna titulky 12+
15. 1. 15.30 Velký červený pes Clifford Bijásek dabing
15. 1. 17.30 Krotitelé duchů: Odkaz dabing
15. 1. 20.00 Spider-Man: Bez domova dabing 12+
16. 1. 15.00 Zpívej 2 Bijásek 3D dabing
16. 1. 17.00 Klan Gucci BS titulky 15+
16. 1. 20.00 Vřískot titulky 15+
17. 1. 17.30 SNOW FILM FEST 2021 titulky
18. 1. 17.30 Přání Ježíškovi LEVNÉ ÚTERÝ
18. 1. 19.30 Matrix Resurrections titulky 12+
19. 1. 17.30 Tady hlídáme my
19. 1. 19.30 Srdce na dlani PŘEDPREMIÉRA
20. 1. 10.00 Karel BS
20. 1. 17.30 Srdce na dlani RP
20. 1. 19.30 Spencer RP titulky 15+
21. 1. 17.30 Spencer titulky 15+
21. 1. 19.30 Spider-Man: Bez domova 3D dabing 12+
22. 1. 15.30 Velký červený pes Clifford Bijásek dabing
22. 1. 17.30 Krotitelé duchů: Odkaz titulky
22. 1. 20.00 Srdce na dlani
23. 1. 15.00 Krotitelé duchů: Odkaz dabing
23. 1. 17.30 Karel BS
23. 1. 20.00 Srdce na dlani
24. 1. 18.00 Spencer titulky
24. 1. 20.00 Vřískot titulky 15+
25. 1. 17.30 Šťastný nový rok 2
25. 1. 19.30 Není čas zemřít LEVNÉ ÚTERÝ titulky 15+
26. 1. 17.00 Spider-Man: Bez domova titulky 12+
26. 1. 20.00 Srdce na dlani
27. 1. 10.00 Láska na špičkách BS
27. 1. 17.30 Tři Tygři: Jackpot RP
27. 1. 20.00 Zlato RP titulky 15+
28. 1. 17.30 Spencer titulky 15+
28. 1. 20.00 Morbius P titulky 12+
29. 1. 15.30 Krotitelé duchů: Odkaz dabing
29. 1. 18.00 Srdce na dlani
29. 1. 20.00 Ulička přízraků P titulky 15+
30. 1. 15.30 Moje krásná příšerka P Bijásek dabing
30. 1. 17.30 Přání Ježíškovi BS
30. 1. 19.30 Tři Tygři: Jackpot 12+
31. 1. 17.30 Srdce na dlani
31. 1. 19.30 Morbius titulky 15+
Změna programu vyhrazena. P = premiéra | RP = republiková premiéra BS = Biosenior
Bijásek = představení pro děti | ART = filmový klub

www.kinohvezdaprerov.cz,
tel.: 581 33 13 13

Plavání pro seniory (13–14 hodin)
3. 1., 6. 1., 10. 1., 13. 1., 17. 1., 20. 1., 24. 1., 27. 1., 31. 1.



PŘEROVSKÉ LISTY 1/2022 | 16DENNÍ ZPRAVODAJSTVÍ NA WWW.PREROV.EU A        TELEVIZE PŘEROVSERVIS

Přerovské listy č. 1/2022 • Vycházejí 1. ledna 2022, ročník XXI, Vydává statutární město Přerov se sídlem Bratrská 34, Přerov • Periodický tisk územního samosprávního celku • Vychází 12x ročně •
IČ: 00301825 • Grafická příprava a tisk: SAMAB PRESS GROUP, a. s., Cyrilská 357/14, Trnitá, 602 00 Brno, náklad 22 tisíc výtisků, redakce telefon: 723 851 574, redakce@prerov.eu, editor: Lenka Chalupová, redaktor:
Anna Vojzolová, kulturní servis: Pavla Roubalíková (kultura@prerov.eu), inzerce: Yvona Pařízková, tel: 602 755 916, e-mail: yvona.parizkova@seznam.cz • Uzávěrka příštího čísla je 14. ledna 2022 • Distribuce: Česká
distribuční • Zaregistrováno Ministerstvem kultury České republiky pod zn. MK ČR E 13283 • Přerovské listy na internetu: www.prerov.eu – kategorie Přerovské listy • Reklamace: reklamace@prerov.eu • Zdarma
do všech domácností v Přerově a místních částech

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
TJ Spartak Přerov • Vítězslav Vaculík
tel.: 776 806 161
                       1. 1. Novoroční výstup na Čekyňský kopec.
Setkání a výdej pamětních listů u památníku
Na Žernové v době od 10 do 14 hodin
5. 1. Bystřice p. Hostýnem–Svatý Hostýn
a zpět, 12 km, bus 8.00, vede Cyrila Pun-
čochářová.
8. 1. Drahotuše–Rybáře–Gabrielka–Helf-
štýn–Týn n. B., 14 km, vlak 8.28, vede Věra
Mužíková
12. 1. Staré Město u Uh.Hradiště–Velehrad
a zpět, 12 km, vlak 7.48, vede Hana Dittelová
15. 1. Přerov–Tučín–Želatovice–Újezdec -
Přerov, 15 km, odchod v 9.00 od Meopty,
vede Hana Dittelová
19. 1. Tučín–Radslavice–Grymovský most
–Přerov, 10 km, bus 9.20, vede Miroslav
Ligurský
20. 1. Členská schůze v restauraci Bečva
v 17.00
22. 1. Prosenice–Sobíšky–Lýsky–Přerov,
12 km, vlak 8.28, vede Miroslav Ligurský
26.1. Čelčice–Skalka–Čehovice–Bedihošť,
11 km, vlak 8.57, vede Hana Dittelová
29.1. Kojetín–Chrbov–Drásov–Troubky,
14 km, vlak 7.37, vede Hana Dittelová

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
SK Přerov • Eva Machalová, tel.: 725 017 083
1. 1. Novoroční výstup na Čekyňský kopec,
10 km, vede Válková, 9.00 sraz u sokolovny
6. 1. Zimní vycházka Vinarským lesem,
10 km, vede Michňová, bus 8.40, nást. č. 4
8. 1. Zimní výstup na Helfštýn, 12 km, vede
Válková, odjezd 8.28 hod.
13. 1.V. Bystřice zastávka–Olomouc, 8 km,
vede Láhnerová, vlak 9.03, ved. z Brodku
15. 1. Hrubá voda–Jívová–Domašov, 15 km,
vede Sedláková, vlak 7.03, účast předem
nahlásit vedoucí
20. 1. Čekyně–Penčice–Tršice, 8 km, vede
Lančová, bus 9.00, nást. č. 13
20. 1. Záhlinice–Kroměříž, 14 km, vede
Michňová, vlak 7.37
22. 1. Malenovice–Tlustá hora–Zlín, 14 km,
vede Šťávová, vlak 7.48, KPČ
25. 1. Členská schůze – restaurace Bečva,
15.00, účast všech nutná
27. 1. Beňov–Kocanda–Domaželice, 10 km,
vede Peprnová, bus 8.00, nást. č. 23
29. 1. Studénka–Bílov–Bílovec, 17 km, vede
Sedláková, vlak 6.28, účast předem nahlásit
vedoucí

VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA
KČT TJ Spartak Přerov • www.vhtprerov.cz
Tomáš Beránek, tel.: 602 575 673
31. 12. Silvestrovský běh, běh 7,5 km, start
10:00 Loděnice Spartak Přerov
8.–12. 1. Jizerky na běžkách – Kořenov,
Pension Karlos, polopenze. Jednodenní túry
na běžkách (10–25 km) 
29.1. Zmrzlé Hanák – pěší trasy 10–40 km,
start Olomouc Holická 7–11 hodin

              MĚSTSKÝ DŮM
www.mdprerov.cz
4. 1., 19.00 Moravské klavírní trio a operní
hosté & Slavnostní novoroční koncert
Renomované klavírní trio s primáriem Jiřím
Jahodou a přerovskou rodačkou Janou
Ryšánkovou za klavírem s vyhlášenými pěvec-
kými hosty představí tradiční svátečně laděný
program zaměřený na slavné árie a dueta
z oper a operet světového repertoáru. 
15. 1., 20.00 Farní ples 

16. 1., 15.00 Karneval s Pavlem Novákem
Oblíbené zábavné odpoledne zpestří dětem
i dospělým zimní karnevalové radovánky.
23. 1., 19.30 Beatles Mania
Hity světoznámé britské kapely v provedení
Filharmonie Boh. Martinů avokálního quarteta
Q VOX po vedením dirigenta Miloše Machka.
30.1, 13.30 Nedělení párty
Tradiční taneční odpoledne se skupinou Mini.

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
Centrum SONUS • Palackého 17a/2833
Pondělí 3. 1. 
8.30 cvičení s prvky Tai Chi
9.45 Harmonizace jater – Olga Župková
Čtvrtek 6. 1. 
8.15 smovey kruhy
9.30 jóga pro seniory
Pondělí 10.1. 
8.30 cvičení s prvky Tai Chi
9.45 Tradice doby vánoční – Mgr. Martina
Krejčířová
Čtvrtek 13. 1. 
8.15 smovey kruhy
9.30 cvičení na balonech 
Pondělí 17. 1. 
8.30 cvičení s prvky Tai Chi
9.45 Afrika VII. část – Bedřich Šuba
Čtvrtek 20. 1. 
8.15 smovey kruhy
9.30 jóga pro seniory
Pondělí 24.1. 
8.30 cvičení s prvky Tai Chi
9.45 Trénování paměti pomocí her –
Mgr. Martina Krejčířová
Čtvrtek 27. 1. 
8.15 smovey kruhy
9.30 cvičení na balonech 
Pondělí 31. 1. 
8.30 cvičení s prvky Tai Chi
9.45 Co se u nás událo – promítání fotografií
z činnosti SPOLU
PC kurz pro všechny co „neumí“ zapnout
počítač a nebojí se myší (7 lekcí, vždy
v pondělí od 14.45 do 16.15 hodin). Začí-
náme 10. ledna, cena 450 Kč, kde: Centrum
SONUS, Palackého 17a, přihlášky u M. Krej-
čířové, tel.: 777 729 521.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
www.knihovnaprerov.cz
Akce pro dospělé:
10. 1.–14. 1. Prodej vyřazených knih a časo-
pisů, suterén MK v Přerově, Žerotínovo nám.
36, každý den kromě středy od 8 do 17 hodin.
13. 1. Mozek miluje příběhy – přednáška
Jitky Krásné o tréninku paměti, učebna MK
v Přerově, Žerotínovo nám. 36, od 17 hodin.
19. 1. Po stopách Čechů ve světě – před-
náška Martina Nekoly, učebna MK v Přerově,
Žerotínovo nám. 36, od 17 hodin.
26. 1. Guatemala – cestovatelská beseda
s Lenkou a Václavem Špillarovými, Minis-
terstvo zemědělství ČR v Přerově, Wurmova
2, od 17 hodin.
27. 1.–3. 3. Kurz trénování paměti s lek-
torkou Jitkou Krásnou, učebna MK v Přerově,
Žerotínovo nám. 36, každý čtvrtek od 9 do
10.30 hodin nebo od 16.30 do 18 hodin
(jen pro předem přihlášené).
Akce pro děti:
4. 1.Tvořivá dílna – sněhulák, půjčovna pro
děti, Palackého 1, od 12 hodin. 
6., 13., 20. a 27. 1. X-BOX (oblíbené pohy-
bové aktivity), půjčovna pro děti, Palacké-
ho 1, od 12 do 17 hodin.
7., 14., 21. a 28. 1. Herní klub „Háčko“
(stolní a společenské hry), půjčovna pro děti,
Palackého 1, od 14 do 16 hodin.

MUZEUM KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ

PŘEROVSKÝ ZÁMEK
1.–3. 1. ZAVŘENO
od 4. 1. OTEVŘENO dle běžné otevírací doby
Otevírací doba celoročně:
úterý až pátek 8–17 hodin
sobota a neděle 9–17 hodin 
Stálé expozice:
Rekonstrukce historických školních tříd
Blahoslav, Komenský a Přerov
Archeologie Přerovska • Entomologie
Mineralogie • Národopis Hané a Záhoří
Tajemství tónu zvonu 
Veduty Přerova a vyhlídka z věže 
Výstavy:
do 9. 1. Vánoce na zámku. Kaple přerov-
ského zámku. Vstupné 40/20 Kč.
do 27. 2. Čtvero ročních období – ZIMA.
Výstava školních obrazů. Chodba ve 2. patře.
Vstupné 20/10 Kč
Stálé edukační programy: 
NOVINKA! Expozice školní třídy ze 17. století
– „Tváře J. A.Komenského“ (pro starší žáky
a studenty SŠ) 
NOVINKA! Expozice mineralogie – „Zázraky
neživé přírody“ (program vytvořený pro žáky
I. stupně ZŠ) 
NOVINKA! Expozice zvonů – „Muzejní ZVO-
NOhraní“ (program pro MŠ s aktivním zapo-
jením žáků a využitím tzv. Orffova instru-
mentáře)
Aktuální nabídku edukačních programů si
ověřujte telefonicky na tel.: 581 250 531
(pokladna muzea) nebo na https://prerov-
muzeum.cz/po-skoly
Akce pro veřejnost: 
19. 1. Tvoříme v muzeu: mrazivé vločky
a zimní radovánky. Tvořivá dílna s nevšed-
ními výtvarnými technikami. 15–17 hodin,
přerovský zámek (Horní náměstí 1, Přerov).
Vstupné 20 Kč.
Více informací: Mgr. Jana Trtíková, tel.:
581 201 929, mob.: 725 337 426, e-mail:
trtikova@prerovmuzeum.cz, www.prerov-
muzeum.cz

ORNIS
Budova ORNIS je z důvodu rekonstrukce pro
veřejnost dlouhodobě uzavřena, provozní
doba 9–15 hodin.
Akce pro veřejnost
15. 1. Mezinárodní sčítání vodního ptac-
tva – Tlumačov, Kvasice, Hulín.
Spolu se sčitateli můžete vidět zajímavé
zimní hosty z ptačí říše na Kvasické pískovně,
v okolí řek Moravy a Rusavy, na Záhlinických
rybnících a na Hulínské pískovně. Sraz na
vlakovém nádraží vTlumačově v 8.15, ukon-
čení asi v 16 hodin v Hulíně. Délka trasy
15 km. Průvodce Martin Vymazal.
21. 1. Ukončení příjmu výtvarných prací do
soutěže pro děti na téma „Ovoce plné vita-
minů“.
22. 1. Návštěva u přerovských bobrů.
Výprava za zimujícími bobry na malé Laguně.
Odchod v 9.00 hodin od budovy ORNIS.
Vstupné 20 Kč.
Ekoporadna 
pondělí až pátek 9–15 hodin

Semínkovna – sdílená semínka zdarma –
obchod Bez obalu, Čechova 947/25 v Přerově.
Informace o konání akcí si ověřujte na
www.ornis.cz nebo FB!

VÝSTAVIŠTĚ PŘEROV
9. 1. Setkání chovatelů

22. 1. Bleší trhy
23. 1. Setkání chovatelů

HRAD HELFŠTÝN
Hrad je v měsíci lednu pro veřejnost uzavřen.
8. 1. Novoroční výšlap na hrad Helfštýn
Mimořádné otevření hradu – od 8.00 do 15.00.
Muzeum Komenského v Přerově, p. o., si
vyhrazuje právo na změny v programu.

KAFÉ OD HOLKY
MOSTNÍ 13, tel.: 775 775 590 
Také v lednu pokračuje výstava Bohumila
Kratochvíla. Ta je zaměřena na krajinářskou
fotografii letošního podzimu a nese název
Barvy podzimu. Uvidíte fotografie z Přerova
a jeho okolí i z putování krajinou Moravy.
Fotografie budou průběžně obměňovány. 

VÝSTAVNÍ SÍŇ PASÁŽ
KRATOCHVÍLOVA 14, tel.: 581 217 187

Ještě v měsíci lednu pokračuje v Pasáži sou-
borná výstava Vysočinská zastavení. Inspi-
rující a poklidná tvorba umělců z Vysočiny
jistě potěší všechny návštěvníky a všem zpří-
jemní zimní procházku po našem městě.

GALERIE MĚSTA PŘEROVA
V galerii města je do neděle 9. ledna k vidění
prodejní výstava věnovaná 70. výročí zalo-
žení Uměleckého zvonařství slavného rodu
Dytrychů z Brodku u Přerova. 

Výstavní plocha Emos
Alternativní výstavní plocha na náměstí
TGM 16 nabídne do poloviny ledna plastiky,
reliéfy a malby opavského výtvarníka Sta-
nislava Miky. Exponáty se sakrální tematikou
se na výstavní ploše dělí o prostor společně
s výrobky klientů přerovského denního sta-
cionáře Spolusetkávání.

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