
Březen – měsíc 
čtenářů
Knihovna chystá soutěž, 
dílničky, přednášky i dárky. 
Zapojí se i pobočky. 

Přerovské zvony 
smíření
První zvon by mohl být  
hotový už na červnové 
výročí masakru. 
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Přerovské listy jsou k dispozici
už od 25. února na  

www.prerov.eu 
a v Mobilním Rozhlase.

Jarní prázdniny na sněhu, s divadelními  loutkami, 
u dřevěné stavebnice, nebo v karnevalové masce
Jarní prázdniny si přerovské děti budou užívat od 14. do 18. března. Městská knihovna, Muzeum Komenského, 
Ornitologická stanice i Středisko volného času ATLAS a BIOS si pro děti připravily řadu aktivit.  Čeká je výlet  
na Tesák, rukodělné dílničky, výroba ptačích budek či setkání s loutkami. Stačí si jen vybrat. 

Městská knihovna
V  knihovně bude v březnu rušno – slavit se 
zde bude totiž měsíc čtenářů (pozn. redak-
ce – více o akci na str. 4). Speciální program 
ale knihovníci nachystali i na jarní prázdniny. 
„Pro děti jsme připravili překvapení. Přímo 
v prostorách dětské knihovny v Palackého 
ulici se jim v pondělí 14. března od 15 hodin 
představí dřevění herci z Loutkového divadla 
Sokol Přerov. Během jarních prázdnin bude 
probíhat také soutěž Pravěk,“ prozradila ře-
ditelka Edita Hausnerová. Prázdninám bude 
uzpůsobena i výpůjční doba v dětském 
oddělení. „Na každý den máme připrave-
nou řadu aktivit – děti si mohou zasoutě-
žit v piškvorkách nebo zahrát na x–boxu. 
V rámci tvořivých dílen si budeme vyrábět 
zažehlovací podložky a náramky. Dopoledne 
i odpoledne bude probíhat čtení pro malé 
i větší čtenáře, připraveny jsou i osmisměrky, 
křížovky, vystřihovánky a omalovánky,“ do-
plnila knihovnice Pavlína Dočkalíková.

Muzeum Komenského 
Středa, čtvrtek a pátek budou v muzeu 
patřit tvoření, během kterého si děti připo-
menou 430. výročí narození Jana Amose 
Komenského.  „Proběhne taková rozšíře-
ná prázdninová varianta z našeho cyklu 
akcí „Tvořivé středy v muzeu“. Zároveň 
jsme společně s vedoucí Výstavní síně  

Pasáž vymysleli, že se letos autobusové 
zastávky nebudou odívat do velikonočního 
hávu, ale v rámci této venkovní výzdoby 
připomeneme jedno z nejznámějších Ko-
menského děl – Orbis Pictus neboli Svět 
v obrazech,“ vysvětlila muzejní pedagožka 
Jana Trtíková. Autobusové zastávky budou 
opět zdobit žáci přerovských škol, ale jed-
na ze zastávek bude „muzejní“ – díla na ni 
vzniknou právě během plánovaných dílen. 

Ornitologická stanice
Na úterý 15. března připravili pracovníci 
ORNIS dílnu s názvem „Až se jaro zeptá – 
výroba ptačích budek“. „Rodiče s dětmi 
si budou moci z připravené dřevěné sta-
vebnice vyrobit budku pro ptáčky, aby 
měli kde hnízdit. Z důvodu rekonstrukce 
budovy ORNIS v Bezručově ulici bude akce 
probíhat v prostorách přerovského zámku, 
a to od 15 hodin,“ sdělila Jana Trtíková 
z Muzea Komenského, pod které Ornito-
logická stanice spadá. 

SVČ ATLAS a BIOS
S prázdninovým programem nezůstalo 
pozadu ani Středisko volného času, které 
dětem nabídne  několik aktivit. „V pondělí 
14. března je čekají hned tři akce: společně 
s námi mohou vyrazit na výlet za sněhem 
na Tesák. Sraz je už v 7.10 před budovou 

BIOS v Bezručově ulici.  Na horách děti 
čeká i soutěž ve sjezdu na sněžných klu-
zácích, proto by měly na výlet mít nepro-
mokavé oblečení. Na „Atlasce“ pak bude 
probíhat velikonoční keramika a pečení 
narozeninových dortíčků,“ vyjmenovala 
Dagmar Mlčáková ze Střediska volného 
času ATLAS a BIOS. V úterý 15. března pak 
děti spolu s trenéry z taneční školy ATLAS 
prožijí den plný tance. „O den později je 
rovněž od 9 hodin čeká Muzicírování – do-
poledne plné her a zábavy, hudebního tvo-
ření, zpívání, hry na nástroje a jejich výroby. 
Ve čtvrtek 17. března je pro děti připravena 
Laser aréna a kuželna,“ doplnila Mlčáko-
vá. Na všechny akce je nutné se přihlásit 
předem. 

Hrad Helfštýn
Děti spolu s rodiči mohou jarní prázdniny vy-
užít i k výletu na nedaleký hrad Helfštýn. Od 
pondělí do pátku je čeká zábavně naučný 
doprovodný program k velikonočním svát-
kům, jehož součástí bude i ukázka řemesel. 

Klub Dlažka
Prázdninový týden mohou děti zakončit 
pohádkovým karnevalem Klubu Dlažka – 
ten se uskuteční v Klubu Teplo v sobotu 
19. března od 14.30 hodin. Školáci i před-
školáci se mohou těšit na taneční a pohy-
bové soutěže, přehlídku masek a kostýmů, 
stolní hry i výtvarný koutek.  (red)

Klub Dlažka chystá na sobotu 19. března pohádkový karneval.  Foto: Ladislav Štulpa

V Muzeu Komenského se bude o prázdni-
nách hlavně tvořit.  Foto: Jan Gebauer

A N K E T A  •  A N K E T A

Co budeš dělat v průběhu  
jarních prázdnin?

• Adriana Barboříková
Na jarní prázdniny se moc 

těším, protože nebudu 
muset ráno vstávat do 
školy. Doufám, že bude 

krásné počasí a vyjede-
me s rodiči někam na výlet, 

chtěla bych na žraloky do zoologické zahrady.

• Tereza Suchánková
Budu doma odpočívat 

od učení. Pojedeme 
na bazén do Přerova 
a možná i do aquapar-

ku a snad ještě aspoň na 
jeden den na lyže na hory. 

Na lyžáku se školou jsem se naučila lyžovat 
a moc mě to baví.

• Jakub Hradílek
Část jarních prázdnin 

budu trávit u babiček 
na vesnici. Pak na pár 
dní pojedu s mamkou, 

taťkou a sestrou do Je-
seníků. Snad bude ještě 

sníh a my si budeme moct pořádně zalyžo-
vat a zabobovat. 

• Laura Klimecká
Pojedeme na chatu. Když 

bude sníh, budeme 
lyžovat, když nebu-
de, tak je tam bazén 
a herna, takže to bude 

super. Jak se vrátíme, pů-
jdu na přespávačku k babičce. No a pak 
zas do školy za kamarády.

• Elen Fialová
Na jarní prázdniny se těším 

fakt hodně, protože po-
jedu na tábor Archa do 
Rajnochovic. Budeme 
tam hrát hry, ale nejvíc 

se těším, že strávím čas 
s kamarádkami a taky se skvělými vedoucími.

• Zuzana Fialová
Já se nejvíc těším, že ne-

bude škola, protože 
nemám vůbec ráda 
domácí úkoly. A taky 
si zase pořádně užiju 

řádění s kamarády. Rádi 
si společně hrajeme na zahradě, honíme se 
a stavíme si bunkry. (red)
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Vlajka pro Tibet

Přerovská radnice se i letos symbolicky při-
pojí k celosvětové akci Vlajka pro Tibet. Na 
náměstí TGM zavlaje ve čtvrtek 10. břez-
na – tedy v den výročí Tibetského národ-
ního povstání. Vyvěšením vlajky bude při-
pomenuto povstání, při němž v roce 1959 
zahynulo více než 80 tisíc Tibeťanů a sta-
tisíce zemřely v následujících dnech ve vě-
zení, pracovních táborech či se staly obětí 
hladomoru. Město Přerov vyvěšovalo vlaj-
ku do roku 2005. Tehdejší radní následně 
tuto aktivitu zamítli s tím, že tibetská vlajka 
vyvolávala mezi Přerovany rozporuplné re-
akce. Na radnici pak byla znovu vyvěšena 
po desetileté odmlce – od té doby vlaje 
každý rok. 

Tříkrálová sbírka trvá

Pokladničky jsou sečteny a letošní Tříkrálo-
vá sbírka se chýlí ke konci. Charita Přerov 
celkem vybrala neuvěřitelný 1 milion 156 
tisíc 803 korun. „Koledníci vyrazili do 49 
obcí. Jsme velice mile překvapení a oprav-
du velmi vděční za to, že i přes covidová 
omezení je štědrost dárců tak velkorysá. 
Přesto, že počty koledníků byly nižší a v ně-
kterých obcích byly umístěny pouze static-
ké pokladničky, tak je výsledek ohromují-
cí,“ shrnula koordinátorka Tříkrálové sbírky 
z Charity Přerov Emilie Šmídová. Jen na 
Přerovsku se vybralo přes 204 tisíc korun, 
ale i v menších obcích padaly velkorysé 
částky. „Třeba v Horní Moštěnici se vybralo 
61 tisíc korun. Při sčítání byla nejčastější 
bankovka stokoruna. Milým překvapením 
byla i vhozená tisícikoruna či eura,“ do-
plnila Šmídová. Jak dodala, část výtěžku 
Tříkrálové sbírky využije Charita Přerov na 
přímou pomoc lidem, kteří se ocitli v nouzi, 
peníze ale půjdou i na pořízení kompen-
začních pomůcek pro Domácí zdravotní 
a hospicovou péči. Celoročně je aktivní 
online kasička na webových stránkách  
www.trikralovasbirka.cz.

Pomoc pro chatu na Tesáku

Když na konci ledna zachvátil rozsáhlý po-
žár známou výletní chatu Tesák v Hostýn-

ských vrších, vyvolalo to velkou vlnu solida-
rity i mezi Přerovany. Do pomoci majitelům 
se zapojil i přerovský magistrát a technické 
služby. „Když jsem zahlédl na Facebooku 
žádost majitele chaty o zápůjčku karavanu, 
kde by mohli dál prodávat, kontaktoval 
jsem vedení technických služeb s dotazem, 
zda v rámci obnovy stánků na městské 
oslavy jim nezůstal nějaký starší volný. To 
se potvrdilo, pak už šlo vše ráz na ráz,“ 
vysvětlil vedoucí odboru majetku Miloslav 
Dohnal. Technické služby města Přerova 
uzavřely s vlastníkem vyhořelé chaty smlou-
vu o užívání a stánek putoval na Tesák. „Na 
místě jsme museli srovnat podklad, usadit 
stánek, vydláždit prostor kolem něj. Celé 
nám to se vším všudy trvalo něco málo přes 
tři hodiny. Další firma dovezla mobilní toa-
letu, takže občerstvení bude mít kompletní 
zázemí,“ popsal pracovník technických 
služeb Jiří Zajíc. Současně také v Přerově 
ve sportovní restauraci Na Lokotce pro
bíhá sbírka vlaječek, které neodmyslitelně 
patřily k původnímu interiéru chaty. Majitel 
totiž chce postavit novou. Zájemci mohou 
na její stavbu přispět na transparentní účet 
číslo: 6181035399/0800.

Provoz očkovacího centra

Vzhledem k výraznému poklesu zájmu 
o očkování proti onemocnění covid19 
a minimálnímu počtu registrovaných osob 
byla upravena provozní doba očkovacího 
centra Nemocnice AGEL Přerov. Očkovací 
centrum bude pro registrované i neregis-
trované zájemce otevřeno každý čtvrtek 
a pátek od 7 do 15 hodin v přízemí budovy 
LDN. 

Statistici v domácnostech

Šetření o životních podmínkách domác-
ností v České republice začali provádět 
pracovníci Českého statistického úřadu. Ti 
navštíví do 12. června 11 473 domácnos-
tí – v rámci průzkumu budou kontaktovat 
i některé náhodně vybrané rodiny v Přero-
vě. Smyslem tohoto zjišťování je získávat 
dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální 
a ekonomické situaci v celkem 34 evrop-
ských zemích. Dalším cílem je získat data 
pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální 
chudoby. Všechny domácnosti byly do še-
tření zahrnuty na základě náhodného vý-
běru provedeného počítačem a jejich sou-
kromí bude chráněno. „Terénní pracovníci 
se budou prokazovat průkazem tazatele 

a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ 
nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích 
zpracování je zaručena anonymita zjiště-
ných údajů a získaná data jsou důsledně 
chráněna,“ informovala ředitelka Krajské 
správy ČSÚ v Olomouci Kamila Vepřeko-
vá. Ta zároveň připomněla, že spolupráce 
s tazateli je důležitá pro získání potřebných 
dat, ze kterých pak statistici budou vychá-
zet. 

Ulice budou plné květin

Už v loňském roce zkrášlily záhony cibulo-
vin ulice Velká Dlážka, Pod Valy a náměstí 
Svobody. „Protože lidem se květy tulipánů, 
narcisů a dalších květin velmi líbily, rozhodli 
jsme se letos přidat dalších pět záhonů – 
a to například v ulicích gen. Štefánika 
a Bezručova. Obnovíme i záhon cibulovin 
u kina Hvězda, kde byl porušený při rekon-
strukci horkovodu,“ vyjmenoval radní Mi-
chal Zácha. Kruhové objezdy u Žerotínova 
náměstí a u malého Tesca, stejně jako lou-
ku u kina Hvězda, osadí město zase lučními 
květy. „Na náměstí TGM jsme se rozhodli 
umístit novou moderní mlžnou bránu, jejíž 
součástí budou i květináče. Těch nainsta-
lujeme na náměstí více. Vysadíme v celém 
městě také spoustu nových stromů jako 
náhradu za ty, co jsme museli vykácet,“ po-
dotkl Zácha. Jak doplnil, město se řídí pra-
vidlem „za jeden vykácený strom tři nové“. 
„Zvažujeme také, že upravíme parčík 
v přednádraží v blízkosti cyklověže. Roky 
jsme čekali na úpravu stávající prodejny, 
ta je už zrekonstruovaná, takže by si este-
tičtější prostředí zasloužila,“ uzavřel radní  
Michal Zácha. 

Poplatek za psa se nemění 
Ani letos se v Přerově nemění výše po-
platku za psa – zůstává stejná už od roku 
2002. Majitelé musí poplatek uhradit do 
konce března. „Nejvyšší sazba činí tisíc 
korun, nejnižší 200 korun – chovatelé už 
vědí, do které kategorie spadají. Těm, co 
do 31. března poplatek nezaplatí, se může 
navýšit až o trojnásobek,“ uvedla náměst-
kyně přerovského primátora Hana Ma-
zochová. Poplatek mohou majitelé uhra-
dit na pokladnách magistrátu na adrese 
Bratrská 34, nebo nám. TGM 16 – a to 
i prostřednictvím platební karty. Zaplatit 
mohou také bezhotovostním pře vodem 
z účtu, nebo mají možnost požádat o pro-
vádění plateb prostřednictvím SIPO. 

V Přerově a jeho místních částech žije 
v současné době 3 640 psů. A jaké psí 
rasy Přerované nejvíce preferují? První 
místo v pomyslném žebříčku chlupatých 
miláčků připadlo „voříškům“ – těch tu 
žije 830, druhé místo patří jorkšírským 
teriérům, kterého chová 454 poplatníků, 
třetí je jezevčík, kterých v Přerově žije 226. 
„Za nimi následuje labradorský retrívr, 
toho si oblíbilo 179 chovatelů, v těsném 
závěsu je čivava, kterou má 176 majite-
lů. V přerovských bytech a domech žije 
i 126 německých ovčáků, 110 pitbulů 
a stafordů, 92 zlatých retrívrů a 86 border 
kolií,“ vyjmenovala Stanislava Bartoníko-
vá z přerovského magistrátu. Mezi méně 
časté rasy patří kokršpaněl, kterého vlast-
ní 43 Přerovanů, o jednoho méně je psů 
plemena shitzu. Kdysi oblíbených chrtů je 
v Přerově jen 11.

Pasport stromů 

Pasport stromů je přerovskou novinkou, 
nikdy dřív město obdobný dokument 
nevlastnilo. Odborná brněnská firma At-
regia ho začala zpracovávat v roce 2020 
a část stromů je už zmapovaná. „V první 
dokončené etapě pasportizace bylo posu-
zováno celkem 11 359 stromů. Bez závad 
jich bylo vyhodnoceno 52 procent, 48 
procent stromů vykazovalo závady. Část 
závad – jako například poškozené či suché 
větve – byla v roce 2021 už odstraněna. 
Ke kácení nám bylo odborníky navrženo 
1 048 stromů, ale jen 118 z nich je do-
poručeno ke kácení akutně, což je jedno 
procento z celkového počtu zatím posu-
zovaných stromů,“ upřesnil radní Michal 
Zácha. Připomněl, že tato statistika se 
týká pouze solitérních stromů nacházejí-
cích se na území města, dřeviny ve vlast-
nictví soukromých subjektů se nezkouma-
ly. „Stromy, které jsou určeny ke kácení, 
jsou napadeny houbami. Na první pohled 
vypadají zdravě, ale uvnitř jsou prolezlé 
a tedy nebezpečné. Nemůžeme si dovolit 
ohrozit lidské životy, proto budeme stro-
my postupně kácet – a vysazovat za ně 
nové,“ nastínil vedoucí odboru majetku 
Miloslav Dohnal. Každé kácení přitom vy-
volává negativní reakce občanů, kteří jsou 
na podobné zásahy do přírody velmi citli-
ví. „Mohu je ubezpečit, že k zemi půjdou 
jen dřeviny, které jsou v kritickém stavu. 
Nikdo z nás ale nechce řešit úrazy, nebo 
zbytečná úmrtí,“ zdůraznil Dohnal. Exper-
ti nyní pracují na poslední etapě paspor-
tizace, ta bude dokončena v roce 2023. 
Do pasportu ukládají lokalizaci stromu, 
určují jeho druh, zaznamenávají základní 
dendrometrické parametry, zjišťují fyziolo-
gické stáří a perspektivu stromu, jeho sta-
bilitu a zdravotní stav, ale také ho vyfotí.



Městský ples nebude

Už v loňském roce se Reprezentační ples 
města Přerova neuskutečnil – kvůli vlád-
ním opatřením spojeným s koronavirem. 
A letos to nebude jinak. Původně pláno-
vaný termín v sobotu 12. března hlavní 
pořadatel zrušil s tím, že plesy budou 
přesunuty na duben. „V dalším možném 
termínu v sobotu 8. dubna by se ale 
v Městském domě měly uskutečnit opa-
kovaně odkládané závěrečné prodlou-
žené taneční kurzy. Nechceme, aby byl 
jejich termín opět přesunut, proto bylo 
rozhodnuto, že se městský ples i s ohle-
dem na současnou situaci neuskuteční,“ 
vysvětlila Daniela Novotná z Kanceláře 
primátora.

Kotlíkové dotace

Do 1. září letošního roku musí každá do-
mácnost, která vytápí kotlem na pevná 

paliva nižší než 3. emisní třídy, toto zařízení 
vyměnit za šetrnější k životnímu prostředí. 
Lidé mohou požádat o státní dotaci až do 
výše 50 % uznatelných nákladů. Domác-
nosti s nízkým příjmem dokonce až 95 %.  
Ti, kteří nevhodné kotle nevymění, mohou 
dostat pokutu až do výše 50 tisíc korun – 
a to i opakovaně. Hlavním problémem je 
překročení jemných prachových částic 
a karcinogenního benzo[a]pyrenu v ovzdu-
ší, které vznikají právě při topení v nevyho-
vujících kotlech. Aktuální informace o tom, 
jak zdroje provozovat či kde získat dotace 
na jejich výměnu, najdou zájemci na webu 
města Přerova v sekci životní prostředí – 
ovzduší.

Peníze pro hasiče

O finanční dar, který má dopomoci přerov-
ské požární stanici k nákupu přívěsu pro zá-
chranářský člun a hasičský vysavač s příslu-
šenstvím, požádal Hasičský záchranný sbor 
Olomouckého kraje město Přerov. Radní 
rozhodli o poskytnutí částky ve výši 150 
tisíc korun, poslední slovo budou mít 28. 
února zastupitelé. Ředitel krajského hasič-
ského sboru Karel Kolářík vysvětlil v dopise 
zástupcům města, že do pořízení záchra-

nářského vybavení jde ze státního rozpočtu 
nižší objem finančních prostředků, a proto 
jsou hasiči nuceni využívat systém více
zdrojového financování. V současné době 
přerovští hasiči potřebují přívěs pro záchra-
nářský člun – prostředek, který zvýší akce-
schopnost jednotky zejména při záchraně 
tonoucích, při povodních a únicích nebez-
pečných látek do vodních toků.  V součas-
né době hasiči člun přepravují na přívěsu, 
který je možné zapojit za osobní nebo užit-
kový automobil – zatímco nový přívěs bude 
mít variabilní nastavení přípojného zařízení 
za jakoukoliv cisternovou stříkačku „CAS“. 
Kromě toho žádají hasiči o příspěvek na 
hasičský vysavač, který umožňuje provést 
účinné sání v objektu pod 5 cm výšky hladi-
ny. Sloužit má zejména v případech silných 
přívalových dešťů a záplav, když dojde ke 
stržení střech po vichřicích nebo po havá-
riích vodovodních rozvodů. Město Přerov 
podporuje hasiče dlouhodobě. Vloni na-
příklad přispělo částkou 150 tisíc korun na 
záchranářský čelní nakladač. 

Farmářské trhy začnou v březnu

Po zimní pauze se na přerovské Masaryko-
vo náměstí vrací oblíbené Farmářské trhy, 

konat se budou vždy ve čtvrtek, první se 
uskuteční už 10. března. Návštěvníci se 
mohou už tradičně těšit na pečivo, uzeni-
nu, zabíjačkové speciality, ovoce a zeleni-
nu, nakládanou zeleninu, koláče, džemy, 
med, medovinu, koření, bylinné sirupy, 
teplé občerstvení a rukodělné výrobky. 
„V rámci projektu ministerstva zeměděl-
ství Ryba na talíř máme také přislíbenou 
prezentaci ryb – lidé přímo na místě uvidí, 
jak se ryby porcují a zpracovávají, budou 
moci ochutnat i výrobky z nich,“ sdělila 
Jana Neradilová z Okresní agrární komory 
v Přerově.

Pietní akt u pomníku
Pietní akt k připomenutí 430. výročí naro-
zení Jana Amose Komenského se za účasti 
zástupců vedení města, Muzea Komenské-
ho a dalších hostů uskuteční 28. března 
v 14.30 hodin u pomníku J. A. Komen-
ského před evangelickým kostelem v ulici 
Čapka Drahlovského. (red)
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V Dluhonské ulici se má stavět rondel s pěti rameny, hotový bude do podzimu 

V loňském roce ovlivnila dopravní situaci ve městě řada dopravních staveb. Na jaké by se měli řidiči připravit letos? Odpovídá radní pro dopravu 
Tomáš Navrátil. 

Letošní rok bude ve znamení staveb kru-
hových objezdů, cyklostezek, ale také 
dokončení takzvaného průpichu městem. 
Na jaře bude zahájena výstavba okružní 
křižovatky v  Dluhonské ulici, která by 
měla vyřešit nevyhovující křížení ulic Dlu-
honská, Polní a Tržní. Navržen je kruho-
vý objezd oválného tvaru s pěti rameny, 
vnitřní prstenec bude široký dva a půl 
metru, samotný okruh pak šest metrů. 

Rondel by měl být hotový do podzimu 
letošního roku. Hlavním investorem je 
ŘSD, město Přerov financuje hlavně chod-
níky a cyklostezku. Další kruhový objezd 
– tentokrát plně v režii města – vznikne 
na křižovatce ulic Tovární, Gen. Štefánika 
a Durychova, v blízkosti pekárny Racek. 
Nejprve bude v dubnu upraven povrch 
komunikace ve vlastnictví ŘSD, teprve 
poté se bude realizovat samotná okružní 
křižovatka. V letošním roce bude dokon-
čena také stavba průpichu, který bude 
součástí vnitřního průtahu městem. Práce 
mají probíhat zejména na křižovatce ulic 
Velké Novosady, Komenského a Kojetín-
ská. Ohledně objízdných tras v současné 
době probíhají jednání, o kterých budeme 
občany včas informovat.
Čeká nás také výstavba hned několika 
cyklostezek. Propojení cyklostezek Velká 
Dlážka, Hranická, a to přes cyklistický pod-
jezd. Rozšíření cyklostezky Velká Dlážka – 
u pobočky městské knihovny. Dostavba 
cyklostezky v Palackého ulici. Nová cyklo-
stezka v ulici Pod Valy. Dokončení cyklo-
stezky přes myší díru v Předmostí, spojené 
s úpravou silnice I/47 v místě napojení 

u budovy firmy EMOS. A snad se stihne 
i cyklostezka podél komunikace I/47 od 
nové okružní křižovatky až po nákupní 
centrum Kaufland.
Nejvíce očekávanou a Přerovany vytouže-
nou akcí je dostavba dálnice D1 v úseku 

mezi Říkovicemi a Přerovem, která by po 
mnoha průtazích mohla začít snad ve dru-
hé polovině letošního roku. Město Přerov 
v této souvislosti realizuje projekty jako 
kompenzace pro místní část Dluhonice. 
Zbytek je ale v rukou státu. (voj)

Zastupitelé se sejdou až 25. dubna
Přerovští zastupitelé se v březnu nese-
jdou. Jednání zastupitelstva se usku-
teční až v pondělí 25. dubna ve 14 ho-
din ve velkém sále Městského domu 
na náměstí T. G. Masaryka. Přímý 
přenos z jednání mohou zájemci sle-
dovat na webových stránkách města  
www.prerov.eu a v Televizi Přerov.

Otázka PRO radního Tomáše Navrátila

Radní Tomáš Navrátil Foto: Město Přerov

Na křižovatce ulic Dluhonská, Polní a Tržní se bude stavět oválný rondel s pěti rameny. 
 Foto: Anna Vojzolová
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Knihovníci chystají čtenářům překvapení v podobě knihy  
v neprůhledných obalech, novinkou se stanou i narozeninové balíčky
Knihopřekvapení, výtvarná dílna, narozeninové balíčky, soutěž, anketa, ale i čtenářská amnestie a registrace zdarma – všechny tyto akce připravila 
pro čtenáře přerovská městská knihovna na březen. Stejně jako řada dalších knihoven se totiž připojuje do celostátní akce Březen – měsíc čtenářů. 
Tématem letošního roku je stejně jako vloni „udržitelnost“. 

Už téměř sedmdesát let je měsíc březen 
spojován s knižním světem. Od roku 1955 
se oslavoval jako měsíc knihy, od roku 2009 
se nově slaví jako měsíc čtenářů. Do akce, 
kterou organizuje Svaz knihovníků a infor-
mačních pracovníků České republiky, se 
každoročně zapojuje na čtyři stovky veřej-
ných knihoven. „Udržitelnost – to je téma 
i letošních  oslav. Knihovny se musí přizpů-
sobit změnám, zajímat se o potřeby svých 
uživatelů, podporovat vzdělávání, kulturu 
a posílit svou nepostradatelnost. Na tom 

stojí a padá jejich další rozvoj,“ vysvětlila ře-
ditelka knihovny Edita Hausnerová. Jak pro-
zradila, na celý měsíc přichystali pracovníci 
knihovny řadu zajímavých akcí, k nimž patří 
například i Knihopřekvapení.  „O co jde? 
K objednaným knihám přidáme čtenářům 
ještě jednu ukrytou do neprůhledného pa-
píru, kterou si rozbalí až doma. Díky tomu 
se jim do rukou dostane kniha, po které 
by sami na první pohled nesáhli, nebo se 
seznámí s autorem, jehož jméno doposud 
neslyšeli,“ vysvětlila Hausnerová. 

V půjčovně pro děti se v úterý 22. břez-
na mohou zejména malí čtenáři těšit na 
povídání o Velikonocích v regionu spoje-
né s výtvarnou dílnou, při které si ozdobí 
velikonoční vajíčka přesně v duchu Hané. 
„Úplnou novinkou jsou narozeninové ba-
líčky obsahující dárkový poukaz na další 
registraci, ale i novinku vybranou podle 
čtenářských preferencí. Těmi odměníme 
čtenáře, kteří jsou nám věrní nejméně 5 let 
a slaví letos kulaté narozeniny,“ podotkla 
vedoucí útvaru vzdělávacích, informačních 
a knihovnických služeb Pavlína Dočkalí-
ková. Do aktivit se zapojí také knihovny 
v místních částech Přerova. Například 
v Kozlovicích se uskuteční přednáška na 
téma Jarní detoxikace těla pomoci bylinek 
s Evou Hanečkovou. Konvičky pro malé za-
hradníky, Veselé kuře nebo Květinová dílna 
jsou zase názvy plánovaných akcí v dalších 
pobočkách. Nebude chybět ani interneto-
vá soutěž. „Čtenáři budou moci odpovídat 
na deset zvídavých otázek. Ze správných 
odpovědí pak vylosujeme tři výherce, kteří 
získají knižní odměnu. Nebude chybět ani 
oblíbená čtenářská amnestie – tedy pro-
minutí sankčních poplatků za upomínky 
všem, kteří vyplní žádost a vrátí všechny 
své výpůjčky,“ podotkla ředitelka knihov-
ny Edita Hausnerová. Noví zájemci, kteří 
požádají v průběhu března o registraci, ji 
dostanou na jeden rok zdarma. „Připra-
vujeme také anketní šetření mezi občany 

o jejich vztahu ke knihovně. Vyvrcholením 
celého měsíce čtenářů pak bude 1. dubna 
Noc s Andersenem, která je určená dě-
tem,“ dodala Hausnerová. 

Čtenáři mají rádi české autory
V roce 2021 evidovala přerovská knihovna 
4 387 čtenářů, z toho zhruba jednu čtvr-
tinu tvoří děti do 15 let. „Máme i 21 čte-
nářů, kterým je více než 90 let. Bohužel 
celkově jejich počet dlouhodobě klesá. Vel-
ký vliv na návštěvnost knihovny má mimo 
jiné i důstojné prostředí a prostory, v nichž 
se lidé mohou potkávat, debatovat, relaxo-
vat a samozřejmě si i v klidu knihy vybírat. 
Svou roli hrál i covid,“ podotkla Pavlína 
Dočkalíková. Odlehčit stávajícím prostoro-
vým kapacitám půjčovny pro dospělé chce 
vedení knihovny dosáhnout přesunutím 
skladu knih z hlavní budovy na Žerotínově 
náměstí do objektu bývalé galerie Atrax 
v Kozlovské ulici. 
A jací autoři patří v přerovské knihovně 
k těm ne jpůjčovanějším? „Už tradičně jsou 
nejžádanější díla od českých a slovenských 
autorek Lenky Chalupové, Aleny Mornštaj-
nové, Karin Lednické, Táňy KeleovéVasilko-
vé a českého autora Patrika Hartla. A proč 
tomu tak je? Současní čeští a slovenští au-
toři dokážou oslovit své čtenáře zajímavými 
tématy, zpracováním a také prostředím, 
které je každému blízké,“ uzavřela Edita  
Hausnerová.  (voj)

Románu Páté jablko požehná i děkan přerovské farnosti, křest pořádá knihovna 
Kolem farnosti u kostela svaté Máří Magdalény v Předmostí se odehrává nejnovější kniha přerovské spisovatelky Lenky Chalupové. Nese název Páté 
jablko, mapuje románovou formou roky 1946 až 1950 a pojednává o rodině předmostských sadařů, kteří po osmačtyřicátém roce přišli o svou půdu. 
Stejně jako u předešlých Kyselých třešní autorka čerpala z kronik, vyprávění pamětníků a dobového tisku. Příběh je smyšlený, ale některé postavy 
jsou reálné a byly jí inspirací k napsání v pořadí jedenácté knihy. Slavnostní křest pořádá Městská knihovna v Přerově.

„Uskuteční se v úterý 29. března od 
17 hodin ve Výstavní síni Pasáž. Návštěv-
níci se mohou těšit nejen na oficiální 
uvedení knihy do života, ale i na autor-
ské čtení, autogramiádu, besedu. Kdo 
chce mít místo na křtu jisté, musí si ho 
v knihovně včas zarezervovat,“ zve na 
akci ředitelka Městské knihovny v Přerově 
Edita Hausnerová, která bude akci mo-
derovat. Knize požehná děkan přerovské 
farnosti Josef Rosenberg  o víře totiž kni-
ha v mnoha ohledech pojednává, na její 
obálce je i dobový snímek předmostského 
kostela. „Románová rodina Francových 
je věřící. Odrodil se jim jen nejstarší syn, 
který se v šestačtyřicátém roce rozhodl 
vstoupit do komunistické strany a stát se 
ideovým tajemníkem Místního národního 
výboru v Přerově. To je to první, co rodinu 
zasáhne. Pak přijde Vítězný únor a přijdou 
o půdu s ovocnými stromy, kterou si po 

generace hýčkají. Část rodiny musí jít pra-
covat do cihelny, část do mlékárny. A na-
konec je čeká další osudová rána – jaká, 
to neprozradím, ať čtenářům nevezmu 
pointu, ale roli bude hrát právě páté jabl-
ko,“ říká autorka. Čtenáři se ale nebudou 
prostřednictvím knihy procházet jen sta-
rým Předmostím, ale i Přerovem – poznají 
Velkou Dlážku s usedlostmi a klášterem, 
část děje se odehrává rovněž v nemoc-
nici, v továrně Juta nebo ve Škodově  
ulici.
Lenka Chalupová knihu psala od loňské-
ho března do srpna a dobové reálie kon-
zultovala s historiky z Muzea Komenské-
ho a Státního okresního archivu. Obě 
instituce jsou podepsány rovněž pod do-
bovými snímky, které jsou součástí kni-
hy, která vychází 7. března v pražském 
nakladatelství. „Návštěvníci se mohou 
v rámci slavnostního křtu těšit rovněž na 

vystoupení Pěveckého sboru Vocantes 
ze ZUŠ, který vystoupí pod vedením Mi-

chala Sabadáše,“ podotkla knihovnice  
Andrea Kopečková. (voj)
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knize požehná děkan přerovské
farnosti josef rosenberg

moderuje edita hausnerová

hudební doprovod sbor vocantes
zuš bedřicha kozánka přerov

 vstupné zdarma|počet míst je omezen
  rezervace míst v knihovně/581 334 069/sluzby@knihovnaprerov.cz

29. 3. 2022|17.00
výstavní síň pasáž

kratochvílova 14, přerov

Březen je měsíc čtenářů - přerovská knihovna pro ně připravila řadu akcí, mimo jiné 
i čtenářskou amnestii. Foto: Město Přerov
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inzerce

Starou vojenskou pozorovatelnu na Švédských šancích obývali 
bezdomovci. Tři mladíci se ji rozhodli opravit a udělat z ní muzeum 
O staré vojenské pozorovatelně na Švédských šancích se vypráví mnoho legend – například, že se v jejím podzemí skrývá celá armádní nemocnice. 
Spekuluje se i o roce jejího postavení. Tajemstvím opředená stavba zaujala i tři mladíky z Přerova, kteří se ji rozhodli opravit. 

Patnáctiletý Erik Tala je velký fanda vojen-
ství i vojenské historie obecně. O existenci 
bunkru na Švédských šancích se dozvě-
děl zhruba před dvěma lety. „Zjistil jsem 
v jak žalostném stavu je. Uvnitř hromady 
všemožného nepořádku, nánosy hlíny. 
Některé místnosti byly děravé, chodba 
k pozorovatelně je zatarasená stromem. 
Samozřejmě jsou poničené i zdi, schody 
a vstup. Uvnitř několik let pobývali bezdo-
movci a s nimi plno krys,“ vypráví mladý 
nadšenec. Protože mu bylo objektu, který 
je v majetku nedaleké obce Horní Moště-
nice, líto, rozhodl se ho spolu se dvěma 
staršími kamarády opravit. „Byl jsem vel-
mi příjemně překvapený, když se mi kluci 
ozvali, že by se o bunkr chtěli starat. Obec 
s nimi uzavřela smlouvu na dobu neurči-
tou – platí symbolické nájemné stokorunu 
ročně. Zavázali se, že objekt vyčistí, obec 
jim na oplátku přistavuje kontejner na 
odpad,“ pochvaluje si spolupráci staros-
ta Horní Moštěnice Vladimír Martínek. 
Mladíci se nejprve domluvili s nevítanými 
obyvateli bývalé vojenské pozorovatelny, 
že prostor opustí a odnesou si své věci. Pak 
objekt zajistili mříží. Ten nejtěžší úkol je ale 
teprve čekal – uklidit ho. Vyklizení jediné 
místnosti jim trvalo dva měsíce. „Začínali 
jsme ve třech, ale postupně přibyli další 
dobrovolníci. Každý víkend se nás teď 
sejde zhruba  deset. Ale budeme rádi za 
každou další pomoc,“ popisuje Erik Tala. 
Do budoucna chtějí mladí nadšenci založit 
spolek, který se bude o objekt oficiálně sta-
rat. „Máme v plánu založit i transparentní 
účet, kam nám lidé budou moci přispět 
na obnovu bunkru. Rádi bychom ho totiž 
dostali do původního stavu a vybudovali 
v něm expozici, kterou bychom zpřístupnili 
veřejnosti,“ dodává Erik Tala. K záměru se 
chce připojit i obec. „Chtěli bychom, aby 

objekt navázal na plánovanou naučnou 
stezku a cyklostezku z Horní Moštěnice do 
Přerova a zpět – odbočka by měla být prá-
vě na Švédské šance a ke tvrzi Štulbach,“ 
popisuje starosta Martínek. Bez podpory 
rodičů by se ale mladíci zřejmě neobešli. 
„Jejich příběh jsem zveřejnila na sociálních 
sítích a mělo to velký úspěch – přineslo 
jim to několik dobrovolníků, materiální 
a mediální pomoc. To, co je jejich snem, 
nám dává velký smysl. Dělají dobrou věc 
a od nás s manželem mají velkou podporu. 
Erik to má tak trochu v krvi, protože jeho 
praděda byl vojenský pilot a byl by na něj 
velmi pyšný,“ zdůrazňuje Erikova maminka 
Kateřina  Klakurková.  

Tajemná historie pozorovatelny
O historii bývalé vojenské pozorovatelny 
toho veřejnost moc neví. Říká se, že bun-
kr byl postavený během některé ze světo-
vých válek. Další lidé tvrdí, že má několik 
pater a je pod ním ukrytá polní nemocni-
ce se vším vybavením včetně operačních 
sálů.  Informace o době postavení bunkru 
nemá ani Státní okresní archiv v Přero-
vě. „V kronice obce Horní Moštěnice se 
v roce  1927 uvádí, že obec koupila les 

Švédské šance. Není tu ale uvedeno, že 
by se tu stavěl bunkr, ale je to neprav-
děpodobné. V archiváliích Okresního 
národního výboru Přerov máme projek-
tovou dokumentaci bunkru, ale až z doby 
oprav, které tu proběhly v letech 1968 
a 1976. Jediný konkrétnější pramen mluví 
o tom, že v roce 1961 Ministerstvo ná-
rodní obrany předalo objekt ONV Přerov 
 štábu civilní obrany,“ doplňuje ředitel 
Státního okresního archivu v Přerově Jiří 
Lapáček, který se domnívá, že byl objekt 
postavený až po roce 1945. Více světla 
do tajemné historie pozorovatelny, která 
byla vybudovaná společně s dalšími třemi 
podobnými stavbami v Dluhonicích, na 
Čekyňském kopci u mamuta a pod hvěz-
dárnou, vnáší amatérský vojenský historik 
Josef Huvar. „Podařilo se nám zjistit od 
pamětníků a z dalších historických pra-
menů, že pozorovatelna civilní ochrany 
na Švédských šancích byla postavena ně-
kdy v letech 1953 až 1954 jako původně 
nadzemní stavba. Teprve koncem 60. let 
byla zasypaná hlínou, les byl oplocený 
ostnatým drátem a prvních deset let ob-
jekt hlídala armáda. Nejvíce se objekt 
využíval v 70. letech. Byla to strategická 

budova, ve které bylo zázemí štábu civil-
ní ochrany celého přerovského okresu,“ 
vypráví. Pozorovatelnu tvoří celkem šest 
místností, dříve sem vedly telefonní linky 
a elektroinstalace z nedalekého Újezdce. 
Podle Huvara byl objekt až do roku 2005 
prázdný, teprve poté se dovnitř nastě-
hovali bezdomovci. „Švédské šance byly 
významnou lokalitou pro ochranu Přerova 
ve všech dobách. Už za první republiky se 
tu nacházelo pozorovací místo,“ uzavřel. 
 (voj)

Švédské šance
Návrší ležící v nadmořské výšce 298 
metrů severovýchodně od obce Horní 
Moštěnice je archeologicky cennou lo-
kalitou. V severní části lesíku se totiž 
nacházejí pozůstatky polního opev-
nění Švédů z období třicetileté války. 
V srpnu 1643 využil výhodné polohy 
návrší generál Linhart Torstensson 
a nechal zde zbudovat předsunutý 
opěrný bod ležení švédských vojsk. 
Polní opevnění Švédské šance pak bylo 
v roce 1958 vyhlášeno nemovitou kul-
turní památkou. 

Stará vojenská pozorovatelna je plná odpadků. Několik let v ní bydleli bezdomovci. 
 Foto: Lenka Vránová

Vojenská pozorovatelna byla zřejmě po-
stavená někdy v letech 1953 až 1954. Pů-
vodně se jednalo o nadzemní stavbu. 
 Foto: Lenka Vránová
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Filmy v kině Hvězda přinesou smutná svědectví o masakru
Připomenout bestiální masakr, který se 
měsíc po konci druhé světové války udál 
na Švédských šancích u Přerova. Přiblížit 
mladé generaci tragédii, jež se černou 
barvou zapsala do dějin města. Uctít pa-
mátku sto dvaceti žen, dvaasedmdesáti 
mužů a pětasedmdesáti dětí, kteří našli 
smrt v hromadném hrobě nad Přerovem. 
Ale také znovu upozornit, že je stále ak-
tivní sbírka, která má vést k pořízení zvonů 
pro kostel svatého Vavřince. To všechno je 
cílem akce, kterou připravilo město pro své 
občany. V kině Hvězda se budou zdarma 
promítat filmy, které tragédii připomínají 
i mapují.

„Ve dnech 9. a 10. března plánujeme pro-
mítat dokumentární film Bez šance a násle-
dovat bude projekce divadelní hry Národního 
divadla Očitý svědek. Pro žáky základních 
a středních škol zajistíme promítání v dopo-
ledních hodinách. Veřejnost může přijít do 
kina po oba dny vždy v 17 hodin,“ nastínil 
Josef Rosenberg, děkan přerovské farnosti 
a předseda spolku Přerovské zvony smíření, 
který zajistil vysílací práva. Promítat se bude 
zdarma, ale kdyby chtěli návštěvníci přispět 
v rámci dobrovolného vstupného do kasičky, 
tak budou mít možnost – a výtěžek popu-
tuje na účet sbírky. „Filmové plátno přinese 
v obou případech výpovědi lidí, kteří podávají 

smutná svědectví. Budu rád, když se Přero-
vané i touto formou s tragédií podrobněji 
seznámí,“ řekl přerovský primátor Petr Mě-
řínský. Vzpomněl, že celá událost je datována 
18. červnem roku 1945, kdy se na nádraží se-
tkali cestující z transportu s důstojníkem Ka-
rolem Pazúrem – a rozehrála se „krutá hra“, 
na jejímž konci byly stovky zavražděných. 
Pazúr tvrdil, že ve vlaku rozpoznal příslušníky 
SS, dokázal o své lži přesvědčit ostatní, připra-
vit popravčí četu a nechat vykopat hromadný 
hrob. Karpatští Němci a Slováci, kteří neměli 
s jednotkami SS nic společného, se tu museli 
svléct, odevzdat cennosti a 19. června nad 
ránem byli kulkou do týlu popraveni. (red)

Zvon Jan Pavel pro kostel svatého Vavřince se už chystá, na další zvony se ještě sbírají milodary
V letošním roce uplyne osmdesát let od okamžiku, kdy z kostela svatého Vavřince zmizely zvony – byly odvezeny k válečným účelům. Kostelu tehdy 
zůstal jen jeden malý zvon. Spolek Přerovské zvony smíření chce tři zvony navrátit zpět a současně i připomenout památku lidí zavražděných z 18. na 
19. června roku 1945 na Švédských šancích. Jeden z nich – ten největší – totiž ponese jména všech 75 dětských obětí tohoto hrůzného masakru. 

1 800 kilogramů vážící Jan Pavel, 600 kilo-
gramů vážící Marie a 400 kilogramů vážící 
František. To jsou tři zvony, které by měly 
vrátit hlas kostelu svatého Vavřince. Usiluje 
o to spolek Přerovské zvony smíření, kte-
rý byl založen na začátku loňského roku. 
„Od zahájení sbírky na obnovu zvonů, tedy 
v průběhu jednoho roku, se nám podařilo 
vybrat zhruba 700 tisíc korun. V současné 
době už jsou hotové grafické návrhy a za-
čala výroba největšího zvonu, který přijde 
na 1,8 milionu korun,“ řekl předseda spol-
ku, přerovský děkan P. Josef Rosenberg. 
Právě na tomto zvonu by se měla objevit 
jména 75 dětských obětí masakru na Švéd-

ských šancích. „V některých městech se na 
nové zvony odlévají jména největších spon-
zorů. My jdeme jinou cestou a na jeden ze 
zvonů chceme umístit jména zavražděných 
dětí.  Zvon by tak mohl kromě připomenutí 
minulosti být i varováním do budoucna, 
abychom podobné hrůzy nedopustili zno-
vu,“ vysvětlil jeden ze zakladatelů spolku 
Petr Měřínský. 
Zvony bude vyrábět zvonař Rudolf Perner, 
který má pobočky v Českých Budějovicích 
i německém Pasově a odléval zvony i pro 
baziliku Nanebevzetí Panny Marie na Sva-
tém Hostýně. „Hledali jsme zvonaře, který 
má zkušenosti s odléváním tak velkých 

zvonů, kterým bezmála dvě tuny vážící 
Jan Pavel nepochybně je. Jeho výroba není 
s ohledem na sílu stěny zvonu vůbec jedno-
duchá,“ vysvětlil třetí ze zakladatelů spolku 
Petr Mlčoch. Původně měl spolek v plánu 
vrátit zvony na věž kostela do konce března 
letošního roku – tedy k osmdesátému výročí 
jejich odstranění v roce 1942. „To se bohu-
žel s ohledem na okolnosti nepodařilo. I tak 
ale patří velké poděkování nejen přerov-
ským firmám, ale i všem lidem, kteří na ob-
novu zvonů přispěli a stále přispívají. Mezi 
dárci jsou i obyvatelé obcí, odkud pocházely 
oběti masakru,“ vzpomněl děkan Rosen-
berg. I přesto ale spolku stále ještě chybí 
více než dva miliony korun. „Rudolf Perner 
nám ale vyšel vstříc a souhlasil s postupnou 
úhradou. V současné době jsme mu zaplatili 
za zvon zálohu ve výši 700 tisíc korun. Díky 
tomu, že už začal s jeho výrobou, by mohl 
zvon do Přerova snad dorazit na červnové 
výročí onoho masakru. Ještě ale nevíme, 
zda se to podaří,“ doplnil Rosenberg. Proza-
tím bude umístěný v lodi kostela, kde počká 
na své menší kolegy a veřejnost si ho bude 
moci alespoň prohlédnout zblízka. Teprve 
poté, až se seženou další potřebné finance 
a budou vyrobeny oba menší zvony a sto-
lice na zavěšení, budou všechny společně 
vyzvednuty do věže kostela. 

Kostel o zvony přišel třikrát
Kostel svatého Vavřince v průběhu histo-
rie oněměl už několikrát. Poprvé to bylo 
v roce 1642, kdy do Přerova vtrhla švédská 
vojska a zvony se roztavily při požáru chrá-
mu. Na věž se pak vracely postupně, první 
největší zvon v roce 1657 a další dva pak 
v letech 1700 a 1869. Kromě nich měl kos-
tel ještě malý zvon – umíráček. Dne 9. září 
1916 byly zvony odebrány k válečným 
účelům. Tentokrát zůstala zvonice prázdná 
kratší dobu. Farnost totiž vyhlásila už v lis-
topadu roku 1923 sbírku na nové zvony. 
Díky tomu, že se v krátkém čase podařilo 
vybrat potřebný obnos, mohlo být 21. září 

1924 požehnáno sedm nových zvonů – pět 
pro kostel sv. Vavřince a dva pro kostel sv. 
Michala, který o ty své přišel také během 
války. Nové zvony na věži nevydržely ani 
dvacet let. Ve dnech 24. a 25. března 1942 
byly sundány a opět odvezeny k válečným 
účelům. Kostelu zůstal pouze malý zvon – 
sv. Vavřinec na malé věžičce nad lodí, který 
je na svém místě dodnes. V roce 1956 se 
do Přerova podařilo získat zvon ze zruše-
ného kostela sv. Anny ve Staré Vodě na 
Libavé. Pochází z roku 1485, kdy jej ulil 
zvonař Václav z Olomouce pro tamní kostel 
sv. Petra a Pavla na Předhradí. Po likvidaci 
kostela byl zvon přesunut právě do Staré 
Vody a následně do Přerova. Počátkem 
loňského roku přijel do Přerova kampano-
log Olomoucké arcidiecéze František John 
a ke gotickému zvonu, který má hmotnost 
833 kilogramů, doporučil pořídit další tři 
nové zvony tak, aby zněly v harmonii. Po-
nesou základní tóny písně Salve Regina.

 (voj)

Lidé mohou zasílat své finanční milodary 
na transparentní účet 2501961810/2010. 
Veškeré informace o sbírce jsou průběžně 
zveřejňovány na webových stránkách 
www.prerovskezvony.com.

Zvony vyrobí Rudolf Perner, který odléval zvony i pro baziliku Nanebevzetí Panny Marie 
na Svatém Hostýně.  Foto: Petr Mlčoch

Kostel svatého Vavřince přišel o zvony už 
třikrát.  Foto: Anna Vojzolová

Masakr na Švédských šancích připomíná 
od roku 2018 kovový kříž s trnovou koru-
nou, jehož autorem je umělecký kovář Jiří 
Jurda.  Foto: Bohumil Kratochvíl
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Vyhrajte  
elektrokolo

Uhodněte české zpěvačky  
a zpěváky ve vysílání  

a vyhrávejte atraktivní ceny

106.8 FM | 101.6 FM | 92.8 FM | R-OL | olomouc.rozhlas.cz

s Českým rozhlasem  
Olomouc 

inzerce

Chci v Přerově – takový je název nového 
participativního rozpočtu města Přerova  
Nový participativní rozpočet plánují radní. Pokud ho na konci února 
schválí zastupitelé, budou lidé moci už od března navrhovat projekty, na 
jejichž realizaci město vyčlení milion a půl korun. O vítězných návrzích 
pak rozhodne veřejné hlasování. 

„Vy navrhujete, my realizujeme!“ – přes-
ně to je hlavní myšlenkou takzvaného 
participativního rozpočtu. Cílem je zapojit 
obyvatele do rozhodování, kam investovat 
část peněz z městského rozpočtu. Pokud 
zastupitelé budou 28. února s participa-
tivním rozpočtem souhlasit, rozjede se 
celá kampaň. „Dáme tak lidem možnost 
spolurozhodovat o tom, jaké projekty bu-
deme realizovat v Přerově. Každý dostane 
možnost podávat nápady a podílet se tak 
na tvorbě celkového vzhledu města,“ řekl 
primátor Petr Měřínský. Nápad chtěla už 
v roce 2019 prosadit opozice, ale až nyní 
s největší pravděpodobností získá většino-
vou politickou podporu. 
Jakmile bude participativní rozpočet 
schválen, mohou lidé navrhovat projekty 
z různých oblastí života – může díky jejich 
podnětům vzniknout nové dětské hřiš-
tě, sportoviště, místo pro aktivní trávení 
volného času, do užšího výběru mohou 
postoupit i projekty z oblasti bezpečnos-
ti dopravy, infrastruktury, kultury nebo 
třeba životního prostředí. Mohou zvítězit 
tři větší projekty – každý za maximálně 
500 tisíc, anebo více malých. „Pokud vše 

vyjde podle našich plánů, návrhy budeme 
přijímat od 7. března do 30. dubna. Na 
nových webových stránkách participativ-
ního rozpočtu bude k dispozici formulář 
k předkládání návrhů. Občanům bude pro 
konzultace jejich nápadů k dispozici ve-
doucí oddělení koncepce a rozvoje města 
František Zlámal. Jde nám o to, aby ob-
čané nepřicházeli s nápady nereálnými – 
třeba se stavbami na cizích pozemcích 
a podobně,“ vysvětlila náměstkyně pře-
rovského primátora Hana Mazochová. Ná-
vrhy, které projdou sítem reálnosti, se na-
konec dostanou do hlasovacího systému 
a od 20. června do 31. července by mohli 
pro svého favorita Přerované hlasovat. 
15. srpna město zveřejní vítězné projekty. 

 (red)

Víc hlav víc ví
Jsou podzemní kontejnery 
na odpad lepší než nové  
velkoobjemové, které město  
pořídilo? 

V naší rubrice „Víc hlav víc ví“ se zaměřu-
jeme na otázky či tvrzení, které se objevují 
v přerovských FB skupinách. Zároveň vyzý-
váme čtenáře – narazíteli na zprávu, o jejíž 
pravdivosti máte pochybnosti, pošlete nám 
ji, nejlépe jako printscreen. Teď jsme si po-
svítili na nové velkoobjemové kontejnery 
na třídění odpad. Ty už od minulého roku 
postupně nahrazují staré menší popelnice. 
Jeden čtenář nás požádal, ať zjistíme, jaké 
jsou jejich přednosti či zápory ve srovnání 
s podzemními kontejnery. A poslal tento 
snímek obrazovky: 
Jiří K. (FB skupina „Přerov – kultura 
a život v něm“): Tyto nepohledné oblu-
dy budou hyzdit celé město… Rozhléd-
něte se kolem sebe… Všude jen ohy-
zdné smradlavé popelnice…. V zemi by 
to nevadilo, ani nesmrdělo.
Problematiku vysvětluje přerovský radní 
Michal Zácha, který má oblast na starosti: 
„Otázkou využití podzemních kontejne-
rů se zabývalo už minulé vedení radnice. 
Odbor koncepce a strategického rozvoje 
tehdy vytipoval 4 lokality, kde by je bylo 
možné umístit. Jejich počet se nakonec 
snížil na jedinou – kvůli vysokým nákla-
dům za přeložky sítí na zbývajících stano-

vištích. Pro obsluhu podzemních kontejne-
rů je nutné i pořízení nového svozového 
vozidla, od záměru jsme proto upustili. 
Náklady na pořízení podzemního kontej-
neru jsou vysoké – pohybují se kolem 200 
tisíc. Kompletní kontejnerové stání by tak 
přišlo na 800 tisíc. K tomu je nutné při-
počíst i náklady na stavební práce a vyšší 
náklady na údržbu a servis.  Výhodou pod-
zemních kontejnerů je jejich estetičnost. 
Odpad v nádobách díky chladnějšímu 
prostředí pod zemí méně zapáchá, díky 
omezenému přístupu vzduchu se snižuje 
riziko požárů. Kontejnery mají menší vha-
zovací otvory – lidé proto musí kartono-
vé krabice skutečně pořádně sešlápnout 
či rozřezat. Současně se ale tím zvyšuje 
pravděpodobnost zakládání černých sklá-
dek – odpad často končí vedle kontejne-
rů. Naproti tomu pozemní velkoobjemo-
vé kontejnery poskytují zvýšení kapacity 
oproti klasickým nádobám na třínásobek. 
Manipulace při otevření je díky nášlapné-
mu systému hygienická. Proces vysypává-
ní je zautomatizovaný, robotickou ruku 
ovládá řidič přímo ze svého místa. Pořízení 
226 kontejnerů přišlo město na 11 milio-
nů korun, byly tedy čtyřikrát levnější než 
podzemní kontejnery. Na nákup navíc 
čerpalo 85% dotaci ze Státního fondu 
životního prostředí. Dvě svozová vozidla 
pořídily Technické služby města Přerova za 
17,6 milionu a dostaly na ně dotaci ve výši 
2,5 milionu korun.“ (red)

V únoru radní Přerovany vyzvali, aby 
navrhli projektu vhodný název. Celkem 
obdrželi 43 návrhů. Rada nakonec vy-
brala název Chci v Přerově. „Návrhy byly 
nápadité, zvítězit ale mohl jen jeden. 
Název Chci v Přerově se nám zdál výs-
tižný,“ podotkl primátor Petr Měřínský.
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NSOS: Dospěli jsme, pořídili si děti. Je nejvyšší čas se pustit do nahrávání nového alba
Původně studentská kapela NSOS vznikla už před více než dvaceti lety. Její členové – zpěvák a kytarista Tomáš Valouch, kytarista Otakar Dokoupil, 
bubeník Miroslav Svoboda a baskytarista Martin Pohoda – mezitím založili rodiny. O tom, co vše se za tu dobu změnilo, jsme si povídali právě s po-
sledním jmenovaným. 

Kdy kapela vznikla? 
Prapůvod kapely je už někde v roce 2001. 
Do jedné třídy na Gymnáziu Jana Blaho-
slava tehdy chodil zpěvák Tomáš Valouch 
(poznámka redakce – Tomáš je synem prv-
ního primátora Přerova Jindřicha Valoucha) 
a kytarista Otík Dokoupil a tam se potkali 
také ještě s bubeníkem Mirkem Svobodou. 
Nachomýtl se k nim i tehdejší basák Lobo 
– znám ho jen pod touto přezdívkou. Z po-
čátku hráli cizí písničky, potom začali dělat 
i svoje. V té době to byla spíš grunge kape-
la. Hrálo se jen na skejtových závodech, na 

oslavách narozenin. Proběhl snad jen jeden 
nebo dva větší koncerty. Právě tehdy kapelu 
opustil basák a na jeho místo jsem nastoupil 
já. Psal se rok 2003, mně bylo 17 let. Mirek 
vždycky říká, že tím teprve oficiálně začala 
existence kapely a začalo se pořádně kon-
certovat. 

Co znamená název NSOS? 
Na začátku se kapela jmenovala Not Stupid 
Only Stoned (pozn. redakce: což v překladu 
znamená Ne hloupý, jen zhulený). Nakonec 
kluci začali být trochu uvědomělejší a zkrá-

tili to aspoň na NSOS, než se vymyslí něco 
lepšího. Jenomže kapela se už mezitím do-
stala pod tímto názvem do povědomí pub-
lika a tak to zůstalo dodneška. Je to asi ten 
nejvíc pitomý název na světě. Vůbec první 
koncert měli kluci ve Vinarech, pak se hrálo 
hodně po přerovských klubech – v Šuplíku, 
na Goblinu. Byla to dobrá doba, bylo hodně 
koncertů, hrál se punkrock. V té době v Pře-
rově hrálo jen pár podobných kapel. Jednou 
z nich byla R.A.F., se kterou jsme pak ex-
pandovali i do dalších krajů. Jak se natočilo 
cédéčko, šlo se do světa. 

Jak byste definovali styl, který hrajete? 
Není to úplně punkrock – není tak agresivní, 
ani politický. Spíš neopunk, skatepunk – To-
máš totiž jezdil na skateboardu, tak tomu 
šel naproti i tvorbou. Obecně je punk revol-
ta proti mainstreamu, autoritám. V té době 
hodně frčel web ipunk, přes který jsme se 
dostali k dalším punkovým kapelám, navzá-
jem si hráli na svých „písečcích“. Byla to su-
per doba, lidi nebyli tak naštvaní jako v de-
vadesátkách. Letělo skejtování, punkrock, 
zpívání o přátelství a pohodě s melodickými 
zpěvy. Prostě být spolu a užívat si to. Na to, 
že jsme hráli underground, se nám dařilo. 
První CD jsme vydali v roce 2006. Rozhodli 
jsme se pro DIY (pozn. redakce: Do it your-
self neboli udělej si sám) a po večerech jsme 
lepili obaly. V roce 2007 jsme vydali split 
CD s kapelou Punkhart, další split tentokrát 
s kapelou Criminal Colection přišel na svět 
v roce 2010 s názvem Rock Show. O šest let 
později přišlo na svět Dnem za dnem. 

Kdo je autorem písniček? 
Dříve se tvořilo společně ve zkušebně. Teď 
Tomáš nebo já nahrajeme svůj nápad – ně-
kdy je to jen použitelný úryvek. A já doma 
z toho pak zprodukuji kompletní song. 
K psaní nás inspiruje to, co jsme zažili, špat-
né i dobré. Všichni jsme hodně emotivní, 
melancholičtí. Tomáš dokonce umí napsat 
i inteligentní písničky o lásce, což já neu-
mím. Když jsme se pak rozutekli po repub-
lice – Tomáš šel do Prahy, já žiju v Hradci 
Králové, Otík sice bydlí v Přerově, ale pracu-

je v Olomouci, Mirek zůstal v Přerově, tak 
jsme to začali dělat „moderně“. Momen-
tálně bych ale náš stav nazval jako chleba 
hozený na mrazák – věnujeme se všichni 
výchově dětí. Taky máme každý svou práci 
– já se živím jako tatér a současně pracu-
ji na víceru hudebních projektů, Tomáš je 
advokát, Mirek pracuje pro Ředitelství sil-
nic a dálnic, Otík je IT technik. Ale chceme 
to zase trochu rozjet – materiálu na nové 
cédéčko máme plno, takže bychom zase 
mohli něco nahrát. Chtěl bych ho ale zkusit 
udělat trochu jinak než ty předchozí a pak 
třeba naplánovat nějaké koncerty. Já jsem 
zastáncem toho sbalit kluky, odvézt je ně-
kam na chatu, bez dětí, bez rodin, zavřít 
se a dát něco pořádného dohromady. Být 
zase chvíli spolu jako kdysi, kreativita v pl-
ných obrátkách, klučíčí radost. Mám velkou 
potřebu vytvořit pro lidi něco, co navodí 
příjemnou emoci. Je to hodně ovlivněno 
touto divnou nekulturní dobou. Jak se říká: 
„Hudba je řečí andělů“, takže budu rád, 
když to tu trošku prosvětlíme. 

Co považujete za svůj největší úspěch? 
Pokaždé, když zazpíváš refrén a slyšíš ho 
z pod podia a je to i mimo Přerov, to je pro 
mě úspěch. Hráli jsme například s kapelami 
Iné Kafe, Clou, Selfish, Punkhart, Jaksi Tak-
si, ty jsme milovali. Hrát před hodně lidmi 
bylo pro mě super. Ale někteří členové jsou 
trochu introverti, takže bylo třeba dát profe
sionálně „po kaléšku“ a síly byly srovnané. 
Já jsem opačný extrém, já si to užívám. Na-
víc když dáš první tóny do kytary, tak je to, 
jako když se rozjdeš z kopce na kole bez 
brzd, už se to nedá zastavit. Emoce a adre-
nalin. Milujeme ale všichni to „zrcadlení“ – 
my něco pošleme do lidí, tu energii, a oni 
nám to vrátí. Pořád ještě párkrát do roka 
hráváme – hráli jsme například na Zubrfes-
tu, na Gulášfestu. Je super, když se někde 
objevíme, tak na nás pořád přijde dost lidí 
a zpívají naše písničky. Je to tak trochu leg-
rační – chodí naši skalní fanoušci a berou 
s sebou svoje děti, takže se nám vlastně to 
publikum rozrůstá. Tak trochu oprašujeme 
vzpomínky, je to pro nás nostalgie. (voj)

Vaše zdraví na prvním místě

JARNÍ SLEVA 10 %

www.lekarna.agel.cz

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

*Slevu nelze uplatnit na léčivé přípravky a zdravotnické prostředky 
předepsané na lékařský předpis, na aktuálně zlevněné a akční 

zboží, na nákup dárkových poukazů a na nákup na e-shopu.

14.—26. března 2022 
Sleva na celý volně prodejný sortiment 

s použitím klientské karty*.

inzerce

NSOS vznikli už v roce 2001, přerovské publikum je jim věrné dodnes. 
 Foto: Archiv kapely

Zleva: Tomáš Valouch, Martin „Cágo“ Pohoda, Otakar Dokoupil, Miroslav Svoboda.
 Foto: Archiv kapely
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Přerov je krásný. Podělme se o zajímavé fotografie města
Přerovský park Michalov je ústředním tématem snímků o které se v březnovém čísle Přerovských listů podělili čtyři fotografové. A my se na čtenáře 
opět obracíme s výzvou: Máte i vy nějakou pěknou fotku z Přerova ve formátu 3:4, 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)

Bonus po zaškolení 20 000 Kč
Pracoviště Přerov

  

Kontaktujte nás na e-mailu Andrea.Novakova@dpov.cz
nebo na telefonu 702 197 392.
Více na www.dpov.cz/cs/kariera/

Co můžeme nabídnout:

▪ 5 týdnů dovolené, 1–3 dny sick days

▪ příspěvek 2 000 Kč/měsíc na penzijní připojištění

▪ příspěvek na stravování

▪ příspěvek 6 000 Kč/rok na kulturu, sport, zdraví, dovolenou

▪ výkonové měsíční odměny, čtvrtletní bonusy

▪ zkrácenou pracovní dobu bez snížení mzdy

Postarejte se s námi o vlaky

Do naší dceřinky DPOV, a. s., 
hledáme kolegy na pozice

▪  elektromechanik

▪  mechanik kolejových vozidel

▪  další dělnické profese

CD-C11182443-BTL-inzerce_nabor_DPOV_PREROV-192x130.indd   1CD-C11182443-BTL-inzerce_nabor_DPOV_PREROV-192x130.indd   1 09.02.2022   11:0909.02.2022   11:09

inzerce

Jitka Přidalová nám poslala Michalov krásně rozkvetlý. 

Eva Novotná zaznamenala park během podzimu. 

Netradiční noční pohled zachytil Martin Cín. 

Zimně ojíněný Michalov zaujal Zuzanu Kocourkovou. 
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Rodina Prchalova: vzešli z ní právníci, lékaři i ministryně zemědělství

Když vloni na podzim předávali zástupci města významným osobnostem Cenu města Přerova, nemohla se její držitelka Milena Vicenová zúčastnit. 
Poslala ale krátké video, v němž emotivně připomněla, že pochází z významné rodiny Prchalových. Zakladatelem přerovské rodinné linie byl její 
dědeček Ladislav.

Ladislav Prchal
Ladislav Prchal se narodil 15. srpna roku 
1898 v Boskovicích, byl sirotek s pěti sou-
rozenci. Studoval právnickou fakultu – 
a aby ji mohl dokončit, musel požádat 
o půjčku právnický spolek. „Později se ve 
svatební smlouvě moje babička zavázala, 
že z jejího věna budou podporovat na 
studiích i dědečkovy bratry Rudolfa a Ja-
roslava. Oba skutečně úspěšně dostu-
dovali právnickou fakultu. Při nedělních 
obědech pak bratři dlouho a s velkým 
zaujetím probírali právní spory,“ vzpo-
míná vnučka Milena Vicenová, rozená 
Prchalová. Když se po absolvování práv-
nické fakulty Karlovy univerzity v Praze 
Ladislav rozhodoval, kudy se bude ubí-
rat jeho profesní dráha, volil mezi Zno-
jmem, Hradcem Králové a Přerovem. „Ve 
Znojmě působil jako magistrátní rada, 
v Hradci Králové byl dokonce jmenován 
ředitelem městských úřadů, ale nakonec 
vyhrál Přerov. Zvítězila vlastně dědeč-
kova manželka Anna. Její tatínek, tedy 
můj pradědeček František Hnilica, byl 
přerovský c. k. okresní lékař,“ připomíná 
rodinnou historii Milena Vicenová. Rodi-

na tehdy bydlela v domě v Kratochvílově 
ulici 29 – ten už dnes nestojí, město jej 
v roce 1979 nechalo zbourat a místo něj 
stojí v současné době parkoviště před 
Přerovankou. 
V roce 1921 se Ladislav stal tajemníkem 
městských úřadů. „Později byl jmenován 
ředitelem městských úřadů a vrchním 
právním radou. Za jeho působení byla 
převážná většina sporů a stížností u nej-
vyššího správního soudu rozhodnuta ve 
prospěch Přerova, zasadil se za oddluže-
ní města a městských podniků a získání 
státních investičních úvěrů pro městské 
stavby,“ vyjmenovala jeho vnučka. La-
dislav Prchal se zapojil do dění v Sokole 
i Rotary klubu, kde se scházeli odborní-
ci z různých oborů, aby si vyměnili své 
poznatky. „Patřili k nim továrník Karel 
Zejda, podnikatel v kamenoprůmyslu 
Jašek, ředitel Středomoravské elektrárny 
Němec, který elektrifikoval celou Mora-
vu. Mimochodem, jeho nástupcem v ře-
ditelské funkci se stal inženýr František 
Hnilica, bratr babičky Anny,“ podotkla 
Milena Vicenová. O několik let později, 
těsně před koncem druhé světové války, 

po vypuknutí přerovského povstání, byl 
František Hnilica 5. května 1945 zajat 
se skupinou dalších rukojmí. Měli být 
popraveni, pokud by partyzáni zabrá-
nili odpálení mostů přes řeku Bečvu do 
vzduchu. To se nakonec nestalo.
Jako člen Sokola a vlastenec se Ladislav 
Prchal hned po obsazení Polska zapojil 
do odboje. „Podával zprávy odbojové 
organizaci a hlásil početní údaje nacis-
tických kolon, které projížděly přes Pře-
rov. Poprvé byl zatčen gestapem 1. září 
1939 v akci Albrecht der Erste, podruhé 
na udání policejního náčelníka Hanáka 
7. října 1941,“ vyjmenovala jeho vnuč-
ka. Nakonec byl odvezen gestapem 
do věznice v Olomouci, odtud do kon-
centračního tábora v Mauthausenu, 
kde 20. prosince 1941 zemřel. „Máme 
dosud doma jako smutnou vzpomínku 
pár lístků, které poslal z koncentračního 
tábora. Některé části vět, které dědeček 
napsal, byly začerněny cenzurou. Po vál-
ce, 1. října 1947, byl dědeček posmrtně 
vyznamenán prezidentem Benešem, ob-
držel Československý válečný kříž. Jméno 
dědečka je uvedeno na pamětní desce 
přerovské sokolovny,“ dodala vnučka La-
dislava Prchala. 

Jiří Prchal
Ladislav Prchal měl dva syny – staršího 
Miroslava a mladšího Jiřího, který je 
otcem Mileny Vicenové. Jiří se narodil 
4. září 1922 a stejně jako jeho starší 
bratr studoval přerovské gymnázium. 
Na radu svých strýců, právníků, se její 
otec Jiří nakonec rozhodl pro medicínu. 
Ke konci studia na Karlově univerzitě 
praktikoval na dětské klinice na Bulov-
ce, a právě tam se rozhodl pro pediatrii, 
které se věnoval téměř 50 let. Po začát-
cích v Teplicích a Hranicích nastoupil 
v lednu 1951 v přerovské nemocnici. 
„Otec se musel rozhodnout, zda chce 
vstoupit do KSČ, nebo se stát venkov-
ským lékařem. Rozhodnutí pro něj jako 
demokrata bylo snadné,“ přiblížila ot-
covo dilema Milena Vicenová. Nejdříve 
měl ordinaci v Komenského ulici, potom 
jeho venkovský obvod zahrnoval Dře-
vohostice, Horní Moštěnici a Pavlovice 
s přilehlými vesnicemi. „U dětských pa-
cientů byl oblíbený, protože při angí-
nách doporučoval ke zmírnění bolesti ze 
zánětu zmrzlinu. Při pohotovostní služ-
bě jezdil od jedné návštěvy k druhé, od 
žlučníkového záchvatu ke chřipce, od 
maminky po porodu k ohledání mrtvé-
ho,“ přiblížila jeho práci  dcera Milena. 
Krom medicíny miloval Jiří Prchal i hud-
bu, dokázal rozpoznat všechny význam-

né skladby světových hudebních skla-
datelů a byl velkým fanouškem jazzu. 
Založil Jazz Club a podílel se na založení 
Československého amatérského jazzo-
vého festivalu. Zemřel na svátek svatého 
Jiří – 24. dubna 2017. 

Jarmila Prchalová
Maminka Mileny Vicenové se narodi-
la 1. ledna 1929 ve Valašském Meziříčí 
a do Přerova se přivdala. Milovala knihy 
a kulturu, těšila ji práce v přerovském 
Okresním kulturním středisku. Připravo
vala zajímavé výstavy Děti objektivem 
a Fotosession, organizovala Přerovskou 
revui amatérských filmů, podporovala 
činnost přerovského Klubu poezie, pečo-
vala o amatérské výtvarníky a pomáhala 
ustavit Filmový klub v Přerově. Zemřela 
11. dubna 2000. 

Dcery Jiřího a Jarmily Prchalových
„My tři sestry jsme chodily na klavír 
k paní profesorce Dobromile Vignati 
a všechny jsme studovaly na místním 
gymnáziu,“ řekla Vicenová. Nejstarší 
Jarmila Alb zakotvila v Německu, kde 
vystudovala univerzitu Martina Luthe-
ra v HalleWittenbergu a pracovala ve 
Spolkovém úřadu pro životní prostředí. 
Prostřední Daniela Pelclová pokračovala 
v rodinné tradici a věnovala se medicíně. 
Od roku 1995 do roku 2017 řídila Kliniku 
pracovního lékařství VFN a 1. lékařské 
fakulty Univerzity Karlovy, kde působí 
dodnes. Věnuje se i práci v Toxikologic-
kém informačním středisku. Nejmladší 
Milena Vicenová absolvovala Vysokou 
školu veterinární v Brně. Později půso-
bila na Ministerstvu zemědělství, které 
v roce 2006 řídila jako ministryně. Pět 
let byla velvyslankyní České republiky při 
Evropské unii. Své zkušenosti využívala 
jako poradkyně předsedy vlády, ministrů 
a nyní předsedy Senátu.  (voj)

V našem seriálu představujeme významné přerovské rodiny, které v několika generacích zásadním způsobem ovlivnily život ve městě. 

Jiří Prchal a sestřička Marie Rosmusová, manželka tehdejšího předsedy MNV Karla  
Rosmuse.  Foto: Archiv Mileny Rosmusové

Milena Vicenová Foto: Město Přerov



KULTURA DENNÍ ZPRAVODAJSTVÍ NA WWW.PREROV.EU A        TELEVIZE PŘEROV PŘEROVSKÉ LISTY 3/2022  |  11

Ručně vyrobení papíroví ptáčci  
si budou poletovat v přerovské Pasáži
V pátek 1. dubna se pomyslná „obloha“ velké Pasáže zaplní křídly ptáků 
roztodivných velikostí a tvarů. Desítky, stovky ptačích křídel se rozvlní 
v proudícím vzduchu a snad tiše oživí prostor i šustivým zvukem. Pole-
tovat si tam budou několik týdnů. Vyrobit by je měli sami Přerované – 
a k těm také putuje výzva ornitologů. 

„Návodů na výrobu takového ptáčka 
jsou plné internetové stránky, můžete si 
vymyslet i vlastního. Měl by být vyrobený 
z tvrdého papíru, aby vydržel poletovat co 
nejdéle,“ vysvětlila Jana Syryčanská z Or-
nitologické stanice Muzea Komenského 
v Přerově. Vlastnoručně vyrobené papírové 
ptáčky mohou lidé odevzdat v pokladně 
přerovského zámku, přinést do budovy 
ORNIS v Bezručově ulici nebo do Výstavní 
síně Pasáž – a to až do 30. března. Všichni 

si pak budou u stropu poletovat zavěšení 
na šňůrkách.  
Akce má připomenout, že je 1. duben Me-
zinárodním dnem ptactva – a vyzdvihnout 
nutnost je chránit. „A že je co chránit: 
mezi lety 1980 a 2017 vymizelo z Evropy 
kolem 600 milionů ptáků.  Dnes už není 
třeba chránit jen druhy vzácné, ale i ty 
běžné, jako je třeba špaček nebo vrabec.  
Právě na nich je početní úbytek vidět nejví-
ce,“ uzavřela Jana Syryčanská.  (red)

Co je vlastně správně nastavené životní po-
jištění? Na co by neměl nikdo zapomenout?
Určitě hlavně na pokrytí těch nejvážnějších 
rizik, které nejvíce ohrožují zdraví a život. 
Tedy vážná onemocnění či úrazy, invalidi-
ta, prostě věci, které ohrozí a určitě změní 
finanční situaci celé rodiny. Toto by měl být 
základ životního pojištění, který si každý 
podle sebe pak může doplňovat o krytí dal-
ších rizik. 
Chápou to klienti? Nebo je třeba je spíše 
přesvědčit?
Většinou to chápou, ale je určitě dobře, když 
se poradí s  odborníkem, tedy pojišťovacím 
poradcem. Z průzkumu, který jsme si nechali 
zpracovat u agentury IPSOS vyplývá, že vět-
šina respondentů (77 %) preferuje v životním 
pojištění ochranu před vážnými riziky. Pojiš-
tění drobných úrazů by upřednostnilo 23 % 
dotazovaných. 
Když pojištění vážných rizik mají, jsou 
dostatečné i pojistné částky, tedy peníze, 
které v případě, že se něco stane, od pojiš-
ťovny dostanou?
Nízké pojistné částky jsou určitě problém. 
Například u nás je průměrná výše u vážných 
onemocnění 200 tisíc Kč. Podobně je to 
u pojištění invalidity, kde se průměrná výše 
pohybuje kolem 400 000 Kč. U klienta s prů-
měrných příjmem, který by se stal invalidním 
a chtěl by si udržet stávající životní styl by 
mu tato částka vydržela jen něco přes dva 
roky. Správně by měla být spíše v milionech. 
Proto se dlouhodobě snažíme o závažných 
onemocněních a jejich dopadech detailně 
informovat, podporovat jejich prevenci a za-
traktivňovat možnost jejich pojištění. Napří-
klad i v nové verzi FLEXI, kterou jsme právě 
uvedli na trh. 
Jaké výhody v nové verzi klienti najdou?  
Například až 30% slevu na rizikové pojistné 
při komplexním pojištění vážných onemoc-
nění, invalidity, trvalých následků nemoci 
nebo úmrtí. Zmínit můžeme také odpuštění 
všech správních poplatků při měsíčním po-
jistném 1000 Kč a více nebo odstranění výluk 
na příčiny před počátkem pojištění. Věříme, 

že tak bude-
me klienty 
m o t i v o v a t 
k  nastavení 
dostatečných 
limitů pro ta 
n e j v á ž n ě j š í 
rizika ohro-
žujícími život 
j e dn o t l i v c ů 
i rodin.  
Životní pojiš-
tění si sjed-
náváme v podsta-
tě na celý život. Může ho klient v průběhu 
trvání upravovat? 
Trh v  minulosti trápil nešvar přepojišťování 
smluv po pár letech. To bylo samozřejmě 
pro klienta nevýhodné a dnes si to již klienti 
dobře uvědomují. Abychom ještě podpořili 
dlouhodobost životního pojištění a klientovi 
vylepšili jeho parametry, zahrnuli jsme do 
nového FLEXI bonus za věrnost. Za každých 
5 let trvání pojištění klientovi navýšíme po-
jistné plnění u všech významných rizik o 5 %, 
aniž by se mu zvyšovala platba pojistné-
ho. Maximální navýšení pojistného plnění 
je 20  %. A se smlouvou se dá velmi dobře 
pracovat po celou dobu jejího trvání tak, aby 
odpovídala měnící se životní situaci klienta.    
Vraťme se ještě konkrétně k novému FLE-
XI. Jaké další výhody zde klienti najdou?  
Unikátní součástí nového FLEXI je bo-
nus CESTA KE ZDRAVÍ, který přináší až 
100 000Kč na zotavení z velmi vážných ne-
mocí a úrazů. Klient jej může využít na zdra-
votní pomůcky, na lázně, ošetřovatelskou 
péči, ale například i na úpravu řízení vozidla 
nebo úpravy bydlení. Dále přináší bonus na 
prevenci nad rámec procedur hrazených 
zdravotní pojišťovnou až 3 000 Kč každých 
pět let. Zároveň přestaneme rozlišovat rizi-
kovost zaměstnání klienta, nebo zda pro zá-
bavu sportuje. Policista tedy získá pojištění 
za stejnou cenu jako úředník, a pokud není 
profesionálním sportovcem, nebudeme mu 
účtovat ani přirážku za sport. 

Regionální ředitel regionu Přerov Roman Malcher z pojišťovny Kooperativa:

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MUSÍ ŘEŠIT 
HLAVNĚ NEJZÁVAŽNĚJŠÍ RIZIKA

Roman Malcher – regionální 
ředitel regionu Přerov

inzerce

Tvořivé dílničky pro děti probíhají v muzeu každou třetí středu v měsíci. V únoru děti 
vyráběly květinky metodou mokrého plstění.  Foto: Jan Gebauer

Letošní rok se v muzeu ponese především v duchu 
430. výročí narození Jana Amose Komenského
Od narození Učitele národů, jak se Janu Amosovi Komenskému přezdívá, 
letos uplyne už 430 let. Není proto divu, že přerovské muzeum, které se 
ve svém názvu pyšní přídomkem Komenského, připravilo k tomuto výro-
čí plno výstav, soutěží a dalších akcí. Nezapomnělo se ale ani na tradiční 
Muzejní noc, Dny evropského kulturního dědictví a Vánoce na zámku. 
Zajímavý program přichystala také Ornitologická stanice v Bezručově 
ulici a hrad Helfštýn, které patří pod muzeum. 

Oslavy výročí narození Jana Amose Ko-
menského v muzeu odstartuje hned trojice 
výstav ve čtvrtek 24. března. „Výstavy jsou 
součástí projektu Komenský znovu v Přero-
vě, do kterého chceme zapojit co nejširší 
veřejnost. Výstavu Jarní zastávky, tentokrát 
s Komenským, budou na veřejných autobu-
sových zastávkách vytvářet žáci přerovských 
základních a středních škol. Výstava Cesty 
světla očima dětí zase bude prezentací prací 
žáků Základní umělecké školy B. Kozánka 
v Přerově,“ vyjmenovala muzejní pedagož-
ka Jana Trtíková. Současně doplnila, že třetí 
výstava představí Jana Amose Komenského 
jako kartografa. Zájemci si budou moci pro-
hlédnout unikátní sbírku map muzea a se-
známí se i s životem Komenského v době, 
kdy tvořil svou mapu Moravy. 
V pátek 27. května se uskuteční tradiční Mu-
zejní noc – i ta bude součástí projektu Ko-
menský znovu v Přerově. Návštěvníci se mo-
hou těšit na oživené noční prohlídky, výtvarný 
workshop i badatelskou dílnu. „Součástí 
bude i vystoupení žáků ze ZUŠ B. Kozánka. 
Od 19 hodin se na nádvoří přerovského 
zámku uskuteční divadelní představení Víti 
Marčíka na motivy Komenského díla Labyrint 
světa a ráj srdce,“ řekla Jana Trtíková. 

Nikdy nepřestanu! 
To je název výstavy přerovské malířky Anny 
Sypěnové, jejíž vernisáž se uskuteční ve 
čtvrtek 23. června. „Anna Sypěnová je jed-
nou z mála aktivních přerovských malířek. 
V současnosti působí v základní umělecké 
škole. Její vůbec první výstava v rodném 
městě se pokusí návštěvníkovi představit 
nejen celou šíři autorčiny tvorby, ale i další 
aspekty jejího života,“ přiblížila Trtíková. 
Ve čtvrtek 11. srpna je v plánu vernisáž vý-
stavy Dagmar Havlíčkové Modlitby. „Dagmar 

Havlíčková vystudovala střední umělecko-
průmyslovou školu a pravoslavnou boho-
sloveckou fakultu. Tato kombinace ji vlastně 
předurčila i výtvarný směr, kterým se autorka 
ubírá. Její takzvané psané obrazy jsou jakousi 
syntézou výtvarného cítění a náboženské spi-
rituality,“ sdělila muzejní pedagožka. 

Medvědi na zámku
V neděli 11. září v rámci Dnů evropského 
kulturního dědictví se Muzeum Komenské-
ho zapojí do akce „Přerovské dvorky“, kdy 
zpřístupní návštěvníkům prostory, kam se 
běžně nepodívají. V neděli pak jako vždy 
nabídne komentované prohlídky a další 
doprovodný program zdarma. „Výstavní 
rok zakončíme výstavou Vánoce na zámku. 
Ta už tradičně prezentuje návštěvníkům 
lidové zvyky a tradice, duchovní hodnoty 
křesťanských svátků. Tentokrát představí 
vánočně vyzdobené zámecké interiéry, 
kterým budou vévodit plyšoví medvědi 
různého stáří i velikosti. Nebude chybět ani 
veřejností oblíbený Zbořilův betlém, opět 
v novém aranžmá,“ uzavřela Jana Trtíková. 
Vánoční atmosféru výstavy dokreslí kolek-
ce nejnovějších baněk Slezské tvorby Opa-
va prezentovaných na živých jedlích.

(red)

Tvořivá dílnička
Každou třetí středu v měsíci probíhá 
v prostoru přerovského zámku tvořivá 
dílnička pro rodiny s dětmi a širokou 
veřejnost. Děti i hraví dospělí se mohou 
těšit v chladných měsících na workshop 
v interiéru (Tvoříme v muzeu), na jaře 
a v létě se pak tvoření přesune do pro-
storu zámeckého nádvoří (Všichni tvoří 
na nádvoří). Pokaždé na ně čeká jiné 
téma, jiná výtvarná technika.

Mezinárodní den ptactva připomenou papíroví ptáčci, kteří budou od 1. dubna viset na 
šňůrkách u stropu Pasáže.  Foto: ORNIS
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Petr Brauner: „Architektura nemá být 
nudná, nesmí postrádat humor a poezii.“ 
Jednu z nejvýznamnějších osobností olomoucké architektonické scény 
představí prostřednictvím zapůjčené sbírky z Muzea umění Olomouc 
Galerie města Přerova. Architekt Petr Brauner, který bude prezentovat 
své dílo, v současné době žije a pracuje v Přerově. 

Jeho profesní kariéra je sice spojena převáž-
ně s olomouckým regionem, dílo samotné 
jeho hranice svým významem výrazně 
přesahuje. „Galerie města Přerova proto 
olomouckou zápůjčku obohatí dalšími vý-
stavními panely, které se primárně zaměří 
na Braunerovu tvorbu právě pro Přerov,“ 
řekla vedoucí galerie Lada Galová. Konkrét-
ně budou podle ní k vidění například admi-
nistrativní budova Levi International před 
přerovským Výstavištěm, soutěžní návrh 
na Tyršův most, návrh kašny u restaurace 
Haná, dětské hřiště v  Jasínkově ulici, auto-
salon Suzuki, rodinný dům v Újezdci a další.
„Výstava poukáže na to, že funkční i este-
tické kvality kontinuálně provázejí Braune-
rovu tvorbu až do současnosti. Jako jeden 
z mála architektů dokázal přispět kvalitními 
projekty také k projevům české postmoder-
ny nebo znovu uplatnit principy hightech 
architektury v zakázkách po roce 1989. 
To vše s přístupem výstižně shrnutým mo-
ttem autora: Architektura by však neměla 
být nudná, neměla by postrádat humor ani 
poezii,“ říká kurátorka Braunerovy výstavy 
Klára Jeništová z Muzea umění Olomouc. 
Na jeho loňskou výstavu v Olomouci na-
váže letošní přerovská prezentace jeho 

profesní tvorby, ale také jeho uměleckých 
počinů. „Součástí instalace totiž budou 
v salonku galerie Braunerovy grafiky z jeho 
autorské sbírky obrázků i veršů Anotace na 
place,“ přiblížila Galová. K dispozici bude 
i prodej katalogu k výstavě – Pohledy do 
sbírek Muzea umění Olomouc. 
Projekt zahajuje vernisáží ve čtvrtek 
10. března v 17 hodin, výstava potrvá do 
24. dubna. 

 (red)

Do Měšťáku v březnu zavítají známá jména

Už ve čtvrtek 3. března v 19.30 se mohou 
diváci těšit na divadelní představení Svatba 
bez obřadu. V situační komedii se předsta-
ví známí herci z Divadlení společnosti Háta 
v čele s Pavlem Nečasem, Betkou Staňko-
vou a Adélou Gondíkovou. Abonentní cyk-
lus nabídne v úterý 29. března od 19 hodin 
Jiřího Stivína s Beladona Quartet v pořadu 
Classic Meets Jazz. Obklopen čtyřmi dáma-
mi představí legendární multiinstrumenta-
lista barokní a klasicistní virtuózní skladby 
a nebude chybět ani oblíbený jazz a jeho 
autorské skladby. (red)

Na „Velkou Dlážku“ chodí školáci už 50 let  

Základní škola Velká Dlážka oslavila v loň-
ském roce padesátiny. První žáky, a bylo jich 
tenkrát více než 700, přivítala 1. září 1971 
jako 9. základní devítiletá škola v Přerově. 
Ke kulatému výročí školy bude od úterý 
12. dubna ve Výstavní síni Pasáž otevřena 
výstava s názvem „Jsme tu již 50 let pro 
vaše děti“. 
„Na výstavních panelech návštěvníci na-
hlédnou prostřednictvím velkého množství 

fotografií do minulosti i současnosti školy. 
„Tematické členění výstavy pak přehledně 
zprostředkuje vše významné ve školním 
životě: učitelský sbor, akce školy pro děti 
i učitele, sportovní činnosti a jejich významné 
reprezentanty, akce ve školní družině, oceně-
ní SCHOLAR, školní časopis Mates, setkávání 
s rodiči – a chybět nebude ani připomínka 
povodní, které školu před čtvrt stoletím za-
sáhly,“ vyjmenovala vedoucí Výstavní síně 
Pasáž Marta Jandová. To ale není jediná 
aktivita, kterou škola k významnému jubileu 
připravuje. „Chystáme vydání sborníku s bo-
hatým fotografickým doprovodem, plánu-
jeme také den otevřených dveří s ukázkami 
školních i zájmových aktivit a na závěr školní-
ho roku připravujeme jubilejní setkání rodičů, 
zaměstnanců a příznivců školy ve sportovním 
a společenském duchu. Na všechny akce Pře-
rovany srdečně zveme,“ doplnila pedagožka 
Věra Harmannová.  (red)

Výstava vzdá hold desetileté existenci 
Nadačního fondu Blues nad Bečvou 
Nadační fond Blues nad Bečvou letos oslaví své první kulatiny, a hned ve 
velkém stylu.  Vedle rekapitulace své desetileté historie, kterou připo-
mene v centru města retrospektivní výstavou, nabídne jako každoročně 
velký bluesový festival, letos s podtitulem aprílovo – májové blues, 
spolupořadatelsky opět uspořádá Kytarový rekord na hradbách nebo též 
Hudební léto na hradbách.  

Výstava věnovaná 10. narozeninám jedi-
ného nadačního fondu svého druhu na 
Moravě bude procházkou po aktivitách 
fondu od jeho vzniku v roce 2013 až po 
současnost. „Nebyly to jen vlastní festivaly 
a koncerty, ale též dárcovství krve, support 
pro Přerovský jazzový festival formou legen-
dárního Jazzu u piva, organizování Letního 
kina pod Jeřábem, mezinárodní workshopy 
nebo fotografické výstavy,“ řekl zakladatel 
a předseda Nadačního fondu Blues nad 
Bečvou Pavel Ondrůj. 
Vernisáž se uskuteční v sobotu 12. března 
v 17 hodin, výstava v prostorách budovy 
Emos na náměstí TGM v Přerově potrvá po 
celé jaro. „Expozice pod názvem jednodu-
ché a výstižné zkratky „BnB 10“ zmapuje 
nejen bluesové aktivity nadačního fondu na 
přerovské hudební scéně prostřednictvím 
panelů, fotografií z pořádaných koncertů, 

dobových plakátů, přehledem aktivit nebo 
trojrozměrných předmětů, “ uvedla kurá-
torka výstavy Lada Galová z Galerie města 
Přerova. Zdokumentována podle jejích 
slov bude například i spolupráce fondu 
s polským partnerem – sdružením Blues 
nad Bobrem, chybět nebude připomínka 
masivní podpory dárcovství krve, kterou do-
kumentuje speciální edice triček s potiskem 
propagujícím výzvu, nebo další artefakty.
 „Už měsíce shromažďujeme podkladové 
materiály tak, abychom vytvořili opravdu 
důstojnou procházku po jednotlivých roční-
cích naší éry,“ dodal Pavel Ondrůj.  Výlohy 
budovy Emos tak pohltí zcela odlišná expo-
zice od těch předchozích výtvarných, a sice 
jubilejní a vzpomínková. 
„Práce je to mravenčí pro nás všechny, kte-
ří si přejeme, aby výsledek byl excelentní,“ 
uzavřela Galová.  (red)

O autorovi
Petr Brauner, narozený 29. listopadu 
1936 ve Zlíně, vystudoval obor archi-
tektura a stavba měst na Fakultě archi-
tektury a pozemního stavitelství VUT 
v Brně. V roce 1961 krátce působil 
v havířovské pobočce Krajského in-
vestorského útvaru Karviná a následně 
přešel do olomoucké pobočky Krajské-
ho projektového ústavu Ostrava (poz-
ději přejmenovaného na Stavoprojekt 
Ostrava, pobočka Olomouc). Od roku 
1971 pracoval v DRUPOSu. Po revoluci 
s manželkou založili architektonický 
ateliér B&B studio. Od roku 2012 žije 
a pracuje v Přerově.

Hlavní hvězdou 2. ročníku festivalu Blues nad Bečvou byl v září 2014 legendární český 
kytarista Radim Hladík. Foto: Archiv Pavla Ondrůje

Historii školy připomene výstava. 
 Foto: Archiv školy

Jiří Stivín vystoupí v Měšťáku v úterý  
29. března.  Foto: Archiv Pavla Ondrůje

Architektem této budovy na přerovském Výstavišti je Petr Brauner. 
 Foto: Anna Vojzolová
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Přerovská padesátka bude,  
turisté si vyberou svůj okruh   
Jubilejní 40. ročník dálkového pochodu 
Přerovská padesátka – memoriál Jiřího 
Caletky se uskuteční v sobotu 12. března. 
„Závodníci si podle své výkonnosti mohou 
vybrat z šesti různých okruhů o délce 50, 
30, 22, 15, 12 a 6 kilometrů. Start i cíl je 
v hospůdce Mutěnice v Sokolské ulici v Pře-
rově. Startovné je symbolické – dospělí za-
platí 40 korun, mládež do 15 let 20 korun, 

děti do 10 let se mohou zúčastnit zdarma,“ 
řekl Vítězslav Vaculík z pořádajícího Klubu 
českých turistů. Každý, kdo projde všemi 
kontrolami a zvládne dojít do cíle ve stano-
vené době, obdrží diplom a do vandrovní 
knížky razítko a drobnou upomínku na 
akci. Další informace zájemci naleznou na 
webových stránkách www.stdostal.unas.cz  
a www.tjspartakprerov.cz. (red)

Letos i s diváky a programem!  Na prknech 
Měšťáku budou stát hvězdní sportovci 
Korunovace nejúspěšnějších přerovských sportovců minulého roku se po 
úsporné „covid“ variantě opět vrací do své původní podoby – s diváky 
a zajímavým doprovodným programem. Město Přerov tak navazuje na 
oblíbenou tradici předešlých let. Slavnostní galavečer ankety Nejú-
spěšnější sportovec roku 2021 se v Městském domě uskuteční v úterý 
22. března od 18 hodin a veřejnosti bude volně přístupný.

Město Přerov, Česká unie sportu a agen-
tura Sport Action zvou všechny nomino-
vané sportovce a fanoušky na slavnostní 
galavečer, žádné vstupenky letos nepotře-
bují. Těšit se mohou nejen na přerovské 
sportovní hvězdy. 
V minulosti mohli Přerované na galave-
čeru vidět například Radka Štěpánka, 
Pavla Vrbu či přerovského siláka Jiřího 
Tkadlčíka, který v nominaci nechybí ani 
tentokrát. „Je od města moc pěkné, že 
i v rámci současné situace udělalo tohle 
vyhlášení. Je vidět, že si Přerov sportovců 
váží,“ usmívala se po loňském předávání 
cen fitnesska Lenka ČervenáBořutová – 
stále ještě úřadující královna přerovského 

sportu. Právě její tým krásek z Fitness AVE 
obohatí slavnostní večer svou exhibicí, 
chybět nebude ani hudební vystoupe-
ní či promítání krátkého ohlédnutí za 
rokem 2021 z dílny Televize Přerov. Tím 
nejdůležitějším však bude vyhlášení těch 
nejlepších sportovců. Osm soutěžních ka-
tegorií (Jednotlivci – dospělí, Jednotlivci 
– mládež, Kolektivy – dospělí, Kolektivy 
– mládež, Krajánek roku, Masters – vete-
ráni, Trenér roku, Cena sympatie) tradičně 
doplní vyhlášení Osobnosti roku a rozší-
ření Síně slávy přerovského sportu. Kom-
pletní seznam nominovaných je na webu  
www.tvprerov.cz. Programem bude pro-
vázet moderátor Radek Šilhan. (red)

„Děkujeme, pane dirigente“
Ve čtvrtek 6. ledna nás opustila významná osobnost přerovské hudební kultury, 
pan Otakar Šiška. Narodil se 4. května 1927 v Kroměříži. V letech 1938 až 1942 
studoval na reálném gymnáziu v Olomouci. Hudební základy získal od profe-
sora Antonína Kříže na Učitelském ústavu v Kroměříži. V roce 1955 absolvoval 
Ústřední školu vedoucích pěveckých sborů v Hoříně u Mělníka. Vysokoškolské 
vzdělání získal v roce 1963, kdy ukončil studium na Pedagogické fakultě Univer-
zity Palackého v Olomouci. V Přerově potom působil jako učitel, zástupce ředitele 
i ředitel základních škol. V roce 1981 se stal sbormistrem smíšeného pěveckého 
sboru Vokál. Jeho nadšení bylo výrazným motivačním prvkem v činnosti pěvecké-
ho sboru Vokálu. Za kulturní, hudební i sbormistrovské působení byl Otakar Šiška 
mnohokrát oceněn. Po odchodu do důchodu v roce 1987 zůstal Otakar Šiška 
hudbě věrný. Aranžoval, upravoval skladby pro pěvecké sbory, dechové i taneční 
soubory.  Stálým sbormistrem smíšeného pěveckého sboru Vokál byl až do roku 
1996. V historii sboru navždy zůstane jeho významný podíl za 15 let spolupráce. 
Jeho bohatý život se naplnil v úvodu letošního roku. Ota Šiška odešel, ale vzpo-
mínky na naši spolupráci zůstaly. 

Petra Kubíková, předsedkyně pěveckého sboru Vokál 
Bob Přidal, kamarád a spolupracovník

Zemřela malířka Dana Hlobilová 
Ve věku nedožitých 94 let zemřela v neděli 13. února akademická malířka Dana 
Hlobilová. Narodila se 21. května 1928 v Přerově do umělecké rodiny – její otec 
byl hudební skladatel a pedagog, matka Marie Hlobilová, rozená Mrkvičková zase 
výtvarnice. Většinu života prožila v Praze, ale do Přerova se stále vracela a něko-
likrát tu i vystavovala. Poslední výstava jejích obrazů se uskutečnila v roce 2019 
v Galerii města Přerova na Horním náměstí. Jejím nejslavnějším dílem byla skleně-
ná zpívající fontána, kterou vytvořila pro bruselskou výstavu EXPO 58. Umělkyně 
nezůstala jen u jednoho oboru – věnovala se také návrhům interiérů, pracovala 
s textilem a s malbou. Z její dílny pocházelo i jedno z nejpoetičtějších děl ve veřej-
ném prostoru v Praze, tedy mříž s ptáky v Malé růžové zahradě.  (voj)

Neredigovaný příspěvek

Jarní výzva: Odějme Masarykovo  
náměstí do velikonočního hávu
Pomozte ozdobit přerovský kraslicovník, který v dubnu vyroste na 
Masarykově náměstí – taková výzva přichází z Kulturních a informačních 
služeb města Přerova.

„Čím více kraslic shromáždíme, tím vět-
ší možnosti dekorací se nám naskytnou, 
a není vyloučeno, že se podaří veliko-

nočně ozdobit i hlohy lemující centrální 
přerovské náměstí,“ vyzývá organizátorka 
Lada Galová z Kulturních a informačních 
služeb města Přerova, které akci pořáda-
jí ve spolupráci s technickými službami 
a městem Přerov. 
 Kraslice mohou vyrobit malí i velcí doma, 
děti v mateřských školkách i základních 
školách nebo zájmových kroužcích jakou-
koli technikou. „Zájem máme samozřejmě 
o jakékoli další jiné závěsné velikonoční 
dekorace. Kraslice i ostatní výrobky pro-
síme dodat nejlépe na dlouhých stuhách. 
Doručte nám je i se jmény autorů a my jimi 
budeme dekorovat velikonoční strom Pře-
rovanů,“ řekla Lada Galová.
Jmenný seznam všech autorů kraslic bude 
součástí velikonočního náměstí. Kraslice je 
možno odevzdat od března v Galerii města 
Přerova na Horním náměstí, v Městském 
informačním centrum na nám TGM i na 
pobočce v Předmostí. (red)

Náměstkyně primátora Hana Mazochová předává ocenění trenérovi extraligových volejba-
listek Radimu Vlčkovi.  Foto: Město Přerov

Na Masarykově náměstí vyroste kraslicov-
ník – ozdobí ho velikonoční vajíčka.
 Foto: Anna Vojzolová 
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KINO HVĚZDA PŘEROV 
01.03. 17.30 Mimořádná událost 160, 12+
01.03. 19.30 Klan Gucci LEVNÉ ÚTERÝ titulky 80, 15+
02.03. 17.30 Uncharted dabing 160,
02.03. 20.00 V létě ti řeknu, jak se mám 160,
03.03. 10.00 Srdce na dlani BS 80,
03.03. 17.30 Jizerské hory P 160,
03.03. 19.30 Batman RP titulky 160, 12+
04.03. 17.30 Mimořádná událost 160, 12+
04.03. 19.30 Batman dabing 160, 12+
05.03. 15.30 Tajemství staré bambitky 2 Bijásek 160,/140,
05.03. 17.30 Mimořádná událost 160, 12+
05.03. 19.30 Batman titulky 160, 12+
05.03. 15.30 Tajemství staré bambitky 2 Bijásek 160,/140,
06.03. 17.30 Srdce na dlani BS 80,
06.03. 19.30 Smrt na Nilu titulky 160,
07.03. 17.00 Batman dabing 160, 12+
07.03. 20.00 V létě ti řeknu, jak se mám 160,
08.03. 17.30 Mimořádná událost 160, 12+
08.03. 19.30 Batman  titulky 160, 12+
09.03. 17.00 BENEFICE K MASAKRU NA ŠVÉDSKÝCH ŠANCÍCH

Bez šance vstupné dobrovolné
Očitý svědek vstupné dobrovolné

09.03. 20.00 Uncharted titulky 160,
10.03. 10.00 Šťastný nový rok 2 BS 80,
10.03. 17.00 BENEFICE K MASAKRU NA ŠVÉDSKÝCH ŠANCÍCH

Bez šance vstupné dobrovolné
Očitý svědek vstupné dobrovolné

10.03. 20.00 Betlémské světlo RP 160, 12+
11.03. 17.00 Batman dabing 160, 12+
11.03. 20.00 Betlémské světlo 160, 12+
12.03. 15.00 SpiderMan: Bez domova dabing 80,
12.03. 18.00 Betlémské světlo 160, 12+
12.03. 20.00 Batman titulky 160, 12+
13.03. 15.30 Velký červený pes Clifford Bijásek dabing 80,
13.03. 17.30 Betlémské světlo 160, 12+
13.03. 19.30 Klan Gucci BS titulky 80, 15+
14.03. 17.30 Smrt na Nilu titulky 160,
14.03. 20.00 Mimořádná událost 160, 12+
15.03. 17.30 V létě ti řeknu, jak se mám 160,
15.03. 20.00 Pes titulky 160,
16.03. 17.00 Batman dabing 160, 12+
16.03. 20.00 Uncharted dabing 160,
17.03. 10.00 Spencer BS titulky 80, 15+
17.03. 17.30 Ambulance RP titulky 160, 15+
17.03. 20.00 Nejhorší člověk na světě RP titulky 160, 12+
18.03. 17.00 SpiderMan: Bez domova titulky 140,
18.03. 20.00 Batman dabing 160, 12+
19.03. 15.30 Proměna P/Bijásek 3D dabing 180,/160,
19.03. 17.30 Betlémské světlo česky 160, 12+
19.03. 19.30 Pes titulky 160,
20.03. 15.30 Tajemství staré bambitky 2 Bijásek 80,
20.03. 17.30 Srdce na dlani BS 80,
20.03. 19.30 Batman titulky 160, 12+
21.03. 18.00 Mimořádná událost 160, 12+
21.03. 20.00 Betlémské světlo 160, 12+
22.03. 17.30 Martin Loew: Japonsko 160,
22.03. 20.00 Betlémské světlo 160, 12+
23.03. 17.00 Batman dabing 160, 12+
23.03. 20.00 Uncharted dabing 160,
24.03. 10.00 Srdce na dlani BS 80,
24.03. 17.30 Ztracené město RP titulky 160,
24.03. 19.30 Ambulance titulky 160, 15+
25.03. 17.30 Poslední závod P 160, 12+
25.03. 19.30 Ztracené město titulky 160,
26.03. 15.30 Příšerákovi 2 P/Bijásek dabing 160,/140,
26.03. 17.30 Betlémské světlo 160, 12+
26.03. 19.30 Ztracené město titulky 160,
27.03. 15.30 Proměna      Bijásek dabing 160,/140,
27.03. 17.30 Spencer BS titulky 80, 15+
27.03. 19.30 Batman titulky 160, 12+
28.03. 18.00 Ztracené město titulky 160,
28.03. 20.00 Poslední závod 160, 12+
29.03. 17.00 SpiderMan: Bez domova LEVNÉ ÚTERÝ dabing 80,
29.03. 20.00 Poslední závod 160, 12+
30.03. 17.30 Betlémské světlo 160, 12+
30.03. 19.30 Batman dabing 160, 12+
31.03. 10.00 Mimořádná událost BS 80, 12+
31.03. 18.00 Známí neznámí RP 160, 12+
31.03. 20.00 Morbius RP titulky 160, 15+
Změna programu vyhrazena. 
P = premiéra | RP = republiková premiéra 
BS=Biosenior Bijásek = předst avení pro děti | ART = filmový klub

Plavecký areál a zimní stadion Přerov
Aktuální přehled koupání veřejnosti na plaveckém areálu Přerov a bruslení veřejnosti na 

zimním stadionu Přerov naleznete na: www.sportovisteprerov.cz

VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA
KČT TJ Spartak Přerov • www.vhtprerov.cz 
• Tomáš Beránek, tel.: 602 575 673
4. – 6.3. Maďarské termály – poznávací 
turistika a relaxační pobyt v termálních 
lázních, denní trasy 25–38 km, ubytová-
ní Sárvár, doprava busem, odjezd Přerov 
6.15
12.3. Grymovská desítka Zubr, běh 10 km, 
start 11.00 obecní stodola Grymov
12.3. Přerovská 50 – 40. ročník pěší 
trasy 5  50 km, start Přerov Sokolovna 
7.00–10.00
26.3. Zahájení turistické sezóny 2022 
v Olomouckém kraji  pěší trasy od 5 km, 
libovolný start, cíl Lhota nad Moravou 
10.00 – 17.00

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
TJ Spartak Přerov • Vítězslav Vaculík
tel.: 776 806 161
2.3. Radotín – Bezuchov – Dřevohostice, 
12 km, bus 9.20, vede V. Mužíková
5.3. Hranice město – Gabrielka – Týn n.B., 
14 km, vlak 8.28, vede V. Mužíková
9.3. Olomouc – Bystrovany – Svatý Kope-
ček, 12 km, vlak 8.03, vede H. Dittelová
12.3. Přerovská padesátka – Memoriál 
Jiřího Caletky, turistický pochod – trasy 
50, 30, 22, 15 a 5 km. Start 7.00 – 10.00 
sokolovna
16.3. Špičky – Skalička – Němetice – Mi-
lotice n.B., 13 km, vlak 8.28, vede C. Pun-
čochářová
19.3. Bukovinka – Rakovecké údolí – Ra-
čice, 14 km, vlak 7.37, vede C. Punčo-
chářová
23.3. Grygov – Strejčkův lom – Majetín – 
Brodek, 12 km, vlak 9.03, vede C. Pun-
čochářová
26.3. Zlín střed – malý okruh – Kostelec 
lázně – Zlín střed, 12 km, vlak 7.48, vede 
H. Dittelová
30.3. Příkazy – Lhota n.M. – U Tří mos-
tů – Skrbeň, 14 km, vlak, vede C. Pun-
čochářová

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
SK Přerov • Eva Machalová, tel.: 725 017 083
3.3. RokytniceCísařovLukováKokory, 10 
km, vede Lančová, vlak 8.23, ved. čeká 
v Rokytnici
5.3. Velké LosinyMaršíkovSobotínPet-
rov, 12 km, vede Válková, vlak 8.12
10.3. MalenoviceTlustá horaZlín, 14 km, 
vede Michňová, vlak 7.50
12.3. BoškovKoutySlavkovStaměřice, 
17 km, vede Sedláková, vlak 6.05, účast 
předem nahlásit
17.3. ŠtarnovČernovírská kyselkaChval-
kovice, 10 km, vede Láhnerová, vlak 9.03, 
ved. čeká v Brodku
19.3. Branná – Staré Město, 13 km, vede 
Bernátová, vlak 7.03
24.3. VinaryZábeštní LhotaTršice, 10 
km, vede Peprnová, bus 7.55, nást. č. 4
26.3. HalenkovBřežitáProvaznéHalen-
kov, 12 km, vede Šťávová, vlak 7.39, KPČ

31.3. GrygovStrejčkův lomKrálovství-
Grygov, 10 km, vede Lančová, vlak 8.03, 
ved. z Brodku, koniklece
31.3. Svitavy – k prameni Svitavy, 13 km, 
vede Michňová, vlak 8.12

VÝSTAVIŠTĚ PŘEROV
13.3. Setkání chovatelů
20.3. Bleší trhy
27.3. Setkání chovatelů

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ

5.3. Ovocné dřeviny pro menší zahrádky 
a ukázka jejich řezu – prezentace, sraz 
v 9 hod. u myčky za benzinovou pumpou 
vedle zimního stadionu Přerov
19.3. Řez ovocných stromů středního 
vzrůstu – přednáška s praktickou ukáz-
kou. Od 9 hod., Tovačov, Podzámčí č. 652 
– moštárna.

DUHA KLUB DLAŽKA
www.dlazka.cz 

2.3. MICHAL PAVLÍČEK A TRIO – NARO-
ZENINOVÉ TURNÉ, Klub Teplo
16.3. Jeff McErlain – rock z USA, Klub 
Teplo
19.3. Pohádkový karneval – pro děti a ro-
diče, Klub Teplo
19.–20.3. Ples Dlažky, Klub Teplo
25.3. Harafica – cimbálovka, Klub Teplo
26.3. Scrabble – kvalifikační turnaj na 
mistrovství ČR, Klub Teplo
31.3. Fleret v tom nejlepším a po třicáté 
na Dlažce, Klub Teplo

LOUTKOVÉ DIVADLO SOKOLA 
PŘEROV

16., 13., 20. 3. –  KAŠPÁRKŮV PRVNÍ 
KROK DO ŽIVOTA 
27.3., 3., 10. dubna – O ZAKLETÉ LABUTI 
Hraje se vždy v neděli ve 14 a v 16 hodin. 
Cena jednotného vstupného je 60 Kč. 

www.kinohvezdaprerov.cz
tel.: 581 33 13 13
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FARMÁŘSKÉ TRHY
10.3., 9 – 16, nám. T. G. Masaryka 

JARNÍ ZASTÁVKY S KOMENSKÝM – 
NOVÝ SVĚT V OBRAZECH V PŘEROVĚ

24. 3. – 22. 4. – výstava ve veřejném pro-
storu – výzdoba autobusových zastávek 
ve městě vytvořena žáky a studenty pře-
rovských škol a dalšími tvůrci

MĚSTSKÝ DŮM
www.mdprerov.cz

3.3., 19.30, Svatba bez obřadu 
Francouzská situační komedie s vynikají-
cím hereckým obsazením v čele s Pavlem 
Nečasem, Betkou Staňkovou a Adélou 
Gondíkovou v podání Divadelní společ-
nosti Háta.
6. 3., 15.00, Michalovi mazlíčci
Dětské představení Michala Nesvadby – 
velká zábava, aktivní účast dětí, soutěže. 
Změna termínu, zakoupené vstupenky 
zůstávají v platnosti. Michalovi mazlíčci, 
aneb Když máš na opasku ještě dvě volné 
dírky za přezkou, tak si nehraj na to, že jsi 
dospělý. V představení uvidí děti skutečné 
hračky, oblíbené plyšáky.
9.3., 18.00, Koncert sborů a orchestrů 
ZUŠ 
Tradiční přehlídka toho nejlepšího z tvor-
by žáků ZUŠ Bedřicha Kozánka v Přerově.
13.3. 13.30, Nedělní party 
Tradiční taneční odpoledne se skupinou 
Harmony
22.3. 18.00, Sportovec roku 
Každoroční vyhlašování cen o nejúspěš-
nějšího sportovce města Přerova. 
26.3., 15.00, LOLLIPOPZ – BAREVNÁ 
 LOLLYSHOW 
Lollipopz je česká dětská pěveckota-
neční hudební skupina zaměřená na 
dětské publikum. Skupina hraje vlastní 
repertoár a komponované pořady pro 
děti.
27.3., 13.30, Nedělní party 
Tradiční taneční odpoledne se skupinou 
Mini.
29. 3., 19.00, Jiří Stivín s Beladona Quar-
tet & Classic Meets Jazz
Legendární multiinstrumentalista obklo-
pen čtyřmi dámami představí barokní 
a klasicistní virtuózní skladby a nebude 
chybět ani oblíbený jazz a autorská sklad-
ba Jiřího Stivína.

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
Setkávání seniorů SPOLU, Centrum SONUS,  
Palackého 17a/2833, Přerov
Čtvrtek 3. 3. 
8.15 smovey kruhy
9.30 jóga pro seniory
Pondělí 7. 3. 
8.30 cvičení s prvky Tai Chi
9.45 Jak nám prospívají hořčiny – Olga 
Župková
Čtvrtek 10. 3. 
8.15 smovey kruhy
9.30 cvičení na balónech 
Pondělí 14. 3. 
8.30 cvičení s prvky Tai Chi
9.45 Postní doba – Martina Krejčířová
Čtvrtek 17. 3. 
8.15 smovey kruhy
9.30 jóga pro seniory
Pondělí 21. 3. 
8.30 cvičení s prvky Tai Chi
9.45 Cvičení paměti hrou – Olga Župková
Čtvrtek 24. 3. 
8.15 smovey kruhy
9.30 cvičení na balónech 
Pondělí 28. 3. 
8.30 cvičení s prvky Tai Chi
9.45 Rukodělná činnost: velikonoční de-
korace 
Čtvrtek 31. 3. 
8.15 smovey kruhy
9.30 jóga pro seniory
PC kurz pro všechny co „neumí“ zapnout 
počítač a nebojí se myší (7 lekcí, vždy 
v pondělí od 14.45 do 16.15). Začíná se 
14. 3., cena 450 Kč, kde: Centrum SO-
NUS, Palackého 17a, přihlášky u M. Krej-
čířové, tel. 777 729 521.

V-STUDIO POHYBU
Komenského 46 • www.vstudiopohybu.cz
7.3., 13.00 – 19.00, Den otevřených dveří 
Vzdělávacího studia pohybu Věry Krestý-
nové. 
Konzultace, poradenství, dobré rady.
20.3., 9.30 – 15.20 Seminář: TVÁ ENER-
GIE – cesta zdraví těla i duše. Jsme protká-
ni energií. My jsme energie.

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
Sokolovna
Tělocvičná jednota Sokol Přerov pořádá 
15. března od 9 do 14 hodin v sokolovně 
turnaj ve stolním tenise neregistrovaných 
hráčů pro děti, mládež a dospělé. Přihlášky 
na mailové adrese: lambikk1@seznam.cz.

SVČ ATLAS A BIOS, PŘEROV
www.svcatlasbios.cz, 
Jarní prázdniny
14.3. Velikonoční keramika – kočička, 
9.00 – 12.00 (Atlas)
Narozeninové dortíčky – pečení, 13.00 – 
16.00 (Atlas)
Výlet Tesák (Bios)
15.3. Roztančené úterý na BH, 9.00 – 
15.00 (Atlas)
Prázdninový trénink aikido, děti 9.00 – 
11.30, mládež 16.00 – 18.00 (Atlas)
16.3. Muzicírování – i pro nové zájemce, 
9.00 – 11.30 (Atlas)
Soustředění Hedvičky na BH, 8.00 – 12.00 
(Atlas)
17.3. Laser aréna a kuželna, 8.00 – 13.00 
(Atlas)

18.3. Soustředění gymnastiky (Atlas)
17. – 18.3. Soustředění Hedvinie (Atlas)
Informace a přihlášky: 
Atlas tel.: 581 209 353, 581 201246; 
Bios tel.:581 735 009  

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
www.knihovnaprerov.cz
Březen měsíc čtenářů – celostátní akce 
již od roku 2009
Akce probíhající celý měsíc březen:
Knihopřekvapení – nechejte v březnu 
výběr knih na nás a odneste si domů své 
Knihopřekvapení. Vytvoříme několik kate-
gorií, knihy zabalíme do neprůhledného 
papíru a čtenář si knihu rozbalí až doma. 
Velikonoce – Tradice a zvyky v regionu 
spojené s výtvarnou dílnou (22. 3., půj-
čovna pro děti):
– dopolední akce pro školy a odpoled-
ní akce pro veřejnost, zájemci se dozví 
zajímavosti o Velikonocích a tradicích 
v regionu, výtvarná dílna – zdobení ve-
likonočního vajíčka inspirovaného vzory 
z Hané. 
NOVINKA – Narozeninové balíčky –  
odměny pro věrné čtenáře městské knihovny
– podmínky: být čtenář déle než 5 let, 
v daném roce slaví kulaté narozeniny
– dárky: blahopřání + dárek, dárkový 
poukaz na další registraci 1+1, novinka 
vybraná podle čtenářských preferencí
Internetová soutěž na téma Udržitelnost
– zpracujeme 10 otázek na dané téma, 
které mají vzdělávací charakter
– ze správných odpovědí budou vylosová-
ni 3 výherci, kteří získají knižní odměnu 
tematicky vybranou k soutěži.
– čtenářská amnestie – promíjení sankč-
ních poplatků za upomínky všem uživate-
lům, kteří vyplní žádost a vrátí v pořádku 
všechny své výpůjčky
– roční registrace zdarma – registrace ke 
službám Městské knihovny v Přerově na 
12 měsíců pro nového uživatele
Akce pro dospělé:
1. 3. Genealogie aneb Po stopách našich 
předků – přednáška Ivo Štěpánka, učeb-
na MK v Přerově, Žerotínovo nám. 36, od 
17.00 
1., 15. a 29. 3. Virtuální Univerzita tře-
tího věku – videopřednášky pro studující 
seniory (jen pro již přihlášené studenty), 
učebna MK v Přerově, Žerotínovo nám. 
36, od 10.00 do 11.30 a od 13.00 do 
14.30
1. – 31. 3. Udrž Zemi – internetová soutěž 
o knižní odměny (otázky na www.knihov-
naprerov.cz)
9. 3. Krkonoše a jejich kuchyně až k vám 
na talíř – beseda a autorské čtení s Dan-
kou Šárkovou, učebna MK v Přerově, Že-
rotínovo nám. 36, od 17.00 
14. – 18. 3. Prodej vyřazených knih, su-
terén MK v Přerově, Žerotínovo nám. 36, 
každý den kromě středy od 8.00 do 17.00
15. 3. Nestárnoucí mozek – přednáška Ji-
tky Krásné, učebna MK v Přerově, Žerotí-
novo nám. 36, od 17.00 
16. 3. Jak se starat o své zdraví – přednáš-
ka Jany Pechové, pobočka Velká Dlážka 
44, od 16.00 
17. 3. Budoucnost (bez) odpadu – před-
náška Martiny Dlouhé, učebna MK v Pře-
rově, Žerotínovo nám. 36, od 17.00 

24. 3. Hrad Helfštýn, život za hradbami 
ve 21. století – přednáška Jana Laura, 
učebna MK v Přerově, Žerotínovo nám. 
36, od 17.00 
28. 3. Čaj o páté – posezení nad šálkem 
čaje, pobočka Předmostí, Hranická 93/14, 
od 17.00 
29. 3. Křest knihy Lenky Chalupové – be-
seda a autorské čtení z nové knihy pře-
rovské spisovatelky, Výstavní síň Pasáž, 
Kratochvílova 14, od 17.00 
30. 3. Slovinsko – cestovatelská beseda 
s Janem Husákem, Ministerstvo zeměděl-
ství ČR v Přerově, Wurmova 2, od 17.00 
Akce pro děti:
1. 3. Tvořivá dílna – jarní zahrádka, půj-
čovna pro děti, Palackého 1, od 12.00 
3., 10., 17., 24. a 31. 3. XBOX (oblíbené 
pohybové aktivity), půjčovna pro děti, Pa-
lackého 1, od 12.00 do 17.00
4., 11., 18. a 25. 3. Herní klub „Háčko“ 
(stolní a společenské hry), půjčovna pro 
děti, Palackého 1, od 14.00 do 16.00 
7. – 11. 3. Tvořivá dílna – kniha v kni-
ze, pobočka Předmostí, Hranická 93/14, 
v provozní době 
10. 3. Tvořivá dílna – hlemýžď (spirála), 
pobočka Velká Dlážka 44, od 14.00 do 
16.00 
14. 3. Dřevění herci LD Sokol Přerov – po-
vídání s Přerovským Kašpárkem, půjčovna 
pro děti, Palackého 1, od 15.00 
17. 3. Tvořivá dílna – záložka do knihy, 
pobočka Velká Dlážka 44, od 14.00 do 
16.00 
22. 3. Tvořivá dílna (v rámci projektu Po-
znáváme tradice a řemesla s knihovnou) – 
Velikonoce, půjčovna pro děti, Palackého 
1, od 15.00
Akce v místních částech:
1. – 31. 3. Tvořivá dílna – konvička pro 
malé zahradníky, Čekyně a Lýsky, v pro-
vozní době knihoven
1. – 31. 3. Hádej, hádej, hadači – jaro 
v hádankách (soutěž pro děti), Čekyně 
a Lýsky, v provozní době knihoven
1. – 31. 3. Březen – měsíc luštění (luštitel-
ská soutěž pro děti), Dluhonice, v provoz-
ní době knihovny
7. – 28. 3. Tvořivá dílna – veselé kuře 
(velikonoční zápich), Lověšice, v provozní 
době knihovny
16. 3. Tvořivá dílna – velikonoční tvoření, 
Vinary, od 17.00 
17. 3. Jarní detoxikace těla pomocí byli-
nek – beseda s Evou Hanečkovou, Kozlo-
vice, od 17.00
17. 3. Tvořivá dílna – květinová víla, Žera-
vice, v provozní době knihovny
31. 3. Velikonoční tvořivá dílna – jarní vě-
nec, Kozlovice, v provozní době knihovny

MUZEUM KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ

PŘEROVSKÝ ZÁMEK
Otevírací doba celoročně:
úterý až pátek  8–17 hodin
sobota a neděle 9–17 hodin 
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Zdarma do všech domácností v Přerově a místních částech

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:
od 1. 3. do 29. 5. Čtvero ročních období 
– JARO. Výstava školních obrazů, chodba 
ve 2. patře.
od 24. 3. do 22. 5. Jarní zastávky s Ko-
menským. Nový Orbis pictus v Přerově. Ve 
spolupráci s Výstavní síní Pasáž v Přerově. 
Výzdoba autobusových zastávek v Přero-
vě. 
od 25. 3. do 29. 5. Cesta světla očima 
dětí. Výstava prací studentů ZUŠ B. Ko-
zánka Přerov, historický sál.
od 25. 3. do 26. 6. Kartograf Jan Amos 
Komenský. Výstava unikátní sbírky Ko-
menského map Moravy. Kaple přerovské-
ho zámku.
Muzejní edukace pro veřejnost, školní 
a jiné zájmové skupiny: 
Stálé edukační programy: 
NOVINKA! Expozice školní třídy ze 
17. století – „Tváře J. A. Komenského“ 
(pro starší žáky a studenty SŠ)  
NOVINKA! Expozice mineralogie – „Zá-
zraky neživé přírody“ (program vytvořený 
pro žáky I. stupně ZŠ) 
NOVINKA! Expozice zvonů – „Muzejní 
ZVONOhraní“ (program pro MŠ s aktiv-
ním zapojením žáků a využitím tzv. Orffo-
va instrumentáře)
Aktuální nabídku edukačních programů si 
ověřujte telefonicky na tel. 581 250 531 
(pokladna muzea) nebo na https://prero-
vmuzeum.cz/poskoly
Akce pro veřejnost: 
16.–18. 3. Tvoříme v muzeu: Nový Svět 
v obrazech v Přerově. 
Výtvarná dílna pro širokou veřejnost: na 
motivy jednoho z nejslavnějších Komen-
ského děl společně vytváříme díla pro au-
tobusovou zastávku „Přerov, sokolovna“. 
Vždy v časech 10–12 a 15–17 hodin, pře-
rovský zámek (Horní náměstí 1, Přerov). 
24. 3. Společná vernisáž výstav Kartograf 
Jan Amos Komenský a Cesta světla oči-
ma dětí. Od 17.00 hodin, Slavnostní síň 
města Přerova (přerovský zámek, Horní 
náměstí 1, Přerov). 
27. 3. Přerovem po stopách Komenské-
ho. Vlastivědná procházka s výkladem 
v předvečer 430. výročí narození J. A. Ko-
menského. V neděli 27. 3. od 15.00 ho-
din; sraz bude na nádvoří zámku (Horní 
náměstí 1, Přerov). 
Muzeum Komenského v Přerově, p.o. si 
vyhrazuje právo na změny v programu. 
Více informací: Jana Trtíková, tel.: 581 
201 929, mob.: 725 337 426, email: 
trtikova@prerovmuzeum.cz, www.prero-
vmuzeum.cz

ORNIS
Budova ORNIS je z důvodu rekonstrukce 
pro veřejnost dlouhodobě uzavřena, pro-
vozní doba 9.00 – 15.00.
Akce pro veřejnost: 
3. 3. Soví noc
Vyprávění o sovách České republiky 
a o způsobu jejich života. Soví houkání 
v parku Michalov. Od 16.30 v přerovské 
zemědělské škole (Osmek 47).  
15. 3. Až se jaro zeptá – výroba ptačích 
budek
Přijďte si vyrobit ptačí budku z dřevěné 
stavebnice. Materiál a nástroje budou 
zajištěny. Přihlášky na tel. 581 219 910 
nebo syrycanska@prerovmuzeum.cz. Od 
15 hod v prostorách přerovského zámku. 
Ekoporadna pondělí až pátek 9.00 –15.00
Semínkovna – sdílená semínka zdar-
ma – obchod Bez obalu, Čechova 947/25 
v Přerově
Informace o konání akcí si ověřujte na 
https://ornis.cz/ nebo FB! 
HRAD HELFŠTÝN
Otevírací doba v  březnu: 
Od 5. 3. do 27. 3. – otevřeno pouze o ví-
kendech, 9.00 –16.00
Více informací o hradě Helfštýně najdete 
na: https://helfstyn.cz/ 

KAFÉ OD HOLKY
Mostní 13, tel.: 775 775 590

Do 12. března je možné navštívit výsta-
vu přerovské fotografky Ivety Juchelkové 
s názvem WOMAN. Iveta Juchelková se 
prezentuje ve zlomcích novými fotografie-
mi, které ještě nebyly nikde vystaveny. Tyto 
fotografie volně navazují na její výstavu 
z roku 2020 s názvem Ženy v odstínech 
šedi, která proběhla v Lipníku nad Bečvou. 
Fotografii se autorka věnuje přes 25 let. 
Prošla veškerými cestami fotografování, 
ale focení lidí, ať už v podobě reportážní, 
dokumentární nebo aktové fotografie, ji 
zaujalo nejvíce. Při studiích na vysoké škole 
ji ale nejvíc oslovila aktová fotografie, a to 
hlavně díky vlivům nejlepších fotografů 
– profesorů. Ráda pracuje se světlem jak 
s ateliérovým tak přirozeným. A právě svět-
lem může do fotografii vložit svoje veškeré 
myšlenky a představy. A to je asi důvod, 
co ji žene dál k vytvoření nových fotografií.

VÝSTAVNÍ SÍŇ PASÁŽ
Kratochvílova 14, tel.: 581 217 187  
Do 25. března je možno navštívit výsta-
vu obrazů nežijícího autora Jana Hovory 
z Lipníka nad Bečvou. 
Tento amatérský malíř žil v Lipníku v letech 
1900 – 1956, začal malovat obrazy, vět-
šinou olejomalby, později akvarely, lepty, 

dřevoryty a již v roce 1928 vystavoval svá 
díla v Brně, kde se stal členem Syndikátu 
výtvarných umělců spolku „Aleš“. Jako li-
penský rodák zamiloval si své město a jeho 
okolí. Proto tolik obrazů věnoval zdejším 
starým zákoutím, uličkám osvětleným ply-
novými lampami, středověkým hradebním 
baštám apod. Rád maloval Helfštýn, me-
lancholická zátiší Bečvy a jeho zamilova-
ným místem byl starý splav. Drobné kultur-
ně historické objekty, jako kapličky, různé 
cenné sochy zvěčnil v sérii krásných dřevo-
rytů. Mezi jeho pozdější práce počítáme asi 
deset obrazů z Vysokých Tater. 

GALERIE ESO
Kratochvílova 22

V měsíci březnu se mohou návštěvníci 
potěšit novými humoristickými obrazy Ji-
řího Slívy, což je český výtvarník a básník 
věnující se kreslenému humoru. Dokladem 
jeho práce je řada samostatných výstav 
v Česku i ve světě.  Sám autor o sobě říká, 
že měl velké štěstí. I když vzděláním a pro-
fesí je technik, vystudoval VŠE a v letech 
1971–1979 působil jako odborný asistent 
prognostiky Ústavu pro filozofii a sociologii 
ČSAV, od roku 1979 se živí svým koníčkem. 
Jeho první kresby zveřejňoval Mladý svět, 
Mladá fronta, Stadion, Květy, Dikobraz 
a Gramorevue. Jeho kreslený humor je ob-
vykle postaven na paradoxu, kdy seriózní 
náměty posouvá do nečekaných kontrastů. 
Tomuto osvěžujícímu humoru s neutuchají-
cí nápaditostí se smějí na výstavách v Paříži, 
New Yorku, Římě, Berlíně, Havaně i Osace. 
Uznáním je řada ocenění z festivalů kres-

leného a grafického humoru, mj. 1. cena 
z Belgie, Itálie, Nizozemska a Polska. V ČR 
v roce 2011 získal výroční cenu České unie 
karikaturistů – Řád bílé opice.

GALERIE MĚSTA PŘEROVA 
Do neděle 6. března bude v Galerii města 
Přerova na Horním náměstí k vidění výběr 
z děl přerovských umělců zvučných jmen. 
Rozsáhlá soukromá sbírka veskrze pře-
rovských motivů v olejomalbách, grafice, 
linorytech a dřevorytech, akvarelech, ob-
jektech a medailích nabízí tvorbu Augusti-
na Mervarta, Antonína Kubáta, Ladislava 
Vlodka, Pavla Kotase, Jiřího Ryšavého, 
Františka Kuciána, Josefa Barucha, Josefa 
Bajáka, Ljubomíra Buriana a dalších. Vý-
stava je prodejní. 
Od 10. března zaplní galerii výstava věno-
vaná celoživotní profesní tvorbě architekta 
Petra Braunera. Vedle projektových reali-
zací bude představena i publikace Anota-
ce na place s jeho vlastní grafikou i verši, 
která dokladuje Braunerovo celoživotní 
moto, a sice, že „architektura by neměla 
být nudná a neměla by postrádat humor  
i poezii“. Výstava je realizována ve spoluprá-
ci s Muzeem Umění Olomouc, vernisáž se 
uskuteční ve čtvrtek 10. března v 17 hodin.

VÝSTAVNÍ PLOCHA EMOS
Výstava věnovaná 10. narozeninám Nadační-
ho fondu Blues nad Bečvou potrvá po celé jaro 
v alternativní výstavní ploše v budově na ná-
městí TGM 16 v Přerově. Expozice bude pro-
cházkou po aktivitách fondu od jeho vzniku 
v roce 2013 až po současnost. Nebyly to jen 
vlastní festivaly a koncerty, ale též dárcovství 
krve, support pro Přerovský jazzový festival 
formou legendárního Jazzu u piva, organizo-
vání Letního kina pod Jeřábem, mezinárodní 
workshopy nebo fotografické výstavy. To vše 
si příchozí budou moci oživit v paměti díky 
textovým panelům, fotografiím z pořáda-
ných koncertů, dobovým plakátům nebo 
dalším artefaktům. Vernisáž výstavy s dopro-
vodným koncertem je v sobotu 12. března  
v 17 hod.

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


