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Oslavy jara začnou vynášením Smrtky, nabídnou  
vyzdobené náměstí s kraslicovníkem a Velikonoční salon 
Velikonoce v Přerově se ponesou v duchu tradic. Krojovaný průvod na Smrtnou neděli utopí v Bečvě Moranu. 
Na náměstí před radnicí vyroste kraslicovník, chybět nebude ani tradiční Velikonoční salon. Děti si pod vede-
ním Magdy Barboříkové ze spolku Cukrle nazdobí kraslice. 

Vynášení Smrtky
Páté postní neděli se lidově říká Smrtná 
nebo Černá – a ta letos připadá na 3. 
dubna. Ačkoliv má poněkud temný ná-
zev, je plná radosti a naděje. Vynáší se 
totiž Smrtka neboli Morana, která je sym-
bolem zimy a nemocí. Tento tradiční lido-
vý zvyk se bude konat i v Přerově. „Zveme 
veřejnost a zejména rodiče s dětmi, aby 
se přidali k našemu krojovanému průvo-
du, který do města přinese jaro a vyžene 
nadvládu paní zimy. Akce začíná o půl 
jedenácté dopoledne u loděnice, Smrtku 
utopíme v řece Bečvě zhruba o hodinu 
později,“ vyjmenovala vedoucí Dětské-
ho folklorního souboru Trávníček Dag-
mar Bouchalová. Děti si mohou s sebou 
přinést i vyfouknutá vajíčka, která pak 
symbolicky vhodí do vody, aby se zima už 
nevrátila. 

Velikonoční náměstí
Do velikonočního hávu se od začátku 
dubna oděje celé náměstí TGM. Oživit 
centrum  se rozhodly Kulturní a infor-
mační služby města Přerova ve spolu-
práci se Střediskem volného času ATLAS 
a BIOS . To zde totiž pořádá tradiční 
Velikonoční salon, netradičně přemístě-
ný z Městského domu za výlohy bývalé 
prodejny Emos. Společně s výstavou veli-
konočních tradic a řemesel ožije přerov-

ské náměstí i kraslicovníkem, který bude 
společným dílem všech zručných obyva-
tel města. „Pokračujeme v trendu nabíd-
nout Přerovanům krásu z chodníku, tedy 
pohledově přístupnou výstavu 24 hodin 
denně. Současnou expozici k desátému 
výroční existence Nadačního fondu Blues 
nad Bečvou krátkodobě doplní prezenta-
ce velikonočních obyčejů ze sbírek pře-
rovského Střediska volného času Atlas 
a jeho spolupracovníků,“ uvedla vedoucí 
Galerie města Přerova Lada Galová. K vi-
dění budou různé druhy a tvary veliko-
nočních pomlázek a kraslic, tradiční i ne-
tradiční výrobky ze šustí či slámy, drobná 
keramika, jarní květiny, naklíčené osivo, 
drátované velikonoční ozdoby, modro-
tisk, ošatky, mašle a možná i ukázky 
pečiva.  „Nabídneme kraslice vyráběné 
speciálními technikami, k vidění budou 
batikované, škrábané, slámové, děrova-
né, obháčkované i drátované.  K vidění 
budou i méně známé techniky. Třeba 
vyfouknutá vejce leptaná v zelové vodě 
nebo jiné pracné, avšak nádherné staré 
postupy,“ zve na výstavu Daniela Hrdlič-
ková ze Střediska volného času ATLAS 
a BIOS.  A dodává: „Pravidelně k nám do 
Atlasu nebo do Městského domu na Ve-
likonoční salon chodí děti z přerovských 
základních i mateřských škol a přijíždějí 
i návštěvníci z okolních vesnic. Letos si 

toto všechno budou moci příchozí pro-
hlédnout ve výlohách.“  Výstava potrvá 
od 9. do 20. dubna. Symbolické „otevře-
ní“ velikonočního náměstí je napláno-
váno na neděli 10. dubna, kdy zde oživí 
program svým vystoupením ve 14 hodin 
Dechový orchestr Haná Přerov. 

Vyzdobené zastávky
Do slavnostního hávu se odějí letos také 
autobusové zastávky. I ty budou vyzdobe-
ny díky šikovným rukám Přerovanů – pře-
devším školáků ze základních škol a gym-
názií. Své zastávky si ozdobí ale i místní 
knihovna, středisko volného času, základní 
umělecká škola a muzeum. „V minulosti 
jsme zastávky oblékali do velikonočního, 
letos jsme se rozhodli, že budeme výzdo-
bu věnovat J. A. Komenskému, od jehož 
narození uplynulo v březnu 430 let. Před-
stavíme veřejnosti pohled mladých lidí 
na osobnost a dílo Učitele národů, který 
učil a žil v Přerově, uvedla Marta Jandová 
z Kulturních a informačních služeb města 
Přerova. Aby si Přerované výzdobu třinácti 
autobusových zastávek užili, bude k vidění 
do 22. dubna.
 
Výtvarná dílnička Cukrle
Zejména dětem je pak určena výtvarná díl-
nička, která se uskuteční v průjezdu u pro-
dejny pro chovatele v Kratochvílově ulici. 

Jak město Přerov 
pomohlo Ukrajině?
Odpovídá primátor města 
Petr Měřínský:
Naše partnerské ukrajinské město Ivano 
-Frankivsk je zasaženo válkou a my jsme byli 
od první chvíle připraveni pomoci. Nabízeli 
jsme peníze i věci, nakonec jsme se s před-
staviteli tohoto města dohodli, že nejlepší 
bude materiální podpora. Zakoupili jsme za 
200 tisíc elektrocentrály a optické přístroje 
z Meopty, přibalili jsme i spacáky, karimatky, 
trvanlivé jídlo a zdravotnický materiál. Záro-
veň jsme vyzvali Přerovany, aby přispěli do 
této sbírky. V pátek 4. března naše pomoc 
odjela na Ukrajinu a do týdne už jsme měli 
informaci, že dorazila do Ivano-Frankivsku. 
Děkujeme občanům, kteří spolu s námi po-
dali Ukrajině pomocnou ruku a do sbírky se 
zapojili.
Spolupracujeme rovněž s Krajským asistenč-
ním centrem pomoci Ukrajině, které má síd-
lo v Hanáckých kasárnách v Olomouci. Mají 
na nás kontakty a vědí, že je v Přerově pro 
pomoc prchajícím Ukrajincům vyčleněn Ho-
tel Zimní stadion, kde bylo v polovině břez-
na ubytováno přes třicet běženců. Máme 
rovněž nachystán krizový byt a faru v Před-
mostí, kterou už také obývají tři ukrajinské 
rodiny. Podporujeme sbírku Charity Přerov, 
která sbírá věci pro lidi čekající na hrani-
cích i zdravotnický materiál pro armádu. 
A v neposlední řadě jsme v zastupitelstvu 
odsouhlasili pomoc Ukrajině ve výši 3 mili-
ony korun - tyto peníze budou uvolňovány 
postupně podle aktuální potřeby. Připraveni 
jsme samozřejmě i pomoci se začleněním 
ukrajinským dětem, které u nás nastoupily 
do mateřských a základních škol. (red)

Farmářské trhy
Na přerovské Masarykovo náměstí se opět 
vracejí farmářské trhy. Těsně před Veli-
konocemi ve čtvrtek 14. dubna od 9 do 
16 hodin si návštěvníci budou moci kou-
pit velikonoční dekorace i ručně zdobené 
kraslice. Budou se plést pomlázky a objeví 
se i prodejci s přísadou a zahrádkářskými 
výpěstky. Nebude chybět ani tradiční sor-
timent jako pečivo, uzenina, ovoce a zele-
nina, koláče, džemy, sirupy či med. Další 
trhy se uskuteční v termínech 12. května, 
9. června, 8. září, 13. a 27. října. Akci pro 
město organizuje Okresní agrární komora  
v Přerově. (voj)  První letošní farmářské trhy se konaly 3. března.  Foto: Město Přerov

„Ve čtvrtek 14. dubna od 10 dopoledne 
až do odpoledne se kolemjdoucí budou 
moci podívat, jak se tradičně zdobí kraslice  
voskem. 
Přímo na místě si to budou moci děti vy-
zkoušet – nachystané pro ně budou výfuky 
vajíček i barevné vosky,“ pozvala veřejnost 
Magda Barboříková ze spolku Cukrle. 

Velikonoční jarmark 
V neděli 17. dubna od 10 do 16 hodin se 
na Horním náměstí uskuteční tradiční ve-
likonoční jarmark. „Příchozí se mohou tě-
šit na bohatý kulturní program, historické 
stánky, přehlídku lidových řemesel i domá-
cí zvířata,“ vyjmenoval ředitel Kulturních 
a informačních služeb města Přerova Jaro-
slav Macíček. (red)
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Chystá se oprava bazénu

Nové keramické obklady získá přerovský 
padesátimetrový plavecký bazén. Dal-
ší zvažovanou možností byl modulární 
systém tvořený panely z nerezové oceli 
v kombinaci s tvrdým PVC, ale tato vari-
anta by byla až o 5 milionů korun draž-
ší – proto se radní rozhodli pro kachličky. 
Oprava přijde asi na 11 a půl milionu ko-
run. „Původní obklad bude osekán, poté 
by mělo dojít k odbornému posouzení 
železobetonové konstrukce bazénu – je 
třeba zjistit, kde dochází k průsaku a tato 
místa opravit. Nutné bude i vybourání stě-
nových trysek a bazénové výpusti, vana 
získá nové prvky a ty budou napojeny na 
stávající rozvody,“ nastínila náměstkyně 
primátora Hana Mazochová. Součástí za-
kázky má být i výměna vstupních madel 
a odbourání stávajících startovacích blo-
ků, které mají nahradit moderní nerezové 
bloky. Projekt, který přijde asi na 630 tisíc 
korun, bude řešit i opravu bazénových 
ochozů, neboť ty jsou letitým působením 
vody narušeny. Přerovský bazén byl ote-
vřen v roce 1978 a světle modré obklady 
pokrývající dno i stěny jsou ještě původní. 
Už čtvrtým rokem spravuje celý areál spo-
lečnost Sportoviště Přerov a její jednatel 
Jaroslav Hýzl říká: „Když byl bazén kvůli 
covidu pro veřejnost uzavřený, tak se nám 
– nevíme proč – vzedmula část dna. Vodu 
jsme vypustili a část opravili. Jenže za pár 
týdnů se situace opakovala v jiném úseku. 
Je zřejmé, že je narušená stará hydro-
izolační vrstva, která tu byla položena před 
téměř padesáti lety.“ Původně byla oprava 
plánována na letošní rok. Podle vedoucí 
odboru investic města Ivany Pinkasové se 
to ale nakonec s největší pravděpodob-
ností nestihne. V současné době totiž 
teprve probíhá výběrové řízení na zhoto-
vení projektové dokumentace, teprve poté 

se bude hledat zhotovitel. Oprava se tak 
pravděpodobně uskuteční až příští rok.

Helfštýn otevírá brány
Hrad Helfštýn je od dubna otevřený každý 
den s výjimkou pondělků. Na návštěvní-
ky čeká bohatý program. „V sobotu 9. 
dubna ve čtrnáct hodin začíná vernisáž 
výstavy Prosby o věčnost. Návštěvníkům 
se představí fotografie, montáže a koláže 
lipenských soch a kamenických artefaktů 
autora Jana Šablického,“ řekl kastelán 
hradu Helfštýn Jan Lauro. Výstava potr-
vá až do 22. května. „Ve dnech 15. až 
18. dubna se zejména rodiny s dětmi 
mohou těšit na zábavně naučný dopro-
vodný program k velikonočním svátkům, 
jarmark řemeslných výrobků, výtvarné díl-
ny i umělecké kováře. O víkendu zahrají 
cimbálové muziky.  V sobotu přerovský 
Primáš, v neděli Okybača a na pondělí 
připravujeme vystoupení dětského folk-
lórního souboru Maleníček,“ vyjmeno-
val Lauro. Neděle 24. dubna bude patřit 
tradiční přehlídce auto moto veteránů. 
„V sobotu 30. dubna v 15 hodin zahájí 
slavnostní vernisáž sezonní výstavu 40 
let Hefaistonu. Společně se ohlédneme 
za čtyřmi dekádami pořádání mezinárod-
ních setkání uměleckých kovářů na hra-
dě. Výstava bude k vidění v hradní Galerii 
na druhém nádvoří do 9. října,“ doplnil 
kastelán. Týž den odstartuje cyklus spe-
ciálních prohlídek s názvem Palác žije. 
„Během nich návštěvníkům přiblížíme 
opravené prostory renesančního paláce 
i celý hrad. Návštěvníci se mohou těšit 
na speciální noční prohlídky doplněné 
o pražení kávy, koncert české písničkářky 
Amelie Siga a v neposledním řadě na mi-
stry černého řemesla, kteří budou v hrad-
ní kovárně pracovat na unikátním díle,“ 
uzavřel Lauro. 

Nový zastupitel Tomáš Přikryl

Opoziční zastupitelka Věra Václavíčko-
vá (nyní Zapletalová), která je současně 
ředitelkou Základní školy J. A. Komen-
ského v Předmostí, se v únoru vzdala 
svého křesla v zastupitelstvu – a nahradil 
ji stranický kolega Tomáš Přikryl. Oba při 
volbách v roce 2018 hájili barvy uskupe-
ní Za prosperitu Přerova a jeho místních 
částí, které se o dva roky později přihlásilo 
k hnutí Trikolóra. Tomáš Přikryl vystudoval 
ekonomickou fakultu VŠB v Ostravě, kde 
získal v roce 1999 titul inženýr v oboru 
veřejná ekonomika a regionální rozvoj. 
Osmnáct let pracoval na ekonomickém od-
boru přerovského magistrátu a zabýval se 
rozpočtem města, před čtyřmi lety odešel 
pracovně do Lipníku nad Bečvou, kde se 
opět zabývá financemi. „Je mi blízká také 
oblast místních částí a místních výborů, 
i touto záležitostí bych se chtěl zabývat,“ 
řekl devětačtyřicetiletý Tomáš Přikryl, který 
s manželkou a třemi dětmi žije v místní čás-
ti Vinary a ve volném čase se věnuje sportu. 

V hale poklesla podlaha

Přerovská městská sportovní hala musela 
být v únoru částečně uzavřena – důvodem 
bylo poškození nosné konstrukce podlahy 
u vstupu. „Jedná se o podsklepenou část, 
která je zakryta stropní dřevěnou konstruk-
cí podepřenou dřevěnými trámy. Vzhle-
dem k prolínající vlhkosti a vodě došlo 
k poškození nosných trámů a části roštu 
i krycích desek podlahy hnilobou. Dřevěné 

trámy zřejmě nejsou ošetřené proti vyso-
ké vlhkosti, patky trámů stály v podstatě 
ve vodě,“ popsal situaci Marek Rybářík 
z odboru majetku přerovského magistrátu. 
Dělníci následně zajistili konstrukci doda-
tečnými dřevěnými trámy. „Toto řešení je 
ale jen nouzové, nyní je nutné vymyslet 
dočasné řešení do doby, než se provede 
finální oprava. Dlouhodobý problém s vlh-
kostí je nutné řešit komplexně, jinak se si-
tuace může opakovat. Jednou z možností 
je například zasypání nevyužívaných sklep-
ních prostor, které jsou pod podlahou. 
To ale nejde udělat bez toho, že se do ní 
zasáhne shora. Současně by bylo vhodné 
vyřešit i špatný podklad podlahy,“ vysvětlil 
projektant Tomáš Hradílek, který se účast-
nil kontrolní prohlídky objektu. V současné 
době ale bezprostřední nebezpečí nehrozí. 
„Halu je možné dále využívat, pouze je 
potřeba dodržovat určitá omezení. Byli by-
chom rádi, kdyby plánovaná oprava mohla 
proběhnout během prázdnin, tedy v době, 
kdy je prázdná,“ podotkl jednatel spo-
lečnosti Sportoviště Přerov Jaroslav Hýzl. 
Sportovní hala byla vedle zimního stadionu 
postavena v roce 1991, v posledních letech 
byla ve správě společnosti Teplo Přerov – 
a po vzniku Sportoviště v roce 2019 přešla 
správa nemovitosti pod tuto organizaci. 

Část parku se uzavře 
Od 4. dubna do 10. května se v městském 
parku Michalov bude realizovat další etapa 
výměny pískových pěšin  – a to bude pro 
návštěvníky znamenat zákaz vstupu z Má-
chovy ulice až po květnici. Technické služby 
ve spolupráci s odbornou firmou nahradí 
písek na cestičkách speciálním materiálem, 
který se už nebude měnit po deštích či 
sněhu v rozmokvanou a špatně schůdnou 
cestu. „Tato oprava přijde asi na 2 miliony 
700 tisíc korun a bude zahrnovat výměnu 

Co chcete zlepšit? Plánujte, navrhujte. Porcovat se bude milion a půl
Až do 30. dubna mohou Přerované, kteří 
se chtějí zapojit do participativního rozpoč-
tu, posílat své návrhy, co by chtěli ve městě 
zlepšit. Projekt, který prosazují, si pak mohou 
sami dovést od startovní čáry až k cíli. Záležet 
bude jen na tom, kolik lidí dokážou nadch-
nout pro svůj nápad, protože každý hlas v zá-
věrečném hlasování se bude počítat. „Pro 
tento projekt byla zřízena webová stránka 
www.chcivprerove.eu, na níž jsou k dispozici 
on-line formuláře i kontakty pro konzultaci. 
Návrhy je možno posílat elektronicky do 
předpřipravených formulářů do 30. dubna,“ 
nastínil vedoucí odboru rozvoje Pavel Gala. 
Zástupci města vyčlenili částku ve výši 

milion a půl, kterou mohou sami občané 
„rozporcovat“ na více malých projektů, 
nebo na tři větší – hodnota jednoho návr-
hu ale nesmí překročit půl milionu korun. 
„Protože je jasné, že Přerované nemohou 
vědět o všech akcích, které jsou už pláno-
vány městem – nebo nemohou mít přehled 
o pozemcích a jejich vlastnících, bude jim 
k dispozici konzultant z řad úředníků, kte-
rého jsme poradenstvím pověřili,“ uvedl 
primátor Petr Měřínský. Poradcem se stal 
František Zlámal, který vede oddělení kon-
cepce a rozvoje města. Kontaktovat ho 
s dotazy mohou zájemci před podáním 
návrhu, protože jakmile svůj příspěvek 

„odkliknou“ do systému, nelze už změnit. 
„Pokud si předkladatel není jistý, zda zá-
měr s něčím nekoliduje, jaké by si asi jeho 
návrh vyžádal náklady, nebo třeba jestli je 
pozemek ve vlastnictví města, je vhodné 
tyto záležitosti před podáním návrhu kon-
zultovat,“ řekl František Zlámal, kterému 
mohou zájemci psát na e-mailovou adresu 
frantisek.zlamal@prerov.eu nebo telefono-
vat na číslo 581 268 610. „Projekt parti-
cipativního rozpočtu vítám. Jako maminka 
dvou malých dětí bych uvítala další dětské 
hřiště. Ta, co jsou u nás na sídlišti, jsou 
věčně plná. Prostory tu jsou, jen musím 
zjistit, komu patří pozemky. Proberu to se 

sousedy a určitě se s návrhem zapojíme,“ 
řekla pětatřicetiletá Martina Nováková ze 
sídliště Trávník. 

Jaký bude další postup? Od 2. do 
31. května proběhne kontrola for-
mální správnosti podaných návrhů, 
15. června budou návrhy zveřejněny, 
od 16. do 17. června se otevře mož-
nost veřejného projednávání návrhů, 
od 20. června do 31. července bude 
možno hlasovat. Vítězné projekty bu-
dou zveřejněny 15. srpna. (red)
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povrchu 2 960 metrů čtverečních cest, a to 
od vstupu v Máchově ulici až po květnici,“ 
předeslal jednatel Technických služeb města 
Přerova Bohumír Střelec. Ten zároveň vzpo-
mněl, že když vloni tyto práce probíhaly 
v okolí květnice, tak návštěvníci parku zna-
čení o zákazu vstupu ignorovali, na pěšiny 
vstupovali a ničili tak práci odborné firmy, 
která musela trasu opakovaně opravovat. 
„Proto jsme se letos rozhodli, že z Máchovy 
ulice bránu uzavřeme. Nechceme se dostat 
do stejné situace,“ vysvětlil jednatel Střelec. 
Technické služby ve spolupráci s odborem 
majetku do úprav Michalova pravidelně 
investují nemalé částky. Vloni například 
kromě výměny mlatových cest financova-
ly nový závlahový systém, který zavlažuje 
část parkové zeleně, pracovníci osadili nové 
trávníky, natřeli hudební altánek a také byl 
proveden nátěr kašny s tryskající vodou.  

Blokové čištění
Od dubna začíná tradiční blokové čištění 
silnic  - probíhat bude každé úterý a středu 
mimo svátky vždy od 7 do 14 hodin. Začínat 
se bude v úterý 5. dubna v ulicích Kratochví-

lova, Blahoslavova včetně parkovišť, o den 
později se bude uklízet v ulicích Bratrská, 
Bartošova a Kainarova, a to včetně parkoviš-
tě za Přerovankou. Podrobný harmonogram 
čištění je zveřejněn na webových stránkách 
www.tsmpr.cz.

Nové stromy i keře v Michalově
Už od poloviny března pracovali zaměst-

nanci přerovských technických služeb  na 
sadové úpravě Michalova. „V první fázi 
práce zahrnovaly stržení přerostlého te-
rénu okolo pásnic, dosadbu trvalkových 
záhonů, terénní úpravy včetně osetí a vý-
měnu dřevěných obrub za ocelové pá-
snice. Následovala dosadba rostlinného 
pláště Michalova,“ popsal Marek Bartoník 
z Technických služeb města Přerova. Kon-
krétně byly na určených místech na ploše 

1 170 metrů čtverečních obnoveny takzva-
ným hydroosevem travnaté plochy, doží-
vající keře byly odstraněny a do země šlo  
277 nových keřů a pět stromů – dva mu-
chovníky a tři třešně červenolisté, které 
jsou součástí náhradní výsadby. Výsadba 
letniček v okolí květnice, kde byl už v loň-
ském roce vyměněný povrch pískových 
pěšinek za vhodnější minerální materiál, 
začne jako každý rok v polovině května.

Zemřela architekta Šrámková
Ve věku 92 let zemřela ve čtvrtek 
10. března architektka Alena Šrámková, 
jedna z nejvýraznějších a oceňovaných 
postav české architektury posledních 
desetiletí. Svou nesmazatelnou sto-
pu zanechala i v Přerově – je autorkou 
nové podoby Tyršova mostu, který v roce 
2012 překlenul řeku Bečvu u sokolovny. 
Architektka je řazena mezi představitele 
takzvané české přísnosti, kteří se vyzna-
čují sklonem k minimalistickým tenden-
cím. Za Tyršův most získala celou řadu 
ocenění.  

Lidé se loučili s J. Wykrentem
Přerovský zpěvák, skladatel a textař Jaro-
slav Wykrent v sobotu 12. března ve dvě 
ráno zemřel. Ve věku 78 let prohrál svůj 
zápas se zákeřnou nemocí. Svou hudební 
kariéru začal v kapele Synkopa po boku 
Pavla Nováka. Nejvíce ho ale proslavila 
spolupráce s Marií Rottrovou, pro kterou 
otextoval řadu jejích zásadních hitů jako 
Lásko, Skořápky ořechů, Večerem zhýč-
kaná nebo Řeka lásky. Kromě toho půso-
bil i jako zpěvák, jeho největším hitem je 
píseň Agnes. Wykrent utrpěl v roce 1999 
několik mozkových příhod, které načas 
výrazně omezily jeho hudební kariéru. 
Nakonec se dokázal na jeviště vrátit. Od 
roku 2011 spolupracoval s kapelou IN 
Blue a o tři roky později dokonce vydal 
své poslední album s názvem Už to pro-
stě není ono. Rozhovor se zakladatelem 
kapely IN Blue Ivanem Němečkem jsme 
přinesli v únorových Přerovských listech. 
Přerované se mohli s umělcem alespoň 
symbolicky rozloučit ve foyer Městského 
domu, kde byla od 15. do 18. března 
kondolenční kniha.   (red)

Zastupitelé budou jednat 25. dubna
Přerovští zastupitelé se sejdou v pondělí 
25. dubna ve 14 hodin ve velkém sále 
Městského domu. Přímý přenos z jedná-
ní mohou zájemci sledovat na webových 
stránkách města www.prerov.eu a v Tele-
vizi Přerov.

Vítání občánků se vrací
Malé Přerovanky a malí Přerované se 
spolu se svými rodiči mohou opět těšit 
na tradiční slavnostní akt. „Vítání dětí 
po covidové pauze jsme se rozhodli le-
tos opět obnovit. První termín je naplá-
nován na sobotu 23. dubna. Tato akce 
byla pozastavena v březnu roku 2020, od 

té doby se obřad nekonal,“ připomněla 
Lenka Tomečková z Kanceláře primátora. 
Rodičům, kteří v tomto čase projevili zá-
jem o symbolické přivítání dětí „na dál-
ku“, pracovníci magistrátu poslali poštou 
alespoň drobné dárky. „V současné době 
mají rodiče na výběr ze dvou možností – 
mohou si i nadále požádat pouze o za-
slání dárku nebo se přihlásit k účasti na 
obřadu,“ dodala Tomečková. 

Setkání 75letých občanů
V letošním roce bude obnoveno setkání 
75letých občanů s vedením města. První 
termín, na kterém se sejdou jubilanti na-
rození od ledna do dubna roku 1947, se 

bude konat v úterý 24. května ve velkém 
sále Městského domu. Kulturní program na 
toto setkání připravují žáci ZŠ Za Mlýnem.

Den Civilní protiletecké ochrany
Klub vojenské historie Přerov pořádá na 
Švédských šancích v sobotu 9. dubna od 
10 do 16 hodin den Civilní protiletecké 
ochrany. Zájemci si budou moci prohléd-
nout zpřístupněné části pozorovatelny, 
dozví se také informace o její historii a vů-
bec o dění v blízkosti Švédských šancí. 
Těšit se mohou také na prezentaci civilní 
obrany, historie a vývoje plynových ma-
sek, ale i soutěže z branné výchovy. Akce 
se koná pouze za příznivého počasí. (red)

Víc hlav víc ví
Je pravda, že se bude Stro-
jař bourat? 
V naší rubrice „Víc hlav 
víc ví“ se zaměřujeme na 

otázky či tvrzení, které se objevují v pře-
rovských FB skupinách. Zároveň vyzývá-
me čtenáře – narazíte-li na zprávu, o je-
jíž pravdivosti máte pochybnosti, pošlete 
nám ji, nejlépe jako printscreen. Tentokrát 
naše čtenáře zaujalo toto tvrzení, které se 
objevilo ve FB skupině Přerovská drbna.
Martin Sn. diskutujícím tvrdil: Strojař 
půjde zbořit. Už je to domluveno. V pon-
dělí 28. 2. to nenápadně odhlasují.
Odpovídá radní Michal Zácha: Tohle je 
další důkaz toho, že lidé nemají věřit vše-
mu, co se na sociálních sítích objeví. Ně-
kteří diskutující mají zřejmě potřebu šířit 
nepravdy, tvářit se, že ví víc než ostatní. 
Nebo prostě provokovat a těšit se z nega-
tivních reakcí, které jejich výmysl přinese. 

Navíc domnívat se, že zastupitelé mohou 
něco udělat nenápadně či v tichosti, je 
 naivní. Vždyť jednání je veřejné. Zastupite-
lé v pondělí 28. února samozřejmě o ničem 
takovém nehlasovali a ani tato varianta ne-
připadala v úvahu. V tuto chvíli čekáme, až 
nám bude doručen aktualizovaný znalecký 
posudek, který určí cenu Strojaře. Násled-
ně bude zřízena pracovní skupina, která 
bude věcně debatovat o budoucnosti ob-
jektu a celé lokality. Na odboru majetku 
už máme několik žádostí o danou nemo-
vitost a podle zákona je musíme projednat 
– čtenáři si jistě vzpomenou, že o prodej 
projevilo zájem například Stavební bytové 
družstvo Impuls, zastoupené zastupitelem 
Františkem Janem Hrabinou. K tomu, aby 
odbor majetku mohl ovšem zpracovat ak-
tuální materiál, musí mít v ruce již zmiňo-
vaný znalecký posudek. Preferuji, aby na 
tomto místě byly byty pro mladé rodiny, 
domov pro seniory nebo kombinace obou 
typů bydlení. (red) Bývalý hotelový dům Strojař byl postavený už v roce 1968.   Foto: Anna Vojzolová

Dubnové číslo je plné kulturních pozvá-
nek, z tohoto důvodu se tentokrát ne-
vešlo tradiční povídání o významných 
přerovských rodech, ani představení 
další přerovské kapely. Prozradíme ale, 
že už teď se mohou čtenáři těšit na pří-
běh rodiny Gebauerů a rozhovor s Jan-
nisem Isakidisem z kapely Motörhead 
revival. (red)
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Oslovili jsme ředitele všech osmi přerovských základních škol:  
Řekněte, co vaše škola nabízí, jaké má zaměření, pochlubte se svými úspěchy. 

Zápisy do škol proběhnou po dvou
leté pauze opět za přítomnosti dětí
Zápisy do prvních tříd se uskuteční 4. a 5. 
dubna. „Očekáváme, že v letošním roce 
přijde k zápisu zhruba 480 dětí naroze-
ných od 1. září 2015 do 31. srpna 2016 
a těch, které dostaly v roce 2021 odklad. 
V loňském roce bylo zapsáno 459 dětí, 
přičemž do prvních tříd nastoupilo 337 
školáčků,“ připomněl náměstek primáto-
ra pro školství Petr Kouba. Vloni i předloni 
se zápisy kvůli pandemii konaly dálkovým 

způsobem. „Tentokrát už zápisy proběh-
nou tradiční formou – osobně za přítom-
nosti dětí. Pedagogové se jich mohou 
zeptat na různé věci, třeba do kolika umí 
napočítat. Zjišťují tak, zda je dítě dosta-
tečně zralé. V případě, že rodiče chtějí 
požádat o odklad, je vhodné, aby už při 
zápisu předložili stanovisko pedagogicko 
psychologické poradny a pediatra,“ uza-
vřel Petr Kouba.  (red) V loňském roce nastoupilo v Přerově do prvních tříd 337 dětí.   Foto: Petr Holý

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

• Věra Zapletalová, ředitelka 
ZŠ J. A. Komenského

Základní škola J. A. 
Komenského se na-
chází v Předmostí, 
historické lokalitě 
Přerova. Historicko- 

přírodovědné zaměře-
ní se prolíná vzdělávací koncepcí školy 
spolu s ochotou podílet se na kulturním 
rozvoji sídliště pořádáním akcí pro žáky 
i spoluobčany. Vysoká úroveň vzděláva-
cího procesu, příjemné klima a dopravní 
dostupnost je známkou neustálého na-
vyšování počtu žáků. Jako jediná škola 
v Přerově otevíráme logopedickou třídu, 
od 1. třídy se u nás děti učí angličtině 
a věnujeme se i výuce juda. Kvalitně 
strávený volný čas dětí zajišťuje sedm 
oddělení moderní školní družiny, zají-
mavé kroužky i pestrá nabídka Střediska 
volného času Atlas a BIOS.

• Ilona Bočinská, ředitelka 
ZŠ Boženy Němcové

Prioritou a zájmem naší 
školy je vzdělávat 
všechny děti. V po-
sledních letech se 

naše škola intenzívně 
věnuje vzdělávání dětí, 

které pocházejí ze sociokulturně znevý-
hodněného prostředí, dětí ze sociálně 
slabých rodin, z azylového domu pro 
matky s dětmi a především dětí s potře-
bou podpůrných opatření. A co může-
me těmto dětem a rodičům nabídnout? 
Kompletní školní poradenské pracoviště 
s odbornými pracovníky na svém místě 
– školního speciálního pedagoga, škol-
ního psychologa, logopeda, školního 
metodika prevence, výchovného a kari-
érového poradce a také pozici, kterou 
žádná jiná škola v Přerově nemá – so-
ciálního pedagoga. Pro děti, které plní 
povinné předškolní vzdělávání, máme 
zřízenou přípravnou třídu. V současnos-
ti máme tyto třídy dvě a navštěvuje je 
32 dětí, které se připravují na vstup do 
„velké školy“. I tuto možnost vzdělávání 
nabízíme jako jediná škola v Přerově.

• Martin Černý, ředitel  
ZŠ Velká Dlážka

Základní škola Velká 
Dlážka je škola s 18 
třídami, podporující 
všestranný a harmo-

nický rozvoj svých 
žáků.  Disponuje dobrým 

zázemím pro vzdělávací a mimoškol-
ní aktivity, kvalifikovaným personálem 
a moderním vybavením. Škola je ote-
vřená žákům i rodičům, vytváří bezpeč-
né a podnětné prostředí pro základní 
i zájmové vzdělávání a to souladu se 
strategií „Well Being“. Škola je fakultní 
školou Fakulty tělesné kultury Univerzity 
Palackého s označením Škola podporující 
sport a zdravý životní styl. Nabízí mimo 
jiné sportovní programy zaměřené na 
volejbal a plavání. Škola se neustále sna-
ží o naplnění vize – učinit děti ve škole 
šťastné, spokojené a připravené pro další 
život. Docházková i dopravní dostupnost 
je už dobrá. 

• Petr Zbořil, ředitel ZŠ Za 
Mlýnem 

Individuální přístup při 
vyučování propojený 
s pohybovou přípra-
vou – to je naše ško-

la. Spolupracujeme 
se sportovními oddíly, 

působí u nás různí odborníci i význam-
né osobnosti jako kreslíř Luboš Dostál. 
Naši žáci vnímají pohyb, pozitivní po-
stoje a zásady zdravého životního stylu 
jako přirozenou součást života. Vždy 
jedna třída v daném ročníku má pohy-
bové zaměření, na prvním stupni u žáků 
rozvíjíme pohybovou všestrannost a na 
druhém stupni už dominuje orientace 
na míčové sporty. V paralelních třídách 
s nižším počtem žáků je důraz kladen na 
všeobecné vzdělání a kvalitní přípravu 
na střední školu. Disponujeme moder-
ními odbornými učebnami, venkovním 
arboretem, součástí je také moderní 
sportovní areál. Mimo to si děti s rodiči 
mohou vybrat z více než 20 různoro-
dých kroužků.

• Kamila Burianová,  
ředitelka ZŠ Trávník

Naše škola nabízí výuku 
angličtiny od první tří-
dy formou her, krouž-
ky s rodilým mluvčím 

a zapojení do meziná-
rodních projektů Eras-

mus+ a eTwinning. Pracujeme na rozvoji 
nadání dětí, spolupracujeme s Mensou, 
Qiidem i s Masarykovou univerzitou 
Brno. Rozvíjíme logické a informatické 
myšlení dětí a využíváme moderní IT 
technologie. Pořádáme ozdravné pobyty 
a lyžařské kurzy i pro nejmenší v rámci 
výuky, chodíme na plavání a bruslení, 
nabízíme kroužky atletiky, turistiky, jógy, 
míčových her, tancování, kroužky výtvar-
né i hudební. Náš folklorní soubor Tráv-
níček nás reprezentuje na veřejnosti. Ve 
škole pracuje Žákovský parlament. Naše 
děti mohou trávit výuku i volný čas v naší 
přírodní zahradě pro environmentální 
výuku nebo kvalitně vybaveném sportov-
ním hřišti.

• Michal Pospíšil, ředitel ZŠ 
U Tenisu

Vzdělávání žáků na naší 
škole se uskutečňuje 
v běžných třídách a ve 
sportovních třídách 
na prvním a druhém 

stupni. Sportovní třídy 
jsou zaměřené na všeobecnou sportovní 
průpravu, důraz je kladen na všeobecný 
pohybový rozvoj a zvýšení úrovně po-
hybových schopností. V nadcházejícím 
školním roce zavádíme výuku anglického 
jazyka od 2. ročníku. Škola organizuje pro 
své žáky školy v přírodě, lyžařské výcviko-
vé kurzy, adaptační kurzy a plavecký vý-
cvik žáků. Součástí školy je školní družina, 
která zajišťuje zájmové vzdělávání v sedmi 
odděleních pro žáky 1. až 3. tříd. V rámci 
volnočasových aktivit žáků zřizuje škola 
zájmové útvary - pohybové a umělecké. 
Jako komunikační platformu používá 
naše škola systém Edupage. Distanční vý-
uku realizujeme pomocí Google aplikací.
 (red)

• Miroslav Fryštacký, ředitel 
ZŠ Svisle

Na naší škole podpo-
rujeme všestrannost, 
kreativitu, vedeme 
žáky k samostatnosti, 
podnikavosti a k ak-

tivnímu řešení situací, 
které život přináší. Kromě základního 
trivia klademe důraz na výuku cizích 
jazyků, praktické využívání informačních 
technologií, finanční a mediální gramot-
nost a sportovní všestrannost. Žáci mají 
možnost se vzdělávat v rámci projektů, 
do kterých se škola pravidelně zapojuje. 
Získané znalosti a dovednosti naši žáci 
úspěšně zúročují v různých vědomost-
ních i dovednostních soutěžích a v dal-
ším studiu. K naší standardní nabídce 
patří vzdělávání v prostředí přátelské 
a podnětné atmosféry. Žáci u nás mají 
možnost realizovat různé mimoškolní 
aktivity v zájmových kroužcích a školní 
družině. 

• Přemysl Dvorský, ředitel ZŠ 
Želatovská 

O naší škole se říká, že 
je „hokejová“, což 
ovšem často překrý-
vá její všestrannost 

– ano, chodí k nám 
hokejisté, aby sladili 

sport s výukou, nabízíme toho však da-
leko víc. Například výuku angličtiny od 
1. ročníku a anglickou konverzaci s rodi-
lým mluvčím z Kanady či Austrálie od 7. 
třídy. Jsme fakultní školou Pedagogické 
fakulty Univerzity Palackého, spolupra-
cujeme i s přerovskou průmyslovkou na 
výuce polytechniky. V 1. a 2. ročnících 
máme malé kolektivy do 15 dětí (ve vyš-
ších pak třídy okolo 23 žáků), což nám 
umožňuje individuální přístup. Prvňáčci 
mohou navíc čerpat podporu z nadační-
ho fondu ve výši 3 tisíc korun na jakýkoli 
sport či na tanečky pro děvčátka apod. 
Samozřejmě máme i řadu kroužků - od 
pohybovek, přes focení či 3D tisk až po 
keramiku. Každým dnem jsme tu pro 
naše žáky.
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Přerov je protkán cyklostezkami a další trasy pro kolaře se chystají  
25 kilometrů – tolik dohromady měří stezky pro cyklisty, které nechalo město vybudovat za posledních osmnáct let. A další se staví nebo alespoň 
chystají. V jaké fázi jsou jednotlivé stavby, které mají sloužit kolařům? 

Cyklostezka Velká Dlážka
Stavba cyklostezky v ulici Velká Dlážka na-
vazuje na první etapu realizovanou v roce 
2017, která byla ukončena u autobusové 
zastávky – před knihovnou. „Pokračovat 
bude směrem k Předmostí, kde se napojí 
na cyklistickou stezku a chodník končící 
u okružní křižovatky u Lidlu. Cyklostez-
ka s třímetrovým chodníkem je navržena 
jako obousměrná a jejím hlavním úkolem 
je zajištění bezpečného pohybu chodců 
a cyklistů,“ popsal radní Tomáš Navrátil.

Cyklostezka v ulici Palackého
V letošním roce pokračuje i budování jedno-
stranné obousměrné cyklostezky v ulici Pa-
lackého.  Účelem je propojit cyklostezku 
z Předmostí a na Velké Dlážce s cyklostez-
kou v ulici Komenského, a tím rozšířit ucele-
nou síť páteřních cyklistických tras ve městě. 

Úpravy silnice u EMOSu
Chystá se rovněž stezka pro cyklisty i pěší 
propojující ulici Sportovní v místní části 
Předmostí s cyklostezkou Žebračka. „Pohyb 
cyklistů i chodců je v tomto místě v současné 
době neusměrněný, při křižování silnice hrozí 
kolize s automobily a zároveň účastníci pro-
vozu na silnici nemají informaci o možném 
pohybu cyklistů v křižovatce,“ zdůraznil Na-
vrátil. Celý úsek bude měřit více než tři sta 
metrů. V rámci úprav budou vybudovány 
také dělicí ostrůvky a veřejné osvětlení.

Velká Dlážka – Hranická
Nová cyklostezka propojí stávající trasy 
v ulicích Velká Dlážka a Hranická, celkem 
bude měřit 160 metrů. Přípravné práce 
začaly už v loňském roce kácením dřevin 
v prostoru stavby. „Po vytyčení inženýr-
ských sítí a provedení kopaných sond zho-
tovitel zjistil kolizi cyklostezky s nízkotla-
kým vedením plynu. Letos už stavbě nestojí 
nic v cestě,“ vysvětlil radní Navrátil.    

Úprava křižovatky V Dluhonské ulici
V plánu je rovněž úprava křižovatky v Dlu-
honské ulici. „Stavaba rondelu je akcí Ře-
ditelství silnic a dálnic. Město se finančně 
podílí na realizaci chodníků a cyklostezky, 
která propojí cyklostezku v ulici Polní s uli-
cí Tržní,“ doplnil radní Navrátil.  

Stezka pro pěší a cyklisty Precheza    
Stezka, která povede podél Prechezy, je 
součástí kompenzačních opatření pro Dlu-
honice. V současné době je téměř hotová 
inženýrská činnost. Chystá se majetková 
příprava.

Cyklostezka Pod Valy
Most u loděnice s Žerotínovým náměstím 
by měla spojit nová cyklostezka. Stavět se 
má od července do listopadu a náklady na 
její stavbu byly vypočítány na 5 milionů 
520 tisíc korun.  „V současné době jsou 
místa pro pěší po obou stranách. Nově 

bude od restaurace Katovna směrem 
k Žerotínovu náměstí chodník, zatímco na 
opačné straně povede od lávky přes Bečvu 
až ke křižovatce ulic Kozlovská-Šrobárova 
společná stezka pro cyklisty a chodce,“ 
popsala Petra Hirschová z oddělení investic 
přerovského magistrátu. 

Cyklostezka R. Stokláskové
Síť cyklostezek v Přerově má být dopl-

něna rovněž o trasu, která propojí ulice 
Šířava – Svisle a R. Stokláskové. „Stezka 
dlouhá 896 metrů a široká 2 až 3 a půl 
metru bude navazovat na další, již vybu-
dované cyklostezky. Propojí cyklostezky 
v ulici Komenského a třídu 17. listopadu 
s cyklostezkami v ulici bří Hovůrkových – 
a umožní také napojení do ulice 9. květ-
na,“ vysvětlil primátor města Petr Měřín-
ský. (red)

Most u loděnice brzy propojí s Žerotínovým náměstím nová cyklostezka.  
 Foto: Anna Vojzolová

Auto nechejte 
doma a šlápněte  
do pedálů
Město Přerov vyhlašuje už čtvrtý ročník 
týmové soutěže Přerov jede na kole. Je-
jím úkolem je hravou formou motivovat 
zaměstnance firem a studenty k častější-
mu využívání šetrných forem dopravy při 
cestách do práce nebo školy. Jak napo-
vídá její podtitul „Nechej auto doma!“, 
soutěžící musí vyměnit automobil za 
„vlastní pohon“ – pěší chůzi, běh, kolo, 
koloběžku nebo třeba skateboard... 
Účastníci tak přispějí nejen ke zlepšení 
kvality ovzduší v Přerově a snížení do-
pravní zátěže města, ale i k posílení 
vlastní fyzické kondice a stmelení pra-
covního či školního kolektivu. Akce pro-
bíhá vždy v průběhu měsíce května. Své 
tří až pětičlenné týmy můžou zájemci 
registrovat prostřednictvím elektronic-
kého formuláře na webu města od 11. 
do 30. dubna, startuje se 1. května. Ma-
lou odměnou pro účastníky soutěže je 
společné závěrečné setkání s drobným 
občerstvením, hudbou a losováním 
o ceny. Bližší informace k akci přinese-
me v příštím čísle Přerovských listů. 
 (red)

V cyklověži už parkovalo přes 163 tisíc kol
Cyklověž, kterou přerovská radnice nechala vybudovat v prostoru u prvního nástupiště vlakového nádraží, 
slouží cyklistům už od konce roku 2015. Tehdy jediné zařízení svého druhu na Moravě přišlo na 9,5 milionu 
korun. Celkem tento parkovací dům nabízí kapacitu 118 kol, z toho 102 pozic je určeno pro velká kola, 16 pak 
pro dětská. V roce 2021 tu bylo zaparkováno 23 820 kol, od začátku provozu jich bylo už více než 163 tisíc.  

Levné a bezpečné parkování kola i s přilbou 
– to jsou hlavní přednosti přerovského cyklo-
domu  v Husově ulici. Odbavení je rychlé – do 
25 vteřin je kolo uloženo v suchém a bez-
prašném prostředí. „Jezdím každý všední 
den do práce do nedalekého Kojetína. 
V zimě na cestu na nádraží využívám měst-
skou hromadnou dopravu, ale od jara do 
podzimu jezdím na kole. Ovládání cyklověže 
je jednoduché a srozumitelné, do půl minuty 
mám kolo v suchu. Mokré sedlo – moje čer-

ná můra – už mi nehrozí,“ pochvaluje si dva-
apadesátiletý Jan Přikryl. Nadšený je i z toho, 
že kolo je zde chráněno před zloději. 
V loňském roce cyklověž prošla menší úpra-
vou. „Vyměněný byl pokladní terminál. 
Jedná se o modernější, spolehlivější a rych-
lejší zařízení, rozšířené o multifunkční čtečku 
RFID i NFC kódů. Do budoucna umožní plat-
by telefonem, platební kartou či chytrými 
hodinkami,“ vyjmenoval jednatel Technic-
kých služeb města Přerova Bohumír Střelec, 

které cyklověž provozují. Jak dodal, cena za 
celodenní parkování činí pět korun. „Tento 
poplatek samozřejmě nepokryje provozní 
náklady, spojené s údržbou a provozem 
cyklověže, město Přerov se ale snaží v ma-
ximální míře podporovat cyklodopravu,“ 
dodal Střelec. V tuto chvíli terminál přijímá 
pouze hotovost. „Možnost platby kartou 
se vztahuje jen na použití InKarty Českých 
drah. Cyklistovi s platnou zákaznickou apli-
kací je pak umožněna jednodenní úschova 
kola zdarma. Poplatky za použití cyklověže 
s platbou přes InKartu provozovateli hradí 
České dráhy,“ vysvětlil Střelec. Tento způsob 
placení využívá zhruba 42 procent uživatelů. 

Cyklověž je v provozu každý den po 
dobu 24 hodin. O termínech odstá-
vek kvůli plánované údržbě se mohou 
zájemci nechat informovat Mobilním 
Rozhlasem. Zda jsou v cyklověži volná 
místa k zaparkování, si mohou ověřit na 
webových stránkách www.biketower.
cz/obsazenost_prerov_nadrazi/.  (red)Přerovská cyklověž, která v Přerově funguje už od roku 2015, nabízí 118 míst pro kola.  

 Foto: Martin Cín
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Bioodpad v sáčku je problém, stejně jako mazivo mezi jedlými  
oleji, zrcadlo v kontejneru na sklo nebo mokré oblečení mezi textilem  
Přerované třídí odpad, ale občas chybují.
Modrá, žlutá, zelená a hnědá – správné barvy kontejnerů na tříděný odpad dokážou bezpečně určit už i děti na základních školách. Kromě tradiční-
ho papíru, plastu, skla a bioodpadu se v Přerově třídí i kovy, jedlý olej, drobná elektronika a textil. Do dvou sběrných dvorů se pak sváží objemný 
odpad, dřevo, elektrozařízení a další nebezpečný odpad. Celkem za uplynulý rok vyprodukovali obyvatelé Přerova přes 14 tisíc tun odpadu, včetně 
toho komunálního. 

Komunální odpad
7 492 tun komunálního odpadu vyhodili 
Přerované v loňském roce do popelnic, 
dalších 92 tun zavezli do sběrných dvorů. 
„Komunální odpad se v místních částech 
a v rodinné zástavbě v Přerově od prosince 
do března vyváží jednou týdně, od dubna 
do listopadu pak jednou za 14 dnů. Na 
sídlištích se kontejnery vyváží jednou týd-
ně celoročně, někde i dvakrát za týden,“ 
vysvětlil jednatel Technických služeb měs-
ta Přerova Bohumír Střelec. 

Papír
731 tun papíru skončilo vloni v modrých 
nádobách na tříděný odpad, dalších ne-
zanedbatených 135 tun pak lidé ode-
vzdali do sběrných dvorů. „Papír se z vět-
šiny stanovišť sváží dvakrát týdně, jen 
výjimečně jednou za týden. Právě u této 
komodity máme největší problém – obča-
né nesešlapávají krabice z kartonu a hází 
je dovnitř složené. Kontejnery jsou rych-
le plné a lidé pak nechávají papír vedle 
nich,“ podotkl Střelec.  Mezi papír podle 
něj nepatří vícevrstvé materiály, jako jsou 
nápojové kartony, kopíráky, voskový či 
pauzovací papír, ani znečištěné papíry od 
olejů a potravin. 

Plasty a nápojové kartony
507 tun plastu vytřídili Přerované do žlu-
tých kontejnerů za rok 2021, další dvě 
tuny pak zaznamenali pracovníci technic-
kých služeb ve sběrných dvorech. „Plast 
se sváží dvakrát týdně. Hodně pomohly 
nové velkoobjemové kontejnery, v někte-
rých lokalitách budeme moci svážet jen 
jednou týdně. Lidé by ale neměli zapome-

nout před vhozením do kontejneru PET 
lahve a nápojové kartony sešlápnout,“ 
zdůraznil Bohumír Střelec. Mezi plasty by 
podle něj neměli vyhazovat plastové obaly 
se zbytky potravin nebo čisticích prostřed-
ků, ani obaly od žíravin, barev, podlahové 
krytiny či novodurové trubky. Nepatří sem 
ani měkké sáčky od kávy či jiných potravin 
v prášku. 

Sklo
532 tun skla vyvezly vloni technické služ-
by ze zelených nádob na tříděný odpad, 
36 tun Přerované odevzdali ve sběrných 
dvorech. „Sklo odvážíme ze všech stano-
višť jednou měsíčně. Pokud je to nutné, 
zařazujeme mimořádný svoz – například 
před a po vánočních svátcích. Lidé by ne-
měli do kontejneru vyhazovat lepené ani 
drátěné sklo, televizní obrazovky, zrcadla, 
porcelán, keramiku ani kameninu. Nepatří 
sem ani zářivky, výbojky či žárovky,“ do-
plnil Střelec. 

Bioodpad
1 966 tun v hnědých popelnicích a dalších 
746 tun ve sběrném dvoře – tolik tun bio-
logicky rozložitelného odpadu zpracovaly 
vloni technické služby. „Lidé bohužel čas-
to vyhazují bioodpad v igelitových sáčcích 
a pytlech. Technologie na zpracování od-
padu ale nedokáže tyto sáčky z odpadu 
vyseparovat. Následně pak jejich části 
zůstávají v kompostu,“ posteskl si Střelec. 
Zdůraznil, že do bioodpadu nepatří ani 
zbytky jídla, oleje a tuky, uhynulá zvířata, 
zvířecí exkrementy, ale ani dřevotříska či 
popel z uhlí. Bioodpad se vyváží od dubna 
do listopadu jednou za dva týdny. 

Jedlé oleje a tuky 
4,6 tuny jedlého oleje a tuku vytřídili Pře-
rované do speciálních popelnic zelené 
barvy s oranžovým víkem. Půl tuny pak 
odevzdali ve sběrných dvorech. „Jedlé 
oleje a tuky se v Přerově třídí už čtvrtým 
rokem. Problém je, že občané do nádob 
často vhazují, co tam nepatří – tedy mimo 
jiné technické oleje, maziva a kapaliny. 
Jedlé tuky a oleje je nutné uchovávat 
v uzavřených PET lahvích,“ připomněl Bo-
humír Střelec. Jak dodal, oleje se vyváží 
podle potřeby a zaplněnosti popelnic. 

Kovy
13 tun kovů vyhodili lidé do černých nádob 
s šedým víkem k tomu určených. „Jejich pro-
střednictvím se v Přerově kovy sbírají už od 
roku 2019. Patří sem zejména plechovky od 
nápojů, kovové uzávěry, šroubovací víčka, 
konzervy, alobal, hliníkové obaly od potravin 
či prázdné tuby od kosmetiky. Kontejnery se 
vyváží jednou za 4 týdny,“ řekl jednatel pře-
rovských technických služeb Střelec. 

Textil
118,6 tun textilu se loni vytřídilo přes sběr-
né dvory a přes kontejnery umístěné na 
stanovištích ve městě a místních částech. Ty 
dvakrát za měsíc vyváží společnost TextilE-
co. „Textil pak putuje do specializovaného 
závodu v Boskovicích, kde se vše pečlivě 
roztřídí do několika skupin. Část je možné 
opětovně použít, další skupinou je textil pro 
průmysl a recyklaci, třetí je energetické vyu-
žití,“ vysvětlila referentka odpadového hos-
podářství města Eva Kousalová. Do kontej-
nerů bílé barvy nepatří koberce, matrace, 
ani znečištěný či mokrý textil. 

Elektrozařízení
220 tun elektrozařízení převzaly vloni 
sběrné dvory nebo je lidé vhodili do červe-
ných kontejnerů. „Přerované odevzdávají 
různá elektrozařízení od ledniček, bojlerů 
přes televizory, počítače, elektrické se-
kačky až po topinkovače, fény, baterie, 
vysloužilé telefony a kalkulačky. Ty pak 
předáváme k recyklaci firmám Asekol, 
Elektrowin a Ecobat.“ podotkla Eva Kou-
salová. 

Ostatní
27 tun nebezpečného odpadu a 18 tun 
pneumatik se vybralo od občanů v loň-
ském roce. Přerované mohou ve sběrných 
dvorech odevzdat i motorové oleje či ob-
jemný odpad – toho se v loňském roce 
vybralo 1 724 tun. 

Koncem loňského roku bylo ve městě 
rozmístěno 75 velkoobjemových nádob 
na papír, 75 velkoobjemových nádob na 
plast, letos v lednu bylo dále umístěno 
49 velkoobjemových nádob na sklo. Tyto 
nádoby vyžadují jiná svozová auta, která 
byla pořízena  vloni na podzim. Jejich vý-
hodou je, že dokážou svážet i ostatní typy 
nádob, které se používají v odpadovém 
hospodářství v Přerově. V současné době 
probíhá zkušební provoz nového systému 
a po jeho vyhodnocení bude rozhodnuto 
o případném pořízení dalších nádob na se-
parovaný odpad.

Technické služby města Přerova plánují 
v roce 2022 pořídit 100 velkoobjemových 
nádob o objemu 3,2 m3 na komunální od-
pad. (red)

V Přerově mohou lidé třídit kromě tradičních komodit jako jsou sklo, plasty a papír například i drobný elektroodpad. Foto: Anna Vojzolová
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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
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inzerce

Fotopasti a pokuty – město  
bojuje proti černým skládkám  
Padesát až sedmdesát černých skládek v přírodě či mimo kontejnerová 
stanoviště musí ročně řešit město Přerov. Černé skládky na stanovištích 
kontejnerů vyjíždí doúklidová posádka uklízet téměř denně. V loňském 
roce vynaložila radnice na úklid černých skládek milion a půl.

„Lidé vyhazují vše. Koupí si postel, sta-
rou dají k popelnicím. Pořídí si novou 
kuchyňskou linku, stará skončí u popel-
nic. Problém je prakticky všude ve městě 
a na místech pro pytlový sběr odpadů 
v zahrádkářských a chatových osadách,“ 
posteskl si Petr Školoud z odboru správy 
majetku a komunálních služeb města. 
V případě, že se skládky často opakují 
– například na místech pro pytlový sběr 
odpadu v rekreačních osadách, umís-
tí město v lokalitě fotopasti. „Založení 

černé skládky se pak může lidem pěkně 
prodražit – hrozí jim pokuta až ve výši 
50 tisíc korun,“ dodal Školoud. Ročně je 
přichyceno při činu zhruba třicet zaklada-
telů těchto skládek. 
Přerov má dva sběrné dvory, které jsou vy-
užívané, ale někteří Přerované se nechtějí 
namáhat výjezdem od domu, nebo se vy-
mlouvají, že nemají vhodné auto – ale i to 
technické služby umí řešit a nabízejí obča-
nům odvoz za úplatu. O ten je ale minimál-
ní zájem.  (red)

Svoz bioodpadu začíná v dubnu  
Bioodpad se po zimní pauze začne 
opět svážet – a to od pondělí 4. dubna. 
„V zimním období totiž vzhledem ke kli-
matickým podmínkám neprobíhá kompo-
stovací proces, svezená surovina by proto 
byla znehodnocena a nakonec stejně 
skončila na skládce,“ vysvětlila Helena 
Mužíková z Technických služeb města 

Přerova. BIO složky také obsahují velké 
množství vody, v mrazu proto přimrza-
jí ke sběrné nádobě a tím ji poškozují. 
V zimních měsících proto probíhá pouze 
zpracování ořezaných větví či vánočních 
stromků na štěpku, která pak slouží jako 
vstupní surovina pro pozdější tvorbu 
kompostovací základky.  (red)

Kompost je přichystán k odběru  
Technické služby města Přerova už zahá-
jily jarní výdej kompostu v kompostárně 
v Žeravicích. Zájemci, kteří se telefonicky 
objednají, si mohou kompost vyzvednout 
v pondělí 28. března a 4. dubna od 14 
do 17 hodin. Od pondělí 11. dubna 
bude výdej možný po telefonické domlu-
vě každý všední den od 6 do 14 hodin. 

Cena kompostu činí 200 korun za objem 
o velikosti standardního vozíku za osobní 
automobil. Vetší množství je zpoplatněno 
částkou 500 korun za 1 tunu. Výdej kom-
postu není omezen na trvalý pobyt obča-
na v Přerově, ani na odebrané množství. 
Bližší informace mohou občané získat na 
telefonním čísle 602 500 627. (red)

Fotopasti umístěné u zahrádkářské kolonie markrabiny za Mádrovým podjezdem odhalily 
zakladatele černé skládky.  Foto: Město Přerov
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Tři lípy velkolisté a replika studny. To je plán pro Horní náměstí
V polovině března proběhlo na Horním náměstí avizované kácení staletých lip, které na místě živořily v zuboženém stavu. Už před šestnácti lety 
nechal odbor majetku zpracovat znalecký posudek, který konstatoval, že lípy srdčité mají narušenou vitalitu. Protože jde pro Přerovany o vzácnou 
lokalitu a loučení s těmito stromy nebylo jednoduché, několik let dostávaly lípy alespoň ozdravnou kúru. Ani ta je ale nezachránila a z kdysi koša-
tých dřevin zbyly jen pahýly, které bylo nutné pokácet. 

„Kmeny jsme chtěli věnovat studentům 
Střední školy řezbářské Tovačov. Po prvotní 
obhlídce pokácených lip bylo ale zřejmé, že 
jsou tak výrazně poškozené, že se nehodí 
ani na řezbářskou činnost,“ řekl vedoucí 
odboru majetku města Miloslav Dohnal.

Jaké má město s lokalitou plány? 
Střed Horního náměstí zatraktivní napodo-
benina studny, která zde na přelomu 15. 
a 16. století měla své místo a funkční byla 
až do začátku 20. století.  „Před třemi lety tu 
byl proveden archeologický průzkum, který 
sedmnáct metrů hlubokou studnu potvrdil 
a zároveň nastartoval úvahu, jak návštěvní-
kům toto místo v historickém centru Přerova 
představit a přiblížit,“ nastínil radní Michal 
Zácha. Proto v této lokalitě „vyroste“ ještě 
letos replika studny, po jejímž obvodu bude 
citát, který připomene Jana Amose Komen-
ského, který v Přerově učil i žil – a Horním 

náměstím, jemuž vévodí zámek, zcela jistě 
kráčel nesčetněkrát. Místo bude sloužit ná-
vštěvníkům k posezení a bude i nasvíceno, 
což novému prvku dodá atraktivní ráz i po 
setmění. Součástí bude skleněný kryt z tvr-
zeného tří až čtyřvrstvého bezpečnostního 
skla, skrz který se mohou návštěvníci podí-
vat do útrob studny. Kolem studny budou 
vysazeny tři lípy – podle odborníků by ne-
bylo vhodné osadit prostor šesti dřevinami, 
protože by si zavazely a časem by další ge-
nerace musely řešit stejný problém. Je proto 
nutné, aby byly stromy v určité vzdálenosti 
od sebe a tím lépe prospívaly. „Dispoziční 
rozmístění vychází z odborné autorské stu-
die, která takto výsadbu určila s ohledem na 
prostor, ve kterém se stromy budou nachá-
zet,“ konstatoval Petr Školoud z odboru ma-
jetku. Připomněl i to, že namísto lip srdčitých 
tu budou lípy velkolisté, které mají drobnější 
korunu a nedosahují takové výšky.  (red)

Pokračuje stavba protipovodňových zdí. K zemi kvůli tomu muselo 
jít 142 stromů, náhradní výsadba počítá se 115 platany a 260 keři
V březnu začala další část výstavby protipovodňové ochrany Přerova, a to hned ve dvou lokalitách – nad železničním mostem a u tenisových kurtů. 
Práce mají skončit v dubnu roku 2023 a vyjdou na více než 70 milionů korun. Kvůli stavbě zídek muselo být vykáceno několik desítek stromů, což 
mezi obyvateli vyvolalo negativní emoce. 

Stavba protipovodňových zdí bude probíhat 
po dobu 14 měsíců v úseku nad železničním 
mostem a v blízkosti tenisových kurtů – tedy 
v místech, kde se velká voda vylévá z břehů 
Bečvy jako první. „Ochrana spočívá ve vybu-
dování dvou betonových nábřežních zídek 
včetně mobilního hrazení a opatření na sto-
kové síti, která mají při povodních zabránit 
zpětnému zaplavení přes kanalizaci. Zídky 
v celkové délce 750 metrů zamezí zaplave-
ní z řeky a také průsakům podzemní vody 
v době povodně,“ popsal stavbu generální 
ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. 
Cílem navrhovaných opatření je zajištění 
reálné protipovodňové ochrany zastavěné 
plochy města Přerova v lokalitě nad jezem 
na povodňové průtoky 750 m3/s – tedy až 

do výše padesátileté vody. Celkové investič-
ní náklady činí 70,6 milionu korun. „Ochra-
na před povodněmi je povinností města. Na 
základě naší dlouhodobé spolupráce jsme 
se s Povodím Moravy dohodli, že investo-
rem celé akce a žadatelem o dotaci budou 
právě oni. Celou stavbu zrealizují a po dobu 
deseti let ji budou mít ve svém vlastnictví. 
Až po uplynutí této doby bude převedena 
do vlastnictví a správy města,“ připomněl 
radní Michal Zácha. Město Přerov se na akci 
spolupodílí 11 miliony korun. Z Ministerstva 
zemědělství se Povodí Moravy podařilo zís-
kat dotaci ve výši 58,6 milionů korun, zbý-
vající část hradí z vlastních zdrojů. 
V březnu byly zahájeny výkopové práce 
v ulici U Bečvy, přeložky inženýrských sítí na 

nábřeží Dr. E. Beneše a také nutné kácení 
dřevin, což zejména v lokalitě u tenisových 
kurtů rozjitřilo emoce obyvatel. „Tady jsem 
chodila na procházku s dcerkou v kočárku, 
byl tu v létě příjemný stín. Už je to třicet let. 
Nečekala jsem, že se dožiju toho, že tu místo 
krásných vzrostlých stromů bude jen plani-
na,“ povzdechla si šedesátiletá Jana Ovčá-
ková. Rybářská alej je oblíbeným relaxačním 
místem velké části Přerovanů, kteří vykácení 
několik desítek let starých stromů nesou 
těžce. „Ten pohled mě také bolí, zažil jsem 
to už při výstavbě protipovodňových opat-
ření na nábřeží Edvarda Beneše. Ale také 
si moc dobře pamatuji následky povodní 
v roce 1997 a 2010. V loňském roce chybělo 
k rozlití Bečvy jen pár centimetrů,“ zdůraznil 
radní Zácha. Je přesvědčený o tom, že kdy-
by přišla povodeň, voda by zaplavila město 
a způsobila škody na majetku, nebo si do-
konce – jako v roce 1997 – vzala lidské ži-
voty, byli by kritici kácení první, kdo by volali 
k zodpovědnosti město a ptali by se, proč 
jeho zástupci odmítli stavbu ochranné zdi. 

Náhradní výsadba
Kvůli zídkám muselo jít k zemi 142 dřevin. 
„Návrh kácení byl zpracován na podkladě 
aktualizovaného dendrologického průzku-
mu a povolen odborem životního prostředí 
magistrátu. Součástí povolení je i nařízená 
náhradní výsadba. Ta počítá s výsadbou 115 
kusů platanu javorolistého a 260 kusů keřů 
jako střemcha, kalina, svída či hloh,“ popsal 

průběh prací investiční ředitel Povodí Mora-
vy Tomáš Bělaška.
Obyvatel města Přerova se postupně dotk-
nou také tři dopravní omezení. „Po celou 
dobu výstavby nebude průjezdná ani prů-
chozí komunikace pro cyklisty a pěší podél 
řeky Bečvy v části u tenisových kurtů. Pro 
automobilovou dopravu bude od března až 
do konce tohoto roku zúžená ulice nábřeží 
Dr. E. Beneše v části mezi železničním mos-
tem a mostem Legií a v druhé polovině roku 
budou nutná také částečná dopravní ome-
zení v ulici Kosmákova,“ vyjmenoval radní 
pro dopravu Tomáš Navrátil. 

 (red)

Protipovodňová ochrana města Přerova 
je součástí koncepce celkové ochrany 
Pobečví před velkou vodou, která se-
stává ze dvou etap. V rámci první etapy 
dojde k výstavbě liniových opatření, kte-
rá ochrání obce a města podél vodního 
toku. V Přerově již proběhla výstavba 
protipovodňové ochrany v lokalitě U Ka-
zeta a na nábřeží Dr. E. Beneše. Hlavní 
opatření druhé etapy bude představovat 
výstavba vodního díla Skalička, které je 
nezbytným prvkem systému protipovod-
ňové ochrany na řece Bečvě. Obě etapy 
ochrání 110 tisíc obyvatel Pobečví. Proti-
povodňová opatření v první etapě zajistí 
ochranu přibližně na padesátiletou vodu. 
Po realizaci VD Skalička se ochrana zvýší 
až na průchod povodně z roku 1997.

Lípy dlouhodobě chřadly, proto musely být v polovině března vykáceny. 
 Foto: Město Přerov

Kvůli zídkám muselo jít k zemi 142 dřevin.  Foto: Jan Gebauer
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Velká jarní soutěž Českého 
rozhlasu Olomouc

VYHRAJTE 
TRAKTŮREK  
za 90 000 Kč

Po celý duben každý všední den
v čase 9.45–10.00 hodin

Soutěž

HLAVNÍ 

CENA

Přerov 101.6 FM | 106.8 FM | R-OL | vyhrajtetrakturek.cz

inzerce

Rybník v Předmostí má být letos po dvou letech napuštěn. Bude mít pásmo 
pro rozmnožování obojživelníků, budky pro kachny i ostrůvek na kůlech 

V rybníku v Předmostí už delší dobu není voda. Proč a kdo ho vypustil a co se s ním teď bude dít? To je otázka pro hospodáře místní organizace 
Českého rybářského svazu Petra Kopřivu. 

Tento původně chovný rybník o rozloze 
zhruba 3,2 hektaru byl vypuštěn už na 
konci října roku 2020, kdy byla vylovena 
rybí obsádka, kterou tvořili převážně kapři, 
amuři, líni, štiky, jelci jeseni a karasi. Vy-
puštění rybníka v souvislosti s podzimním 
výlovem probíhalo každý rok, nicméně bě-
hem zimního období a přelomu let 2020 
a 2021 už rybník opětovně napuštěný 
nebyl, aby v průběhu následujícího roku 
proschnul. Na dně rybníka byl nános něko-
lika desítek centimetrů rybničního bahna, 

které by znemožnilo vjezd a manipulaci 
těžké techniky. Rybník totiž bylo nutné 
zrevitalizovat. Primární důvody byly dva. 
Prvním z nich byl neutěšený stav hrází oko-
lo celého rybníka, na kterých se podepsala 
činnost zdejší populace bobra evropského. 
V průběhu několika posledních let jsme 
museli pravidelně několikrát ročně opra-
vovat cesty a stezky vedoucí po hrázích 
a okolo nich, protože se na několika mís-
tech opakovaně propadaly kvůli tunelování 
tohoto hlodavce. Situace už bohužel zača-
la být natolik neutěšená, že vyjma zranění 
procházejících obyvatel hrozilo i protržení 
hrází. Druhým důvodem pak byla sku-
tečnost, že od posledního odbahňování 
rybníka uplynulo několik desítek let a na 
dně se tak vyskytovalo značné množství 
sedimentu. V rámci nyní probíhající revita-
lizace pak vyjma odbahnění dojde k opravě 
hrází, kdy budou nově hráze kromě zeminy 
tvořit i kari sítě s lomovým kamenem, což 
do budoucna zamezí devastaci hrází bob-
rem. Nově bude součástí rybníka i litorální 
pásmo, které bude sloužit mimo jiné pro 
život a rozmnožování obojživelníků, budky 
pro kachny na vodní hladině a také umělý 

ostrov na kůlech o rozměrech 4x6 metrů 
sloužící nejen vodnímu ptactvu. Rybník 
by měl být po dokončení stavebních prací 
v první polovině letošního roku napuštěn, 
nicméně napouštění bude záviset zejména 
na stavu podzemních vod, síle pramenů 
a přítoku. Nová rybí obsádka pak bude 
vysazena až po konzultaci a odsouhlase-
ní s Agenturou ochrany přírody a krajiny 

České republiky, která kromě druhové ob-
sádky bude schvalovat i celkové množství 
ryb tak, aby celý zdejší ekosystém fungoval 
ve vzájemné harmonii. Celkové náklady na 
tuto revitalizaci jsou asi 6,5 milionu korun 
s tím, že zhruba 90 procent nákladů je fi-
nancováno z Operačního programu život-
ního prostředí a zbylé náklady hradí město 
Přerov, za což děkujeme. (red)

Otázka PRO Petra Kopřivu

Petr Kopřiva Foto: Město Přerov

Chovný rybník v Předmostí je vypuštění – prochází totiž revitalizací.   Foto: Petr Kopřiva
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Měšťáci slaví 30 let. Začínali v divokých devadesátkách, nosili bílé 
košile i ponožky, kontrolovali trhovce, vyháněli skořápkáře
Novodobá historie Městské policie Přerov se začala psát 1. dubna roku 1992, od té doby se v jejím čele vystřídalo celkem pět ředitelů. Tím nejdéle 
sloužícím je ten současný – Omar Teriaki, který vede městskou policii už čtrnáct let. 

Mešťáci slaví 30 let
„Ke znovuobnovení činnosti Městské 
policie Přerov došlo 1. dubna 1992, poz-
ději se uskutečnil slavnostní nástup 21 
strážníků. V roce 1993 už sloužilo 32 
strážníků. Zakládajícím ředitelem byl Mi-
lan Slaměník, kterého zakrátko vystřídal 
Radek Gálíček. Následovali Zdeněk Till 
a Petr Holánek,“ připomněl začátky zá-
stupce ředitele Miroslav Komínek. Pátým 
ředitelem v pořadí se stal Omar Teriaki, 
který nastupoval v roce 2005 jako řadový 
strážník, předtím byl deset let u Policie 
České republiky. „Půl roku po mém ná-
stupu odešel do důchodu zástupce ře-
ditele pro výkon služby Jan Pospíšil a já 
jsem na základě výběrového řízení na-
stoupil na jeho místo. O tři roky později 
jsem se stal ředitelem,“ vzpomněl Omar 
Teriaki. Neměnilo se ale pouze vedení, 
ale také náplň práce strážníků. „Deva-
desátky byly po všech stránkách divoké. 
Noví strážníci byli hozeni do víru doby, 
kdy každý mohl všechno a zároveň ne-
mohl nic. V podstatě se učili za pochodu. 
V začátcích třeba kontrolovali trhovce či 
vyháněli skořápkáře. V podstatě se téměř 
každý rok či dva jejich pravomoci měnily, 
rozšiřovaly a zpřesňovaly,“ vysvětlil Miro-
slav Komínek. Na městskou policii se po-

stupně přesouvaly některé povinnosti do 
té doby plněné státní správou. Přibývalo 
protiprávního jednání, které měli řešit, 
aby se ulevilo ostatním orgánům. 

Strážníci dnes
Jak moc se změnila náplň práce stráž-
níků za uplynulých třicet let? S trochou 
nadsázky by se dalo říct, že jde o návrat 
k úplným kořenům do období mocnářství 
či první republiky.
„Kromě trestných činů, které strážníci 
nevyšetřují, ale předávají republikové 
policii, mají strážníci velmi rozsáhlé port-
folio činností. Od klasického přestup-
kového jednání – na majetku, veřejném 
pořádku, občanském soužití a dopravě 
přes prevenci, kontrolní činnost v ulicích, 
provozovnách i na úřadech, až po posky-
tování první pomoci či zákroky proti ag-
resivním opilcům,“ vyjmenoval Miroslav 
Komínek. Jak podotkl, v současnosti má 
Městská policie Přerov 50 strážníků a po-
týká se s podstavem. 
Nevyvíjí se ale jen náplň práce strážníků, 
ale i nazírání veřejnosti na ně. „Samo-
zřejmě důvěrou veřejnosti otřásla finanč-
ní aféra z počátků fungování městské 
policie, kdy došlo ke zpronevěření peněz 
za pokuty tehdejším zástupcem ředitele. 

Když to vyšlo najevo a začalo se vše vyšet-
řovat, vzal si život. Na druhou stranu vše 
zlé je pro něco dobré, jelikož se nastavily 
takové kontrolní mechanismy, že by se 
taková věc již nemohla stát,“ zdůraznil 
Miroslav Komínek. Podle něj má mnoho 
lidí stále mylnou představu, že se strážní-
ci věnují hlavně dopravě. „Je to následek 
toho, že se na strážníky postupně pře-
klápěla povinnost kontrolovat dopravu 
v klidu. V některých městech je dodnes 
řešení dopravy když ne stěžejní činností, 
tak určitě tou nejviditelnější. Každý ně-
kdy viděl stát strážníka u zaparkovaného 
auta a vypisovat parkovačku, nebo insta-
lovat „botičku“ a tato činnost občany 
dráždí. Nakonec to došlo tak daleko, že 
stačilo, aby někdo zastavil a ptal se na 
cestu a zvedl se „spravedlivý“ hněv, proč 
ho chudáka šikanují,“ podotkl Komínek. 
Tohle zkreslené vnímání se ale podle něj  
začíná překlápět a veřejnost si čím dál víc 
uvědomuje, co vlastně všechno městská 
policie řeší. Strážníci mají velkou místní 
znalost, ví, kde se schází výrostci, kde 
jsou squaty, kam se schovávají různé 
partičky. A dokáží to zúročit, což oceňují 
i policejní orgány, které strážníky často 
žádají o výpomoc. „Není to jen o něja-
kých parkovačkách nebo pokutách, ale 
hlavně o veřejném pořádku, opilcích, po-
moci v nouzi, krádežích, hádkách mezi 
sousedy a o té běžné kriminalitě, která 
vlastně lidi trápila po staletí. Se závažným 
zločinem se člověk naštěstí v naší zemi 
nesetkává tak často, pokud vůbec, ale 
drobná kriminalita se ho dotýká téměř 
dennodenně,“ dodal Miroslav Komínek. 
V průběhu let se měnila také podoba 
uniforem strážníků – vždy ale musí mít 
zákonem dané prvky, například musí být 
označena nápisem „městská policie“, 
státním znakem a identifikačním číslem 
strážníka.  „Pochopitelně došlo za těch 
třicet let k vývoji jak ve vzhledu, tak ve 
funkčnosti a v materiálovém provedení. 
Takový úsměvný rozdíl je ale v tom, že 
první uniforma, kterou naši strážníci no-
sili, se skládala z bílé košile a bílých po-
nožek. Tedy nejenom. Dnes jsou strážníci 
vybaveni reflexními bundami, taktickými 

vestami a jinými výstrojními součástkami, 
které odpovídají 21. století,“ popsal Mi-
roslav Komínek. 

Oslava 30. výročí
Přerovští strážníci zatím žádné velké osla-
vy kulatého třicátého výročí od znovuob-
novení neplánují. „Vzhledem k současné 
složité mezinárodní situaci určitě oslavy 
odložíme, protože musíme řešit jiné, 
důležitější povinnosti. Rádi bychom ale 
někdy v červnu, pokud to půjde, přichys-
tali den otevřených dveří,“ uzavřel Omar 
Teriaki. (voj)

Zloděj peněz z kasičky dopaden
Když se počátkem ledna vloupal tehdy 
neznámý zloděj do kasičky pod vánočním 
stromem na Masarykově náměstí, vyvo-
lalo to pobouření veřejnosti. Zloděj totiž 
ukradl část výtěžku na dobročinné účely. 
Díky zveřejněným záznamům z kamero-
vého systému se pachatele podařilo policii 
dopadnout. „Mladistvý se ke krádeži při-
znal a uvedl, že ze sbírky v kasičce odcizil 

2 700 korun v bankovkách,“ řekla přerov-
ská policejní mluvčí Miluše Zajícová. K ce-
lému výtěžku se pachatel naštěstí nedostal 
a v kasičce zůstalo 30 tisíc korun, které byly 
předány mobilnímu hospici Strom života. 
Ten za vybrané peníze pořídil potřebné 
dýchací přístroje. Jak se později ukázalo, 
zloděj měl na svědomí i vloupání do pro-
dejního stánku v Palackého ulici. (red)

Strážníci pokutují rumunského řidiče, který porušil zákaz vjezdu do města pro vozidla nad 
12 tun. Foto: Anna Vojzolová

Z HISTORIE 
Prvotní policejní organizace se v Pře-
rově objevuje již za Karla staršího ze 
Žerotína. Samotná obecní policie, tak 
jak si ji představujeme v současnosti, 
ale začala v Přerově působit až v druhé 
polovině 19. století. Strážníci ve městě 
sloužili až do roku 1942, kdy byli za-
řazeni do bývalé protektorátní policie 
a po válce se pak stali součástí SNB 
(Státní národní bezpečnosti). 
V době mocnářství i za první republiky 
dělali strážníci prakticky kompletní po-
licejní práci a měli i neuniformovanou 
složku. Pátrali, zatýkali, vyšetřovali, 
ohledávali mrtvé, prováděli daktylo-
skopické záznamy, potírali prostituci, 
stíhali lesní pych, řešili přestupky i zá-
važné zločiny. V Přerově totiž nebyla 
státní policie, ačkoliv rada města něko-
likrát žádala, aby byla městská policie 
zestátněna a stát tak přispěl finančně 
na bezpečnost. Ve městě tedy vykoná-
vala veškerou policejní činnost městská 
policie a mimo město pak četnictvo. 
V roce 1875 bylo ve službě 5 strážníků 
a v roce 1918 již 31 a v roce 1942 slou-
žilo 36 mužů.

Městská policie v číslech
V současné době pracuje u Městské 
policie Přerov 50 strážníků. Při zásazích 
jim pomáhají 4 vycvičení psi. K dispozi-
ci mají 6 vozidel a motorový člun. 

Na rozbitou pokladničku narazil náměstek primátor Petr Kouba. Foto: Město Přerov



AKTUÁLNĚ Z PŘEROVA DENNÍ ZPRAVODAJSTVÍ NA WWW.PREROV.EU A        TELEVIZE PŘEROV PŘEROVSKÉ LISTY 4/2022  |  11

Den vody, ptactva i Země. Duben se stane oslavou přírody
Měsíc duben bude v Přerově patřit především přírodě. Slavit se bude Den vody, ptactva i Země. Nebude chybět ani tradiční úklidová akce. 

Den Vody 
Světový den vody se slaví od roku 1993 
vždy 22. března. Středisko volného času 
ATLAS a BIOS při této příležitosti připra-
vilo pro děti zajímavou akci na pátek 1. 
dubna. „Akce bude probíhat na zahradě 
Biosu od 9 do zhruba 15 hodin. Pro děti 
připravíme celkem osm různých stanovišť, 
kde budou plnit zajímavé úkoly, ale také se 
zábavnou formou něco naučí. Prohlédnou 
si například model řeky s korytem uprave-
ným i přírodním. Větší kolektivy se musí 
objednat na telefonu na 604 437 965,“ 
připomněl za organizátory Jiří Matoušek ze 
Střediska volného času ATLAS a BIOS. 

Den ptactva 
V pátek 1. dubna se na celém světě už od 
roku 1906 slaví Mezinárodní den ptactva. 
„V sobotu 2. dubna se při této příležitosti 
uskuteční procházka do přírody. Zájemci se 
podívají za ptáky do dobrčického lesa. Sraz 
je v 8.15 u autobusové zastávky Dobrčice –
restaurace. V případě deště se akce konat 
nebude,“ řekl vedoucí Ornitologické stani-
ce Muzea Komenského Josef Chytil. 

Ukliďme okolí BIOS
V sobotu 2. dubna se od 9 do 12 hodin 
uskuteční akce „Ukliďme okolí BIOS“ – 
sraz je v 9 hodin v Bezručově ulici 12 v blíz-
kosti městského parku Michalov. „Spo-
lečně vyčistíme areál velké a malé Laguny 
a les u BIOS. Zajištěno je i drobné občerst-
vení. Akce se koná v rámci celorepublikové 
aktivity Ukliďme Česko,“ sdělila Dagmar 
Mlčáková ze Střediska volného času ATLAS 
a BIOS. Akce se koná za podpory města. 
„Zajistíme pracovní rukavice, velké pytle na 
odpad včetně odvozu nasbíraných odpad-
ků. Zájemci si ale samozřejmě mohou do-

nést rukavice i svoje, vhodné jsou i různé 
igelitové tašky,“ vysvětlila Yvona Machalo-
vá z odboru životního prostředí přerovské-
ho magistrátu. 

Den Země
Den Země se připomíná každý rok 
22. dubna formou oslav a různých infor-
mačních a vzdělávacích akcí zaměřených 
na propagaci a podporu ochrany životního 
prostředí. V Přerově se na pořádání Dne 
Země letos společně domluvilo hned něko-
lik různých spolků a organizací. Milovníci 
přírody a zdravého životního stylu si mo-
hou od 17. do 23. dubna vybrat z celé řady 
zajímavých aktivit.  
V neděli 17. dubna se mohou zúčastnit po-
hybových aktivit inspirovaných cirkusovým 
uměním. „Akce se uskuteční od 12 hodin 
v Michalově na louce u bistra U Králíčka. 
Účastníci si vyzkouší balancování mezi 
stromy na slack line, šplhání a houpání na 
závěsné šále, základy pozemní akrobacie 
v jarní trávě, základní triky s obručemi, in-
stinktivní pohyb inspirovaný přírodou a při-
rozeností; malování na obličej s přírodními 
motivy z říše zvířat, rostlin a lesních du-
chů,“ vysvětlila Jana Syryčanská z Muzea 
Komenského, které aktivity zaštiťuje. 
V úterý 19. dubna od 17 hodin se v ka-
várně Nebe počká uskuteční přednáška na 
téma Budoucnost bez odpadů. 
Ve středu 20. dubna bude od 17.30 
v sále evangelického kostela v ulici Čapka 
Drahlovské probíhat akce „To, co s vámi 
zamýšlím, znám jen já sám“. „Jedná se 
o duchovní program, modtlitbu z Anglie, 
Walesu a Severního Irska s promítáním 
obrázků, hudbou, ochutnávkou britských 
specialit, ale i příběhy naděje nejen uprch-
líků,“ vyjmenovala Jana Syryčanská. Stře-

deční tvoření v muzeu se tentokrát usku-
teční na téma „Cesta jídla“. „Od 15 hodin 
se děti i dospělí mohou těšit na povídání 
o putování potravin z místa vzniku až na 
náš stůl, zábavný kvíz a interaktivní úkoly, 
ale i kolektivní dílo,“ připomněla pracovni-
ce Muzea Komenského. 
Ve čtvrtek 21. dubna čeká na děti Stezka 
Země. „Akce se uskuteční na louce u zahrad-
nictví parku Michalov. Od 9 do 14.30 jsou 
pro děti připraveny různé aktivity a ukázka 
svozové techniky Technických služeb města 
Přerova,“ podotkla Jana Syryčanská. 
V pátek 22. dubna se zájemci mohou vydat 
na vycházku podél nově vznikajícího bio-
koridoru. Sraz je u hvězdárny vždy v celou 
hodinu – tedy v 9, 10 a 11 hodin. „Zúčastnit 
se mohou všechny věkové kategorie, včetně 
maminek s dětmi v kočárcích, či malými tu-
risty na odrážedlech. Společně si prohlédnou 
nově zakládaný keřový pás s ovocnými stro-

my. Po cestě je možné nainstalovat doma 
vyrobené či zakoupené ptačí budky či hmyzí 
domečky,“ vysvětlila Jana Syryčanská. Od 14 
hodin startuje na mostě Legií stezka Proti 
proudu Bečvy. „Určena je pro rodiny s dětmi 
ve věku od 4 do 12 let. Po jejím absolvo-
vání je pro účastníky připraveno slavnostní 
zakončení v parčíku u majáku v Bezručově 
ulici,“ dodala Syryčanská.  Právě zde se také 
od 15.30 uskuteční komentovaná prohlídka 
výstavy o nedávné otravě Bečvy, následně 
pak tuto řeku představí hydrolog Martin 
Rulík. Za špatného počasí se akce přesune 
do Korvínského domu na Horním náměstí. 
Celý program uzavře v sobotu 23. dubna 
ve 14 hodin přednáška Evy Tylové v centru 
Pepř v Palackého ulici na téma Příroda má 
své místo ve městě. Zájemci se dozví více 
o hubení plevele bez glyfosátů, mozaikové 
seči a mnoho dalších informací o šetrných 
přístupech k životnímu prostředí.  (red)

Výjimečný host v centru města
Pozorování ptáků je oblíbeným koníčkem 
mnoha lidí, kteří mají blízký vztah k přírodě 
a její ochraně. Většina z nich začíná s tím, 
že si pořídí ptačí krmítko a pozorují ptáky, 
kteří krmítko navštěvují. Někteří za nimi 
chodí na různá místa ve městě – do Micha-
lova, k Laguně, ale i k řece Bečvě. „Mimo 
běžných vodních ptáků je možné pozorovat 
v centru města Přerova například hvízdáka 
euroasijského. Jde o drobnou kachnu, jejíž 
samec má ve svatebním šatě velmi nápadné 
zbarvení. Má modrý zobák, kaštanově zbar-

venou hlavu se zlatožlutou skvrnou na čele 
a temeni. Hřbet a boky má šedé, břicho bílé 
a černé letky,“ vysvětlil přerovský ornitolog 
Jiří Šafránek. Jak doplnil, hvízdáci hnízdí na 
severu Evropy a u nás se objevují v době 
tahu na zimoviště, které mají v jižní Evropě 
a v severní Africe. Výjimečně zimují i u nás 
na nezamrzlých vodních plochách. Samec, 
který se zdržuje v Přerově, je velmi krotký 
a občas se přiživuje na pečivu, které lidé 
přinášejí kachnám. Často se pase na trávě, 
která je jeho přirozenou potravou.  (red)

Turisté se vydají na okruh mezi mosty, pak mohou vyšlapat na střechu Strojaře
V sobotu 16. dubna se uskuteční vůbec první 
ročník turistického pochodu Přerovské mosty 
aneb Velikonoční putování kolem Bečvy. „Ná-
vštěvníci se projdou po obou březích Bečvy 
na šestikilometrové trase vedoucí od mostu 
Legií až po lávku u tenisových kurtů, mohou 

navštívit i přírodní zónu Lagun,“ přiblížil 
akci Oldřich Smékal z Klubu přátel turistiky 
a sportu Přerov. Jak doplnil, zdatnější turisté 
pak mohou pokračovat až na Grymovský 
most a dále po nové cyklostezce do Prosenic, 
odkud doputují přes sportovní areál až do 

místního muzea. Tato delší trasa je dlouhá 
16 kilometrů. Start pochodu bude od 8 do 
10.30 hodin v těsné blízkosti Tyršova mostu 
- u Vinárny U Červené kočky na nábřeží Pro-
tifašistických bojovníků. V cíli akce budou tu-
risté očekáváni od 11.30 ve V-KLUBU v  Palac-

kého ulici. „Po absolvování povinných kontrol 
na všech mostech čeká na účastníky ještě 
jedna atrakce – a to výstup na hotel Strojař. 
Na jeho střeše si pak zájemci mohou zakoupit 
památeční odznak výstupu,“ doplnil Smékal.  
Každý účastník obdrží v cíli pamětní list.  (red)

Během úklidu dobrovolníci nasbírají desítky pytlů plných odpadků – lidé v přírodě nejčas-
těji odhazují různé plasty.  Foto: Dagmar Mlčáková

Přímo v centru města mohou lidé vidět tuto vzácnou návštěvu – hvízdáka euroasijského.
 Foto: Jiří Šafránek
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Setkání žánrů v dubnu pokračuje  
koncertem akordeonisty Milana Řeháka 
Originální akordeonové kompozice, barok-
ní skladby, virtuózní transkripce i aranže 
populárních písní přinese sólový recitál Mi-
lana Řeháka, jednoho z nejprogresivnějších 
českých akordeonistů, absolventa Královské 
hudební akademie ve Stockholmu a laureá-
ta mnoha mezinárodních soutěží. Akordeo-
nový virtuóz Milan Řehák se se svým progra-
mem One Man Show představí 12. dubna 
v 19 hodin v Městském domě v Přerově.  

„Po úspěšném startu první řady cyklu 
Setkání žánrů nabízí Městský dům po-
kračování oblíbených hudebních večerů, 
určených jak abonentům, tak příchozím 
třeba jen na jeden koncert celého cyklu.  
Projekt pořádají Kulturní a informační služ-
by města Přerova ve spolupráci s umělec-
kou agenturou Globart Brno,“ vzpomněl 
manažer Městského domu Pavel Ondrůj. 
 (red)

Album, na kterém se textařsky podílel 
i Josef Kainar, slaví padesáté narozeniny 
V letošním roce si připomínáme 50 let od 
vydání dnes již kultovní desky Kuře v ho-
dinkách české rockové skupiny Flamengo.  
Na jejím vzniku se těsně před svou smrtí 
podílel jako textař přerovský básník Josef 
Kainar, který by letos oslavil 105 let. „Toto 
půlstoleté výročí oslaví „Kuře“ spolu se 
svojí kapelou Flamengo v Přerově ve čtvr-
tek 21. dubna v Klubu Teplo. Před deseti 
lety si publikum v zaplněném sále užilo 
vystoupení kapely včetně zpěvu Vladimíra 

Mišíka, který letos bohužel ze zdravotních 
důvodů nedorazí,“ vzpomněl Jaroslav Bio-
lek z pořádajícího Klubu Dlažka. Současná 
sestava muzikantů nese název FLAMENGO 
reunion session a opírá se o dvojici původ-
ních členů Flamenga - Pavla Fořta (kytara) 
a Vladimíra „Gumu“ Kulhánka (baskytara), 
kteří pamatují zlatou éru Flamenga. Dopl-
ňuje je Jan Holeček (Hammond B3, zpěv), 
Jiří „Zelí“ Zelenka (bicí, vokály) a Vladimír 
Boryš Secký (saxofon a příčná flétna). (red)

Vytvoří kytaristé rekord? 
Šestý ročník přerovského pokusu o kyta-
rový rekord, kdy na jednom místě hraje 
co nejvíce kytaristů jednu skladbu, se 
uskuteční v neděli 1. května odpoledne 
na hradbách. Kytarovou exhibici pořádá 
jako každoročně Nadační fond Blues nad 
Bečvou za podpory Kulturních a infor-
mačních služeb města Přerova a dalších 
partnerů. Dosud nejúspěšnější ročník byl 
v roce 2019, kdy si prvního května společ-
ně zahrálo na 143 kytaristů. Zájemci, kteří 
se chtějí účastnit rekordu letos, se mohou 
hlásit na adrese www.bluesnadbecvou.
cz, kde najdou akordy, noty a tabulatury 

plánovaných skladeb, které na hradbách 
zazní. Letošní výběr písní, stejně jako 
i v předchozích letech, nabídne žánrovou 
pestrost, a to jak od zahraničních, tak i do-
mácích interpretů. „Doufám, že kytaristé 
začnou brzy cvičit skladby, abychom se 
opět sešli v předcovidovém hojném počtu 
a mohli trhnout další rekord,“ těší se orga-
nizátor akce Pavel Ondrůj. 
Bezprostředně po shromáždění na 
hradbách vystoupí anglický kytarový mág 
Matt Woosey. Na českém turné ho dopro-
vodí kapela The Bladderstones. 
 (red)

Bluesové narozeniny v Pivovaru, 
koncertovat se bude i na hradbách
Aprílovo-májové blues spojené se slav-
nostním galavečerem k 10. výročí zalo-
žení festivalu přichystal pro milovníky 
dobré muziky Nadační fond Blues nad 
Bečvou. 
První zahajovací koncert bude doslo-
va hudebním tornádem – první dáma 
britského blues Bex Marshall vystoupí 
v sobotu 9. dubna v 19.30 hodin. Ga-
lavečer přinese v sobotu 30. dubna špič-
kové koncerty hned dva – v 19 hodin se 
představí kapela Three for Silver, od 21 
hodin se posluchači mohou těšit na Mike 
Rosse. Oba večery se uskuteční v restau-
raci Pivovar. „Americká kapela Three for 
Silver je pro mě zajímavým zjevením. 

Objevuje tradiční americkou hudbu – jde 
o smysluplnou směs folku, blues, coun-
try, americany, klezmeru a roots music. 
Stylový chraplák Toma Waitse vyvažuje 
křišťálově čistý hlas akordeonistky, trio 
doplňuje velmi dobře zpívající houslis-
ta,“ zve fanoušky předseda Nadačního 
fondu Blues nad Bečvou Pavel Ondrůj. 
Stejně emotivní bude virtuózní kytaro-
vá hra Mike Rosse, britského bluesroc-
kového kytaristy, skladatele a zpěváka. 
Ten vezme své posluchače na výlet do 
historie dějin blues. Májový program 
zahrnuje Kytarový rekord na hradbách 
a koncert jazzového zpěváka Stevena 
Santora 26. května na hradbách.  (red)

Kolo jako jasná volba
Kdybych napsal, kolik v tuto chvíli stojí benzín nebo nafta, nebude to zítra již dávno 
pravda. V těchto časech, snad více než kdy jindy, začínáme přemýšlet, jak ušetřit 
a spotřebu paliv omezit. Pro krátké vzdálenosti je řešení nasnadě: jezdit na kole nebo 
chodit pěšky. Dle průzkumu z roku 2016 vlastní dvě třetiny přerovských domácností 
jízdní kola. Navíc je 68 % cest během pracovního dne kratších než 5 km – ideální 
vzdálenost pro krátkou projížďku na kole.
Jsem proto rád, že ve městě je stále více komunikací přátelských k cyklistům. Je 
ale třeba jít až do detailu: není zrovna příjemné přejíždět každou chvíli přes špatně 
uložený obrubník nebo kanálovou vpusť, což nám může v lepším případě vyrazit 
dech. Výzkumy dokládají, že jednou z podstatných složek motivace k jízdě na kole 
je i prosté potěšení z jízdy. Je to ale potěšení, když to s vámi neustále drnčí, musíte 
pořád seskakovat nebo zahýbat pod prudkým úhlem!
Důležitým příspěvkem k cyklodopravě je i nový cyklopodjezd do Předmostí, který 
jsme ještě za dob vlády ODSČSSD navrhli, společně s vlakovou zastávkou. Tu se 
bohužel prosadit nepodařilo, i když by to dnes znamenalo lepší obsluhu Předmostí 
i Velké Dlážky a komfortnější cestu cyklistů bez několikerého křížení s chodci. Zrovna 
nedávno jsem byl ve vlaku svědkem diskuze o této zastávce, kdy se cestující nestačili 
podivovat, proč se nezbudovala. A ještě více, když zjistili, že to bylo mimo jiné díky 
zásadnímu „proti“ KSČM a ODS v roce 2019, která takto „pomáhá městu.“ Čemu 
v Přerově pomohou tyto strany příště?

Jan Horký, zastupitel, architekt a urbanista, Společně pro Přerov a Piráti

Odpověď: Jak je to doopravdy s cyklo
dopravou a s vlakovými zastávkami  
Městu se letos podaří propojit Předmostí přes Palackého ulici až s Komenského ulicí 
před Gymnáziem J. Škody cyklostezkou. Cyklotubus umožňující mimoúrovňové překo-
nání železniční trati u Předmostí je připraven, letos k němu z obou stran přivedeme cy-
klostezku. Předcházelo tomu řešení komplikovaných majetkoprávních záležitostí. Loni 
práce zastavila neočekávaná přeložky plynu - potrubí vedlo jinudy, než uváděly podkla-
dy. Letos stavbě nic nebrání. Znovu se rozběhly práce i v Palackého ulici, které přerušila 
zima. Díky těmto dvěma úsekům se propojení Předmostí se zbývající částí města pro 
cyklisty zásadně zlepší. Kvalitu cyklistické dopravy v Přerově ale ovlivňují i stavby vybu-
dované před desítkami let, nicméně při rekonstrukcích klademe na alternativní způsoby 
dopravy velký důraz. S blížícími se komunálními volbami opakovaně uslyšíme i o dalším 
tématu v dopravě – někdejšímu záměru vybudovat nové vlakové zastávky v Dluhoni-
cích a v Předmostí, na nichž se neshodli ani místní obyvatelé. Ke každému zastavení 
a rozjezdu vlaku totiž patří hluk, který zcela nevyřeší ani sebelepší protihlukové opatře-
ní. Navíc náklady by se muselo výrazně podílet město. Správa železnic požadovala, aby 
radnice kromě obvyklých nákladů např. na chodníky k zastávkám financovala i stavbu 
odbavovací haly, parkoviště i protihluková opatření.  Marně přemýšlím co těm, kteří to 
nyní znovu zmiňují, bránilo v realizaci minulé roky?  To byli v nejužším vedení města. 
Asi bych se marně ptal, proč zastávky v Dluhonicích a Předmostí už neslouží občanům 
či se alespoň nezačaly tehdy budovat.   Michal Zácha, radní města Přerova za ODS

Odpověď: Díky rozumu zastupitelů 
nebyly zastávky realizovány 
Budou volby a pan zastupitel Horký využívá populistické kroky, které by ho měly vést 
k zisku místa v Zastupitelstvu města Přerova na příští volební období. Jsou projekty, 
které mohou být ve prospěch občanů Přerova, avšak podobné návrhy, jako je železniční 
zastávka Předmostí, nemá jednoznačné řešení.
Pane zastupiteli Jane Horký, nebudeme se vyjadřovat k vaší cyklofilosofii. V článku píše-
te, že se bohužel nepodařilo prosadit vybudování vlakové zastávky v Přerově-Předmostí. 
Díky rozumu zastupitelů nebyla tato akce, vámi prosazovaná, realizována. Máte pravdu 
v tom, že KSČM po prostudování a na základě odborných stanovisek hlasovala proti 
vašemu návrhu. Nevíme, proč vzpomínáte rok 2019. Doporučujeme, abyste si našel 
v archivu 19. zasedání zastupitelstva, konané dne 22. 8. 2016.
To je počteníčko, včetně příspěvku tehdejšího primátora pana Puchalského, do tisku. Vždyť 
v té době jste se rozhádali v radě města i v tehdejší koalici. Výsledkem byl odchod ing. Tuží-
na z koalice a také jeho vyjádření k práci primátora Puchalského.  Jezděte si na kole, choďte 
pěšky, ale hlavně vzpomínejte, vždyť i vy jste byl v té době radním města Přerova.  Dopo-
ručujeme vám, abyste se netrápil otázkami, co pro Přerov přinesou různé strany či hnutí.
Komunističtí zastupitelé na jednání prosazují a podporují vždy taková usnesení, která 
jsou ve prospěch občanů a rozvoje města. KSČM je stranou opoziční a jedna z hlavních 
priorit je řádné hospodaření s majetkem města Přerova. Vytahování peněz z kapes ob-
čanů Přerova na řádně nepřipravené projekty podporovat nebudeme. 
 Věra Vránová, Zdeněk Žamboch, zastupitelé za KSČM
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Přerovské děti budou vystavovat v Senátu

Od úterý 12. dubna bude v Senátu Parla-
mentu České republiky k vidění výstava vý-
tvarného oboru přerovské ZUŠ B. Kozánka, 

která se uskuteční na základě pozvání mís-
topředsedkyně senátu Jitky Seitlové. Výstava 
prací žáků bude k vidění do 25. dubna. (red)

Rychlým tempem pokračují stavební práce v ulici Trávník – v budově bývalého Chemo-
projektu vzniká centrum pro osoby trpící Alzheimerem či stařeckou demencí. Chátrající 
budovu od města koupila společnost Domov Alzheimer za bezmála 16 milionů korun, 
do proměny na moderní centrum pro seniory se zhoršenou pamětí investuje přibližně 
135 milionů korun. Noví klienti by se sem měli nastěhovat už příští rok - celkem zde 
bude k dispozici 114 lůžek.  Foto: Jan Gebauer  Foto: Světlana Lašáková

Věřte, nevěřte aneb aprílové hádání s Přerovskými listy. Uhodnete?
První dubnový den je od nepaměti spojený s různými vtípky, žertíky a drobnými zlomyslnostmi. My jsme si pro čtenáře Přerovských listů přichystali 
malý aprílový kvíz – několik příběhů a zajímavostí z města Přerova. Schválně – kdo uhodne, co je pravda a co lež? Správné odpovědi zájemci nalez-
nou na zadní straně tohoto vydání nad tiráží.  

Příběh první 
Přerovská nemocnice se začala stavět 
v roce 1911. Protože se ale tehdejším rad-
ním zdál původní milionový rozpočet na 
stavbu příliš vysoký, dali příkaz projektan-
tovi, aby navrhl nemocnici za sedm set tisíc 
korun. Což beze zbytku splnil. Jen už se 
nepochlubil, že z dokumentace vymazal 
stropy, pilíře, schody i operační sály. Takto 
ošizený projekt bez problémů prošel přes 
úředníky a znalce, kteří ho „odklepli“.  Na 
pochybení se přišlo až při samotné stavbě. 

Příběh druhý 
Ještě než se Přerovští pustli do stavby ne-
mocnice, staralo se na zlomku devatenác-
tého století o zdraví obyvatel celého okresu 
jedenáct lékařů, pět magistrů chirurgie, 
čtyři lékárníci a stovka porodních bab. Zají-
mavé je, že se lidé se zlomeninami obraceli 
ale také na katy, kteří sice hříšníkům lámali 
údy, ale zároveň je uměli i napravovat. 
Bradýři, čili holiči, zase nemocným pouštěli 
žilou. 

Příběh třetí 
Rozesmátá žena sedící na sudu  třeba 
s korbely piva v ruce, rozjaření muži pova-
lující se mezi sudy – právě takové žíznivé 
pozdravy z Přerova rozesílali lidé v roce 
1911. Série pohlednic měla představit 

Přerov jako město, kde se daří pivovarnic-
tví. Právo vařit pivo získali Přerované před 
sedmi sty šedesáti šesti lety – v roce 1256 
požádal krále Přemysla Otakara II. o udě-
lení privilegií a s nimi i o právo vařit pivo 
přerovský kastelán Smil. 

Příběh čtvrtý 
Pivnice U Mrtvoly, která dlouhá léta stávala 
v ulici 5. května, patřila svého času mezi 
oblíbené místo pijáků. Své pojmenování 
nedostala podle nedalekého hřbitova, ale 
vraždy, která se v ní odehrála. V 18. století 
se totiž ještě jmenovala U Václava – pod-
le  podle majitele Václava Hřiba. V roce 
1864 zde přistihl  štamgast František Zá-
toral svou dívku Alžbětu při nevěře s hos-
tinským a na místě ho zabil. Od té doby 
nikdo hospodě neřekl jinak než U Mrtvoly, 
později se název stal oficiálním. 

Příběh pátý
Jedna z nejstarších přerovských hospod 
nese už od roku 1887 název U Labutě. Jak 
přišla ke svému jménu? Povídá se, že v de-
vatenáctém století zdědil hostinec mladík 
Arnošt i se zlou sudbou, že pokud tu žijí 
manželé a jeden z nich zemře, druhý ho 
do roka bude následovat. Vzal si za ženu 
Madlenku – ale krátce po svatbě musel na 
vojnu. Po půl roce přišla zpráva, že padl. 
Všichni čekali, že do roka ho bude jeho 

žena následovat, ale nestalo se tak. Podle 
toho poznali, že Arnošt žije – do hospody 
se opravdu po čase vrátil.

Příběh šestý 
Výklenek na přední fasádě jednoho 
z domů na Horním náměstí zdobí Jezulát-
ko. To si přímo z Jeruzaléma přivezl před 
více než třemi sty lety původní majitel 
domu, který s tamními kupci obchodoval. 
Bohatý přerovský obchodník za ni tehdy 
zaplatil padesát tisíc šekelů. Lidé na Hor-
ním náměstí dlouhá léta věřili, že Jezulát-
ko hlídá toto místo – a že dokud bude na 
svém místě, nemůže se jejich domovům 
stát nic zlého.

Příběh sedmý
Ve třicátých letech minulého století se Pře-
rov dostal na stránky světových novin. Byla 
to ale popularita, o kterou nikdo nestál. 
Zdejší podnikatel Antonín Valla choval na 
dvorku svého domu v Čechově ulici vel-
ké množství exotických zvířat – od hadů 
přes levharty, mrože, velbloudy, krokodýly, 
až po tygry. Muž s nimi obchodoval. Do-
mem, kde vyhladovělá zvířata žila ve velmi 
špatných podmínkách, prošlo tisíce zvířat. 
V roce 1932 odhalili praktiky chovatele 
novináři a zástupci ochranářských spolků. 

Příběh osmý
V listopadu 1884 otřásl přerovským gym-
náziem nevídaný skandál. Tehdejší ředitel 
Jakub Škoda dostal přípis od soudce, který 
upozorňoval na to, že místní obchodník 
Josef Vojtek prodává studentům kondomy. 
A tak začalo velké vyšetřování. Nakonec 
se tři studenti Ludvík Ledvina, Vilém Ku-
žela a František Leypolt přiznali, že navedli 
čtvrťáka Jana Otáhala, aby koupil kondom. 
Nalhali mu, že koton, jak se tehdy této 
antikoncepční pomůcce říkalo, je obvaz 
na bolavý prst. Student Ledvina, který pak 
kondom nafoukl a vysvětlil spolužákům, 

k čemu slouží, byl ze školy nakonec pro 
nemravnost vyloučen. 

Příběh devátý
Je známo, že Bedřich Smetana pocházel 
z rodiny sládků. V roce 1872, kdy se za-
čalo v přerovském pivovaru vařit pivo, se 
prvním sládkem stal jeho bratr Antonín. 
Během svého pobytu bydlel v domě U Zla-
tého jelena v dnešní Wilsonově ulici, později 
dostal služební byt přímo v areálu pivovaru, 
kde s rodinou pět let žil. Předtím vařil pivo 
v Týně nad Bečvou, ale tam se jeho marnivé 
manželce nelíbilo. Ačkoliv si dodnes mnozí 
Přerované myslí, že Smetanova ulice odka-
zuje na slavného hudebního skladatele, do-
opravdy byla pojmenována na počest první-
ho přerovského sládka Antonína Smetany.  

Příběh desátý 
1. září roku 1841 projel Přerovem první 
vlak. Souprava o čtyřech vozech sem mí-
řila z Uherského Hradiště a vlak tuto trasu 
zdolával celé dvě hodiny. I třicetikilomet-
rová rychlost ale byla pro tehdejší diváky 
čekající na první spoj závratně rychlá. Na 
palubě vlaku tehdy cestoval i samotný Fer-
dinand I. Dobrotivý – rakouský císař, král 
uherský, král český a markrabě moravský. 
Nejen díky této vzácné návštěvě se pak stal 
Přerov jedním nejvýznamnějších měst v Ra-
kousku – Uhersku. (red)

Navrhl projektant přerovskou nemocnici 
bez stropů i bez schodišť?
 Foto: Anna Vojzolová

Váže se k restauraci U Labutě pověst o ta-
jemném prokletí?
 Foto: Anna Vojzolová

Byl v domě U Zlatého jelena ubytovaný 
bratr Bedřicha Smetany?
 Foto: Anna Vojzolová
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
TJ Spartak Přerov • Vítězslav Vaculík • tel.: 
776 806 161
6.4. Horní Lideč – Lačnovské rybníky – 
Lačnov – Horní Lideč, 12 km, vlak 7.28, 
vede C. Punčochářová
9.4. Hukvaldy – Větřkovice – Příbor, 12 
km, vlak 6.05, vede C. Punčochářová
13.4. Střeň – Šargoun – Litovel – Červen-
ka, 13 km, vlak 8.03, vede H. Dittelová
20.4. Stražisko – Lipová – Špacírštejn – 
Seč, 14 km, vlak 7.03, vede V. Mužíková
23.4. Dolní Věstonice – Děvín – Klentnice 
– Turold – Mikulov, 14 km, vlak 5.40, vede 
H. Dittelová
27.4. Napajedla – Pohořelice – Karlovice 
– Svatá voda – Malenovice, 14 km, vlak 
7.38, vede M. Ligurský
30.4. Postřelmov – Brníčko – Bradlo – 
Nová Hradečná, 19 km, vlak 7.03, vede 
M. Ligurský

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
SK Přerov • Eva Machalová, tel.: 
725 017 083
2.4. Hrubá voda-Jívová-Domašov n/Bu-
diš., 17 km, vede Sedláková, vlak 7.03, 
účast nahlásit vedoucí
7.4. Babice u Štenberka-Mladějovice, 
10 km, vede Láhnerová, vlak 7.03, ved. 
z Brodku
9.4. Šmelcovna-údolí B. potoka-Vev. Bi-
týška, 12 km, vede Šťávová, vlak 6.37, 
ved. čeká v Brně
14.4. Jarní vycházka Žebračkou, 10 km, 
vede Michňová, 9.00 sraz u sokolovny
14.4. Uherské Hradiště-Spytihněv-Napa-
jedla, 14 km, vede Válková, vlak 7.48
16.4. Bohdíkov-Šumperk, 13 km, vede 
Bernátová, vlak 8.12
21.4. Hlinsko-Křídlo-Brusné-Bystřice p/H., 
12 km, vede Peprnová, vlak 7.48
21.4. Blatec-Drahlov-Dub n/M., 10 km, 
vede Lančová, vlak 7.03, ved. z Brodku
23.4. Vizovice-Spletený vrch-Klokočí-Vi-
zovice, 15 km, vede Sedláková, vlak 7.24, 
účast nahlásit vedoucí
28.4. Přerov-Tovačov, 15 km, vede Válko-
vá, 8.30 sraz u nádraží, pěšky
28.4. Česká Skalice-Babiččino údolí, 
14 km, vede Michňová, vlak 6.12
30.4. Štramberk-Bílá hora-Kopřivnice, 
15 km, vede Šťávová, 7.24, KPČ

 VÝSTAVIŠTĚ PŘEROV
10.4. Setkání chovatelů
17.4. Bleší trhy
24.4. Setkání chovatelů

OSLAVY DNE ZEMĚ V PŘEROVĚ
Kontaktní osoba: Jana Syryčanská, tel.: 
581 219 910, syrycanska@prerovmuzeum.cz
16.4. Pochod přerovskými mosty (start 8.00 
– 10.30, vinárna U Červené kočky)
17.4. Pohybové aktivity inspirované cir-
kusovým uměním a přírodou (12.00 – 
17.00, park Michalov)
19.4. Budoucnost (bez) odpadků (17.00, 
kavárna Nebe počká)
20.4. To, co s vámi zamýšlím, znám jen 
já sám (17.30, evangelický kostel, Č. 
Drahlovského)
Tvoříme v muzeu: Cesta jídla (15.00 – 
17.00, Muzeum Komenského)
21.4. Stezka Země (9.00 – 14.30, louka 

KINO HVĚZDA PŘEROV 
01.04. 18.00 Poslední závod 160,- 12+
01.04. 20.00 Morbius dabing 160,- 15+
02.04. 15.30 Ježek Sonic 2  P/Bijásek 2D, dabing 160,-/140,-
02.04. 17.30 Betlémské světlo 160,- 12+
02.04. 19.30 Známí neznámí 160,- 12+
03.04. 10.00 Ježek Sonic 2 – Bijásek dabing 160,-/140,-
03.04. 15.30 Proměna Bijásek dabing 160,-/140,-
03.04. 17.30 Mimořádná událost BS 80,- 12+
03.04. 19.30 Morbius titulky 160,- 15+
04.04. 18.00 Známí neznámí 160,- 12+
04.04. 20.00 Cyrano   P titulky 160,- 12+
05.04. 17.30 Uncharted dabing 160,-
05.04. 19.30 Spider-Man: Bez domova LEVNÉ ÚTERÝ dabing 80,-
06.04. 18.00 Morbius titulky 160,- 15+
06.04. 20.00 Betlémské světlo 160,- 12+
07.04. 10.00 V létě ti řeknu, jak se mám BS česky 80,-
07.04. 17.30 Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství RP titulky 160,-
07.04. 20.00 René - Vezeň svobody RP 160,-
08.04. 17.30 Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství dabing 160,-
08.04. 20.00 Stínohra RP 160,- 12+
09.04. 15.30 Ježek Sonic 2 – Bijásek dabing 160,-/140,-
09.04. 17.30 Morbius dabing 160,- 15+
09.04. 19.30 Známí neznámí 160,- 12+
10.04. 15.30 Příšerákovi 2 - Bijásek P, dabing 160,-/140,-
10.04. 17.30 Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství dabing 160,-
10.04. 20.00 Poslední závod 160,- 12+
11.04, 17.00 Batman titulky 160,- 12+
11.04. 20.00 Stínohra 160,- 12+
12.04. 18.00 Ztracené město titulky 160,-
12.04. 20.00 Morbius titulky 160,- 15+
13.04. 17.30 Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství titulky 160,-
13.04. 20.00 Stínohra 160,- 12+
14.04. 10.00 Srdce na dlani BS 80,-
14.04. 17.30 Vyšehrad: Fylm RP 160,- 12+

14.04. 19.30
Seveřan  RP + po filmu jedinečné setkání 
se staviteli lodí do filmů Seveřan, Letopisy 
Narnie, Mlhy Avalonu i seriálů Hry o trůny 
a Vikingové

titulky 160,- 15+

15.04. 17.30 Fantastická zvířata: Brumbálova tajem-
ství dabing 160,-

15.04. 20.00 Vyšehrad: Fylm 160,- 12+
16.04. 15.30 Zlouni  P – Bijásek dabing 160,-/140,-
16.04. 17.30 Morbius dabing 160,- 15+
16.04. 20.00 Betlémské světlo 160,- 12+
17.04. 15.30 Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství dabing 160,-
17.04. 18.00 V létě ti řeknu, jak se mám BS 80,-
17.04. 20.00 Seveřan titulky 160,- 15+
18.04. 17.30 Známí neznámí 160,- 12+
18.04. 19.30 Batman titulky 160,- 12+
19.04. 17.30 Uncharted LEVNÉ ÚTERÝ dabing 80,-
19.04. 20.00 Stínohra 160,- 12+
20.04. 18.00 Vyšehrad: Fylm 160,- 12+
20.04. 20.00 Morbius titulky 160,- 15+
21.04. 10.00 Betlémské světlo BS 80,- 12+
21.04. 18.00 Po čem muži touží 2 RP 160,-
21.04. 20.00 Notre-Dame v plamenech RP titulky 160,-
22.04. 17.30 Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství titulky 160,-
22.04. 20.00 Po čem muži touží 2 160,-
23.04. 15.30 Proměna – Bijásek dabing 80,-
23.04. 17.30 Po čem muži touží 2 160,-
23.04. 19.30 Seveřan titulky 160,- 15+
24.04. 10.00 Tajemství staré bambitky 2 Bijásek 80,-
24.04. 15.30 Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství dabing 160,-
24.04. 18.00 Betlémské světlo BS 80,- 12+
24.04. 20.00 Morbius dabing 160,- 15+
25.04. 18.00 Ztracené město titulky 160,-
25.04. 20.00 Po čem muži touží 2 160,-
26.04. 17.30 Expediční kamera 2022 titulky 160,-
27.04. 17.30 Uncharted dabing 160,-
27.04. 19.30 Poslední závod 160,- 12+
28.04. 10.00 Betlémské světlo BS 80,- 12+
28.04. 17.30 Panství Downton: Nová éra RP, titulky 160,- 12+
28.04. 20.00 Promlčeno RP 160,- 12+
29.04. 18.00 Promlčeno 160,- 12+
29.04. 20.00 Panství Downton: Nová éra titulky 160,- 12+
30.04. 15.30 Zlouni  P – Bijásek dabing 160,-/140,-
30.04. 17.30 Po čem muži touží 2 160,-
30.04. 19.30 Morbius titulky 160,- 15+
Změna programu vyhrazena. 
P = premiéra | RP = republiková premiéra 
BS=Biosenior Bijásek = předst avení pro děti | ART = filmový klub

u zahradnictví parku Michalov)
22.4. Vycházky podél nově vznikajícího 
biokoridoru (start u hvězdárny v 9.00, 
10.00 a 11.00)
Proti proudu Bečvy (14.00 – 16.00, start 
na Mostě legií)
Odpoledne pro Bečvu (od 15.30, parčík 
u majáku, Bezručova ulice)
23.4. Příroda má své místo ve městě 
(14.00, centrum Pepř, Palackého 24)

DUHA KLUB DLAŽKA
www.dlazka.cz 
1. – 3.4. Pošta pro tebe – akční víkend pro 
mládež, Rajnochovice
14. – 17.4. Velikonoce pro děti, Raj-
nochovice
14. – 18.4. Český ráj velikonoční – pro 
rodiče s dětmi, Rakousy
21.4. Kuře v hodinkách – Flamengo Reu-
nion Session, Klub Teplo
22. – 24.4. Velký táborový konkurz – ško-
lení začínajících táborových vedoucích, 
Rajnochovice
28.4. HER – rock u USA, Klub Teplo

FARMÁŘSKÉ TRHY
14.4., 9.00 – 16.00 náměstí T. G. Masa-
ryka 
Prodej pečiva, uzenin, mléčných výrobků, 
koření, rukodělných výrobků a mnoha 
dalšího. 

JARNÍ ZASTÁVKY S KOMENSKÝM 
– NOVÝ SVĚT V OBRAZECH V PŘEROVĚ

do 22.4. – výstava ve veřejném prostoru – 
výzdoba autobusových zastávek ve městě 
vytvořena žáky a studenty přerovských 
škol a dalšími tvůrci

MĚSTSKÝ DŮM
www.mdprerov.cz
2.4., 20.00, Džínový bál
– k tanci a poslechu hraje skupina Re-Vox
3.4., 15.00, Míša Růžičková
– zpíváme a tančíme s Míšou Růžičkovou
12. 4., 19.00, Akordeonový virtuóz Milan 
Řehák & One Man Show
– originální akordeonové kompozice, ba-
rokní skladby, virtuózní transkripce i aran-
že populárních písní přinese sólový recitál 
Milana Řeháka
11.4., 20.00, Partička na vzduchu
– skvělá improvizační show tak, jak ji 
všichni známe – Michal Suchánek, Ri-
chard Genzer, Igor Chmela, Michal No-
votný, Marián Čurko, Dano Dangl nebo 
Dalibor Gondík vždy všechny rozesmějí, 
představení je přeloženo z 15.9.2021, za-
koupené vstupenky zůstávají v platnosti, 
prodej vstupenek pouze v síti www.Ticket 
Stream.cz
24.4., 13.30, Nedělní party
– tradiční taneční odpoledne se skupinou 
Mini

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
Setkávání seniorů SPOLU, Centrum  
SONUS, Palackého 17a/2833, Přerov
Pondělí 4.4. 
8.30 hod. cvičení s prvky Tai Chi
9.45 hod.  Ledviny, pramen života – Olga 
Župková
Čtvrtek 7.4.
8.15 hod. smovey kruhy

www.kinohvezdaprerov.cz
tel.: 581 33 13 13
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9.30 hod. cvičení na balónech 
Pondělí 11.4. 
8.30 hod. cvičení s prvky Tai Chi
9.45 hod. Malé povídání o velikonočních 
zvycích a jarních obyčejích – Martina Krej-
čířová
Čtvrtek 14.4. 
8.15 hod. smovey kruhy
9.30 hod. jóga pro seniory
Čtvrtek 21.4. 
8.15 hod. smovey kruhy
9.30 hod. cvičení na balónech 
Pondělí 25.4. 
8.30 hod. cvičení s prvky Tai Chi
9.45 hod. Jak předcházet rizikovým situa-
cím – beseda s Lenkou Škodovou z oddě-
lení prevence Městské policie Přerov 
Čtvrtek 28.4. 
8.15 hod. smovey kruhy
9.30 hod. jóga pro seniory
PC kurz pro všechny co „neumí“ zapnout 
počítač a nebojí se myší – 7 lekcí, vždy 
v pondělí 14.45 – 16.15, zahájení 24.4., 
cena 450 Kč, Centrum SONUS, Palacké-
ho 17a, přihlášky u M. Krejčířové, tel.:  
777 729 521.

VYNÁŠENÍ SMRTKY S TRÁVNÍČKEM
3.4., začátek v 10.30 od Cukrle (U Bečvy 1)
průvod dětí z folklorního souboru Trávní-
ček, vhození Smrtky do Bečvy

REJ STRAŠIDEL
1.4., 19.15 hodin, Horní náměstí – pře-
rovská strašidla a TOM Lišáci zvou všech-
ny, kteří si rádi hrají – velké, malé, děti 
i dospělé, na tradiční 13. ročník jarního 
setkání strašidel

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
30.4., 17.00, Bašta u Dokládalů, Laguna 
– TOM Lišáci a sbor přerovských strašidel 
vyzývají čarodějnice všeho věku, aby oprá-
šily čarodějnické kostýmy, nastartovaly svá 
košťata a přiletěly na dvanácté Pálení ča-
rodějnic

LOUTKOVÉ DVADLO SOKOLA 
PŘEROV „PŘEROVSKÝ KAŠPÁREK“ 

začátek představení ve 14.00 a 16.00, 
vstupné 60 Kč
3., 10. a 17.4. O ZAKLETÉ LABUTI

DEN CIVILNÍ PROTILETECKÉ OCHRANY 
NA ŠVÉDSKÝCH ŠANCÍCH

Klub vojenské historie Přerov
9.4., 10.00 – 16.00, prezentace civilní 
obrany, historie a vývoje plynových ma-
sek, soutěže, prohlídka pozorovatelny na 
Švédských šancích, akce se koná pouze za 
příznivého počasí

SOUTĚŽ SKRYTÝ PŘÍBĚH 
V PŘEROVĚ – AMOSOVA LATINA

Soutěž o turistický deník a tričko Skrytých 
příběhů, doba trvání soutěže měsíc duben. 
Po stažení mobilní aplikace, absolvování 
trasy a vyřešení úkolů, obdrží účastníci 
drobnou odměnu v MIC Přerov. Podmínky 
soutěže na www.skrytepribehy.cz, FB Skry-
té příběhy a Instagram, FB MIC a MEIS.

SVČ ATLAS A BIOS, PŘEROV
www.svcatlas-bios.cz
1.4. Den Vody v BIOS 9 –15

2.4. Ukliďme okolí BIOS – v rámci akce 
Ukliďme Česko – 9.00 – 12.00, sraz 
účastníků ve dvorním traktu BIOS (Bezr-
učova 12)
4.– 8.4. Velikonoční salon – celotýdenní 
akce pro školy, školky i veřejnost s ukáz-
kami lidové tvořivosti, denně 8.30 – 11.30 
a 13.00 – 17.00, v pátek jen dopoledne
od 10.4. Velikonoční výstava – nám. TGM 
(bývalý EMOS) 
13.4. Velikonoční poklad – 8.30 – 12.00, 
pro MŠ a veřejnost
17.4. Vystoupení dětí ze zájmových 
kroužků (Horní náměstí)
20.4. Rybářská soutěž Chyť, poznej a pusť 
pro mladé rybáře do 15 let, přihlášky v BIOS
21.4. Stezka Země – 9.00 – 14.30, akce 
v rámci Týdne Země pro školní kolektivy 
a veřejnost
25.4. Okresní kolo SOČ on-line
29.4. Místní kolo soutěže Zlatý list – pro 
přihlášené školní kolektivy

VELIKONOČNÍ KONCERTY – 
ENTUZIASTÉ A HOSTÉ

23.4., 15.00 Prosenice, kostel sv.Jana 
Křtitele 
23.4., 18.00 Doloplazy, kostel sv. Cyrila 
a Metoděje 
24.4., 16.00 Přerov, kostel sv. Vavřince
24.4., 18.00 Rokytnice, kostel sv. Jakuba

JARNÍ JÍZDA VETERÁNŮ
http://www.oldtimer-helfstyn.cz/
24.4., 9.00 – 11.00, Horní náměstí 
a nádvoří zámku, první jarní setkání ve-
teránů s vyjížďkou na hrad Helfštýn pro 
historická vozidla do roku výroby 1970

APRÍLOVO-MÁJOVÉ BLUES
Nadační fond Blues nad Bečvou 
9.4., 19.30, Bex Marshall, první dáma 
britského blues (restaurace Pivovar)
30.4. Slavnostní galavečer – 10. výročí 
Nadačního fondu Blues nad Bečvou (re-
staurace Pivovar)
19.00 – Three for Silver
21.00 – Mike Ross 

V-STUDIO POHYBU
Komenského 46 • www.v-studiopohybu.cz
25.4., 18.00 Jak aktivovat schopnost těla 
se uzdravovat – téma příjemného setkání, 
poznání a ověření

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
www.knihovnaprerov.cz
Akce pro dospělé:
4.4. – 9.5. S pastelkami za zvířaty – vý-
tvarný kurz pro dospělé, učebna MK 
v Přerově, Žerotínovo nám. 36, každé 
pondělí kromě 18. 4., 16.00 – 18.00 (jen 
pro přihlášené)
5.4. Živá semínka – přednáška Veroniky 
Mergentalové, učebna MK v Přerově, Že-
rotínovo nám. 36, od 17.00
7.4. – 12.5. Kurz trénování paměti s lek-
torkou Jitkou Krásnou, učebna MK v Pře-
rově, Žerotínovo nám. 36, každý čtvrtek 
9.00 – 10.30 nebo 16.30 – 18.00 (jen pro 
předem přihlášené)
11.4. – 14.4. Prodej vyřazených knih a ča-
sopisů, suterén MK v Přerově, Žerotínovo 
nám. 36, každý den kromě středy 8.00 – 
17.00

12.4. Virtuální Univerzita třetího věku – 
videopřednáška pro studující seniory na 
téma Dějiny oděvní kultury, učebna MK 
v Přerově, Žerotínovo nám. 36, 10.00 – 
11.30 a 13.00 – 14.30
26.4. Libavsko: jedinečné území přírody 
– přednáška Dušana Pořízky, učebna MK 
v Přerově, Žerotínovo nám. 36, od 17.00
27.4. Hedvábná stezka: po stopách dáv-
ných karavan z Turecka do Číny – cestova-
telská beseda s Martinem Půlpánem (Lost 
Czech Man), Ministerstvo zemědělství ČR 
v Přerově, Wurmova 2, od 17.00 
Akce pro děti:
1.4. Noc s Andersenem – nocování dětí 
v knihovně se zábavným programem, 
půjčovna pro děti, Palackého 1, od 18.00 
1., 8., 22. a 29. 1. Herní klub „Háčko“ 
(stolní a společenské hry), půjčovna pro 
děti, Palackého 1, 14.00 – 16.00 
5. 4. Tvořivá dílna – malované polystyre-
nové vejce, půjčovna pro děti, Palackého 
1, od 15.00 
7., 14., 21. a 28. 1. X-BOX (oblíbené po-
hybové aktivity), půjčovna pro děti, Palac-
kého 1, 12.00 – 17.00 
Akce v místních částech:
1.4. – 14.4. Zelené jaro – výsev řeřichy, 
Lověšice, v provozní době knihovny
1.4. – 30.4. Tvořivé dílny – veselé stoján-
ky na vajíčka, Čekyně a Lýsky, v provozní 
době knihoven
9.4. Velikonoční tvořivá dílna, Dluhonice, 
od 17.00
9.4. Tvořivá dílna – velikonoční zápichy, 
Žeravice, v provozní době knihovny
11.4. Tvořivá dílna – zdobení velikonočních 
kraslic, Henčlov, 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 
Stálé expozice: 
Rekonstrukce historických školních tříd
Blahoslav, Komenský a Přerov
Archeologie Přerovska
Entomologie
Mineralogie
Národopis Hané a Záhoří
Tajemství tónu zvonu 
Veduty Přerova a vyhlídka z věže 
Výstavy:
do 29.5. Čtvero ročních období – JARO – 
výstava školních obrazů, vstupné 20/10 Kč
do 22.5. Jarní zastávky s Komenským – 
ve spolupráci s Výstavní síní Pasáž, výstava 
výtvarných prací na autobusových zastáv-
kách v Přerově 
do 29.5. Cesta světla očima dětí – výstava 
prací studentů ZUŠ B. Kozánka, vstupné 
20/10 Kč
do 26.6. Kartograf Jan Amos Komenský – 
výstava unikátní sbírky Komenského map 
Moravy, vstupné 40/20 Kč
8.4. do 24.7. Cesty do pravěku aneb Ve 
stopách Zdeňka Buriana – výstava sdruže-
ní výtvarníků Paleoart – Art and science, 
vstupné 60/30 Kč
Muzejní edukace pro veřejnost, školní 
a jiné zájmové skupiny: 
NOVINKA! Jídlo: hravě zdravě – poučný, 
ale i zábavný program pro všechny, kteří 
se chtějí naučit zásady zdravého jídelníč-

ku, vhodné zejména pro žáky MŠ a ZŠ, 
délka 60 minut, 40 Kč/žák
NOVINKA! Mapuj s Komenským – děti 
se seznámí se základními kartografickými 
pojmy a vytvoří si vlastní mapu, za dobrého 
počasí probíhá venku, vhodné zejména pro 
žáky ZŠ a SŠ. Délka 75 minut, 40 Kč/žák
NOVINKA! Přerovem po stopách Ko-
menského – vlastivědná procházka Pře-
rovem pro školy s řadou hravých úkolů, 
vhodné zejména pro žáky ZŠ a SŠ, délka 
90–120 minut, 20 Kč/žák
Aktuální nabídku edukačních programů si 
ověřujte telefonicky na tel.: 581 250 531 
(pokladna muzea) nebo na https://prerov-
muzeum.cz/po-skoly
Akce pro veřejnost: 
7.4. Vernisáž výstavy Cesty do Pravěku aneb 
Ve stopách Zdeňka Buriana – slavnostní 
zahájení výstavy výtvarníků skupiny PAS 
(Paleoart – Art and science), od 17.00, Slav-
nostní síň města Přerova (Horní náměstí 1), 
vystoupí kytarové oddělení ZUŠ B. Kozánka 
pod vedením P. Vařáka, vstupné zdarma
12.4. Komentovaná prohlídka výstavy 
Kartograf J. A. Komenský – prohlídka 
výstavy s komentářem kurátorky a kome-
nioložky Heleny Kovářové, od 17.00, kap-
le přerovského zámku (Horní náměstí 1)
20.4. Tvoříme v muzeu: Cesta jídla – vý-
tvarná dílna pro malé i velké na téma 
zdravá strava – u příležitosti Dne Země, 
povídání o putování potravin z místa vzni-
ku až na náš stůl, zábavné úkoly, vznik ko-
lektivního díla, 15.00 – 17.00, přerovský 
zámek (Horní náměstí 1), vstupné 20 Kč
26.4. Komentovaná prohlídka výstavy 
Cesty do Pravěku aneb Ve stopách Zdeň-
ka Buriana – prohlídka výstavy s komen-
tářem autorů, 17.00, velký výstavní sál 
přerovského zámku (Horní náměstí 1)
 *změna termínu vyhrazena
Muzeum Komenského v Přerově si vyhra-
zuje právo na změny v programu. Více in-
formací: Jana Trtíková, tel.: 581 201 929, 
mob.: 725 337 426, e-mail: trtikova@prero-
vmuzeum.cz, www.prerovmuzeum.cz

ORNIS
budova ORNIS je z důvodu rekonstrukce 
pro veřejnost dlouhodobě uzavřena, pro-
vozní doba 9.00 – 15.00
Akce pro veřejnost: 
1. 4. Den ptactva – Pasáž v Přerově, první 
den oživení prostoru papírovými ptáčky 
jako oslava Dne ptactva, volně přístupné, 
do odvolání
2.4. Den ptactva – Dobrčický les, vy-
cházka do přírody s pozorováním ptáků 
a dalších krás jarní přírody, sraz v 8.15 na 
autobusové zastávce u restaurace v Dobr-
čicích, za deště se nekoná
22.4. Den Země – Program v parku u ma-
jáku v Bezručově ulici
15.30 Jan Husák – Bečva v ohrožení – ko-
mentovaná prohlídka výstavy o nedávné 
otravě Bečvy a o dalších hrozbách pro řeku
17.00 Martin Rulík – Živá Bečva? – před-
stavení řeky Bečvy pohledem hydrobiologa
Malované ryby ve vlnách parku od žáků 
výtvarného oboru ZUŠ B. Kozánka a další 
program,  za deště se koná v Korvínském 
domě na Horním náměstí č. p. 31 
30.4. Vítání ptačího zpěvu – Hostýnské 
vrchy – ranní procházka za hlasy ptáků 
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z Hostýna přes Slavkov do Bystřice pod 
Hostýnem s ornitologem Martinem Vy-
mazalem, sraz v 8 hodin na autobusové 
zastávce na Hostýně, ukončení asi ve 13 
hodin, za deště se nekoná 
Ekoporadna – pondělí až pátek, 9.00 
–15.00
Semínkovna – sdílená semínka zdarma – 
obchod Bez obalu, Čechova 947/25
Informace o konání akcí si ověřujte na htt-
ps://ornis.cz/ nebo FB

HRAD HELFŠTÝN
Otevírací doba v  dubnu: 
1.4. do 30.4. – otevřeno denně kromě 
pondělí, 9.00 –17.00 hodin
Výstavy:
od 9.4. do 22.5. Jan Šablický: Prosby 
o věčnost – H-studio na třetím nádvoří, 
vstupné je součástí vstupného na hrad
od 30.4. do 9.10. 40 let Hefaistonu – 
hradní galerie na druhém nádvoří, vstup-
né je součástí vstupného na hrad
Akce pro veřejnost 
9.4.  Vernisáž výstavy Prosby o věčnost – vý-
stava fotografií, montáží a koláží soch a ka-
menických artefaktů autora Jana Šablické-
ho, zahájení ve 14.00, vystoupením kapely 
Blue Apple, H-studio na třetím nádvoří
15.–18.4. Velikonoce na hradě – bohatý 
doprovodný program k velikonočním svát-
kům na hradě Helfštýně, jarmark více než 
dvou desítek řemeslníků, výtvarné dílny 
a soutěže pro děti, ukázka kovářského ře-
mesla atd., o víkendu vystoupení cimbálo-
vých hudebních souborů, vstupné: plné 150 
Kč, snížené 80 Kč, děti do 6 let zdarma
24.4. Jarní jízda zručnosti Oldtimer Clubu 
Helfštýn – přehlídka auto a moto veterá-
nů. Více na: www.oldtimer-helfstyn.cz 
30.4. Vernisáž výstavy 40 let Hefaistonu – 
ohlédnutí za čtyřmi dekádami mezinárodní-
ho setkávání uměleckých kovářů na hradě 
Helfštýn, výstava nejzdařilejších exponátů, 
plakátů, publikací, pamětních triček atd., 
zahájení v 15.00, hraje kapela Hope Astro-
naut, výstava je k vidění do 9. 10. 
30.4. Noční prohlídky hradu – Palác žije 
čichem – speciální noční prohlídky hradu 
včetně znovu zpřístupněného renesanč-
ního paláce, pražení kávy, ukázky kovář-
ského řemesla a další doprovodný pro-
gram, zahájení v 18.00 koncertem české 
písničkářky Amelie Siba, noční prohlídky 
19.00 – 23.00 v každou celou hodinu, 
rezervace míst na noční prohlídce není 
nutná, platba na pokladně hradu v den 
konání, vstupné: plné 200 Kč, snížené 
100 Kč, děti do 6 let zdarma. 
Více informací: https://helfstyn.cz/akce-
-na-hrade-helfstyn 

GALERIE ESO, KRATOCHVÍLOVA 22
V měsíci dubnu můžete v galerii ESO vidět 
mimo jiné zbrusu nové grafiky malíře To-

máše Bíma. Celosvětově uznávaný český 
malíř, grafik a ilustrátor. Vystudoval Od-
borné polygrafické učiliště, obor knihtisk 
a získal stipendium Kunstverein Osna-
brück e.V. v SRN v roce 1983. Absolvoval 
studijní pobyty v Anglii, Francii, Holand-
sku, Itálii, Německu, Španělsku, Thajsku, 
USA aj. Je členem spolku SČVU HOLLAR. 
Ve své tvorbě se zaměřuje na magický 
realismus (prof. F. Dvořák), jeho inspira-
cí jsou američtí precizionisté. Účastnil se 
stovek výstav doma i v zahraničí, ilustroval 
mnoho knih a časopisů. Díky tvorbě pla-
kátů a drobných grafik je známý i široké 
veřejnosti. Jeho díla jsou zastoupena v ga-
leriích, muzeích a soukromých sbírkách 
po celém světě.

VÝSTAVNÍ SÍŇ PASÁŽ
Kratochvílova 14, tel.: 581 217 187 
Pro velký zájem návštěvníků bude ve Vý-
stavní síni Pasáž až do 6.4. prodloužena 
výstava obrazů Jana Hovory.
V úterý 12.4. bude zahájena výstava s ná-
zvem Jsme tu již 50 let pro vaše děti, která 
se váže ke kulatému výročí Základní školy 
Velká Dlážka. Na výstavních panelech mo-
hou návštěvníci nahlédnou do minulosti 
i současnosti školy hlavně díky velkému 
množství fotografií. Tematické členění vý-
stavy pak přehledně zprostředkuje vše vý-
znamné ve školním životě: učitelský sbor, 
akce školy pro děti i učitele, sportovní 
činnosti a jejich významné reprezentanty, 
akce ve školní družině, ocenění SCHO-
LAR, školní časopis Mates, setkávání s ro-
diči, smutný příběh povodně a další. 

GALERIE MĚSTA PŘEROVA 
Až do 27. dubna pokračuje v galerii výsta-
va věnovaná celoživotní profesní tvorbě 
architekta Petra Braunera. S velkým citem 
pro estetiku staveb dokázal navázat na 
meziválečnou tradici a obohatit tvář mo-
ravských měst o řadu kvalitních realizací, 
mezi které patří olomoucký Pavilon A na 
výstavišti Flóra, věžový dům s vodoje-
mem, krematorium v Šumperku nebo 
administrativní budovu Levi International 
před přerovským výstavištěm. Vedle pro-
jektových realizací představuje i publikaci 
Anotace na place s jeho vlastní grafikou 
i verši, která dokladuje Braunerovo celo-
životní moto, a sice, že „architektura by 
neměla být nudná a neměla by postrádat 
humor i poezii“. Výstava je realizována ve 
spolupráci s Muzeem Umění Olomouc.

VÝSTAVNÍ PLOCHA EMOS
Výstava věnovaná 10. narozeninám Na-
dačního fondu Blues nad Bečvou potrvá 
po celé jaro v alternativní výstavní ploše 
v budově na náměstí TGM 16 v Přerově. 
Expozice je procházkou po aktivitách 
fondu od jeho vzniku v roce 2013 až po 

současnost. Nebyly to jen vlastní festivaly 
a koncerty, ale též dárcovství krve, sup-
port pro Přerovský jazzový festival formou 
legendárního Jazzu u piva, organizování 
Letního kina pod Jeřábem, mezinárodní 
workshopy nebo fotografické výstavy. To 
vše si příchozí budou moci oživit v paměti 
díky textovým panelům, fotografiím z po-
řádaných koncertů, dobovým plakátům 
nebo dalším artefaktům.

V-STUDIO POHYBU
Komenského 46, www.v-studiopohybu.cz
25.4., 18.00 Jak aktivovat schopnost těla 
se uzdravovat - téma příjemného setkání, 
poznání a ověření

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
www.knihovnaprerov.cz
Akce pro dospělé:
4.4. – 9.5. S pastelkami za zvířaty – vý-
tvarný kurz pro dospělé, učebna MK 
v Přerově, Žerotínovo nám. 36, každé 
pondělí kromě 18. 4., 16.00 – 18.00 (jen 
pro přihlášené)
5.4. Živá semínka – přednáška Veroniky 
Mergentalové, učebna MK v Přerově, Že-
rotínovo nám. 36, od 17.00
7.4. – 12.5. Kurz trénování paměti s lek-
torkou Jitkou Krásnou, učebna MK v Pře-
rově, Žerotínovo nám. 36, každý čtvrtek 
9.00 – 10.30 nebo 16.30 – 18.00 (jen pro 
předem přihlášené)
11.4. – 14.4. Prodej vyřazených knih a ča-
sopisů, suterén MK v Přerově, Žerotínovo 
nám. 36, každý den kromě středy 8.00 – 
17.00
12.4. Virtuální Univerzita třetího věku – 
videopřednáška pro studující seniory na 
téma Dějiny oděvní kultury, učebna MK 
v Přerově, Žerotínovo nám. 36, 10.00 – 
11.30 a 13.00 – 14.30
26.4. Libavsko: jedinečné území přírody 
– přednáška Dušana Pořízky, učebna MK 
v Přerově, Žerotínovo nám. 36, od 17.00
27.4. Hedvábná stezka: po stopách dáv-
ných karavan z Turecka do Číny – cestova-
telská beseda s Martinem Půlpánem (Lost 
Czech Man), Ministerstvo zemědělství ČR 
v Přerově, Wurmova 2, od 17.00 
Akce pro děti:
1.4. Noc s Andersenem – nocování dětí 
v knihovně se zábavným programem, 
půjčovna pro děti, Palackého 1, od 18.00 
1., 8., 22. a 29. 1. Herní klub „Háčko“ 
(stolní a společenské hry), půjčovna pro 
děti, Palackého 1, 14.00 – 16.00 
5. 4. Tvořivá dílna – malované polystyre-
nové vejce, půjčovna pro děti, Palacké-
ho 1, od 15.00 
7., 14., 21. a 28. 1. X-BOX (oblíbené po-
hybové aktivity), půjčovna pro děti, Palac-
kého 1, 12.00 - 17.00 
Akce v místních částech:
1.4. – 14.4. Zelené jaro - výsev řeřichy, Lo-

věšice, v provozní době knihovny
1.4. – 30.4. Tvořivé dílny – veselé stoján-
ky na vajíčka, Čekyně a Lýsky, v provozní 
době knihoven
9.4. Velikonoční tvořivá dílna, Dluhonice, 
od 17.00
9.4. Tvořivá dílna – velikonoční zápichy, 
Žeravice, v provozní době knihovny
11.4. Tvořivá dílna – zdobení velikonoč-
ních kraslic, Henčlov, v provozní době 
knihovny

GALERIE VÝKLAD
Pasáž
Ve výstavním prostoru v Pasáži se od 1.4. 
bude prezentovat spolek NAŠE SPOLEČ-
NÁ KRAJINA, který v slaví 20 let činnos-
ti. Nezisková odborná organizace NAŠE 
SPOLEČNÁ KRAJINA z.s. sdružuje různě 
zaměřené odborníky se společným cí-
lem podporovat biodiverzitu zemědělské 
krajiny s důrazem na záchranu koroptve 
polní. Největším projektem je ČIŘIKÁNÍ, 
jehož nejznámějšími aktivitami jsou kaž-
doroční Monitoring koroptve a záchranná 
kampaň Adoptuj koroptev. Na 5.500 m2 
orné půdy na okraji velkého půdního 
bloku v lokalitě Přerov-Hvězdárna tvoří 
spolek napůl svépomocí a napůl s pomocí 
přírody zcela nový přírodní biotop nejen 
pro polní ptáky.
 
RODINNÉ CENTRUM SLUNÍČKO 
V PŘEROVĚ

Sokolská 520/26, Facebook: @rcslunicko-
prerov, web www.rcslunicko.cz
7.4., 9.00 – 12.00 a 16.00 – 18.00 Veliko-
noční tvoření - velikonoční jarmark v cen-
tru a možnost tvořit na motivy Velikonoc, 
pro děti budou nachystané hravé aktivity, 
odpoledne možnost si vyzkoušet práci 
s keramickou hlínou
11.4. – 18.4. Velikonoční cesta za zajíč-
kem v Michalově – následujte zajíčky, plň-
te úkoly a užijte si společný čas
23.4., 9.00 -15.00 Bazárek jaro – léto - 
dětské boty, oblečení a potřeby pro děti; 
v době konání bazárku bude otevřena 
dětská herna; prodávající se pro další in-
formace mohou přihlásit na emailu: rcslu-
nicko.bazarek@seznam.cz
30.4., 15.00 – 18.00 Čarodějnický rej – 
promenáda masek, pasování malých čaro-
dějů, vaření kouzelných lektvarů a soutě-
žení; nutné se přihlásit rcslunicko@email.cz
Herna je otevřena od 9.00 – 12.00, pro-
gram začíná od 10.00
Pondělí 15.30 – 18.30 – volná herna s an-
gličtinou pro rodiče
Úterý – herna s programem Zpívánky
Středa – herna s programem Hrátky s ba-
tolátky (nutné se přihlásit)
Čtvrtek  - herna s programem Tvoření, 
odpoledne 16.00  - 18.00 keramika pro 
rodiče s dětmi (nutné se přihlásit)

Rozluštění ze str. 13: Zcela pravdivé jsou příběhy první, druhý, třetí, pátý, sedmý a osmý. Příběh čtvrtý příběh jsme si vymysleli. Jezulátko z šestého příběhu skutečně zdobí jeden 
z domů na Horním náměstí, jeho původ ale majitelé domu neznají. Jádro devátého příběhu je pravdivé – bratr Bedřicha Smetany Antonín skutečně pracoval jako sládek v pivovaru 
v Týně nad Bečvou, do Přerova se ale nepřestěhoval. Sám skladatel pak nějakou dobu pobýval v nedalekém Týnu nad Bečvou. Desátý je pravdivý také z části – císař prvním vlakem 
do Přerova opravdu necestoval. 


