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Přerovské listy jsou k dispozici
už od 22. prosince na  

www.prerov.eu 
a v Mobilním Rozhlase.

Takto vypadal ohňostroj na oslavu nástupu roku 2022 v podání ohněstrůjce Pavla Nováka – a i letošní bude v jeho režii. Uskuteční se 
tradičně na Nový rok a začne úderem šesté hodiny večerní. Sestaven bude jako vzpomínka na přerovské muzikanty – oba Pavly Nováky 
a Jaroslava Wykrenta. „Ohňostroj bude rozdělen do sedmi částí – sedmi písniček. Trvat bude jedenáct minut. Lidé se mohou těšit na 
popovou muziku i tu rockovou v podání Pirilla. Společně zavzpomínáme na krásné chvilky, které nám tito hudebníci přinášeli textem, 
zpěvem a hudbou,“ vzkazuje Přerovanům tvůrce ohňostroje a jmenovec obou zesnulých přerovských zpěváků Pavel Novák. Jak pro-
zradil, světelnou show připravoval dva měsíce. „Nejprve musím vymyslet celý koncept, vybrat a upravit hudbu, vše seskládat v počítači 
a pak ještě nachystat samotnou pyrotechniku,“ prozradil Novák.  Za ohňostroj, který je tradičně nejlépe viditelný z břehů řeky Bečvy 
v blízkosti hradeb, město zaplatilo 120 tisíc korun.  Foto: Stanislav Výskala (red)

Přerované volí prezidenta i nové výbory
Zřejmě hned třikrát za sebou zamíří v lednu někteří Přerované k voleb-
ním urnám. Mezi dvěma koly prezidentských voleb rozhodnou ti, co žijí 
v místních částech, i o složení jejich výborů. Volební místnosti budou 
v místech, kde jsou občané zvyklí volit při klasických volbách.

Volba prezidenta 
Kdo se stane novou hlavou České repub-
liky – o tom rozhodnou občané ve dnech 
13. a 14. ledna. Eventuální druhé kolo 
voleb se bude konat ve dnech 27. a 28. 
ledna. V obou případech se volební míst-
nosti otevřou v pátek od 14 do 22 hodin 
a v sobotu od 8 do 14 hodin. „Volič, který 
se nebude v době voleb zdržovat v mís-
tě svého trvalého pobytu, může požádat 
o vydání voličského průkazu. S ním může 
hlasovat nejen v České republice, ale 
i v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku 
v zahraničí,“ vysvětlil Pavel Šlesinger 
z přerovského magistrátu. Žádost může 
podat osobně na ohlašovně pobytu pře-

rovského magistrátu na adrese Bratrská 
34 do uzavření stálého seznamu ve středu 
11. ledna v 16 hodin, nebo elektronicky 
prostřednictvím datové schránky či v lis-
tinné podobě s ověřeným podpisem nej-
později 7 dní před začátkem voleb. „Sada 
hlasovacích lístků bude dodána všem voli-
čům do schránek, na požádání ji obdrží 
i ve volební místnosti. V případě konání 
druhého kola volby volič hlasovací lístky 
dostane až v hlasovací místnosti,“ doplnil 
Pavel Šlesinger. Volič může okrskovou vo-
lební komisi ze závažných, zejména zdra-
votních důvodů, požádat o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost. Volit se 
bude v místech, kde jsou lidé zvyklí. 

Volební čísla kandidátů
1 – Pavel Fischer
2 – Jaroslav Bašta
3 – Josef Středula
4 – Petr Pavel
5 – Tomáš Zima
6 – Danuše Nerudová
7 – Andrej Babiš
8 – Karel Diviš
9 – Marek Hilšer

Volby do výborů
Dvanáct výborů pro místní části Přerova 
začne pracovat od příštího roku v Před-
mostí, Lověšicích, Kozlovicích, Dluhoni-
cích, Újezdci, Čekyni, Henčlově, Lýskách, 
Popovicích, Vinarech, Žeravicích a Pen-
čicích. Jejich ustanovení schválilo pro-
sincové zastupitelstvo. „V každé místní  
 Pokračování na str. 3 

Vážení spoluobčané, 
milí sousedé a přátelé,
věřím, že jste prožili ra-
dostné a šťastné vánoč-
ní svátky – bez starostí, 
v blízkosti těch, které 

máte rádi. Do nového roku 2023 vám chci 
popřát hlavně zdraví a životní pohodu.
Co nový rok přinese v našem Přerově?
Nebude to jednoduché období. Naštěstí 
máme na radnici skvělý tým, ať už ve ve-
dení města nebo mezi zaměstnanci, ve 
kterých nacházíme oporu. Dobrou zprá-
vou je, že městské finance jsou v perfektní 
kondici, takže si můžeme dovolit realizovat 
několik důležitých investic. Vybudujeme 
nová parkovací místa, zrekonstruujeme 
obřadní síň na městském hřbitově, insta-
lujeme novou vanu bazénu v plaveckém 
areálu. V plánu máme také „zelené pro-
jekty“, například retenci dešťových vod na 
městském hřbitově nebo zelené střechy na 
dvou základních školách. Dál se budeme 
zabývat řešením budovy nové radnice na 
náměstí TGM a pochopitelně se budeme 
věnovat i tématu bývalého hotelu Strojař. 
Osobně se těším také na projekty, které 
nejsou až tak finančně náročné, ale o to 
více budou vidět. Příští rok totiž Přerov 
rozkvete! Tvoříme nové záhony a poři-
zujeme velkoobjemové květináče, ze kte-
rých budou rozdávat krásu kvetoucí rostli-
ny. Už aby bylo jaro a všechno začalo růst.
Tento text píši ve chvíli, kdy jsem se 
dozvěděl skvělou zprávu pro všechny 
občany nejen Přerova. Dostavba D1 zís-
kala stavební povolení.  Dálnice je alfou 
i omegou rozvoje města. Opravdu mám 
z toho velkou radost a věřím, že se už 
brzy naplno rozjedou stavební práce 
nejen na dálnici D1, ale že odstartuje 
také výstavba rychlostní komunikace do 
Olomouce. Važme si toho, protože v žád-
ném jiném městě v republice se neinves-
tuje za poslední roky tolik peněz do do-
pravní infrastruktury jako u nás v Přerově.
I přesto, že máme ve městě problémy, 
o kterých všichni moc dobře víme a které 
musíme řešit, mám Přerov moc rád. Hlav-
ně kvůli vám, mým spoluobčanům. Spolu 
se denně potkáváme, pozdravíme, pro-
bereme radosti i starosti. Především vy si 
zasloužíte město, na které budeme pyšní.
Přeji vám krásný nový rok.

Petr Vrána, primátor
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Dostavba D1 začala

„Konečně jsme se dočkali.“ Těmito slovy 
hodnotil náměstek primátora pro dopravu 
Tomáš Navrátil fakt, že 20. prosince mohla 
slavnostně začít dostavba úseku dálnice D1 
Říkovice-Přerov. Na stavbu čekali Přerova-
né více než dvě desítky let. Zahájení prací 
se opakovaně odkládalo kvůli protestům 
ekologických aktivistů Děti Země a spolků 
Krajina Dluhonice a Voda z Tetčic. „Ministr 
dopravy doplnil stavební povolení z před-
loňského roku několika podmínkami, ale 
ve výsledku stavební povolení nabývá 
právní moci,“ vysvětlil náměstek Navrá-
til. Nejvyšší správní soud navíc v prosinci 
definitivně potvrdil platnost územního 
rozhodnutí pro plánovanou stavbu po-
sledního úseku D1 Říkovice-Přerov, když 
zamítl kasační stížnost ekologických spol-
ků proti předchozímu verdiktu ostravského 
krajského soudu. Trasa dálnice D1 v úse-
ku Říkovice-Přerov, řešená v rámci stavby 
0136, je součástí budované sítě dálnic 
České republiky, která tvoří základní do-
pravní kostru čtyřpruhových komunikací. 
Dostavba D1, na kterou se roky čeká, čítá 
deset kilometrů a sto metrů, její součástí 
jsou tři mimoúrovňové křižovatky, pět pro-
tihlukových stěn, tři opěrné zdi a několik 
mostů v celkové délce 1 907 metrů. „Vy-
vedením dopravy ze zastavěného území 
dojde v Přerově k zásadnímu zlepšení ži-
votního prostředí, což je pro naše město 
velmi důležité. Chybějící úsek, který přijde 
na přibližně 6,9 miliardy korun, by měl být 
hotový v roce 2025,“ řekl na závěr přerov-
ský primátor Petr Vrána. 

Dotace pro vrcholové sportovce

Dotační program na podporu vrcholové-
ho a výkonnostního sportu dospělých pro 
rok 2023 vyhlásili v prosinci přerovští za-
stupitelé. Pro sportovce je vyčleněna část-
ka ve výši 3 miliony 800 tisíc korun.  Zá-
jemci mohou podávat žádosti od 9. do 
16. ledna, zastupitelé by měli dotace 
schvalovat nejpozději na začátku dubna. 
Program je zaměřený na podporu spor-
tovních klubů a spolků, jejichž dospělí 
sportovci reprezentují město Přerov na 
vrcholové a výkonnostní sportovní úrovni 
v nadregionálních soutěžích. „Máme zá-
jem spolupodílet se na udržení konkuren-
ceschopnosti vrcholových sportovních 
klubů a spolků v kategorii dospělých 
a spolupodílet se na jejich trvalém rozvoji. 

Chceme udržet sportovní vzory a idoly 
pro mladší generace sportovců,“ shrnul 
důvody podpory radní Michal Zácha. Tis-
kopisy je možno vyzvednout v Městském 
informačním centru a jsou k dispozici i na 
webu města. Místem pro podání žádosti 
je podatelna magistrátu na adrese Bratr-
ská 34. 

Kiss and Ride

K+R. Kiss and Ride. Polib a jeď. Přesně tak 
lze číst značku, která se objevila u přerov-
ských škol. Na vyznačeném místě mohou 
rodiče krátkodobě zastavit s autem, roz-
loučit se se svým školákem – a pokračovat 
v cestě. Zdržet se u této značky je možné 
jen na nezbytně dlouhou dobu vždy od 
pondělí do pátku od 6 do 17 hodin. Vlaj-
kovou lodí v této oblasti byla Základní 
škola J. A. Komenského v Předmostí, kde 
se značka objevila už na začátku roku 
2022. A v jeho závěru přibylo dalších šest 
míst, kde mohou děti bezpečně vystoupit 
z auta, když přijíždějí do školy – nebo se 
naopak vracejí z vyučování domů.  „Svislé 
i vodorovné dopravní značení je nově 
u škol U Tenisu, Za Mlýnem, B. Němcové, 
Svisle, Želatovská – a také u ZUŠ B. Ko-
zánka,“ uvedl náměstek primátora Tomáš 
Navrátil.  Na každém místě je nalajnovaný 
prostor pro zastavení tří aut. „V současné 
době se ještě prověřuje, zda by mohla být 
vybudována místa označená jako K+R 
v podobě zálivů u škol Velká Dlážka, Za 
Mlýnem, Trávník, U Tenisu a Svisle. Pokud 
by to bylo možné, doplnily by zálivy tato 
nově vyznačená parkovací místa,“ doplni-
la Kamila Lesáková z odboru rozvoje ma-
gistrátu.

Koše na psí exkrementy

Splněno – vedení města Přerova si může 
odškrtnout první realizovaný projekt, 
který vzešel z vítězných návrhů participa-
tivního rozpočtu. Nové koše na psí exkre-
menty jsou instalovány v místní části 
Předmostí. Další projekty, které si odhla-
sovali sami Přerované, se připravují. „Ob-
čané v létě rozhodli, že chtějí kromě košů 
také mobilní kino, zelené autobusové 
zastávky a rozhlednu na Čekyňském kop-
ci – to vše za milion a půl,“ připomněl 
výsledek prvního ročníku participativního 
rozpočtu primátor Petr Vrána. Koše na 
psí exkrementy navrhla občanka Jitka 
Majerová. „Do lokality jsme umístili jede-

náct nádob. Cena za pořízení, montáž 
a vstupní nákup sáčků do zásobníků byla 
necelých 100 tisíc korun,“ informoval 
náměstek primátora Miloslav Dohnal. 
Koše se nacházejí v ulicích Dr. Milady Ho-
rákové, U Pošty, Pod Skalkou, Prostějov-
ská, Teličkova, Hranická - a také na pro-
stranství u Mamutí stezky a u cihelny. 

Ulice Palackého rozkvete
Tři sta čtyřicet levandulí a dvě stovky keřů 
ptačího zobu bylo v listopadu vysazeno do 
záhonků v blízkosti silnice a cyklostezky 
v Palackého ulici. Růst a vonět tak budou 
v těsném sousedství jedné z nejfrekven-
tovanějších komunikací. „Levandule byly 
vybrány proto, že velmi dobře snáší sucho 
a daří se jim v místech, kde praží slunce. 
A z ptačího zobu se bude tvarovat živý 
plot,“ uvedl náměstek primátora Miloslav 
Dohnal. Připomněl, že se nejedná pouze 
o zkrášlování okolí komunikace - výsadba 
má totiž sloužit i pro zlepšení klimatických 
a hygienických podmínek. „V Palackého 
ulici nelze s ohledem na husté inženýrské 
sítě a jejich ochranná pásma zajistit výsad-
bu stromů, proto se snažíme vysázet ales-
poň keřovité dřeviny,“ vysvětlil náměstek 
Dohnal. Na jaře půjdou do záhonků u sil-
nice také trvalky, okrasné trávy a letničky. 

Nová autobusová linka
Zrychlená nová linka číslo 108 začala 
od první poloviny prosince obsluhovat 
místní část Předmostí. Projíždí přes Polní 
ulici, kde je zastávka na znamení. „Tím 
také dochází k obsloužení zcela nové ob-
lasti, ve které se nachází hobby market, 
obchody a služby,“ podotkl náměstek 
primátora pro dopravu Tomáš Navrátil. 
Linka dále směřuje na nádraží, odkud pod 
číslem 101 pokračuje na trase k nemoc-
nici. Jezdí pouze ve všední den – čtyřikrát 
dopoledne, pětkrát odpoledne. Testovací 
provoz bude probíhat jeden rok, pokud se 
„stoosmička“ osvědčí, zváží vedení města 
její rozšíření.

Rekonstrukce školních hřišť

Školní hřiště u Základní školy Velká Dlážka 
se dočká nového povrchu – rozhodli 
o tom v prosinci zastupitelé. Víceúčelové 
školní hřiště bylo postaveno během roku 
2004 a využívají jej nejen žáci, ale v odpo-
ledních hodinách i veřejnost. Jeho součás-
tí je atletická dráha a několik sportovních 

ploch, na nichž se hraje softbal, kopaná, 
házená, basketbal, beach volejbal, volej-
bal a tenis. Po osmnácti letech intenzivní-
ho užívání je ale povrch hřišť značně opo-
třebovaný. „Povrch je v takovém stavu, že 
není možné ho využívat, hrozí totiž zraně-
ní uživatelů. Původně jsme chtěli zrekon-
struovat jen samotný povrch hřiště, ale při 
provádění sond do podloží v rámci před-
projektových prací jsme zjistili, že kon-
strukční vrstvy jsou v tak špatném stavu, 
že bude nutné vyměnit i je. Areál se musí 
také odvodnit,“ uvedl náměstek primáto-
ra Vladimír Lichnovský. Rekonstrukce by 
měla přijít na zhruba 18 a půl milionu ko-
run. „Projektovou dokumentaci máme již 
hotovou, v první polovině roku budeme 
soutěžit zhotovitele. Samotnou rekon-
strukci bychom chtěli zahájit v červnu tak, 
abychom co nejméně zasáhli do školního 
roku,“ přiblížil Lichnovský. Školní sporto-
viště získá po rekonstrukci zcela novou 
podobu – kromě zrekonstruované atletic-
ké dráhy a hřiště s umělým povrchem tu 
vznikne i nové beachvolejbalové hřiště, 
dvě multifunkční hřiště a workoutové hři-
ště. 
Nového sportoviště by se měly dočkat 
i děti ze Základní školy Boženy Němcové. 
Na ploše, která v současnosti slouží jako 
provizorní parkoviště pro zaměstnance, 
bude běžecká rovinka se dvěma drahami 
a víceúčelové hřiště na malou kopanou, 
házenou, tenis, volejbal a basketbal. Ne-
bude chybět ani odpočinková plocha pro 
školní družinu a rekreační sporty jako je 
badminton, kroket a létající talíře. Součás-
tí bude i objekt pro správce a toalety pro 
veřejnost.

Vnitřní bazén se v létě opraví

Přerovští zastupitelé v prosinci jednomysl-
ně schválili záměr vyhlášení veřejné zakáz-
ky na rekonstrukci bazénové vany. „Vnitř-
ní bazén rekonstrukci nutně potřebuje. 
Pokud ji chceme provést v létě, musíme 
začít soutěžit zhotovitele co nejdříve,“ 
zdůraznil náměstek primátora Vladimír 
Lichnovský. Bazén, který byl vystavěný 
v sedmdesátých letech minulého století, 
je stále osazen původními obklady. Podle 
předpokladů by jejich výměna mohla přijít 
na zhruba 22 milionů korun.  „Zvažovali 
jsme i možnost položení nerez vany. Bo-
hužel bychom tím ubrali pár centimetrů 
na délku i pár centimetrů do hloubky 
a bazén by pak nesplňoval podmínky pro 
závodní plavání a hraní vodního póla,“ 
podotkl primátor Petr Vrána. Stavebníci 
budou muset osekat původní obklady 
a odborníci posoudí stav železobetonové 
konstrukce bazénu. Místa, kde prosakuje 
voda, se budou muset opravit. Součástí 
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opravy bude i vybourání stěnových trysek 
a bazénové výpusti, výměna vstupních 
madel a nahrazení stávajících startovacích 
bloků za moderní nerezové.

Zadrží dešťovku
Chránit přírodu a ušetřit spotřebu pitné 
vody – to je cílem nového projektu s ná-
zvem „Retence dešťových vod na Měst-
ském hřbitově v Přerově“, který město 
chce během příštího roku realizovat. Za-
stupitelé na prosincovém zasedání souhla-
sili se záměrem zadat veřejnou zakázku. 
„Jejím předmětem je vybudování akumu-
lačních jímek pro zadržení dešťové vody ze 
střech a přilehlých ploch zařízení hřbitova. 
Voda pak bude využita na zalévání hřbi-
tovní zeleně, pokud jí bude dostatek, tak 
i zeleně v rámci celého města,“ vysvětlil 
náměstek primátora Vladimír Lichnovský. 
Realizace přijde zřejmě na zhruba deset 
milionů korun. „Městu se podařilo dosáh-
nout na dotaci ve výši téměř čtyř milionů 
korun. Ekonomická návratnost projektu je 
sice dlouhá, ale s ohledem na přírodu i si-
tuaci kolem vody, má tento projekt podle 
nás rozhodně smysl,“ zdůraznil primátor 
Petr Vrána.

Odkup posledního patra TGM 16

Město Přerov odkoupí od Úřadu pro za-
stupování státu ve věcech majetkových 
poslední patro v budově na adrese TGM 
16, které dosud není v jeho majetku. Až 
bude celý objekt patřit Přerovu, měl by 
projít rekonstrukcí a v budoucnu by se do 
něj měli přesunout magistrátní úředníci 
i s primátorem a jeho náměstky.
Důvody ke koupi posledního patra jsou 
podle radních tři. „Pokud chceme budovu 
spravovat, je spoluvlastnictví vždycky pro-
blém. Nájem, který v současné době úřa-
du platíme, se nám v případě odkoupení 
vrátí už v horizontu čtyř let. Navíc je vlast-
nictví celé budovy podmínkou pro získání 
dotací na rekonstrukci,“ vysvětlil náměs-
tek primátora Miloslav Dohnal. Za patro 
město zaplatí 10 milionů 427 tisíc korun. 
„Pokračujeme v přípravných pracích, vše 
jde podle plánu tak, abychom co nejdříve 
mohli vyhlásit veřejnou zakázku na rekon-

strukci tohoto objektu. Zároveň paralelně 
zkoumáme všechny dotační možnosti – 
tak, abychom mohli snížit výslednou cenu 
o případnou dotaci,“ podotkl náměstek 
primátora Vladimír Lichnovský. Z 34 pří-
tomných zastupitelů nesouhlasil na pro-
sincovém zasedání s odkupem jediný. 
„To, že jde vše podle plánu, znamená, že 
jsme minus 40 milionů za nákup budo-
vy, dokumentace dalších minus 18 a teď 
máme minus dalších 10 milionů korun. 
Takže podle plánu jsme minus nějakých 
70 milionů korun,“ pozastavil se nad ma-
teriálem zastupitel za uskupení Za prospe-
ritu města Přerova a jeho místních částí 
František Jan Hrabina. 
Zástupci města nyní čekají na informaci, 
jak nákladná rekonstrukce bude a jaké 
jsou možnosti čerpání dotací. Pak se 
rozhodnou, za jakých podmínek objekt 
postavený na konci šedesátých let opraví 
a vytvoří v něm nové sídlo magistrátu.

Pasáž se dočasně zavírá
Umělecká díla ve Výstavní síni Pasáž na-
hradí na nějakou dobu úředníci, ti se sem 
přestěhují z nedaleké budovy bývalého 
EMOSu. „Zastupitelstvo rozhodlo o koupi 
a rekonstrukci TGM 16 a po dobu, kdy 
budou probíhat stavební práce, musí ma-
gistrát zajistit fungování agend, které tam 
dosud jsou,“ uvedl tajemník magistrátu 
Petr Mlčoch. Konkrétně se jedná o odbory 
zajišťující dopravní agendy, evidenci vozi-
del, vydávání občanských průkazů, pasů 
a řidičských průkazů. „Tento bezbariérový 
prostor je snad jako jediný z městského 
majetku pro tyto účely vyhovující. Gale-
rie se po rekonstrukci opět vrátí do svých 
původních prostor,“ informoval primátor 
Přerova Petr Vrána. O kulturní akce spo-
jené s Pasáží Přerované také nepřijdou. 
„Kulturní a informační služby města Pře-
rova samozřejmě v rámci svého dramatur-
gického plánu počítají i nadále s organizací 
akcí typu Evropský den hudby, Velikonoční 
zastávky, LandArt či Přerovské dvorky. Fi-
nanční prostředky na uskutečnění těchto 
akcí v rozpočtu organizace jsou a nebudou 
nijak kráceny,“ zdůraznil ředitel Kulturních 
a informačních služeb Jaroslav Macíček.

Změny v městských 
společnostech

Tři městské společnosti mají nové vedení. 
Novým jednatelem Sportoviště Přerov se 
stal radní Petr Kouba, který nahradil Jaro-
slava Hýzla. Bývalý primátor Petr Měřínský 
je novým jednatelem Technických služeb 
města Přerova – dosavadní jednatel Bohu-
mír Střelec bude nově zastávat funkci ře-
ditele.  Změna od 1. února nastane také 
ve společnosti Teplo – ředitele Jaroslava 
Klvače, který odchází do důchodu, nahra-
dí na základě výběrového řízení Filip Čer-
ný, který je zastupitelem. Se všemi třemi 
novými představiteli městských společ-
ností přineseme rozhovor v příštím vydání 
Přerovských listů.

Krajská stavba roku
Až do konce ledna mohou lidé posílat 
své nominace do soutěže Stavba roku 
Olomouckého kraje. Tu ve spolupráci 
s Českou komorou autorizovaných inže-
nýrů a techniků vyhlašuje hejtmanství už 
po desáté. „Záměrem je vybrat a ocenit 
nejlepší nové stavby nebo rekonstrukce, 
které v Olomouckém kraji vznikly v le-
tech 2021 až 2022. Oficiálním oceněním 
pak poděkovat a podpořit architekty, 
stavební firmy a investory, kteří kvalita-
tivním způsobem změnili a mění podo-
bu kraje,“ uvedl hejtman Olomouckého 
kraje Josef Suchánek. O vítězích, které 
určí devítičlenná porota, se bude rozho-
dovat v pěti kategoriích – Stavby určené 
k bydlení a rekreaci, Stavby občanské 
vybavenosti a úpravy veřejných prostor, 
Stavby dopravní, inženýrské a vodohos-
podářské, Stavby technologické a pro 
průmysl, Rekonstrukce a obnova. V po-
slední kategorii v loňském roce uspěla 
rekonstrukce paláce hradu Helfštýn. 
Čestné uznání mezi stavbami občanské 
vybavenosti si odnesla i moderní požární 
stanice přerovských hasičů, která vyrostla 
u Újezdce.  

Co s vánočním stromkem? 
Zástupci Přerova přicházejí s novinkou, 
která by měla do sběru vysloužilých jeh-
ličnanů vnést řád. Aby neležely poházené 

u kontejnerů, bude možné je v určených 
dnech a časech přinést na svozové místo. 
Stromky bude možno shromažďovat od 
pondělí 9. do soboty 14. ledna postupně 
na třinácti místech. „Od ledna loňského 
roku je v platnosti zákon, který nahlíží na 
ukládání vánočních stromků u popelnic 
jako na zakládání černé skládky. Stromky 
je sice možno odnést do sběrného dvora, 
ale tato možnost se jeví jako vhodná spíše 
pro občany, kteří mají dvůr v docházko-
vé vzdálenosti – nedá se předpokládat, 
že by někdo opadaný strom naložil do 
auta a převážel ho,“ předeslal náměstek 
primátora Miloslav Dohnal. Aby město 
dostálo zákonu – a přitom nekompliko-
valo situaci - byl dohodnut časový a míst-
ní harmonogram, který říká, kdy a kam 
bude možno vánoční stromky odkládat. 
Jehličnany pak poputují do kompostárny, 
kde budou seštěpkovány. Je proto nutné, 
aby byly důkladně odstrojené, majitelé by 
z nich měli odstranit kovové háčky i zbyt-
ky ozdob. Opatření, které realizuje město 
ve spolupráci s technickými službami, se 
týká čistě Přerova. Místní části budou mít, 
stejně jako v minulých letech, přistave-
ny na obvyklých místech velkoobjemové 
kontejnery.  

Pondělí 9. ledna
16.00 – 17.00 Parkoviště Pod Skalkou
17.30 – 18.30 Tyršova 15

Úterý 10. ledna
16.00 – 17.00 Svépomoc IV (u jídelny)
17.30 – 18.30 Na Odpoledni (naproti škol- 
ce)

Středa 11. ledna
16.00 – 17.00 Sokolská 40
17.30 – 18.30 Kopaniny (parkoviště u PČR)

Čtvrtek 12. ledna
16.00 – 17.00 Kozlovská (u prodejny kol)
17.30 – 18.30 Budovatelů 2

Pátek 13. ledna
16.00 – 17.00 Jasínkova (zeleň mezi kont. 
stanovišti nebo parkoviště)
17.30 – 18.30 Jižní Čtvrť IV/11

Sobota 14. ledna
8.00 – 9.00 Parkoviště naproti OC Kolo-
seum
9.30 – 10.30 Parkoviště u nemocnice
11.00 – 12.00 Parkoviště u zimního sta-
dionu (red)

Pokračování ze str. 1
části bude pracovat pět členů, z toho je-
den předseda. Členem výboru se může stát 
každý občan starší 18 let, který má v dané 
místní části trvalý pobyt,“ řekl primátor 
Přerova Petr Vrána. Seznam kandidátů 
bude od 13. ledna zveřejněn ve vývěskách 

v daných místních částech, popřípadě bu-
dou jména k nahlédnutí v Kanceláři primá-
tora. „V pátek 20. ledna v době od 10 do 
20 hodin se pak uskuteční volby, kterých se 
mohou účastnit ti, kteří mají v dané místní 
části trvalý pobyt a jsou v den voleb starší 
18 let. Volební lístky dostanou voliči až ve 

volebních místnostech – a ty budou v mís-
tech, kde jsou zvyklí volit při klasických 
volbách. Předmostí a Popovice budou mít 
svou volební místnost v budově bývalé ma-
teřské školy v ulici Pod Skalkou,“ podotkl 
Zdeněk Daněk z Kanceláře primátora. Do 
15. února budou výsledky voleb projedná-

ny se zvolenými kandidáty. V případě, že 
získají někteří kandidáti shodný počet hla-
sů, tak mezi nimi proběhne losování o po-
řadí. V pondělí 27. února budou výsledky 
voleb projednány na zastupitelstvu města 
a od března mohou výbory v místních čás-
tech začít pracovat. (red)
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Co přinesl Přerovu a jeho občanům uplynulý rok 2022?
V našem stručném přehledu se ohlédneme za událostmi loňského roku. Připomeneme různé investice, stavby, počiny, výročí, ale také kulturní či 
sportovní akce, které se zapíší do kroniky města s letopočtem 2022. 

Leden
•  Prvním přerovským občánkem se stal Do-

minik Mirga. Chlapeček si dal na čas, na-
rodil se v neděli 2. ledna před půl druhou 
hodinou ráno v přerovské porodnici. Po 
porodu měřil 49 centimetrů a vážil 3 400 
gramů. 

•  Stádo dinosaurů, nitro sopky či buňku 
zblízka – děti z přerovských škol mohou 
díky speciálním 3D brýlím vstoupit do vir-
tuální reality. Do projektu, který byl prv-
ním svého druhu v celém Olomouckém 
kraji, město investovalo 800 tisíc korun. 
Software s několika stovkami elektronicky 
zpracovaných materiálů je možné použít 
na PC, tabletech, interaktivních tabulích či 
dotykových obrazovkách. 

•  Novou ředitelkou přerovské knihovny 
se stala bývalá redaktorka a moderá-
torka zpravodajství Televize Přerov Edita 
Hausnerová. Uspěla v konkurenci čtyř dal-
ších přihlášených kandidátů. Výběrovou 
komisi přesvědčila svou detailní znalostí 
prostředí a současného stavu knihovny 
i kvalitní, podrobnou a ujasněnou kon-
cepcí jejího dalšího rozvoje. 

•  Odtahy nevhodně zaparkovaných aut 
z ulic Přerova se jejich majitelům od loň-
ského roku prodražily. V uplynulých le-
tech platili za odtah 1815 korun, od roku 
2022 dají za stejnou službu 2000 korun. 
V případě, že řidič zaparkuje tak, že jeho 
auto překáží například před vjezdem do 
garáže nebo v zatáčce, zaplatí dokonce 
3388 korun. 

Únor 
•  Město Přerov vyhlásilo sbírku pro Ukraji-

nu, kterou napadlo Rusko. Do spřátele-
ného města Ivano –  Frankivsk putovaly 
například elektrocentrály, plynové lahve, 
hořáky, sušené potraviny, čelovky, zdra-
votnický materiál, termoprádlo, spací pyt-
le i vysílačky. 

•  Při příležitosti 430. výročí narození Jana 
Amose Komenského vyhlásilo město vý-
tvarnou a literární soutěž. Odborné po-
rotě se nejvíce líbil příspěvek od patnác-
tileté Terezy Kolářové z GJB a SPgŠ Přerov 
a středoškolské pedagožky Markéty Ště-
pánkové z Gymnázia Jakuba Škody. Nej-
lepší obrázky namaloval šestiletý Kryštof 
Kolíbal z MŠ Dvořákova a desetiletá Ela 
Rudová ze ZŠ Za Mlýnem. 

•  Přerovský útulek pro zatoulaná zvířa-
ta oslavil 25. výročí – od 1. února 1997 
prošly rukama jeho pracovníků stovky psů 
a koček. Kromě péče o zatoulaná zvířa-
ta útulek nabízí i službu krátkodobého či 
dlouhodobého hlídání psů. 

Březen
•  Titul Nejúspěšnější sportovec roku 2021 

získala další žena – fitnessku Lenku Čer-
venou-Bořutovou vystřídala na trůně de-

vatenáctiletá závodnice klubu Fast Fins 
CZ, ploutvařka Kateřina Padalíková. Mezi 
kolektivy skončily první mažoretky Fantasy 
Přerov, trenérem roku se stal bývalý kouč 
Tomáše Berdycha a dalších úspěšných te-
nistů Tomáš Kroupa. 

•  Jednodušší a rychlejší cestu na placení po-
platků za odpad a za psa mohli začít vy-
užívat všichni Přerované. Prostřednictvím 
jednoduché aplikace na webu města lidé 
zjistí variabilní symbol i částku, kterou mají 
pro daný rok zaplatit. Přes Portál poplatků 
mohou částku i rovnou uhradit. 

•  Foyer Městského domu se proměnilo v pi-
etní místo, Přerované se sem mohli přijít 
alespoň symbolicky rozloučit se zpěvá-
kem, skladatelem a textařem Jaroslavem 
Wykrentem, který zemřel v sobotu 12. 
března. V šedesátých letech byl jedním 
ze zakládajících členů bigbeatové sku-
piny Synkopa, spolupracoval s Pavlem 
Novákem a později i se zpěvačkou Marií 
Rottrovou. 

Duben
•  Začala dlouho očekávaná stavba průpichu 

městem, který propojil křižovatku Velké 
Novosady, Kojetínská, Komenského s To-
vární ulicí u autobusového nádraží. Vybu-
dování zhruba kilometr dlouhé čtyřprou-
dé silnice město podpořilo částkou 25 
milionů korun. První řidiči se po průpichu 
projeli už na začátku srpna, kompletně 
otevřen byl na konci října. 

•  Vláda České republiky snížila slevy na jízd-
ném pro děti, mládež, studenty a seniory 
ze 75 procent na 50. Přerov se ale cestou 
zdražení jako ostatní provozovatelé nevy-
dal – pro cestující městskou hromadnou 
dopravou se nic nezměnilo. Za jízdenku 
dále platí 10 korun, zlevněné jízdné stojí 
symbolické dvě koruny. 

•  Přerovská radnice vyhlásila čtvrtý ročník 
soutěže Přerov jede na kole. V průběhu 
dubna se do akce přihlásilo 25 týmů, 
jejichž členové pak celý květen nechali 
zaparkovaná svá auta před domy a k pře-
sunu do práce a z práce používali „vlast-
ní pohon“. Nejen kola, ale i koloběžky, 
kolečkové brusle a samozřejmě chůze se 
pro ně staly na měsíc hlavním způsobem 
pohybu po Přerově. 

Květen
•  Dva nové elektrobusy začaly brázdit pře-

rovské ulice. Dalších devět autobusů, 
jezdících na naftu, pak přibylo v průbě-
hu roku. Modernizace vozového parku 
městské autobusové dopravy byla jednou 
z podmínek smlouvy, kterou podepsali zá-
stupci města Přerova a společnosti Arriva 
Autobusy v roce 2018. 

•  Přerovská Charita oslavila své sté výročí vý-
stavou fotografií, na kterých světoznámý 
fotograf Jindřich Štreit zachytil každoden-

ní život charitních pracovníků, jejich akti-
vit a prostředí, ve kterém působí. Stejný 
autor nafotil snímky i do kalendáře města 
Přerova na rok 2023. 

•  Tahákem nadcházející turistické sezóny 
v Přerově se stal výlet s tajenkou. Zajíma-
vou trasu po pamětihodnostech i přírod-
ních památkách připravily Kulturní a infor-
mační služby města Přerova ve spolupráci 
s Lucií Nachtigallovou, která vede hu-
morný Deník fejsbukové matky a vymýšlí 
krátké atraktivní cesty pro rodiny s malými 
výletníky. Výlet si zájemci mohou zdarma 
stáhnout na webu velkadobrodruzstvi.cz.

•  Město Přerov podpořilo dotací opravu 
střechy kostela svatého Vavřince. Střecha 
svatostánku se po částech opravuje už od 
roku 2018. Radnice přispěla 120 tisíci na 
projektovou dokumentaci, v letech 2019, 
2020 a 2021 uvolnilo stejně jako vloni 
350 tisíc korun. 

Červen
•  Namaluj kamínek s přerovským moti-

vem, vezmi ho s sebou na dovolenou 
či výlet, vyfoť ho a pošli snímek – tako-
vé bylo zadání soutěže, kterou vypsalo 
město Přerov. Celkem bylo přihlášeno 
pětatřicet fotografií. Na prvním místě se 
s 84 body umístila fotografie Aleny Do-
koupilové. Její kamínky se podívaly až na 
chorvatskou pláž. Druhý skončil snímek 
Evy Konečné, která svůj kamínek vyfotila 
na Krétě. Mamut Radmily Vlčíkové, je-
muž lidé dali třetí nejvyšší počet bodů, se 
zase zaběhl do Muzea papíru ve Velkých 
Losinách.

•  Olomoucký kraj uspořádal společně 
s Českým olympijským výborem hry X. 
letní olympiády dětí a mládeže. Závodilo 
se i v Přerově – zamířili sem střelci, hrál se 
zde i badminton a házená. Celkem se na 
olympiádu sjely téměř čtyři tisíce mladých 
sportovců z celé republiky. 

•  Obec přátelská k rodině – tímto titulem se 
může pyšnit Přerov. Za realizaci a podporu 
prorodinných aktivit získalo město druhé 
místo a z Ministerstva práce a sociálních 
věcí obdrželo dotaci ve výši 650 tisíc korun 
na pořádání dalších aktivit. 

Červenec 
•  Během horkých dnů se mohli Přerované 

zchladit nejen zmrzlinou, ale i u nových 
mlžných bran, které na Masarykově ná-
městí nahradily ty staré, dosluhující. Velké 
květináče, k nimž jsou rámy připevněny, 
byly osazené směsí trvalek a letniček. 
Město za nové zařízení zaplatilo 275 tisíc 
korun.

•  Do Přerova se sjela evropská tenisová juni-
orská špička – po dlouhých čtyřiačtyřiceti 
letech se sem vrátilo mistrovství Evropy ju-
niorů do 16 let v tenise. Z Moskvy, kde se 
šampionát konal v uplynulých 13 letech, 

se do Přerova přesunul kvůli válečnému 
konfliktu na Ukrajině. 

•  Vedení letního koupaliště v Přerově mu-
selo řešit problémy s některými rekrean-
ty – ti nedodržovali provozní řád, koupali 
se v oblečení či znečišťovali vodu. Na 
pořádek dohlíželi kamery, strážníci měst-
ské policie, asistenti prevence kriminality 
i pracovníci bezpečnostní agentury. 

Srpen 
•  Restaurace Městského domu opět skon-

čila bez provozovatele. Třináct měsíců zde 
působila společnost Apetit, po dramatic-
kém zvýšení cen energií se ale rozhodla 
k odchodu. Nového nájemce, který by 
Měšťák získal za symbolické nájemné, 
radnice dosud nenašla. 

•  Řidiči začali jezdit po nově vybudované 
části okružní křižovatky propojující ulice 
Dluhonská, Polní a Tržní. Rondel, s jehož 
stavbou se začalo loni na jaře, navázal 
na nově vybudovanou estakádu a je 
součástí průtahu městem. Stavba, která 
byla kompletně zprůjezdněna v listopa-
du, přišla na 30 milionů korun – město 
přispělo na vybudování chodníků a cyk-
lostezky. 

•  Zástupci města vyhlásili dotační program, 
do něhož se mohli přihlásit lékaři, kteří si 
zřídili či převzali stávající praxi s odbornos-
tí praktické lékařství. O dotaci ve výši 200 
tisíc korun se přihlásili dva lékaři – Denisa 
Vitásková, která ordinuje U Výstaviště, 
a Ladislav Štěpánek, který má praxi v ulici 
Na Odpoledni. Protože o dotaci pro sto-
matology, která byla taktéž vyhlášena, 
zájem nebyl, rozhodlo se město finančně 
podpořit oba žadatele. 

•  Stavební firma oficiálně předala městu 
nově vybudovanou cyklostezku v Palac-
kého ulici. Stavba úseku za 15 milionů 
900 tisíc korun začala v říjnu roku 2021 
a součástí celé akce bylo i přemístění 
autobusové zastávky, úprava světelného 
signalizačního zařízení i veřejného osvětle-
ní. Na financování se podílelo město Pře-
rov, Olomoucký kraj, část nákladů pokryly 
dotace z IROP. 

Září
•  V pátek 23. září a v sobotu 24. září se 

otevřely volební místnosti – Přerované 
vybírali 35 nových zastupitelů, kteří svůj 
slavnostní slib složili 17. října na usta-
vujícím Zastupitelstvu města Přerova. 
Koaliční smlouvu nakonec uzavřelo ví-
tězné ANO s ODS, a KDU-ČSL a TOP 09. 
V opozici skončili Piráti, Společně pro 
Přerov a SPD. 

•  Přerov zorganizoval historicky první roč-
ník Místních dnů pro klima a energii. 
Návštěvníci si v rámci akce vyslechli infor-
mace o ekologii, ale také si zasoutěžili. Za 
poznáním se zájemci mohli s průvodcem 
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Podraží služby, poplatek za odpad, sportování i kultura
V Přerově si lidé připlatí za teplo, vodu, likvidaci odpadu. Více budou platit i za vstupenky na bazén a bruslení, podraží i registrační poplatek do 
knihovny. Zdražení by ale nemělo být razantní. Dobrou zprávou také je, že se nezvýší jízdné v městské hromadné dopravě ani některé další povinné 
poplatky městu. 

Teplo
Cena tepla v Přerově pro rok 2023 vzros-
te, navýšení ale v porovnání s jinými 
městy bude na minimální úrovni.  „Na-
výšení bude o 15 procent, což odpovídá 
stávající inflaci a představuje pro prů-
měrnou domácnost měsíčně navíc sto 
šedesát korun. To znamená, že i nadále 
udržíme jednu z nejnižších cen tepla 
v České republice. Městská společnost 
dodává dnes teplo do více než čtrnác-
ti tisíc domácností a zájem o připojení 
na naše rozvody roste. Důvodem je té-
měř bezkonkurenční cena, kterou Teplo 
Přerov nabízí svým zákazníkům,“ uvedl 
předseda představenstva společnosti 
Petr Vrána. 

Voda
Lidé zaplatí víc i za vodné a stočné, do-
mácnosti to ale dramaticky nezatíží. 
„Cena vodného od ledna činí 48,68 ko-
run bez DPH za metr krychlový odebrané 
pitné vody. Stočné přijde na 45,86 korun 
za metr krychlový odvedené odpadní 
vody veřejnou kanalizací a její vyčištění. 
Celkový nárůst cen vodného a stočného 
je 19,50 korun za metr krychlový, což 
představuje zvýšení o 23,08 procenta. 
Jedna osoba tak v průměru ročně zapla-
tí navíc za vodné 292 korun, za stočné 
391 korun,“ podotkl předseda předsta-

venstva společnosti VaK Přerov Michal 
Zácha. 

Poplatek za odpad
Stoupající náklady za likvidaci odpadu 
vedly přerovské zastupitele ke zvýšení po-
platku za odpady. Ten se naposledy zvyšo-
val v roce 2019, kdy stoupl z 650 korun 
o padesátikorunu. „V současné době měs-
to doplácí za svoz a likvidaci komunální-
ho odpadu více než 12 milionů korun. Ve 
hře byly tři varianty, my jsme se rozhodli 
jít zlatou střední cestou a poplatek navý-
šit o stokorunu na 800 korun,“ podotkl 
náměstek primátora Miloslav Dohnal. Pro 
zvýšení sazby zvedlo v prosinci ruku 22 
zastupitelů.

Poplatek za psy
Zvyšovat se nebude povinný poplatek za 
psy. Ten je splatný do konce března a jeho 
výše se liší podle bydliště. Je rozdíl, zda pes 
žije v panelákovém bytě nebo v rodinném 
domku v místní části města. Nejvyšší sazba 
je tisíc korun za jednoho psa, za dalšího činí 
ještě o pět set korun více, nejnižší sazba je 
dvě stě korun.

Daň z nemovitosti
Přerované se nemusejí obávat zvýšení ko-
eficientu daně z nemovitosti – zůstává na 
stejné úrovni.

Městská hromadná doprava
Za cestování městskou hromadnou dopra-
vy Přerované zaplatí stejně jako doposud. 
„Chceme občany dále motivovat k využí-
vání veřejné hromadné dopravy. Počty jsou 
totiž jednoduché – čím více lidí využije au-
tobus, tím méně jich usedne do auta. Díky 
tomu se sníží nejen dopravní zatížení v uli-
cích města, ale má to pozitivní vliv pochopi-
telně i na stav ovzduší,“ připomněl náměs-
tek primátora pro dopravu Tomáš Navrátil. 

Knihovna
Dvojnásobek proti předchozím rokům – 
tedy dvě stě korun zaplatí čtenáři za roční 
registrační poplatek v městské knihovně. 
„Významně se změnila výše nákladů na 
pořízení knih, časopisů, her - a to kvůli 
zdražení papíru, tisku, obalů. Za stejné pe-
níze tak nakoupíme méně knih. Proto jsme 
po více než 15 letech přistoupili k úpravě 
našeho ceníku. Změnu zaznamenají uživa-
telé v produktivním věku, seniorů se v pod-
statě nedotkne. Spolu se změnou ceníku 
jsme souběžně navýšili také čtenářské kon-
to,“ vysvětlila ředitelka městské knihovny 
Edita Hausnerová. V praxi to bude zname-
nat, že registrovaný uživatel si bude moci 
vypůjčit dvakrát více knížek než doposud. 
Vybrané peníze na poplatcích za registraci 
čtenářů půjdou do nákupu nových knih 
a obnovy fondu.

Městský dům
Zvyšující se náklady a rostoucí ceny za ener-
gie se promítají i v kultuře. „Cena lístků na 
kulturní akce v Městském domě se odvíjí od 
požadavků účinkujících, rozhodně ale žád-
né razantní zdražení neplánujeme. Chceme 
totiž, aby byla kultura nadále přístupná 
všem Přerovanům,“ zdůraznil vedoucí pro-
gramového oddělení Pavel Ondrůj. 

Kino
Dobrou zprávu má pro filmové fanoušky 
vedoucí kina Hvězda Svatava Měrková: 
„Milovníci filmů zaplatí za lístky do kina 
v novém roce stejně jako dosud. Běžná 
vstupenka přijde na 160 korun, za 3D film 
je to 180 korun, Biosenior stojí 80 korun, 
dětské vstupné na Bijásky je o dvacetikoru-
nu levnější než standardní vstupenka.“ 

Sportoviště Přerov
O něco více zaplatí Přerované i při sporto-
vání – podraží vstupné na bazén, koupaliště 
i veřejné bruslení. „Po dlouhém zvažování 
jsme se kvůli rapidnímu nárůstu nákladů na 
energie rozhodli navýšit ceny o zhruba 15 
procent. Za hodinu plavání tak dospělí za-
platí místo sedmdesáti korun osmdesát. Dvě 
hodiny saunování nově přijdou na 130 ko-
run. Bruslení podraží o pětikorunu – dospělí 
zaplatí 50 korun,“ uzavřel jednatel společ-
nosti Sportoviště Přerov Petr Kouba.  (red)

vydat třeba na skládku nebo do běžně ne-
přístupných prostor bazénu. 

•  Stovky lidí se přišly rozloučit se zpěvákem 
Pavlem Novákem, který nečekaně zemřel 
28. srpna ve věku sedmapadesáti let. 
Na oblíbeného pěvce lidé zavzpomínali 
i na Štědrý den při historicky posledním 
vystoupení kapely Pirillo, kterou Novák 
spoluzaložil. 

•  Přerovští zastupitelé schválili nový dotační 
program pro rok 2023 – do kultury, spor-
tu, volného času a sociální a zdravotní 
oblasti putovala částka ve výši 21 milionů 
korun, tedy o téměř deset procent více 
než v předchozích letech. 

Říjen 
•  Sportovně založení teenageři i dospělí 

mohli začít využívat nové sportovní hřiš-
tě, které se v říjnu otevřelo v Sokolské 
ulici v sousedství dětského hřiště. Součástí 
cvičební dráhy je patnáct na sebe nava-
zujících, různě náročných prvků ve stylu 
moderního překážkového běhu.  

•  Měsíc říjen přinesl hned dvě novinky v tří-
dění odpadu v Přerově. Občané mohou 
nově házet do žlutých kontejnerů na 
plast i plechovky. V ulicích města bylo 
v rámci pilotního projektu také rozmístě-
no dvacet nádob na gastro odpad. Po-

kud se osvědčí, rozšíří se na území celého 
města. 

•  Červenou barvou postříkal vandal sochu 
Rudoarmějce, která před Základní školou 
Želatovská stojí už od roku 1955. Škoda 
činila zhruba 15 tisíc korun. Dílo pře-
rovského sochaře Josefa Bajáka vadilo 
i Vladimíru Hučínovi, který po vypuknutí 
války na Ukrajině požadoval odstranění 
skulptury. 

•  V městském parku Michalov začala vý-
měna povrchu pěšin – písek byl nahra-
zen minerálním materiálem, který snáze 
zvládá dešťové srážky a sníh. Za práce 
na ploše 1840 metrů čtverečních město 
zaplatilo asi 1 milion 850 tisíc korun. 
V parkovém rozáriu pak zahradníci vysa-
dili sedm set popínavých i mnohokvětých 
růží v odstínech bílé, červené, oranžové 
a fialové. 

Listopad
•  První dva zvony pro přerovský kostel sva-

tého Vavřince byly odlity v dílně Rudolfa 
Pernera v bavorském Pasově. Větší se jme-
nuje Jan Pavel, druhý František. Obnovení 
zvonů umožnila dobročinná sbírka spolku 
Přerovské zvony smíření, do níž už dárci 
přispěli celkovou částkou 1,5 milionu 
korun. Na větším zvonu jsou jména dětí, 

které se v červnu roku 1945 staly oběťmi 
masakru na Švédských šancích.  

•  Přerov zabodoval v soutěži vyhlášené 
společností Kvalikom o nejlepší komuni-
kaci měst s obyvateli. V rámci Olomouc-
kého kraje obsadil přední příčky – a to 
hned ve všech kategoriích. Webové 
stránky města se umístily na prvním mís-
tě, Přerovské listy získaly v konkurenci 
dalších radničních listů druhou příčku, 
Facebook skončil v krajské konkurenci 
třetí.  

•  Napadení třináctileté školačky před ná-
kupní galerií v Čechově ulici rozhořčilo 
obyvatele města, podle nichž není místo 
bezpečné. Situací se zabýval i primátor 
města Petr Vrána – s vedením policie do-
hodnul častější kontroly lokality, na jeho 
pokyn byly posíleny i hlídky městské po-
licie. Vedení obchodní galerie po jednání 
s primátorem rozhodlo také o vypnutí 
wifi a posílení ostrahy. Na nákupní cen-
trum a jeho okolí se zaměřili i asistenti 
prevence kriminality, preventivně zde pů-
sobí také sociální pracovníci. 

•  Nový cyklopodjezd pod železniční tratí, 
který propojuje Předmostí s ulicí Velká 
Dlážka, už slouží kolařům. O tubus, který 
přišel na 13 a půl milionu korun, město 
usilovalo deset let. 

Prosinec
•  Přerovští zastupitelé v prosinci schválili 

přebytkový rozpočet na příští rok. Příjmy 
by měly být ve výši 1 108 996 200 ko-
run, výdaje ve výši 1 092 443 000 ko-
run. Na financování půjde 16 553 200 
korun. Z 34 přítomných zastupitelů jich 
pro zvedlo ruku dvaadvacet, deset bylo 
proti. Hlasování se zdrželi dva zastupi-
telé.  

•  Město převzalo hotovou hrubou stavbu 
budoucího sídla inovačního hubu, který 
nabídne zázemí zejména pro začínající 
podnikatele. Celkové náklady na re-
konstrukci historického Blažkova domu 
přesáhnou 70 milionů korun. V rámci 
poslední, třetí etapy, bude dokončený 
interiér budovy a nainstalováno potřebné 
vybavení. 

•  Dobrá zpráva přišla v závěru roku nejen 
pro všechny Přerovany – Ministerstvo do-
pravy zveřejnilo zamítnutí rozkladů proti 
dostavbě chybějícího úseku D1 mezi 
Říkovicemi a Přerovem. Ředitelství silnic 
a dálnic tak mohlo vzápětí podepsat 
smlouvu se zhotoviteli a začít se stavbou 
chybějícího úseku dálnice, na který měs-
to čeká dvacet let. Zakázka v hodnotě 
6,922 miliardy korun by měla být hotová 
v roce 2025. (red)

Námûstí T. G. Masaryka
27.11. Slavnostní rozsvûcení vánoãního stromu

17.00 Pûveck˘ sbor Vocantes
18.00 Slavnostní rozsvûcení
18.10 Argema

29.11. 17.00 M· Keramická, Máchova 14
17.30 M· Sokolská
19.00 Reflexy

30.11. 17.00 M· Koufiilkova
17.30 M· Jasínkova
19.00 Legendy se vrací

1.12. 17.00 Z· Za Ml˘nem
17.45 Z· B. Nûmcové
19.00 Team revival Znojmo

2.12. 17.00 SVâ Atlas & Bios
19.00 ·ediváci

3.12. 15.00 Triangl Band
17.00 Broum Band
19.00 Loretta

4.12. 17.00 Inner Empire
19.00 Heidi & Heidiband

5.12. 17.00 Mikulá‰ská show s Duckbeatem
18.00 Mikulá‰sk˘ ohÀostroj

6.12. 17.00 M· Le‰etínská
17.30 M· Pí‰Èalka, Na Odpoledni
18.00 M· Pí‰Èalka, Máchova 8
19.00 Elán Haná revival

7.12. 17.00 M· Kratochvílova
18.00 âesko zpívá koledy
19.00 Moravská Veselka

8.12. 17.00 Z· J. A. Komenského, 
Hranická – Pfiedmostí

17.45 Z· Îelatovská
19.00 Korki

9.12. 17.00 Z· Za Ml˘nem
19.00 Blues BazAar

10.12. 17.00 Mothers Follow Chairs
19.00 Absolute Bon Jovi revival

11.12. 15.00 Blockbuster
17.00 Spocená uklízeãka
19.00 Premier

13.12. 17.00 M· Dvofiákova
17.30 M· Optiky
19.00 Uriah Heep revival

14.12. 17.00 M· Radost, Kozlovská
17.30 M· âekynû
19.00 ADD Gospel

15.12. 17.00 M· U Tenisu
17.30 M· Kozlovice
19.00 Imperio

16.12. 16.00 Trávníãek
17.00 Dechov˘ orchestr Haná
19.00 Michal Tuãn˘ revival

17.12. 15.00 MaÏoretky Fantasy
17.00 Pantograf
19.00 Secondhand Kabát revival

18.12. 16.00 Îiv˘ betlém
18.30 Smí‰en˘ pûveck˘ sbor 

Vokál
20.12. 17.00 ZU· Bedfiicha Kozánka

19.00 Sagittarius
21.12. 17.00 Katapult revival

19.00 Critical Acclaim
22.12. 17.00 D2Dance

19.00 Jen Tak II
23.12. 17.00 Black Friday, Electric 

String – skupiny ZU·
19.00 Cimrmanovo Torzo

24.12. ·tûdrodenní koncert
10.00 Re-Vox – Vzpomínka 

na Pavla Nováka st. 
a Jaroslava Wykrenta

11.00 Pirillo – Pocta 
Pavlu Novákovi ml.

12.00 VûÏní hudba ZU· B. Kozánka
26.12. 16.00 Kostel sv. Vavfiince 

– J. J. Ryba, âeská m‰e
vánoãní v podání
SPS Vokál

27.12. 17.00 Speciál Vûry ·pinarové
19.00 Brouci band 

– Beatles revival
29.12. 17.00 Travellers

19.00 Bon Scott Memorial 
Band – AC/DC revival

31.12. 15.00 Freìáci
1.1.’23 18.00 Novoroãní ohÀostroj nad 

fiekou Beãvou – U Majáku
18.30 Synkopa

Horní námûstí
11.12. 9.00 – 17.00
Vánoãní historick˘ jarmark 
(ve spolupráci se SH· Markus M a spolkem
Anima Historica)

Doprovodné akce
Galerie mûsta Pfierova
27.11. 17.00 1. adventní nedûle
• slavnostní rozsvícení betlému a koncert

VûÏní hudby ZU· B. Kozánka v Pfierovû
• Ïehnání kovanému adventnímu vûnci

a rozsvícení první svíce
• vernisáÏ prodejní vánoãní v˘stavy

Foukan˘ tfipyt aneb BaÀky s pfiíbûhem
V˘stavní plocha TGM 16
27.11.–31.12. V˘stava obfiích betlémÛ

pfierovského sbûratele Stanislava Dostála
po 28.11. – pá 2.12. 10.00–17.00

Prodejní v˘stava umûleck˘ch v˘robkÛ
klientÛ denního stacionáfie
Spolusetkávání Pfierov

Mûstsk˘ dÛm
5.12. 16.00 salonek restaurace,

Mikulá‰ské tvofiení s malífiem
Lubomírem Dostálem

12.–15.12. mal˘ sál, Vánoãní salon 
(ve spolupráci se SVâ Atlas & Bios)

Farní dvÛr
11.12. 15.00–20.00

Benefiãní odpoledne pro Zvony smífiení.
Hudebnû bude doprovázet CM Fale‰nica.

¤eka Beãva
31.12. 14.00

OtuÏilecká show v fiece Beãvû
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Námûstí T.G. Masaryka
27.11.Slavnostní rozsvûcení vánoãního stromu

17.00Pûveck˘ sbor Vocantes
18.00Slavnostní rozsvûcení
18.10Argema

29.11.17.00M· Keramická, Máchova 14
17.30M· Sokolská
19.00Reflexy

30.11.17.00M· Koufiilkova
17.30M· Jasínkova
19.00Legendy se vrací

1.12.17.00Z· Za Ml̆nem
17.45Z· B. Nûmcové
19.00Team revival Znojmo

2.12.17.00SVâ Atlas & Bios
19.00·ediváci

3.12.15.00Triangl Band
17.00Broum Band
19.00Loretta

4.12.17.00Inner Empire
19.00Heidi & Heidiband

5.12.17.00Mikulá‰ská show sDuckbeatem
18.00Mikulá‰sk˘ ohÀostroj

6.12.17.00M· Le‰etínská
17.30M· Pí‰Èalka, Na Odpoledni
18.00M· Pí‰Èalka, Máchova 8
19.00Elán Haná revival

7.12.17.00M· Kratochvílova
18.00âesko zpívá koledy
19.00Moravská Veselka

8.12.17.00Z· J. A. Komenského, 
Hranická – Pfiedmostí

17.45Z· Îelatovská
19.00Korki

9.12.17.00Z· Za Ml̆nem
19.00Blues BazAar

10.12.17.00Mothers Follow Chairs
19.00Absolute Bon Jovi revival

11.12.15.00Blockbuster
17.00Spocená uklízeãka
19.00Premier

13.12.17.00M· Dvofiákova
17.30M· Optiky
19.00Uriah Heep revival

14.12.17.00M· Radost, Kozlovská
17.30M· âekynû
19.00ADD Gospel

15.12.17.00M· UTenisu
17.30M· Kozlovice
19.00Imperio

16.12.16.00Trávníãek
17.00Dechov˘ orchestr Haná
19.00Michal Tuãn˘ revival

17.12.15.00MaÏoretky Fantasy
17.00Pantograf
19.00Secondhand Kabát revival

18.12.16.00Îiv˘ betlém
18.30Smí‰en˘ pûveck˘ sbor 

Vokál
20.12.17.00ZU· Bedfiicha Kozánka

19.00Sagittarius
21.12.17.00Katapult revival

19.00Critical Acclaim
22.12.17.00D2Dance

19.00Jen Tak II
23.12.17.00Black Friday, Electric 

String – skupiny ZU·
19.00Cimrmanovo Torzo

24.12.·tûdrodenní koncert
10.00Re-Vox – Vzpomínka 

na Pavla Nováka st. 
aJaroslava Wykrenta

11.00Pirillo – Pocta 
Pavlu Novákovi ml.

12.00VûÏní hudba ZU· B.Kozánka
26.12.16.00Kostel sv. Vavfiince 

– J.J. Ryba, âeská m‰e
vánoãní vpodání
SPSVokál

27.12.17.00Speciál Vûry ·pinarové
19.00Brouci band 

– Beatles revival
29.12.17.00Travellers

19.00Bon Scott Memorial 
Band – AC/DC revival

31.12.15.00Freìáci
1.1.’2318.00Novoroãní ohÀostroj nad 

fiekou Beãvou – UMajáku
18.30Synkopa

Horní námûstí
11.12.9.00 – 17.00
Vánoãní historick˘ jarmark 
(ve spolupráci se SH· MarkusMaspolkem
Anima Historica)

Doprovodné akce
Galerie mûsta Pfierova
27.11.17.001. adventní nedûle
•slavnostní rozsvícení betlému akoncert

VûÏní hudby ZU· B.Kozánka vPfierovû
•Ïehnání kovanému adventnímu vûnci

arozsvícení první svíce
•vernisáÏ prodejní vánoãní v˘stavy

Foukan˘ tfipyt aneb BaÀky spfiíbûhem
V˘stavní plocha TGM 16
27.11.–31.12. V˘stava obfiích betlémÛ

pfierovského sbûratele Stanislava Dostála
po 28.11. – pá 2.12.10.00–17.00

Prodejní v˘stava umûleck˘ch v˘robkÛ
klientÛ denního stacionáfie
Spolusetkávání Pfierov

Mûstsk˘ dÛm
5.12.16.00salonek restaurace,

Mikulá‰ské tvofiení smalífiem
Lubomírem Dostálem

12.–15.12.mal̆ sál, Vánoãní salon 
(ve spolupráci se SVâ Atlas &Bios)

Farní dvÛr
11.12.15.00–20.00

Benefiãní odpoledne pro Zvony smífiení.
Hudebnû bude doprovázet CM Fale‰nica.

¤eka Beãva
31.12.14.00

OtuÏilecká show vfiece Beãvû
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19.00Reflexy
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4.12.17.00Inner Empire
19.00Heidi & Heidiband

5.12.17.00Mikulá‰ská show sDuckbeatem
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Vítání dětí se vrací i s projektem S knížkou do života 
Tradiční obřad, při kterém jsou nově narozené děti přivítány mezi občany města Přerova, je zpět. Čekalo se totiž, až se po volbách ustanoví nová 
komise pro občanské záležitosti, která akci zajišťuje. První vítání dětí se uskuteční o víkendu 21. a 22 ledna.

Symbolické přivítání malých Přerovanů 
probíhá v obřadní síni přerovské matriky na 
Horním náměstí. „Kromě slavnostního pro-
slovu obnáší také představování dětí, pod-
pis rodičů do pamětní knihy a vystoupení 

Folklórního souboru Trávníček. Noví ob-
čánci si z obřadu odnesou dárek a pamětní 
list,“ uvedl nový předseda komise Pavel 
Košutek. Od roku 2019 dostávají děti od 
města hračku v podobě maňáska mamuta. 

„Mamut je takovým neoficiálním symbo-
lem našeho města. Připomíná jeho boha-
tou historii sahající až do dob lovců mamu-
tů. A o to nám při vymýšlení dárku pro nové 
občánky šlo – aby jim co nejvíce připomínal 
rodné město a jeho historii. Mamutů jsme 
už rozdali 471, za rok tak maňáska dostane 
v průměru 160 dětí,“ řekla Lenka Tomečko-
vá z Kanceláře primátora. 
Hračkou ale obdarovávání miminek nekon-
čí. „Průběh obřadu fotí fotograf. Tři tištěné 
fotografie z obřadu od nás dostanou ro-
diče na památku zdarma. A pokud chtějí 
fotek více, mohou si je od něj dokoupit,“ 
podotkla Lenka Tomečková. Město navíc 
obnovilo spolupráci s městskou knihov-
nou na mezinárodním projektu Bookstart 
– S knížkou do života, který se věnuje pod-
poře čtenářství od nejútlejšího věku. Děti 
dostanou kufřík, který obsahuje kalendář 
vývoje miminka, leporelo Předčítánky, bro-
žurku Knížky pro společné čtení a poukaz 
pro rodiče k registraci do knihovny na rok 

zdarma. „Součástí je i pozvánka k nám do 
knihovny, kde organizujeme pro děti od 
dvou do čtyř let také zábavná dopoledne 
s interaktivním čtením pohádek s vizuálním 
doprovodem v podobě obrázků, loutek či 
maňásků,“ prozradila knihovnice Andrea 
Kopečková. V první polovině roku jsou při-
pravena hned dvě pohádková dopoledne, 
a to v úterý 24. ledna a 21. března. „Pro 
rodiče s nejmenšími dětmi do 2 let věku je 
pak určena přednáška s praktickými ukáz-
kami na téma Reflexní terapie pro děti pod 
odborným vedením Pavlíny Dočkalíkové, 
která se uskuteční ve čtvrtek 23. února,“ 
řekla Kopečková. (red)

V rámci projektu Bookstart dostanou noví občánci kufřík s kalendářem, leporelem, bro-
žurkou i poukazem na registraci do knihovny zdarma.   Foto: Andrea Kopečková

Se zimním obdobím se pojí nejrůznější onemocnění. Pacienti přicházejí do ordinací lékařů s rýmou, kašlem, teplotou. Někdo je zastáncem polykání 
pilulek, jiný upřednostňuje bylinky. My jsme se  Přerovanů zeptali na jejich recept.

Anketa: Jaké babské rady využíváte, když jste nachlazení?

Martina Petrová
Přiznám se, že já na 

babské rady nejsem. 
Raději věřím tradiční 
medicíně – mám-li 
horečku, vezmu si léky, 

na kašel a na rýmu kapky 
z lékárny. Snažím se ale žít zdravě, mít do-
statečný přísun vitamínů. Ty jsou jako pre-
vence nachlazení podle mě nejdůležitější.   

Aleš Přikryl
Jakmile cítím, že na mě 

něco leze, hned si dám 
malého panáka mé 
speciální slivovice se 

zázvorem, citronem 
a medem, kterou si sám 

doma vyrábím. Je to životabudič. Pro jis-
totu si taky dám pořádnou česnečku. Na 
kašel mám osvědčený lipový čaj s medem. 

František Dvorský
Já nebyl nemocný, ani 

nepamatuju. Bude to 
tím, že celý rok jím ky-
sané zelí, česnek, piju 

vodu s čerstvým citro-
nem. Když už náhodou, 

uvařím si čaj z lípy, mateřídoušky nebo 
černého bezu. S medem a citronem je to 
velká dobrota.   (red) 

Zdena Jurčová
Když jsem byla malá, 

maminka mi vždy 
udělala majoránko-
vý čaj a musela jsem 

užívat šťávu z cibule 
oslazenou medem. Na 

průdušky jsem dostala obklad z cibule 
nebo tymiánovou mast. Při rýmě se u nás 
vždycky proplachoval nos vincentkou. 

Termíny vítání dětí
sobota 21. ledna
neděle 22. ledna
sobota 18. února 
neděle 19. února 

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vám i za své kolegy ze Společně pro Přerov popřál vše dobré do roku 
2023. Pevné zdraví především a k tomu i veselou mysl, která nám umožňuje přečkat 
i složitější období.
Osobně jsem založením optimista, ale když si studuji všechny informace o masovém vy-
mírání druhů zvířat i rostlin, raketově stoupajících teplotách nebo rozšiřujícím se suchu, 
znejistím. Není to problém vzdálené budoucnosti či vzdálených zemí, je tady a teď. Ale 
říkám si taky, jestli krize, kterou procházíme, není příležitostí dělat věci jinak? Naučí nás 
šetřit, zelené energie začnou najednou dávat smysl a možná konečně začneme brát pří-
rodu a dobré životní prostředí v tom nejširším slova smyslu jako základní složku našeho 
života. O Přerovu tak smýšlíme dlouho a naše přesvědčení se nemění ani tím, že jsme 
po volbách usedli do opozičních lavic. Udržitelně, transparentně a s vizí.
Na závěr bych pro vás měl opožděně malý dárek – od ledna rozbíháme pravidelnou 
zastupitelskou poradnu. Každý první čtvrtek v měsíci bude někdo z našich zastupi-
telů k dispozici na konzultaci vašich problémů či nápadů, které mají co do činění 
s městem. Pochopitelně se na nás můžete obrátit i jindy, osobně, přes webové 
stránky nebo Facebook spolecneproprerov, ale každý první čtvrtek v měsíci se na vás 
budeme těšit osobně v salonku restaurace Pivovar od 17. hodiny.
 Jan Horký
 zastupitel Společně pro Přerov

NEREDIGOVANÝ PŘÍSPĚVEK Přerov hledá nejlepšího  
sportovce za rok 2022
Bude mít přerovský sport potřetí v řadě 
královnu? Občané mohou nominovat 
své oblíbence do ankety Nejúspěšnější 
sportovec města Přerova roku 2022 až 
do poloviny ledna. Slavnostní vyhlášení 
proběhne v březnu v Městském domě.  
Potřinácté ocení město Přerov ve spoluprá-
ci s Českou unií sportu a společností Sport 
Action významné přerovské sportovce. 
Své favority ve všech tradičních kategori-
ích mohou sportovní kluby, oddíly i širo-
ká veřejnost navrhovat už teď. „Po dvou 
letech, kdy prestižní anketu chtě nechtě 
poznamenal covid, se vracíme do normálu. 
Vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec 
města Přerova roku 2022 se uskuteční ve 
středu 22. března v Městském domě,“ 
uvedla tisková mluvčí Přerova Lenka Cha-

lupová. Stejně jako v předchozích let mo-
hou lidé posílat své návrhy do kategorií 
Jednotlivci – dospělí, Jednotlivci – mládež, 
Kolektivy – dospělí, Kolektivy – mládež, 
Krajánek roku, Masters (veteráni), Trenér 
roku, Osobnost roku a Síň slávy na email 
sportovecroku@email.cz. „O vítězích již 
tradičně rozhodne komise složená ze zá-
stupců města, regionálních médií a České 
unie sportu. O jedné z cen však rozhodují 
hlasy z řad veřejnosti,“ upozornila Lenka 
Chalupová. Nominace se uzavírají v pon-
dělí 16. ledna. Televize Přerov, Přerovská 
internetová televize a Přerovské listy poté 
zveřejní seznam všech nominovaných. Ve-
řejnost bude moci na webu nejuspesnejsis-
portovecroku.cz hlasovat o prestižní Ceně 
sympatie fanoušků.  (red)
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Rozhodne o osudu bývalého hotelu Strojař referendum? 
Nebo je lepší chátrající budovu rovnou prodat?
Bývalý hotelový dům Strojař koupilo město v roce 2016 od armády za více než 42 milionů korun. Hrozilo totiž, že by tam mohla po odchodu vojáků 
vzniknout sociální ubytovna. Chátrající objekt ale i po šesti letech stále zeje prázdnotou a město pro něj hledá využití – ve hře byla rekonstrukce, 
jeho směna za budovu pro městskou knihovnu i prodej. Opozice na prosincovém zastupitelstvu navrhla, aby o osudu Strojaře rozhodlo referendum, 
a už začala na jeho podporu sbírat podpisy na petici.  

Hotelový dům stojí na adrese Velká Dlážka 
2 od roku 1968. V posledních letech budí 
devítipodlažní panelová budova mezi Přero-
vany velké emoce. Nejprve se obávali, že by 
mohla ve 144 bytových jednotkách vznik-
nout sociální ubytovna – a tak ho město pod 
tlakem za 40,5 milionu korun v roce 2016 
koupilo. V roce 2018 zastupitelé schválili 
záměr upravit hotel na bytový dům, ale s ná-
kladnou rekonstrukcí objektu se nezačalo. 
V roce 2021 stáli zastupitelé před rozhod-
nutím, zda objekt nesměnit za budovu v Pa-
lackého ulici 27, kde by mohla po úpravách 
najít nové sídlo městská knihovna. Záměr 
ale neprošel a politici nakonec odsouhlasili 

úplatný převod Strojaře. Vedení města si ne-
chalo zpracovat znaleckých posudek, který 
cenu Strojaře vyčíslil na 46 927 490 korun. 
S plánovaným prodejem ale někteří ob-
čané nesouhlasí. Zastupitelé za Piráty 
proto navrhli, ať o jeho osudu rozhod-
nou Přerované v referendu, v němž by 
měli odpovídat na otázku: „Souhlasíte, 
aby pozemek „Hotelu Strojař“ (tj. poze-
mek p. č. 3820, k. ú. Přerov) zůstal ve 
vlastnictví města Přerova tak, aby mělo 
město Přerov minimálně 51% spoluvlast-
nického podílu?“ K návrhu se připojili 
i další opoziční strany – Společně pro 
Přerov a SPD, záměr ale na prosincovém 

zastupitelstvu neprošel. Opozice se proto 
snaží získat pod petici alespoň tři a půl 

tisíce podpisů, které jsou potřebné pro 
vyhlášení referenda.   (voj)

Hotelový dům Strojař sloužil od roku 1968 jako ubytovací zařízení pro mladé zaměstnan-
ce Přerovských strojíren. V devadesátých letech koupilo objekt od strojíren za 18 milionů 
korun město. Důvodem byla plánovaná směna majetku mezi Přerovem a armádou. Za 
Strojař, kde se poté ubytovali profesionální vojáci ze zdejší vrtulníkové základny, město 
získalo posádkovou ubytovnu v Bayerově ulici 5 a Územní vojenskou správu v Bratrské ulici 
– takzvaný Blažkův dům, kde nyní vzniká nový inovační hub. Když ovšem byla vrtulníková 
základna zrušena, objekt osiřel a ministerstvo obrany se ho od roku 2013 pokoušelo pro-
dat. Obyvatelé Přerova se obávali sociální ubytovny, ve které by ze dne na den mohlo by-
dlet až 400 sociálně slabých, a proto vytvářeli tlak na zastupitele, aby se snažili nemovitost 
„stůj co stůj“ získat. A tak ho zástupci Přerova před téměř sedmi lety už podruhé koupili. 

Zastupitel Jan Horký: Chceme, aby hotelový dům zůstal 
v majetku města a byl přebudován na městské byty
Proč je podle vás lepší Strojař ponechat v majetku města a opravit ho? To je otázka pro architekta a zastupitele za Společně pro Přerov Jana Horkého. 

„Společně s ostat-
ními opozičními 
stranami prosa-
zujeme vyhlášení 
referenda o po-
nechání Strojaře 
v majetku města. 
Respektive ales-
poň 51 % pozem-
ku pod ním – tako-
vá formulace totiž 
umožňuje zapojit 
do projektu rozvo-

je lokality soukromý kapitál a zároveň se 
ne nutně vázat na to, že by hotel musel 

zůstat stát tak, jak je. Jsme přesvědčeni, 
že jedině vlastnictví pozemku dokáže 
ochránit cennou lokalitu na břehu řeky 
Bečvy před hrozbami, jako je rozvoj dal-
šího brownfieldu, vznik ubytovny nebo 
naopak jen luxusního bydlení v uzavře-
ném areálu. Dle našeho názoru zde má 
vzniknout kombinace různých měst-
ských bytů a služeb. Městský byt však 
neznamená nutně sociální, ale spíše 
tím rozumějme byt nájemní. V takovém 
hezkém místě by bezpochyby mohla být 
část bytů využita i jako motivace či bo-
nus pro nalákání potřebných profesí do 
města.

Město jako vlastník bude zároveň mno-
hem snadněji čerpat dotace, například 
na revitalizace nevyužitých budov, ener-
getická opatření anebo i budování bytů, 
což je nyní široce diskutováno. Jistě, je 
to složitější cesta, než pozemky a budovy 
prodat. Z úst primátora slyšíme, že „se 
nacházíme ve velmi špatné době”. Pak 
bychom se měli více než kdy jindy zamy-
slet, jestli je strategické prodávat Strojař 
o nějakých 15 milionů levněji, než jsme 
pořídili, anebo investovat do rozvoje 
městského bydlení, posílit vlastní byto-
vý fond a zajistit tak městu trvalý příjem 
z nájemného jak bytů, tak provozoven.

A proč referendum? Hnutí ANO, které 
nepochopitelně silně vyhrálo místní vol-
by, kandidovalo bez vlastního programu 
a o osudu hotelu Strojař spíše mlčelo. 
Před čtyřmi lety se však v koalici přihlá-
sili k jeho rekonstrukci na byty. Nyní, po 
volbách, mluví otevřeně o prodeji, což 
vnímáme jako podvod na voliče. Chce-
me proto, aby měli občané možnost se 
k prodeji nebo neprodeji Strojaře vyjá-
dřit.
Petici za vyhlášení referenda je možno 
podepsat na podpisových místech, která 
stále přibývají. Jejich přehled je na http://
bit.ly/strojarlidem.“ (red)

Jan Horký, zastu-
pitel (Společně pro 
Přerov)
 Foto: Město Přerov

Náměstek primátora Miloslav Dohnal: Městské byty máme, 
chceme je opravit a nabídnout lidem. Strojař by byla zátěž
Proč je podle vás lepší Strojař prodat a peníze investovat? To je otázka pro náměstka primátora zvoleného za ODS Miloslava Dohnala.

„V roce 2021 před-
chozí zastupitelstvo 
města schválilo 
záměr úplatného 
p ř e v o d u / s m ě n y 
nemovitostí bývalé-
ho hotelu Strojař. 
Nové vedení další 
kroky v této věci 
prozatím neučinilo. 
Proto nás překvapil 
krok opozičních za-
stupitelů na vyhlá-

šení referenda bez předchozího jednání 
či podnětu. Návrhem opozice je ponechat 

budovy hotelu Strojař ve vlastnictví města 
a provést přebudování z ubytovny, na kte-
rou je budova kolaudována, na byty. Jako 
občan neznalý věci bych na tuto otázku 
odpověděl – samozřejmě. Avšak jako zna-
lý věci musím konstatovat – jenže... Co 
má tedy být cílem podle vyjádření opozi-
ce? Sto bytů za částku někde kolem 300 
milionů. Tolik by případná rekonstrukce 
zřejmě stála. Pro příští rok město dispo-
nuje zhruba 148 miliony na investice. 
V případě rekonstrukce hotelu Strojař by 
to znamenalo úplné omezení jiných in-
vestic nejméně na dva roky – tedy oprav 
chodníků, výsadby zeleně, rekonstrukce 

zchátralých objektů, výstavby dětských 
hřišť a podobně. Ale co když existuje jiná 
a úspornější cesta se stejným výsledkem? 
Už v předchozích letech odbor majetku 
započal s rekonstrukcí některých bytů, 
jejichž stavebně-technický stav neumož-
ňoval užívání. V uplynulých dvou letech 
bylo takto opraveno 15 bytů. V současné 
době je dokončována rekonstrukce 15 
sociálních bytů financovaných z dotace. 
U dalších 38 bytů probíhá rekonstrukce, 
která bude dokončena do konce roku 
2023. Ze zbylých 120 neobyvatelných 
bytů se polovina z nich nachází v lokali-
tách zajímavých pro nájemce a my jsme 

schopni je v horizontu dvou let opravit 
a nabídnout občanům tohoto města. Tedy 
128 bytů za celkovou částku 55 milionů. 
Díky individuální komerční výstavbě navíc 
v Přerově v průběhu zhruba 2 let přibude 
kolem 200 bytů – komunikujeme s de-
velopery sedmi projektů. 128 bytů ve 
vlastnictví města a jejich nájem je jejich 
cenově dostupnou alternativou. Pokud 
Strojař prodáme se zajištěným závazkem 
pro kupce na vybudování bytů, navýší se 
kapacita bytů v Přerově na 428 a zároveň 
snížíme náklady za rekonstrukci měst-
ských bytů díky zaplacení kupní ceny za 
Strojař.“  (red)

Miloslav Dohnal, 
náměstek primá-
tora (ODS)
 Foto: Město Přerov
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Historické centrum města má novou dominantu – stal se jí moderní nasvícený kruhový prvek z dílny Ateliér Krejčiříkovi, který stojí na místě historic-
ké studny. Kolem umělecky ztvárněné připomínky už rostou tři lípy velkolisté. 

„Myšlenku, jak upozornit Přerovany na 
existenci sedmnáct metrů hluboké studny, 
která pochází ještě z dob Pernštejnů, od-
startoval archeologický průzkum, který zde 
probíhal. Smyslem moderního ztvárnění 
není obnovení funkce studny, ale pou-
ze tuto zaniklou historickou dominantu 
Horního náměstí připomenout,“ přiblížil 
náměstek primátora Vladimír Lichnovský.  
Nejprve bylo nutné kolem studny umístit 
speciální kontejnery, do nichž byly zasa-
zeny tři nové lípy velkolisté. Jsou osazeny 
zavlažovacím systémem, aby se stromům 
dobře dařilo. „Studnu poté bylo zapotřebí 
uvnitř penetrovat proti vlhkosti. Po obvodu 
byla opatřena kovaným pásem. Na horní 
části bylo umístěno silnostěnné sklo v šířce 
zhruba tři centimetry, skrz které se mohou 
návštěvníci podívat do útrob studny. Místo 
slouží i k posezení. Atraktivní ráz mu po se-
tmění dodává nasvícení,“ popsal náměstek 

Lichnovský. Připomínku historické studny 
lemuje citát Učitele národů Jana Amose 
Komenského, který je s Přerovem neodmy-
slitelně spjat a tímto místem nepochybně 
mnohokrát procházel. Celá investiční akce 
přišla město na dva a půl milionu korun. 
O bezpečnost nového díla se stará kamera 
napojená na městskou policii. 

Pokus o záchranu lip nevyšel 
Několik let bojovali odborníci o život šes-
tice lip srdčitých, která byla v roce 1877 
vysázena okolo dnes již neexistující studny 
na Horním náměstí. Přestárlé stromy, které 
po více než 140 let spoludotvářely specific-
kou atmosféru historického centra města, 
se přes veškerou péči nepodařilo zachránit. 
„Znalecký posudek, který jsme si nechali 
v roce 2018 zpracovat, potvrdil, že stav 
stromů neumožňuje jejich dlouhodobou 
existenci a navrhl jejich kompletní vykácení 

a náhradní výsadbu,“ vzpomněl náměstek 
primátora Miloslav Dohnal. Nakonec byly 
v březnu roku 2022 lípy vykáceny. 
V listopadu byly na místo původních lip 
srdčitých kolem nového prvku vysazeny 
tři lípy velkolisté Fastigiata. „Tyto lípy mají 
pravidelnější korunu, kompaktnější habi-
tus. Jedná se o středně až bujně rostoucí 
strom s protáhlou, úzce vejčitou korunou. 
Ročně tento strom vyroste o 35 až 60 cen-
timetrů.  Dospělé stromy mohou dosáh-
nout stáří až 700 let a výšky kolem čtyři-
ceti metrů. Květy jsou světle žluté a silně 
voní,“ doplnil vedoucí oddělení správy 
ostatního majetku a komunálních služeb 
Petr Školoud. 

Na dno studny se nedostali
Za vydatné technické podpory přerovských 
dobrovolných hasičů prozkoumávali stud-
nu tři roky archeologové z Muzea Komen-
ského. Poslední etapa archeologického vý-
zkumu proběhla v rámci obnovy studny na 
podzim roku 2022 v místech tří ručně ko-
paných sond určených pro výsadbu nových 
lip.  „Průzkum prokázal, že se konstrukce 
staré studny s průměrem jeden a půl metru 
stále nachází v dobrém technickém stavu. 
Dostali jsme se do hloubky 17,2 metrů – 
samotného dna studny jsme nedosáhli. 
V současné době se hladina vody nachá-
zí přibližně v hloubce dvanácti metrů od 
úrovně dlažby náměstí,“ osvětlil vedoucí 
archeologického výzkumu Zdeněk Schenk. 
Nejstarším potvrzeným dokladem osídlení 

v okolí studny je podle něj neporušená část 
kulturní vrstvy ze závěru starší doby bron-
zové. „V úrovni terénní vyrovnávky z polo-
viny 16. století jsme kromě stovek zlomků 
kuchyňské keramiky nalezli unikátní sou-
bor několika stovek kusů zlomků pozdně 
gotických reliéfně zdobených komorových 
kachlů. Části reliéfů zobrazují náboženské, 
heraldické, světské, architektonické i rost-
linné motivy,“ popsal archeolog. Kachle 
pocházejí z luxusních pozdně gotických 
kamen z doby kolem roku 1500, kdy měs-
to Přerov vlastnil Vilém z Pernštejna. Byly 
jimi vybaveny interiéry přerovského zámku 
či domu bohatého měšťana. 
Archeologům se s pomocí detektoru kovů 
podařilo zachránit také soubor mincí, které 
v okolí studny poztráceli přerovští měšťa-
né v uplynulých staletích. „Nejstarší je ví-
deňský fenik Albrechta II. Habsburského 
z první poloviny 15. století, fenik Fridricha 
V., mince českého krále Ludvíka Jagellon-
ského z roku 1527 nebo uherský denár 
Rudolfa II. Habsburského z roku 1599, 
jenž byl ražen v Uhrách. Nejmladší mince 
pocházejí z přelomu 19. a 20. století,“ vy-
jmenoval Zdeněk Schenk. Zajímavý je i ná-
lez mosazného početního žetonu, který 
pochází z dílny Johanna Konrada Hogera 
z Norimberka. „Mistr této dílny zemřel 
v roce 1743, takže tento žeton můžeme 
datovat před tento rok. Na jedné straně 
žetonu je patrné slunce a srpek měsíce, na 
straně druhé obchodní námořní loď,“ uza-
vřel Zdeněk Schenk. (red)

Horní náměstí už zdobí moderní připomínka historické studny 

„Lidská mysl je tak neskonale obsáhlá, že je v poznávání skoro bezednou hlubinou.“ Právě 
tento citát Učitele národů Jana Amose Komenského lemuje připomínku historické studny 
na Horním náměstí, která v druhé polovině roku 2022 vyrostla na Horním náměstí.  
 Foto: Anna Vojzolová

Odkrytá a začištěná koruna studny. Foto: Zdeněk Schenk

Torzo pozdně gotického kachle s architek-
tonickým motivem. Foto: Zdeněk Schenk

Mosazný početní peníz z Norimberka z 1. po-
loviny 18. století.  Foto: Zdeněk Schenk

Historie studny
Patrně nejstarší zmínka o studni v srdci města pochází z roku 1503, kdy majitel panství 
Vilém z Pernštejna pronajal takzvaný Velký mlýn na řece Bečvě mlynáři Ondřeji Šilha-
novi. „K mlýnu náležel mimo jiné také vodní srub, z kterého byla vedena voda na „Ko-
pec“, jak se říkalo nynějšímu Hornímu náměstí,“ vysvětlil archeolog Zdeněk Schenk. 
Dodal, že dřevěné zařízení studny na Horním městě bylo během velkého požáru v roce 
1749 poškozeno a následně zase opraveno. „Z písemných pramenů z 2. poloviny 18. 
století jsme se dozvěděli konkrétní údaje o existenci vodní nádrže a hluboké studny na 
Horním městě. Trpěla nedostatkem vody, což představovalo riziko z hlediska požární 
ochrany. Voda z ní byla čerpána velmi obtížně za pomoci rumpálu,“ připomněl archeo-
log. V 19. století byla nad studnu umístěna pumpa a nad ni dřevěný altán, jenž byl 
před rokem 1899 odstraněn. Pumpa byla demontována o několik let později patrně 
v souvislosti se zavedením městského vodovodu v roce 1903.  
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Největší dobrovolnická sbírka v zemi vybírá na Charitu
„My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujeme vám,“ zpívají ve známé koledě Kašpar, Melichar a Baltazar. V Přerově vyrazí na koledu dobro-
volníci během největší celorepublikové sbírky od pátku 6. do neděle 8. ledna. Koledování slavnostně zakončí Tříkrálový koncert komorního smyčco-
vého kvarteta Moravské filharmonie Olomouc, který v neděli 8. ledna v 17 hodin rozezní kostel svatého Vavřince. 

Tříkrálová sbírka má na Přerovsku více 
než dvacetiletou tradici. V devětačtyřiceti 
obcích, které spadají pod přerovský děka-
nát, vyjdou koledníci do ulic mezi prvním 
a patnáctým lednem. „Jako každý rok 

svojí koledou přinesou radost a Boží po-
žehnání do našich domovů. Pokud by se 
někdo chtěl do koledování zapojit, může 
se ozvat koordinátorce Tříkrálové sbírky 
Emilii Šmídové – kontakt je k dispozici na 

webu Charity,“ uvedla mluvčí přerovské 
Charity Romana Nitková. 
Lednová sbírka bude stejně jako mi-
nulý rok probíhat také online na webu  
trikralovasbirka.cz. Dárce zde může zvolit 
konkrétní Charitu, kterou chce obdarovat. 
Online pokladnička je dostupná 24 hodin, 
sedm dní v týdnu po celý rok. „Součástí sbír-
ky budou také statické pokladničky, do kte-
rých budou moci lidé přispívat až do 15. led-
na. Seznam jejich umístění jsme zveřejnili na 
našich webových stránkách a na sociálních 
sítích,“ podotkla Romana Nitková. 

Největší dobrovolnická sbírka
Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou 
sbírkovou akcí v České republice. Do 
její organizace a průběhu koledování se 
kaž doročně zapojí více než 70 tisíc dob-
rovolníků, kteří do zapečetěných kasiček 
vyberou desítky milionů korun. Vůbec po-
prvé vyrazili do ulic Tři králové v roce 2000 
v olomoucké arcidiecézi. „Celkem 65 pro-
cent prostředků ze sbírky v našem regionu 

se vrací zpět na činnost přerovské Charity, 
15 procent je určeno na velké diecézní 
projekty, deset procent putuje do krizové-
ho fondu, 5 procent na projekty Charity 
České republiky a zbývajících 5 procent 
jsou zákonné režie sbírky,“ vyjmenovala 
Romana Nitková. 
Tříkrálová sbírka pro rok 2022 byla velmi 
štědrá. „Přestože se konala po roční covi-
dové pauze, lidé nezapomněli a darovali 
koledníkům 1 milion 156 tisíc 813 korun. 
Charita Přerov dostala k dispozici 676 349 
korun. Sto tisíc korun šlo na přímou po-
moc lidem, kteří se ocitli v nouzi, stejná 
částka šla na pořízení kompenzačních 
a zdravotních pomůcek pro domácí a hos-
picovou péči,“ doplnila Nitková. Přes 450 
tisíc putovalo na dofinancování a nákup 
vozidel pro potřeby Charity Přerov, Domá-
cí zdravotnické a hospicové péče a odleh-
čovací služby. Částka ve výši 23 tisíc byla 
použita na dofinancování projektové do-
kumentace k rekonstrukci budovy Charity 
v Kojetíně. (red)

Knihovna nabídne knižní novinky, besedy i tvořivé dílny
Tradiční akce jako je Březen — měsíc čtenářů a Týden knihoven, spolupráce se školami, ale i kreativní léto, programy pro děti a vzdělávací akce pro 
veřejnost – příští rok bude v přerovské městské knihovně opravdu nabitý. Na nákup nových knih, časopisů, cédéček a e-booků má knihovna k dispo-
zici téměř 1,2 milionu korun. 

„Jako každoročně se naše knihovna zapojí 
do celorepublikových akcí Březen – měsíc 
čtenářů a říjnového Týdne knihoven, na 
něž jsou už naši návštěvníci zvyklí. Budeme 
pokračovat i v projektu Už jsem čtenář – 
Knížka pro prvňáčka, který v průběhu škol-
ního roku prostřednictvím několika setkání 
seznamuje žáky prvních tříd s knihovnou, 
četbou a literaturou - a vrcholí slavnostním 
pasováním na čtenáře v Muzeu Komenské-
ho,“ prozradila ředitelka knihovny Edita 
Hausnerová. Pokračovat bude i spolupráce 
s přerovskými školami, pro které knihovna 
připravuje vzdělávací programy, lekce in-
formační výchovy, workshopy, tvořivé dílny, 
ale i setkání se spisovateli a scénická čtení. 
Knihovna vyšla vstříc také zaměstnaným ro-
dičům a dětem. „Pro všechny, kteří nestíhají 
kvůli svým pracovním a školním povinnostem 
navštěvovat naši půjčovnu pro děti během 
týdne, otevíráme toto pracoviště každou 
druhou sobotu v době od 14 do 17 hodin. 
Svůj volný čas mohou návštěvníci strávit ak-
tivně pohybovou aktivitou na XBOXu, u stol-
ního fotbálku či hokeje,“ doplnila ředitelka 
Edita Haunserová. Děti si zde mohou zahrát 
také deskové hry, najdou ale i klidný prostor 
pro nerušnou četbu oblíbených titulů. 

Besedy, přednášky
Ani v tomto roce nebudou chybět čtenáři 
oblíbené cestovatelské besedy, které se bu-

dou konat každý měsíc s výjimkou června 
až srpna. „Začneme ve středu 25. ledna 
přednáškou Michala Štěpánka o Libanonu. 
Ve středu 22. února k nám zavítá Pavel 
Svoboda s povídáním o Cestách na sever, 
ve středu 28. března to bude Jan Husák 
a Balkán,“ přiblížila knihovnice Andrea 
Kopečková. Knihovna chystá také tema-
ticky zaměřené přednášky z nejrůznějších 
oblastí – přijede například spisovatel a his-
torik Josef Špidla či Roman Prokeš a Pavlí-
na Wolfová ze Studia Bez Kliky. Probíhat 
bude také Virtuální Univerzita třetího věku. 
„Ta je určená pro aktivní studující seniory, 
kteří se již několikátým rokem pravidelně 
scházejí v přerovské knihovně nejen za 
účelem zhlédnutí videopřednášek a plnění 
online testů, ale také vzájemného setkává-
ní v příjemné atmosféře. Tématem nového 
letního semestru jsou Dějiny oděvní kultury 
III,“ prozradila Kopečková. Konat se budou 
také výtvarné kurzy s Evou Slezákovou či 
kurz grafiky. Pro odbornou veřejnost je pak 
určen seminář Současná literatura pro děti 
a její vliv na rozvoj čtenářství, tentokrát 
s podtitulem „Young adult – od neznámé-
ho k fenoménu“.

Kreativní léto s knihovnou
Dětem a mládeži do 15 let je určený prázd-
ninový projekt, kterým knihovníci hodlají 
oslovit nejen návštěvníky z řad veřejnosti, 

ale zejména skupiny dětí z příměstských 
táborů. „Každé červencové a srpnové úte-
rý bude v knihovně věnováno tvořivým díl-
nám, ze kterých si účastníci odnesou hezký 
letní výrobek,“ přichází už teď s nabídkou 
na léto Andrea Kopečková. 

Nákup knih v knihovně
V roce 2022 měla knihovna v rozpočtu 900 
tisíc na knížky, 170 tisíc na časopisy, 70 tisíc 
na CD a 40 tisíc na e-knihy. Vzhledem k vý-
voji cen požádalo vedení knihovny v průbě-
hu roku zřizovatele o navýšení příspěvku, 

jednou o 200 tisíc a podruhé o 180 tisíc. 
Pro rok 2023 jsou schváleny stejné částky 
jako v uplynulém roce, vedení knihovny 
proto bude opět usilovat o posílení rozpoč-
tu alespoň ve stejné výši jako vloni. „Obrá-
tili jsme se také na místní podnikatele a fir-
my. Precheza nám poskytla vloni na nákup 
knih finanční dar ve výši 40 tisíc korun a se 
stejnou částkou můžeme počítat v roz-
počtu i v roce 2023. Peníze na knížky se 
snažíme získat i z prodeje těch vyřazených 
a v rámci dalších našich aktivit,“ uzavřela 
ředitelka knihovny Edita Hausnerová. (red)

Tříkrálové sbírky se zúčastnil i bývalý přerovský primátor Petr Měřínský.
  Foto: Město Přerov

Nejnovějším vylepšením je nový mobiliář v sídle knihovny na Žerotínově náměstí. Takzvané hra-
báky ulehčují vyhledávání knih.  Foto: Anna Vojzolová
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Zájem o historii ji přivedl na nejprestižnější světové univerzity. Zkuste 
to taky, vzkazuje talentovaným studentům Radka Pallová z Přerova
Zní to tak trochu jako pohádka, ale za úspěchem čtyřiadvacetileté studentky Radky Pallové z Přerova je především dřina. Maturovala na Gymnáziu 
Jakuba Škody, tituly bakaláře a magistra získala na Cambridgeské univerzitě ve Velké Británii a v současné době studuje historii na jedné z nejpres-
tižnějších amerických univerzit v Princetonu. „Za své excelentní akademické výsledky byla na své St John‘s College oceněna za svůj zápal a obrov-
ský potenciál mnoha vyznamenáními. Mimo jiné absolvovala výměnný pobyt s Georgetown University v USA, kurzy archeologie v Římě a Aténách, 
a stáž na výzkumném institutu v Knossu,“ prozradila o úspěšné studentce Karin Gracia z PR agentury Bison Rose.  

Během debatní ligy na střední škole se Rad-
ka Pallová seznámila s řadou zajímavých lidí 
z různých oborů a díky nim se dostala na 
letní akademii Discover – akci, kde středo-
školáky týden učí tým lektorů, kteří studo-
vali na známých světových nebo domácích 
univerzitách a zároveň chtějí své znalosti, 
zkušenosti a nadšení sdílet dále. „Učili nás 
lidé, kteří absolvovali Cambridge, Oxford 
nebo Harvard. Do té doby jsem to vnímala 
jen jako pojmy, ne jako reálné školy, kde je 
možné skutečně studovat. V předposled-
ním ročníku gymnázia jsem se pak dostala 
do programu Experience Cambridge, díky 
němuž jsem na čtyři dny mohla navštívit 
Cambridge,“ vzpomíná úspěšná studentka. 
Během svého pobytu na vyhlášené univer-
zitě navštívila nejen přednášky. „Hrozně se 
mi tam líbilo, nejen škola jako taková, ale 
sedělo mi to tam i po lidské stránce. Roz-
hodla jsem se, že tam chci studovat,“ vy-
práví Radka Pallová. 

Náročné přijímací zkoušky 
Přihlášku musela odevzdat o dost dřív, než 
je zvykem u nás. „I přijímačky jako takové 
jsou o dost jiné než u nás a trvají déle. První 
část tvoří motivační dopis, kde musíte uvést, 
proč chcete na škole studovat, jakou máte 
praxi v oboru a odevzdat eseje. Což byl pro 
mě, vzhledem k tomu, že u nás se nic ta-
kového nedělalo, oříšek. Je potřeba dolo-
žit i doporučení od vyučujících na střední 
škole,“ vyjmenovává Pallová. V druhé části 
bylo potřeba složit úspěšně test, který je 
zaměřen na schopnost argumentovat, ana-
lyzovat historické zdroje, a odevzdat eseje. 
„Na závěr jsem musela absolvovat osobní 

pohovor přímo v Cambridgi, kde mě profe-
soři zkoušeli, jakým způsobem argumentuji, 
zda konstruktivně reaguji na kritiku a po-
dobně,“ popisuje studentka. Studium v za-
hraničí je ale poměrně drahé – a Radce ke 
splnění jejího snu pomohla stipendia. „Do-
stala jsem stipendium od naší fakulty i kole-
je, využila jsem také stipendijního programu 
Scholarship,“ podotýká Pallová. 

Samostatnost a kritické myšlení
A jaký je podle ní hlavní rozdíl mezi studi-
em v Česku a zahraničí? „Výuka je jiná než 
u nás, je založená na samostudiu, hodně 

čteme, píšeme eseje, učíme se argumen-
tovat, je zde větší důraz na samostatnou 
vědeckou práci. Na druhou stranu je místní 
prostředí více stresující a soutěživé,“ říká 
Radka Pallová. Dalším rozdílem podle ní je 
také česká vyhraněnost proti zahraniční-
mu důrazu na obecné studijní schopnosti. 
„V zahraničí, ať už studujete historii, eko-
nomii či teologii, se předpokládá, že jako 
bakalář získáte na škole základní schop-
nosti typu kritického myšlení, schopnost 
argumentovat, přečíst zdroje a vytáhnout 
z nich ty nejdůležitější informace, které 
pro vás budou užitečné,“ vysvětluje nej-

lepší studentka svého ročníku, která získa-
la řadu ocenění. Na zahraničních školách 
funguje podle ní také mnohem větší spolu-
práce mezi studenty a profesory. 

Z Cambridge do Princetonu
Radka Pallová po úspěšném zisku titulů ba-
kaláře a magistra na univerzitě v Cambrid-
gi pokračuje ve studiu v Americe. Tentokrát 
se jejím útočištěm stala věhlasná univerzi-
ta v Princetonu, kde usiluje o zisk titulu 
„PhD“. „Myslím, že je zdravé se podívat 
i někam jinam. Ačkoliv jsou si ty instituce 
podobné, každá má přeci jinou kulturu, 
navíc je rozdíl mezi britskou a americkou 
univerzitou. Je dobré vidět, jakým způso-
bem se liší způsob výzkumu v jednotlivých 
zemích, a seznámit se s novými lidmi,“ 
zdůrazňuje Radka Pallová, která se zají-
má především o raně středověkou historii. 
Sama mluví pěti cizími jazyky – anglicky, 
francouzsky, latinsky, starořecky, řecky. 
A příští rok se pustí do studia arabštiny.
V budoucnu by se chtěla věnovat akade-
mické kariéře. „Ráda bych dělala výzkum 
v dalších zemích, které disponují archivy 
a světovými centry výzkumu – v Německu, 
Řecku. Zároveň ráda učím. Je pro mě dů-
ležité se v rámci programů typu Discover 
věnovat talentovaným studentům z Česka 
a Slovenska a podporovat je v tom, co je 
zajímá,“ přemítá Pallová. Upozorňuje, že 
studenti sami často nevěří, že by mohli 
v zahraničí studovat a uspět. „Vzkázala 
bych jim, že tato možnost je skutečně reál-
ná - a je spousta cest, jak toho dosáhnout. 
I student z Přerova to může zkusit,“ uzavírá 
studentka.   (voj)

Letošní maturanti se mohou přihlásit do 18. ledna
Studium na zahraničních univerzitách je snem mnoha studentů, často je však odrazují vysoké náklady, které jsou se studiem za hranicemi spojeny. 
Stipendium nabízí dobré řešení, jak se nevzdat svého snu či se nemuset zadlužit. Pomoc s pokrytím nákladů nabízí zájemcům o studium bakalář-
ských a magisterských oborů v zahraničí v rámci svého stipendijního programu Scholarship nadace Bakala Foundation. 

„Díky stipendiu se mohou studenti věnovat 
svému zaměření pod vedením celosvětově 
respektovaných kapacit na univerzitách ve 
Velké Británii, USA a dalších zemích světa. 
Výběr oboru, univerzity i země studia je 
čistě na studentech,“ říká manažerka pro-
gramu Scholarship Jana Wittbergerová. 
Program je určen pro studenty a studentky 
do 33 let s českým občanstvím či povole-
ním k trvalému pobytu v ČR, kteří touží 
studovat na zahraniční univerzitě a jejichž 
finanční situace jim neumožňuje studium 
realizovat pomocí svých nebo rodinných 
prostředků. Přihlášku musí zájemci poslat 
nejpozději do 18. ledna. „Výběrové řízení 

se letos nově skládá ze tří kol. První spočí-
vá ve vyhodnocení přihlášek čtecí komisí. 
Ve druhém kole se posuzuje míra finanční 
potřeby studentů. V posledním kole jsou 
úspěšní uchazeči pozváni k osobnímu po-
hovoru s odbornou porotou. Ten se bude 
konat v červnu roku 2023 a následně se 
uchazeči dozví finální výsledky,“ uvedla 
Jana Wittbergerová. 
Od založení programu Scholarship 
v roce 2010 nadace Bakala Foundation 
podpořila 162 miliony bezmála 200 čes-
kých studentů a studentek na 57 univer-
zitách po celém světě – a Radka Pallová 
z Přerova je jednou z nich.  (red)

Úspěšná studentka Radka Pallová při promoci v Cambridge. Foto: Archiv Radky Pallové

Radka Pallová při návštěvě naleziště Galatas v Knossu. Foto: Archiv Radky Pallové
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Čtyři generace rodiny Huťkových propadly bílému sportu
Tenisový a organizační talent se u nich dědí. Bílému sportu se věnují už čtyři generace Huťkových. V rámci našeho seriálu „Představujeme významné 
přerovské rodiny“ jsme si povídali s Petrem Huťkou a jeho syny Petrem a Pavlem. 

Čtyři generace tenistů
První z tenisové generace Huťkových Alois 
Huťka patřil k zakladatelům tenisového od-
dílu v Šumperku, pětadvacet let byl i jeho 
předsedou. „Táta byl navíc předsedou celé 
tělovýchovné jednoty. Působil také v českém 
tenisovém svazu a byl vyškolený rozhodčí. 
Pískal na lajnách i Davis Cup. Měl na sta-
rosti i oblast výstavby a rekonstrukce hal,“ 
vzpomínal na svého otce Petr Huťka, který 
koncem loňského roku oslavil 75. naroze-
niny. Jeho otec měl tenis rád, ale byl spíše 
rekreační hráč. K lásce ke sportu gentlema-
nů ale vedl oba syny – Pavla i Petra. „Tím, 
že rodiče chodili na tenis, brali nás s sebou. 
Motali jsme se kolem toho balónku už od 
tří, čtyř let. Když už jsme trochu uměli držet 
raketu, začal nás učit dosud hrající veterán-
ský mistr světa František Čech,“ připomněl 
Petr Huťka. Se svým bratrem už v doroste-
neckém věku hrál za dospělé. 
„Bratr v patnácti letech opustil Šumperk, šel 
do Prahy do tenisového klubu na Štvanici, 
který už tehdy byl špičkový. Bratr byl velice 
talentovaný, ale bohužel trochu méně pra-
covitý. Byl to velmi inteligentní hráč, tech-
nicky založený. Servíroval levou rukou a hrál 
pravou,“ podotkl Petr Huťka. Jeho bratr si 
několikrát zahrál i na French Open. Během 
své kariéry zvítězil nad Američany Vitasem 
Gerulaitisem, Brianem Teacherem, Jihoaf-
ričanem Johanem Kriekem, Maďarem Ba-
lázsem Taróczym i Janem Kodešem. V roce 
1979 byl finalistou čtyřhry turnaje ATP 
v Kitzbühelu, kde s Pavlem Složilem pro-
hráli finále s Mikem Fishbachem a Chrisem 
Lewisem. Na okruhu Grand Prix pro jednot-
livce se třikrát dostal do čtvrtfinále. Nejvýše 
se v žebříčku ATP umístil na 81. příčce. Po 
skončení aktivní kariéry se začal věnovat 
trénování a dosud je členem výkonného vý-
boru tenisového klubu na Štvanici. 

Petr Huťka starší (* 1947)
„Já jsem šel v osmnácti letech po maturitě 
studovat do Olomouce tělesnou výchovu 
a češtinu. Zhruba po roce jsem ale dostal 
nabídku z Ostravy, kde trénoval Jan Svobo-
da a dlouholetý daviscupový reprezentant 
Jan Kukal,“ ohlédl se za svou minulostí 
Petr Huťka. Za Ostravu, kde nakonec vy-
studoval pedagogickou fakultu, a která 
tehdy byla druhým nejsilnějším klubem 
v republice, hrál první ligu. „Už tenkrát 
jsme se stali dvakrát mistry republiky. Byla 
tam koncentrace velmi dobrých hráčů. 
V roce 1975 mě koupily Přerovské strojírny, 
které mi nabídly plat 5 tisíc korun. To tehdy 
byly velké peníze,“ řekl Huťka. Přerov byl 
v té době nazýván tenisovou velmocí – ve 
městě bylo zřízeno i vrcholové středisko. 
„Hrál jsem těsně pod tenisovou špičkou, 
na desátém, až patnáctém místě v republi-
ce, byl jsem pracovitý. Postupně jsem se ale 
čím dál víc věnoval trenérské kariéře. Od 
roku 1979 jsem byl nehrajícím kapitánem 
družstva pro Kings Cup, pracoval jsem 
s hráči jako Mečíř, Lendl, Šmíd, Složil, Na-
vrátil, Doseděl, Rikl, Korda, Pimek. Prošla 
mi rukama celá tahle generace špičkových 
československých tenistů,“ zdůraznil Petr 
Huťka. Přerovský patriot ale sbíral zkuše-
nosti i v zahraničí. „Od roku 1983 jsem pů-
sobil tři a půl roku jako klubový trenér ve 
Vídni. Pak jsem se na pár let vrátil. Od roku 
1993 jsem dělal rakouského státního tre-
néra,“ vzpomněl Huťka, který celou svou 
trenérskou kariéru dbal na udržování vzta-
hů s Prahou. „S hráči Pimkem, Nováčkem, 
Dosedělem, Kopečkovou, Novotnou a Ko-
želuhovou jsme patřili k extraligové špičce 
– díky tomu jsme měli vliv. Díky dobrému 
zázemí a výsledkům klubu přidělil Teniso-
vý svaz Přerovu organizaci mezinárodních 
tenisových turnajů. Právě v našem městě 

byla postavena jedna z prvních nafukova-
cích hal, měli jsme zde výborné tréninkové 
podmínky. Tou dobou jsem už byl napůl 
funkcionář, napůl trenér,“ podotýká Petr 
Huťka, který vedl k tenisu i své dva syny – 
Petra a Pavla.

Petr Huťka mladší (* 1970)
„Já jsem se narodil v době, kdy rodina žila 
v Ostravě. Tenkrát jsem ještě lítal s malou 
hokejkou, ale vyrůstal jsem na tenise. Ivan 
Lendl pro mě vždycky přijel na kolečko-
vých bruslích, hodil si mě na ramena a jeli 
jsme na tenis. Když mi pak bylo zhruba pět 
let, přestěhovali jsme se do Přerova, kde 
jsem v hraní tenisu pokračoval,“ s úsmě-
vem připomněl Petr Huťka mladší. Odehrál 
několik dorosteneckých turnajů, byl i na 
mezinárodním turnaji v Kufsteinu. „Pak 
jsem šel studovat, a ještě trochu hrál, ale 
postupně jsem se více věnoval trenérství. 
Studia jsem nakonec nedokončil, protože 
přišla nabídka, která se neodmítá – práce 
pro rakouskou firmu ESTA. Zde jsem pů-
sobil jako trenér, poté jsem vedl tenisový 
kemp v Bratislavě a Prostějově, nakonec 
mi nabídli práci v centrále firmy ve Vídni, 
kde jsem měl na starosti všechny organizo-
vané kempy,“ prozradil Petr Huťka mladší, 
který v rámci společnosti řídil asi 120 tre-
nérů, jež si sám vyhledával a školil. Když 
dostal nabídku trénovat v Přerově talento-
vanou Zuzanou Ondráčkovou, rozhodl se 
vrátit zpět. „Zuzana byla svého času, když 
jsme spolu trénovali, na sedmdesátém 
čtvrtém místě světového žebříčku. A po-
tom už jsem tady zůstal, nejprve jako tre-
nér, pak šéftrenér. Rukama mi prošlo ně-
kolik světových hráček – Tereza Hladíková, 
Pernilla Mendesová. Pracoval jsem s Roso-
lem i se Šnoblem,“ dodal Huťka, který se 
v současné době více než trenérské práci 
věnuje řízení různých akcí. V loňském roce 
například v Přerově uspořádal tenisové 
Mistrovství Evropy do 16 let. K tenisu smě-
řoval i svou dnes již sedmnáctiletou dceru 
Melindu, která studuje na pedagogické 
škole a bílému sportu se věnuje už hlavně 
rekreačně. 

Pavel Huťka (* 1978)
 „Na antuce v Přerově jsem vyrůstal od 
malička. K tenisu mě vedl táta i šumperský 
děda. Byl jsem součástí družstva starších 
žáků na Mistrovství republiky, bodoval jsem 
v krajských soutěžích,“ vzpomněl Pavel 
Huťka. Vrcholově se tenisu ale věnovat ne-
mohl.  „Od deseti let jsem se léčil s nemocí 
kyčelního kloubu Perthes. Postupně jsem se 
proto začal spíše věnovat trenérství. Dnes 
vedu tenisovou školičku pro ty nejmenší 
děti, trénujeme i v mateřských školkách, vě-
nuji se i talentovaným dětem,“ vyjmenoval 
Pavel Huťka. Na tenisových dvorcích vyrůs-
taly i obě jeho dcery. „Osmnáctiletá Klau-
die a o tři roky mladší Valerie hrají úspěšně 
dodnes. Klaudie, která byla pro svou sestru 
velkou motivací, vyniká ve čtyřhře. Vyhrá-
la několik soutěží, Mistrovství republiky, 
dětskou olympiádu do 12 let. Letos bude 
maturovat a pak zřejmě odjede studovat do 
Ameriky,“ prozradil Pavel Huťka.  Úspěchy 
zejména v Česku sklízí i mladší Valerie. 

Hvězdy v Přerově
Helena Vondráčková, Vašo Patejdl, Petr Jan-
da, Miroslav Paleček, Karel Šíp, Josef Alois 
Náhlovský, Martin Dejdar, Petr Rychlý, Pavel 
Richter, Jiří Hrdina, Paľo Habera, Filip Renč, 
Michal David, Josef Laufer, Věra Martino-
vá, Petr Novotný, Leona Machálková – to 
je jen stručný výčet osobností, které pravi-
delně kaž dé léto zavítají do Přerova, aby 
změřily své síly na Tenisové akademii Petra 
Huťky staršího – Akuna Cup a posléze za-
zpívají Přerovanům na náměstí před radnicí. 
„Máme velmi přátelské vztahy, všichni do 
Přerova jezdí rádi, v našem rodinném klubu 
se cítí dobře,“ vysvětlil Petr Huťka mladší. 
Kromě toho Huťkovi už od roku 2000 orga-
nizují i slavnostní vyhlášení prestižní tenisové 
ankety Zlatý Kanár. Přerované tak mohli na 
vlastní oči vidět takové hvězdy jako je Tomáš 
Berdych, Petra Kvitová či Jiří Novák. Tím ale 
aktivity tenisového klanu Huťkových nekon-
čí – příští rok mají v plánu nejen tenisovou 
akademii, ale na začátku února také zimní 
Mistrovství Evropy v družstvech do 16 let, 
v létě pak Mistrovství Evropy juniorů. (voj)

Klan Huťkových zleva: Pavel Huťka, Klaudie Huťková, Valerie Huťková, Petr Huťka starší, 
Melinda Huťková, Petr Huťka mladší a jeho partnerka Andrea Zimányiová.
  Foto: Anna Vojzolová

Na Tenisovou akademii každoročně dorazí známé osobnosti – zleva na snímku Zdeněk 
Merta, Helena Vondráčková a Petr Huťka starší.   Foto: Jan Gebauer
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Hvězda má nové promítací časy, kino už nebude začínat jen v „půl“ a „celou“
Kino Hvězda mění od ledna promítací 
časy. Pro úpravu se rozhodlo vedení kina 
přistoupit především kvůli úspoře ener-
gií i mzdových prostředků. „Navíc se čím 
dál více filmů točí s více než tříhodinovou 
stopáží. A to nelze v původních časových 
termínech zvládnout. Také si nemůžeme 
dovolit půl a vícehodinovou pauzu mezi 
jednotlivými představeními, a tak přistupu-
jeme na plynulejší provoz. Takto je to zvy-

kem v multikinech a věřím, že i Přerované 
si zvyknou,“ uvedla vedoucí přerovského 
kina Svatava Měrková. Návštěvníci byli do-
sud zvyklí, že promítat se začínalo v 17.30 
a ve 20 hodin. Nově filmy nebudou začínat 
v každou celou či půlhodinu ale i v 15. či 
45. minutě. „Programování je alchymie, 
kdy se musí přihlížet k tomu, že jiná sorta 
diváctva chodí v pondělky a jiná v pátky. 
Stejně tak nelze hrát dětské filmy ve večer-

ních hodinách a horory naopak v dřívějších 
promítacích časech. Je také potřeba, aby si 
o víkendu každý našel v programu to své – 
jak mladší, tak i starší generace, milovníci 
českých komedií, zahraničních hororů 
i amerických velkofilmů.
A co chystá kino na první měsíc v novém 
roce? Stejně jako konci roku bude vévo-
dit lednovému programu Avatar, který na 
plátně - podobně jako Top Gun: Maverick 

v loňském roce – zůstane ještě hodně dlou-
ho. „Avatara přerovské kino nabízí ve zvuku 
7.1 a v nejvyšším možném rozlišení HFR - 
High Frame Rate. Takový obraz nemohou 
nabídnout všechna kina. My ale ano – díky 
novému laserovému projektoru, který jsme 
získali redigitalizací v roce 2021. Avatar je 
filmem, kdy náš projektor může konečně 
naplno předvést, co umí,“ zakončila Svata-
va Měrková.   (red)

Kometa, zatmění, superúplňky, svítící oblaka a také roje  
meteorů. Obloha nabídne zajímavé nebeské představení  
Rok 2023 bude velmi bohatý na astronomické jevy. Lidé budou moci na obloze spatřit kometu, polostínové zatmění Měsíce, meteorické roje i su-
perúplňky. Kdy bude možné jednotlivé úkazy sledovat, prozrazuje astronom přerovské hvězdárny Milan Hlobil. 

Leden   
Od ledna bude po delší době možné sle-
dovat planetu Venuši, spatřit ji lze nízko 
nad severozápadním obzorem za sou-
mraku po západu Slunce. Na jaře bude 
viditelná i déle do noci. Spolu s dalšími 
vesmírnými tělesy nám připraví několik 
pěkných úkazů v průběhu celého roku. 
Ve dnech od 1. do 10. ledna bude možné 
spatřit meteorický roj Kvadrantid, vrchol 
jeho aktivity bude v noci z 3. na 4. ledna 
v ranních hodinách. 

Únor  
Hned ve středu 1. února proletí nejblíže 
k Zemi ve vzdálenosti asi 42 milionů ki-
lometrů kometa C/2022 E3 ZTF. Komety 
jsou nevyzpytatelné, ale když budeme mít 
štěstí, uvidíme ji pouhým okem nebo s ma-
lým dalekohledem. Ve středu 22. února ve 
večerních hodinách bude rovněž krásné 
přiblížení Měsíce, Venuše a Jupitera. 

Březen  
První březnovou středu a čtvrtek by si astro-
nomičtí nadšenci neměli nechat ujít pohled 
na západní obzor po západu Slunce. Uvidí 

přiblížení Jupitera s Venuší. Ve čtvrtek 23. 
března se pak Venuše setká s Měsícem. 
O dva dny dříve bude možné pozorovat 
i světlo zvířetníku. Tento světelný kužel září 
na obloze v místech, kde jsou zvířetníko-
vá souhvězdí. Je ale potřeba ho sledovat 
mimo místa se světelným znečištěním. 

Duben   
V dubnu se nad obzorem objeví málo vidi-
telný Merkur. Bude také sluneční zatmění, 
ale pro nás v České republice nebude vidi-
telné. Museli bychom si na pozorování za-
jet do oblasti Indického a Tichého oceánu. 
V úterý 11. dubna se Venuše projde kolem 
známé hvězdokupy Plejády, o sedm dní 
později mine další hvězdokupu Haidyady. 
Tato přiblížení jsou velkou příležitostí pro 
fotografy, kteří mohou získat zajímavý sní-
mek. V neděli 23. března se uskuteční také 
další setkání Měsíce s Venuší u něhož bu-
dou okolo poletovat meteority z roje Lyrid.

Květen      
V květnu na jeden den na svém levém 
okraji mírně ztmavne Měsíc. V pátek 5. 
května bude totiž probíhat takzvané po-

lostínové zatmění Měsíce, jeho maximum 
nastane před půl osmou večer, zájemci 
o pozorování mohou dorazit do přerovské 
hvězdárny. V úterý 23. května se Měsíc 
opět setká s Venuší.

Červen   
V následujících měsících Slunce zapadá 
pozdě, a proto se budeme na hvězdárně 
při pozorování setkávat také později. Kro-
mě letní oblohy a jejich klenotů můžeme 
sledovat a fotit noční svítící oblaka. Jejich 
zář způsobuje Slunce, které je osvětluje od-
spodu pod obzorem. Nejlépe viditelná jsou 
vždy na severu mezi 22. hodinou a půlno-
cí nebo ráno mezi 2. a 4. hodinou. Opět 
bude výrazná planeta Venuše.

Červenec    
V červenci budeme pořádat příměstské tá-
bory pro děti, které si vyzkouší pozorování 
Slunce. V noci budou k vidění hvězdokupy 
a dvojhvězdy. 

Srpen      
Po čase se nám objeví planeta Saturn,  kte-
rá doplní na konci srpna letní úsek Mléčné 
dráhy. Těšit se můžeme i na meteorický roj 
Perseidy, jehož maximální aktivita připad-
ne na neděli 13. srpna. Nastanou také dva 
superúplňky, a to ve středy 2. a 30. srpna. 
Když je Měsíc nad obzorem, je to pěkná 
podívaná. Druhému úplňku v měsíci se pře-
zdívá modrý, ale není to proto, že by Měsíc 
zmodral. Pojmenování vychází z anglického 
výrazu „once in a blue moon“, což zname-
ná „jednou za uherský rok“. Druhý úplněk 
v tom stejném kalendářním měsíci nebývá 
totiž často. 

Září 
Stejně jako v březnu je za dobrých světel-
ných podmínek a dále od města možné 
zahlédnout úkaz zvaný zvířetníkové světlo. 
Zvířetník hledejte nad východním obzo-
rem.  Jako odměnu příroda nabídne pozo-
rovatelům také dvě jasné planety – vysoko 
nad jihem Jupiter a nízko nad východem 

ještě výraznější Venuši. 
Říjen 
V sobotu 14. října proběhne prstenco-
vé zatmění Slunce. Je to velmi zajímavý 
úkaz, ale pro nás bude opět neviditelný. 
Pozorovat jej bude možné v USA, Mexi-
ku, Kolumbii či Brazílii. V sobotu 21. října 
a v neděli 22. října nás čeká pravidelný 
meteorický roj Orionid, jehož meteority 
pocházejí z úlomků známé Halleyovy ko-
mety. Na státní svátek v sobotu 28. října 
uvidíme v pozdních večerních hodinách 
částečné zatmění Měsíce s Jupiterem 
a Saturnem. 

Listopad  
V sobotu 4. listopadu bude na obloze 
viditelný další meteorický roj Taurid. Ve 
čtvrtek 9. listopadu v ranních hodinách 
zakryje jasnou Venuši Měsíc. Celý úkaz 
potrvá více než hodinu, samotné překrytí 
ale bude v řádu desítek sekund. Na ob-
lohu nastupují také zimní souhvězdí se 
svými klenoty jako je galaxie M 31 v An-
dromedě.

Prosinec 
Poslední nebeskou podívanou roku 2023 
bude rojení zimních meteoritů Geminidi. 
Měly by mít ideální pozorovací podmínky, 
protože jejich sledování nebude rušit svítící 
Měsíc. Během maxima tohoto roje může-
me čekat přes 100 meteoritů za hodinu.   
 (red)

Pozorování v přerovské hvězdárně probíhá vždy ve čtvrtek a při jednotlivých úkazech 
pouze za příznivého počasí. Foto: Milan Hlobil

Pozorovací hodiny

Leden až březen 19–21
Duben a květen 20–22
Červen až srpen 21–23
Září  20–22
Říjen  19–21
Liistopad – prosinec 19–21

Po telefonické dohodě je v průběhu 
roku možné pozorování Slunce po 
15. hodině.
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Výročí Jana Blahoslava, školní nástěnné obrazy, třicetiletá válka či dvě 
výstavy na Helfštýně – muzejní nabídka na rok 2023 zaujme každého
Celou řadu zajímavých výstav chystají letos pro návštěvníky pracovníci Muzea Komenského v Přerově. Uskuteční se jak v přerovském zámku, tak i na 
hradě Helfštýně. Chybět nebudou ani tradiční akce – výtvarné dílničky, Muzejní noc či Vánoce na zámku. 

Výročí Jana Blahoslava
Před pěti sty lety se narodil významný hu-
manista, překladatel, literát a biskup jednoty 
bratrské Jan Blahoslav. „Současně uplyne 
i 100 let od odhalení pomníku Jana Blahosla-
va na Horním náměstí. Život tohoto význam-
ného přerovského rodáka si připomeneme 
výstavou, která začne vernisáží 19. února 
v 15 hodin ve Slavnostní síni města Přerova 
a skončí na konci května,“ prozradila mu-
zejní pedagožka Jana Trtíková. Blahoslavovi 
je připisováno autorství takzvaného pros-
tějovského slabikáře z roku 1547, který je 
nejstarším dochovaným českým slabikářem 
vůbec – a právě vývoji této školní vyučovací 
pomůcky bude věnována další výstava, která 
začne vernisáží 20. dubna a potrvá až do říj-
na. Od května do prosince si zájemci budou 
moci prohlédnout také výběr z nejzajímavěj-
ších nástěnných abeced ze sbírky muzea.
 
Akvarely Ljubomíra Buriana 
Výstava akvarelů věnovaných především 
vedutám měst, krajinné tvorbě úzce spja-

té s okolím města Přerova i květinovým 
zátiším bude oslavou nedožitých stých 
narozenin přerovského malíře a pedagoga 
Ljubomíra Buriana. „Jeho díla, která neby-
la dosud v takové míře prezentovaná, jsme 
získali darem od syna autora. Na výstavě 
návštěvníci mohou shlédnout více než sto 
akvarelů obohacených o autorské zápis-
níky malíře a umělecká alba s kresbami. 
Výstavu doplní životopis umělce a několik 
fotografií z jeho života,“ uvedla Trtíková. 
Vernisáž se uskuteční 23. února, výstava 
bude k vidění až do poloviny května. 

Školní nástěnné obrazy 
„Hned dvě výstavy dobových školních ná-
stěnných obrazů budou současně probí-
hat od března do října – propojuje je také 
související téma. První z nich zpracovává 
témata křtu, biřmovaní, zpovědi, mše, po-
sledního pomazání i prostředí kostela a li-
turgických předmětů, druhá je věnována 
starému zákonu,“ vyjmenovala muzejní 
pedagožka.  

Třicetiletá válka 
Další výstava v pořadí připomene třicetile-
tou válku, která zasáhla Přerovsko nejvý-
razněji až ve svém závěru, kdy zde ope-
rovala švédská armáda vedená generálem 
Lennartem Torstensonem. „V létě roku 
2023 uplyne 380 let od nedobytí hradu 
Helfštýn. Výstava přiblíží divákům život ve 
vojenském polním táboře, který byl vybu-
dován v Horní Moštěnici – na takzvaných 
Švédských šancích. Součástí budou i ukáz-
ky výzbroje a výstroje a ztrátových mincí 
zachráněných zásluhou dlouholeté čin-
nosti archeologů a jejich spolupracovníků 
z přerovského regionu,“ přiblížila Jana 
Trtíková. 

Doba železná
Ještě hlouběji do historie srdce Hané zave-
de návštěvníky výstava představující nejvý-
znamnější archeologické poznatky a nále-
zy ze střední Moravy ze starší doby železné.  
Ta spolu s tradičními Vánocemi na zámku 
uzavře výstavní rok v muzeu. 

V průběhu roku muzeum připraví také 
celou řadu jednorázových akcí, jako napří-
klad Muzejní noc či pravidelné tvoření pro 
rodiny s dětmi každou středu v měsíci.  

Helfštýn
Dvě zajímavé výstavy čekají také návštěvní-
ky Helfštýna. „Od 29. dubna až do konce 
srpna zde budou k vidění mistrné kombi-
nace nerezových, kamenných a skleněných 
prvků v sochařských dílech Radomíra Bárty. 
Od 16. září do konce listopadu si návštěv-
níci Helfštýna budou moci prohlédnout 
desítky kreseb kamenických detailů ze 
Starého královského paláce a Svatovítské 
katedrály Pražského hradu od architekta 
a znalce stavební historie Petra Chotěbo-
ra,“ informovala muzejní pedagožka. Hrad 
Helfštýn opět bude dějištěm cyklu speciál-
ních nočních prohlídek „Palác žije...“, ale 
i koncertů, řemeslných jarmarků a tradiční-
ho mezinárodního setkání uměleckých ko-
vářů Hefastoin, které zde probíhá od roku 
1982 vždy v poslední srpnový víkend.  (red)

Pracuje vyčkávací metodou a hledá „klíč ke svému obrazu“
Výstavu velkoformátových fotografií a panoramat profesionálního krajinářského fotografa a významného českého horolezce Ladislava Kamaráda 
bude hostit Galerie města Přerova od 12. ledna. Okna do ztracených světů, jak zní výmluvný název expozice, dají nahlédnout na nejúchvatnější místa 
světa, na majestátní krajinu světových velehor, vrcholů osmitisícovek i česká pohoří. A to skrze technicky dokonalé snímky rozměrných formátů, které 
ze své rozsáhlé sbírky zapůjčí přerovský fotograf a sběratel Kamarádovy tvorby Michal Sýkora. 

„Svými fotografiemi se snažím opravdu 
vytvářet okna do ztracených světů. Jsou 
to jakési velké hologramy, které vás vta-
hují dovnitř – nic vám nepřekáží a vy ná-
hle, zcela nerušeně, vstupujete do iluze,“ 
popisuje svou velkolepou tvorbu Ladislav 
Kamarád, který je historicky prvním čes-
kým držitelem nejvyššího evropského 
titulu Master Qualified European Photo-
grapher a vícenásobným vítězem Czech 
Press Photo v kategorii příroda a životní 
prostředí. „Je také zřejmě jediným člově-
kem na světě, který vyvlekl na vrchol Čho 
Oju a Gasherbrum těžkou středoformá-
tovou fotografickou techniku. A to bez 
použití kyslíkového přístroje či výškových 
nosičů,“ přibližuje autorovo zapálení pro 
věc vedoucí Galerie města Přerova Lada 
Galová.  Ladislav Kamarád vystoupil mimo 
jiné na dvě osmitisícovky - v roce 1994 na 
Čo Oju (8 201 m n. m.) a v roce 1997 na 
Gasherbrum II (8 035 m n. m.).  
Výstava v městské galerii představí foto-
grafické obrazy tištěné mezi lety 2001 až 
2021. Některé z fotografií z plánované vý-
stavy už Kamarád na jiných místech před-
stavil dříve, jiné budou mít svoji premiéru. 
„Za všechny zmíním torzo akácie z Nami-
bie nebo plameňáky z Bolívie s mrakem ve 
tvaru ptačího peří nad hlavami, panorama-
tický pohled na ledovec Baltoro z vrcholu 
Gasherbrumu II nebo ranní panorama - ať 

již alpské z vrcholu Třístoličníku německé 
části Šumavy, nebo jiné ze skal Českého 
Švýcarska,“ přibližuje majitel fotoobrazů 
Michal Sýkora. K vidění budou i záběry zvl-
něné krajiny Moravského Toskánska poblíž 

Kyjova, Belanské a Vysoké Tatry z Pienin, 
nebo pohádkově zimní Krkonoše. Převa-
žující snímky horských panoramat zpestří 
třeba snímky Bubliny v ledu nebo Galaxie 
v Andromedě. 

„Ani na těch nejúchvatnějších místech svě-
ta neuvidíme v reálu barvy tak syté, světlo 
tak omamné, přírodu tak čistou, bez jedi-
ného smítka či nepatřičné větvičky, jako 
je tomu na Kamarádových fotografiích. 
Autor ukazuje krajinu majestátní, veleb-
nou a vyzývá diváka k pokoře před tím, 
co ještě lidé nezničili,“ komentuje snímky 
Lada Galová. 
Kamarád pracuje zejména takzvanou vy-
čkávací metodou. „Za měsíc jiný cestova-
tel běžně zdolá několik zemí a pořídí tisíce 
snímků. Já za stejnou dobu na expedici 
zkys nu obyčejně na dvou, třech, maximál-
ně čtyřech místech, kam se kolikrát vracím 
na měnící se světlo a náladu. Teprve po 
čase, když to místo poznávám, přicházím 
mu na chuť a pochopím jeho vnitřní ener-
gii, kterou potom transformuji do svého 
obrazu,“ dodává Ladislav Kamarád. Jindy 
zase má v hlavě motiv, který se snaží v kra-
jině najít a zobrazit. Když se to povede, tak 
tomu říká, že našel „klíč ke svému obrazu“.
Vernisáž Oken do ztracených světů se 
uskuteční ve čtvrtek 12. ledna v 17 hodin, 
výstava potrvá do 19. února. O hudební 
doprovod na vernisáži se postarají Kate-
řina a Petr Stojanovi, snímky k zakoupení 
a jejich profesionální tisk si budou moci zá-
jemci objednat po dohodě s autorem skrze 
jeho webové stránky www.horolezec.cz.  
 (red)

Ladislav Kamarád je historicky prvním českým držitelem nejvyššího evropského titulu 
Master Qualified European Photographer a vícenásobným vítězem Czech Press Photo 
v kategorii příroda a životní prostředí. Foto: Ladislav Kamarád
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
TJ Spartak Přerov • Vítězslav Vaculík • tel.: 
776 806 161 • www.stdostal.unas.cz
1.1. Novoroční výstup na Čekyňský ko-
pec, trasa i způsob výstupu dobrovolné, 
čas setkání 10.00-14.00
7.1. Zimní výstup na Helfštýn, 45. ročník, 
IVV, POŘÁDÁ OKČT SK Přerov, možnost 
odjezdu osobním vlakem v 8.29 a odtud 
po červené značce na Helfštýn a zpět, cel-
kem 10 km
19.1. 17.00 členská schůze v salonku re-
staurace Bečva na nábřeží PFB
V zimním období, kdy jsou pro pěší tu-
ristiku ztížené podmínky, se vycházková 
činnost uskutečňovat nebude.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
SK Přerov, Eva Machalová, tel.: 725 017 083
1.1. Novoroční výstup na Čekyňský ko-
pec,  10 km, vede Válková, 9.00 sraz 
u sokolovny 
5.1. Troubky – Zástudánčí – Tovačov, 
12 km, vede Láhnerová, bus 8.25, aut. 
st. č. 9
7.1. Zimní výstup na Helfštýn, 12 km, 
vede Válková, 8.29, odjezd z Přerova 
12.1. Vinary – Buk, 12 km, vede Michňo-
vá, bus 8.40, aut. st. č. 4
14.1. Hrád. Polesí – Kaprálův mlýn – Mar.
údolí., 16 km, vede Šťávová, 7.43, vedou-
cí z Brna
19.1. Lazníky – Hýk – Lazničky – Velký 
Újezd, 10 km, vede Peprnová, bus 8.35, 
aut. st. č. 20
21.1. Rožnov – chata Mír – Dolní Bečva 
– Rožnov, 14 km, vede Sedláková, vlak 
6.29, účast nahlásit vedoucí
26.1. Moravičany – Loštice – Moravičany, 
9 km, vede Bernátová, vlak 10.12 
28.1. Odry – Heřmánky, 15 km, vede Vál-
ková, vlak 6.18 
31.1. Členská schůze – restaurace Bečva, 
15.00, účast všech nutná 

MUZEUM KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ 
PŘEROVSKÝ ZÁMEK
Otevírací doba celoročně:
úterý až pátek 8.00 – 17.00
sobota a neděle 9.00 – 17.00 
Sváteční otevírací doba: 
1.–2.1. ZAVŘENO
Od 3.1. 12. otevřeno dle běžné provozní 
doby:
úterý až pátek  8–17 hodin
sobota a neděle 9–17 hodin 
Výstavy:
do 8. 1. Starožitné hodiny – výstava sta-
rožitných hodin ze sbírky Muzea Komen-
ského v Přerově, Galerie Konírna v Lipníku 
nad Bečvou
do 8. 1. Vánoce na zámku s medvědy – 
tradiční výstava betlému Bedřicha Zbořila, 
letos s plyšovými medvědy Svatavy Rypa-
rové, 2. patro přerovského zámku, vstup-
né 50/25 Kč
Muzejní edukace pro veřejnost, školní 
a jiné zájmové skupiny: 
NOVINKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023:
• O královně Medunce – povídání o životě 
včel s výrobou svíček nebo ozdob z vos-
kových plátů, vhodné i pro nejmenší děti 
z MŠ, 60 minut, 40 Kč/žák
• Jídlo: hravě zdravě – program o zdravém 
stravování a kvalitě potravin, vhodné pro 

děti z MŠ a I. stupně ZŠ, 60 minut, 40 Kč/
žák, na požádání i varianta pro starší žáky
V případě zájmu volejte na tel. 581 250 
531 (pokladna muzea) nebo 724 947 541 
(muzejní pedagožka, po–pá). Další infor-
mace najdete na: https://prerovmuzeum.
cz/pro-skoly
Akce pro veřejnost: 
18. 1. Tvoříme v muzeu – Zasněžené 
obrázky – výroba zimního obrázku, ve 
kterém doopravdy sněží, 15.00-17.00 
v prostoru Vševědárny v přerovském zám-
ku, materiál bude připraven na místě, 
vstupné 30 Kč
Více informací: Jana Trtíková, tel.: 581 
201 929, mob.: 725 337 426, e-mail: 
trtikova@prerovmuzeum.cz nebo www.
prerovmuzeum.cz
ORNIS
Budova ORNIS je z důvodu rekonstrukce 
pro veřejnost dlouhodobě uzavřena, pro-
vozní doba 9–15 hodin.
Akce pro veřejnost 
14. 1. Mezinárodní sčítání vodního ptac-
tva – Tlumačov, Kvasice, Hulín – pozoro-
vání zajímavých zimních hostů z ptačí říše 
na Kvasické pískovně, v okolí řek Moravy 
a Rusavy, na Záhlinických rybnících a na 
Hulínské pískovně; sraz na vlakovém ná-
draží v Tlumačově v 8:15, ukončení asi 
v 15–16 hodin v Hulíně, délka trasy 15 km
15. 1. Mezinárodní sčítání vodního ptac-
tva – Lipník, Přerov, podmínky akce bu-
dou upřesněny na www.ornis.cz. 
21. 1. Návštěva přerovských bobrů –  vý-
prava za zimujícími bobry na malé Lagu-
ně, odchod v 9.00 hodin od budovy OR-
NIS, vstupné 20 Kč
23. 1. Ukončení příjmu výtvarných pra-
cí do soutěže pro děti na téma „Krása 
a zdraví ze zahrady“
26. 1. Všichni tvoří na nádvoří – ptačí 
budka – dílna na výrobu sýkorníků z dře-
věných stavebnic, přihlášky do 24. 1. 
na syrycanska@prerovmuzeum.cz nebo 
581 219 910, počet míst je omezený, 1 
stavebnice pro přihlášeného jednotlivce 
nebo rodinu, od 15.00 v přerovském zám-
ku, vstupné 100 Kč za stavebnici
Ekoporadna  pondělí až pátek 
9.00 – 15.00
Semínkovna – sdílená semínka zdarma 
– obchod Bez obalu, Čechova 947/25 
v Přerově
Informace o konání akcí si na www.ornis.cz  
nebo FB! 
HRAD HELFŠTÝN
Hrad Helfštýn je v měsíci lednu pro veřej-
nost uzavřen.
7. 1. Novoroční výšlap na hrad Helfštýn – 
tradiční výstup na Helfštýn, otevřeno 8.00 
– 15.00, vstupné jednotné 20 Kč,  infor-
mace o průběhu akce budou upřesněny 
na webu https://helfstyn.cz/.  
Muzeum Komenského v Přerově, p.o. si 
vyhrazuje právo na změny v programu. 

DUHA KLUB DLAŽKA  
www.dlazka.cz
od  1.1. tábory pro děti, mládež, rodiče 
s dětmi i dospělé (nabídka na www.dlaz-
ka.cz)
do 13.1. Tomáš Saavedra Komínek - Staré 
dřevo nerezaví (Výstavní síň Velká pasáž, 
Přerov)

KINO HVĚZDA PŘEROV 
02.01. 19.00 Avatar: The Way of Water 7.1 zvuk, 3D, dabing 180,-
03.01. 19.00 Avatar: The Way of Water 7.1 zvuk, dabing 160,-
04.01. 16.30 Avatar: The Way of Water 7.1 zvuk, 3D, titulky 180,-
04.01. 20.00 Vánoční příběh 160,- 12+
05.01. 10.00 Jan Žižka BS, 7.1 zvuk, dabing 80,- 12+
05.01. 18.00 Piargy RP, dabing 160,- 12+
05.01. 20.00 Operace Fortune: Ruse de guerre RP, titulky 160,- 15+
06.01. 15.30 Avatar: The Way of Water 7.1 zvuk, 3D, dabing 180,-

06.01. 18.45 Whitney Houston: I Wanna Dance 
with Somebody 7.1 zvuk, titulky 160,-

07.01. 15,30 Kocour v botách: Poslední přání Bijásek, 7.1 zvuk, dabing 160,-/140,-
07.01. 17.15 Vánoční příběh 160,- 12+
07.01. 19.30 Operace Fortune: Ruse de guerre titulky 160,- 15+
08.01. 13.30 Největší dar Bijásek 160,-/140,-
08.01. 15.30 Avatar: The Way of Water 7.1 zvuk, dabing 160,-
08.01. 19.00 Piargy dabing 160,- 12+
09.01. 19.00 Avatar: The Way of Water 7.1 zvuk, 3D, dabing 180,-

10.01. 19.00 Top Gun: Maverick LEVNÉ ÚTERÝ, 7.1 zvuk, 
titulky 80,- 12+

11.01. 18.00 Operace Fortune: Ruse de guerre titulky 160,- 15+
11.01. 20.00 Vánoční příběh 160,- 12+
12.01. 10.00 Grand Prix BS 80,- 12+
12.01. 17.30 M3GAN RP, titulky 160,- 15+
12.01. 19.15 Avatar: The Way of Water 7.1 zvuk, titulky 160,-
13.01. 16.30 Avatar: The Way of Water 7.1 zvuk, dabing 160,-
13.01. 20.00 M3GAN titulky 160,- 15+
14.01. 15.30 Princezna zakletá v čase 2 Bijásek 80,-
14.01. 18.00 Operace Fortune: Ruse de guerre titulky 160,- 15+
14.01. 20.00 Vánoční příběh 160,- 12+
15.01. 13.30 Úžasný Mauric P, Bijásek, dabing 160,-/140,-
15.01. 15.30 Avatar: The Way of Water 7.1 zvuk, 3D, dabing 180,-
15.01. 19.00 M3GAN titulky 160,- 15+
16.01. 19.00 Avatar: The Way of Water 7.1 zvuk, dabing 160,-
17.01. 19.00 M3GAN titulky 160,- 15+
18.01. 17.30 Top Gun: Maverick 7.1 zvuk, dabing 140,- 12+
18.01. 20.00 Operace Fortune: Ruse de guerre titulky 160,- 15+
19.01. 10.00 Vánoční příběh BS 80,- 12+
19.01. 17.30 Přání k narozeninám RP 160,-
19.01. 19.15 Babylon RP, titulky 160,- 15+
20.01. 15.30 Zoubková víla P, dabing 160,-/140,-
20.01. 17.00 Avatar: The Way of Water 7.1 zvuk, 3D, dabing 180,-
20.01. 20.15 M3GAN titulky 160,- 15+
21.01. 15.30 Zoubková víla  P Bijásek, dabing 160,-/140,-
21.01. 17.15 Přání k narozeninám 160,-
21.01. 19.30 Babylon titulky 160,- 15+
22.01. 15.30 Největší dar Bijásek 160,-/140,-
22.01. 17.15 Operace Fortune: Ruse de guerre titulky 160,- 15+
22.01. 19.30 Avatar: The Way of Water 7.1 zvuk, dabing 160,-
23.01. 19.00 Přání k narozeninám 160,-
24.01. 19.00 Avatar: The Way of Water 7.1 zvuk, titulky 160,-
25.01. 18.00 Přání k narozeninám 160,-
25.01. 19.45 M3GAN titulky 160,- 15+
26.01. 10.00 Srdce dubu BS, titulky 160,-
26.01. 18.00 Vánoční příběh 160,- 12+
26.01. 20.00 Víly z Inisherinu RP, titulky 160,- 12+
27.01. 15.00 Avatar: The Way of Water 7.1 zvuk, 3D, dabing 180,-
27.01. 18.30 Přání k narozeninám 160,-
27.01. 20.15 Ve znamení býka P, titulky 160,- 15+
28.01. 15.30 Kocour v botách: Poslední přání Bijásek, 7.1 zvuk, dabing 80,-
28.01. 17.15 Vánoční příběh 160,- 12+
28.01. 19.30 Víly z Inisherinu titulky 160,- 12+
29.01. 15.30 Zoubková víla P, Bijásek, dabing 160,-/140,-
29.01. 17.15 Top Gun: Maverick BS, 7.1 zvuk, titulky 80,- 12+
29.01. 19.45 M3GAN titulky 160,- 15+
30.01. 19.00 Avatar: The Way of Water 7.1 zvuk, 3D, dabing 180,-
31.01. 19.00 Přání k narozeninám 160,-
Změna programu vyhrazena. 
P = premiéra | RP = republiková premiéra 
BS = Biosenior Bijásek = představení pro děti | ART = filmový klub 

www.kinohvezdaprerov.cz
tel.: 581 33 13 13
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12.–14.1. Zimní Dláždění (www.svc-vit-
kov.cz/tz-klokocov)
19.–22.1. Krkonoše (Stěpanická Lhota)
26.1. 33 let Dlažky - Jan Hrubý trio (Klub 
Teplo)
27.1. 33 let Dlažky - Fleret + DJ Tusom 
(Klub Teplo)
3.2. zájezd pro děti - Velký svět techniky 
a Jump park Ostrava 
3.2. Pátek s Dlažkou pro děti (Klub Dlažka)

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
Budovatelů 3
19.1. od 17.00 Degustace jablek

SVČ ATLAS A BIOS
www.svcatlas-bios.cz
31.1. uzávěrka výtvarné korespondenční 
soutěže Namaluj přírodu - téma „Zvířata 
v noci a za soumraku“ - BIOS

MĚSTSKÝ DŮM
www.mdprerov.cz
3.1., 19.00 Slavnostní novoroční koncert
Moravské klavírní trio a operní sólisté – 
koncert v rámci cyklu Setkání žánrů
21.1., 20.00 Farní ples
22. 1., 19.30 Symphonic Rock Show - 
Moravská filharmonie Olomouc a vokální 
kvartet Q VOX pod vedením dirigenta Mi-
loše Machka
29.1., 14.00 a 17.00 LOUSKÁČEK – VÁ-
NOČNÍ SEN – baletní pohádka pro celou 
rodinu o kouzlu Štědrého večera
30.1., 19.00 4TET verze V – Koncert vo-
kálního uskupení v čele s Jiřím Kornem
Koncert přeložen z 22. 11. 2022, zakou-
pené vstupenky z předprodeje zůstávají 
v platnosti.

LOUTKOVÉ DIVADLO SOKOL PŘEROV
PŘEROVSKÝ KAŠPÁREK
Začátek představení ve 14.00 a 16.00
8.1. Broučci (režie: Marie Veřmiřovská)
15., 22. a 29.1. O dvanácti měsíčkách (re-
žie: Petr Douda, Kateřina Hufová)

DĚTSKÁ SKUPINA MAMUTÍK
Sokolská 26
Od ledna budou probíhat nové kurzy 
PlayWisely®. Jedná se o pokrokový vý-
ukový systém her určený nejmenším dě-
tem ve věku od 4 měsíců do 4 let. Slouží 
jako mechanismus, který pomáhá dětem 
„nastartovat“ základní rozumové a pohy-
bové schopnosti. 
Více info na telefonu: 773 090 923 nebo 
na e-mailu: info@mamutikprerov.cz

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
Setkávání seniorů SPOLU, Centrum  
SONUS, Palackého 17a/2833, Přerov
Pondělí 2.1. 
8.30 cvičení s prvky Tai Chi
9.45 Elektronická identita občana, datová 
schránka, bankovní identita - Aleš Kafka 
Čtvrtek 5.1.
8.15 smovey kruhy
9.30 jóga pro seniory 
Pondělí 9.1.
8.30 cvičení s prvky Tai Chi 
9.45 O záhadách mozku - Olga Župková
Čtvrtek 12.1. 
8.15 smovey kruhy
9.30 jóga pro seniory 

Pondělí 16.1. 
8.30 cvičení s prvky Tai Chi
9.45 Putování Afrikou - Bedřich Šuba 
Čtvrtek 19.1. 
8.15 smovey kruhy
9.30 jóga pro seniory 
Pondělí 23.1. 
8.30 cvičení s prvky Tai Chi
9.45 Moderní kostely III. část – Eva Tka-
dlecová
Čtvrtek 26.1. 
8.15 smovey kruhy
9.30 jóga pro seniory 
Pondělí 30.1. 
8.30 cvičení s prvky Tai Chi
9.45 Rozhledny III. část – Martina Krejčí-
řová
PC kurz pro začátečníky - 7 lekcí, vždy 
v pondělí 14.45 – 16.15, začátek 16. 1., 
cena 450,- Kč, Centrum SONUS, Palac-
kého 17a, přihlášky u M. Krejčířové, tel. 
777 729 521

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
www.knihovnaprerov.cz
Akce pro dospělé:
9. – 13.1. Prodej vyřazených knih a časo-
pisů, suterén MěK v Přerově, Žerotínovo 
nám. 36, každý den (kromě středy) 8.00 
– 17.00
17.1. a 24.1. Grafika snadno a rychle 
– dvě lekce kurzu pro začátečníky s gra-
fickým programem Canva, učebna MK 
v Přerově, Žerotínovo nám. 36, 16.00 - 
18.00
23.1. – 20.2. Maluj jako světoví malíři – 
výtvarný kurz pro dospělé, učebna MěK 
v Přerově, Žerotínovo nám. 36, každé 
pondělí 16.00 - 18.00 (jen pro předem 
přihlášené)
25.1. Libanon: země hor, cedrů a uprch-
líků – cestovatelská beseda s Michalem 
Štěpánkem, Ministerstvo zemědělství ČR 
v Přerově, Wurmova 2, od 17.00
31.1. Virtuální Univerzita třetího věku 
– videopřednášky pro studující seniory, 
učebna MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 
36, 10.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00 (jen 
pro přihlášené)
Akce pro děti:
5., 12., 19. a 26.1.  X-BOX (oblíbené po-
hybové aktivity), půjčovna pro děti, Palac-
kého 1, od 12.00 do 17.00 
14.1. a 28.1. Sobotní odpolední program 
pro dětské čtenáře, půjčovna pro děti, Pa-
lackého 1, 14.00 - 17.00 
24.1. Pohádka „O Červené Karkulce“ 
s interaktivním čtením a zábavnými akti-
vitami – program pro rodiče s dětmi od 
2 do 4 let v rámci projektu Bookstart – 
S knížkou do života, půjčovna pro děti, 
Palackého 1, od 9.00
Akce v místních částech:
1. – 31.1. Tvořivé dílny – zimní radovánky 
(tvoření z papíru), Lýsky, v provozní době 
knihovny
1. – 31.1. Tvořivé dílny – zimní radován-
ky (tvoření z papíru), Čekyně, v provozní 
době knihovny
1. – 31.1. Tvořivé dílny – sněhulákování 
(sněhuláci z provázků), Újezdec, v provoz-
ní době knihovny
1. – 31.1. Tvořivé dílny – zasněžme 
knihovnu (tvoření z papíru), Kozlovice, 
v provozní době knihovny

1. – 31.1. Výstava obrázků Dagmar Hra-
binové (barevný akryl), Vinary, v provozní 
době knihovny
3.1. a 5.1. Novoroční čaj o páté – nefor-
mální posezení v knihovně, Kozlovice, od 
17.00
21.1. Tvořivá dílna – krmítka pro ptáčky, 
Dluhonice, od 17.00
23.1. Tvořivá dílna – veselí sněhuláci, Vi-
nary, od 17.00
26.1. Tvořivá dílna – sněhulák, Žeravice, 
od 15.30

GALERIE ESO
Kratochvílova 22 
V měsíci lednu bude v galerii vystavovat 
obrazy Libuše Müllerová. Ta se naro-
dila v roce 1949 a žije v městečku Bys-
tré u Poličky. Je autorkou romantických 
a poeticky laděných obrázků, ve kterých 
se promítá autorčina citlivost, pohoda, 
radost a otevřenost pro pocitové sdílení. 
Celková působivost nálad je umocněna 
použitím techniky pastelu, ať už se jedná 
o figurální, květinový nebo krajinářský 
námět.

VÝSTAVNÍ SÍŇ PASÁŽ 
Kratochvílova 14, tel.: 581 217 187 
Včely jako vášeň – pokračování výstavy, 
která mapuje historii spolku přerovských 
včelařů a přibližuje zajímavý život spole-
čenského hmyzu - včely medonosné. Ke 
konci měsíce ledna je plánována komen-
tovaná prohlídka výstavy.
Staré dřevo nerezaví 
Výstava Tomáše Saavedry Komínka nabízí 
návštěvníkům výběr z tvorby originálního 
malíře a všestranného výtvarníka.

GALERIE MĚSTA PŘEROVA  
Okna do ztracených světů
Od 12. ledna bude vystavovat velkofor-
mátové fotografie profesionální krajinář-
ský fotograf a český horolezec Ladislav 
Kamarád – více info k výstavě na str. 13.

Aktuální přehled koupání veřejnosti na 
plaveckém areálu Přerov a bruslení veřej-
nosti na zimním stadionu Přerov nalezne-
te na: https://sportoviste-prerov.cz/.
Změny v konání mohou být z důvodu 
aktuální covid-19 situace vyhrazeny.

Nová soutěž prověří znalost Přerova
S novým rokem přichází redakce Přerovských listů i s novou soutěží 
o ceny. Každý měsíc zveřejníme fotografii detailu z některého místa 
v Přerově, úkolem čtenářů bude poznat, kde byl snímek pořízený. 
Pokud svůj tip pošlou se svým jménem a kontaktními údaji na email 
redakce@prerov.eu, mohou získat zajímavou cenu. 

V lednu budou čtenáři soutěžit o dvě 
vstupenky na Symphonic Rock Show – 
rockové hity legendárních kapel v po-
dání Moravské filharmonie Olomouc 
a vokálního kvarteta Q VOX pod ve-

dením dirigenta Miloše Machka. Kon-
cert se uskuteční v neděli 22. ledna od 
19.30 hodin. Vyhrává desátá správná 
zaslaná odpověď.
   (red)

Foto: Anna Vojzolová
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Galerie nabídne fotografie, malby i retrospektivu o Dostavníčku 
Nejnavštěvovanější přerovská galerie přichystala pro desetitisíce svých návštěvníků inovativní počin, s novým rokem vydává totiž leták s celoroční 
programovou náplní na rok 2023. K vyzvednutí je přímo v galerii na Horním náměstí, ve foyeru Městského domu nebo v Městském informačním 
centru. A co nabídne galerie od zimy do léta? 

„Náš výstavní plán na rok 2023 nabízí 
skvělé fotografie, tvorbu mladých výtvar-
níků i akademické malíře,“ zve vedoucí 
Galerie města Přerova Lada Galová. Hned 
první lednová výstava dá nahlédnout skr-
ze Okna do ztracených světů do tvorby 
Ladislava Kamaráda, českého horolezce 
a profesionálního krajinářského fotografa 
(více informací o lednové výstavě se čtenáři 
dočtou na str. 13). Na ni naváže koncem 
února kolekce černobílých velkoformáto-
vých fotografií známých osobností umě-
lecké branže Roberta Rohála z Holešova 
s výmluvným názvem Neobyčejně obyčejní 
– obyčejně neobyčejní. 
Dubnová výstava se ponese v duchu světla. 
„Světla symbolizujícího věčnost, nehmot-
nost, božskou přítomnost, zjevení, osví-
cení, duchovní moudrost, inspiraci, intuici, 
lásku, radost a naději, jak komentuje svoji 
tvorbu autor olejomaleb a náš nový vysta-
vovatel Jaroslaw Sebastian Pastuszak, kte-

rý vystaví soubor Světlo v temnotě,“ uved-
la kurátorka výstavy Lada Galová.  Autor 
kombinující techniku malby pracuje s ba-
revným kontrastem i kladením linií ve sna-
ze postihnout a vyjádřit proudění energie. 
V jeho pojetí světlo symbolizuje a zosob-
ňuje ducha, božskou oživující podstatu 
a manifestuje v kontrastu s temnotou a stí-
nem neustálý koloběh protikladů. „Tmavá 
a světlá, plocha a linie. Sebastian Pastuszak 
si je plně vědom vlivu barvy na lidské vědo-
mí, jejích symbolických významů. Osobně 
je mi to velmi blízké, sama preferuji barvy 
ryze světlé a pozitivní či všechny odstíny 
zlaté,“ vysvětluje volbu originální autorské 
kolekce obrazů Galová. Květnová vernisáž 
naváže na letitou tradici absolventských 
výstav výtvarného oboru ZUŠ Bedřicha Ko-
zánka v Přerově, mladí výtvarníci předve-
dou kresbu, malbu, kombinované techni-
ky, koláže i prostorové objekty. Červen pak 
dá nahlédnout pod pokličku deseti ročníků 

Dostavníčka s divadlem, kdy dosavadní 
historii festivalu ochotnického divadla při-
pomene originálními plakáty, fotografie-
mi z představení i zákulisí, dochovanými 
komentáři a názory publika z FIX POPULI 
a dalšími exponáty. „Následující hodová 
výstava se z galerie vysune i do veřejného 

prostoru, staronový vystavovatel Jan Do-
stál předvede překvapivé instalace v exte-
riérech kolem Bečvy i v ulicích,“ láká na 
letní podívanou Galová. Chybět opět ne-
budou instalace na náměstí TGM 16 nebo 
velikonoční dekorace města pod hlavičkou 
galerie.  (red)

Ples města, tango, břichomluvec i metal. Vybere si každý
Koncerty, divadla, plesy, pohádky, talk show či taneční party pro seniory. To všechno tradičně chystá Městský dům v Přerově pro Přerovany i ná-
vštěvníky z okolí. Program nabídne všechny žánry i formy a potěší různé věkové kategorie. A tady je první ochutnávka programu.

Setkání žánrů
Od klasiky po tango je název hudebního 
projektu tří mladých akordeonistů sdru-
žených v uskupení Check Accordion Trio. 
Zaměřují se na klasickou hudbu, ale na-
bízí i balkánskou muziku či argentinské 
tango. Koncert v rámci cyklu Setkání 

žánrů se uskuteční ve středu 1. března 
v 19 hodin. 

Přerovský ples 
V sobotu 11. března je na programu 
Přerovský ples, pořádaný městem. Ten 
letošní bude na téma „Za vším hledej 

ženu“. „Večerem bude provázet herečka 
a moderátorka Eva Decastelo. Zazpívá 
slovenská zpěvačka Kristína. Kapelou 
večera bude Jamr´s, která si zahrála 
i v seriálu České televize Místo zločinu 
Ostrava. Vystoupí i imitátor Honza Ml-
čoch. Příjemný večer doplní zážitková 
gastronomie,“ zve na společenskou udá-
lost manažer kultury Městského domu 
Pavel Ondrůj. Předprodej vstupenek už 
byl zahájen. 

Program pro děti
„Smích dětského publika je to, co mají 
všichni nejraději. Zdenek Polách, oprav-

du jediný český břichomluvec, a Matýsek 
s jeho kamarády, pobaví malé návštěvníky 
i jejich dospělý doprovod jako nikdo jiný 
v tomto oboru,“ zve děti Pavel Ondrůj.  
Pořad bude k vidění v sobotu 18. března 
v 15 hodin.

Koncert 
Kapela Protheus přivede do varu milovní-
ky metalu v pátek 21. dubna. Jan Macků, 
zpěvák, textař a frontman kapely Dymytry, 
ve které vystupuje v masce pod pseudony-
mem Protheus, se přerovským poslucha-
čům představí společně s další hostující 
kapelou. (red)

Navzdory nesnadné době se do Měšťáku přišly v roce 2022 pobavit desetitisíce lidí 
z Přerova i ostatních koutů Moravy. Dramaturgie největšího kulturního stánku ve 
městě nabídla kromě interpretů zvučných jmen i divadelní představení, zábavnou 
talk show, operu nebo stand-up show, které se na prknech Měšťáku odehrálo vůbec 
poprvé. Nechyběla oblíbená taneční odpoledne pro seniory, nezapomnělo se ani na 
dětského diváka.  Celkem Kulturní a informační služby města Přerova zorganizova-
ly v Městském domě 46 představení a pořadů, další dvě desítky spoluorganizovaly 
formou pronájmu. „Samostatnou kapitolou jsou díky noblese zdejšího sálu oblíbené 
plesy a taneční kurzy pro mládež,“ doplnil manažer kultury Městského domu v Pře-
rově Pavel Ondrůj.

Rekordních 17 800 návštěvníků prošlo v roce 2022 dveřmi Galerie města Přerova. 
„Jestliže táhnoucí se epidemiologická situace vnesla do přerovského výstavnictví zbru-
su nové trendy, jako byly pohledově přístupné výstavy za výlohami, nasvětlené pro 
noční vidění, pak rok 2022 potvrdil zájem Přerovanů o krásno všeho druhu. Rádi se 
vracejí do naší galerie, zároveň lační po dalších typech expozic,“ nastínila kurátorka vý-
stav a vedoucí Galerie města Přerova Lada Galová. Nejnavštěvovanější výstavou v roce 
2022 byla unikátní série dokumentující život ve městě objektivem světoznámého fo-
tografa Jindřicha Štreita, jehož snímky vidělo za 8 týdnů přes 5 tisíc příchozích. Vel-
kému zájmu se také těšily instalace ve veřejném prostoru, jako třeba kovaná plastika 
Sudičky na rondelu ulic Komenského-Šířava-Žerotínovo náměstí nebo adventní věnec 
na kovaných stojkách v zámeckém příkopu před galerií, obojí z umělecké dílny kováře 
Jiřího Jurdy mladšího.

Přerovský ples se kvůli epidemii koronaviru uskutečnil naposledy v roce 2020. 
 Foto: Ladislav Štulpa


