
500. výročí Jana 
Blahoslava
Gymnázium vyhlašuje  
celostátní literární soutěž. 

Anketa  
Sportovec roku
Vyberte z nominací toho 
nejlepšího sportovce. 
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Přerovské listy jsou k dispozici
už od 23. ledna na  

www.prerov.eu 
a v Mobilním Rozhlase.

Kosu přestříká stříbřenkou a vydá se do rozpustilého 
masopustního průvodu. Smrtka v něm nikdy nesmí chybět
Spousta masek, muzika i výskot dětí – tak vypadají každoroční oslavy masopustu v Přerově. Tentokrát průvod masek vyrazí na svůj pochod městem 
v sobotu 18. února. Oblíbenou tradici organizuje spolek Cukrle a Folklorní soubor Haná. 

Medvěd i s medvědářem, vodník, bába 
s nůší, cikánka s cikánem, slamák, poli-
cajt, dragoun, kůň, vodník s vílou, smrtka 
a samozřejmě stárek se stárkou – všechny 
tyto masky a spousta dalších nemohou při 
tradiční lidové veselici chybět. Masopust-
ní průvod vyrazí do ulic Přerova ze sídla 
spolku Cukrle v ulici U Bečvy 1 už o půl 
deváté ráno v sobotu 18. února. „Vydáme 

se společně na náměstí TGM, kde nám 
v devět hodin zástupce radnice v převleku 
za rychtáře předá symbolické masopustní 
právo. Masopustní chasa ale musí nejprve 
slíbit, že bude právo nad městem řádně 
hlídat a potrestá každou neposlušnost,“ 
vysvětlila vedoucí spolku Cukrle Magda 
Barboříková. Vedení města se na setkání 
s maskami pečlivě připravuje. „Nechali 
jsme napéct šest set kusů ořechových 
a tři sta kusů tvarohových koláčků od vy-
hlášeného pekaře z Dřevohostic. Přichys-
táno bude i pět litrů starorežné, aby se 
lidé v únorovém chladném počasí mohli 
zahřát,“ vyjmenovala Pavla Roubalíková 
z Kanceláře primátora. Slivovici a dalších 
tři sta koláčků bude mít s sebou i ma-
sopustní chasa. U medvěda si děti budou 
moci vyprosit zase bonbóny.
Poté se masky vydají na svou každoroční 
obchůzku městem – první zastávka bude 
na faře. „Budeme pokračovat dál Kra-
tochvílovou ulicí, odtud přes Jiráskovu 
a Wilsonovou zpátky na náměstí, zasta-
víme se i v Pivovarské ulici. Pak půjdeme 
na Horní náměstí do Muzea Komenského, 
kde se tradičně všechny masky společně 

vyfotí. Končit se bude jako obvykle v pro-
storách bývalé Katovny, kde je teď indická 
restaurace,“ upřesnila Magda Barboříko-
vá. Průvod po cestě zastaví u jednotlivých 
obchůdků, lidé si budou moci s maskami 
zatancovat a zazpívat. „Ani letos samozřej-
mě nebude chybět muzika. Z Litovle dorazí 
Hanácká môzêka, z Lipníka Okybačovci. 
Vítaní jsou i všichni přerov ští muzikanti. 
Kdo bude chtít a hraje na nějaký hudeb-
ní nástroj, se k nám může s chutí přidat,“ 
pozvala hudebníky Magda Barboříková. 
Prozradila také, že i letos si někteří členo-
vé spolku připraví jako překvapení novou 
masku. V minulých letech s maškarami 
už například chodilo prasátko, kolibřík, 
černoška a indiánka, celou trasu se vezla 
v posteli i bába Tutovka. Magda Barboříko-
vá je už spousty let věrná kostýmu smrtky. 
„Mám novou kosu, ta stará zlomená už 
vzala za své. Ještě si ji musím přestříkat 
stříbřenkou, aby vypadala krásně. Ti, kteří 
se budou chtít zahřát a hlavně se dožít vy-
sokého věku, by si přes ni neměli zapome-
nout skočit,“ připomněla Barboříková. Jak 
dodala, aby bylo pořádně veselo, mohou 
přijít v maskách i všichni Přerované.  (red)

Jarní prázdniny budou tento-
krát prodloužené o pololetní 
prázdniny – potrvají od 3. do 
12. února. Tipy, jak je strávit, 

přinášíme na straně 5. My jsme 
se zeptali dětí v Přerově: Co 

budete o prázdninách dělat vy? 

ANKETA

Petr Martínek
Na jarní prázdniny se 
už moc těším. Pojedu 
s rodiči poprvé lyžo-
vat do Alp. Zatím jsme 

vždycky byli jen v České 
republice. Lyžování mě moc baví a docela 
mi jde, takže doufám, že to tam zvládnu. 

Zuzana  
Andrýsková
Měli jsme jet na hory, 
ale táta si zlomil nohu 

a má sádru, takže na-
konec budu i s bráchou 

u babičky. Ale ani mi to nevadí, babička 
má totiž doma pejska a dvě kočičky, tak-
že si budeme hrát s nimi.  

Andrea Dvorská
My pojedeme s rodiči 
a jejich kamarády do 
Jeseníků na chatu, 

dohromady nás bude 
šest dětí. Rodiče budou 

lyžovat a my budeme sáňkovat a stavět 
sněhuláky. Doufám, že tam bude hodně 
sněhu.  (red) 

Masopust, ale také lidově fašank, vo-
račky, vodění medvěda, ostatky nebo 
končiny je tradiční svátek, který našim 
předkům zvěstoval 40denní půst před 
Velikonocemi.  Jeho součástí je obřadní 
průvod masek, který obchází s muzikou 
vesnici či ulice města. Mnohde masky 
vybírají do košíku kořalku, vejce, slani-
nu i tradiční koblihy nebo Boží milosti.

V minulém roce přivítal radní Petr Kouba mezi maskami i bábu Tutovku.    Foto: Hana Žáčková

Chybět nesmí ani smrtka a baba s nůší.
  Foto: Hana Žáčková
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Tři dotační programy

Milion 350 tisíc korun čeká na žadatele 
ve třech dotačních programech, schvále-
ných na prosincovém zastupitelstvu – 
u všech je povinná spoluúčast žadatele. 
V programu na obnovu exteriéru památ-
kově významných staveb je připraveno 
250 tisíc korun. „Vlastníci staveb mohou 
dotaci využít na opravy a obnovy fasády, 
oken, střech nebo klempířských a umě-
leckých prvků, viditelných z ulice,“ uvedl 
náměstek primátora Miloslav Dohnal. 
Žádosti budou přijímány až do 10. února 
– stejně jako u programu na podporu en-
vironmentálního vzdělávání. Zde je celko-
vá částka 850 tisíc korun rozdělena do 
čtyř oblastí, které se týkají životního pro-
středí. „Žadatelé mohou předkládat žá-
dosti o dotaci na konkrétní výchovně 
vzdělávací projekty, na pravidelnou celo-
roční poradenskou činnost v oblasti 
ochrany životního prostředí nebo na celo-
roční provoz registrované záchranné sta-
nice pro handicapované živočichy,“ sdělil 
vedoucí odboru životního prostředí ma-
gistrátu Pavel Juliš. „A 350 tisíc korun je 
připraveno na opatření, vedoucí k přiro-
zené biologické rozmanitosti a ekologic-
ké stabilitě, například na zalesňování, za-
travňování nebo na obnovu zaniklých 
vodních nádrží,“ doplnila pracovnice od-
dělení ochrany životního prostředí Yvona 
Machalová. Finanční pomoc na využití 
srážkové vody je vázána na získání pod-
pory z programu Ministerstva životního 
prostředí „Dešťovka“. „Pokud uchazeč 
uzavřel v roce 2021 a 2022 smlouvu se 
Státním fondem životního prostředí, 
může žádat o dotaci na využití srážko-
vých a odpadních vod také město. Z pro-
gramu, ve kterém je přichystáno 250 tisíc 
korun, je možné získat maximálně 35 tisíc 
korun. Žadatelé mohou své žádosti před-
kládat až do 30. června,“ upřesnil náměs-
tek Dohnal. 
Podrobné informace, včetně formulářů, 
jsou zveřejněny na webových stránkách 
města v sekci Magistrát/Dotační progra-
my/Dotační programy statutárního města 
Přerova. 

Přerované byli štědří

Rekordních 35 tisíc korun se vybralo do 
kasičky, umístěné v blízkosti vánočního 
stromu na náměstí TGM od začátku ad-
ventu do Tří králů. „Návštěvníci vánočních 

trhů byli opravdu štědří a v době, kdy 
sami musejí řešit spoustu finančních pro-
blémů, neváhali přispět na dobrou věc. Za 
to jim moc děkuji.  Celých 35 tisíc 122 
korun získá nezisková církevní organizace 
Charita Přerov na podporu terénní odleh-
čovací služby, která poskytuje pomoc li-
dem, pečujícím o seniory a osoby s těles-
ným a chronickým postižením v jejich 
domácím prostředí,“ uvedl náměstek pri-
mátora Vladimír Lichnovský. Charita za 
peníze koupí tři mobilní vany i různé akti-
vizační, relaxační a masážní pomůcky pro 
seniory. 
13 802 korun – takový je zase výtěžek 
charitativního punče. Přerovský primátor 
Petr Vrána si v závěru prosince stoupl za 
prodejní pult jednoho stánku a nabízel 
návštěvníkům vánočních trhů punč za mi-
nimální částku 50 korun. „Navázal jsem 
tímto na tradici mého předchůdce, který 
taktéž prodával punč pro dobročinné úče-
ly. Organizace Alfa Handicap, které jsem 
touto akcí pomáhal, sdružuje lidi se zdra-
votním postižením, poskytuje jim službu 
osobní asistence a pořádá pro ně volno-
časové aktivity,“ řekl primátor Vrána. Vý-
těžek z této dobročinné akce byl předán 
Ivaně Apolenářové, která sdružení zastu-
puje. „Peníze věnujeme našemu poboč-
nému spolku Vozíčkáři Přerov na plavání 
handicapovaných – na pořádání jedné 
z oblíbených soutěží, které se konají na 
bazéně,“ uvedla Ivana Apolenářová, která 
převzala šek z rukou primátora Petra Vrá-
ny a živnostníka Jana Jakeše, který punče 
pro charitativní účely věnoval. 

Početní peníz z Norimberka

V průběhu posledního archeologického 
výzkumu na Horním náměstí bylo za-
chráněno velké množství nálezů. Za po-
moci detektoru kovů byl v závěru loňské-
ho roku nalezen ve výkopu určeném pro 
zakořenění tří nových lip mosazný počet-
ní peníz. „Exemplář, nalezený v úrovni 
zásypu novověkého výkopu vedeného 
kolem obvodu studny, pochází z dílny Jo-
hanna Konráda Hogera z Norimberka. 
Mistr této dílny razil tyto mince v letech 
1705 až 1743, takže tento žeton může-
me datovat do tohoto období,“ upřesnil 
archeolog Zdeněk Schenk z Muzea Ko-
menského v Přerově. Na jedné straně že-
tonu je patrné slunce a srpek měsíce, na 
straně druhé obchodní námořní loď. 
„Početní penízy neměly žádnou směn-
nou hodnotu a sloužily jako jednoduchá 
pomůcka k počítání na počítadle zvaném 
abakus. Jako spotřební kovové zboží byly 
masově raženy v soukromých dílnách 
v německém Norimberku, odkud se in-
tenzivně vyvážely do ostatních zemí Evro-

py i do zámoří,” vysvětlil Schenk. Sekun-
dárně proražený otvor podle něj svědčí 
o tom, že početní peníz později sloužil 
jako jednoduchá závěsná ozdoba. Jméno 
přerovského měšťana, kterému tato po-
můcka v 18. století usnadňovala početní 
úkony – či pozdějšího majitele přívěsku 
– se ale archeologům zjistit nepodařilo. 

Prvním miminkem je Melanie

Prvním letošním miminkem, které se naro-
dilo v přerovské nemocnici, je holčička Me-
lanie. „Na svět přišla na Nový rok v 8 hodin 
57 minut, vážila 3 150 gramů a měřila 
50 centimetrů,“ prozradil mluvčí nemocni-
ce Adam Knesl. Rodičům, pro které je Me-
lanie prvním dítětem, přišel k této šťastné 
události osobně poblahopřát s dárkem pro 
dítě i maminku náměstek primátora Tomáš 
Navrátil s předsedou Komise pro občanské 
záležitosti Pavlem Košutkem.

Město opravilo 15 bytů
Na zhruba 6 milionů korun přišla oprava 
15 městských bytů, které město nechalo 
v loňském roce zrekonstruovat. V dubnu 
totiž ministerstvo pro místní rozvoj spusti-
lo program Ukrajina, v rámci něhož mohli 
obce a kraje požádat o dotační podporu 
na potřebné úpravy. „Díky tomu jsme 
pokryli 50 procent nákladů. Jednalo se 
o převážně dvoupokojové byty na Jižní 
čtvrti a náměstí Fr. Rasche, které už byly 
z důvodu stavebně-technického stavu ne-
obyvatelné. Za finance magistrátu jsme 
následně zakoupili nutné vnitřní zařízení 
– kuchyňské linky, nábytek, pračky, lednič-
ky,“ vysvětlil náměstek primátora Miloslav 
Dohnal. Podmínkou dotace bylo zaregist-
rování do systému HUMPO, kde jsou evi-
dováni provozovatelé ubytování pro ukra-
jinské uprchlíky. „Udržitelnost projektu 
je pět let. Po uplynutí této lhůty – pokud 
už nebudou byty využívány ke stávajícím 
účelům, bude možné je nabídnout obča-
nům města Přerova,“ upřesnil náměstek 
Dohnal. Byty bude podle potřebnosti ob-
sazovat Olomoucký kraj. „Byty se nachá-
zejí v již obydlených domech. Nechceme 
samozřejmě, aby společné soužití přiná-
šelo nějaké problémy. Mělo by jít proto 
většinou o maminky s dětmi,“ dodal pře-
rovský radní a náměstek olomoucké hejt-
mana Michal Zácha. Zhruba 40 uprchlíků 
z Ukrajiny je v současné době ubytováno 
v prostorách hotelu Zimní stadion. 

Půl milionu včelařům

Až do 10. února mohou požádat začínající 
i stávající chovatelé včel o dotační podporu 
z Olomouckého kraje. Cílem programu, na 
nějž je vyčleněno půl milionu korun, je roz-
voj včelařského oboru a zajištění kvalitních 
podmínek pro chov včel. „Začínající včelaři 
si mohou z finančních prostředků zakoupit 
například včelí královny, oddělky včel nebo 
základní vybavení včetně nových úlů s od-
dělitelným zasíťovaným dnem. Pro začínají-
cí včelaře platí zásada, že před začátkem 
tohoto roku nevlastnili žádná včelstva. Ti 
stávající jich mohou mít maximálně pat-
náct,“ vysvětlil radní Olomouckého kraje 
Martin Šmída. Maximální výše dotace na 
jednu akci je deset tisíc, minimální pět tisíc 
korun. Žadatelé musí uhradit z vlastních 
zdrojů nejméně polovinu nákladů. Potřeb-
né formuláře i podmínky dotace najdou 
zájemci na krajském webu v sekci Životní 
prostředí a zemědělství/Ochrana přírody/
Program na podporu včelařů. 

Rekonstrukce hotelu

Jednou z akcí, která přechází z roku 2022 
do roku následujícího, jsou stavební úpra-
vy v areálu zimního stadionu. Kvůli zacho-
vání jeho provozu bylo nutné práce pro-
vést ve dvou časově oddělených etapách. 
„První etapa rekonstrukce proběhla v roce 
2022 – opraveno bylo hygienické zařízení 
a šatny hráčů na zimním stadionu, a to 
včetně nových rozvodů vody, kanalizace, 
elektro a vzduchotechniky. Provedeny byly 
i dispoziční úpravy hygienických zařízení 
a šaten v prvním a druhém nadzemním 
podlaží v pravé straně objektu hotelu,“ 
vyjmenovala vedoucí odboru řízení a in-
vestic města Ivana Pinkasová. Prostory 
prvního nadzemního podlaží byly propo-
jeny s prostory nevyužívané sauny umístě-
né o patro výše. V druhém nadzemním 
podlaží bylo realizováno zázemí pro tre-
néry. Na místě zavěšeného ochlazovacího 
bazénku sauny bylo vybudováno nové 
schodiště. „Druhá etapa oprav bude pro-
bíhat od dubna do července letošního 
roku. V plánu jsou opravy hygienických 
zařízení a šaten hráčů, provedeny budou 
i nové rozvody vody, kanalizace, elektro 
a vzduchotechniky včetně dispozičních 
úprav hygienických zařízení tentokrát 
v levé části hotelu,“ uzavřela Pinkasová. 
Náklady na rekonstrukci se pohybují oko-
lo 23 milionů korun bez DPH.
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Nový moderní laser

Pacienti s bolestmi, záněty a otoky mo-
hou na rehabilitačním oddělení přerov-
ské nemocnice využívat laserovou terapii 
pomocí nového moderního přístroje. 
Uleví se jim už po první aplikaci. „Lasero-
vý přístroj na našem pracovišti používá-
me roky, ale tento nový laser poslední 
generace o vysokém výkonu dokáže pře-
nést velké množství světelné energie za 
velmi krátkou dobu do hlubších vrstev 
tkáně, a tím nastartovat její analgetický 
a léčebný proces. Tímto se zefektivňuje 
a zkracuje doba léčení pohybového apa-

rátu,“ říká primářka rehabilitačního od-
dělení Jana Řezáčová.

Plynové injekce proti bolesti

Bolesti rozličného původu pomáhají paci-
entům přerovské nemocnice tlumit ply-
nové injekce. Procedura, kterou provádí 
na rehabilitačním oddělení, je založená 
na aplikaci oxidu uhličitého do podkoží 
v místě akupunkturních bodů a hyperal-
gických zón. Zlepšuje prokrvení dané ob-
lasti a odplavuje toxické látky. „Plynové 
injekce jsou skvělým prostředkem k tlu-
mení bolestí v oblasti páteře či kloubů, 

především pak u bolestivých zatuhnutí 
měkkých tkání pohybového aparátu,“ 
prozrazuje primářka rehabilitačního od-
dělení přerovské nemocnice Jana Řezáčo-
vá. Dodává, že během terapie se aplikuje 
tenkou jehlou do podkoží jeden až pět 
mililitrů oxidu uhličitého, který je netoxic-
ký a plně rozpustný. 
Tento typ léčby poskytovala v minulosti ze-
jména lázeňská zařízení. Protože byl o něj 
mezi pacienty velký zájem, rozhodla se pře-
rovská nemocnice zakoupit jej také. 

QR kód informuje o zpoždění
Vyhledávat v jízdních řádech v kolik jede 
autobus? Odhadovat jeho zpoždění? To 
už je v Přerově překonáno. Stačí přijít na 
zastávku a načíst do mobilního telefonu 
QR kód, přes který se cestující dostane 
k aktuálním informacím. „Objeví se portál 
cestujok.cz a načte se online odjezdová 

tabule s přehledem spojů i s časem od-
jezdu a případným zpožděním autobusů, 
které z dané zastávky odjíždí,“ popsal 
náměstek primátora Tomáš Navrátil. Nová 
vychytávka je už k dispozici na sedmdesáti 
zastávkách v Přerově – pouze v místních 
částech Čekyně, Penčice a Žeravice bu-
dou kódy k dispozici až ve druhé polovině 
února. „Novinku jsem okamžitě vyzkou-
šela a ocenila - tato „maličkost“ určitě 
usnadní cestování všem cestujícím,“ řekla 
Margita Považanová, která má na magis-
trátu na starosti autobusovou dopravu.

  (red)

Připomínka výročí úmrtí Františka Rasche
V pátek 10. února v 10 hodin si zástupci města připomenou slavného přerovského 
rodáka Františka Rasche. Známý vůdce vzpoury námořníků v Boce Kotorské byl po jejím 
potlačení 11. února v roce 1918 popraven. Výročí jeho smrti si radní připomenou tichou 
vzpomínkou a položením květin u památníku na náměstí Fr. Rasche.

Zastupitelé se sejdou až 27. února
V pořadí třetí jednání zastupitelstva se uskuteční v pondělí 27. února ve 12 hodin ve 
velkém v sále Městského domu na náměstí T. G. Masaryka. Přímý přenos z jednání 
mohou zájemci sledovat na webových stránkách města www.prerov.eu a v Televizi 
Přerov. (red)

Víc hlav víc ví: Která dutá hlava značí, který strom jde 
k zemi? „Jde o vaši bezpečnost,“ odpovídá náměstek 

V naší rubrice „Víc hlav víc ví“ se zaměřujeme na otázky či tvrzení, které se objevují v přerovských FB skupinách. Zároveň vyzýváme čtenáře – nara-
zíte-li na zprávu, o jejíž pravdivosti máte pochybnosti, pošlete nám ji, nejlépe jako printscreen. Tentokrát si posvítíme na kácení stromů v Národní 
přírodní rezervaci Žebračka, které dlouhodobě vyvolává mezi občany řadu emocí a spekuluje se o nutnosti zásahu. 

Knud Rasmussen (skupina Přerováci): 
„Zase se v Žebračce chystá masivní kácení 
stromů kolem zahrádek od „Sekerovy há-
jenky“ směrem k hlavnímu chodníku, který 
vede od Laguny. Chápu, je tam pár stromů, 
které jsou nahnuté nad zahrádky, ale „oteč-
kovaných“ je mnohem víc, a to i hlouběji 
v lese. Každý rok se zde osekává část lesa, 
pro který platí nejvyšší stupeň ochrany. 
Nikoho netankují černé skládky, bezdomo-
vecká tábořiště, ale jakmile jde o dřevo „po-
věřené“ orgány jsou schopny konat velice 
rychle.  Možná by to mohlo zajímat Českou 
inspekci životního prostředí, co se tady 
děje… Zajímalo by mne, která dutá hlava 
značí, který strom jde k zemi a který ne....“
Ewik Bednaříková: Někdo potřebuje mít 
doma teplo...
Reaguje náměstek primátora Miloslav Do-
hnal: „Lužní les Žebračka je Národní pří-
rodní rezervací. Veškeré nutné zásahy jsou 
konzultovány a schvalovány státní organi-
zací – Agenturou ochrany přírody a krajiny 
ČR, která má na starosti ochranu všech 
chráněných krajinných oblastí a národních 
přírodních rezervací v rámci celé republiky. 
Zdůrazňuji, že k zásahům v rámci Žebračky 
dochází ojediněle a pouze kolem komuni-
kačních stezek  – s ohledem na ochranu 
zdraví návštěvníků lužního lesa. Ostatní 

části jsou bezzásahové. I díky této formě 
hospodaření jsme součástí dotačního pro-
gramu bezzásahového hospodaření s le-
sem a jsme pod přísným dohledem správ-
ních orgánů. Získané finanční prostředky 
pak zpětně investujeme do Žebračky i do 
zeleně v rámci města Přerova.
Konkrétní stromy byly označeny v souladu 
s Lesním hospodářským plánem. Vyznačení 
stromů odsouhlasila Agentura pro ochra-
nu přírody a krajiny. Budeme kácet pouze 
dřeviny v havarijním stavu, které ohrožují 
svým nachýlením bezpečnost a soukromý 
majetek v prostoru přilehlých zahrad, dále 
proschlé, suché a z hlediska dalšího růstu 
neperspektivní stromy. Kácení je navrženo 
ve větším rozsahu proto, aby v následují-
cích pěti letech nebyly další zásahy v této 
oblasti nutné a les zde mohl být ponechán 
samovolnému vývoji. U perspektivních stro-
mů jsou navržené ořezy – tyto stromy jsou 
označené zeleným kolečkem.
Těžba dřeva v Národní přírodní rezerva-
ci Žebračka smí probíhat pouze v zimě 
s ohledem na ochranu místní fauny – tedy 
hnízdění ptáků, úkryt hmyzu, a flóry. Těžba 
je navržena tak, aby byl okolní terén při sa-
motném kácení i při následném odvozu dříví 
co nejméně poškozený. Dřevo se na místě 
neponechává, abychom se mohli při kácení 

v obtížném terénu pohybovat a předešli i pří-
padným krádežím – zloději by pak neodbor-
nou manipulací s ležícím dřevem mohli terén 
narušit. Kvalitní dřevo je možné prostřednic-

tvím Technických služeb odkoupit, dřevo ve 
špatném stavu je vyvezeno na skládku, větve 
jsou rozdrceny na štěpku a použity v rámci 
údržby zeleně ve městě.“ (red)

Perspektivní stromy, které jsou navržené na ořez větví, jsou označené zeleným kolečkem
 Foto: Anna Vojzolová



AKTUÁLNĚ Z PŘEROVA DENNÍ ZPRAVODAJSTVÍ NA WWW.PREROV.EU A        TELEVIZE PŘEROV PŘEROVSKÉ LISTY 2/2023  |  4

V Přerově žije 41 169 lidí. Narodilo se 347 nových  
občánků, zemřelo 544 Přerovanů. „Ano“ si řeklo 147 párů 
Jaký byl rok 2022 v Přerově v řeči čísel? Kolik má město obyvatel? Kolik dětí se narodilo? Kolik čtenářů má městská knihovna?  Kolik stromů se 
vykácelo a kolik zasadilo? Odpovědi na tyto i další otázky najdete v našem přehledu. 

Ohlašovna
•  41 169 občanů má v současné době trva-

lé bydliště v Přerově. 

Matrika
•  347 dětí s trvalým bydlištěm v Přerově se 

narodilo,
•  544 Přerovanů zemřelo,
•  771 lidí se odstěhovalo,
•  505 osob se přistěhovalo,
•  29 přerovských občanů si změnilo své 

příjmení – důvody byly různé, některým 
se jejich příjmení jednoduše nelíbilo, 
o změnu příjmení na rodné požádaly 
také některé ženy po rozvodu. 

Sňatky
•  147 párů si řeklo v Přerově své „ano“ – 

už tradičně byl největší zájem o uzavře-
ní sňatku ve slavnostní síni přerovského 
zámku. 

Přerovská porodnice
•  718 dětí – z toho 342 holčiček a 376 

chlapečků se narodilo v porodnici v Pře-
rově, 

•  17 Jakubů, 14 Tomášů, 13 Adamů a Voj-
těchů – taková byla nejčastější jména 
novorozených chlapečků. Mezi neob-
vyklá jména hochů patřil například Ilan, 
 Maxwell, Milano Enrico či Serhij,

•  20 Natálií, 14 Elišek a 12 Sofií – taková 
dívčí jména se objevila mezi novorozený-
mi holčičkami v loňském roce nejčastěji. 
Porodníci pomohli na svět také dívenkám 
s nezvyklými jmény jako Mia, Letty, Lejla 
či Noemi,

•  75 dětí – nejvíce novorozeňat se za uply-
nulý rok narodilo v měsíci září,

•  35 miminek – nejméně se rodilo v pro-
sinci.

Setkání 75letých
•  248 seniorů se zúčastnilo setkání 75le-

tých občanů s vedením města v Měst-
ském domě. 

Doprava
•  826 metrů je dlouhý „průpich“, který 

začíná na křižovatce ulic Velké Novosady, 
Komenského a Kojetínská, protíná areál 
někdejší továrny Juta a podél autobuso-
vého nádraží se napojuje na ulici Tovární,

•  2 kilometry měří trasa z Předmostí až po 
ulici Komenského, kterou propojila síť 
několika nových cyklostezek. Součástí 
stezky v Předmostí je i nový osvětlený cy-
klotubus, kterým cyklisti bezpečně proje-
dou ke kruhovému objezdu u Lidlu, 

•  9 krát za den jede nová autobusová lin-
ka číslo 108, která je vedena obousměr-
ně z Předmostí na autobusové nádraží 
a zpět, 

•  2 nové elektrobusy městské hromadné 
dopravy vyjely do ulic.  

Zeleň
•  470 stromů a 900 keřů bylo vysazeno na 

území města včetně jeho místních částí,
•  381 stromů muselo být vykáceno – nej-

častěji z důvodu špatného stavu, 
•  100 m2 cibulí červeno žlutě kvetoucích 

lilií s letničkami bylo vysázeno na kruho-
vém objezdu Želatovská a na Spálenci 
pod hradbami,

•  2 nové mlžné brány i s mobilními nádo-
bami s kvetoucími rostlinami ochlazovaly 
chodce v letních měsících na náměstí 
TGM. 

Stavební úřad
•  4066 žádostí podali lidé v průběhu roku 

na oddělení Stavebního úřadu přerovské-
ho magistrátu, 

•  161 územních souhlasů, 134 souhlasů 
s dělením nebo scelováním pozemků, 
128 územních rozhodnutí o umístění 
stavby, využití území a dělení nebo scelo-
vání pozemků, 61 společných územních 
souhlasů a souhlasů s provedením ohlá-
šeného stavebního záměru, 135 společ-
ných povolení pro umístění a provedení 
stavby, 24 ohlášení stavby a 125 staveb-
ních povolení vydal stavební úřad,

•  54 společných povolení souborů staveb 
a 40 stavebních povolení pro stavbu po-
zemních komunikací vydal stavební úřad. 

Ztráty a nálezy
•  247 nálezů zaevidovali pracovníci ma-

gistrátu – 107 z nich bylo vráceno zpět 
svým majitelům, případně institucím, 
které nalezené doklady vydaly. Nejčas-
těji lidé ztráceli peněženky s doklady, 
svazky klíčů, mobilní telefony, různé 
průkazy a platební karty. Mezi kuriózní 
nálezy patřil zcela nový stabilizátor k fo-

toaparátu, křovinořez, tlaková nádoba 
na plyn, francouzská hůl nebo motoro-
vá pila, 

•  6 lidí se v průměru denně telefonicky či 
osobně dotazuje na ztracené věci. 

Technické služby
•  255 kilometrů komunikací, 73 dětských 

hřišť a sportovišť, 114 hektarů zelených 
ploch, 5 299 světelných bodů, 9 877 od-
padových nádob a 9370 hrobových míst 
– o to vše pečují technické služby. 

Knihovna
•  5 232 bylo v uplynulém roce registrova-

ných čtenářů – z toho 1 540 dětí, dospě-
lých čtenářů přibylo proti roku 2021 o 20 
procent, malých čtenářů dokonce o 40,

•  92 247 bylo návštěv knihovny celkem,
•  222 438 knih, periodik či her si lidé vy-

půjčili,
•  5 691 nových knih, 242 cédéček a 105 

společenských her knihovna vloni nakou-
pila,

•  17 tisíc svazků knih přestěhovali pracov-
níci knihovny s pomocí dobrovolných 
hasičů kvůli navýšení prostorové kapacity 
půjčovny pro dospělé do prostor bývalé 
galerie Atrax. 

Kultura
•  46 představení a pořadů zorganizovaly 

v Městském domě Kulturní a informační 
služby města Přerova, další dvě desítky 
spoluorganizovaly formou pronájmu. 
Vůbec poprvé se na prknech Měšťáku 
v loňském roce odehrála stand-up show,

•  17 800 návštěvníků prošlo v loňském 
roce dveřmi Galerie města Přerova na 
Horním náměstí. Nejnavštěvovanější vý-
stavou byla unikátní série dokumentující 
život ve městě objektivem fotografa Jin-
dřicha Štreita, jehož snímky vidělo za 8 
týdnů přes pět tisíc příchozích, 

•  37 000 diváků zavítalo do kina Hvězda, 
nejvíce jich zamířilo na TOP Gun – cel-
kem tři tisíce,

•  7 963 lidí navštívilo Výstavní síň Pasáž. 

Psi a kočky
•  3 543 bylo v Přerově evidováno psů. Nej-

více je kříženců – celkem 825. Nejoblíbe-
nějším plemenem je yorkshire teriér, kte-
rého má 399 chovatelů. 207 poplatníků 
vlastní jezevčíka, 169 labradora, naopak 
chrtů běhá v Přerově jen 13, 

•  89 koček a 83 psů prošlo přerovským 
útulkem.

Stížnosti, petice a žádosti
•  100 písemných stížností, žádostí a pod-

nětů zaevidovalo oddělení organizační 
Kanceláře primátora, 

•  2 petice přijali pracovníci z Kanceláře 
primátora – jedna na parkovací místa ve 
dvorním traktu domu na nábřeží E. Be-
neše a ulic Mervartova a Fügnerova, 
v druhé žádali obyvatelé Horní Moštěnice 
odstranění včelstev. 

Odtahy vozidel
•  8 vozidel celkem bylo odtaženo z ulic 

Přerova, z toho 2 z nich tvořila překážku 
v silničním provozu, 2 případy bude dál 
řešit advokátní kancelář, 

•  49 741,50 korun magistrát vybral na po-
platcích od majitelů odtažených vozidel. 

Městská policie
•  4 152 telefonických oznámení přijali 

strážníci v loňském roce,
•  78 lidem poskytli strážníci první pomoc,
•  301 zvířat strážníci zachránili, kromě psů, 

koček a vysoké zvěře to byli ptáci, neto-
pýr nebo kupa ježků, 

•  43 pohozených injekčních stříkaček 
strážníci zlikvidovali, 

•  321 krádeží řešila Městská policie, z toho 
12 z nich předala k došetření státní poli-
cii, protože se jednalo o trestný čin, 

•  29 seniorům přijeli strážníci pomoci 
domů, protože nemohli sami vstát, 

•  12 vozíčkářům, kterým vypověděl službu 
elektrický vozík, pomohli strážníci domů. 

Dobrovolní hasiči
•  31 krát zasahovali dobrovolní hasiči 

z Přerova jako podpůrná jednotka ko-
legů z Hasičského záchranného sboru 
Olomouckého kraje – mimo jiné pomá-
hali hasit požár technologického zařízení 
v teplárně Veolia, zasahovali i u požáru 
s nutnou evakuací domu s pečovatelskou 
službou v Předmostí. Během roku dobro-
volní hasiči zajišťovali také provzdušnění 
rybníku Hliník v Předmostí nebo likvido-
vali sršní hnízda. (red)

V  loňském  roce  se  setkání 75letých občanů  s  vedením města  zúčastnilo 248  seniorů. 
 Foto: Město Přerov
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Během jarních prázdnin mohou děti tvořit, hrát si se zvířátky, 
zajít s rodiči do kina na „animák“ nebo vyrazit na karneval
Přerovští školáci si v druhém měsíci letošního roku volna opravdu užijí. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února, na ně pak 
v týdnu od 6. do 12 února navážou pohyblivé jarní prázdniny. Budou-li je chtít strávit aktivně, budou mít z čeho vybírat. 

Knihovna
Jarní prázdniny v dětském oddělení měst-
ské knihovny se ponesou v duchu ma-
sopustu. „Plánujeme po celý týden tvořivé 
dílny s výrobou a malováním masopustních 
obličejových masek. Děti budou mít připra-
veny i tematické křížovky a kvízy, po celý 
týden jim bude k dispozici XBOX, stolní fot-
bálek a hokej, velké piškvorky a deskovky,“ 
prozradila knihovnice Andrea Kopečková. 
Provozní doba dětského oddělení bude 
o prázdninách prodloužená – otevřeno 
bude i dopoledne od 9 do 12 hodin, v pon-
dělí, úterý a ve čtvrtek pak odpoledne od 
13 do 17 hodin, ve středu a v pátek od 13 
do 16 hodin a v sobotu od 14 do 17 hodin. 

Kino Hvězda
Zajímavý program chystá pro děti i kino 
Hvězda. „Přidali jsme hned několik promí-
tání pro děti. Vždy v 15.30 je bude čekat  
zajímavý film – v pondělí to bude animo-
vaný film Úžasný Mauric, v úterý Zoubková 
víla. Ve středu v 15 hodin se děti mohou 
těšit na Mumii a ve čtvrtek na film Asterix 
a Obelix: Říše středu, který budeme promí-
tat i o víkendu. V pátek bude na programu 
fantasy Ukradená vzducholoď,“ vyjmeno-
vala vedoucí kina Svatava Měrková. 

Muzeum Komenského
V Muzeu Komenského budou dny volna 
ve znamení 500. výročí narození Jana Bla-

hoslava. „Při této příležitosti jsme napláno-
vali několikadenní výtvarnou dílnu Tvoříme 
v muzeu: Písmo a ornament. Probíhat bude 
ve dnech 7. až 10. února v prostoru Vševě-
dárny přerovského zámku, a to od 9 do 12 
a od 13 do 17 hodin,“ uvedla muzejní pe-
dagožka Jana Trtíková. Malí i velcí si budou 
moci vyzkoušet nejrůznější způsoby práce 
s písmem, od zdobení velkých iniciál, přes 
tvoření obrázků písmenkovými razítky, mo-
delování s hlínou bez výpalu, čeká na ně 
ukázka moderní kaligrafie a mnoho dalších 
výtvarných technik. Vstupné je dobrovol-
né, nic není potřeba nosit s sebou. 

ATLAS a BIOS
Bohatý program si pro školáky připravilo 
i Středisko volného času ATLAS a Bios. 
„Už 3. února mohou navštívit Dopo-
ledne se zvířátky v BIOS nebo se od 16 
do 17 hodin zúčastnit aktivit se psy na 

psím hřišti. V pondělí 6. února jsou na 
programu opět dopolední Hrátky se zví-
řátky, pro tvořivé děti je určena keramika 
na ATLASe. O den později na ně tam-
též čeká Muzicírování, ve středu si užijí 
palačinkové dopoledne,“ vyjmenovala 
Dagmar Mlčáková ze Střediska volného 
času. Ve čtvrtek 9. února mohou školáci 
strávit dopoledne s angličtinou, v pátek 
10. února si zařádit v Laser aréně a ku-
želně. Na jednotlivé aktivity je nutné se 
hlásit předem. 

Dětská skupina Mamutík
Dny volna mohou děti zakončit v neděli 
12. února karnevalem v prostorách Dět-
ské skupiny Mamutík v Sokolské ulici 26. 
„Začínat budeme ve 14 hodin. Děti se mo-
hou těšit na vystoupení maskota Žluťáka, 
připraveny jsou pro ně zajímavé soutěže, 
včetně té o nejlepší masku. Nebude chy-
bět ani průvod masek a diskotéka. Kvůli 
omezené kapacitě je potřeba si včas zajis-
tit vstupenky,“ uvedla Kristýna Šrámková 
z Dětské skupiny Mamutík.  (voj)

inzerce

Tomáš Suchánek, Martin Ryšavý a Stanislav Svozil. Tři hokejisté, jejichž jména po stříbr-
ném úspěchu na Mistrovství světa juniorů v Kanadě zná téměř každý Přerovan, v lednu 
navštívili i přerovskou radnici. Tři kamarádi, spolužáci, odchovanci hokejové Základní ško-
ly Želatovská neplánovaně přijeli do Přerova a dovezli ukázat stříbrné medaile, které si po 
strhujícím finále proti Kanadě mohli pověsit na krk. Hokejové trio, které momentálně pů-
sobí v zámoří v juniorské WHL, se setkalo s primátorem Petrem Vránou i ostatními členy 
vedení města. Nadějní hokejisté jsou podle svých slov na stříbrnou medaili pyšní, ale těžší 
jim přišel zápas se Švédskem, které od začátku hrálo velmi tvrdě. O to víc je mrzí, že se 
jim nepodařilo Kanadu ve finále zdolat. Primátor poděkoval hokejistům za reprezentaci 
města  a popřál jim úspěch na jejich cestě do vysněné NHL. 
Foto: Město Přerov (red)

V muzeu plánují  pro děti několikadenní výtvarnou dílnu Písmo a ornament. 
 Foto: Jan Gebauer
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Petr Měřínský: Plánujeme osazení sběrných nádob čipy 
Obchodní společnost Technické služby města Přerova byla založena v roce 2008. Od roku 2015 byl jejím jednatelem Bohumír Střelec. Od prosince 
loňského roku se stal jejím ředitelem, ve funkci jednatele ho vystřídal bývalý primátor a současný radní za ANO Petr Měřínský.

Jak jste spokojen 
se současným 
fungováním tech-
nických služeb? 
Chystáte nějaké 
změny? 
Na tuto otázku není 
možné odpovědět 
jednoduše jedním 
slovem. Společnost 
provádí opravdu vel-
ké množství činností 
– údržbu a čištění 
chodníků a komu-

nikací ve městě a místních částech, svoz 
a likvidaci směsného komunálního a sepa-
rovaného odpadu, správu a údržbu veřejné 
zeleně a parku Michalov, správu a údržbu 
hřbitovů ve městě a místních částech, sprá-
vu a údržbu veřejného osvětlení a světelné 
signalizace ve městě a místních částech, 
provozování útulku pro zatoulaná zvířata 
a v neposlední řadě pak správu polesí Svrčov 
a Národní přírodní rezervace Žebračka. Žád-
né revoluční změny nechystáme. Jistě bude 
probíhat optimalizace procesů v souvislosti 
s novými úkoly a změnou legislativy, ale to 
je běžná praxe. Chceme udržet vysokou 
kvalitu služeb poskytovaných městu a obča-
nům. Rádi bychom také co nejvíce zapojili 
i občany města, abychom získali potřebnou 
zpětnou vazbu na kvalitu našich služeb. 
K tomu by měly sloužit i úplně nové webové 
stránky firmy, které už běží na adrese tsmpr.
cz. Zde se lidé nejen dozvědí spoustu aktuál-
ních informací, ale současně si mohou naše 
služby objednat či nahlásit problém. 

Kolik zaměstnávají technické služby 
lidí a plánujete nějaké změny v jejich 
počtu?
Pracuje u nás přibližně 170 zaměstnanců, 
z čehož je okolo 35 technicko-hospodář-
ských profesí. Samozřejmě probíhá určitá 
fluktuace, ne všichni zaměstnanci u nás 

vydrží pracovat delší dobu. Určitě nemáme 
v plánu propouštět, s případným nárůstem 
počítáme v odborných profesích, jako jsou 
například dlaždiči, řidiči kategorie C, obslu-
ha specializovaných strojů a zařízení. 

Má podle vás společnost nějaká slabší 
místa, které je potřeba vyřešit? 
Při tak rozsáhlém množství činností se 
samozřejmě provozní problémy objevují.  
Všichni chceme žít v hezkém, čistém a ukli-
zeném městě. A já jsem velmi spokojen 
s tím, že ve firmě pracuje tým lidí, kteří se 
snaží tento cíl plnit a mají opravdový zájem 
na tom, aby vše fungovalo, jak má. Navíc 
jsou ochotni pracovat i nad rámec svých 
běžných pracovních povinností, což se 
projevilo třeba při odklízení následků před-
vánoční sněhové kalamity. Dlouhodobě po-
ciťujeme nedostatek kvalifikovaných lidí na 
trhu práce, například na opravu chodníků 
a komunikací, tedy zmínění dlaždiči.  Tuto 
oblast bychom rádi posílili. 

Co bude vaší prioritou v následujícím 
období?
Prioritou je dokončení změny systému svozu 
odpadu a přechod z kontejnerů o objemu 
1 100 litrů na kontejnery o objemu 3 200 
a 2 200 litrů, které se vyváží prostřednictvím 
vozidel sideloader. U separovaného odpadu 
začala už v roce 2021, kdy bylo ve městě 
rozmístěno 226 nových velkoobjemových 
kontejnerů na separovaný odpad, které na-
hradily stávající nádoby. V roce 2022 bylo 
pořízeno 100 kontejnerů o objemu 3 200 
litrů na směsný komunální odpad. Část 
z nich byla rozmístěna už v listopadu a zby-
lé nahradí stávající 1 100 litrové kontejnery 
v první polovině letošního roku. V budouc-
nu plánujeme nákup dalších 110 kusů to-
hoto typu nádob.  Ve finále by tímto novým 
způsobem měly být obsluhovány dvě třetiny 
města. Pouze jedna třetina města včetně 
místních částí zůstane na stávajícím systé-

mu. Jsou to místa, kde by změna stanovišť 
kontejnerů byla nevhodná, náročná nebo 
příliš drahá. Cílem této změny je pochopitel-
ně úspora nákladů. Není to jen o tom, že vo-
zidlo i samotný svoz může obsluhovat jeden 
zaměstnanec. Tento systém také umožňuje 
zavedení digitalizace – osazení sběrných 
nádob čipy a svozových vozidel snímači. 
Systém pak umí na základě těchto údajů 
vyhodnotit a optimálně vozidlům plánovat 
svozové trasy prostřednictvím GPS. I s tímto 
bychom chtěli začít již v letošním roce.
Dlouhodobým cílem do roku 2026 je efek-
tivní zapojení města do likvidace směsné-
ho komunálního i separovaného odpadu 
v rámci akciové společnosti Servisní společ-
nost odpady Olomouckého kraje, ve které 
je město akcionářem.  Počítá se s vybudová-
ním nového separačního centra v Olomouci 
a společným řešením pro akcionáře – tedy 
obce, v rámci nového zákona o skládková-
ní. Součástí spolupráce je i případné vybu-
dování překládacího stanoviště směsného 
komunálního odpadu na skládce v Žeravi-
cích do roku 2029.

Bude město pokračovat v projektu 
Gastro odpad?
V současnosti probíhá pilotní projekt na 
omezeném počtu sběrných stanovišť, je 
realizovaný městem ve spolupráci se sou-
kromou firmou. Po vyhodnocení pilotního 
projektu a rozhodnutí o případném pokra-
čování bude rozhodnuto i o formě zapo-
jení Technických služeb města Přerova do 
tohoto projektu.

Chystáte například rozšíření kapacity 
útulku pro psy?
Do útulku pro zatoulaná zvířata jsme v mi-
nulých třech letech výrazně investovali. 
Útulek je opravený, zateplený s novou 
fasádou, má vyměněnou střechu a poří-
zeny nové kotce pro psy. Jeho stav nám 
umožňuje provozovat zde i hotel pro psy, 
kam občané města mohou na přechodnou 
dobu umístit své miláčky.  Kapacita útulku 
v současné době stačí pro pokrytí potřeb. 
V případě nutnosti je možné jeho prostory 
ještě rozšířit.
 (voj)

Pracovník  technických  služeb  připravuje  kontejnery  na  bioodpad  na  novou  sezonu. 
 Foto: Město Přerov

Petr Měřínský, 
nový jednatel 
Technických služeb 
města Přerova
 Foto: Město Přerov

Česká obchodní inspekce bude opět radit Přerovanům
Živnostenský úřad, který v Přerově sídlí na adrese Smetanova 7, zajišťuje celou řadu úkonů – od vydání živnostenského oprávnění přes kontroly 
živnostníků až například po dohlížení plnění povinností provozovatelů cestovní kanceláře či agentury. Jaké novinky přináší úřad v letošním roce? To 
je OTÁZKA PRO vedoucí živnostenského úřadu Danu Bartlovou. 

„Opět jsme po 
covidové pauze 
obnovili spolupráci 
s Českou obchod-
ní inspekcí. Každý 
první čtvrtek v mě-
síci bude na naše 
oddělení docházet 
pracovník olo-
moucké pobočky 

a od 12 do 15 hodin bude spotřebitelům 
poskytovat osobní poradenství. Zájemci 
jej najdou v kanceláři číslo 314. Po šes-
ti měsících vyhodnotíme, jak je poradna 
efektivní, a rozhodneme, zda budeme ve 
spolupráci pokračovat, nebo se tato služ-
ba trvale ukončí. 
Od ledna byl také na adrese www.rzp.cz/ 
portal/cs/ zprovozněn nový webový por-
tál živnostenského podnikání, který po-

skytuje uživatelům informace a služby 
související s podnikáním podle živnosten-
ského zákona. Umožňuje jim také vyřídit 
si vybrané záležitosti elektronickou ces-
tou – například požádat o informaci jak 
založit novou živnost, dozví se, jaké jsou 
k tomu zapotřebí kvalifikační předpokla-
dy, mohou požádat o informace ohledně 
příslušných právních předpisů nebo úda-
jů vedených v živnostenském rejstříku 

a podobně. Prakticky to funguje tak, že 
v rámci našeho informačního systému do-
staneme „avízo“ o tom, že přes tuto apli-
kaci byl učiněn dotaz, že byl zaevidován 
nějaký požadavek, nebo byly reklamová-
ny informace vedené v Registru živnos-
tenského podnikání, a my pak požadavek 
dále řešíme. Komunikace mezi řešitelem 
a žadatelem pak již probíhá mimo por-
tál.“  (red)

Dana Bartlová, 
vedoucí živnosten-
ského úřadu 
 Foto: Město Přerov
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Petr Kouba: Bazénovou vanu vyměníme letos v létě
Společnost Sportoviště Přerov spravuje hned několik zařízení – plavecký areál a koupaliště v Penčicích, zimní stadion, městskou sportovní halu, 
hotel Zimní stadion a wellness. Novým jednatelem společnosti je od prosince bývalý náměstek primátora a člen ODS Petr Kouba, který nahradil na 
postu svého stranického kolegu Jaroslava Hýzla. 

Kolik zaměstnáva-
jí Sportoviště lidí?
V současné době 
máme 39 kmeno-
vých zaměstnanců, 
z toho 26 na pla-
veckém areálu a 13 
na zimním stadionu, 
které si určitě chce-
me ponechat. V mi-
nulosti se hlavně 
v letní sezóně hojně 
využívalo brigádní-
ků, v rámci úspor 

mzdových prostředků se budeme snažit část 
jejich výkonu práce zajistit z vlastních zdrojů. 

Vstupné do jednotlivých sportovišť 
se od nového roku zvýšilo přibližně 
o 15 %. Bude možné tuto cenu udržet 
v průběhu celého roku? 
I přes zdražení je cena vstupného jedna z nej-
nižších v širokém okolí. Rozhodně ji chceme 
udržet stejnou v průběhu celého roku tak, 
aby plavání zůstalo jako sportovní aktivita 
přístupná i nadále pro širokou veřejnost. 

Jaké změny čekají v tomto roce pla-
vecký areál? 
Dosud největší v jeho dosavadní historii 
– v průběhu letošního roku totiž budeme 
rekonstruovat bazénovou vanu, která je 
ještě původní z roku 1978. Na dně v be-
tonovém skeletu se totiž objevily mik-
rotrhliny, které propouštějí vodu. Oprava 
přijde na zhruba 18 milionů korun. Ob-
klady bazénové vany už jsou popraskané, 
za životností jsou i výpustě vody, které by 
v případě nějaké havárie mohly zaplavit 
celé podsklepení bazénu. Řešit se budou 

i napouštěcí trysky a přepadové odtokové 
žlaby, kudy také protéká voda ven. Vymě-
něny budou i skokanské bloky za nové ne-
rezové. Zrekonstruovaný bazén by tak měl 
i nadále splňovat parametry pro závodní 
plavání či vodní pólo. Samozřejmě je na-
ším cílem, aby plánované stavební práce 
nezasáhly běžný provoz – probíhat by pro-
to měly převážně v letních měsících, kdy 
mohou lidé využívat venkovní koupaliště. 

V minulosti byly v plaveckém areálu 
problémy s některými návštěvníky, 
jak je chcete řešit? 
Ano, je pravdou, že během dvou víkendů 
na začátku loňské koupací sezony jsme 
museli řešit potíže s některými návštěvní-
ky. Podařilo se je vyřešit vzápětí přísnějším 
dohledem nad dodržováním vnitřního pro-
vozního řádu. Vzhledem k tomu, že se ten-
to přístup osvědčil, určitě půjdeme touto 
cestou i v letošním roce. Znamená to, že 
bude pokračovat úzká spolupráce s Měst-
skou policií a asistenty prevence kriminality. 
Rovněž o víkendech posílíme personál, kte-
rý se postará o pořádek zejména v návštěv-
nicky více vytížených dnech. 

Chystáte nějaké změny v rámci kom-
plexu zimního stadionu? 
Budeme pokračovat v započaté rekon-
strukci hokejových šaten, první etapa 
odstartovala už v loňském roce. Opravy 
přijdou na 23 milionů korun. Žádné další 
velké investice na tento rok neplánujeme. 

Kdo v současné době využívá prosto-
ry hotelu Zimní stadion? 
V přízemí se nacházejí šatny, které slouží 
uživatelům ledové plochy. V hotelové čás-

ti budovy jsou na základě dohody s vede-
ním města v současné době ubytováni bě-
ženci z Ukrajiny. Jakmile se situace uklidní 
a válka skončí, budeme pokračovat v za-
počaté rekonstrukci ubytovacích prostor. 

Jaké je vytížení wellness – kdo jej nej-
více využívá?
Wellness využívá zejména veřejnost, v do-
poledních hodinách mohou tuto službu 
využívat i sportovní kluby. Velký úspěch 
jsme zaznamenali v předvánočním období 
s dárkovými vouchery, které byly k dispo-
zici na slevomatu. Od února spouštíme 
také prodej těchto voucherů prostřednic-
tvím nového e-shopu na našich webových 
stránkách sportoviste-prerov.cz/wellness. 
Jen připomenu, že v rámci našeho well-
ness mohou návštěvníci využít finskou 
saunu, vyhřívanou na 85 – 110°C, infra-
saunu a whirlpool s perličkovou vířivou va-
nou. Právě služba privátní wellness – kde 
cena vstupného zahrnuje kromě garance 
soukromí při využití obou saun, whirlpoo-
lu, kádě s ledovou vodou, relaxační míst-

nosti a ručníkového servisu i láhev sektu, 
relaxační hudba a svíčky – je oblíbeným 
dárkem.  

V minulém roce propadla část podlahy 
v městské sportovní hale. Jaký je sou-
časný stav? 
Důvodem poklesu podlahy bylo poškoze-
ní nosné konstrukce podlahy u vstupu do 
sportovní haly. Tato část je totiž podsklepe-
ná, je zakrytá dřevěnou stropní konstrukcí 
podepřenou dřevěnými trámy. Kvůli pro-
línající vlhkosti a vodě poškodila hniloba 
část nosných trámů, roštu i krycích desek 
podlahy. Havarijní stav jsme vyřešili zajiště-
ním konstrukce dodatečnými trámy, takže 
pevnost podlahy je zajištěna na sto pro-
cent. Protože je ale nutné řešit dlouhodobý 
problém s vlhkostí komplexně, přistoupí-
me během prázdnin k vyplnění prázdného 
prostoru pod vstupem do haly hmotou, 
která zajistí pevné podloží pod podlahou. 
Vzhledem k tomu, že bude tato oprava 
probíhat mimo sezonu, neomezí žádným 
způsobem využívání sportoviště. (voj)

Přerovský bazén čeká v letošním roce největší rekonstrukce v jeho historii – oprava bazé-
nové vany.  Foto: Město Přerov

Petr Kouba, nový 
jednatel společ-
nosti Sportoviště 
Přerov
 Foto: Město Přerov

Ovzduší v Přerově se zlepšilo, a to hlavně díky počasí
Dobré rozptylové podmínky jsou hlavní příčinou čistšího vzduchu v Přerově v průběhu posledních tří let. Smogová situace byla ve městě naposledy 
vyhlášena v roce 2019. O stavu ovzduší se mohou Přerované informovat i prostřednictvím Mobilního rozhlasu. 

Kvalitu ovzduší a množství imisí měří v Pře-
rově automatická monitorovací stanice 
u kina Hvězda, jejímž provozovatelem je 
ostravská pobočka Českého hydrometeo-
rologického ústavu. „V průběhu loňského 
roku nebyl v Přerově překročený žádný 
imisní limit, který sledujeme. Například 
u polétavého prachu byl překročen 24ho-
dinový limit 50 μg/m3 pouze 14krát, při-
čemž stanovená přípustná četnost činí 35 
překročení. To je velmi dobrý výsledek,“ 
uvedl Jaroslav Čagánek z oddělení ochrany 
ovzduší přerovského magistrátu. Jak dopl-
nil, průměrná hodnota za rok 2022 u po-
létavého prachu byla 22 μg/m3 – limit je 
40 μg/m3. Důvod? Velmi dobré rozptylové 

podmínky. „Ty hrají u stavu ovzduší hlavní 
roli. Když fouká vítr dobrým směrem nebo 
od severovýchodu, ale je dostatečně silný, 
tak se znečišťující látky rozptýlí a netečou 
k nám Moravskou bránou a nemají šanci 
si v Přerově sednout,“ vysvětlil Čagánek. 
Mezi tři největší průmyslové znečišťovatele 
v Přerově patří společnosti Precheza, Veolia 
a METSO. 
Jaký je aktuální stav znečištění ovzdu-
ší nejen v Přerově, ale v celé republice, 
včetně předpokládaného vývoje, nalez-
nou zájemci na stránkách www.chmi.cz. 
Informace přímo z automatické moni-
torovací stanice u kina Hvězda je možné 
sledovat na světelné tabuli naproti auto-

busovému nádraží, nebo na webu města 
Přerova – v Aktuálních informacích o ži-
votním prostředí. „Další možností je při-
hlásit se k odběru SMS pomocí aplikace 
Mobilní Rozhlas. Jejím prostřednictvím 
lidé dostanou nejčerstvější informace do 
svých chytrých mobilů nebo emailových 
schránek. Registrace je možná přímo přes 
webové stránky města,“ doplnil náměstek 
primátora Tomáš Navrátil. Informační SMS 
zprávy na téma SMOG si nechává zasílat 
přes tři tisíce lidí. 
Ke snížení imisí může pomoci každý. „Z po-
hledu životního prostředí je výhodnější za-
jišťovat teplo v domácnosti prostřednictvím 
napojením na teplárnu. Její činnost totiž 

dozoruje Česká inspekce životního pro-
středí. Navíc komíny tepláren jsou vysoké, 
je větší šance na rozptýlení znečišťujících 
částic. Čistší než topení uhlím či dřevem je 
topení plynem, to je ale bohužel v součas-
né době také dražší. A konečně cestovat 
po Přerově raději hromadnou dopravou, 
a nejlépe, jde-li to, pěšky či na kole,“ vy-
jmenoval Čagánek. 
„Smogovou situaci, kterou vyhlašuje a od-
volává Ministerstvo životního prostředí, 
jsme naštěstí řešili naposledy v lednu 2019, 
kdy jsme umožnili Přerovanů využívat 
městskou hromadnou dopravu zdarma. 
Od té doby se stav ovzduší už tak nezhor-
šil,“ vzpomněl náměstek Navrátil.  (red)
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Filip Černý: Cenu tepla chceme Přerovanům udržet 
Akciová společnost Teplo Přerov, která dodává teplo do 14 tisíc domácností, vznikla po transformaci bývalého Bytového podniku města Přerova 
v listopadu roku 1997. Jejím jediným akcionářem je město. Bývalý ředitel Jaroslav Klvač stál v jejím čele osmnáct let, po jeho odchodu do důchodu 
ho od února nahrazuje na základě výběrového řízení Filip Černý. 

Čím jste podle 
vás přesvědčil vý-
běrovou komisi, 
že vybrala právě 
vás? Jaké máte 
pro vedení spo-
lečnosti předpo-
klady? 
Určitě hrály velkou 
roli moje pracovní 
zkušenosti. Poslední 
tři roky jsem pra-
coval jako ředitel 
výroby, nákupu a lo-

gistiky v brněnské nadnárodní společnosti 
TESCAN Brno, která se zabývá vývojem 
a výrobou elektronových mikroskopů a mi-
krotomografů, s pobočkami po celém světě.  
Předtím jsem delší čas působil v další nad-
národní společnosti – v přerovské Meoptě.  
Myslím, že rozhodly mé manažerské do-
vednosti a práce, která je za mnou. Výbě-
rová komise mi položila spoustu otázek a na 
všechny jsem odpověděl. Mám zkušenosti 
s vedením zaměstnanců – v Brně jsem měl 
pod sebou dvě stě podřízených, přičemž 
každého z nich znám osobně. Zahrnovalo 
to dělníky, vedoucí pracovníky jednotlivých 
úseků, ale i vysoce kvalifikované odborníky. 
V Meoptě to bylo dokonce dva a půl tisíce 
lidí. Kromě toho mám  ukončené právní 
a ekonomické vzdělání. Jsem Přerovan, žiji 
zde a chci zde i pracovat. Do výběrového 
řízení jsem se rozhodl přihlásit také proto, 
že chci být blíže své rodině a malému synovi, 
ačkoliv jsem byl ve svém původním zaměst-
nání spokojený. 

Jak byste zhodnotil současný stav spo-
lečnosti? 
Vzhledem k tomu, že ve společnosti ještě 
nepracuji a neměl jsem zatím možnost ani 
čas se s ní řádně a detailně seznámit, tak mé 
hodnocení může vycházet pouze z veřejně 

dostupných informací.  Z nich lze vyčíst, 
že společnost je z ekonomického hlediska 
zdravá. Jak vyplývá z výročních zpráv, má 
dostatečné rezervy. Proběhla zde průběžná 
obnova a údržba zařízení a není mi známo, 
že by nás čekala nějaká významná investiční 
akce. S finančními prostředky se neplýtvá, 
ale vynakládají se s péčí řádného hospodá-
ře. Pro mě je samozřejmě příjemné zjištění, 
že není nutné napravovat případné chyby 
předchozího vedení, že společnost díky 
mému předchůdci funguje perfektně. 
V současné době společnost dodává v Pře-
rově teplo do 14 tisíc domácností a objektů 
takzvané terciární sféry, tedy do úřadů, škol, 
obchodů a podobně, a to po dobu 365 dní 
v roce. Převážná část dodávky tepla a teplé 
vody je zajišťována z teplárny firmy Veolia 
Energy ČR a z centrálního systému zásobo-
vání teplem. Provozujeme celkem 9 parních 
výměníkových stanic, 14 výměníkových sta-
nic horká voda/teplá voda, 322 objektových 
předávacích stanic. Dále dodávku tepelné 
energie zajišťujeme z 18 plynových domov-
ních kotelen. Výměníkové stanice a všechny 
domovní stanice jsou napojeny na centrální 
dispečerské pracoviště. 

Kolik zaměstnává společnost lidí? 
Máte v plánu propouštění nebo na-
opak nabírání nových pracovníků? 
V současné době je to celkem 33 pracov-
níků, z toho 26 jich je na hlavní pracovní 
poměr. Pár z nich je v předdůchodovém 
věku. Aby nevznikla díra, bude nutné nej-
lépe v ročním předstihu přijmout za ně ná-
hradu – tito pracovníci pak budou mít do-
statečnou dobu na to, aby se zvládli zaučit, 
případně abychom je ještě stihli vyměnit, 
pokud s nimi nebudeme spokojení. Bude 
třeba pracovat s maticí dovedností – zjistit, 
co kdo umí, jak jsou jednotliví pracovníci na-
příklad během nemoci nahraditelní, aby nás 
případný výpadek nezaskočil. Vše ale bude 

záviset na tom, jak se situace bude vyvíjet 
celkově. Rozhodně nemáme v plánu pro-
pouštění. Do budoucna ale počítám s do-
stavbou dálnice D1, realizován by měl být 
i nový průmyslový park, je možné, že se dále 
rozšíří bytová výstavba. Všechno to jsou pro 
nás potenciální klienti, je tedy možné, že do 
budoucna bude nutné počet zaměstnanců 
rozšířit i významněji. 

Plánujete nějaké změny v rámci spo-
lečnosti? Čeho se týkají? 
Zásadní změny ve struktuře společnosti urči-
tě neplánuji. Jak jsem odpovědět na otázku 
dříve, je nutné, abych se s jejím chodem nej-
prve podrobně seznámil. Zatím mám dojem, 
že společnost byla dosud spravovaná velice 
dobře. Určitě jsem nepřišel s tím, že bych 
chtěl dělat „revoluci“. Nejsem typ manaže-
ra, který po nástupu dělá změny pro změny 
jen proto, aby se předváděl. Naopak je mým 

primárním cílem zachovat stabilitu společ-
nosti a dostupnost tepla pro lidi. Co se týče 
rozvoje společnosti jako takové, bude zále-
žet na geopolitickém a hospodářském vývoji 
situace, jak se bude rozvíjet město samotné. 
Například již nyní víme, že se bude připojo-
vat menší dům, který se staví za Billou na 
Kopaninách. 

Cena Tepla se od nového roku zvýšila. 
Udrží se její výše po dobu celého roku? 
Věřím, že za stávající situace ano. Je to pro 
mě prioritou, nepochybně je na to kladen 
velký důraz i ze strany představenstva spo-
lečnosti, respektive města. Velkou výhodou 
pro zákazníky je, že distribuční soustavu má 
ve svém vlastnictví společnost Teplo Přerov, 
nikoliv soukromý subjekt. V tom případě by 
totiž lidé museli platit výrazně vyšší marži, 
tedy podstatně vyšší částky – podobně, jak 
tomu je v jiných městech. (voj)

Společnost  Teplo  provozuje  9  parních  výměníkových  stanic  a  14  výměníkových  stanic 
horká voda/teplá voda.  Foto: Město Přerov

Filip Černý, nový 
ředitel společnosti 
Teplo Přerov a za-
stupitel za ANO
 Foto: Město Přerov

V únoru se do Přerova sjedou nohejbalové hvězdy
Na začátku února zamíří do Přerova nohejbalová špička – konat se zde bude tradiční Memoriál Pavla Holíka. Prestižní mezinárodní akci už tradičně 
organizuje přerovský oddíl nohejbalu. 

Přerovský Mezinárodní nohejbalový tur-
naj trojic patří mezi tři nejvýznamnější 
zimní soutěže v České republice. Odehrá-
vat se bude jako už tradičně ve sportovní 
hale SK Start Přerov v sobotu 4. února. 
„Uskuteční se po třech letech odmlky, 
způsobené proticovidovými opatřeními. 
V Přerově se na podobné úrovni koná už 
od roku 2005 a letos se uskuteční jako 
14. ročník memoriálu Pavla Holíka,“ 
připomněl předseda přerovského nohej-
balového oddílu Jiří Pavelka. Každoročně 
se tohoto turnaje účastní absolutní no-

hejbalová elita – tuzemské extraligové 
celky z  Modřic, Vsetína, Čelákovic či 
Karlových Varů. „Ty by měli doplnit nej-
lepší hráči Slovenska, včetně mistrů světa 
z listopadu loňského roku. Právě díky vy-
nikajícímu obsazení závodů je o účast na 
turnaji mezi hráči a kluby velký zájem,“ 
zdůraznil Pavelka. 
V posledních dvou ročnících dominovali 
na turnaji hráči Vsetína a Modřic, kteří 
tvoří i základ české nohejbalové reprezen-
tace. „Vítězství z roku 2020 bude obha-
jovat vsetínská trojice Brutovský, Černota, 

Vichtora. I přerovský tým bude mít v tom-
to turnaji zastoupení a věříme v účast 
domácí trojice minimálně ve čtvrtfinálové 
části turnaje. Neměli by chybět ani další 
reprezentanti Česka i Slovenska a další 
české extraligové a ligové celky,“ vyjme-
noval předseda oddílu. Turnaje se zúčastní 
celkem 20 trojic. 
Časový harmonogram turnaje bude po-
dobný jako v minulých ročnících. „Turnaj 
zahájí v 8.45 hodin primátor města, usku-
teční se i slavnostní nástup. Následovat 
budou zápasy ve skupinách, přibližně od 

14.15 započnou vyřazovací „KO“ boje 
čtvrtfinálovými zápasy. Finálový zápas je 
plánován na 17 hodin,“ uvedl Jiří Pavelka. 
Vstup pro ženy a děti na akci je zdarma, 
muži platí 50 korun. „Cílem turnaje je 
ukázat lidem vrcholový nohejbal, který se 
jinak do našeho regionu nedostane. Pře-
rov je také díky tomuto turnaji hodnocen 
jako „bašta moravského nohejbalu“. Hrá-
či na hřišti určitě vnímají podporu z hle-
diště a dovedou ji také náležitě ocenit 
i odměnit předváděnými výkony,“ shrnul 
Jiří Pavelka.   (red)
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Jan Blahoslav se narodil 20. února 
1523 v jednom z domů na Horním ná-
městí v Přerově. Pocházel ze zámožné 
měšťanské rodiny. Vzdělání získal na 
bratrských školách, později na univerzi-
tě ve Vitemberku. Byl významným spi-
sovatelem, teologem, historikem, pe-
dagogem, biskupem Jednoty bratrské 
a představitelem českého reformačně 
orientovaného humanismu. Mezi jeho 
důležitá díla patří Filipika proti misomu-
sům, Ivančický kancionál, Gramatika 
česká či překlad Nového zákona. Ze-
mřel 24. listopadu 1574 během vizitač-
ní cesty v Moravském Krumlově. 

Před pěti sty lety se v Přerově narodil učenec Jan Blahoslav,  
gymnázium vyhlašuje na jeho počest celostátní literární soutěž
Žákům prvních až čtvrtých ročníků středních škol a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií je určena celostátní literární soutěž, kterou se roz-
hodlo vyhlásit Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola v Přerově u příležitosti výročí pětistého výročí narození přerovského rodáka 
– kněze, literáta a pedagoga Jana Blahoslava. Práce je nutné poslat nejpozději do konce března, slavnostní vyhlášení proběhne v sobotu 20. května. 

„Úsloví neboli přísloví a vybrané myš-
lenky jsou pravými perlami duše.“ Právě 
tato slova Jana Blahoslava jsou mottem 
celostátní literární soutěže. „Inspiro-

vali jsme se osobností Jana Blahoslava, 
který sbíral přísloví, dokonce o nich ve 
spolupráci s Matějem Červenkou vydal 
publikaci Česká přísloví. Účastníci sou-
těže by se měli zamyslet nad mravním 
poselstvím přísloví, v nichž se odráží 
cenné zkušenosti našich předků. „Jaké 
příhody asi mohly být inspirací pro jejich 
vznik?“ ptá se ředitelka Gymnázia Jana 
Blahoslava a Střední pedagogické školy 
Romana Studýnková. Výběr slohového 
útvaru závisí čistě na volbě žáka. Maxi-
mální rozsah práce jsou dvě normostra-
ny. „Přihlášené školy ale žádáme o zaslá-
ní maximálně tří nejlepších soutěžních 
prací, které vzejdou ze školního kola. 
Výsledky budou zveřejněny na začátku 

května, slavnostní předání cen proběh-
ne v sobotu 20. května na Horním ná-
městí,“ doplnila Studýnková. Soutěžní 
práce ve formátu docx či pdf je možné 
zasílat až do 31. března na email soutez.
blahoslav@gjb-spgs.cz, obsahovat by 
měly i název školy, jméno žáka, název 
soutěžní práce, typ slohového útvaru, 
třídu, emailový kontakt na žáka a jméno 
a email vedoucího učitele.

Jan Blahoslav v muzeu
Přerovské muzeum připravilo v rámci 
pětistého výročí narození Jana Blahosla-
va i další zajímavé akce. „Od 21. února 
do 28. května bude na zámku možno 
zhlédnout výstavu Jan Blahoslav, rodák 

z Přerova. Na zámku se také bude konat 
několik dílniček pro širokou veřejnost 
a workshopů pod vedením specializo-
vaných lektorů, v době jarních prázdnin 
od 7. do 10. února se děti mohou těšit 
na dílnu Písmo a ornament,“ uvedla mu-
zejní pedagožka Jana Trtíková. V neděli 
19. února je na programu slavnostní 
otevření výstavy pod heslem Blahopřání 
Blahoslavovi. „V sobotu 20. května si 
také připomeneme 100. výročí pomníku 
Jana Blahoslava od sochaře Františka Bíl-
ka. Přerované se mohou těšit na zábav-
ně-poučné odpoledne s názvem Hledání 
Blahoslavova rodného domu zakonče-
ného happeningem,“ uzavřela Trtíková. 
 (red)

Jan Blahoslav a kosti obrů v Předmostí
Přerovský rodák, básník, překladatel, filolog, teoretik hudby, biskup Jednoty bratrské Jan Blahoslav ve svém 
díle Gramatika česká z roku 1571 zanechal ve vztahu k našemu městu i z dnešního archeologického pohledu 
důležitou informaci: „Ještě veliké kosti obrův v vršku pod skalkou Předmostskou vykopávají, zuby tak veliké 
jako pěst, jako hlava člověčí etc., žebra jako břevence i rohy veliké též nalézávali.“

Jedná se o vůbec nejstarší zmínku o ná-
lezech mamutích kostí na legendárním 
archeologickém nalezišti v Předmostí. „Jde 
o svědectví z časů renesance, z druhé po-
loviny 16. století, kdy lidé považovali velké 
kosti mamuta srstnatého – stoličky, žebra, 
mamutí kly – nalézané během kopání cih-
lářské hlíny za kosti obrů. Tyto fascinující ná-
lezy zanechaly v mysli renesančního učence 

bezpochyby hluboký dojem,“ uvedl archeo-
log Muzea Komenského Zdeněk Schenk.  
Z textu Jana Blahoslava je přitom možné 
přesně lokalizovat místo nálezů – Skal-
ku v Předmostí. „Právě tady pak došlo 
v poslední třetině 19. století k objevům 
z období mladého paleolitu, z časů lovců 
mamutů, které tuto lokalitu proslavily na 
celém světě,“ připomenul archeolog.

Zmiňované pasáže z Blahoslavovy Grama-
tiky české si mohou návštěvníci všimnout 
v Památníku lovců mamutů v Předmostí 
na čelní sprašové stěně,kde jsou vystaveny 
kosti zvířat poslední doby ledové nalezené 
archeology pod vedením Jiřího Svobody 
v roce 2006 u hřbitova v Předmostí, u ně-
hož se nacházelo sídliště lovů mamutů. 
 (red)

Gymnázium Jana Blahoslava se specializuje na jazyky
Jméno slavného přerovského rodáka nese mladší ze dvou přerovských gymnázií. Vzniklo v roce 1992 při Základní škole s rozšířenou výukou jazyků 
v ulici Optiky. První maturanti opustili školu v květnu 1997. Škola se dvakrát stěhovala, v současné době sídlí v ulici Gen. Štefánika. Od roku 2008 je 
sloučena se Střední pedagogickou školou. 

„Byla jsem v té době ředitelkou Základní 
školy s rozšířenou výukou jazyků a každý 
rok odešla naše třída osmáků téměř kom-
pletně na Škodovo gymnázium. A to mě 
inspirovalo. Říkala jsem si, proč nedat těmto 
studentům směr u nás, navíc učit na gym-
náziu byl můj dávný sen. A tak jsem se roz-
hodla založit v Přerově druhé gymnázium,“ 
vzpomněla jeho zakladatelka a první ředitel-
ka Marie Pecová. Škola od svého počátku 
byla jazykově zaměřená – spolupracovala či 
spolupracuje se školami v Rakousku, Nor-
sku, Řecku, Portugalsku, Německu, Dán-
sku, Španělsku či Itálii. V primě osmiletého 
cyklu se zaměřením na cizí jazyky v roce 
1992 začalo studovat prvních 32 žáků. Od 
následujícího školního roku začal na gym-
náziu fungovat i čtyřletý cyklus – studenti 
právě z tohoto ročníku se stali také první-

mi maturanty. „Vzpomínám si, jak jsme ve 
škole dělali celorepublikové srovnávací testy, 
a úspěšnost naší školy byla, myslím, kolem 
97 procent. Konkurenční gympl tehdy skon-
čil až za námi. V debatní lize jsme porazili 
i vyhlášené gymnázium Hejčín,“ uvedla 
jedna z prvních maturantek Alena Králová. 
V roce 1995 se gymnázium stalo samostat-
ným subjektem, základní škola byla slouče-
na se Základní školou Trávník. Právě sem 
se pak gymnázium o prázdninách téhož 
roku přestěhovalo. Už po dvou letech se 
ale stěhovalo podruhé – tentokrát do pro-
stor zrušené Základní školy Dukelská v ulici 
Gen. Štefánika 10, kde sídlí dodnes. Budova 
školy – poté, co přešla z majetku města do 
majetku kraje – prošla rekonstrukcí. 
Od roku 2004 až do roku 2014 měla ško-
la i obor zaměřený na tělocvik. Od ledna 

2008 byla na základě rozhodnutí zřizova-
tele – Olomouckého kraje – sloučena se 
Střední pedagogickou školou, novou ředi-
telkou školy se stala Romana Studýnková, 
Marie Pecová odešla do důchodu. V sou-
časné době má škola třicet tříd, z toho 
gymnázium jedenáct, devatenáct spadá 
pod pedagogickou školu. Každý rok 
gymnázium otvírá nové třídy čtyřletého 
a šestiletého gymnázia. „Šestileté studijní 
ročníky jsou vedeny metodou CLIL – Con-
tent and Language Integrated Learning 
neboli obsahově a jazykově integrovaném 
vyučování. Znamená to, že část vyučování 
některých předmětů, například zeměpisu, 
probíhá v cizím jazyce. Nevím o žádném 
jiném gymnáziu v Olomouckém kraji, 
které by toto nabízelo,“ uvedla současná 
ředitelka gymnázia Romana Studýnková. 

Škola je kromě výuky jazyků úspěšná také 
v projektové činnosti. „V rámci evrop-
ského programu na podporu vzdělávání 
Erasmus+ se dostal náš projekt až do Bru-
selu. Do zahraničí na studijní pobyty jezdí 
studenti, ale dále se tam vzdělávají i uči-
telé. Vloni získala naše škola první místo 
v humanitním oboru v kategorii škol, 
které se systematicky věnují péči o talen-
tované a nadané studenty – Talent roku 
Olomouckého kraje,“ prozradila Romana 
Studýnková. 

Povídáním o Gymnáziu Jana Blahoslava 
jsme zahájili nový seriál o přerovských 
školách, příště se dozvíte více o historii 
Gymnázia Jakuba Škody.  (red)

Zajímavostí je, že Jan Blahoslav jako jeden 
z prvních v českých zemích nosil brýle. 
  Foto: Muzeum Komenského
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Kdo se letos stane Sportovcem roku? Vybírejte  
z 84 nominovaných a hlasujte do poloviny března
Takhle nadupaný ročník anketa Sportovec roku ještě nezažila – v nominaci je celkem 84 sportovců či kolektivů. Pro představu – v loňském roce bylo 
60 nominovaných. Vítěze Ceny sympatie mohou mezi jednotlivci, kolektivy, krajánky, trenéry a veterány zvolit sami čtenáři.   

Kompletní seznam nominovaných i s pře-
hledem jejich největších úspěchů za 
rok 2022 najdete nejen v Přerovských 
listech, ale také na www.tvprerov.cz  
a www.nejuspesnejsisportovecroku.cz, 
kde také až do středy 15. března 18 hodin 
probíhá hlasování veřejnosti o vítězi Ceny 
sympatie. Kromě vítězů zveřejněných kate-
gorií rozhodne komise složená ze zástup-
ců médií, České unie sportu a Magistrátu 
města Přerova také o Osobnosti roku a no-
vých členech Síně slávy. Slavnostní vyhlá-
šení výsledků prestižní ankety se uskuteční 
ve středu 22. března v Městském domě. 
„Je již tradicí, že na předávání cen dora-
zí ty nejvýraznější osobnosti přerovského 
sportu. V minulosti to byli například Pavel 
Vrba, Miloš Říha či Radek Štěpánek,“ při-
pomněla mluvčí přerovského magistrátu 
Lenka Chalupová.

Jednotlivci – dospělí:
Jan Andrýsek (IHC Night Birds Přerov, 
inline hokej) – S českou reprezentací vy-
bojoval titul mistra světa, s Přerovem pak 
premiérový extraligový triumf mezi muži.
Lubomír Dohnal (Přerov Mammoths, 
americký fotbal) – Hvězda přerovské 
obrany pomohla týmu k historicky první-
mu semifinále v nejvyšší soutěži. V ligových 
statistikách patří dlouhodobě mezi nejlepší 
defenzivní hráče, zahrál si za českou repre-
zentaci.
Nikola Hricová (Fitness AVE, bodyfit-
ness) – Na MČR vybojovala bronz v kate-
gorii bodyfitness ženy. Na mistrovství Evro-
py skončila osmá v kategorii nad 164 cm 
a desátá v kategorii do 168 cm. Ze závodu 
Arnold Classic Europe přivezla sedmé mís-
to v kategorii fitness žen.
Lukáš Kaďorek (FK Kozlovice/RK Kafki/
FBC Přerov, fotbal/malý fotbal/florbal) 
– Přerovský multisportovec je i ve svých 36 
letech oporou divizního půlmistra z Kozlo-
vic. V malém fotbale je navíc členem áč-
kové reprezentace, Česko reprezentoval 
i na nejvyšší klubové úrovni, tzv. Eurocupu. 
Divizním florbalistům FBC Přerov v závěru 
sezony pomohl k postupu do Národní ligy.
Martin Míček (Plavání Přerov, plavání) 
– Patří k české prsařské špičce, což potvrdil 
pravidelným ziskem medailí ze závodů Po-
háru ČR na trati 50 a 100 m prsa. Na let-
ním i zimním MČR vybojoval čtvrtá místa.
Linda Nosková (TK Precheza Přerov, 
tenis) – V roce 2022 se poprvé v kariéře 
posunula do první světové stovky ženské-
ho světového žebříčku. Zahrála si semifiná-
le dvou turnajů okruhu WTA a prošla přes 
dvě kvalifikace do hlavní soutěže grandsla-
mů, kde jí nechybělo moc k postupu do 
2. kola. V deblu na US Open vyřadily s Lucií 
Hradeckou sestry Williamsovy.

Marie Piňosová (Střelecký klub Přerov 
– Újezdec/SSK Olymp Ostrava, spor-
tovní střelba) – Je mistryní České repub-
liky v disciplíně vzduchová puška 30 ran 
vleže v kategorii dívky 13 – 14 let. Mezi 
dorostenkami se stala mistryní republiky 
v disciplíně sportovní malorážka 60 ran, 
přičemž vyrovnala český rekord. Ovládla 
i Český pohár.
Michal Postava (HC Zubr Přerov, hokej) 
– V sezoně 2021/22 předváděl výborné vý-
kony v extraligové juniorce Komety Brno, 
Přerovu pomohl k triumfu v Lize juniorů 
a prosadil se do A-týmu Zubrů, kde na 
konci roku patřil mezi nejlepší brankáře 
Chance ligy. Připsal si i starty v reprezen-
tačním výběru do 20 let.
Michal Pytlík (TJ Spartak Přerov, ku-
želky) – Na mistrovství České republiky 
jednotlivců bral stříbro v kombinaci 2 x 
120 HS. Stal se nejlepším hráčem 2. ligy 
a dovedl tak Přerov k postupu do nejvyšší 
soutěže. Je reprezentantem České republi-
ky a účastníkem mistrovství světa družstev.
Martin Sedlák (Veslařský klub Přerov, 
veslování) – Reprezentant do 23 let se 
jako člen osmiveslice zúčastnil Světového 
poháru, mistrovství Evropy i světa do 23 
let. Na ME bral čtvrté a na MS osmé místo. 
Čtvrtý byl i na SP v Polsku. Na mistrovství 
republiky ve sprintu vybojoval tři zlaté me-
daile a na MČR seniorů dvě stříbra. Medai-
le sbíral i na trenažéru.
Michal Stoklásek (Přerov Mammoths, 
americký fotbal) – Jako jeden z mála Če-
chů hraje na klíčovém postu quaterbacka, 
ze kterého dotáhl tým k prvnímu semifiná-
le v nejvyšší soutěži. Současně je quater-
backem české reprezentace.
Petr Školoud (IHC Night Birds Přerov, 
inline hokej) – S českou reprezentací vy-
bojoval titul mistra světa, s Přerovem pak 
premiérový extraligový triumf mezi muži, 
kde patřil mezi nejproduktivnější hráče Fi-
nal Four.
Věnek Valenta (Biketrial Přerov, biket-
rial) – V kategorii U14 vybojoval bronz 
na mistrovství světa ve Španělsku. V Čes-
ku jezdí ve starší kategorii U16 a v seriálu 
MČR obsadil třetí místo.
Kateřina Vařáková (TJ Spartak Přerov, 
moderní gymnastika) – Má za sebou 
excelentní sezonu. Obhájila titul mistryně 
republiky ve víceboji, zlato získala také za 
sestavu s míčem. Připsala si další čtyři ví-
tězství na pohárových soutěžích. Ovládla 
závody v Mariboru a International Young 
Talents of Vienna, kde získala i titul Miss 
Temperament. Výrazně přerovským senior-
kám pomohla k historicky prvnímu titulu 
mistryň republiky ve společných skladbách.
Mikuláš Zbořil (IHC Night Birds Přerov, 
inline hokej) – S českou reprezentací bral 

stříbro ze Světových her (obdoba olympiá-
dy), s Přerovem první titul mistra extraligy 
mezi muži. Byl nejproduktivnějším hráčem 
Final Four. Díky mistrovskému titulu z led-
ního hokeje je nominován i v kategorii 
Krajánek.

Jednotlivci – mládež:
Eliška Andrlová (Plavání Přerov, pla-
vání) – Na zimním MČR skončila čtvrtá 
na trati 100 m volný způsob. Zúčastnila se 
letní Olympiády dětí a mládeže.
Klára Bačová (Fantasy Přerov, mažo-
retky) – Získala zlato na mistrovství světa 
World Majorettes Cup v Praze, stříbro na 
mistrovství Evropy European Majorettes 
Cup v Chorvatsku a čtvrté místo na MČR 
v Hranicích. To vše v kategorii seniorek (14 
– 21 let) s třásněmi.
Sára Bačová (Fantasy Přerov, mažoret-
ky) – Získala stříbro na mistrovství světa 
World Majorettes Cup v Praze, šesté místo 
na mistrovství Evropy European Majorettes 
Cup v Chorvatsku a bronz na MČR v Hra-
nicích. To vše v kategorii juniorek (12 – 15 
let) s třásněmi.
Michaela Brtníčková (SK Přerov, atleti-
ka) – Stala se juniorskou mistryní republiky 
v běhu na 10 km na silnici. Na dráze brala 
stříbro.
Jůlie Dočkalová (Fast Fins CZ, ploutvo-
vé plavání) – Juniorská reprezentantka pa-
tří mezi největší české talenty na středních 
a delších tratích. Drží český rekord v kate-
gorii starších žaček na trati 400 metrů PP. 
Na MČR v Pardubicích získala v kategorii D 
pět zlatých a jednu stříbrnou medaili. Mezi 
ženami brala jeden bronz. Zlaté medaile 
vybojovala i na mezinárodních závodech 
v Bratislavě či maďarském Kecskemétu.
Matyáš Dvořák (Veslařský klub Přerov, 
veslování) – V kategorii mladších žáků 
získal na skifu stříbrnou medaili na MČR 
v Račicích. Stříbrný byl i na Moravě, na 
skifu zvítězil na pěti oblastních závodech 
v Česku.
Lucie Hrubá (Skorpen Přerov, ploutvo-
vé plavání) – Na MČR v kategorii juniorek 
získala zlatou a pět stříbrných medailí. Čty-
řikrát se umístila v top 10 Světového po-
háru a vybojovala i tři bronzy z mistrovství 
Rakouska v kategorii žen.
Denisa Janáčková (Kanoistika Přerov, 
rychlostní kanoistika) – Na mistrovství 
republiky zvítězila na olympijské trati C1 
200 m mezi juniorkami a přidala spoustu 
dalších medailí. Tři zlaté si odnesla ze zá-
vodu olympijských nadějí v kategorii C2. 
Účastnice MS, na ME v Bělehradě skončila 
na trati C1 200 m osmá, přitom závodila 
s o dva roky staršími soupeřkami.
Dominik Kopřiva (SK Badminton Pře-
rov, badminton) – Byl hlavní oporou ju-

niorské reprezentace na MS ve Španělsku 
i ME v Srbsku, kde družstvo skončilo páté. 
V prosinci obhájil titul mistra České repub-
liky ve dvouhře chlapců.
Vojtěch Macháček (Kanoistika Přerov, 
rychlostní kanoistika) – Na MČR získal 
zlato v kategorii K4 500 m. V kategorii K1 
1 000 m byl stříbrný a na poloviční distanci 
bronzový.
Matěj Pekař (IHC Night Birds Přerov, in-
line hokej) – Jako kapitán dovedl českou 
reprezentaci do 16 let ke čtvrtému titulu 
mistra Evropy v řadě. S dorostem IHC Night 
Birds Přerov získal extraligový titul.
Jan Příkopa (Veslařský klub Přerov, 
veslování) – Český dorostenecký repre-
zentant dojel na závodě olympijských 
nadějí v posádce párové čtyřky na třetím 
místě. Na MČR ve sprintu získal zlato na 
osmiveslici a dvě stříbrné na dvojskifu 
a párové čtyřce. Na MČR dorostu získal na 
párové čtyřce rovněž stříbro, na skifu dojel 
pátý. Dařilo se mu i na trenažéru.
Matyáš Rejhon (Steel Darts Přerov, 
šipky) – Stal se juniorským mistrem České 
republiky, zlato vybojoval také na prestiž-
ních podnicích WDF Slovak Masters Youth, 
Hungarian Masters Boys, na světovém 
WDF World Masters Boys skončil bronzo-
vý. Je mistrem Česka a Slovenska v online 
šipkách do 18 let. Zúčastnil se prestižní 
PDC Development Tour 2022 v Německu.
Pavlína Rybaříková (T.J. Sokol Přerov – 
Mamut Skippers, rope skipping) – Na 
mistrovství Evropy brala čtvrté, desáté a je-
denácté místo. Na mistrovství České repub-
liky získala zlatou a bronzovou medaili. Je 
držitelkou absolutního národního rekordu 
v disciplíně Single rope speed sprint (shod-
ně s Markétou Skřečkovou) a držitelkou 
národního rekordu v disciplíně Single rope 
speed relay ve věkové kategorii 16+ mix.
Markéta Skřečková (T.J. Sokol Přerov 
– Mamut Skippers, rope skipping) – Na 
mistrovství Evropy brala 11. místo. Z mis-
trovství republiky si odvezla dvě stříbrné 
a jednu bronzovou medaili. Je držitelkou 
absolutního národního rekordu v disciplíně 
Single rope speed sprint (shodně s Pavlí-
nou Rybáříkovou) a držitelkou národního 
rekordu v disciplíně Single rope speed relay 
ve věkové kategorii 16+ mix.
Marie Slaměníková (TK Precheza Pře-
rov, tenis) – Stala se mistryní Evropy do 
16 let ve čtyřhře a dorosteneckou mistryní 
České republiky ve dvouhře.
David Svozil (HC Zubr Přerov/Ilves 
Tampere) – V sezoně 2021/22 byl nej-
úspěšnějším obráncem přerovského do-
rostu, řekl si o pozvánku do reprezentace 
do 16 let, na kterou navázal i v aktuální 
sezoně v „sedmnáctkách“, a přestup do 
finského celku Ilves Tampere.
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Klára Švorčíková (T.J. Sokol Přerov – 
Mamut Skippers, rope skipping) – Na 
mistrovství Evropy vybojovala osmé, jede-
nácté a dvě dvanáctá místa. Z mistrovství 
republiky brala jeden bronz. Je držitelkou 
národního rekordu v disciplíně Single rope 
speed endurance ve věkové kategorii 12 
– 15 let a držitelkou národního rekordu 
v disciplíně Single rope speed relay ve vě-
kové kategorii 16+ mix.
Tereza Válková (SK Přerov, atletika) – 
Na mistrovství republiky v běhu na 100 m 
překážek juniorek vybojovala stříbrnou 
medaili. Šestá doběhla na mezistátním 
pětiutkání juniorek Česko – Maďarsko – 
Slovensko – Slovinsko – Polsko.
Veronika Vašíčková (Skorpen Přerov, 
ploutvové plavání) – Na MČR v kategorii 
juniorek získala zlatou a stříbrnou medaili. 
Přidala i jedno umístění v top 10 Světového 
poháru.

Kolektivy – dospělí:
1. FC Viktorie Přerov (fotbal) – Muži Vik-
torky se stali vicemistrem divize E.
FBC Přerov, A-tým mužů (florbal) – 
Přerovský florbal slavil největší úspěch ve 
20leté historii. Muži ovládli divizi a z bará-
že postoupili do Národní ligy, třetí nejvyšší 
soutěže v republice.
FK Kozlovice (fotbal) – Muži Kozlovic 
skončili sezonu 2021/22 na třetím místě 
divize E. Na podzim vybojovali titul půlmi-
stra.
HC Zubr Přerov (hokej) – Zubři ani 
v sedmé prvoligové sezoně nechyběli 
v play-off. Ve čtvrtfinále potrápili nepří-
jemnou Jihlavu a byli dosud nejblíže k po-
stupu do semifinále, které je zatím nedo-
bytou metou.
KVP Přerov (vodní pólo) – Muži získali 
v sezoně 2022 bronzové medaile v poháru 
ČSVP.
Přerov Mammoths (americký fotbal) – 
Poprvé v historii se probojovali mezi čtyři 
nejlepší týmy v republice a zahráli si semifi-
nále nejvyšší soutěže.
SK Přerov, A-tým žen (stolní tenis) – 
Ovládly skupinu C 2. ligy a postoupily do 
1. ligy žen.
TJ Spartak Přerov, seniorky (moderní 
gymnastika) – Seniorky B získaly poprvé 
v historii oddílu zlatou medaili z mistrovství 
České republiky ve společných skladbách, 
tedy královské disciplíně. K tomu přidaly tři 
triumfy z pohárových soutěží.
TJ Spartak Přerov, ženy (kuželky) – Zví-
tězily v Českém poháru ČKA. V Evropském 
poháru skončily šesté. V 1. lize se jim to-
lik nedařilo a obsadily rovněž šesté místo. 
V roce 2022 si zahrály poprvé i nejprestiž-
nější evropskou Ligu mistrů.
TK Precheza Přerov, smíšené družstvo 
dospělých (tenis) – Přerovští tenisté a te-
nistky v Tenisové extralize opět trápili poz-
ději mistrovský Prostějov. V semifinálové 
skupině skončili druzí a celkově tedy na 
3. - 4. místě.
Veslařský klub Přerov, dvojka bez 
kormidelníka Martin Sedlák a Tomáš 

 Gajdušek (veslování) – Společně na 
dvojce bez kormidelníka vybojovali zlatou 
medaili na MČR ve sprintech a stříbro na 
MČR seniorů. Další medaile sbírali coby 
členové mezinárodně úspěšné reprezen-
tační osmiveslice.

Kolektivy – mládež:
1. FC Viktorie Přerov, U15 (fotbal) – Vy-
bojovali titul půlmistra v divizi, a pokud se 
jim podaří v těžké konkurenci uspět, po 
15 letech by pro Přerov vybojovali nejvyšší 
žákovskou soutěž v republice mezi ligovou 
elitou. Uspěli také na mezinárodním turnaji 
v Chorvatsku Dream Cup.
Fantasy Přerov, formace trio baton 
(mažoretky) – V kategorii seniorek (15 – 
21 let) s hůlkami vybojovaly bronz na Svě-
tovém poháru v Itálii.
Fantasy Přerov, formace velká skupina 
pompom (mažoretky) – V kategorii se-
niorek (15 – 21 let) s třásněmi vybojovaly 
druhé místo na mistrovství světa v Praze, 
bronz na mistrovství Evropy v Chorvatsku 
a stříbro na MČR v Hranicích.
Fast Fins Přerov, štafeta 4x100 BF 
(ploutvové plavání) – Na Světovém mí-
tinku mládeže v Maďarsku doplavala ve 
složení Jůlie Dočkalová, Andrea Zimáčko-
vá, Richard Váňa, Jindřich Baďura (ročníky 
2008 a 2009) na druhém místě.
HC Zubr Přerov, junioři (hokej) – V sezo-
ně 2021/22 ovládli Ligu juniorů a ve vyrov-
nané baráži s Litvínovem usilovali o postup 
do extraligy.
IHC Night Birds Přerov, dorostenci 
(inline hokej) – Počtvrté v řadě ovládli 
extraligu, čtyři členové týmu navíc dovedli 
reprezentaci do 16 let k titulu mistrů Ev-
ropy. Další dva hráči se stali mistry Evropy 
v kategorii U18.
IHC Night Birds Přerov, junioři (inline 
hokej) – V extralize juniorů skončili bron-

zoví, tři členové týmu navíc byli u bronzu 
české reprezentace z MS juniorů.
IHC Night Birds Přerov, mladší žáci (inli-
ne hokej) – Na mistrovství České republiky 
skončili stříbrní.
KVP Přerov, starší žáci (vodní pólo) – 
Tým starších žáků se v sezoně 2022 posta-
ral o stříbrný úspěch z Poháru ČSVP.
SK Žeravice, starší minižactvo (házená) 
– Ze dvou největších turnajů Litovel Mini 
Cup a Prague Handball Cup dovezli stříbr-
né medaile.
Skorpen Přerov, družstvo juniorek/
žen (ploutvové plavání) – Na Světovém 
poháru v maďarském Egeru získaly bronz 
mezi juniorkami ve štafetě 4x100 PP. Na 
MČR družstev skončily šesté v kategorii 
žen.
TJ Spartak Přerov, Denis Bubeník a Jan 
Jelínek (kolová) – Přerovská dvojice po-
stoupila do nejvyšší soutěže juniorů.

Krajánek roku:
Pavel Horák (THW Kiel/Lovci Lovosice, 
házená) – S německým Kielem bral titul 
vicemistra v Bundeslize. V Lize mistrů týmu 
pomohl ke třetímu místu ve Final Four. 
Kvůli rodině se vrátil do Česka, konkrétně 
do Lovosic.
Magdaléna Jehlářová (Washington 
State University, volejbal) – Ve Spo-
jených státech opět patřila mezi nejlepší 
hráčky nejprestižnější univerzitní soutěže 
pod slavnou NCAA. S českou reprezentací 
získala stříbro z Golden European League. 
Do zápasů mistrovství světa a kvalifikace 
na ME poté nezasáhla.
Magda Kašpárková (Buxtehuder Sport 
Verein/házená) – Po úspěšné sezoně 
v DHK Zora Olomouc hrající Interligu pře-
stoupila do bundesligového týmu Buxte-
huder Sport Verein a je členkou české re-
prezentace.

Tomáš Kundrátek (Oceláři Třinec/HC 
Kometa Brno, hokej) – Účastník olym-
pijských her v Pekingu vybojoval s českou 
reprezentací po deseti letech bronzovou 
medaili. S Třincem obhájil mistrovský titul.
Filip Novák (Fenerbahce, fotbal) – 
Fenerbahce Istanbul pomohl k titulu vice-
mistra Turecka třemi góly.
Martin Ryšavý (Moose Jaw Warriors, 
hokej) – Na mistrovství světa juniorů 2022 
skončil s národním týmem na čtvrtém mís-
tě, ke kterému pomohl dvěma góly. Zahrál 
si čtvrtfinále juniorské WHL.
Tomáš Suchánek (Tri-City Americans, 
hokej) – Na mistrovství světa juniorů 2022 
skončil s národním týmem na čtvrtém mís-
tě, když odchytal pět utkání a byl vyhlášen 
jedním ze tří nejlepších Čechů na turnaji.
Stanislav Svozil (Regina Pats, hokej) 
– Na mistrovství světa juniorů 2022 skon-
čil s národním týmem na čtvrtém místě. 
V týmu Regina Pats ve WHL nasbíral v 59 
zápasech 41 kanadských bodů.
Rostislav Šlechta (SK Neptun Praha, 
plavání) – Přerovský plavec byl dvakrát 
stříbrný na mistrovství Evropy kategorie 
masters v Římě (50 motýl a 100 znak) 
a v roce 2022 zaplaval čtyři české rekordy. 
Z mistrovství republiky masters si odnesl tři 
medaile za absolutní pořadí.
Jiří Tkadlčík (Praha, strongman) – Přes-
tože se zotavoval po zranění, dokázal silák 
z Přerova vybojovat třetí místo na mistrov-
ství Evropy Arnold Classic ve Španělsku, na 
domácí Grand Prix v Litovli skončil druhý. 
Vrcholem byl zisk titulu mistrů světa na tý-
movém šampionátu v Německu.
Mikuláš Zbořil (Oceláři Třinec/PSG 
Berani Zlín, hokej) – V sezoně 2021/22 
si dobrými výkony v dresu Frýdku-Míst-
ku řekl o šanci v Třinci, kterému výrazně 
pomohl v play-off k zisku titulu mistra 
republiky.

Pro svého oblíbeného sportovce či sportovní tým mohou Přerované hlasovat až do středy 15. března do 18 hodin.  Foto: Město Přerov
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Plesová sezona je v plném proudu. V Městském domě nejvíc  
frčí tematické maturitní bály, ubylo ale firemních plesů
O dva měsíce dříve tentokrát odstartovala plesová sezona v Přerově. První bál se uskutečnil už v říjnu – zorganizovali ho studenti Obchodní akademie. 
Kromě maturitních plesů se v Měšťáku konal i Farní ples, na programu je i bál klubu amerického fotbalu a reprezentační ples města.  

„Jako každoročně otvírá sezonu stu-
dentský ples některé z přerovských škol. 
Nejvíce si kvůli obavám z restrikcí souvi-
sejících s epidemií koronaviru pospíšila 
Obchodní akademie. Oba maturitní bály 
se uskutečnily už v říjnu. A všichni si to 
moc pochvalovali s tím, že studenti aspoň 
mají více času na učení a nevěnují se tak 
dlouho přípravám na tuto společenskou 
událost,“ vysvětlil manažer kultury Měst-
ského domu Pavel Ondrůj. Celkem se bě-
hem sezony uskuteční deset maturitních 
plesů a jeden reprezentační Gymnázia 
Jakuba Škody. Tradičně nejvyšperkovanější 
jsou „maturiťáky“ gymnazistů a studentů 
pedagogické školy. 

Přerovský fenomén
A právě studentské plesy v Přerově jsou ce-
lorepublikovou raritou. „Vůbec první ples  

jsem dělal už v roce 2006 pro Obchodní 
akademii. Tehdy jsme jen zkusili trochu 
zpestřit samotný nástup na stužkování. 
Pouze jednoduché pohybové variace, stu-
dentky v šatech a studenti v oblecích, jen 
nějaké menší rekvizity na oživení. Z pěti-
minutového tanečku jsme se v průběhu 
let vypracovali na půlhodinovou show,“ 
vzpomíná vyhlášený přerovský choreo-
graf a tanečník Petr Klesnil. Toho letos 
čekají dva plesy – 24. února a 4. března. 
„Kvůli pracovnímu zaneprázdnění jsem 
původně nechtěl už žádný ples dělat, 
nakonec jsem se rozhodl vzít z nostalgie 
dvě třídy Gymnázia Jakuba Škody, kde 
jsem studoval i já. Téma je překvapením 
pro diváky, ale mohu prozradit, že inspi-
raci jsme hledali ve filmech, které zná 
každá generace,“ prozradil Petr Klesnil. 
Jeho choreografie k nástupům připomí-

nají malý muzikál. Studenti tancují v kos-
týmech, hrají různé scénky, používají se 
rekvizity, osvětlení a kulisy nebo dopro-
vodná videa. „Nemůžeme už využívat 
prostor pod pódiem, který jsme používali 
jako šatnu. Taky, pokud vím, jsou zaká-
zané i konfety. I když nám to komplikuje 
vystoupení, chápeme tato bezpečnostní 
nařízení a respektujeme je,“ uvedl cho-
reograf. 

Džínový závěr sezony
Kromě tradičních maturitních plesů se 
v Měšťáku uskutečnil i už 26. ročník Far-
ního plesu. „Naopak teprve podruhé se 
budou v sobotu 4. února po místním par-
ketu prohánět příznivci klubu amerického 
fotbalu Mammoths Přerov. Vrcholem se-
zony je samozřejmě Přerovský ples – ten 
letošní bude s podtitulem Za vším hledej 

ženu aneb Noc královen,“ upřesnil Pavel 
Ondrůj. Městský bál, na kterém vystou-
pí slovenská zpěvačka Kristína, imitátor 
Honza Mlčoch a provázet ho bude mo-
derátorka Eva Decastelo, se bude konat 
v sobotu 11. března. „Sezonu jako kaž-
doročně uzavře Džínový bál, který je na 
programu v sobotu 1. dubna. K tanci i po-
slechu zahraje skupina Re-Vox. Oblečení 
je vítané neformální, jak už název plesu 
napovídá, džínové,“ doplnil manažer kul-
tury Ondrůj. 
V letošní sezoně se tak Městský dům stane 
dějištěm celkem patnácti plesů. „V minu-
losti byl jejich počet mírně vyšší. Po zrušení 
pobočky zdravotnické školy se ples přestě-
hoval do Hranic, některé školy spojily bály 
více tříd do jednoho. Ubylo i reprezentač-
ních plesů různých firem a organizací,“ 
uzavřel Pavel Ondrůj. (red)

Blažejská koleda v Dluhonicích je celorepublikovou  
raritou, starý zvyk zde dodržují nejméně sto dvacet let
Každý rok 3. února na Svatého Blažeje se vydávají chlapci z místní části Přerova Dluhonic koledovat. Jinde zapomenutou tradici tady dodržují každý rok. 

„Svatého Blažeje je dnes, přináší nám radost, 
ples. Jako svatý živ přebýval, lidu požehná-
ní dával.“ Slova této koledy umí dluhonští 
chlapci většinou zpaměti. „Tradičně se kluci 
scházejí 3. února kolem třetí hodiny, a to buď 
u kulturního domu, nebo u kaple. Nijak do-
předu se připravovat nemusí – tato tradice se 
totiž v Dluhonicích přenáší z generace na ge-

neraci. Starší kluci koledu znají, nováčky učí 
básničku tatínek nebo děda, popřípadě mají 
na kastrůlku nalepený tahák s textem,“ pro-
zradila místní kronikářka Libuše Krejčiříková. 
Tradice koledování se v České republice do-
držuje na většině míst už jen okolo Vánoc 
a o Velikonocích. Dříve ale tento obyčej pa-
třil i k dalším svátkům – například právě den 

svatého Blažeje, který připadá na 3. února. 
Zvyk se ale dochoval zřejmě jen na dvou 
místech v Česku – v Blatnici na jižní Moravě 
a právě v Dluhonicích. „Vůbec první zmínka 
o tomto koledování, které původně vznik-
lo na podporu místního učitele, je z roku 
1896. Tradice je ale určitě starší. Chlapci 
tehdy chodili s panem učitelem od domu 

k domu, odříkali říkanku a při tom lžícemi 
tloukli o starý hrnec. Za koledu dostali ob-
vykle slaninu, klobásy, uzené maso, které 
si napíchali na rožeň, nebo třeba peníze,“ 
připomněla Krejčiříková. Chlapci se pak 
o vykoledované peníze podělili a z dárků jim 
hospodyně uvařila oběd. A podobně probí-
há koledování i dnes.  (voj)

Trenér roku:
Radim Dohnal (Přerov Mammoths, 
americký fotbal) – Trenér Mamutů dotáhl 
tým k historickému semifinále nejvyšší sou-
těže. Celková bilance se zastavila na pěti 
výhrách a třech porážkách.
David Chuda (1. FC Viktorie Přerov, 
fotbal) – Trenér úspěšné kategorie Viktor-
ky U15. Za rok společné práce dovedl tým 
z posledních příček k titulu půlmistra v těž-
ké konkurenci. Je také hlavním koučem 
mužů v Brodku u Přerova, který po pod-
zimu figuroval na třetím místě krajského 
přeboru.
Tomáš Krupa (TK Precheza Přerov, 
tenis) – Trenér úspěšné tenistky Lindy 
Noskové, která se v roce 2022 poprvé 
podívala do první stovky světového žeb-
říčku a do hlavních soutěží dospělých 
grandslamů.
Petr Malina (FBC Přerov, florbal) – 
S mladým divizním týmem mužů ovládl 
divizi a následně uspěl v baráži o Národní 

ligu. Na historickém úspěchu přerovského 
florbalu měl zásadní podíl.
Pavel Neuman (HC Zubr Přerov, hokej) 
– Hlavní trenér úspěšné zubří juniorky, kte-
rá ovládla Ligu juniorů a bojovala o postup 
do extraligy.
Iva Otáhalová (TJ Spartak Přerov, mo-
derní gymnastika) – Hlavní trenérka v roce 
2022 veleúspěšného oddílu, který sbíral me-
daile na mistrovstvích České republiky. Nad 
těmi individuálními vyčnívá historicky první 
titul mistryň republiky pro seniorskou spo-
lečnou skladbu, královskou disciplínu.
David Rojka (1. FC Viktorie Přerov, fot-
bal) – Mladý tým přerovských mužů dove-
dl k titulu vicemistra divize E.
František Rolinc (FK Kozlovice, fotbal) – 
Elitní tým divize E převzal v dubnu 2022 po 
sérii neuspokojivých výsledků. Sezonu Koz-
lovice zakončily na třetím místě tabulky. Na 
podzim si pak dokráčely pro titul půlmistra.
Robert Svoboda a Petr Dočkal (HC Zubr 
Přerov, hokej) – Trenérské duo hokejistů 

převzalo A-tým Zubrů během sezony v ne-
lehké pozici až na dvanáctém místě. Pod 
jejich taktovkou přišlo výrazné zlepšení, 
posun na pátou příčku a nejnadějnější čtvrt-
finále play-off od návratu klubu do 1. ligy.
Patrik Škandera (IHC Night Birds Pře-
rov, inline hokej) – Získal tituly mistrů 
Evropy s českými reprezentacemi do 16 
a 18 let ve Španělsku, titul mistra české 
extraligy s přerovskými muži i dorostenci. 
S juniory Night Birds slavil bronz.

Masters:
Stanislava Bubíková (SK Přerov, atleti-
ka) – Stala se mistryní republiky v kategorii 
W50 ve vrhu koulí a hodu diskem.
FC Přerovsko (Okresní fotbalový svaz, 
fotbal) – Výběr OFS Přerov ovládl loňské 
MČR ve veteránském fotbalu. Po triumfu 
v krajském turnaji si tým zajistil postup do 
celorepublikového finále v Přelouči, kde 
Přerované mezi 16 nejlepšími výběry z re-
publiky dominovali.

Miroslav Grohmann (SK Přerov, lu-
kostřelba) – Stal se mistrem republiky 
v terčové lukostřelbě v kategorii reflexní luk 
60+ a ve stejné kategorii ovládl i venkovní 
Pohár ČLS. V hale bral z poháru stříbro.
Petr Kučera (SK Přerov, atletika) – Stal 
se vicemistrem republiky v půlmaratonu 
v kategorii M45.
Jiří Tomešek (TJ Spartak Přerov, atleti-
ka) – Na mistrovství České republiky vete-
ránů zvítězil v klasickém pětiboji v kategorii 
M35-M59. Ve stejné věkové kategorii tri-
umfoval také v sedmiboji na halovém MČR 
veteránů ve vícebojích, v pětiboji byl stří-
brný. Stříbro bral také v kategorii M55 na 
mezinárodních závodech Masters Europa 
Lovosice 2022 ve skoku do dálky a hodu 
oštěpem. Na Pražské veteraniádě získal 
stříbro a bronz. Jedno třetí místo zazna-
menal i mezi muži na mistrovství Moravy 
a Slezska v desetiboji. V roce 2022 dosáhl 
také na pět českých rekordů v kategorii 
M55.  (red, něm)
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K čemu se v programovém prohlášení zavázala přerovská koalice?
Zástupci Hnutí ANO 2011, sdružení Pomáháme městu – ODS a nezávislé osobnosti města a volební koalice KDU-ČSL představili veřejnosti Programové 
prohlášení rady. Je rozděleno do deseti oblastí: Strategie a rozvoje; Hospodaření; Dopravy; Správy majetku, Bydlení, Životního prostředí; Veřejného 
pořádku a městské policie; Sociálních služeb a zdravotní péče; Vzdělání a školství; Sportu, kultury a volného času. 

Autoři prohlášení, které je platné pro léta 
2022 až 2026, se shodli, že je nejdůleži-
tější, aby se městu podařilo udržet zdra-
vé finance a energie na přijatelné výši, 
přichystat se na problematiku nakládání 
s odpady – a realizovat připravené inves-
tice. V plánu je například rekonstrukce 
zanedbané budovy na adrese TGM 16, 
kde má vzniknout nové sídlo magist-
rátu. Počítá se s opravou smuteční síně 
na hřbitově, v areálu by měla být vybu-
dována rovněž retenční nádrž, která by 
zachycovala dešťovou vodu. Letos se 
bude vyměňovat bazénová vana v kry-
tém plaveckém areálu, chystá se oprava 
učeben a kabinetů v pěti základních ško-
lách a rekonstrukce školních hřišť. Ote-
vřeno bude Inovační centrum v Blažkově 
domě, které by mělo být přínosem nejen 
pro podnikatele, ale také školy. Radní se 
shodli i na tom, že budou pokračovat ve 
snaze najít developera, který by se ujal 
rekonstrukce Strojaře na bytové jednot-
ky. V plánu jsou i opravy bytového fondu, 
chodníků a silnic – a také výsadba, která 
by udělala Přerov zelenějším městem. Do 
konce roku 2026 by měl být Přerov bo-
hatší o tisícovku stromů. Město by chtělo 
senio rům zdarma pořídit hlásiče požárů 
a zajistit dostupnost nedostatkových 
zubařů poskytnutím stipendií budoucím 
stomatologům. Rozšiřovat se má ka-
merový systém a novinkou by mělo být 
pořízení smart kamer, které jsou schop-
ny v ulicích zachytit konfliktní jednání. 
Radní se zavázali také k výstavbě multi-
funkčního amfiteátru, který by měl ide-
álně vzniknout v jedné z okrajových částí 
Michalova, kde by se mohlo například 
roztáhnout plátno pro letní kino nebo 
postavit pódium pro koncerty pod širou 
oblohou. To jen stručný výčet plánova-
ných aktivit – Programové prohlášení 
v plném znění přinášíme níže.

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY 
MĚSTA PŘEROVA 2022–2026

Preambule
Na základě mandátu občanů, získaného ve 
volbách do zastupitelstev obcí v září 2022, 
volební Hnutí ANO 2011, sdružení Pomá-
háme městu – ODS a nezávislé osobnosti 
města a volební koalice KDU-ČSL a TOP09, 
vědomy si své odpovědnosti za další udrži-
telný rozvoj města Přerova i odpovědnosti 
vůči občanům, vydávají toto Programové 
prohlášení Rady města Přerova.
Při tvorbě společného programového pro-
hlášení všechna tři volební uskupení vychá-
zela z politiky otevřenosti, informovanosti 
a spolupráce, s cílem dodržovat koncepční 
přístup k rozvoji města ve všech oblastech, 
zajistit občanům dobře fungující město, 
zachovat kvalitu životní úrovně a dále vy-

tvářet podmínky pro harmonický rozvoj 
obyvatel všech generací.
Programové prohlášení v bodech popisuje 
základní vize a představy o budoucím fun-
gování města Přerova a jeho rozvoji v ná-
sledujících oblastech:

Oblast strategie a rozvoje
•  nastavení a dodržování koncepčního pří-

stupu k rozvoji města ve všech oblastech
•  podpora vybudování strategických prů-

myslových zón jako zdroj hospodářského 
rozvoje a tvorby pracovních míst

•  maximální spolupráce s Olomouckým 
krajem, vládou i orgány státní správy

•  podpora inovací a SMART řešení
•  rekonstrukce nové budovy magistrátu 

TGM 16
•  rozvoj území okolo vlakového nádraží
•  rozvoj místních částí města ve spolupráci 

s místními výbory
•  budování kanalizací v místních částech

Oblast hospodaření
•  udržení úvěrové zadluženosti v přijatelné 

výši bez výrazných dopadů na investice 
a grantovou politiku

•  rozhodování s péčí řádného hospodáře 
za svěřený majetek včetně městských 
společností

•  odprodej zbytného majetku města
•  využívání národních i evropských dotač-

ních titulů pro rozvoj města
•  pokračování nastavené strategie pro na-

kládání s odpady s cílem udržet přijatel-
nou cenu za komunální odpad

•  udržení přijatelné ceny tepla z městské 
společnosti Teplo

•  zavedení opatření na snížení nákladů 
města za energie

Oblast dopravy
•  pokračování spolupráce města s ŘSD 

a Olomouckým krajem v oblasti koordi-
nace projektů dopravní infrastruktury

•  zajištění kvalitní dopravní infrastruktury
•  zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční-

ho provozu
•  rozšíření sítě cyklostezek
•  navýšení počtu parkovacích míst
•  zachování sníženého jízdného pro žáky 

a snížení věkové hranice Senior pas na 
MHD na 65+

•  zavedení expresní autobusové linky Před-
mostí – Přerov, autobusové nádraží

Oblast správy majetku
•  modernizace a rekonstrukce městského 

majetku včetně městských společností
•  každoroční investice do oprav chodníků 

a ulic
•  kultivace a revitalizace významných měst - 

ských lokalit
•  ochrana a obnova kulturního dědictví 

historického města Přerova

•  kvalitní veřejný prostor i v místních čás-
tech

Oblast bydlení
•  pokračování strategie nakládání s byto-

vým fondem, tzv. prostupné bydlení
•  investice do obnovy bytového fondu 

města a podpora individuální výstavby
•  spolupráce města se soukromým sekto-

rem na bytové výstavbě
•  rozhodnutí o budoucnosti objektu hote-

lového domu Strojař
•  pokračování regenerace sídlišť

Oblast životního prostředí
•  podpora výjimečných přírodních zón 

v Přerově
•  pokračování spolupráce s Povodím Mora-

vy v přípravě protipovodňových opatření
•  zlepšení mikroklimatu v městských uli-

cích a náměstích vysázením více stromů
•  zpracování koncepce tzv. sídelní zeleně
•  pokračování obnovy městského parku 

Michalov

Oblast veřejného pořádku a městské 
policie
•  aktivní podpora bezpečnostních opatření 

v krizových místech města
•  restrukturalizace práce městské policie, 

posílení pochůzkové činnost a zkvalitně-
ní výstroje

•  zachování projektů prevence kriminality 
a protidrogové prevence

•  striktní dodržování pravidel a pořádku
•  podpora rozšíření a inovace kamerového 

systému

Oblast sociálních služeb a zdravotní 
péče
•  aktivní práce v oblasti prorodinné politiky

•  navýšení počtu míst sociálního bydlení 
pro seniory

•  vytvoření systému rodinných a senior-
ských slev

•  podpora terénní a sociální péče rodin 
pečující o své příbuzné v přirozeném do-
mácím prostředí

•  rozšíření služby senior taxi
•  podpora bezpečnosti seniorů prostřed-

nictvím bezplatného poskytnutí hlásičů 
požárů a nebezpečných plynů

•  vytvoření Klubu aktivních seniorů
•  rozšíření nabídky kurzů celoživotního 

vzdělávání pro seniory
•  zvýšení dostupnosti lékařské péče
Oblast vzdělání a školství
•  vytvoření nové koncepce v oblasti škol-

ství pro léta 2024–2028 na území města 
Přerova

•  postupná revitalizace objektů základních 
a mateřských škol

•  podpora vzdělávání na základních ško-
lách a udržení nadstandardů

•  zlepšení technických a materiálních pod-
mínek v ZŠ, MŠ a zařízeních školního 
stravování

•  dokončení rekonstrukce školních hřišť 
a jejich zpřístupnění veřejnosti

Oblast sportu, kultury a volného času
•  podpora cestovního ruchu a turisticky 

výjimečných lokalit
•  navýšení peněz určených pro grantové 

programy pro sport a volný čas
•  podpoříme sportování veřejnosti otevře-

nými sportovišti
•  vybudujeme multifunkční přírodní amfi-

teátr
•  vytvoření moderního kulturního portálu 

(přehledná nabídka všech akcí ve městě 
včetně online předprodeje vstupenek)   (red)

Noví zástupci místních částí 
Lidé v lednových volbách rozhodli o složení výborů místních částí. Ve 
třech z nich se hlasování nekonalo – ve Vinarech, v Čekyni a v Lýskách 
občané nominovali pět obyvatel, cože je přesný počet členů výborů. 
Všech dvanáct výborů začne pracovat v únoru. A kdo byl zvolen? 

Dluhonice – Oldřich Boráň, Rostislav Hlávka, Jaromír Metelka, Simona Bouchalová,  
Radek Zláma. Henčlov – Roman Šrom, Martin Jemelka, Rudolf Gerža, Aleš Říhošek, Petr 
Laga. Kozlovice – Jolana Čechová, Martin Jemelka, Alena Vyplelová, Stanislav Jemelka, 
Ludevít Kadák. Lověšice – Eva Hrutkaiová, Dana Kováčová, Přemysl Fučík, Radoslav Šír, 
Kamil Engel. Penčice – Alena Horáková, Daniel Studenka, Milan Volčík, Irena Urbánková,  
Zuzana Cigánková. Popovice – Jiří Mašek, Radek Tichý, Vladimír Röss, Tomáš Röss,  
Luděk Suchánek. Předmostí – Tomáš Dostal, Miroslava Švástová, Petra Trlidová, Svata-
va Doupalová, Jitka Doleželová. Újezdec – Radomil Lepič, Jitka Stoklásková, Břetislav 
Vystavěl, Marek Hanzlík, Jan Kovář. Žeravice – Ludmila Landsmannová, David Dobeš, 
Petr Dostál, Eva Kretková, Jana Dostálová. Čekyně – Petr Kučera, Miroslav Lapín, Pavel 
Rousek, Bohumír Střelec, Petr Švestka. Lýsky – Vendula Hluzínová, Klement Hrubíček, 
Jiří Odstrčil, Martina Odstrčilová, Vladimír Skopal. Vinary – Petra Kamelandrová, Martin 
Mrtvý, Zdeněk Navrátil, Veronika Nohavicová, Šárka Vodáková. 
Kolik voličů přišlo v jednotlivých místních částech k volebním urnám a kdo získal kolik 
hlasů, najdou zájemci na www.prerov.eu – v sekci Místní části. (red)
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
SK Přerov, Eva Machalová, tel.: 725 017 083
3.2. Tršice – Lipňany – Přestavlky – Krč-
maň, 10 km, vede Bernátová, bus 9.00, 
aut. st. 13
5.2. Otrokovice – Hulín, 16 km, vede Vál-
ková, vlak 7.45
10.2. Chropyně – Záříčí – Troubky, 10 km, 
vede Láhnerová, vlak 8.57
12.2. Hovězí – Ochmelov – Lysný – Vsetín, 
16 km, vede Sedláková, vlak 6.28, účast 
předem hlásit vedoucí
17.2. Přerov – Lýsky – Vinary – Buk, 
12 km, vede Válková, 9.00 sraz u soko-
lovny
17.2. Vysoké Mýto – barokní poutní  areál 
– Vraclav, 14 km, vede Michňová, vlak 
6.12
19.2. Potštát – Bejchlovec – Odry, 17 km, 
vede Sedláková, vlak 6.05, účast předem 
hlásit vedoucí
24.2. Osek – Veselíčko – Staměřice, 
10 km, vede Peprnová, bus 8.28 
26.2. Brno – sad B. Hrabala – Líšeň rokle – 
Bílovice, 12 km, vede Šťávová, vlak 7.37, 
vedoucí čeká v Brně

VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA KČT 
TJ SPARTAK PŘEROV

www.vhtprerov.cz, Tomáš Beránek, tel.: 
602 575 673
11. – 12.2. Lyžařský přejezd Orlických 
hor, podpora busu, dvě jednodenní túry 
v upravených stopách; Šerlich – Pětices-
tí – Chata Na Čiháku; Mladkov – Suchý 
vrch – Štíty
14.2. Výroční schůze – restaurace Bečva 
v 17.00
25.2. Šumperská zimní 50 – pěší trasy 
8–50 km, start 7.00 – 10.00 SVČ Šumperk

MUZEUM KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ
PŘEROVSKÝ ZÁMEK
Otevírací doba celoročně:
úterý až pátek 8.00 – 17.00
sobota a neděle 9.00 – 17.00 
Stálé expozice: 
Rekonstrukce historických školních tříd
Blahoslav, Komenský a Přerov
Archeologie Přerovska
Entomologie
Mineralogie
Národopis Hané a Záhoří
Tajemství tónu zvonu 
Veduty Přerova a vyhlídka z věže 
Výstavy:
od 1.2. do 26.3. Krása a zdraví ze zahra-
dy – výsledky dětské výtvarné soutěže; 
pořádá ORNIS a ČZS, historický sál pře-
rovského zámku, vstupné dobrovolné

od 21.2. do 28.5. Jan Blahoslav, rodák 
z Přerova – výstava k 500. výročí narození 

Jana Blahoslava, chodba v 2. patře pře-
rovského zámku, součástí vstupného do 
stálých expozic, samostatně 20/10 Kč
od 24.2. do 25.6. Ljubomír Burian – 
Vzpomínky, výstava obrazů u příležitosti 
100. výročí narození, kruhový sál a před-
sálí, vstupné 30/15 Kč.
Muzejní edukace pro veřejnost, školní 
a jiné zájmové skupiny: 
od 28. 2. Písmo, jazyk a knihy z doby 
Jana Blahoslava – lektorovaný edukační 
program s výtvarným workshopem; žáci 
se hravou formou seznámí s podobou 
starých písemností, se vznikem prvních 
tištěných knih a vytvoří si vlastní orna-
mentální iniciálu, kombinace ČJ, D a VV, 
vhodné zejména pro žáky ZŠ, 60 minut, 
40 Kč/žák
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:
7. – 10.2. Jarní prázdniny v muzeu: písmo 
a ornament  
Workshop pro malé i velké u příležitos-
ti 500. výročí narození Jana Blahoslava, 
tvorba zdobených iniciál, práce s hlínou 
bez výpalu, razítkování, kaligrafické expe-
rimenty a další výtvarné techniky, Vševě-
dárna přerovského zámku v časech 9 –12 
a 13–16.30, vstup zdarma, příspěvek na 
materiál dobrovolný
19.2. Jan Blahoslav, rodák z Přerova – ver-
nisáž výstavy
Slavnostní zahájení výstavy od 15.00 
v 2. patře přerovského zámku, součástí 
vernisáže bude hudební flétnové vystou-
pení žáků ZUŠ B. Kozánka a výtvarný 
workshop pro děti, vstupné zdarma. 
23.2. Ljubomír Burian – Vzpomínky – ver-
nisáž výstavy
Zahájení výstavy obrazů u příležitosti 
100. výročí autorova narození od 17.00 ve  
2. patře přerovského zámku, vstup zdar-
ma
Muzeum Komenského v Přerově, p.o. 
si vyhrazuje právo na změny v pro-
gramu.  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 9.00 – 15.00.
Akce pro veřejnost:
1.2. Krása a zdraví ze zahrady – vernisáž 
výstavy
Vyhlášení výsledků okresního kola vý-
tvarné soutěže pro děti, kterou pořádá 
Ornitologická stanice ORNIS a Český za-
hrádkářský svaz, od 9.30 v historickém 
sále přerovského zámku (Horní náměstí 1, 
Přerov), vstupné dobrovolné
17. a 18.2. Jarní SWAP – výměnný bazá-
rek oblečení   
Možnost darování nepotřebného kvalit-
ního oblečení a možnost výběru nového, 
pátek 16.00 – 18.00, sobota 9.00 – 12.00 
hodin, Korvínský dům, Horní náměstí 31 
v Přerově, vstupné 30 Kč
Ekoporadna  pondělí až pátek, 9.00 – 
15.00

KINO HVĚZDA PŘEROV 
01.02. 17.30 M3GAN titulky 160,- 15+

01.02. 19.15 Babylon titulky 160,- 15+

02.02. 10.00 Whitney Houston: I Wanna Dance with 
Somebody BS titulky 160,- 12+

02.02. 17.30 Muž jménem Otto RP, titulky 160,-
02.02. 19.45 Ostrov RP 160,- 12+
03.02. 15.30 Asterix a Obelix: Říše středu P, Pro děti, dabing 160,-/140,-
03.02. 18.00 Ostrov 160,- 12+
03.02. 19.45 Někdo klepe na dveře P, titulky 160,- 15+
04.02. 15.30 Asterix a Obelix: Říše středu Pro děti, dabing 160,-/140,-
04.02. 17.30 Muž jménem Otto titulky 160,-
04.02. 20.00 M3GAN titulky 160,- 15+
05.02. 15.00 Mumie P, Pro děti, dabing 160,-/140,-
05.02. 16.45 Avatar: The Way of Water 3D, dabing 180,-
05.02. 20.00 Ostrov 160,- 12+
06.02. 15.30 Úžasný Mauric Pro děti, dabing 160,-/140,-
06.02. 17.30 Přání k narozeninám 160,-
06.02. 19.30 Babylon titulky 160,- 15+
07.02. 15.30 Zoubková víla Pro děti, dabing 160,-/140,-
07.02. 17.30 Vánoční příběh LEVNÉ ÚTERÝ 80,- 12+
07.02. 19.45 Muž jménem Otto titulky 160,-
07.02. 15.00 Mumie Pro děti, dabing 160,-/140,-

08.02. 16.45 Titanic
Předpremiéra, obnovená 
premiéra k 25. výročí!, 
3D, dabing

180,- 12+

08.02. 20.00 Ostrov 160,- 12+
09.02. 10.00 Top Gun: Maverick BS, dabing 80,- 12+
09.02. 15.30 Asterix a Obelix: Říše středu Pro děti, dabing 160,-/140,-

09.02. 17.30 Titanic RP, obnovená premiéra 
k 25. výročí!, dabing 160,- 12+

10.02. 15.30 Ukradená vzducholoď restaurovaná verze
10.02. 17.45 Bez kalhot: Poslední tanec P, titulky 160,- 12+
10.02. 20.00 Někdo klepe na dveře titulky 160,- 15+
11.02. 15.30 Mumie Pro děti, dabing 160,-/140,-
11.02. 17.15 Ostrov 160,- 12+

11.02. 19.00 Titanic obnovená premiéra  
k 25. výročí, 3D, dabing 180,- 12+

12.02. 15.30 Asterix a Obelix: Říše středu Pro děti,  dabing 160,-/140,-
12.02. 17.30 Muž jménem Otto titulky 160,-
12.02. 19.45 Avatar: The Way of Water 3D, dabing 180,-
13.02. 17.30 Bez kalhot: Poslední tanec titulky 160,- 12+
13.02. 19.45 M3GAN titulky 160,- 15+

14.02. 15.00 Titanic obnovená premiéra  
k 25. výročí, 3D, dabing 180,- 12+

14.02. 18.15 Ostrov 160,- 12+
14.02. 20.00 Bez kalhot: Poslední tanec titulky 160,- 12+
15.02. 17.30 Někdo klepe na dveře titulky 160,- 15+
15.02. 19.45 Ant-Man a Wasp: Quantumania Předpremiéra, 3D, dabing 180,-
16.02. 10.00 Vánoční příběh BS 80,- 12+
16.02. 17.30 Ant-Man a Wasp: Quantumania Premiéra, titulky 160,-
16.02. 20.00 Ostrov 160,- 12+
17.02. 15.30 Mumie Pro děti, dabing 160,-/140,-
17.02. 17.15 Muž jménem Otto titulky 160,-
17.02. 19.30 Ant-Man a Wasp: Quantumania 3D, dabing 180,-
18.02. 15.00 Avatar: The Way of Water dabing 160,-
18.02. 18.15 Ostrov 160,- 12+
18.02. 20.00 Někdo klepe na dveře titulky 160,- 15+
19.02. 15.00 Ant-Man a Wasp: Quantumania dabing 160,-

19.02. 17.30 Top Gun: Maverick BS, poslední projekce, 
dabing 80,- 12+

19.02. 19.45 Ostrov 160,- 12+
20.02. 17.30 Ant-Man a Wasp: Quantumania 3D, dabing 180,-
20.02. 20.00 Bez kalhot: Poslední tanec titulky 160,- 12+
21.02. 17.30 Ant-Man a Wasp: Quantumania titulky 160,-
21.02. 20.00 Někdo klepe na dveře titulky 160,- 15+
22.02. 18.00 Děti Nagana RP 160,-
22.02. 19.45 Šťastně až na věky P 160,- 15+
23.02. 10.00 Přání k narozeninám BS 80,-
23.02. 18.00 Medvěd na koksu RP, titulky 160,- 15+
23.02. 19.45 Nezvěstná RP, titulky 160,- 15+
24.02. 15.30 Děti Nagana 160,-
24.02. 17.45 Ant-Man a Wasp: Quantumania dabing 160,-
24.02. 20.00 Medvěd na koksu titulky 160,- 15+
25.02. 15.30 Mumie Pro děti, dabing 160,-/140,-
25.02. 17.15 Jizerské hory - příběh jedinečné krajiny P 160,-
25.02. 19.00 Nezvěstná titulky 160,- 15+
26.02. 15.30 Ant-Man a Wasp: Quantumania 3D, dabing 180,-
26.02. 17.45 Ostrov 160,- 12+
26.02. 19.30 Muž jménem Otto titulky 160,-
27.02. 18.00 Velryba  P, titulky 160,- 12+
27.02. 20.00 Medvěd na koksu titulky 160,- 15+
28.02. 18.00 Děti Nagana 160,-
28.02. 19.45 Bez kalhot: Poslední tanec titulky 160,- 12+
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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Semínkovna – sdílená semínka zdarma 
– obchod Bez obalu, Čechova 947/25 
v Přerově
Informace o konání akcí si ověřujte na  
https://ornis.cz/ nebo FB 
HRAD HELFŠTÝN
V měsíci únoru je Hrad Helfštýn veřejnosti 
uzavřen. 
Více informací o hradě Helfštýně najdete 
na: https://helfstyn.cz/
Muzeum Komenského v Přerově, p.o. si 
vyhrazuje právo na změny v programu. 

DUHA KLUB DLAŽKA 
www.dlazka.cz
2 – 5.2. Zimní rodeo (Domašov nad Bys-
třicí)
3.2. zájezd pro děti – Velký svět techniky 
a Jump park (Ostrava)
3.2. Pátek s Dlažkou (Klub Dlažka)
18.–19.2. Ringo halové a Jižní cesta (Znoj-
mo)
24. – 26.2.Yukon XIX. ročník 

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
Budovatelů 3
16.2., 17.00 Dešťové srážky v Přerově – 
přednáška p. Indráka na téma: hospoda-
ření s vodou a úsporné závlahy

VÝSTAVIŠTĚ PŘEROV
12.2. Setkání chovatelů
26.2. Setkání chovatelů

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
TJ SOKOL PŘEROV
7.2. turnaj ve stolním tenisu pro neregis-
trované hráče všech věkových kategorií 
(děti, mládež, dospělí, senioři) v přerovské 
sokolovně (vchod od Bečvy), prezentace 
9.00 – 9.30 hod., startovné dospělí 70 Kč, 
žáci a studenti 40 Kč

SVČ ATLAS A BIOS
www.svcatlas-bios.cz
1.2. 17.00 – 18.00 Pololetní vystoupení 
Tělovýchovy v Klubu Teplo Přerov – gym-
nastika, pódiové skladby, aikido
3.2. soustředění Aikido (ATLAS), dopoled-
ní Dopoledne se zvířátky (BIOS)
3.2. 16.00 – 17.00 podvečerní aktivity se 
psy na psím hřišti
6.2. dopolední Keramika (ATLAS) a dopo-
lední Hrátky se zvířátky (BIOS)
7.2. dopolední Muzicírování, soustředění 
Aikido (ATLAS)
8.2. Palačinkové dopoledne (ATLAS)
9.2. Dopoledne s angličtinou (ATLAS)
10.2. soustředění Hedvínie (uzavřený tré-
nink) 
Laser aréna a kuželna 10.2. 9 – 11.30 ho-
din, přihlášky předem (ATLAS)
17.2. Soutěž Zvířata od A do Z (BIOS)
1.2. – 5.5. Soutěž O Nej Mazlíka – ko-
respondenční soutěž mladých chovatelů 
psů a koček (BIOS)
celý únor – výtvarná soutěž (ATLAS)
Soutěže a olympiády MŠMT budou na 
webu střediska SVČ BIOS a Atlas

MĚSTSKÝ DŮM
www.mdprerov.cz
4.2., 19.00
Ples klubu amerického fotbalu Mammo-
ths Přerov

11.2., 20.00
Spektrum Naposledy!!!
Poslední veřejné vystoupení přerovské zá-
bavové legendy
12.2., 13.30
Nedělní party 
Tradiční taneční odpoledne se skupinou 
Harmony
21.2., 19.30
Fantastická žena
Komedie točící se kolem seznamu vlast-
ností ideální partnerky rozvíjí příběh dvou 
kamarádů ve středním věku, jejichž živo-
ty pořádně zamíchá tajuplná seznamka. 
V alternacích: Patricie Pagáčová, Diana 
Nečásek Šoltýsová, Václav Krátký, Ondřej 
Volejník, Adrian Jastraban nebo Jarmil 
Škvrna
26.2., 13.30
Nedělní party
Tradiční taneční odpoledne se skupinou 
Karli.

LOUTKOVÉ DIVADLO SOKOL 
PŘEROV

PŘEROVSKÝ KAŠPÁREK
Začátek představení ve 14.00 a 16.00
5.2. O dvanácti měsíčkách (režie: Petr 
Douda, Kateřina Hufová)
15., 22. a 29.1. Červená Karkulka (režie: 
Alena Miklíková, Marie Veřmiřovská)

DĚTSKÁ SKUPINA MAMUTÍK
Sokolská 26
12.2., 14.00 Karneval
Cena: 100 Kč/dítě (vstupenky v předpro-
deji – DS Mamutík k vyzvednutí po tel. 
domluvě na čísle 733 614 421) 

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
Setkávání seniorů SPOLU, Centrum SO-
NUS, Palackého 17a/2833, Přerov
Čtvrtek 2.2.
8.15 smovey kruhy
9.30 jóga pro seniory 
Pondělí 6.2.
8.45 cvičení s prvky Tai Chi 
10.00 Anémie u seniorů – Olga Župková
Čtvrtek 9.2. 
8.15 smovey kruhy
9.30 jóga pro seniory 
Pondělí 13.2. 
8.45 cvičení s prvky Tai Chi 
10.00 Elektronická identita občana, da-
tová schránka, bankovní identita – Aleš 
Kafka
Čtvrtek 16.2. 
8.15 smovey kruhy
9.30 jóga pro seniory 
Pondělí 20.2. 
8.45 cvičení s prvky Tai Chi 
10.00 Putování Afrikou 13. díl – Bedřich 
Šuba
Čtvrtek 23.2. 
8.15 smovey kruhy
9.30 jóga pro seniory 
Pondělí 27.2. 
8.45 cvičení s prvky Tai Chi 
10.00 Putování Afrikou 14. díl – Bedřich 
Šuba
PC kurz pro začátečníky – 7 lekcí, vždy 
v pondělí 14.45 – 16.15, začátek 20.2., 
cena 450 Kč, Centrum SONUS, Palac-
kého 17a, přihlášky u M. Krejčířové, tel. 
777 729 521

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
www.knihovnaprerov.cz
Akce pro dospělé:
2.2. Ajurvédská typologie osobnosti – 
přednášky Andrey Lazarské, učebna MěK 
v Přerově, Žerotínovo nám. 36, od 17.00
9.2. Velké theatrum, které ohromilo Evro-
pu – přednáška Josefa Špidly, učebna 
MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 36, kaž-
dé pondělí od 17.00
13. – 17.2. Prodej vyřazených knih a ča-
sopisů, suterén MěK v Přerově, Žerotínovo 
nám. 36, každý den (kromě středy) 8.00 
– 17.00
14. a 28.2. Virtuální Univerzita třetího 
věku – videopřednášky pro studující se-
niory, učebna MěK v Přerově, Žerotínovo 
nám. 36, 10.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00 
(jen pro předem přihlášené)
16.2. – 2.3. Háčkování pro začátečníky 
– kurz háčkování pro úplné začátečníky, 
učebna MěK v Přerově, Žerotínovo nám. 
36, každý čtvrtek 16.30 – 19.00 (jen pro 
předem přihlášené)
22.2. Cesty na sever – cestovatelská be-
seda s Pavlem Svobodou, Ministerstvo 
zemědělství ČR v Přerově, Wurmova 2, 
17.00
27.2. – 13.3. Základy ovládání PC s Win-
dows 10 – počítačový kurz pro úplné 
začátečníky, učebna MěK v Přerově, Že-
rotínovo nám. 36, každé pondělí 16.00 – 
18.00 (jen pro předem přihlášené)
Akce pro děti:
2., 9., 16. a 23.2. X-BOX (oblíbené pohy-
bové aktivity), půjčovna pro děti, Palacké-
ho 1, 12.00 – 17.00
11.2. a 25.2. Sobotní odpolední program 
pro dětské čtenáře, půjčovna pro děti, Pa-
lackého 1, 14.00 – 17.00
23.2. Reflexní terapie pro děti – přednáš-
ka Pavlíny Dočkalíkové v rámci projektu 
Bookstart – S knížkou do života, půjčovna 
pro děti, Palackého 1, 9.00 
25.2. Hravé odpoledne s deskovkami pro 
celou rodinu, půjčovna pro děti, Palacké-
ho 1, 14.00 – 17.00 
Akce v místních částech:
1. – 14.2. Výstavka milostných románů 
k sv. Valentýnu, Kozlovice, v provozní 
době knihovny
1. – 28.2. Tvořivé dílny – dinosauří díl-
ničky + soutěž, Čekyně, v provozní době 
knihovny
1. – 28.2. Tvořivé dílny – dinosauří dílničky 
+ soutěž, Lýsky, v provozní době knihovny
1. – 28.2. Tvořivé dílny – valentýnská sr-
díčka, Újezdec, v provozní době knihovny
1. – 28.2. Tvořivé dílny – masky na ma-
sopustní průvod, Kozlovice, v provozní 
době knihovny
1. – 28.2. Pohádkové čtení – čtení po-
hádek B. Němcové, Henčlov, v provozní 
době knihovny
11.2. Tvořivá dílna – valentýnské dárečky, 
Dluhonice, od 17.00
13.2. Tvořivá dílna – valentýnská srdíčka, 
Henčlov, od 17.00
13.2. Tvořivá dílna – srdeční tučňáci, Lo-
věšice, od 16.00 
16.2. Tvořivá dílna – ovečka z papírové 
dečky, Žeravice, od 15.30
20.2. Tvořivá dílna – modelování zvířátek 
z plastelíny, Vinary, od 17.00

GALERIE ESO
Kratochvílova 22

V měsíci únoru budou k vidění nové obrazy 
Jiřího Kristena. Svou profesi vykonává od 
roku 1996, do té doby působil jako výtvar-
ník také v textilním průmyslu. Žije v Nemo-
jově u Dvora Králové nad Labem. Autor 
umělecký zájem rozděluje především mezi 
krajinu a zátiší. Učil se u mistrů krajinářů, 
což mu pomohlo vytvořit si svůj vlastní vý-
tvarný názor a tím i osobitý styl. Nepotrpí si 
na monumentálnost, dává přednost jedno-
duchým tvarům bez přílišných detailů. Ba-
revné ladění převážně v hnědých a okro-
vých odstínech vyjadřuje tesknou a snivou 
krásu naší krajiny. Zátiší, na kterých se objeví 
květinové motivy z polní i zahradní květeny, 
naopak maluje v ostrém barevném koloritu. 

GALERIE MĚSTA PŘEROVA  
Ladislav Kamarád: Okna do ztrace-
ných světů
Do 19. února pokračuje výstava velkoformá-
tových fotografií a panoramat profesionál-
ního krajinářského fotografa a významného 
českého horolezce Ladislava Kamaráda. 
Okna do ztracených světů dají nahlédnout 
na nejúchvatnější místa světa, na majestátní 
krajinu světových velehor, vrcholů osmitisíco-
vek i česká pohoří skrze technicky dokonalé 
snímky rozměrných formátů. Zápůjčky ze 
sbírky přerovského sběratele Michala Sýkory.
Robert Rohál: NEOBYČEJNĚ OBYČEJNÍ 
– OBYČEJNĚ NEOBYČEJNÍ

Černobílé velkoformátové fotografie zná-
mých osobností z umělecké branže. Autor, 
který léta pracoval jako novinář, představí 
snímky reportážně laděné či nahodilé, jen 
tak lehce stylizované… Rodák z Holešova 
je autorem desítek knih z prostředí filmu, 
divadla a hudby, na svém kontě má desítky 
autorských výstav. Nejraději fotografuje 
lidi, které stylizuje do různých a příběhů, 
což dokládají názvy kolekcí jako např. 
Komtesa, Hřebci, Věčné návraty, Andělé 
mezi námi, Příběh Edith a Marlene a další. 
Vernisáž proběhne 23. února v 17 hodin.

Aktuální přehled koupání veřejnosti na 
plaveckém areálu Přerov a bruslení ve-
řejnosti na zimním stadionu Přerov na-
leznete na: https://sportoviste-prerov.cz/. 

 
Změny programu vyhrazeny. 
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Robert Rohál: Neobyčejně obyčejní – obyčejně neobyčejní 
Černobílé velkoformátové fotografie známých osobností z umělecké branže představí od 23. února v Galerii města Přerova holešovský rodák, spiso-
vatel a fotograf Robert Rohál. Návštěvníci si budou moci prohlédnout například portréty zpěvaček Evy Pilarové, Heleny Vondráčkové nebo ředitele 
divadla Ungelt Milana Heina. 

Robert Rohál, který do Přerova přiveze 
snímky reportážně laděné či nahodilé 
nebo jen tak lehce stylizované, léta praco-
val jako novinář. Zároveň je také autorem 
knih z prostředí filmu, divadla a hudby, na 
svém kontě má desítky autorských výstav. 
„Robert Rohál působí roky v kulturních 
a mediálních sférách, více než dvacet let 
pracoval jako redaktor v novinách. Kromě 
psaní tam také začal v roce 2002 fotit a od 
té doby je fotoaparát jeho nejlepším pří-
telem. V letech 2005 až 2010 prezentoval 
svou fotografickou tvorbu v rámci kolektiv-
ní výstav Kresba světlem v Městské galerii 
Holešov, poté absolvoval desítky samostat-
ných výstav po celé naší republice,“ uvedla 

vedoucí městské galerie Lada Galová. Ro-
bert Rohál se zabývá výhradně černobílou 
fotografií. Nejraději fotografuje lidi, které 
stylizuje do různých příběhů, což dokládají 
názvy kolekcí jako například Komtesa, 
Hřebci, Věčné návraty, Andělé mezi námi, 
Příběh Edith a Marlene a další. Během po-
sledních dvanácti let vystavoval například 
v Kroměříži, Brně, Praze, Dobrušce, Jin-
dřichově Hradci nebo Třebíči, ale také na 
hradech Karlštejn a Křivoklát, na různých 
zámcích či v divadlech ve Zlíně a v Ostravě. 
Vernisáž Neobyčejně obyčejní – obyčej-
ně neobyčejní se uskuteční ve čtvrtek 
23. února v 17 hodin, výstava potrvá do 
26. března.  (red)

Spektrum vystoupí naposledy

Poslední veřejné vystoupení přerovské zába-
vové skupiny Spektrum, která vznikla v roce 
1972, se uskuteční v Městském domě v so-
botu 11. února. Na podiu se představí a jako 
hosté vystoupí zpěvák a kytarista Ilja Kočí, 
zpěvák Jaroslav Hřičiště, kytarista a zpěvák 
Antonín Fázik nebo skupina Pantograf. 
„Ačkoliv to bude náš poslední koncert, 
smutnit se určitě nebude. Fanoušci se 

mají rozhodně na co těšit,“ zdůraznil 
člen kapely Mojmír Holíček. Kapela hra-
je výhradně česky, všechny písničky mají 
jejich vlastní texty, některé melodie jsou 
přejaté. Hudební večer startuje ve 20 ho-
din, vstupné je 200 Kč. Vstupenky jsou 
k dostání v Městském informačním centru 
na nám TGM v Přerově. Více informací na  
www.mdprerov.cz. (red)

Takto zaznamenal fotograf Robert Rohál již zesnulou zpěvačku Evu Pilarovou. 
 Foto: Robert Rohál

Na  fotografii  z  roku 1985 zprava dole: Pavel Dočkal, Mojmír Holíček, Pavel Konvička, 
Radek  Perdula,  Luboš  Šeránek,  Roman Dubravský,  zprava  nahoře  Jan  Valter  a  Dušan  
Perdula.  Foto: Archiv kapely

Přerov v detailech:  
Soutěžíme o lístky do kina

Každý měsíc zveřejňujeme fotogra-
fii detailu z některého místa v Pře-
rově, úkolem čtenářů je poznat, 
kde byl snímek pořízený. Pokud 
svůj tip pošlou do 10. dne v měsíci 
se svým jménem a kontaktními 
údaji na email redakce@prerov.eu, 
mohou získat zajímavou cenu.

V únoru budou čtenáři soutěžit o dvě vstu-
penky do kina Hvězda dle svého výběru, vy-
brat si je mohou až do 30. dubna. Vyhrává 
třináctá správná zaslaná odpověď. Pro sou-
těžící máme tentokrát i malou nápovědu 
– hledané místo najdete v historické části 
města. Správná odpověď z minulého čís-
la byla Lékárna u Zlatého orla na náměstí 
TGM 223/12. Desátou správnou odpověď 
poslala výherkyně Helena Janečková. (red) Foto: Anna Vojzolová

Divadelní komedie pobaví
Fantastická žena je název komedie, jejíž zápletka se točí kolem seznamu vlastností, 
které by měla mít ideální partnerka. K vidění bude v Městském domě v úterý 21. února 
od 19.30 hodin. „Jde o příběh dvou kamarádů ve středním věku, jejichž životy pořádně 
zamíchá tajuplná seznamka. V alternacích vystupují Patricie Pagáčová, Diana Nečásek 
Šoltýsová, Václav Krátký, Ondřej Volejník, Adrian Jastraban nebo Jarmil Škvrna,“ pro-
zradil manažer kultury Městského domu Pavel Ondrůj. 
Představení začne v 19.30 hodin, vstupenky za 450/420/280 Kč jsou k dostání v Měst-
ském informačním centru na nám TGM v Přerově. Více informací na www.mdprerov.cz.
 (red)


