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Celorepubliková unikátní 
kampaň na podporu dár-
covství krve odstartovala 
v Přerově. Na děti čeká 
odměna. 

Přesvědč dospělé, aby darovali krev. S tímto 
heslem startuje kampaň Nemocnice Přerov 
a Statutárního města Přerova. Jejím cílem 
je přilákat na transfuzní stanici více takzva-
ných prvodárců krve. Kampaň chce oslovit 
děti z Přerovska, které mohou pro dárcov-
ství krve přesvědčit své rodiče, prarodiče, 
tety a strýce či starší sourozence.
„Je to celorepublikově ojedinělá myšlenka, 

která má ambice spojit svět dětí a dospělých 
prostřednictvím darování krve. Je důležité, 
aby si děti uvědomovaly, že díky darované 
krvi je možné jinému člověku zachránit 
život, a dospělí mají skvělou šanci ukázat 
tímto dětem, jak vypadá solidarita. Je to 
opravdu efektní a pěkná myšlenka,“ řekl 
primář transfuzní stanice přerovské ne-
mocnice Štefan Repovský. Zdůraznil, že 
počet prvodárců klesl oproti loňskému roku 
o dvanáct procent – a toto minusové číslo je 
třeba napravit.  
Přerovská kampaň začala symbolicky v pá-
tek 13. července a potrvá tři měsíce. „Pátek 
třináctého je jakýmsi symbolem černého, 
smolného dne. Nepřízeň osudu může po-

tkat kohokoli z nás – a nikdy nevíme, kdy 
budeme darovanou krev potřebovat. Proto 
jsme vybrali toto příhodné datum,“ uvedl 
přerovský primátor Jiří Lajtoch, který nad 
kampaní převzal záštitu.
Dospělí, které děti přesvědčí k darování 
krve, se mohou dostavit na transfuzní 
stanici přerovské nemocnice bez objed-
nání vždy v úterý a ve středu od šesti do 
osmi hodin ráno.  

Pokračování na str. 5
Kampaň sponzoruje:

Hit: příměstské tábory

V Přerově startuje ojedinělá kampaň:
„Přesvědč dospělé, aby darovali krev“

Zájem o příměstské tábory rok od roku narůstá. Pro rodiče jsou levnější než pobytové tábory, a o děti je smysluplně postaráno, 

když jsou v práci.  Formou příměstského tábora se koná v Přerově také školička in-line bruslení. „Pořádáme ji od roku 2008, 

zájemců každoročně přibývá a letos máme už šedesát dětí. Pro rodiče jsou příměstské tábory příjemnější po stránce programu 

pro děti, ale i pitného režimu,“ řekl  organizátor školičky bruslení Ladislav Koudela. Spokojení jsou také příměstští táborníci. 

„Moc se mi tady líbí, naučil jsem se hodně věcí,“ pochvaloval si jeden z účastníků Matěj Porvol. (REDD) Foto: Dominik Bachůrek

Sloupek 

primátora
Při své práci se 
nesetkávám příliš 
často s chvá-
lou, nebo 
d o k o n c e 
vděkem. Tím si nestěžuji, jenom konsta-
tuji. Když se podaří dobrá věc, je lidmi 
brána jako samozřejmost, za niž se pře-
ce neděkuje. V opačném případě je tu ale 
pohotově nachystáno nemilosrdné lidské 
i mediální soukolí, připravené na okamži-
té drcení. Pochvalná slova se už dnes holt 
moc nenosí, protože na módní vlně dneška 
se spíše nese kritika, pokud možno hlasi-
tá. Proto mě vždycky potěší, když si mohu 
přečíst slova milá, laskavá, vlídná – a dě-
kující za něco, co by mohlo být vnímáno 
právě jako samozřejmost.  
Před pár dny mi napsal na Facebook 
jistý muž s nemilosrdnou diagnózou: 
roztroušená skleróza. Má jedno na první 
pohled jednoduché a banální přání – žít  
v Přerově se svou přítelkyní, trpící stejnou 
nemocí. Hledali možnosti společného bez-
bariérového bydlení přes realitní kancelá-
ře – pak se ale na doporučení organizace, 
sdružující takto postižené lidi, obrátili na 
úředníky přerovského magistrátu. Ti jim 
sice nemohli nabídnout sociální byt, pro-
tože ani jeden z páru nemá trvalé bydliště 
v Přerově, ale věnovali jim svůj čas a za-
jistili jim prohlídku nového bezbariérové-
ho bytu v Bayerově ulici, který je ve vlast-
nictví města. Pro jejich představu… Pro 
pocit, že jejich problém není pro úředníky 
jen anonymní papír s razítkem… A třeba 
i proto, kdyby v Přerově hodlali natrvalo 
zakotvit. Muž mi napsal, že projít si ten byt 
byl na chvíli nádherný sen, i když momen-
tálně nedosažitelný – a já jsem jeho slova 
chápal. 
„Důležité je ale pouze a jenom to, že 
vaši úředníci se nádherně, vlídně, lidsky, 
vstřícně a ochotně zapojili do možnos-
ti vyjít nám vstříc. A za to jim patří po 
právu obrovské poděkování,“ napsal mi 
onen „internetový přítel“. Stačilo přitom 
evidentně tak málo – pochopení, zájem, 
účast, snaha naslouchat, ochota pomo-
ci… Jeho slova mají i své adresáty a já 
tu pochvalu rád předávám dál. To podě-
kování totiž patří hlavně Janě Žouželkové 
a Ludmile Složilové, dvěma úřednicím  
z oddělení sociálních věcí a zdravotnictví 
magistrátu. Jiří Lajtoch, primátor Přerova



Zápis do školky
Dodatečný zápis do mateřské školy 
organizuje ZŠ a MŠ Horní Moště-
nice, která otevřela nové oddělení. 
Školka je snadno dostupná z Přero-
va a okolí a nabízí rodinné prostře-
dí, krásnou přírodu, spoustu akcí, 
angličtinu a plavání. Zápis se koná 
v úterý 28. srpna od 15 do 16 hodin 
v Mateřské škole Horní Moštěnice. 
Více informací na www.zshornimos-
tenice.cz  (REDD)

Zlatá svatba

Dne 7. července oslavili manželé Bo-
žena a Bohuslav Crhonkovi zlatou 
svatbu. Na fotografii od Jana Čepa 
se manželé podepisují do pamětní 
knihy. Slavnostní obřad svatby při-
pravily členky Komise pro občanské 
záležitosti. 

Vítání dětí

V sobotu 14. července se v budově 
matriky uskutečnily obřady vítání 
dětí. Pozvání přijali také rodiče Petra 
Novotná a Patrik Sigmund se synem 
Samuelem (na snímku). Foto: Jan 
Čepsti.

Nabídka obřadů
Komise pro občanské záležitosti 
nabízí obřady vítání dětí, při kte-
rých jsou novorozenci přijati mezi 
občany města zápisem do pamětní 
knihy, a také nabízí obřady zlatých 
a diamantových svateb manželů, kte-
ří oslaví 50 nebo 60 let společného 
života. Bližší informace: Kancelář 
primátora, Ivana Veselá, tel. 581 268 
452, e-mail: ivana.vesela@prerov.eu
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SOUTĚŽ O PĚT KNIH
Tipujte a vyhrajte. Na 5 z vás, kteří uhádnete, co je na snímku, čeká od-
měna, a to výpravná kniha Cesta bojovníka od Chrise Crudelliho. Kniha, 
která stojí 999 Kč, mapuje bojová umění a bojové techniky celého světa. 
Podává ohromující obrazový přehled více než 300 historických a součas-
ných bojových stylů. Ceny do soutěže věnuje vydavatelství Mladá fronta. 
Více informací na www.kniha.cz

Soutěžní otázka: 

Na snímku je
a) detail stropu v jednom 
ze sálů přerovského zámku

b) detail dveří domu č. 4 
na Horním náměstí v Pře-
rově

Své odpovědi můžete posílat 
na e-mail prerovske.listy@se-
znam.cz. Prvních 5 správných 
odpovědí bude odměněno kni-
hou Cesta bojovníka, kterou 
zašleme. 

Desátý ročník přerovských Svato-
vavřineckých hodů se uskuteční od 
pátku 10. do neděle 12. srpna.

Pátek 10. 8.
Nám. TGM v Přerově:
17.30 Forum
19.30 Jiří Macháček + Mig 21
21.00 Blues Bazar

V Galerii města Přerova se v 17 ho-
din koná slavnostní vernisáž výstavy  
fotografií dvou spřátelených měst 
Děčína a Bardějova pod názvem Se-

tkávání – stretávania, která je spojená 
s Číší vína primátora města Přerova.

Sobota 11. 8.
Nám. TGM v Přerově – Den přátel-
ství
10.00 Entuziasté (Přerov) 
10.45–11.00 Ivano-Frankivsk (Ukra-
jina) – lidové tance
11.00–11.20 Kedzierzyn – Kozle 
(Polsko) – taneční skupina
11.20–11.40 Bardějov (Slovensko) – 
hudební skupina
11.40–12.00 Ivano-Frankivsk 

(Ukrajina) – zpěváci
14.00    Hanák – folklorní soubor 
Troubky
15.00–15.20 Ozimek (Polsko) – 
orientální tance
15.20–15.40 Ivano-Frankivsk 
(Ukrajina) – ženy s harfami
15.40–16.00 Děčín
16.00  The Šůtrs (Přerov)
20.00  Pavel Novák + Family (Přerov)
21.30  Penzistor (Přerov)

Neděle 12. 8.
Nám. TGM v Přerově
10.00 Krojovaný středověký prů-
vod, cimbálová muzika Primáš, 
slavnostní zahájení přerovských 
Svatovavřineckých hodů
14.00 Freďáci
15.30 Mothers Follow Chairs
17.00 Synkopa + hosté: Jaroslav 
Wykrent, Mirek Šimoník

Horní náměstí, Spálenec
10.00–18.00 Řemeslný jarmark, 
středověké hry – historická část oslav

Kostel sv. Vavřince
9.00  Hlavní hodová mše svatá
10.30 Hodová mše svatá
15.00 Prohlídka kostela sv. Vavřin-
ce s výkladem
18.30 Večerní mše svatá

SVATOVAVŘINECKÉ HODY SE BLÍŽÍ

V rámci programu hodů vystoupí také Jaroslav Wykrent.  Foto: Jan Čep 

Přerovská 
padesátka

Padesátý ročník Přerovské pade-
sátky, Memoriálu J. Přidala v chůzi 
mužů na padesát kilometrů, se usku-
teční v sobotu 11. srpna od 9 hodin. 
Tradiční závod atletických družstev 
v chůzi na 10 km mužů je současně 
mistrovstvím ČR veteránů v chůzi na 
10 km žen a 20 km mužů.

Den v Michalově
Den generační solidarity připravuje-
na 15. září Magistrát města Přerova 
spolu s Gymnáziem Jakuba Škody. 
Akce se bude odehrávat v Micha-
lově a nabídne aktivní odpočinek 
pro všechny generace. Připravený je 
sportovní a kulturní program, přítom-
ní si také budou moci nechat změřit 
cholesterol. 
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DOSTAVBA DÁLNICE OHROŽENA
Dostavba dálnice kolem Přerova byla 
ohrožena. Důvodem je pětimiliardo-
vý schodek v rozpočtu Státního fon-
du dopravní infrastruktury. Na zásah 
Hospodářského výboru Poslanecké 
sněmovny budou ale práce na D1 
pokračovat. Na úseku Přerov – Lip-
ník se má začít ještě letos, dokonče-
ný bude v roce 2015. Stavba dálnice 
z Říkovic do Přerova vypukne v roce 
2014 a o tři roky později má být do-
končená. Vedení Přerova se snaží 
zařadit do investičních akcí Minister-
stva dopravy průpich městem. Jedna-
lo o tom s Ředitelstvím silnic a dálnic 
s tím, že by se Přerov více podílel na 
přípravě této stavby, například výku-
pem pozemků nebo demolicí budov. 
 (RIK)

NA MARKU JE UKRYTÉ SKLEPENÍ

V podzemí náměstíčka Na Marku 
v Přerově je před zraky veřejnosti ukry-
té unikátní sklepení z poloviny 19. sto-
letí, které nechal vybudovat pro své 
potřeby Měšťanský pivovar. Vstup do 
podzemí chrání mříže, schody vedou 
do sklepa z roku 1856. Na stropních 
klenbách jsou krápníky, na zemi bláto 
a všude je cítit zatuchlina. (GÁJ)

HASIČI DOSTANOU NOVÉ AUTO
Sbor dobrovolných hasičů v Přerově 
získá na podzim nové vozidlo, které 

nahradí 30 let starou avii. Nový do-
pravní speciální vůz bude využívat 
devítičlenné mužstvo. Pořízení auta 
přijde na 1,8 milionu korun a peníze 
na jeho nákup uvolní město Přerov.
 (RIK)

MOST NA HRÁZI K DEMOLICI
Most v ulici Na Hrázi, který dlouhá 
léta využívali chodci, cyklisté i au-
tomobilová doprava, je zhruba rok 
zavřený a čeká na demolici. Podle 
statika je nebezpečné po něm chodit, 
natož jezdit. Most schází především 
desítkám zaměstnanců firem sídlí-
cích v bývalé budově cizinecké poli-
cie a vedlejších objektech. Ti mohou 
nyní využít pouze několik set metrů 
vzdálené mosty u areálu Technických 
služeb města Přerova nebo ve Skopa-
lově ulici. Zda most někdy nahradí 
nový, není jisté. Jednalo by se totiž 
o více než pětimilionovou investici. 
V úvahu připadá jednoduchá lávka 
pro pěší v řádech statisíců korun, ale 
o ní se ještě nejednalo. (GÁJ)

EVANGELÍCI OPRAVUJÍ STŘECHU
Českobratrská církev evangelická 
začala opravovat střechu na svém 
kostele v ulici Čapky Drahlovské-
ho. Celkové náklady na rekonstrukci 
střechy budou přibližně 1,3 milionu 
korun. Farní sbor mezi svými členy 
vybral půl milionu korun. Dalšího 
půl milionu získal z programu Obno-
vy kulturních památek Olomouckého 
kraje. Město Přerov přispělo částkou 
100 tisíc korun.  (SVAM)

PŘEROV MÁ DVA MISTRY SVĚTA
Obrovský úspěch zaznamenali svě-
řenci trenéra Jindřicha Šejby z pře-
rovského AVE fitness. Čtyři spor-

tovci z jednoho klubu tvoří absolutní 
světovou špičku v klasickém fitness 
pro rok 2012. Lenka Červená a Jan 
Páleníček si z mistrovství světa 
v Karlových Varech přivezli tituly 
mistrů světa, Daniela Richterová stří-
bro, Lucie Čapková bronz. (GÁJ)

KRESLÍ NOVOU LÁVKU U TENISU
Příští rok by měla řeku Bečvu překle-
nout nová lávka U Tenisu. Přerovský 
magistrát v těchto dnech vyhlásil ve-
řejnou zakázku na její vyprojektování. 
Dobu, kdy se lidé nedostanou v těchto 
místech z jednoho břehu na druhý su-
chou nohou, chce radnice využít k vý-
stavbě nové cyklostezky, která povede 
v místě stávající panelové cesty od 
lávky až k laguně. Pokud nevzniknou 
problémy, mohla by se lávka s cyklo-
stezkou začít stavět už příští rok. (GÁJ)

VÝKUP POZEMKŮ FINIŠUJE
Už jen jediný pozemek dělí součas-
ný nebezpečný stav na silnici z Pře-
rova do Želatovic od dostavby cyk-
lostezky v celé délce trasy. Ta zatím 
vede v katastru obce Želatovice, od 
želatovského kopce do Želatovic. 
Vybudování druhé části stezky pro 
cyklisty bránily nevyjasněné ma-
jetkoprávní vztahy, které přerovský 
magistrát řeší už několik let. Z osmi 
pozemků ale už zbývá vykoupit jen 
jeden. Radní se za jeho majitelkou 
chystají do Prahy. V roce 2013 by 
chtěli požádat o dotaci a stezku do-

stavět až ke škole v Želatovské uli-
ci.  (GÁJ)

DO LHOTKY PŘIJELI TVŮRCI 
SNÍMKU POLSKI FILM
Protagonisté česko-polského snímku 
Polski film, oceněného na Mezinárod-
ním filmovém festivalu v Karlových Va-
rech, se v sobotu 14. července zúčastnili 
promítání svého filmu v kultovní hos-
půdce U Olinka ve Lhotce u Přerova. Ti 

kdo přišli, měli jedinečnou možnost vi-
dět film, který se teprve do kin dostává, 
a navíc možnost setkat se s jeho tvůrci.  
A není to náhoda. Režisér má k místu 
blízký vztah. Jeho manželka Kateřina 
Oujezdská pochází z Čekyně a její se-
střenice Eva Oujezdská s manželem Ste-
vem McConahayem hospodu U Olinka 
provozují. Kromě režiséra Marka Naj-
brta přijel i herec Pavel Liška, který ve 
filmu ztvárnil sám sebe. Polski film je 
filmem o přátelství a absurditě herec-
kého života, balancujícího mezi realitou 
a iluzemi. Na Mezinárodním festiva-
lu v Karlových Varech porota ocenila  
herce Lišku, Matonohu, Daneila a Po-
láška za jejich kolektivní herecký vý-
kon. (GÁJ)
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TELEVIZI PŘEROV NALADÍTE NA KANÁLE SR 6 – 151,25 MHZ.

* premiéra

Z „PŘEROVSKÝCH AKTUALIT“ TELEVIZE PŘEROV, S. R. O.

Zahrádky už velké deště neponičí
V menší jezero se vždy 
po vydatnějších deštích 
proměnila zahrádkářská 
kolonie pod přerovskou 
nemocnicí.

S živlem zápasili zahrádkáři i něko-
likrát za rok, kdy jim voda, stečená 
z kozlovických polí, „vstoupila“ 
až do jejich chat. Zástupci města 

vyslechli stesky majitelů pozemků 
a v této lokalitě začala stavba deš-
ťové kanalizace, která by měla spo-
lehlivě vodu odvést. 
„Zahájili jsme výstavbu dešťové 
kanalizační stoky, která bude odvá-
dět srážkové vody ze silnice. Kana-
lizace končí vyústěním v řece Beč-
vě,“ uvedl náměstek přerovského 
primátora Michal Zácha. Stavba, 
která si vyžádá náklady ve výši tři 

a půl milionu korun, bude hoto-
vá do konce prázdnin. Bylo nutné 
dočasně odstranit oplocení  někte-
rých  zahrádek a vykácet překážejí-
cí  náletové i ovocné stromy v trase  
kanalizace. Zahrádky, které kvůli 
stavbě přišly o svá oplocení, získají 
náhradu z poplastovaného pletiva. 
Na  závěr  stavby  budou provedeny 
terénní a zahradnické  úpravy. 

(KOM)Snímek ze stavby. Foto: (KOM)

Foto: Bohdan Štěpánek

Foto: Petr Ludik
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Co se bude dít v Městském domě?
Nová cesta s novým 
ředitelem čeká Kulturní 
a informační služby města 
Přerova.

Na ředitelskou židli usedl od 1. čer-
vence Jaroslav Macíček, který ve 
funkci nahradil Rudolfa Neulse. 
Ten odešel do důchodu, ale i nadále 
bude působit jako ředitel Česko-
slovenského jazzového festivalu.  
Zásadní změnou pro KIS je také 
to, že by měl v blízké době převzít 
pod svá křídla kulturu v Městském 
domě. O tu se dosud starala sou-
kromá firma. V rozhovoru s novým 
ředitelem KIS, Jaroslavem Macíč-
kem, jsme zjišťovali, na co se mo-
hou Přerované těšit.

Jaké novinky čekají Přerovany?
Do konce srpna se přestěhujeme 
do nově vybudované přístavby 
Městského domu, kde kromě ša-
ten vznikly také kanceláře. Má to 
logiku, po dvaceti letech se vra-
cí kanceláře tam, kde dříve byly 
a kde by logicky měly být. Na to 
samozřejmě navazuje provozování 
kultury v MD. Další důležitou věcí 
je skutečnost, že byl vypracován 
projekt na přebudování současného 
předprodeje v „Měšťáku“. Prostory 
by měly být dokončené do konce 
září, a pokud vše půjde podle plánu, 
přestěhuje se tam během podzimu 
Městské informační centrum, které 
v současné době sídlí v Kratochví-
lově ulici.  Současně dojde v MIC 
ve spolupráci s magistrátem k roz-
šíření služeb.  Ideální představou 
je, že by v těchto prostorách kromě 

vstupní brány do světa kultury a in-
formací o Přerově vznikl také Czech 
POINT, tedy místo, které by lidem 
usnadnilo komunikaci s úřady. Na-
bídnout chceme i další služby a po 
přestěhování MIC do „Měšťáku“ 
stávající prostory v Kratochvílově 
ulici vrátíme městu. V současné 
době sídlí MIC a ředitelství KIS v 
pronajatých prostorách, nově by tak 
bylo „ve svém“.

Odkdy převezmete pod svá křídla 
kulturní pořady v „Měšťáku“?
Původní termín byl stanoven na  
1. července, zatím ale nedošlo 
k dohodě se současným provozova-
telem, který má řádnou smlouvu až 
do roku 2015. Existuje ale příslib, 
že by k tomu mohlo dojít od 1. led-
na 2013. Vše ale samozřejmě záleží 
na výsledku jednání, které vede ná-
městek primátora Michal Zácha se 
zástupci společnosti IMIT.

Jaké novinky a změny chystáte 
v Městském domě?
Vzhledem k tomu, že v kultuře se 
plánuje minimálně půl roku do-
předu, máme svázané ruce. Při pře-
dání tak budeme navazovat na již 
sjednané akce a do budoucna pak 
budeme postupně rozšiřovat nabíd-
ku. Budeme se snažit zaměřit na 
širší okruh návštěvníků, než tomu 
bylo doposud. Důležitým faktorem 
pro nás samozřejmě bude poptávka 
ze strany obyvatel Přerova. Občas 
se v novinách objevuje, že Přerova-
né jezdí za kulturou do Olomouce, 
do Zlína. To jsou vysokoškolská 
města s kolejemi, kde jsou tisíce 
studentů, kde je větší kupní síla než 
v Přerově, a my se s nimi nemůže-
me srovnávat už jen kvůli tomu, že 

v Přerově nemáme stálou divadelní 
scénu, jako mají tato dvě krajská 
města. 

Můžete nastínit koncepci kultur-
ního programu, kterou máte při-
pravenou pro Městský dům?
Jsme sice příspěvková organiza-
ce, ale jsme limitováni rozpočtem. 

V současnosti na sebe musela svým 
způsobem kultura v „Měšťáku“ vy-
dělat. Pro nás je ekonomická stránka 
také důležitá. Pořady, které vydě-
lávaly a měly vysokou návštěvnic-
kou účast, samozřejmě  zůstanou, 
ale máme v plánu rozšířit program 
o nové žánry. Vyzkoušíme okrajové 
žánry, vážnou hudbu a podle zájmu 
diváků se pak rozhodne, zda v těchto 
pořadech budeme pokračovat, či zda 
od nich ustoupíme. Plánujeme také 
změnit a rozšířit webové stránky 
KIS. Chceme na nich nabídnout ja-
kýsi  kulturní zpravodaj, který bude 
obsahovat kromě textových i obra-
zové informace, jako fotogalerie, ale 
také videokroniky z akcí, které bu-
deme pořádat. S tímto souvisí i nový 
způsob propagace. Chceme, aby 
plakáty měly svůj styl, aby se KIS 
prezentoval jednotně. S převzetím 
provozu kultury v Městském domě 
dojde částečně k restrukturalizaci 
firmy. Vznikne nově například pro-
gramové oddělení, které bude mít na 
starosti kulturní programy v Měst-
ském domě, městské slavnosti, pro-
voz letní divadelní scény, nedělní 
koncerty v Michalově a další. Dále 
vznikne propagační oddělení, které 

se bude soustředit na tvorbu plakátů, 
internetových stránek KIS, plošnou 
propagaci, aranžování jeviště a scé-
ny a další činnosti. Vše samozřejmě 
budeme realizovat vzhledem k roč-
nímu rozpočtu s minimálním po-
čtem nových zaměstnanců. Městský 
dům by měl nabízet to, co nabízejí 
kulturní zařízení v jiných městech.  

Nebudeme se soustředit jen na před-
stavení velkých divadel, ale poku-
síme se i o pořady typu „one man 
show“, besedy a přednášky se zná-
mými osobnostmi, v hudební oblasti 
nejen na koncerty populární hudby, 
ale i na jiné žánry jako folk, coun-
try. Jakmile začneme provozovat 
„Měšťák“, budeme se samozřejmě 
spolupodílet na organizačním zajiš-
tění PJF, který v příštím roce oslaví 
30 let své existence. I nadále chceme 
pořádat výchovné pořady pro děti 
a tradiční  taneční kurzy. 

Pod KIS patří také dvě naučné 
stezky. Předmostím až do pravě-
ku a Přerovským luhem. Plánuje-
te nějaké změny i v této oblasti?
Udělal jsem si audit činností KIS 
a po jeho vyhodnocení a řadě kon-
zultací bychom do budoucna nejspíš 
neměli provozovat údržby cyklo- 
stezek a naučných stezek. Kulturní 
služby by měly řešit služby v kul-
tuře a v informovanosti a ne sekání 
trávy kolem cesty. Nadále ale chce-
me rozvíjet činnost v informačním 
centru v Předmostí a podílet se na 
rozvoji areálu Mamutov. 

 (REDD)

Jaroslav Macíček, nový ředitel  KIS. Foto: (REDD)
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Ojedinělá kampaň...
Dokončení ze str. 1
Prvodárci dostanou potvrzení, se  
kterým mohou přijít buď do bazé-
nu, nebo na zimní stadion. „Tam za 
chvályhodný počin dostanou dvě 
vstupenky do bazénu či na zimní sta-
dion, které pro tuto kampaň věnovala 
společnost Teplo Přerov,“ podotkl 
náměstek primátora Josef Kulíšek. 
Děti navíc mohou dárce zviditelnit. 
„Buď ho mohou namalovat, nebo 
vyfotografovat, popřípadě o něm na-
psat krátký příběh. Nejlepší dílka si 
pak budou moci prohlédnout čtenáři 
Přerovských listů a diváci Televize 
Přerov. A na děti čekají malé odmě-
ny,“ uvedl tajemník magistrátu Jiří 
Bakalík.  (KOM)

Kvalita teplé vody 
se v Přerově zlepšila
Na kvalitu teplé vody si v poslední 
době stěžovali lidé z Přerova, zejmé-
na na snížení průtoku teplé vody z 
vodovodních kohoutků a na jemný 
písek ulpívající na dně van. Proto 
se sešli zástupci města, společnosti 
Vodovody a kanalizace a společnosti 
Teplo Přerov, aby našli řešení situace. 
„Aby už nedocházelo k situacím, kdy 
v některých domácnostech kvůli za-
nesení vodovodních sítek přestávala 
téct teplá voda, provedli pracovníci 
Vodovodů a kanalizací změnu v tech-
nologii úpravy vody. Uvedli do pro-
vozu zařízení, kterým je provzdušňo-
vána podzemní voda, aby se odstranil 
oxid uhličitý z vody. Zároveň snížili 
dávku vápna na úpravu pH,“ řekl po 
schůzce primátor Jiří Lajtoch. 
Změny v kvalitě teplé vody nastaly 
v Přerově přibližně v polovině loň-
ského roku, kdy Vodovody a kanali-
zace změnily zdroj pitné vody. Místo 
povrchové vody byla do vodovodních 
řadů dodávána voda z podzemních 
vrtů. „Tím došlo k navýšení obsahu 
hydrogenuhličitanů, u kterých při za-
hřátí na vyšší teplotu vzniká takzvaný 
vodní kámen, který způsoboval zhor-
šenou kvalitu teplé vody,“ vysvětlil 
ředitel společnosti Teplo Přerov Jaro-
slav Klvač.
Zástupci Vodovodů a kanalizací 
ujišťují, že změnou zdrojů se kvalita 
pitné vody nezhoršila. Voda, která se 
dostává do přerovských domácností, 
obsahuje zvýšené množství zdraví 
prospěšných minerálů a současně 
splňuje parametry požadované vy-
hláškou.  (KOM)

Dárců krve je méně o 12 %
Do přerovské transfuzní 
stanice zamířilo letos 
o 12 % dárců krve méně 
než vloni.

„Chybí nám hlavně takzvaní pr-
vodárci,“ říká v rozhovoru primář 
transfuzní stanice Štefan Repovský. 

Kolik dárců krve má aktuálně 
přerovská nemocnice?
V současné době máme o 262 ak-
tivních dárců méně, než jsme měli 
před rokem. Máme evidováno 1844 
aktivních dárců – a do této skupiny 
řadíme lidi, kteří za poslední rok 
darovali krev alespoň jedenkrát. 
Meziroční pokles 12,5 procenta nás 
znepokojuje. Světová zdravotnic-
ká organizace říká, že  minimálně    
4 procenta populace by měla být 
pravidelnými dárci krve.  Pro město 
Přerov je to tedy 2000 dárců.

Která krevní skupina je nejvíce 
žádaná?
Nejvíce jsou obecně žádány krev-
ní skupiny Rh negativní, které má 
přes 15 procent populace. Vyhle-
dávaní jsou dárci krevní skupiny  
O Rh negativní. Jsou to takzvaní 
„univerzální dárci“. Jejich krev mů-
žeme podat pacientovi s jakoukoli 
jinou skupinou. To se využívá hlav-
ně v urgentních případech velkého 
krvácení – když dojde k větším 
úrazům či  autonehodám, kdy není 
čas čekat na vyšetření krevní sku-
piny pacienta. Pro transfuzní účely 
je nejlépe nahraditelná – a tím i 
nejméně  žádoucí – krev skupiny 
AB Rh pozitivní, neboť pacient s 
touto skupinou může dostat jakou-
koli krev. Lidé s krevní skupinou 
AB +  jsou takzvaní „univerzální 
příjemci“. 

Která krevní skupina je v Česku 
nejčastější?
V Česku je nejčastější krevní skupina 
A, kterou má 40 až 45 procent popu-
lace. Dále pak skupina 0, kterou má 
30 až 35 procent populace. Skupina 
B koluje v těle 15 až 20 procent lidí  
a skupinu  AB má 5 až 7 procent 
lidí. Zhruba 85 procent české po-
pulace je Rh pozitivní a 15 procent  
Rh negativní.

Má přerovská nemocnice dosta-
tek krve pro své pacienty?
Zatím ano. Například v roce 2011 
jsme měli 3200 odběrů plné krve, 
spotřebovali jsme 2250 transfuz-
ních jednotek a zbytek se použil 
v rámci kraje – hlavně  ve Fakultní 
nemocnici Olomouc, kde jsou spe-
cializovaná pracoviště s větší spo-
třebou krve a kam jsou směrováni 
i pacienti z Přerovska. Problémem 
je, že udržet počty odběru se daří se 
stále menším počtem pravidelných 
dárců.

Jaké podmínky musí splňovat 
dárce?
Musí se jednat o zdravé lidi ve věku 
18 až 65 let s váhou minimálně 50 
kilogramů. Prvodárci musejí být do 
60 let. Dárci nesmějí brát drogy, 
požívat větší množství alkoholu, 
nesmí vést pohlavní život s drogově 
závislým partnerem a žít promisku-
itně. Je podmínkou, aby nežili v le-
tech 1980 až 1996 více než půl roku 
ve Velké Británii nebo Francii. Ne-
směli prodělat infekční žloutenku 
typu B nebo C, nemají syfilidu, ty-
fus, paratyfus, tularemii, brucelózu, 
malárii nebo jinou tropickou nemoc, 
nejsou HIV pozitivní a neprodělali 
transplantaci orgánů. Také nesmějí 
mít vážné onemocnění srdce a cév, 
plic, ledvin, zažívacího traktu, krve 
a mít cukrovku na inzulinu. Krev 
nemohou darovat lidé, kteří mají 
onemocnění psychické, revmatic-
ké, kožní, nervového systému.

Jak často může dárce darovat 
krev?
Ženy čtyřikrát ročně, muži pětkrát. 
Minimální interval mezi odběry je 
dva měsíce.

Kdy nejčastěji lidé potřebují 
krev?
Klesá potřeba krve pro běžnou 
chirurgii – zdokonalují se operační 
postupy a možnost zástavy krvá-
cení v průběhu operace. Zvyšuje 
se spotřeba krve pro onkologické 
pacienty, ortopedické výkony a pa-

cienty s poruchou krvetvorby. Vy-
soká je i spotřeba pro dialyzované 
pacienty.

Město  s Nemocnicí Přerov rozjíž-
dí kampaň na získání „prvodár-
ců“. Jak tuto aktivitu vnímáte?
Jsme vděční za každou možnost 
oslovit širokou veřejnost. Na trans-
fuzních odděleních jsme odkázáni 
na bezpříspěvkové dárce krve. Ne-
zbytná je pomoc médií, nezastupi-
telnou roli má Český červený kříž 
a pomoc zapálených osobností a in-
stitucí. Velkou úlohu samozřejmě se-
hrávají  veřejně činné a známé osob-
nosti i sponzoři. Vysoce si ceníme 
postoj, ochotu  a podporu ze strany 
vedoucích představitelů Magistrátu 
města Přerova. Tak životně důležitá 
problematika si to zaslouží.  Nikdy 
nevíme, kdy a kdo z nás, z našich 
příbuzných či přátel bude na léčbu 
krví odkázán.                (LECH)

Primář transfuzní stanice Štefan Repovský a zlatý dárce Boris Bučko, který  má za 

sebou už 121 odběrů.  Foto: (KOM)
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Hledání kořenů naší 
civilizace nabízejí již 
tradičně Dny evropského 
dědictví.

Dny evropského dědictví, letos s té-
matem Mladí památkám, se uskuteč-
ní v Přerově o víkendu 8. a 9. září. 
Seznam míst, která mohou lidé 
v Přerově navštívit, zveřejňujeme 
v tabulce. 
V sobotu 8. září se konají prohlídky 
s průvodcem v kostele sv. Michaela 
v Přerově v 10 hodin a v kapli sv. Jiří 
v 15 hodin.  V neděli 9. září provede 
průvodce zájemce v kostele sv. Maří 
Magdalény v Přerově – Předmostí 
v 15 hodin a v Muzeu Komenského 
v 9.30, 11.00, 13.30 a v 15 hodin.
Pro milovníky architektury je při-
pravená na neděli 9. září kulturní 
procházka po nejvýznamnějších ar-
chitektonických počinech ve městě. 
„Sraz je před sochou Jana Blahoslava 
na Horním náměstí v 11.10, 13.10 

a 15.10 hodin,“ sdělil průvodce a his-
torik umění Kamil Lukeš. Procházka 
po exteriérech potrvá hodinu a půl.  
„Lákadel je spousta. Například dům 
navržený manželi Oehlerovými, nebo 
unikátní Světelný palác od Bohuslava 
Fuchse. Ten je naproti nádraží a je je-
dinečný tím, že je to první vyzdívaný 
ocelový skelet v republice,“ upřesnil 
Kamil Lukeš. Dodal, že procházka 
povede také kolem historických domů 
na Horním náměstí, středem města, 
kolem městských lázní. Zastávka bude 
například u Šlapetovy vily a u dalších 
vil od významných architektů, ale také 
u  správní budovy městské elektrárny 
či u budovy Kazeta,“ dodal průvodce.
Kromě toho mohou lidé také v nedě-
li 9. září navštívit hasičské muzeum 
v  předzámčí dřevohostického zámku. 
Prohlídky s průvodcem jsou v 9, 11, 
13 a 15 hodin. Na Helfštýně budou  
v neděli 9. září od 9 do 16 hodin ko-
mentované prohlídky hradu a budou 
se promítat pohádky s kovářskou te-
matikou a reportáže z helfštýnských 

kulturních akcí v ateliéru H-studia. Od 
10 do 15 hodin tam pak návštěvníci 
uvidí žonglérská a kejklířská vystou-
pení.

Seznam všech zpřístupněných pa-
mátek v celé republice je na adrese 
www.ehd.cz. 

(REDD)

Dny evropského dědictví v Přerově

Nové
Era finanční centrum 
v Přerově, 
ul. Wilsonova
Otevíráme v září 2012.

Era finanční centrum 

WWW.ERASVET.CZ | 800 210 210
ERA JE OBCHODNÍ ZNAČKA ČSOB

Památka Adresa Sobota 8. 9. 2012 Neděle 9. 9. 2012

Zámek (Muzeum 
Komenského) Přerov – Horní nám. 9.30 – 15.00

Farní kostel sv.Vavřince Přerov – ul. Kratochvílova 14.00 – 16.00 14.00 – 16.00

Městské hradby  
s fortnou Přerov – ul. Pod valy 8.00 – 18.00 8.00 – 18.00

Kaple sv. Jiří Přerov – Horní nám. 10.00 – 16.00 14.00 – 16.00

Kostel sv. Michaela Přerov – ul. Šířava 10.00 – 16.00 14.00 – 16.00

Pravoslavný chrám  
sv. Cyrila a Metoděje Přerov – ul. Wilsonova 10.00 – 15.00

ČB kostel evangelický Přerov – ul. J. Č. Drahlovského 9.00 – 15.00

Městský park Michalov Přerov – Michalov 8.00 – 20.00 8.00 – 20.00

Michalov skleník Přerov – Michalov 10.00 – 16.00 10.00 – 16.00

Židovský hřbitov Přerov – ul. Lančíkových 10.00 – 15.00

Farní kostel sv. Maří 
Magdalény Přerov – Předmostí 14.00 – 16.00

Památník lovců mamutů Přerov – Předmostí 10.00 – 12.00

13.00 – 15.00 10.00 – 12.00

13.00 – 15.00

Minimuzeum civilní 
obrany      Přerov – Dluhonice 10.00 – 17.00

Hrad Helfštýn Týn nad Bečvou 9.00 – 17.00

Zámek a hasičské 
muzeum Dřevohostice 9.00 – 15.00

Inzerce
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Slavili založení Klubu důchodců
Velkolepě pojali oslavy 
desátého výročí Klubu 
důchodců v místní části 
Přerova – v Újezdci. 

Sobotní odpoledne 30. června zněla 
ze dvora úřadovny hudba a linula se 
vůně řízků, bramborového salátu, 
cukroví, koláčků a vpodvečer také 
sekané. Členové Klubu důchodců  
v Újezdci nejen hodovali a pobru-
kovali si při vyhrávání skupiny 
Mini pana Sekery, ale užívali si  
i bohatého programu.
O ten se postaraly děti z mateřské 
školy, gymnastka Natálie Kropáčo-
vá a také členové klubu. Ti nejdří-
ve pobavili vystoupením „Pražští 
Pepíci“, kteří ve stylových kostý-
mech, rádiovkách, šátcích na krku 
a kostkovaných košilích a kalho-
tách předvedli prvorepublikové 
tance. Ty s nimi nacvičila předsed-
kyně klubu Jarmila Běhalíková. 
„Nejtěžší bylo přesvědčit je,“ sděli-
la. Nechyběla ani módní přehlídka, 
při níž se modelkami staly šikovné 
důchodkyně.
Komu nedělalo dobře vedro pod 
slunečníky na upraveném dvoře 
plném květin, mohl v chladné míst-
nosti úřadovny okouknout tombolu 
a prohlédnout si výstavu fotografií 
z činnosti klubu či zalistovat v kro-
nice a připomenout si tak spoustu 
akcí, které klub za desetiletí své 
existence uspořádal.
„Scházíme se dvakrát ročně ve dvoře 
a čtyřikrát do roka v sále úřadovny. 
Tam je to malé, takže se scházíme 

nadvakrát. Ale lidé tam chodí rádi, 
mají radost, že si mohou popovídat, 
zatancovat si, ráda to pro ně orga-
nizuji. Musím poděkovat ředitelce 
sociálních služeb Martě Vanišové, 
se kterou je výborná spolupráce, 
domlouvá nám hudbu,“ pochvalo-
vala si předsedkyně klubu.
Na oslavách založení klubu obdr-
žela gratulace Emílie Stejskalová, 
které se blížily devadesáté naro-

zeniny. „V klubu to je bezvadné, 
líbí se mně tady a nikdy nevy-
nechám,“ sdělila oslavenkyně. 
Nejstarší členkou klubu je ale její 
sestra, dvaadevadesátiletá Marie 
Dorazilová. Také ona patří k těm, 
kteří jsou v klubu od jeho založe-
ní, a na akce chodí pravidelně. Vi-
talitu by jí mohl závidět leckterý 
čtyřicátník.

„Je to tady vynikající. Paní Běhalí-
ková se stará o všechno. O vystou-
pení, o zábavu, o jídlo. Je dobré, 
že tady klub důchodců máme,“ 
konstatovala sedmdesátnice Marie 
Houžvová. 
Kromě pravidelných setkání vyrá-
žejí členové klubu každoročně na 
zájezdy po zámcích a zakončují 
je u vína ve sklípku, také pořádají 
výstavy cukroví a další akce. Done-
dávna měli i svůj ples. „Ale už tady 
není, kde ho uskutečnit,“ posteskla 
si Jarmila Běhalíková, která klub 
před deseti lety zakládala. „Tehdy 
nás bylo 38. Dnes máme sto členů,“ 
vzpomíná zakladatelka klubu, která 
v Újezdci deset let pracovala jako 
předsedkyně místní části. (REDD)

Členové klubu důchodců pobavili vystoupením „Pražští Pepíci“. Foto: 4x (REDD)

Vystoupení dětí 

Nejstarší členkou klubu je dvaadevade-

sátiletá Marie Dorazilová.

Na setkání také vystoupila gymnastka 

Natálie Kropáčová.

Zdražení satelitu minimálně o 348 Kč? 
Ano, a ještě více pak zaplatíte, když 
se nespokojíte pouze se základní pro-
gramovou nabídkou. Takové množství 
peněz budete muset vynaložit už po 
jednom měsíci užívání. 
 Dosud byl příjem televizního signálu 
přes satelit relativně levnou záležitostí, 
protože víceméně stačila počáteční jed-
norázová investice a mohli jste se těšit 
z desítek programů. Na takové pohodlí 
ale budete muset od podzimu zapome-
nout – satelitní služby budou od 1. září 
obtěžkány servisním poplatkem.
 Navíc, chcete-li další služby: inter-
net, telefon, tak to vám satelit už vůbec 
neumožní. Musíte si najít někoho jiné-
ho.
 Řešením bývá kabelová televize, 
kde dostanete vše v jednom a za bez-
konkurenční cenu. Bez dalších skry-
tých poplatků, bez počátečních nákladů 
a v nesrovnatelně vyšší kvalitě než je 
satelit. 

 Bonusem pro 
vás není jen cena, 
ale také osobní přístup a hlavně lokálně 
poskytovaný servis, který vede k maxi-
mální spokojenosti se službami. 
 „Satelit na střeše nemám, už se to 
nevyplatí,“ vyjádřil se na náš dotaz 
bývalý zákazník satelitní služby. Stej-
ně jako stovky dalších našel i on ná-
hradu v kabelové televizi. „Šel jsem k 
Nej TV a jsem spokojený. Vzal jsem 
si k tomu taky internet a musím říct, 
že obojí je teď spolehlivější a ve vyšší 
kvalitě.  Když vidím balkony ověšené 
satelity tak si připadám jak v Bangla-
déši, vůbec to nepůsobí esteticky.“ 
Vedle kvalitnějšího příjmu a lepších 
cen nabízí kabelová televize rovněž 
některé televizní programy zdarma. 
„On mi ten satelitní servisní poplatek 
vlastně otevřel oči,“ dodal další námi 
oslovený zákazník.

-www.nej.tv, 800 944 800-

Satelit od září 
zdražuje o 348 Kč!

Inzerce
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Loučení s létem
První zářijový den se již tradičně koná 
v Přerově pro děti i dospělé Loučení 
s létem.   Sraz je 1. září v 9.30 hodin 
u kina Hvězda. Odtud vyrazí zájem-
ci na vycházku po památkách města 
s průvodcem přes Horní náměstí, 
Tyršův most až do cíle – k Baště 
u  Dokládalů na laguně. Tam se pak 
bude konat zábavné odpoledne pro 
děti. Připraven je nohejbalový turnaj 
dvojic a po celé odpoledne pak bude 
vyhrávat živá i reprodukovaná hud-
ba, pro děti jsou připravené soutěže, 
jízda na koni, projížďky na loďce, 
ukázky práce hasičů a táborák. Akce 
potrvá až do 17. hodiny.  (REDD)

Program Letní 
divadelní scény
Letní divadelní scéna mezi hradbami 
pokračuje v Přerově i v srpnu a září. 
Ve čtvrtek  2. srpna zakončí nul-
tý ročník přerovské letní přehlídky 
ochotníků pod názvem „Dostaveníč-
ko s Dostavníkem“ pět úsměvných 
jednoaktovek o strastech i slastech 
manželského života s názvem Smí-
šené dvouhry v podání Divadelního 
souboru Amadis z Brna. 
Ve čtvrtek 16. srpna vystoupí na 
pódiu Letní divadelní scény mezi 
hradbami sólista opery a operety 
Vítězslav Vít se sólistkou opery  
a operety Klárou Curylovou v pořadu 
Krásné je snít... Návštěvníci si budou 
moci poslechnout nejslavnější světo-
vé operní a operetní skladby i muzi-
kálové melodie.
Ve čtvrtek 30. srpna vystoupí skupi-
na Arrhythmia, působící při Základní 
umělecké škole Bedřicha Kozánka 
v Přerově. Violoncellové kvarteto 
s bicími předvede metalovou muzi-
ku, filmové melodie i skladby klasic-
kých autorů. 
Ve čtvrtek 6. září se mohou diváci tě-
šit na koncert originální folk-rockové 
kapely VHS Přerov, která byla zalo-
žená v roce 1991 a letos se objevuje 
na scéně po šestileté pauze.
Ve čtvrtek 13. září pak vystoupí 
zlínská kapela Endy Moon 4PM 
Band. Zahraje vlastní skladby in-
spirované Stingem či Stevie Won-
derem.

Všechna představení začínají vždy 
v 19.30 hodin, předprodej a prodej  
vstupenek probíhá v Galerii města 
Přerova na Horním náměstí. (REDD)

 Osmek 6. 8.
 Horní náměstí 13. 8.
 Seifertova u výstaviště 20. 8.
 Svornosti 27. 8.
 Riedlova křižovatka 13. a 27. 8.
 Za mlýnem 3 20. 8.
 Sokolská parkoviště 6. a 20. 8.
 Sokolská u domu 28 13. a 27. 8.
 V. Dlážka školní jídelna 6. 8.
 P. Jílemnického u VST 20. 8.
 Na hrázi za mostkem 13. a 27. 8.
 Mervartova 9 6. a 20. 8.
 tř. 17. listopadu zezadu 13. a 27. 8.
 Dluhonice točna 7. 8.
 Dluhonice u bývalé školy 14. a 28. 8.
 Wurmova za KSZ 21. 8.
 Jižní čtvrť u bývalých jeslí 7. a 21. 8.
 Jižní čtvrť I/4 14. a 28. 8.
 Šrobárova 13 7. 8.
 Kozlovská parkoviště 14. a 28. 8.
 Pod valy u parkoviště 21. 8.
 Bayerova 2 7. 8.
 Svisle za samoobsluhou 14. a 28. 8.
 Trávník parkoviště 21. 8.
 Trávník u Chemoprojektu 21. 8.
 Budovatelů 1 7. a 21. 8.
 Budovatelů 5–7 7. 8.
 U tenisu parkoviště 14. a 28. 8.
 U rybníka u trafa 8. a 22. 8.
 Petřivalského parkoviště 29. 8.
 Tyršova parkoviště 15. 8.
 Dvořákova u Rusalky 8. 8.
 Dvořákova u garáží 15. a 29. 8.
 Purkyňova denní pobyt 22. 8.
 B. Němce za VST 15. a 29. 8.
 Optika u lékárny 8. 8.
 Husova dvůr 22. 8.
 Pod skalkou parkoviště 8. 8.
 Olomoucká u Stavebnin 15. 8.
 Hranická u bývalé cihelny 22. 8.
 Dr. M. Horákové 29. 8.
 Alšova u stadionu 8. a 22. 8.
 Pod hvězdárnou parkoviště 15. a 29. 8.
 Žižkova u kašny 9. 8.
 Lověšice u parku 16. 8.
 Lověšice U sokolovny 23. 8.
 Vaňkova dvůr 30. 8.
 Kozlovice začátek obce 9. a 23. 8.
 Kozlovice náves 16. a 30. 8.
 Nerudova 33 9. 8.
 Tománkova u garáží 16. a 30. 8.
 Wolkerova 15 23. 8.
 Fr. Rasche u parku 9. a 23. 8.
 Na loučkách 15 16. a 30. 8.
 V. Novosady u kostela 9. a 23. 8.
 Újezdec Větrná 16. 8.
 Újezdec malé hřiště 30. 8.
 křiž.Teličkova–Sportovní 10. a 24. 8.
 Popovice U trati 17. a 31. 8.
 Vinary u garáží 10. 8.
 Vinary Ve dvoře 17. 8.
 Vinary Mezilesí II 24. 8.
 Vinary Růžová 31. 8.
 Penčičky u malého obchodu 10. 8.
 Henčlov náves 17. 8.
 Henčlov Sokolů 17. 8.
 Henčlov křiž. Hliník–Nová 31. 8.
 Henčlov křiž. Hliník–Martinská 31. 8.
 Výmyslov 31. 8.
 Penčice u pošty 24. 8.
 Čekyně nad rybníček 10. 8.
 Čekyně k sokolovně 17. 8.
 Čekyně náves 24. 8.
 Čekyně Na červenici 31. 8.
 Lýsky k obchodu 10. 8.
 Lýsky za mostkem 24. 8.
 Žeravice Na návsi 17. 8.
 Žeravice Lapač 31. 8.
 Jasínkova za Priorem 23. 8.

Kontejnery pro úklid
Technické služby města Přerova 
ve spolupráci s městem Přerovem 
předkládají rozšířený harmonogram 
přistavování velkoobjemových kon-
tejnerů pro úklid v měsíci srpnu.

Venuši dostal 
učitel historie

Repliku Venuše  
z Předmostí vyhrál 
amatérský archeolog.

Jednu z doprovodných akcí právě 
probíhající výstavy „Umění za 
času lovců“ v Muzeu Komenské-
ho v Přerově představovala vědo-
mostní soutěž, týkající se otázek 
spojených s objevy unikátních 
uměleckých skvostů paleolitického 
stáří v Předmostí. Úspěšní řešitelé 
soutěže postoupili do slosování, 
kterého proběhlo 18. července. 
První cenu v soutěži představuje 
profesionálně zhotovená replika 
asi nejznámějšího předmosteckého 
předmětu – rytiny ženy na mamu-
tím klu, takzvaná „Předmostecká 

venuše“. Druhou cenou je věrná 
kopie skulptury mamuta. Šťast-
ným výhercem první ceny se stal 
Jiří Drozd z Valašského Meziříčí, 
druhá cena pak náleží Lucii Krejčí 
z Červené Vody. 
V pátek 20. července si cenu pře-
vzal Jiří Drozd, středoškolský 
učitel historie a jazyků na Střední 
průmyslové škole stavební ve Va-
lašském Meziříčí, který je neprofe-
sionálním archeologem a spolupra-
cuje s Muzeem regionu Valašsko. 
Takže cena se dostala takříkajíc do 
„pravých rukou“. Jiří Drozd bude 
kopii slavného nálezu využívat 
jako pomůcku při výuce dějepi-
su. Lucie Krejčí z Červené vody 
převezme svou výhru později.  
 ALEŠ DRECHSLER 

Se zajímavými místy Evropy seznámí 
dvě samostatné výstavy. První výstava 
Setkávání představí kolekci obrazů a fo-
tografií spřátelených měst města Přero-
va, Bardějova a Děčína. Výstavu pořádá 
Galerie města Přerova za spoluúčasti 
Městského evropského informačního 
střediska od 7. srpna.
Druhá expozice s názvem Evropská 
města ve fotografiích bude autorskou 
výstavou snímků Martina Siptáka. Autor 
prezentuje fotky navštívených států Ev-
ropské unie a zároveň představí kulturu 
a přírodu Maďarska. Snímky budou vy-
stavené od 1. do 30. září v Městském in-
formačním centru v Pasáži v přerovské 
Kratochvílově ulici. I letos si příchozí ve 
stejných prostorách mohou vyzkoušet 
své znalosti ve vědomostním Eurokvizu 

pro celou rodinu. Test se  uskuteční od 
1. září do 31. října. K dohledání bude na 
www.prerov.eu. Výherci se mohou těšit 
na hodnotné ceny, například  na digitál-
ní fotorámeček, knihy, diáře.
V září se pak uskuteční v Městském in-
formačním centru Den otevřených dve-
ří, pro děti bude připravena počítačová 
hra o Evropské unii, pexeso s vlajkami 
EU. Návštěvníkům nabídneme mož-
nost ověřit si své znalosti o EU, vypl-
nit si vědomostní testy, pro zúčastněné 
bude k dispozici internet zdarma a ob-
čerstvení. Akce pořádá Městské evrop-
ské informační středisko v Přerově ve 
spolupráci s informačním střediskem 
Europe Direct Olomouc a za finanční-
ho přispění Olomouckého kraje.   
 (MEIS) 

Výstavy i soutěž o ceny

Výherce si převzal Venuši z Předmostí. Foto: archiv Muzea Komenského
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MUZEUM KOMENSKÉHO

Budova přerovského zámku
Út–Pá 8.00–17.00,  
So–Ne 9.00–12.00 a 13.00–17.00
Stálé expozice: Rekonstrukce 
historických školních tříd, Jan 
Amos Komenský, Archeologie 
Přerovska, Entomologie, 
Mineralogie, Národopis Hané 
a Záhoří, Tajemství tónu zvonu, 
Veduty Přerova a vyhlídka 
z věže, Historie odboje na 
Přerovsku.
Výstavy:
Do 9. 9. Jak se dělá láska. 
Do 25. 9. Umění z času lovců. 
Do 7. 10. Časy se mění, chuť zů-
stává. 140 let Pivovaru Zubr .
Do 4. 11. Helfštýn – unikátní mo-
del hradu z počátku třicetileté 
války.

HRAD HELFŠTÝN

Út–Pá 9.00–18.00
Do 30. 10. – Výstava 30 let Hefa-
istonu. Galerie na II. nádvoří. 
Akce:
7.–12. 8. Dětský soubor zobco-
vých fléten Vivat Flauto z Prahy 
zpříjemní návštěvníkům prohlídku 
Helfštýna svým hudebním vystou-
pením.
18. 8. od 14.00 Slavnostní zahá-
jení XXIV. ročníku KOVÁŘSKÉHO 
FÓRA.
18. 8. – 24. 8. mimo pondělí KO-
VÁŘSKÉ FÓRUM – XXIV. ročník. 
Dílo vytvoří speciálně pro hrad 
Helfštýn skupina kovářských mis-
trů přímo v historické kovárně na 
III. nádvoří.
25. a 26. 8. sobota 9.00–18.00, 
neděle 9.00–14.00 XXXI. mezi-
národní setkání uměleckých 
kovářů HEFAISTON. Výstava 
exponátů pod širým nebem, 
kovářské soutěže, promítání 
v galerii na II. nádvoří, demon-
strace kovářské tvorby na deseti 
pracovištích a mnoho dalšího. 
Po oba dny zajištěna kyvadlová 
autobusová doprava z Lipníka 
nad Bečvou a zpět. Vstupné 
je 100 a 50 Kč. Více na www.
helfstyn.cz 

ORNITOLOGICKÁ  
STANICE ORNIS

Otevřeno  Po–Pá 8.00–16.00
So–Ne 9.00–17.00

Stálé expozice: 
Ptáci České republiky, Ptačí zahra-
da Františka Gintra.
Do 30. 10. – Netopýr. Výstava 
k mezinárodnímu Roku 
netopýra o tvorech spojených 
s nocí a tajemnem, obdařených 
schopností létat a slyšet pro 
nás neslyšitelné, plná her 
a interaktivních prvků.
Ekoporadna – od pondělí do pátku, 
8.00–16.00.

KLUB RODINKA

28. 7. – 4. 8. – Chatová osada 
Ostaš
Turistika v Broumovských ska-
lách, návštěva Polska, krásná pří-
roda. 
1. 7. – 31. 7. – V klubovně 
zavřeno, hlídání zajistíme.
1. 8. – 31. 8. – Hlídání, výlety, 
tvoření, herna, Montekluby.
13. 8. – 17. 8. – Příměstský tábor 
s výtvarkou a angličtinou.
22. 8. – 24. 8. – Minitábor 
s improvizačním divadlem 
pro děti od 10 let.
Závazné přihlášky na letní akce 
přijímáme na tel. 777 821 943 nebo 
e-mailu: rodinka@rodinka.cz. Více 
informací na www.rodinka.cz

MATEŘSKÉ CENTRUM  
SLUNÍČKO

MC Sluníčko bude během srpna 
zavřené, můžete své děti přihlá-
sit na příměstský tábor od 20. do 
24. 8. Více na mailu: slunicko.
mc@seznam.cz 
MC bude otevřeno opět v pondě-
lí 10. 9. Dnem otevřených dveří 
a celý týden od 10. do 14. 9. 
bude probíhat zápis do kurzů 
a kroužků pro rodiče a děti.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

TJ Spartak Přerov 
Vladimír Wnuk, tel. 721 487 988, 
byt 581 772 543 
http://www.tjspartakprerov.cz/
turistika 
28. 7. – 5. 8.  Dolní Engadin 
a Bernina

SK Přerov – pěší turistika
Jiří Švec, tel. 608 730 541
2. 8. Bělotín – Nejdek – Dobe-
šov – Odry, 12 km,  Z. Kolařík,  odj. 
v 7.56
4. 8. Libina – Tvrdíkov – Rešov-

ské vodopády – Ruda, 20 km,  J. 
Špi-nar, odj. v 7.04
4. 8. Rožnov – Velký Javorník – 
Dlouhá – Mořkov, 20 km,   
J. Sedláková, odj. v 6.00
4.–11. 8. Prachatice – Kratochví-
le, J. Pěček
9. 8. Osek n. Bečvou – Veselíč-
ko – Čekyně, 16 km, J. Špinar, 
odj.  
v 7.56
11. 8. Bumbálka – Benešky –  
Horní Bečva,17 km, J. Švec, odj.  
v 6.00, vlak Rožnov p. R.
11. 8. Horní Žleb – Mutkov – 
Mladějovice, 16 km, Z. Kolařík, 
odj. v 6.37
16. 8. Mohelnice – Mírov. Grunt – 
Vyšehorky – Mohelnice, 20 km,  
Z. Vybíralová, odj. v 7.04, ved. 
čeká v Olomouci
16. 8. Velká Bystřice – Horizont 
– Olomouc, 10 km, Ž. Zapletalo-
vá, odj. v 8.06
18. 8. Kunčice p. Ond. – sedlo 
Ondřejníku – Frenštát p. Rad.,  
17 km, J. Pěček, odj. v 6.00
19. 8. – 25. 8. Tatry – Liptovský 
Hrádek, Šťávová
23. 8. Špičky – Skalička – Těši-
ce – Kelč – Hustopeče, 16 km,  
J. Pěček, odj. v 7.18
25. 8. Jakartovice – Pusté Drž-
kovice – Svobodné Heřmanice,  
16 km, Z. Kolařík, odj. v 6.00
30. 8. Drahotuše – Slavkov –  
Staměřice, 16 km, Z. Kolařík,  
odj. v 7.56

VHT – TJ Spartak Přerov
Tomáš Beránek, tel. 602 575 673, 
www.vhtprerov.cz

7. 8. Schůze* Restaurace Pivovar 
19.00 promítání z akcí
11. – 14. 8. Jizerky na kole Koře-
nov* 30, 70, 70 55 km* L* Milan 
Bezděk* vlak 6:02 hod* jednoden-
ní výlety po lehku* cyklo
18.-25.8. 1. Dolomity Skupiny 
Tofany, Cristallo, Sextenské 
Dolomity* 8 dnů* SO, O* Lumír 
Kadlas, Václav Koutný* Ev. kostel 
µbus + vlastní auta 5:40 hod* 
VHT
24. – 26. 8. 8. Loučení s létem 
na kole 1. Šumperk – Letohrad – 
Mistrovice, 2. Šerlich – Hanička 
– Zemská brána - Mistrovice, 3. 
Mistrovice – Zábřeh* 3 dny, 70, 
65, 70 km* L, SO* Karel Ludvík* 
cyklo.
31. – 2. 9. 1. Jeseníky na kole Mor. 

Beroun – Slezská Harta – Vrbno p. 
Pradědem (noc) – Rejvíz – Jese-
ník – Červenohorské sedlo – Vidly 
– Karlova Studánka – Přerov* 
3 dny, 70, 65, 120 km* SO* Jiří 
Halíř* vlak 7:04 hod* cyklo

PLAVÁNÍ

Provozní doba Plaveckého areálu 
Venkovní areál (denně dle počasí) 
10.00–20.00 
Vnitřní bazén denně 10.00 –20.00 
Koupaliště Penčice – (dle počasí) 
9.30–19.00 

POHOTOVOST 

5. 8. LÉKÁRNA ALFA
nám. Přerov. povst., 581 204 419
12. 8. LÉKÁRNA U ZLATÉHO HADA
Čechova 41, 581 209 475
19. 8. LÉKÁRNA SANO
Budovatelů 6,  581 277 956
26. 8. LÉKÁRNA KOMENSKÉHO
Komenského 40, 581 215 092
2. 9. LÉKÁRNA U KOSTELA
Kratochvílova 13, 581 738 439
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Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Magistrátu města Přerova informuje:

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
A PAMÁTKOVÁ PÉČE 
V ROCE 2011
V souvislosti s restrukturalizací Magistrátu města Přerova byl od 1. 7. 2011 Odbor 
životního prostředí, Odbor zemědělství a Stavební úřad sloučen do Odboru staveb-
ního úřadu a životního prostředí (dále Odbor).

Ovzduší
Stav ovzduší ve městě Přerově
V Přerově se měří kvalita ovzduší (imise) na automatické imisní monitorovací 
stanici u kina Hvězda – AMS 1076 (provozovatelem je Český hydrometeorologický 
ústav – Ostravská pobočka). V roce 2011 průměrná roční koncentrace oxidu dusi-
čitého (NO2) ani oxidu siřičitého (SO2) nepřekročila platný imisní limit, ani u ozonu 
nedošlo k překročení přípustné četnosti. U základní znečišťující látky, suspen-
dovaných částic PM10 (polétavý prach), byl v roce 2011 překročen 24hodinový 
limit 50× (stanovená přípustná četnost činí 35×). Průměrná roční koncentrace 
PM10 byla naměřena v úrovni 32,0 µg/m3  (stanovený limit  40 µg/m3).

Roční  průměry koncentrací PM10 v mikrogramech na m3

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20082009 2010 2011

Přerov 51 42 35 32 32 39 44 45 42 42 41 30,4 29,5 32 34,8 32

Olomouc 39 40 29 28 34 42 48 48 35 42 48  - -  -  - - 

Prostějov 46 33 31 29 36 35 36 39 33 35 39 29 28 31 34,4 32,6

Magistrát zajišťuje pro obyvatelstvo zveřejňování informací o kvalitě ovzduší v Pře-
rově na světelné tabuli firmy Compekon na Velké Dlážce a na světelné tabuli firmy 
Denop naproti autobusovému nádraží. Každou čtvrthodinu se zde objevují aktuální 
hodnoty množství znečišťujících látek měřených u kina Hvězda Českým hydromete-
orologickým ústavem.  Tabule jsou využívány i v případě vysokých koncentrací zne-
čišťujících látek v ovzduší k informování obyvatelstva. Magistrát v roce 2011 třikrát 
upozornil obyvatelstvo na vysoké koncentrace znečišťujících látek v ovzduší (překro-
čení zvláštního imisního limitu suspendovaných částic PM10 – prachu). Tyto smogové 
epizody probíhaly ve dnech 17. až 21. 2. 2011 a potom dvakrát během měsíce listopa-
du, a to 3. a 4. a následně 14. až 18. 11. 2011.

Zdroje znečišťování ovzduší, emise
Stacionárními zdroji znečišťování ovzduší jsou zařízení spalovacího nebo 
jiného technologického procesu, která znečišťují nebo mohou znečišťovat 
ovzduší, dále lomy a jiné plochy s možností zapaření, hoření nebo úletu 
znečišťujících látek, jakož i plochy, na kterých jsou prováděny práce nebo 
činnosti, které způsobují nebo mohou způsobovat znečišťování ovzduší, 
dále sklady a skládky paliv, surovin, produktů, odpadů apod. Tyto zdroje 
se dělí podle míry svého vlivu na kvalitu ovzduší do kategorií zvláště velké, 
velké, střední a malé. Podle technického a technologického uspořádání se 
dále dělí na spalovací zdroje a ostatní stacionární zdroje. Zdroje produkující 
emise musí splňovat tzv. emisní limity, což jsou nejvýše přípustná množství 
znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší. Všechny zvláště velké, velké 
a střední zdroje v Přerově jsou konstruovány a provozovány tak, aby legis-
lativou stanovené emisní limity splňovaly. Počet stacionárních zdrojů byl v 
roce 2011 následující:

 zvláště velké zdroje
  1. Dalkia ČR, a. s., Region Střední Morava, Teplárna Přerov (výroba tepla)

 velké zdroje
  1. FAU s. r. o. (distribuční sklad PHM v areálu PRECHEZA a. s.)
  2. Nemocnice Přerov, p. o. (plynová kotelna)
  3. Kazeto, spol. s r. o. (lakovna, sítotisk, duplex) 
  4. Meopta - optika, s. r. o. (odmašťování součástek, budova M4)   

 5. PSP Engineering a. s. (žíhací pec)
  6. Antonín Rozsíval (rychločistírna oděvů Přerov, Kainarova ul.) 
  7. RAPID SERVICE s. r. o. (čistírna oděvů Přerov, Čechova ul.)
  8. PRECHEZA a. s. (plynová kotelna)
  9. PROGRESS OK a. s. (lakovna)
  10. Gambro Czech Republic s. r. o. (výroba dialyzačních setů)
  11. PRECHEZA a. s. (výroba kyseliny sírové, titanové běloby a železitých  

  pigmentů) 
  12. Metso Minerals, s. r. o. (obloukové a indukční pece)

 střední zdroje
 V roce 2011 bylo ve městě Přerově evidováno 118 středních zdrojů u 58 provozo-

vatelů. Jedná se o kotelny, ale také technologická zařízení, např. čerpací stanice 
pohonných hmot, lakovny, stolárny, obrábění a povrchová úprava kovů a recyk-
lační linky stavebních hmot.

Vývoj emisí tuhých znečišťujících látek u největších znečišťovatelů 

v letech 2001–2011 (v t/rok):
 PRECHEZA DALKIA METSO MINERALS CELKEM

2001 19,09 2,32 11,69 33,10
2002 24,13 9,42 14,47 48,02
2003 23,06 6,97 6,61 36,64
2004 17,17 12,10 8,63 37,90
2005 11,02 10,90 15,58 37,50
2006 14,71 9,16 8,85 32,72
2007 13,14 3,53 10,01 26,68
2008 15,60 4,02 9,00 28,62
2009 18,38 3,06 6,11 27,55
2010 12,64 2,69 5,36 20,68
2011 14,54 3,66 5,52 23,72

Stav znečištění ovzduší, imise
Imisemi se rozumí množství znečišťujících látek obsažených v ovzduší. Vývoj zne-
čištění ovzduší na území města Přerova v průměrných ročních koncentracích (µg/
m3) u tří nejsledovanějších škodlivin (SO2, NO2, PM10) je uveden v následující tabulce 
a grafu. 
látka 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
SO2 26 32 24 15 11 10 10 10 10 8 7 6 5,1 4,6 4,9 7,5 5,1
NO2 27 28 27 25 23 23 23 23 24 23 25 27 21,1 22,1 22,0 25,0 23,1
PM10  51 42 35 32 32 39 44 45 42 42 41 30,4 29,5 32,0 34,8 32,0

Poznámka: Pro PM10 je stanoven roční imisní limit ve výši 40 µg/m3, pro NO2 je to 40 µg/m3 a pro SO2 není stanoven.
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Od roku 2007 zajišťuje město na pěti místech měření prašného spadu, která vypovídají 
o zatížení jednotlivých oblastí prachem. Tato měření každým rokem potvrzují, že prašný 
spad v okolí křižovatky Komenského–Novosady, významně zatížené vysokou frekvencí 
dopravy, je nejvyšší ze všech měřených míst a dokladuje významný vliv dopravy na blízké 
okolí a je velmi dobře patrný v grafu. (Depoziční limit pro prašný spad stanovený naříze-
ním vlády (NV) č. 350/2002 Sb., a to 12,5 g/m2/30 dní, byl spolu s nařízením zrušen NV  
č. 597/2006 Sb.) Od února 2011 se provádějí i kontrolní pozaďová měření v Čekyni, kde byl 
naměřen průměrný prašný spad ve výši 2,42 g/m2/30 dní.

Výsledky měření prašného spadu v Přerově – 2011
hodnota g/m2/30 dní (t/km2/30 dní)

MÍSTO 
MĚŘENÍ

měsíc
PRŮ-
MĚRleden únor březen duben květen červen červe-

nec srpen září říjen listo-
pad

prosi-
nec

DIDA 0,50 0,80 2,80 2,80 2,70 1,40 3,80 2,10 2,80 1,20 1,60 0,80 1,94

KŘIŽOVATKA  
KOMEN-
SKÉHO 

NOVOSADY

2,30 4,10 11,30 10,10 8,50 13,00 7,80 8,50 7,80 10,90 8,90 5,70 8,24

DALKIA 0,50 0,80 2,00 3,40 1,90 2,20 4,50 2,70 2,60 1,90 1,60 1,90 2,17

PRECHEZA 0,80 0,90 3,00 8,30 6,80 – – 1,60 2,80 3,50 2,80 1,60 3,21

TSMP
ZAHRAD-

NICTVÍ 
MICHALOV

0,40 0,60 1,90 11,90* 1,20 0,50 2,30 2,50 3,30 1,30 0,50 3,00 2,45

ČEKYNĚ  0,90 0,60 2,20 8,20 1,40 5,00 4,10 2,00 1,10 0,70 0,40 2,42

PRŮMĚR 0,90 1,35 3,60 6,45 4,88 3,70 4,68 3,58 3,55 3,32 2,68 2,23 3,40

* Dle rozboru obsahoval v dubnu vzorek z Michalova velmi vysoký obsah rostlinných pylových 
částic.

Poplatky 
Za znečišťování ovzduší platí provozovatelé zdrojů poplatky. V roce 2011 vyměřil Odbor 48 
provozovatelům malých stacionárních zdrojů na území Přerova poplatky v celkové výši 221 
800 Kč, které byly příjmem města Přerova. V  rámci rozšířené působnosti vedl Odbor v roce 
2011 v pověřeném správním obvodu poplatkové řízení celkem u 98 provozovatelů středních 
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a příjmem státního rozpočtu se stala částka 83 
500 Kč. 

Měření emisí
Od roku 2002 zavedl zákon o ochraně ovzduší u malých stacionárních zdrojů povinnost 
zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby (kominíka s akreditací) měření účinnosti spa-
lování, množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest u spalovacích zdrojů 

SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ PRAŠNÉHO SPADU V PŘEROVĚ ZA ROKY 2007–2011
HODNOTA g/m2/30 dnů (t/km2/30 dní)

 místo měření

rok
DIDA 

KRATOCHVÍ-
LOVA

KŘIŽOVATKA 
KOMENSKÉHO

DALKIA 
AREÁL PRECHEZA

TSMP 
ZAHRAD-

NICTVÍ
PRŮMĚR

2007 2,52 6,74 2,40 2,88 1,81 3,27

2008 1,50 8,87 2,03 3,66 1,67 3,55

2009 2,03 7,91 2,07 3,01 1,87 3,38

2010 1,96 9,31 1,74 2,26 1,60 3,37

2011 1,94 8,24 2,17 3,21 2,45 3,60

spalujících tuhá paliva od jmenovitého tepelného výkonu 15 kW a u zdrojů spalujících plynná 
nebo kapalná paliva od jmenovitého tepelného výkonu 11 kW. Tato povinnost se opakuje co 
dva roky a nevztahuje se na provozovatele malých stacionárních zdrojů umístěných v ro-
dinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou 
provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost. V roce 2011 bylo zkontrolováno celkem 
227 protokolů změřených zdrojů od 78 provozovatelů. 

Vliv dopravy na ovzduší
Velmi významným zdrojem emisí je i doprava. Příspěvkem města Přerova ve prospěch 
ovzduší bylo v roce 2011 provozování autobusů městské hromadné dopravy na stlačený 
zemní plyn (CNG), čímž došlo k téměř úplné redukci primárních emisí prachu v jejich vý-
fukových plynech.
Od ledna 2011 již byla v platnosti i tzv. „zaplachtovací vyhláška“ – obecně závazná vyhláška 
č. 2/2010, o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů 
na území statutárního města Přerova. Tato vyhláška ukládá provozovateli vozidla povinnost 
přepravovat sypký nebo obdobný materiál v uzavřeném nákladovém prostoru nebo jiným 
vhodným způsobem bránit úletům prachu a zabránit úletům nebo úsypům tuhých částí 
přepravovaného materiálu (zejm. zaplachtováním nákladového prostoru). Na její dodržo-
vání se zaměřili policisté dopravního inspektorátu PČR a městští strážníci. V roce 2011 bylo 
při kontrolách zjištěno 49 vozidel nedodržujících vyhlášku. Po vyhodnocení podkladových 
materiálů bylo Odborem vedeno 18 správních řízení s provozovateli vozidel, přičemž byly 
uloženy pokuty v úhrnné výši 182 tisíc korun; ostatní byli písemně vyzváni k dodržování vy-
hlášky. Toto se týkalo převážně provozovatelů, kteří byli městskou policií zaznamenáni ve 
dnech 17.–21. 10. 2011 v rámci ZAPLACHTOVACÍHO PARDON TÝDNE, který se zaměřil hlavně 
na dokumentaci dodržování vyhlášky (bez uložení sankcí) a sloužil jako prevence a součást 
informační kampaně směrem k „nevědomým“ provozovatelům.

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
V procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) zabezpečuje město zejména infor-
mování veřejnosti o záměrech investorů významných staveb, které podléhají procesu EIA.  
O tom, zda bude po první fázi, tzv. zjišťovacím řízení, následovat zpracování dokumentace 
vlivu na životní prostředí, rozhoduje příslušný úřad, jímž je ministerstvo ŽP nebo krajský 
úřad, podle charakteru záměru. Tento úřad na závěr celého procesu vydá kladné či zápor-
né stanovisko. Bez tohoto stanoviska nelze vydat např. územní nebo stavební rozhodnutí. 
Město, zastoupené Odborem, v souladu se zákonem (zák. č. 100/2001 Sb.) vydává i vlastní 
vyjádření k oznámení záměru, dokumentaci či posudku dokumentace. V roce 2011 bylo Od-
borem v rámci procesu EIA projednáno 9 záměrů, z toho 8 na území města.

Ochrana přírody a krajiny, veřejná zeleň

Kácení dřevin
V roce 2011 vydal Odbor 127 (v roce 2010 – 97) rozhodnutí, kterými povolil kácení 247 ks 
(479) stromů rostoucích mimo les, z toho 8 ks (14) stromů ovocných, 168 ks (428) listnatých, 
71 ks (37) jehličnatých a 2558 m2 (50 m2) keřů a nepovolil kácení 111 ks (33) stromů. Převáž-
ná část těchto dřevin (stromů a keřů) byla vykácena z důvodu stavební činnosti. Dále bylo 
Odborem přijato 77 (86) oznámení o kácení dřevin, jejichž kácení bylo provedeno z důvodů 
pěstebních, zdravotních a výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů, např. elektrizač-
ního, vodního, silničního a drážního zákona. Na základě těchto oprávnění byly vykáceny 
dřeviny vzrostlé převážně přirozeným náletem, kdy se jednalo o opatření k zabránění nepří-
znivých vlivů na zařízení správců sítí a zařízení, odstraňování zdrojů ohrožení těchto zařízení 
a zajištění jejich bezpečného provozu. Náhradní výsadba byla uložena v počtu 253 ks (365) 
stromů a 340 ks (200 ks) keřů. (Poznámka: V závorce jsou pro srovnání uvedeny údaje za 
rok 2010.)
Novelou zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
a prováděcí vyhláškou k zákonu č. 395/1992 Sb., bylo od 1. 12. 2009 stanoveno, že povolení 
ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou významným krajinným 
prvkem a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právními předpisy, 
se nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 
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nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2. Tyto podmínky platily před novelou 
zákona pouze pro fyzické osoby.

Památné stromy
V správním obvodu Magistrátu města Přerova, jako obce s rozšířenou působností, se nachá-
zí celkem 12 památných stromů, z toho dva na území města Přerova. Jsou to:

jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) v ul. Šrobárova, významný solitér a esteticky hod-
notný exemplář domácí dřeviny o výšce cca 20 m a stáří asi 140 let,
líska turecká (Corylus colurna) na nábř. Rudolfa Lukaštíka, významný solitér a este-
ticky hodnotný exemplář cizokrajné dřeviny o výšce cca 20 m a stáří zhruba 120 let. 

Zvláště chráněná území
Na území města Přerova se nachází:

Národní přírodní rezervace Žebračka – k. ú. Přerov, vyhlášeno 1949, původní výmě-
ra 234,9 ha; dubohabrový les, bučina a lužní porost, velmi bohaté ptačí refugium. Nově 
vyhlášeno vyhláškou č. 265/2007 Sb., s účinností od 1. 11. 2007 v upravených hranicích 
– kromě rozšíření území o mokřad na severozápadním okraji je nejdůležitější změnou 
posun hranice NPR v oblasti „lagun“ na okraj lesa („laguny“ tak přestávají být součástí 
NPR); nová výměra činí 228 ha.
Přírodní památka Na Popovickém kopci – k. ú. Popovice u Přerova, vyhlášeno 1949, 
výměra 3,32 ha; ostrůvek vzácné teplomilné a suchomilné květeny a zvířeny, doklad 
směru šíření teplomilné flóry na Moravě.
Přírodní památka Malé laguny – k. ú. Přerov, vyhlášeno 2008, výměra 3,07 ha; mok-
řadní biotop mykologicky cenný, s pestrou faunou a flórou; viditelný proces postupného 
samovolného zazemňování.

Významné krajinné prvky
Významný krajinný prvek (VKP) je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná 
část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. VKP jsou ze 
zákona lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části kra-
jiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody. Registrovanými VKP na území Přerova jsou:

Městský park Michalov – k. ú. Přerov, jako VKP zaregistrovaný v r. 1994; kromě toho od 
r. 1992 kulturní památka; jedná se o pozůstatek lužního lesního porostu se zachovalou 
přirozenou druhovou skladbou dřevin a bylinného patra.
Vápencové zmoly – k. ú. Žeravice, VKP zaregistrovaný v r. 1996; terénní deprese vzniklé 
pomístnou těžbou vápence v minulosti. Významně jsou zde zastoupeny původní druhy 
rostlin, a to i ohrožené a silně ohrožené druhy.
Malá lipová – k. ú. Žeravice, VKP zaregistrovaný v r. 1996; opuštěné plochy po těžbě 
písku s přilehlým úvozem. Severní strana je tvořena strmou stěnou. Z hlediska ornitolo-
gického představuje lokalita významné hnízdiště řady druhů ptáků.
Skalice – k. ú. Žeravice, VKP zaregistrovaný v r. 1996; zmoly po těžbě vápenců jsou ob-
klopeny svahy a zvlněnými plochami s hustým porostem křovin, v některých částech je 
vyvinuto i stromové patro. Lokalita je významným hnízdištěm ptactva.
Břečťan popínavý (Hedera helix L.) – k. ú. Přerov, VKP vyhlášený v r. 2001; významný 
exemplář popínavé dřeviny (stáří cca 20 let) pokrývající plochu štítu bytového panelového 
domu.

Veřejná zeleň
Do 30. 6. 2011 udělil Odbor v rámci samostatné působnosti 42 souhlasů vlastníka pozem-
ku se zvláštním užíváním pozemků, v nichž byly stanoveny podmínky pro zvláštní užívání 
veřejného prostranství. Převážná část vydaných souhlasů vlastníka pozemku včetně sta-
novených podmínek souvisela se stavební činností. V prvním pololetí roku 2011 hostoval 
ve městě Přerově jeden cirkus a jeden lunapark. Souhlas a stanovení podmínek zvláštního 
užívání jsou vydávány na základě obecně závazné vyhlášky č. 3/2004, o čistotě a o ochraně 
veřejné zeleně, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2008. K 1. 7. 2011 přešla tato agenda 
v rámci restrukturalizace Magistrátu města Přerova na nově vzniklý Odbor správy majetku 
a komunálních služeb, oddělení správy ostatního majetku a komunálních služeb.

Památková péče

Program obnovy kulturních památek prostřednictvím
obcí s rozšířenou působností
Dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 
působností“ byl Ministerstvem kultury ČR vyhlášen i pro rok 2011. Je určen na obnovu kul-
turních památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, které leží mimo 
památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnic-
tví České republiky. Pro správní obvod města Přerova byla pro rok 2011 určena k rozdělení 
částka ve výši 515 tisíc korun. Magistrát města Přerova přijal ve stanoveném termínu celkem 
4 žádosti o poskytnutí dotace z tohoto „Programu“. Po provedeném správním řízení byla 
vydána Ministerstvem kultury ČR rozhodnutí o poskytnutí účelových finančních prostředků 
na částečné pokrytí obnovy těchto památek:

farní kostel sv. Maří Magdalény v Přerově-Předmostí – dokončení opravy výmalby interi-
éru a generální oprava varhan ve výši 150 000 Kč,
farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Horní Moštěnici – oprava kamenných stupňů 
před oltářem, oprava podlahy v sakristii, oprava schodů na oratoř ve výši 115 000 Kč,
restaurování sochy sv. Libora v Přerově-Penčicích ve výši 190 000 Kč,
stavení č. p. 15 v Přerově-Dluhonicích – obnova fasády včetně štukové výzdoby ve výši 60 000 Kč.

Podpora obnovy exteriéru staveb
Již od roku 2001 město poskytuje dotace na obnovu exteriéru památkově významných sta-
veb, od roku 2006 je to dle zastupitelstvem schválených Zásad pro poskytování dotací na 
obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova. V roce 2011 byla 
k rozdělení schválena částka v celkové výši 150 000 Kč, finanční podpora byla Zastupitel-
stvem města Přerova schválena takto:
vlastníkům objektu Pivovarská č. p. 229/4, Přerov, ve výši 35 000 Kč na celkovou obnovu 
střechy včetně klempířských prvků a výměnu oken na vnější fasádě,
vlastníkům objektu Horní náměstí č. p. 26, Přerov, ve výši 60 000 Kč na celkovou obnovu 
vnější fasády včetně výplní otvorů, štukových a klempířských prvků,
vlastníkovi objektu Náves č. p.1 5, Přerov-Dluhonice, ve výši 35 000 Kč na kompletní obnovu 
vnější fasády včetně štukové výzdoby,
vlastníkům objektu Žerotínovo nám. č. p. 1864/41, Přerov, ve výši 20 000 Kč na částečnou 
výměnu oken na vnější fasádě. 

Válečné hroby
Odbor vede na základě zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních mís-
tech, evidenci válečných hrobů a pietních míst ve svém správním obvodu obecního úřa-
du obce s rozšířenou působností. Evidence válečných hrobů se neustále doplňuje. K datu  
31. 12. 2011 bylo evidováno 169 válečných hrobů, přičemž se válečným hrobem ve smyslu 
zákona rozumí místo, kde jsou pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v důsledku aktivní 
účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, anebo ostatky osob, které za-
hynuly v důsledku účasti v odboji nebo válečné operaci v době války. Válečným hrobem jsou 
také pomníky, památníky i pamětní desky. Na území správního obvodu Přerova bylo k  31. 
12. 2011 vedeno 2132 pohřbených či připomenutých osob. 
Statistiku válečných hrobů v roce 2011 obohatil pomník zemřelých rakouských a ruských 
vojáků po bitvě u Slavkova v roce 1805. Pomníček vybudovaný z iniciativy nově vzniklého 
Klubu vojenské historie francouzského císařství byl odhalen 29. 10. 2011 v areálu dřevohos-
tického zámku. 

Revitalizace městského hřbitova
Pracovní skupina pro realizaci revitalizace městského hřbitova v Přerově pokračovala 
ve své práci. V průběhu roku zpracovala druhou aktualizaci Programu revitalizace měst-
ského hřbitova v Přerově, která byla schválena na 9. zasedání zastupitelstva města dne  
9. 12. 2011.

Předmostím až do pravěku
V roce 2011 pokračovaly práce na projektu areálu Mamutov zpracováním libreta expozice 
bez řešení urbanisticko-architektonických úprav (tyto zůstaly na úrovni ideového návrhu) 
a zároveň bylo navržené řešení porovnáno s expozičními možnostmi urbanisticko-archi-
tektonické studie ateliéru Arch.Design, s. r. o., Brno. Zpracované libreto bylo prezentováno 
Pracovní skupině RM 03.03.2011 za účasti zpracovatelů marketingové studie (pořizovatel 
Odbor rozvoje). Všichni zúčastnění se shodli na tom, že zpracovatelé libreta by měli po-
kračovat v intencích prezentovaného záměru, a to zpracováním podrobné dokumentace 
expozic včetně urbanisticko-architektonického řešení a vyčíslení finančních nákladů na 
realizaci. Podrobné libreto expozice a urbanisticko-architektonickou studii zpracoval  
ing. arch. Jiří Stejskalík. V současné době se zpracovává dokumentace pro územní řízení.

Městský park Michalov
V roce 2011 byla zrušena zvláštní pracovní skupina Rady města pro revitalizaci parku Micha-
lov. Odborem byla realizována a zpřístupněna veřejnosti „Sbírková expozice skleníků – II. 
etapa“, k níž byl vydán tištěný průvodce s podrobnými informacemi a barevnými ilustra-
cemi.

Revitalizace zámku v Přerově
V roce 2011 pokračovaly v souladu s Programem regenerace a revitalizace zámku v Přerově 
(schválen 2002) práce na obnově zámku. Nákladem 1,5 mil. Kč byly dokončeny úpravy spo-
jené se zpřístupněním a využitím prostoru jižního parkánu. Takzvaná letní scéna s novým 
pódiem a hledištěm pro devadesát lidí vznikla mezi hradbami přerovského zámku v těsném 
sousedství městské galerie. 

Environmentální vzdělávání, 
výchova a osvěta (EVVO)
Dotace na podporu aktivit v oblasti EVVO
Již od roku 2007 město poskytuje dotace na podporu aktivit v oblasti EVVO, a to v souladu 
se zastupitelstvem schválenými Zásadami pro poskytování dotací na podporu aktivit v ob-
lasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. V roce 2011 byly schváleny pro tento 
účel finanční prostředky ve výši 150 000 Kč. Celkem bylo podpořeno 7 aktivit v úhrnné část-
ce 149 695 Kč.  Dále byla přímou dotací ve výši 200 000 Kč podpořena činnost střediska 
environmentální výchovy včetně záchranné stanice pro handicapované živočichy v areálu 
ORNIS Muzea Komenského v Přerově (Ornitologická stanice). 

Středisko environmentální výchovy a záchranná stanice
pro handicapované živočichy

Středisko environmentální výchovy (SEV) a Záchranná stanice pro handicapované živoči-
chy sídlí v areálu Ornitologické stanice (ORNIS) Muzea Komenského v Přerově v Bezručově 
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ulici. I v roce 2011 se ORNIS podílela na organizaci každoročních akcí pro veřejnost a výstav 
(Den Země, Vítání ptačího zpěvu, Ptačí festival, Evropská noc pro netopýry, Soví noc, Vá-
noční strom pro ptactvo, výstava Život mokřadů, výstava Dary lesa apod.). Součástí bohaté 
programové nabídky jsou i výukové programy pro školy (Sovy do škol, Živá zahrada, Dary 
lesa, Stromy apod.). V areálu je přístupná otevřená expozice ochrany ptactva (Ptačí zahrada 
Františka Gintera) a výukový amfiteátr s užitkovými rostlinami a léčivými bylinami. Každo-
roční vysoká návštěvnost ORNIS čítá přes 6000 účastníků a ekoporadna SEV zodpovídá 
stovky dotazů ročně.
Záchranná stanice pro handicapované živočichy je od 3. 8. 2009 řádně registrovanou zá-
chrannou stanicí poskytující komplexní péči o zraněné živočichy mimo velkých savců. V roce 
2011 zde bylo přijato a ošetřeno celkem 193 (2010 – 172) živočichů (savci 99, ptáci 94), při-
čemž celkem 92 (2010 – 49) zvířat z tohoto počtu bylo úspěšně vypuštěno zpět do přírody 
a dalších 18 (2010 – 28) zůstává na přezimování. Nově bylo zřízeno zimoviště pro ježky. Zá-
chranná stanice je využívána i k osvětové činnosti jako součást organizovaných prohlídek 
a výukových programů, například v r. 2011 Svět vzhůru nohama aneb Náš soused netopýr 
pořádaná k Mezinárodnímu dni zvířat ve spolupráci s Českou společností na ochranu neto-
pýrů. Vyvrcholením sezony v r. 2011 byla tradiční Zahradní slavnost v areálu v Bezručově 
ulici dne 24. 7. 2011 (230 návštěvníků).

Centrum ekologické výchovy Střediska volného času 
ATLAS a BIOS Přerov

Historie BIOS se datuje do roku 1985, kdy vznikla Okresní stanice mladých přírodovědců 
jako školské zařízení pro děti a mládež. Zájmová činnost spočívala zejména v pravidelné 
výchově formou přírodovědných zájmových kroužků. Název Biologická stanice (BIOS) 
získalo zařízení v roce 1992. Výchovně-vzdělávací činnost střediska se značně rozšířila  
a poskytovala postupně komplexnější nabídku také nepravidelných činností, zejména 
vzdělávacích programů a soutěží ekologického charakteru. V souvislosti s platností novely 
školského zákona získala BIOS v roce 2005 nový název Stanice zájmových činností BIOS, 
Přerov. V té době se profilovala jako školské zařízení pro zájmovou výchovu v oblastech 
chovatelství, přírodovědy a environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Od 1. led-
na 2008 byla Stanice zájmových činností BIOS sloučena s DDM Atlas a nyní pracuje pod 
hlavičkou Středisko volného času ATLAS a BIOS a poskytuje ekologické vzdělávání a vý-
chovu pro všechny věkové skupiny dětí, žáků a studentů. Pracují zde 3 oddělení (chova-
telství, ekologické výchovy a příležitostných aktivit) vedená odbornými pracovníky, kteří 
spolupracují s 11 externisty a několika dobrovolníky. Nabízí široké spektrum zájmových 
kroužků od 7 let věku (rybářský, teraristika, chov drobných savců, malí badatelé, výtvarné 
ekohrátky pro děti, Stopaří rodinka, vodácký apod.), dále bohatou nabídku ekologických 
výukových programů pro děti od předškolního věku až  po střední školy včetně, pořádá 
přírodovědné soutěže (v r. 2011 již XXV. ročník oblíbené a prestižní soutěže Naší přírodou), 
výstavy, okresní a krajská kola olympiád, nepravidelné pobytové akce, exkurze a pobyto-
vé tábory. BIOS spolupracuje s ORNIS a městem při každoroční celosvětové akci Ukliďme 
svět (v r. 2011 akce připadla na 20. duben), kdy žáci škol uklízejí odpadky v areálu ORNIS  
a BIOS, v okolí lagun a podél řeky Bečvy.

Soutěž pro školy ve sběru baterií
Soutěž základních škol na území města Přerova v odděleném sběru použitých baterií  
a monočlánků probíhá již od školního roku 2004/2005. Od 1. ledna 2006 se do této soutěže 
zapojily i mateřské školy. Baterie přinesené dětmi do škol a školek jsou sváženy Technickými 
službami města Přerova, s. r. o. Výsledky soutěže bývají každoročně vyhodnoceny ke konci 
školního roku a nejlepší školky a školy bývají odměněny. Ve školním  roce 2010/2011 k 20. 
květnu 2010 bylo vytříděno celkem 2428 kg použitých baterií. Z tohoto množství základní 
školy nasbíraly 270 kg, zatímco mateřské školy 2158 kg. Nejlépe si tradičně vedla MŠ Lově-
šice s 286 kg použitých baterií, což představuje 11,4 kg na žáka. Od zahájení sběru použitých 
baterií ve školách, tj. od školního roku 2004/2005 do 20. 5. 2011 bylo ve všech školách se-
sbíráno celkem 12 616,5 kg.

První přerovská cyklojízda
Studenti gymnázia Jakuba Škody ve spolupráci s Odborem a městskou policií uspořádali 
v rámci projektu „Cyklocity“ dne 24. září 2011 první veřejnou cyklojízdu. Studentský projekt 
je věnován popularizaci městské cyklistiky jako rovnoprávné součásti městské dopravy. 
Cyklojízda měla start i cíl na náměstí T. G. Masaryka, kde byl po dojezdu bohatý sportovní 
a kulturní program.

Komunální odpad
Každý občan města Přerova vyprodukoval v roce 2011 cca 377,9 kg komunálního odpadu 
(v roce 2010 – 355 kg, v roce 2009 – 352 kg, v roce 2008 – 406 kg, v roce 2007 – 392 kg,  
v roce 2006 – 299 kg, v roce 2005 – 263 kg, v roce 2004 – 251 kg, v roce 2003 – 224 kg, 
v roce 2002 – 218 kg, v roce 2001 – 196 kg), z toho vytříděného 72,1 kg (v roce 2010 – 
50,32 kg, v roce 2009 – 53 kg, v roce 2008 – 83,6 kg, v roce 2007 – 83,6 kg, v roce 2006 
– 26,6 kg, v roce 2005 – 23,6 kg, v roce 2004 – 18 kg, v roce 2003 – 14 kg, v roce 2002 –  
13 kg, v roce 2001 – 11 kg), což představuje 19 hmotnostních procent z celkového množství 
komunálního odpadu (v roce 2010 – 14,17 %, v roce 2009 – 15,0 %, v roce 2008 – 20,6 %, v 
roce 2007 – 21,3 %, v roce 2006 – 8,9 %, v roce 2005 – 8,97 %, v roce 2004 – 7,2 %, v roce 
2003 – 6,23 %, v roce 2002 – 5,96 %, v roce 2001 – 5,65 %).
V roce 2011 odevzdali občané v rámci tzv. zpětného odběru výrobků 174,984 tun elek-
trozařízení (např. ledničky, televize, počítače, varné konvice, zářivky, výbojky apod.) a 
9,846 tuny baterií a akumulátorů. Místem zpětného odběru v Přerově je sběrný dvůr 

v areálu technických služeb, dále červené stacionární kontejnery umístěné na veřejně 
přístupných stanovištích v Přerově-Městě, včetně místních částí, sběrné nádoby, tzv. 
E-boxy ve veřejně přístupných prostorách budov magistrátu a ostatní místa zpětného 
odběru, tj. školy a některé prodejny. 

Vytříděné druhotné suroviny byly v roce 2011 předávány k dalšímu zpracování a vy-
užití:

PAPÍR přes firmu Remat s. r. o. do papíren v Otrokovicích nebo Žimrovicích, případně do 
papíren v rakouském Pittenu
SKLO přes firmu AMT s. r. o. Příbram do skláren
PET LÁHVE ke zpracování a recyklaci firmě Zeopol, s. r. o., nebo výrobci PET a HDPE láhví 
EXESIOR GROUP s. r. o. nebo drcené do Číny
NÁPOJOVÉ KARTONY – odbyt zajišťován přes autorizovanou obalovou společnost  
EKO-KOM a. s. 
PLASTOVÉ FÓLIE firmě Remat s. r. o. nebo firmě Kromexim, a. s., Kroměříž
NEBEZPEČNÉ ODPADY firmě Biopas, spol. s r. o., Kroměříž

Statutární město Přerov je zapojeno do systému EKO-KOM, díky němuž získává na 
základě množství vytříděného komunálního odpadu a předložení dokladů o jeho 
předání k dalšímu využití finanční odměnu. Za rok 2011 tato odměna činila 2 758 
489 Kč (v roce 2010 – 3 560 610 Kč, v roce 2009 – 3 401 754 Kč, v roce 2008 – 
3 034 887 Kč, v roce 2007 – 2 842 602 Kč, v roce 2006 – 1 966 152 Kč, v roce 2005 
– 1 877 000 Kč, v roce 2004 – 1 450 000 Kč). Část finančních prostředků z této 
odměny v celkové výši 205 788 Kč byla použita na nákup nádob (košů) na třídění 
odpadu do přerovských základních škol. 

Poplatek za komunální odpad
V roce 2011 činil 500 Kč na jednoho poplatníka a rok. Poplatek pro vlastníka stavby určené 
nebo sloužící k individuální rekreaci činil 250 Kč.
V roce 2012 činí 500 Kč na jednoho poplatníka a rok. Poplatek pro vlastníka stavby určené 
nebo sloužící k individuální rekreaci činí 250 Kč.

Systém nakládání s komunálním odpadem
Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů vznikajících na území města Přerova (systém nakládání s komunálním odpa-
dem) se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 13/2001, ve znění obecně závazných vyhlášek 
č. 5/2002, č. 2/2007 a č. 3/2008. V souladu s OZV a zákonem o odpadech občané povin-
ně třídí PAPÍR, SKLO, PET LÁHVE, NÁPOJOVÉ KARTONY, NEBEZPEČNÝ ODPAD, OBJEMNÝ  
ODPAD, ZBYTKOVÝ ODPAD. 
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Množství jednotlivých složek komunálního odpadu (v tunách) v letech 2001–2011

ROK papír sklo PET kovy oděvy pneu vraky
ne-
bezp.

ob-
jemný

zbytkový CELKEM

2001 149,4 248,5 85,4 6,9 4,9 40,8 976,7 7979,0 9492,6

2002 155,7 266,7 142,4 7,8 9,3 48,9 1524,9 8347,4 10503,1

2003 162,2 293,5 158,4 7,8 1,4 53,4 1756,6 8274,0 10707,3

2004 353,6 280 153,9 9,5 2,8 70,2 1720,8 9266,5 11857,3

2005 528 346 191 10,8 81,1 1 784 9504,4 12415,3

2006 611 392,5 173,6 8,7 58,3 2274,8 10516,5 14035,4

2007 3249x 424 193,9xx 9,8 21 2238 12099 18234,9

2008 3161x 456,7 231xx 3,33 9,5 2349 12567 18778

2009 1739x 383 277,5xx 5 11,65 2543 11172 16131

2010 1 553x 438 286,2xx 1,7 13,6 2595,3 11298 16185,8

2011 1612x 454,6 241,6xx 841 89,9 16,8 11,55 2651 11202 17120,45

x   zapojeny sběrny a výkupny papíru na území města a organizovaný sběr papíru ve školách

xx včetně nápojových kartonů a plastové fólie
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Provozovatelem systému nakládání s komunálním odpadem, včetně zařízení, která jsou 
jeho součástí, jsou Technické služby města Přerova, s. r. o.
Součástí systému jsou:

veřejně přístupná stanoviště a odpadové nádoby,
stanoviště na tříděný odpad (papír, sklo, PET láhve a nápojové kartony),
stanoviště na směsný (zbytkový) komunální odpad,
stanoviště pro velkoobjemové kontejnery na objemný odpad z domácností (rozmístění 
2x ročně – jaro, podzim),
stanoviště pro velkoobjemové kontejnery v zahrádkářských osadách (rozmístění 2x roč-
ně – jaro, podzim),
stanoviště pro pytlový sběr komunálního odpadu v rekreačních oblastech v období od 
1. dubna do 30. listopadu,
stanoviště v místních částech Přerov III–XIII pro mobilní sběr nebezpečných složek komu-
nálního odpadu (svozové vozidlo 2x ročně – jaro, podzim),
stanoviště v místních částech Přerov III–XIII pro pytlový sběr PET láhví a nápojových kar-
tonů,
sběrny a výkupny papíru a organizovaný sběr papíru ve školách,
skládka komunálního odpadu v Přerově-Žeravicích, která slouží k ukládání komunálního 
odpadu nejen z území města Přerova, ale i z okolních obcí,
dotříďovací linka v Přerově-Žeravicích, která slouží k dotřídění využitelných složek komu-
nálního odpadu, jako jsou papír, sklo, PET láhve, nápojové kartony,
sběrný dvůr v areálu technických služeb určený k odkládání nebezpečných složek komu-
nálního odpadu; pro občany částí Přerov III–XIII je zabezpečován dvakrát ročně, vždy na 
jaře a na podzim, mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu; v roce 2011 
tento sběr prováděla firma Biopas, spol. s r. o., Kroměříž; sběrný dvůr rovněž slouží jako 
místo zpětného odběru výrobků – elektrozařízení, zářivek a výbojek, monočlánků a ba-
terií.
Kromě zařízení provozovaných Technickými službami města Přerova, s. r. o., jsou na 
území města provozována soukromými subjekty dvě zařízení na recyklaci stavebních 
odpadů:
Recyklační závod v Přerově-Lověšicích, provozovatel RESTA DAKON, s. r. o. 
Recyklační dvůr Žernavá v Přerově-Předmostí, provozovatel Koop Agro FM, s. r. o.

Tato zařízení nejsou součástí systému města.

Sběr textilu
Sběr textilu je prováděn prostřednictvím speciálních bílých kontejnerů. Celkem 16 těchto 
kontejnerů je umístěno v Přerově-Městě, v blízkosti veřejně přístupných stanovišť odpado-
vých nádob na komunální odpad a jedna sběrná klec v areálu sběrného dvora technických 
služeb. Občané mohou do těchto kontejnerů a sběrné klece odkládat např. oděvy, bytový 
textil, kabelky, obuv, batohy, hračky plyšové i dřevěné. Textilie se do kontejnerů odkládají 
v igelitových taškách nebo pytlích.
Jakékoli informace k provozování systému nakládání s komunálním odpadem vám poskyt-
nou: Magistrát města Přerova, Odbor správy majetku a komunálních služeb (tel. 581 268 
276), nebo Technické služby města Přerova, s. r. o. (tel. 581 291 111).

Vodní hospodářství na území města Přerova 
a v jeho místních částech
Vodní toky 
Nejvýznamnějším vodním tokem protékajícím městem Přerov v délce cca 9,5 km je řeka Beč-
va. Její tok vytvářejí dva pramenné toky – Rožnovská Bečva (38 km) a Vsetínská Bečva (59 
km). Oba toky pramení ve Vsetínských vrších a mají soutok ve Valašském Meziříčí. Odtud již 
vodní tok pokračuje jako Spojená Bečva a k soutoku s Moravou má ještě dalších 61 km. Celko-
vá plocha povodí Bečvy nad soutokem s Moravou je 1626 km2. Šířka koryta se pohybuje od 15 

do 50 m. Na území Přerova je u jezu Přerov vybudována malá vodní elektrárna.
Správcem vodního toku – Povodí Moravy, s. p., byly v roce 2011 provedeny následující čin-
nosti týkající se řeky Bečvy:

Dokončení prací na odstranění nánosů v korytě v lokalitě „U loděnice“, pod jezem Pře-
rov
Vytažení těžkou mechanizací a likvidace popadaných porostů z koryta Bečvy 
Sanace nátrže Dluhonice
Úsek Kozlovice–Přerov, oprava toku a sanace průsaku levobřežní hráze „U tenisu“ (sana-
ce nátrží a sanace hrázového průsaku bentonitovou rohoží)
Úsek pod jezem Přerov – oprava toku (sanace nátrže na levém břehu)
Provedeno sečení na území města Přerova podél toku při čtyřech sečích o ploše 450 000 m2.

Povodňová aktivita v Přerově souvisí nejčastěji se zvýšenými průtoky řeky, přičemž určující 
je výška hladiny měřená na limnigrafické stanici Dluhonice.
Jednotlivé limity pro stupně povodňové aktivity jsou:

Na řece Bečvě nebylo v roce 2011 dosaženo žádného stupně povodňové aktivity. Aktuální 
informace o hydrologické situaci lze získat na stránkách www.chmi.cz nebo www.pmo.cz. 
Dne 5. 9. 2011 bylo stanoveno opatřením obecné povahy, které vydal Krajský úřad Olomouc-
kého kraje, nové záplavové území pro pěti-, dvaceti- a stoletou povodeň a zároveň byla vy-
mezena aktivní zóna.
V aktivní zóně záplavového území se nesmí umisťovat, povolovat ani provádět stavby s vý-
jimkou vodních děl a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury. V aktivní 
zóně lze za určitých podmínek provádět pouze údržbu stávajících staveb, popř. stavební 
úpravy. 
Mapy záplavového území lze najít na webu města:
http://www.prerov.eu/cs/magistrat/mapove-centrum-gis/mapy-zaplavovych-oblas-
ti.html

Řeka Bečva je sjízdná i pro vodáky, a to z Valašského Meziříčí až po soutok s Moravou 
(za obcí Troubky). Řeka je sjízdná většinou celoročně a je určena pro začátečníky. Nej-
hezčím úsekem pro splutí je úsek Hustopeče nad Bečvou–Přerov.
Dalším důležitým vodním tokem je Strhanec. Tento mlýnský náhon při řece Bečvě za-
číná u manipulačního stavidla v  Oseku nad Bečvou a dále přes Národní přírodní rezer-
vaci Žebračka vtéká do Přerova, kde se jeho koryto rozdvojuje. Jedno z ramen se vlévá 
u přerovské Sokolovny zpět do Bečvy, druhé pak až u chemického závodu Precheza a. 
s. u Dluhonic. Na vodním toku jsou vybudovány 4 malé vodní elektrárny, z toho dvě na 
území obce Přerov – MVE Lýsky a MVE Jelínkův mlýn. Zvýšená hladina vodního toku 
Strhanec a hrozba vylití vody z koryta tohoto vodního toku hrozí především v zimním 
období, kdy při větších mrazech zamrzají česle u Jelínkova mlýna a tím je znemožněn 
plynulý průchod vod. V roce 2011 byl tento problém řešen jedenkrát za spolupráce Ha-
sičského záchranného sboru, kdy byly česle proplachovány horkou vodou.
Vodní tok Olešnice pramení na jižních svazích Oderských vrchů a na území obce 
Přerov protéká místními částmi Penčice, Penčičky, Lhotka a Žeravice. Kapacita ko-
ryta Olešnice v luční a polní části je menší než pětiletá voda. K rozlivům dochází po 
poměrně plochém inundačním území většinou do pravého břehu. K velkému zapla-
vování pozemků při povodních většinou nedochází. V zastavěné časti obci je koryto 
Olešnice v průměru kapacitní do Q50. Při velkých vodách zde dochází k drobným 
rozlivům. Povodňová aktivita v těchto místních částech souvisí nejčastěji se zvýše-
nými průtoky vodního toku Olešnice, přičemž určující je výška hladiny měřená na 
limnigrafické stanici Kokory.

Jednotlivé limity na stanici Dluhonice pro stupně povodňové aktivity jsou:

1. stupeň H = 370 [cm] 1. SPA (bdělost)

2. stupeň H = 450 [cm] 2. SPA (pohotovost)

3. stupeň H = 530 [cm] 3. SPA (ohrožení)

3. stupeň H = 723 [cm] 3. SPA (extrémní povodeň)

Limnigrafická stanice Dluhonice 

  Vodočetná lať u limnigrafické stanice
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Na vodním toku Olešnice bylo v roce 2011 dosaženo dvakrát prvního stupně povodňové 
aktivity, a to 22. 7. a 15. 8. Aktuální informace o hydrologické situaci lze získat na stránkách 
www.chmi.cz nebo www.pmo.cz. 
Místními částmi Újezdec a Lověšice dále protéká vodní tok Svodnice. 
Všechny uvedené vodní toky jsou ve správě Povodí Moravy, s. p.

Vodní nádrže
Přerov

Městský rybník: vodní plocha o rozloze 1,8 ha, sportovní revír ČRS MO Přerov
Laguna I a II: vodní plochy o rozloze 4,9 ha

místní část Lýsky
Vodní nádrž: vodní plocha o rozloze 9,36 ha, dříve zásobování obyvatelstva pitnou vo-
dou, nyní využití jako rybářský sportovní revír ČRS MO Přerov

místní část Předmostí: 
Rybník: vodní plocha o rozloze 3,16 ha, chovný rybník ČRS MO Přerov

Kanalizace
Kvalitu vodních toků se snaží město chránit budováním kanalizačních sítí se zaústěním na 
čistírny odpadních vod.
Provozovatelem kanalizace a čistíren odpadních vod je společnost Vodovody a kanalizace 
Přerov, a. s. 

Místní část Kozlovice – v r. 2011 vydáno stavební povolení na akci „Kanalizace Kozlovice“
Místní část Dluhonice – v r. v roce 2011 projednáván a zpracováván projekt k územnímu řízení. 

V souvislosti s těmito připravovanými akcemi je žádoucí realizovat akci „Přerov 
– Levobřežní a pravobřežní sběrače“, na kterou bylo také již vydáno stavební po-
volení. V rámci této akce má být realizovaná rekonstrukce a dostavba kmenových 
stok na pravém a levém břehu řeky Bečvy včetně výstavby retenčních nádrží. Cílem 
této akce je především zlepšit funkci kanalizačního systému města Přerova a re-
alizací retenčních nádrží docílit snížení zatížení recipientu znečištěním z jednotné 
kanalizační sítě města za dešťových událostí. Investorem této akce je společnost 
Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.
V městské části Čekyně má být vybudována nová splašková kanalizace DN 250–
300, v celkové délce 5,1 km, na levém břehu potoka Olešnice bude situována vlast-
ní ČOV (1200 EO). Na tuto ČOV budou výhledově napojeny Penčice.

Vodovod
Ve městě Přerov i ve všech jeho místních částech je vybudován vodovod pro záso-
bování obyvatelstva pitnou vodou. Majitelem a provozovatelem vodovodu je spo-
lečnost Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. 
Skupinový vodovod Přerov–Švédské Šance a Čekyně zásobuje odběratele z Přerova 

I-Město a dále z místních částí Předmostí, Lověšice, Kozlovice, Dluhonice, Újezdec, 
Henčlov, Lýsky, Popovice, Žeravice, vodou ze dvou zdrojů – z úpravny vody Troubky  
a Ostravského oblastního vodovodu. 
Skupinový vodovod Bělotín–Hranice–Lipník zásobuje odběratele z místních částí 
Čekyně, Vinary a Penčice vodou ze dvou zdrojů vodou z Ostravského oblastního 
vodovodu a vodního zdroje Lhotka.

Myslivost
Myslivost jako cílevědomá činnost v krajině zabezpečuje některé nezastupitelné funkce, 
např. ochranu zvěře a jejího biotopu, péči o zvěř v době nouze, včetně jejího přikrmování, 
regulace některých druhů zvěře a zvířat, realizace veterinárních a zdravotních opatření u 
zvěře (léčba proti parazitům a jiné). Myslivecké hospodaření v honitbách je zabezpečováno 
v rozmezí mezi minimálními a normovanými stavy u hlavních druhů zvěře, kterými jsou 
v našich podmínkách srnčí, bažantí a zaječí zvěř.
V rámci územní působnosti Magistrátu města Přerova, jako orgánu státní správy 
myslivosti, se myslivecky hospodaří na celkové ploše 34 715 hektarů honební plochy 
rozdělené do 35 honiteb. Přehled členění honebních pozemků (výměry v hektarech) 
podle druhu pozemků:

Z tohoto počtu je 34 honiteb společenstevních a jedna vlastní honitba Lesů České republiky. 
Právo myslivosti v těchto honitbách trvale vykonává 629 osob jako držitelů platných lo-
veckých lístků. Využívá se při tom 254 psů s příslušnou loveckou upotřebitelností, z tohoto 
počtu je 153 ohařů. V honitbách je po tzv. dobu nouze, tedy v období, kdy zvěř má omezené 
možnosti přístupu k přirozené potravě (např. zimní období, povodně apod.) k dispozici 508 
slanisk k předkládání potřebné soli jako výživového doplňku, 651 zásypů pro drobnou zvěř, 
414 krmelců pro spárkatou zvěř a z důvodu stále častějšího nedostatku vody je v letních 
měsících provozováno 115 napajedel.  
V průběhu roku 2011 ještě doznívaly některé nepříznivé důsledky z povodní v roce 2010. 
Přehledy o početním zastoupení a výskytu vybraných druhů zvěře každoročně poskytuje 
sčítání zvěře, které vyhlašuje příslušný orgán státní správy myslivosti na přelomu měsíců 
února a března. Výsledky posledního sčítání některých druhů zvěře a i zvířat v honitbách 
k 31. 3. 2012 je uveden v tabulkovém přehledu:

Z uvedeného tabulkového přehledu vyplývá, že u bažantí zvěře a kachny divoké 
dochází ke každoročnímu vypouštění v počtu několika tisíc jedinců pro posílení po-
četního stavu. Z připravované legislativní změny u zvláště chráněného druhu zvěře 
– kormorána velkého, který devastuje ichtyofaunu ve vodních tocích a plochách, 
bylo na udělenou výjimku v roce  2011 odloveno 33 kusů.
Pro rok 2012 zůstává největší starostí u myslivců vývoj početního zastoupení zajíce 
polního, zejména po výrazném úbytku této zvěře na podzim loňského roku, kdy se 
plán z tohoto důvodu splnil jen na 50 %, a naopak stále se zvětšující zastoupení a 
sezonní výskyt černé zvěře (prasete divokého) a v posledních dvou letech i daňčí 
zvěře, a s tím související riziko vzniku škod na polních kulturách a predačním tla-
kem černé zvěře i na drobné zvěři. 

Zvyšování podílu listnatých dřevin je žádoucí i z hlediska přibližování k přirozené 
skladbě dřevin v této oblasti. Nadále prioritním úkolem lesního hospodářství při 
zabezpečování veřejně prospěšných funkcí je ochrana lesního ekosystému a obno-
va lesních porostů. V roce 2011 bylo trvale odňato pouze 0,007 ha lesa a 0,01 ha 
dočasně, převážně v rámci stavební činnosti. Naopak nově došlo k prohlášení za 
lesní pozemky u celkové plochy 4,02 ha. 
Ze škodlivých činitelů se v minulém roce nejvíce podílel z lesních hmyzích škůdců 
lýkožrout smrkový a lesklý v některých částech jehličnatých lesních porostů. Dále 
se projevovalo působení postupujícího škodlivého původce choroby v porostech ja-
sanů, kterým je fytopatogen Chalara fraxinea Kow., kdy napadené části jsou zbar-
vené do šedohněda a působí korní nekrózy (léze) a jejich celkové chřadnutí. 

Odkanalizování na ČOV 

Přerov I-Město Henčlov

Přerov II-Předmostí Henčlov

Přerov III-Lověšice Henčlov

Přerov IV-Kozlovice Henčlov*

Přerov V-Dluhonice Henčlov*

Přerov VI-Újezdec Henčlov

Přerov VII-Čekyně Čekyně*  

Přerov VIII-Henčlov Henčlov

Přerov IX-Lýsky Henčlov*

Přerov X-Popovice Henčlov

Přerov XI-Vinary Henčlov

Přerov XII-Žeravice Žeravice

Přerov XIII-Penčice Čekyně*

* pouze záměr, odkanalizování na centrální ČOV zatím nerealizováno

Zemědělská 
půda

Lesní 
pozemky

Vodní plocha Ostatní 
pozemky

Celkem 

28 444 4 080 777 1 414 34 715

Druh Sčítaný stav v ks Odlov v ks

Srnčí zvěř – celkem 1 608 586 +137 úhyn

Zajíc polní 3 513 1 353

Králík divoký 45 –

Bažant obecný 2 741 4 048

Kachna divoká 452 2 862

Jezevec lesní 76 7

Kuna les. a skal. 546 110

Bobr evropský 75 –

Vydra říční 2 –

Kormorán velký 1 442 33

Koroptev polní 363 –

Výr velký 13 –
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Jednotlivé limity na stanici Kokory pro stupně povodňové aktivity jsou:

1. stupeň H = 190 [cm] 1. SPA (bdělost)

2. stupeň H = 240 [cm] 2. SPA (pohotovost)

3. stupeň H = 290 [cm] 3. SPA (ohrožení)

3. stupeň H = 423 [cm] 3. SPA (extrémní povodeň)
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TIRÁŽ: PŘEROVSKÉ LISTY
   

 

V srpnu bude mít galerie ve své na-
bídce díla špičkových autorů, jako 
jsou J. Anderle, A. Born, V. Kulhá-
nek, J. Liesler, J. Slíva, S. Kulina, 
M. Richter a další. Grafička, malířka 
a ilustrátorka Marina Richter vystudo-
vala obor ilustrace a grafika. Ilustrova-
la několik knih, k nejkrásnějším patří 
ilustrace k Shakespearovým dílům 

Král Lear a Sonety. Je okouzlující, 
jakým způsobem ovládá techniku lep-
tu – měkkého krytu. Dokázala v této 
technice své umělecké přednosti a na- 
vázala na klasickou tradici tohoto  
umění a především na odkaz Jiřího An-
derleho, Karla Demela nebo Oldřicha 
Kulhánka. Srpnovou nabídku doplní 
keramika Martina Dudka.

Film USA a Velké Británie. Akční, krimi, 
drama, thriller. Je tomu již osm let, co se 
Batman vytratil do noci, čímž se tak  
z hrdiny změnil v uprchlíka.

V POHYBU (2D)
Americká animovaná komedie, český da-
bing.

Americká komedie. John (Mark Wahlberg) 
jako malý pronesl přání, aby jeho plyšový 
méďa začal mluvit. Stal se zázrak a mluvící 
medvěd se stal mediální hvězdou. Jak roky 
ubíhaly, méďovi zůstal jediný fanoušek – 
John a ten přehlíží, že okolí se na jeho sou-
žití s méďou dívá čím dál rozpačitěji... 

 
V POHYBU (2D) 

 

Dokumentární film Velké Británie. Bez 
hmyzu, bychom my savci nemohli existo-
vat. Jsou recyklanty a zázračnými opylovači 
podílejícími se na novém vývoji, na kterém 
je závislá celá příroda. V průkopnickém 3D 
filmu, se ocitneme tváří v tvář světu, kde 
dešťové kapky padají jako ruční granáty.

Francouzský akční, sci-fi, thriller. Uprch-
nout odtamtud je nemožné. Dostat se tam 
je šílenství. Lidstvo našlo způsob, jak 
ochránit svět před zločinci. Ti nejhorší  
z nejhorších jsou drženi na místě, ze 
kterého není úniku. Mimo Zemi...

Americká animovaná komedie, český 
dabing.

Americký, akční, dobrodružný, thriller. 
Agent Jason Bourne zlikvidoval tajný 
vládní program společně s jeho tvůrci. Šlo 
však jen o špičku ledovce...

Americký, animovaný, dobrodružný. Film 
je propojením velkolepé vizuálně realistické 
animace a skutečných nálezů a vykopávek 
z paleontologických sbírek z celého světa. 
Sleduje rodinu Dolichorhynchopsů  při 
jejich putování starodávnou vodní říší, kde 
se setkávají s jedinečnými mořskými tvory.

 

Film USA a Kanady. Sci-fi, akční, dobro-
družný, thriller.

Film USA, Itálie a Španělska. Režisér Wo- 
ody Allen. Film je složený ze čtyř povídek.

Česká romantická komedie. Režie Jan Hře-
bejk, hrají  Jiří Langmajer, Luděk Munzar 
a další. Kolegové elektrikáři dostanou na-
bídku na exotickou „brigádu“ na karibském 
ostrově. Tam je doprovodí jejich manželky, 
a právě tam se zrodí plán, po kterém už jejich 
sexuální život nebude nikdy stejný.

 
 

Film USA, akční, drama, fantasy. Dlouhé 
věky od dob, kdy bohové vyhráli svůj 
mytický zápas proti Titánům, se zjevuje 
nové zlo.

 

Italský romantický film.

 

Snové obrázky naivní malířky 
Emmy Srncové a její dcery Báry 
Srncové zaplní Galerii Střed na 
celé prázdniny. Návštěvníci pře-

rovské Galerie Střed uvidí zasně-
né krajiny, zamilované dvojice  
na kolech či klauny v červenobíle pr-
chavých trikotech.

Od 7. srpna do 2. září zaplní Galerii měs-
ta Přerova výstava Setkávání – Stretá-
vania s podtitulem Děčín a Bardějov  
v obrazech a fotografiích. Vernisáž vý-

stavy se uskuteční 10. srpna v 17 hodin. 
Návštěvníci uvidí ucky zachycená cha-
rakteristická zákoutí dvou spřátelených 
měst při  Děčína a Bardějova.

V srpnu  vystavuje v minigalerii výtvar-
ník Jiří Chmelař, který žije a tvoří v Do-
maželicích. Jeho obrazy jsou výsledkem 
individuálního studia a spolupráce s ma-
lířem Janem Hladkým. Většina obrazů 
vzniká, nebo má svůj počátek v ple-
néru. Rád maluje krajiny v malebných 

horských oblastech Jeseníků a Beskyd. 
Nejvíce používanou technikou je olej 
a pastel. Na obrazech mu jde o zachycení 
neopakovatelné atmosféry místa a tímto 
způsobem navodit určitou náladu. Vy-
stavuje nejen v Česku, ale i v Německu, 
Rakousku a dalších zemích.

Od srpna jsou v Krámku pro radost 
k vidění originální tašky a etue textilní 
výtvarnice Zuzany Krajčovičové, která 
žije a tvoří ve Slavonicích. Její módní 

doplňky s etnomotivy mají své obdi-
vovatelky také ve Francii, Itálii, Portu-
galsku a v Izraeli, kde Krajčovičová už 
několikrát vystavovala.

 KOZLOVSKÁ 8, PŘEROV, TEL. 581 201 031, 731 672 514TEL. 581 202 216, WWW.KINOHVEZDA.CZ

 KRATOCHVÍLOVA 22, PŘEROV, TEL. 581 201 571

 HORNÍ NÁMĚSTÍ 1, PŘEROV, TEL. 725 310 307

 KOMENSKÉHO 2, PŘEROV, TEL. 581 217 508

 NA MARKU, PŘEROV, TEL. 608 408 295
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