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Stále více českých domácností se 
pod záštitou měst a obcí spojuje, aby 
na elektronických aukcích společně vy-
soutěžily nižší ceny energií. Přerované 
tuto šanci dostanou také. Pokud se je-
jich pojítkem stane zájem o levnější 
elektřinu či plyn, mohou už od ledna 
roku 2014 ušetřit. Důležité je, aby se 

do řetězce zapojilo co nejvíce domác-
ností. Obecně platí, že čím větší je balík 
zakázky, tím příznivější je cena. 
„Elektronické aukce využívá Přerov 
u veřejných zakázek už několik let. 
Díky této možnosti se nám podaři-
lo ušetřit přes šest milionů korun. 
Vzhledem k dobrým zkušenostem 

jsme si řekli, že by bylo dobré, kdyby 
obdobným způsobem mohli ušetřit 
i lidé z Přerova a okolí. Proto jsme 
se spojili s odborníky, kteří aukci za-
jistí,“ uvedl přerovský radní Tomáš 
Dostal. 
Lidé, kteří se rozhodnou na tuto na-
bídku kývnout, se mohou od 2. do  

25. září – vždy v pondělí a ve středu 
od jedné hodiny do šesti – registrovat 
v nově zřízeném kontaktním centru, 
které vznikne ve Výstavní síni Pasáž 
v Kratochvílově ulici. Pak mohou če-
kat na výsledek elektronické aukce, 
jež by se měla uskutečnit koncem 
října.   PokRaČováNí Na stR. 2

Domácnosti mohou ušetřit za elektřinu i plyn

Červencové teploty lámaly rekordy. Rtuť teploměru se vyšplhala na 30 stupňů Celsia, 

kdo nemusel být v práci, vyhledával stín, nebo si užíval vodních radovánek u vody. 

Penčické koupaliště, které má ideální polohu – kousek od lesa a dostatečně vzdálené 

od městské aglomerace, bylo v obležení lidí. Teplota vody 24 stupňů, na slunci až 

35 stupňů Celsia, na nově opravené terase si plnými doušky užívali slunce naturisté. 

„Návštěvnost je v těchto horkých letních dnech vysoká. Ve všední dny tu máme více 

než čtyři stovky lidí,“ informovala plavčice Kristina Obručová z koupaliště v Penčicích. 

Přerovské koupaliště lámalo rekordy, během slunného víkendu tam zamířilo až 

1800 lidí. Foto: Ingrid Lounová (ILo)

Výstavba cyklostezky do Želatovic už začala
Na konci listopadu se už cyklisté projedou po kompletní cyklostezce 
z Přerova až do Želatovic. V posledním červencovém týdnu se stavební děl-
níci pustili do 1,1 km dlouhého úseku, který naváže na stávající cyklostezku 
z Želatovic, která dosud končila v poli. Vybudování cyklostezky brzdila 
zdlouhavá jednání při výkupu pozemků, teď už její výstavbě nic nebrání. 
„Přednostně dokončíme tu část cyklostezky, která povede kolem Základní 
školy Želatovská, aby stavební práce v tomto úseku skončily do 1. září,“ 
uvedl Michal Zácha, náměstek přerovského primátora. Cyklostezka s chod-
níkem tak povede od kruhového objezdu u Hané až do Želatovic. Celý úsek 
bude stát  téměř 12 milionů korun.  (ILo)

Ve škole Svisle už panuje stavební shon
Po třítýdenním prázdninovém klidu je v Základní škole Svisle znovu ruš-
no. V posledním červencovém týdnu se naplno rozběhly stavební práce. 
„Do konce srpna musí stavební firma stihnout výměnu oken a vymalování 
tříd. Prvního září se tak děti vrátí do nových učeben. V interiéru budovy se 
po nástupu dětí do školy nebude bourat ani prášit,“ informoval o přestavbě 
ZŠ Svisle náměstek primátora Přerova Michal Zácha. Výměna oken a za-
teplení budovy včetně nové fasády přijde na 17,6 milionu korun. Všechny 
stavební práce budou dokončeny do poloviny listopadu. Do 14 dnů by měly 
začít stavební práce také v Základní škole U tenisu, ty oproti původnímu plá-
nu zdrželo stále probíhající výběrové řízení na zhotovitele stavby.  (ILo)

Svatovavřinecké hody se blíží
Největší událostí přerovského léta budou o druhém srpnovém víkendu 
Svatovavřinecké hody. Bohatý program slibuje pestrou škálu hudebních žán-
rů. Páteční hudební nabídku na hlavním pódiu na náměstí TGM začne v pod-
večer přerovská Synkopa 2010, po ní se představí hity Jiřího Schelingera, 
František Ringo Čech a závěr pátečního entrée bude patřit skupině Pirillo 
a Pavlu Novákovi. Sobotní program zahájí Academic Jazz Band a poté bude 
následovat vystoupení dalších kapel. Kostýmovaný loučový průvod s ohňo-
vou show jsou naplánovány ve 20.30 hodin. V neděli dopolední blok zahájí 
Cimbálová muzika Primáš, po ní budou následovat další vystoupení a ve-
čer zakončí populární hudební skupina Buty. Hodovou atmosféru zpříjemní 
i nedělní historický jarmark na Horním náměstí. Podrobný program najdete  
na str. 15.  (ILo)   

Zatím je ideální léto!



„Aukce bude probíhat na internetu. 
Zájemci, kteří chtějí uspořit za ener-
gie, sdruží svou nabídku prostřednic-
tvím společnosti eCENTRE. Jejich 
společný balík bude nabídnut všem 
dodavatelům, kteří se pohybují na čes-
kém trhu. Ti začnou o svého klienta 
soutěžit – a v rámci konkurence bu-

dou snižovat svou cenu,“ vysvětlil 
Petr Karola z přerovského magistrátu. 
Systém je podle něj vyzkoušený a za-
ručený. „Je jasné, že pokud domácnos-
ti nakupují energie jednotlivě, je jejich 
vyjednávací pozice malá a slabá. Když 
spojí síly, stanou se pro dodavatele 
zajímavým klientem. Do aukce se 

nemusejí hlásit jen domácnosti, ale 
i celá bytová sdružení a také firmy,“ 
doplnil Karola. Například v Říčanech 
lidé díky společné aukci uspořili bez-
mála sedm milionů korun. U elektric-
ké energie to byla 16procentní úspora, 
u plynu dosáhla úspora skoro třiceti 
procent.
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Více informací se lidé dozvědí na in-
formační schůzce ve čtvrtek 8. srp-
na v 16.30 hodin ve Smetanově 
ulici č. 7, ve dvorním traktu ma-
gistrátu.
Dotazy k e-aukci lidé mohou po-
sílat na adresu: martina.bilkova@
ecentre.cz

Domácnosti mohou ušetřit za elektřinu i plyn

Následky červnových povodní jsou 
v Děčíně stále živým tématem. 
Primátor Přerova Jiří Lajtoch při- 
vezl ve čtvrtek 11. července do měs-
ta na Labi smlouvu o pomoci, jíž se 
Přerov zavazuje, že Děčínu pošle 
na účet sto tisíc korun. „Děčín je 
naše partnerské město, proto jsme se 
rozhodli mu pomoci, i když chápe-
me, že naše peníze jsou jen kapkou 

v mnohamilionových škodách,“ řekl 
Jiří Lajtoch. 
Povodeň způsobila Děčínsku ško-
dy za více než sedmdesát milio-
nů korun. „Dodnes se mnozí lidé 
nemohou vrátit do svých domovů 
nebo pokračovat v podnikatelské 
činnosti, bude ještě několik měsíců 
trvat, než se i na sportoviště vrá-
tí život,“ uvedla děčínská tisková 

mluvčí Markéta Lakomá. Jenom 
za zničené komunikace a mosty 
zaplatí Děčínští dvacet milionů ko-
run. „Náklady na obnovu majetku 
města i jednotlivců jsou obrovské. 
Vítáme každou finanční pomoc, 
která nám s obnovou města pomůže. 
Daru Přerova, které si ukrojilo ze 
svého rozpočtu, aby nám pomohlo, 
si velmi vážíme,“ řekl při podpisu 

smlouvy náměstek děčínského pri-
mátora Pavel Sinko. 
Kromě stotisícové „injekce“ vyhlási-
li zástupci Přerova i veřejnou sbírku 
„Povodně Děčínsko 2013“, do níž 
lidé mohou přispívat libovolnými 
částkami. Dárci, kterým není lhostej-
ný osud lidí z druhého konce repub-
liky, už konto 5612452/0800 pomalu 
plní.   (KOM)

Kamiony projíždějící místní částí 
Přerova – Dluhonicemi jsou už mi-
nulostí, obec stráží zákazové značky. 
Těžkotonážní auta nad 3,5 tuny tak 
od poloviny července beztrestně obcí 
neprojedou. 
„Těžká doprava sužuje obec už několik 
let, lidé si stěžovali na poničené silni-
ce, hluk, prach, praskající domy. Teď 
si Dluhoničtí oddechnou. Dopravní 

značení omezující vjezd na silnici 
mezi místní částí Přerov-Dluhonice 
a obcí Rokytnice je platné od soboty 
13. července,“ konstatoval náměs-
tek přerovského primátora Michal 
Zácha. Ten po letošní náročné zimě 
žádal Správu silnic Olomouckého 
kraje i o opravu komunikace, která 
byla v Dluhonicích v dezolátním sta-
vu. „Vozovka je alespoň provizorně 

vyspravená. Kamiony, které si tudy 
krátily cestu, jí opravdu daly zabrat. 
S předsedou místní části jsme se shod-
li, že zákazová značka pro auta nad 
3,5 tuny snad bude do budoucna řeše-
ním problémů,“ dodal Michal Zácha. 
Obdobné opatření chystají zástupci 
Přerova i pro Kozlovice.  Radnice 
už zahájila jednání s krajem, kterému 
frekventovaná cesta patří.  (KOM)

Děčínu pomohou peníze také od Přerovanů

Kamiony Dluhonicemi už nejezdí

Uspořit za energie mohou i domácnosti. Foto: Ingrid Lounová

A co jsou povinni zájemci o aukci 
konkrétně udělat? „Musejí do kon-
taktního centra přinést kopii smlouvy 
se stávajícím dodavatelem elektric-
ké energie či zemního plynu – a to 
včetně všech případných dodatků 
a všeobecných podmínek. Pak musejí 
předložit kopie ročního vyúčtování 
a číslo SIPO či účtu, ze kterého platí 
zálohy. Podepíšou zároveň smlouvu 
s námi – tedy dodavatelskou firmou,“ 
upřesnila Martina Bílková ze společ-
nosti eCENTRE.  
Pro  občany je tato služba bezplat-
ná – nezaplatí za ni ani korunu. 
„Pořadatelské firmě neplatí za zpro-
středkování žádnou částku ani město 
Přerov. Činnost společnosti, která 
aukce provádí, je hrazena z předem 
stanovených aukčních poplatků pro 
dodavatele, který zvítězí v aukci,“ vy-
světlil radní Tomáš Dostal.  (KOM)

Máte zájem o funkci
přísedícího u soudu?
Zastupitelstvo města Přerova 
bude volit přísedící Okresního 
soudu v Přerově. V případě zájmu 
o tuto funkci se můžete do kon-
ce srpna přihlásit v Kanceláři 
primátora, nám. TGM 2, Přerov  
(1. patro – Zdeněk Daněk) nebo 
zaslat žádost se základními ži-
votopisnými údaji na e-mail:  
zdenek.danek@prerov.eu
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Nabídka příměstských táborů 
v Přerově je velmi bohatá – děti si 
mohou vybrat podle svých zálib nebo 
podle programové nabídky. Sportovní 
tábory jsou zaměřené na fotbal, ta-
nec nebo cyklistické výlety, a te-
matické tábory zase děti zavedou 
do světa pirátů, japonských nindžů 
nebo podmořského ráje pohádko-
vého Nema. Nejvíce příměstských 
táborů v Přerově pořádá Středisko 

volného času Atlas a Bios a Klub 
Dlažka. „Během léta máme pro děti 
dvanáct příměstských táborů. Cena 
tábora se pohybuje od 950 do 1300 
korun a je odvislá od počtu výletů 
se vstupným na hrady, zámky nebo 
do zoo,“ upřesnila Blanka Mašková, 
ředitelka SVČ Atlas a Bios. 
Klub Dlažka připravil pro děti devět 
příměstských táborů. „Letos jsme 
zaznamenali dvojnásobný zájem 

o příměstské tábory, než tomu bylo 
v minulých letech,“ uvedl Jaroslav 
Biolek z Klubu Dlažka. „Pro mnohé 
rodiče je únosnější zaplatit jedenáct 
stovek za týdenní příměstský tábor, 
než dát dva a půl tisíce za pobyt 
v přírodě. Druhým důvodem, proč 
volí raději příměstský tábor, je strach 
o své ratolesti,“ zmínil Jaroslav 
Biolek z Klubu Dlažka.  Některé 
rodiny vysílají své potomky i na dva 
příměstské tábory. Vyhovuje jim, že 
mají děti denně pod dohledem a ve-
čer se jim vracejí domů a nehrozí tak 
stesk po rodičích. Na rozdíl od po-
bytového tábora je na příměstském 
táboře pláč po rodičích spíše výjim-
kou. „Hned první den nám chvíli šes-
tiletý Ríša plakal, ale asi po hodině 
ho tesknění přešlo a další dny byl 
v pohodě,“ zmínila Kinga Hajduk, 
praktikantka příměstského tábora 
Dlažky. A jak vypadá běžný režim 
na příměstském táboře? Rodiče nebo 
prarodiče ráno dítě přivedou k místu 
srazu a kolem 17. hodiny si děti zase 
vyzvednou. „My dětem zajišťujeme 
obědy a dopravu na výlety včetně 
vstupného, svačinky si nosí z domo-
va,“ vysvětlil Michal Novosad, ve-
doucí příměstského tábora Dlažky. 
O každodenní program se starají 
zkušení vedoucí a praktikanti. Pokud 
jim počasí přeje, většinu času se 
snaží trávit v přírodě.  (ILO)

První hodiny v Přerově, které mají 
telefonické propojení se záchrannou 
službou a městskou policií, jsou na-
instalovány poblíž dětského hřiště 
v Jasínkově ulici. V případě, kdyby 
se děti zranily, nebo by jim někdo 
ubližoval, mohou si zdarma přivo-
lat pomoc.
„Myšlenka vzniku bezpečných hodin 
nás napadla v době, kdy se mluvilo 
o rušení telefonních budek. Na hodi-
ny z hřiště děti dobře vidí a nemohou 
se vymlouvat, že přijdou domů poz-
dě. Telefonní spojení na zdravotníky 
a policii je také důležité. V případě 

zranění mohou zdravotníci dětem 
radit třeba i to, jak pomoci kamará-
dovi,“ objasnila Jana Kostelníková 
z občanského sdružení Přijdu včas.
Přerovské speciální hodiny jsou už 
deváté v Česku a jejich pořízení 
zaplatili sponzoři. Město uhradilo 
jen 25 tisíc korun za usazení hodin 
a přípojku. „Ve školce si i s malý-
mi dětmi povídáme, jaká nebezpečí 
by je mohla na ulici a hřišti potkat. 
O těchto hodinách si taky řekneme, 
jen musíme děti poučit, že se nesmějí 
knoflíky s telefonem mačkat zby-
tečně, ale jen v nutných případech,“ 

uvedla učitelka Marta Školoudíková, 
která si spolu s dětmi přišla novinku 
na dětské hřiště prohlédnout.  (ILO)

Příměstské tábory jsou v kurzu

Hodiny zastanou i funkci telefonu

Jaký smysluplný program vymyslet dětem během prázdnin? Podobnou otázku si 
klade většina rodičů dětí školou povinných. Letní tábory nabízejí bohatý program 
se soutěžemi, sportovním vyžitím i koupáním. Ne každý rodič si ale může dovolit 
zaplatit dva a půl tisíce korun za týdenní pobyt dítěte v přírodě. V kurzu jsou proto 
tábory příměstské, které tolik rodinný rozpočet nezatíží.

Dětí na příměstském táboře jsme se 
zeptali, co je nejvíce baví.

Tomáš Jarolím, 
9 let, Lhotka
Na tábor jezdím už 
od svých čtyř let, 
letos pojedu ještě 
na dva příměstské 

tábory. Nejvíc mě baví hrát ringo 
a fotbal. Včera jsme byli na výletě 
v Rajnochovicích a hráli jsme tam 
ringo. Tam se mi líbilo.

Valentýna 
Nevřelová, 7 let, 
Horní Moštěnice
Letos jsem na tá-
boře poprvé, a to 
hned na dvou tá-

borech. Zatím mě nejvíce bavilo za-
chraňovat kamarádku Monču, kterou 
unesl pirát. A ještě se těším na slony 
do zoologické zahrady v Ostravě.

Lukáš Doležal, 
12 let, Kroměříž
Jsem na táboře už 
potřetí a na konci 
prázdnin pojedu 
ještě na jeden tá-

bor – na Simpsonovy. Naši mě každý 
den ráno přivezou do Přerova a na-
večer jsem zase doma v Kroměříži. 
Na táboře se nejvíce těším, až na-
jdeme poklad 4. Hokage.

Anna Jehlářová, 
7 let, Přerov
Jsem tu poprvé, ale 
už tu mám kama-
rádky – Klaudinku 
a Simonku a ještě 

další. Dnes jsme na laguně házeli talí-
ře, hra se jmenuje discgolf a docela mi 
to šlo. Nejvíce se ale těším do zoo.

Táňa Turovská, 
11 let, Olomouc
Jsem v Přerově 
na prázdninách 
u babičky a ta mě 
každý den vodí 

do biologické stanice. Na Atlase tan-
číme orientální tance s šátky a vějíři, 
děláme i keramiku a taky pojedeme 
na výlet na Helfštýn. Na hradě bu-
deme mít taneční vystoupení, tak 
se těším.

Ptala se a fotografovala  
Ingrid Lounová

ANKETA  

Pokud je venku hezky, tráví děti na příměstském táboře většinu času v přírodě. 

 Foto: Ingrid Lounová

Jana Kostelníková vysvětluje dětem funk-

ci tlačítek – propojení s policií a se zá-

chrankou. Foto: Ingrid Lounová



04 Aktuálně z přerovA

Kamery v ulicích hlídají pořádek, 
dopomohly dopadnout vandaly

Čtrnáct kamer v ulicích Přerova zaznamenává běžný život ve městě. V případě, že 

se děje něco nekalého, vyráží na místo motohlídka městské policie.

 Foto: Ingrid Lounová 

Šestnáct let hlídá bezpečí a pořádek v ulicích Přerova kamerový systém. Zpočát-
ku měli lidé k oku „velkého bratra“ nedůvěru, báli se narušení svého soukromí. Až 
postupem času si na téměř všudypřítomné kamery zvykli. V současné době jsou už 
monitorovány i soukromé objekty, kamery hlídají interiéry prodejen a některé ob-
chodní domy. V Přerově kamery dohlížejí hlavně na místa, kde často dochází k poru-
šování pořádku, k ničení majetku nebo k nočním šarvátkám.

12PřerovsKých 
zastavení

Prvních šest kamer městského mo-
nitorovacího systému bylo v Přerově 
nainstalováno už v roce 1997, o rok 
později přibyly další tři kamery. 
V současné době čítá městský mo-
nitorovací systém v Přerově 14 ka-
mer. Sledovací, ovládací i záznamová 
zařízení jsou umístěná v prostorách 
dispečinku městské policie, pokud 
strážníci v ulicích Přerova zazname-
nají potenciálně nebezpečnou situa-
ci, vysílají na místo hlídku městské 
policie.

Kuráž mají pobertové za tmy
„Díky kamerám bylo odhaleno už 
mnoho trestných činů, velmi dů-
ležité je i jejich preventivní poslá-
ní. Sprejovat na fasády, vysypávat 
odpadkové koše nebo páchat další 
trestnou činnost se případným delik-
ventům nevyplatí. Kamery totiž mo-
nitorují riziková místa a jsou dobrým 
důkazním prostředkem,“ informoval 
radní Jaroslav Čermák, který je zá-
roveň manažerem prevence krimi-

nality. Velmi důležitá je spolupráce 
se spoluobčany, kteří by neměli být 
nevšímaví ke svému okolí. „Asi před 
měsícem telefonovala strážníkům 
svědkyně, která si na parkovišti všim-
la podezřele se pohybujícího mladí-
ka s nějakým předmětem. Strážníci 
na místo nasměrovali kameru a muže 
po chvíli objevili, jak vylézá z křoví. 
Pohyb muže monitorovali a na místo 
vyslali motohlídku. Mladíka strážníci 
zadrželi o několik ulic dále. Přiznal 
se, že se vloupal do auta a odnesl si 
z něj koženou bundu a další cennos-
ti,“ popsal jeden z posledních přípa-
dů Čermák. Kamerový systém ale 
není všemocný, zaznamenává jen ta 
místa, kam jsou kamery namířeny. 
V Přerově se jedná o riziková mís-
ta – Kojetínskou, Husovu a Denisovu 
ulici, náměstí TGM, ulice v cent-
ru města, autobusové nádraží nebo 

Inzerce A131002268

Památník lovců mamutů v Předmostí. 
„Spolupracujeme i s republikovou 
policií, která se na nás obrací v pří-
padě, že potřebuje kamerový záznam 
z určité lokality, kde došlo k trestné 
činnosti. Nasnímané záznamy ar-
chivujeme několik týdnů,“ vysvět-
lil zástupce ředitele městské policie 
Miroslav Komínek. Často se na stráž-
níky s žádostí o pomoc obracejí i sami 
občané. „Ptají se nás, jestli kamery 
sledují i jejich dům nebo parkoviště, 
a to v konkrétní dobu, kdy tam došlo 
k nějakému poškození nebo krádeži,“ 
dodal Komínek.
Poslední nainstalovaná kamera hlí-
dá před vandaly nový Tyršův most. 

„Hned po otevření mostu jsme byli 
upozorněni, že na sochy hlavně 
v noci šplhají mladí lidé, kteří se 
vracejí z barů a zábav. Aby nedošlo 
k poškození soch, ale také ke zranění 
často alkoholem posilněných odváž-
livců, hlídá most kamera. V přípa-
dě potřeby jsou strážníci na místě 
do několika minut,“ doplnil Čermák. 
Zatím poslední případ, kdy kamery 
přispěly k dopadení tří pachatelů, 
kteří ničili odpadkové koše, doprav-
ní značky a veřejné osvětlení, se stal 
na začátku prázdnin. Policie České 
republiky už mladé delikventy vy-
šetřuje ze spáchání trestného činu. 
 (ILO)

Jedna kamera je součástí výslechové místnosti Policie ČR v budově 
bývalého Chemoprojektu. Slouží jako důkazní materiál vyšetřovaných 
traumatizovaných obětí trestných činů. „Bohužel v posledních letech 
přibývá případů násilí na bezbranných – na dětech, ženách i seniorech. 
Často se jedná o velmi závažnou trestnou činnost – domácí násilí, se-
xuální delikty páchané na dětech nebo hrubé násilí vůči dříve naroze-
ným,“ zmínil Jaroslav Čermák. Speciální místnost má navodit atmosféru 
domácího prostředí a předejít nepříjemné traumatizaci vyslýchaných 
obětí. Výslechovou místnost se záznamovým zařízením využívají poli-
cisté ve spolupráci s psychology až třikrát týdně.
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Byty se prodávají obálkovou metodou

Inzerce A131001075

Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů
 Osmek 5. 8.
 Horní náměstí 12. 8.
 Seifertova u výstaviště 19. 8.
 Svornosti 26. 8.
 Na odpoledni u lékárny 5. 8.
 Riedlova křižovatka 12. a 26. 8.
 Za mlýnem 3 19. 8.
 Sokolská parkoviště 5. a 19. 8.
 Sokolská u domu 28 12. a 26. 8.
 V. Dlážka školní jídelna 5. 8.
 P. Jilemnického u VST 19. 8.
 Na hrázi za mostkem 12. a 26. 8.
 Mervartova 9 5. a 19. 8.
 tř. 17. listopadu zezadu 12. a 26. 8.
 Dluhonice točna 6. 8.
 Dluhonice u bývalé školy 13. a 27. 8.
 Wurmova za KSZ 20. 8.
 Jižní čtvrť u bývalých jeslí 6. a 20. 8.
 Jižní čtvrť I/4 13. a 27. 8.
 Šrobárova 13 6. 8.
 Kozlovská parkoviště 13. a 27. 8.
 Pod valy u parkoviště 20. 8.
 Bayerova 2 6. 8.

 Svisle za samoobsluhou 13. a 27. 8.
 Trávník parkoviště 20. 8.
 Trávník u Chemoprojektu 20. 8.
 Budovatelů 1 6. a 20. 8.
 Budovatelů 5–7 6. 8.
 U tenisu parkoviště 13. a 27. 8.
 U rybníka u trafa 7. a 21. 8.
 Petřivalského parkoviště 28. 8.
 Tyršova parkoviště 14. 8.
 Dvořákova u Rusalky 7. 8.
 Dvořákova u garáží 14. a 28. 8.
 Purkyňova denní pobyt 21. 8.
 B. Němce za VST 14. a 28. 8.
 Optiky u lékárny 7. 8.
 Husova dvůr 21. 8.
 Pod skalkou parkoviště 7. 8.
 Olomoucká u stavebnin 14. 8.
 Hranická u bývalé cihelny 21. 8.
 Dr. M. Horákové 28. 8.
 Alšova u stadionu 7. a 21. 8.
 Pod hvězdárnou parkoviště 14. a 28. 8.
 Žižkova u kašny 8. 8.
 Lověšice u parku 15. 8.

 Lověšice U sokolovny 22. 8.
 Vaňkova dvůr 29. 8.
 Kozlovice začátek obce 8. a 22. 8.
 Kozlovice náves 15. a 29. 8.
 Nerudova 33 8. 8.
 Tománkova u garáží 15. a 29. 8.
 Wolkerova 15 22. 8.
 Fr. Rasche u parku 8. a 22. 8.
 Na loučkách 15 15. a 29. 8.
 V. Novosady u kostela 8. a 22. 8.
 Újezdec Větrná 15. 8.
 Újezdec malé hřiště 29. 8.
 křiž. Teličkova–Sportovní 9. a 23. 8.
 Popovice U trati 16. a 30. 8.
 Vinary u garáží 9. 8.
 Vinary Ve dvoře 16. 8.
 Vinary Mezilesí II 23. 8.
 Vinary Růžová 30. 8.
 Penčičky u malého obchodu 9. 8.
 Henčlov náves 16. 8.
 Henčlov Sokolů 16. 8.
 Henčlov křiž. Hliník, Nová 30. 8.
 Henčlov křiž. Hliník, Martinská 30. 8.

 Výmyslov 30. 8.
 Penčice u pošty 23. 8.
 Čekyně nad rybníčkem 9. 8.
 Čekyně k sokolovně 16. 8.
 Čekyně náves 23. 8.
 Čekyně Na červenici 30. 8.
 Lýsky k obchodu 9. 8.
 Lýsky za mostkem 23. 8.
 Žeravice Na návsi 16. 8.
 Žeravice Lapač 30. 8.
 Jasínkova za Priorem 22. 8.

Obálkovou metodou prodává město 
Přerov 28 volných bytových jedno-
tek, dvanáct z nich je s pohledáv-
kou. Každý byt má cenu stanovenou 
znaleckým posudkem. „Zájemci si 
mohou byty prohlédnout, svou na-

bídku vloží do obálky a tu doručí 
na podatelnu magistrátu,“ vysvětlil 
princip obálkové metody náměstek 
přerovského primátora Michal Zácha. 
Uzávěrka podávání písemných nabí-
dek je úterý 13. srpna. Po stanoveném 

datu komise obálky otevře a vybere 
nejvyšší nabídku. Kompletní nabídka 
bytů včetně přihlášky a podmínek vý-
běrového řízení je na stránkách města 
www.prerov.eu. Byty různých veli-
kostí se prodávají v několika ulicích 

města – Na odpoledni, Jilemnického, 
Mervartova, na Jižní čtvrti, Pod skal-
kou, na náměstí Svobody nebo v uli-
ci Optiky. Místem podání přihlášek 
je podatelna magistrátu v Bratrské  
ulici 34.  (RED)
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V Michalově už znovu tryská fontána
Generální opravy se letos dočkala 
kašna v parku Michalov. To bylo 
také důvodem, proč byla kašna 
od jara odstavená a skrytá za plach-
tami. Od prvního prázdninového 
týdne už v ní znovu tryská voda. 
„Oprava kašny byla nezbytná, měla 
hluboké praskliny a prosakovala z ní 
voda. Bylo nutné udělat nové vnější 
i vnitřní izolace, které, jak se během 
oprav ukázalo, vůbec neměla. Nová 
je i betonová nádrž kašny,“ infor-
moval ředitel Technických služeb 

města Přerova Radek Koněvalík.  
Několikatýdenní oprava přišla měst-
skou kasu na 600 tisíc korun. Vodní 
prvek v Michalově pochází z dvacá-
tých let minulého století. Společně 
s hudebním altánem a kvetoucími 
magnóliemi patří už několik dese-
tiletí k nejoblíbenějším cílům foto-
grafů, nechybí ani na starých po-
hlednicích a v archivních dobových 
materiálech.  (ILO)

 Foto: Ingrid Lounová

BLOkOvé čIštění města
Strojový i ruční úklid města zajišťují  v daných lokalitách Technické 
služby města Přerova. Blokové čištění probíhá vždy ve středu od  
7 do 14 hodin.
7. 8. 2013 Dvořákova u garáží
14. 8. 2013 B. Němce
21. 8. 2013 Purkyňova, Ot. Jaroše, por. Vodičky, J. Nálepky, Želatovská
28. 8. 2013 Mikuláškova, Svornosti, Bajákova
4. 9. 2013 tř. 17. listopadu (dvůr), Svisle dvůr (za samoobsluhou)

Komise pro občanské záležitosti nabízí obřady vítání dětí, při kterých jsou 
novorozenci přijati mezi občany města zápisem do pamětní knihy. „Přihlásit 
se mohou i rodiče, kteří mají trvalé bydliště v Přerově, ale jejich dítě se 
narodilo mimo Přerov,“ informovala Ivana Veselá z Kanceláře primátora 
přerovského magistrátu. Rodiče dětí narozených v Přerově získají dotazník 
na matrice při vyřizování rodného listu. „Pořádáme také obřady zlatých a dia-
mantových svateb manželů, kteří oslaví 50 nebo 60 let společného života,“ 
upřesnila Veselá. Bližší informace zájemci získají v kanceláři primátora 
u Ivany Veselé, tel. 581 268 452, e-mail: ivana.vesela@prerov.eu.  (RED) 

Co se vám v Přerově nejvíce líbí – a co naopak nelíbí? Co podle vás 
nejvíce zhoršuje životní prostředí? Jste spokojeni s kulturou ve městě? 
A jak by podle vás měl vypadat Přerov v roce 2020? Měl by být mís-
tem průmyslu, čilého turistického ruchu, nebo spíše klidnou zelenou 
oázou? Tyto a další otázky čekají na Přerovany v anonymním dotazní-
ku, který pro ně připravili pracovníci Regionální agentury pro rozvoj 
střední Moravy. 
„Anketu bude možné vyplnit až do 17. srpna. Chceme tímto způsobem 
zjistit názory občanů Přerova a na základě nich zodpovědně připravit 
takzvaný Strategický plán ekonomického a územního rozvoje města 
Přerova pro období let 2014 až 2020. Jsme si vědomi, že plánování dal-
šího směrování města není možné bez znalosti názorů jeho obyvatel,“ 
uvedl přerovský primátor Jiří Lajtoch. Anketa probíhá na „třech fron-
tách“ – do ulic města vyrazili studenti, kteří zpovídají občany přímo 
v terénu, dotazník i se schránkami je k dispozici v Městském informač-
ním centru i v Galerii města Přerova na Horním náměstí – a navíc lze 
anketu vyplnit i elektronicky. 
„Zájemci ji najdou na stránkách www.prerov.eu  v sekci magistrát – roz-
voj města – aktuální informace,“ nastínil František Zlámal z přerovského 
magistrátu. Podle něj mohou výsledky ankety přispět třeba k vytipování 
vhodných rozvojových projektů či koncepčních dokumentů. „Jde nám 
všem přece o to, aby se Přerov rozvíjel správným směrem, aby město 
mohlo uskutečňovat svá strategická rozhodnutí a mohlo efektivněji čer-
pat peníze z různých dotačních titulů,“ řekl závěrem František Zlámal.
 (kOm)

Na matrice vítají občánky 
i manžele – jubilanty

Anketa napoví, jak by mohl 
vypadat Přerov v roce 2020

V přízemí přerovské matriky se pravidelně konají obřady vítání dětí. 

 Foto: Jan Čep
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Na rokli si změří síly jezdci z 16 zemí Evropy

„Mistrovství Evropy v autokrosu se 
jede na Přerovské rokli každoročně 
už od roku 1997, očekáváme účast až 
90 jezdců z 16 zemí z celé Evropy,“ 
informoval Karel Kleiner z pořádají-
cího Autoklubu Přerov.
Přerovská trať patří mezi ty nejrych-
lejší a navíc s nejvyšším převýšením 
(40 m).
„Účast kompletní evropské špičky 
slibuje zajímavé a strhující sportov-
ní zážitky. A nesmíme zapomenout 
hlavně na zdejší tahák, v podobě 
Ladislava Hanáka, který po přestu-

pu do královské třídy Super Buggy, 
letos bojuje o nejcennější vavříny,“ 
zmínil Kleiner.
ME je vypsáno pro divize Junior 
Buggy, Touring Autocross (plecho-
vá auta), Buggy 1600 a Super Buggy. 
Diváci se tak po celý víkend mají na co 
těšit. Na závodiště se mohou přepra-
vovat kyvadlovou dopravou. Pro 
všechny návštěvníky, kteří se chys-
tají na závody autem, je připraveno 

i záchytné parkoviště v těsné blízkosti 
areálu. Cesta přes Čekyňský kopec 
bude po oba dva dny od 6 do 19 ho-
din uzavřena. „Prosíme všechny ná-
vštěvníky, aby respektovali pokyny 
pořadatelské služby, do areálu se do-
stanou pouze ti, kteří mají volný vjezd 
vydaný Autoklubem Přerov,“ zdůraz-
nil Kleiner. Pořadatelé pamatovali 
i na nejmenší návštěvníky a pro děti 
připravili nejrůznější atrakce.  (RED)

Stovky fanoušků autokrosového sportu zamíří 24. a 25. srpna na Přerovskou rokli, 

kde se jede evropský šampionát.  Foto: archiv Autoklub Přerov

Všichni příznivci špičkového autokrosu by si neměli nechat ujít sedmý podnik 
letošního evropského šampionátu. Přerovská rokle mu bude patřit o víkendu  
24. a 25. srpna.

Program rozjížděk 
a finále
Sobota 24. SRpna
9.00–10.30 volné tréninky
11.00–15.00 měřené tréninky
16.00 první série rozjížděk

nEDělE 25. SRpna
9.30 druhé série rozjížděk 
11.30 slavnostní představení jezdců
12.45 třetí série rozjížděk
15.15 finále

ZASKLÍVÁNÍ 
BALKONŮ A LODŽIÍ

 www.stojan.cz

markýzy, ŽaLUzIE 
VENkOVNÍ rOLETy
SÍTĚ PrOTI HmyzU
GarÁŽOVÁ VraTa
LÁTkOVÉ rOLETy
rOLETy DEN/NOC

již 20 let na trhu
Vzorková prodejna v Čechách u Přerova

tel. 581 205 230, mobil: 602 890 587

Tak jednoduše zní pozvánka do celo-
státní soutěže, jež probíhá na webo-
vých stránkách města Přerova, kde je 
samostatná sekce o historii Žerotínů. 
Letní fotosoutěž, která má podpořit 
zájem turistů o historii slavného rodu, 
odstartovaly jako první sestry Pospí-
šilovy z Přerova. Ty vyrazily do te-
rénu s fotoaparátem na krku a své 
snímky přihlásily do soutěže. 
„Naše rodina se vypravila na celo-
denní výlet na Rusavu, první zastáv-
ku jsme si udělali v Dřevohosticích 
na zámečku, kde dříve bydleli Žero-
tínové. A protože se maminka zajímá 
o dějiny, tak nám povídala o historii 
rodu,“ prozradila osmiletá Ivana Po-
spíšilová. Její o čtyři roky starší sest-
ra Romana se soustředila na Přerov. 
„Doma máme spoustu fotek z dovo-
lených, ale naše rodné město nám 

v rodinném albu chybí. Při jedné 
z našich vycházek jsem udělala pár 
zajímavých záběrů na zámek, ve kte-
rém žili Žerotínové,“ popsala Roma-
na Pospíšilová. 
Fotografické snímky do soutěže mo-
hou lidé posílat na e-mailovou adre-
su fotosoutez.prerov@email.cz až 
do konce září, v průběhu října pak 
bude probíhat na stránkách Přero-
va hlasování, v listopadu už budou 
známa jména vítězů. Lidé nemusejí 
fotit jen sídla Žerotínů, důležité je, 
aby své snímky pořídili ve městech, 
kde Žerotínové žili. Navštívit mohou 
třeba Náměšť nad Oslavou, Brandýs 
nad Orlicí, Židlochovice, Dřevohos-
tice, Rosice, Strážnici, Moravskou 
Třebovou, Žerotín, Napajedla, Va-
lašské Meziříčí, Bludov, Rudu nad 
Moravou a další obce.  (KoM)

Fotosoutěž vzbuzuje zájem o rod Žerotínů
Navštiv město, kde žil rod Žerotínů. Svou vzpomínku 
zaznamenej do fotoaparátu a snímek pošli do soutěže 
Po stopách Žerotínů. Pak sleduj, jak se tvůj záběr lidem 
líbí. A nakonec – v případě úspěchu – můžeš vyhrát 
tablet, fotoaparát, mobil nebo knihy. 

Máte zdařilé  
záběry  
ze sportu?
Pracovníci kanceláře primátora při-
pravují kalendář na rok 2014, pro kte-
rý zvolili jediné téma – sport a volný 
čas v Přerově. Do jeho přípravy se 
mohou zapojit i fotografové, kteří 
vlastní obrázky zachycující sportovce 
v akci. „Snímky musí být v odpo-
vídající tiskové kvalitě, očekáváme 
fotografie zobrazující jedinečné, ale 
i zcela obyčejné sportovní okamži-
ky. Důležité pro náš kalendář je, aby 
z fotek bylo patrné, že byly poříze-
ny v Přerově,“ říká Zdeněk Daněk 
z kanceláře primátora, který kalendář 
připravuje. 
Lidé, kteří mají atraktivní fotky a chtě-
jí je bezplatně zveřejnit, mu je mohou 
až do konce srpna posílat na adresu: 
zdenek.danek@prerov.eu 
„Přivítáme snímky, jak lidé aktiv-
ně tráví volný čas – ať už budou 
na bruslích, kolech, nebo na novém 
discgolfovém hřišti na Laguně,“ do-
plnil Daněk. Nejlepší fotografie do-
stanou prostor ve stolním kalendá-
ři, ale i v nástěnném a v kapesním. 
 (KoM) Inzerce A131000876
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Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Magistrátu města Přerova informuje:

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
A PAMÁTKOVÁ PÉČE 
V ROCE 2012
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 2012 průměrná roční koncentrace oxidu dusičitého 
(NO

2
) ani oxidu siřičitého (SO

2
) nepřekročila platný imisní limit, ani u ozonu nedošlo 

k překročení přípustné četnosti. U základní znečišťující látky – suspendovaných 
částic PM10 (polétavý prach), byl v roce 2012 překročen 24hodinový limit 39krát 
(stanovená přípustná četnost činí 35x). Průměrná roční koncentrace PM10 byla 
naměřena v úrovni 31,0 µg/m3, stanovený limit činí 40 µg/m3.

Roční průměry koncentrací PM10 v mikrogramech na m3

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Přerov 51 42 35 32 32 39 44 45 42 42 41 30,4 29,5 32 34,8 32 31

Olomouc 39 40 29 28 34 42 48 48 35 42 48  – –  –  – – 33,4

Prostějov 46 33 31 29 36 35 36 39 33 35 39 29 28 31 34,4 32,6 30,1

Nadále magistrát zajišťoval pro obyvatelstvo zveřejňování informací o kvalitě ovzduší 
v Přerově 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 
hydrometeorologickým ústavem. Tabule jsou využívány i k informování obyva-
telstva v případě vysokých koncentrací znečišťujících látek v ovzduší. Magistrát 
v roce 2012 čtyřikrát upozornil obyvatelstvo na vysoké koncentrace znečišťujících 
látek v ovzduší (překročení zvláštního imisního limitu suspendovaných částic PM

10
 

– prachu). Tyto smogové epizody probíhaly ve dnech 30. 1.–16. 2. 2012 a potom 
jedenkrát během měsíce listopadu a dvakrát v prosinci 2012. Za rok došlo k nárůs-
tu registrace občanů využívajících zdarma zasílaných SMS informací o zhoršené 
kvalitě ovzduší z 548 na 810. 

Zdroje znečišťování ovzduší, emise
Stacionárními zdroji znečišťování ovzduší jsou zařízení spalovacího nebo jiného 
technologického procesu, které 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, od-
pad apod. Tyto zdroje se dělí podle míry svého vlivu na kvalitu ovzduší na kategorie 
na zvláště velké, velké, střední a malé. Podle technického a technologického uspořá-
dání se dále dělí na spalovací zdroje a ostatní stacionární zdroje. Zdroje produkující 
emise musí splňovat tzv. emisní limity, což jsou nejvýše přípustná množství znečiš-
ťujících látek vypouštěných do ovzduší. Všechny zvláště velké, velké a střední zdroje 
v Přerově jsou konstruovány a provozovány tak, aby legislativou stanovené emisní 
limity splňovaly. V roce 2012 bylo největšími provozovateli do ovzduší emitováno 
nejméně prachu za sledované období.
Od 1. 9. 2012 nabyl účinnosti zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. Tento nový 
zákon zjednodušeně řečeno zásadním způsobem změnil jak kompetence orgánů 
státní správy, tak vlastní členění zdrojů a povinnosti jejich provozovatelů. Například 
nově se již jedná jen o tzv. vyjmenované a nevyjmenované zdroje, namísto výše 
uvedených kategorií.

Vývoj emisí tuhých znečišťujících látek (prachu)  
u největších znečišťovatelů v letech 2001–2012 (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
2012 12,53 4,50 3,60 20,63

Stav znečištění ovzduší, imise
Imisemi se rozumí množství znečišťujících látek obsažených v ovzduší. Vývoj znečiš-
tění ovzduší na území města Přerova v průměrných ročních koncentracích (μg/m3) u tří 
nejsledovanějších škodlivin (SO

2
, NO

2
, PM

10
) je uveden v následující tabulce a grafu. 

Rok 2012 byl z hlediska imisí prachu třetím nejlepším ve sledovaném období.
látka 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
SO2 26 32 24 15 11 10 10 10 10 8 7 6 5,1 4,6 4,9 7,5 5,1 6,4
NO2 27 28 27 25 23 23 23 23 24 23 25 27 21,1 22,1 22,0 25,0 23,1 22,3
PM10  51 42 35 32 32 39 44 45 42 42 41 30,4 29,5 32,0 34,8 32,0 31,0

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.

Od roku 2007 zajišťuje město na pěti místech měření prašného spadu, který vypovídá 
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 blíz-
ké okolí a je velmi dobře patrný v grafu. (Depoziční limit pro prašný spad stanovený 
nařízením vlády (NV) č. 350/2002 Sb., 12,5 g/m2/30 dnů byl spolu s nařízením zrušen 
NV č.597/2006 Sb.). Od února 2011 se provádějí i kontrolní pozaďová měření v Čekyni, 
kde byl v roce 2012 naměřen průměrný prašný spad ve výši 1,33 g/m2/30 dnů. Jedná se 
tak o nejčistší měřenou lokalitu Přerova z hlediska prašného spadu.

Výsledky měření prašného spadu v Přerově v roce 2012
hodnota g/m2/30dní (t/km2/30dní)

MÍSTO 
MĚŘENÍ

měsíc
PRŮ-
MĚRleden únor březen duben květen červen červe-

nec srpen září říjen listo-
pad

prosi-
nec

DIDA 0,80 0,90 1,70 2,30 1,60 1,50 2,00 2,00 1,40 1,90 1,20 1,10 1,53
KŘIŽOVATKA 

KOMEN-
SKÉHO 

NOVOSADY

3,10 3,60 8,50 7,80 20,40 8,50 10,10 11,50 10,20 9,80 9,80 3,00 8,86

DALKIA 0,90 1,10 1,50 1,70 1,50 1,10 4,30 2,20 1,70 1,80 1,00 0,90 1,64
PRECHEZA 1,10 1,20 2,50 3,20 6,20 5,70 8,00 4,00 1,80 2,60 1,70 1,60 3,30
TSMP ZA-

HRADNICTVÍ 
MICHALOV

0,60 0,50 1,50 1,80 1,50 1,80 1,00 3,60 1,00 1,70 0,50 1,70 1,43

ČEKYNĚ 0,50 0,70 1,30 1,70 2,00 1,80 1,50 1,80 1,60 1,20 0,70 1,10 1,33
PRŮMĚR 1,17 1,33 2,83 3,08 5,53 3,40 4,48 4,18 2,95 3,17 2,48 1,57 3,02

Hodnoty ročních průměrných koncentrací znečišťujících látek

Emise prachu

Roční průměry koncentrací PM10
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Srovnání výsledků měření prašného spadu v Přerově za roky 2007–2012
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

2012 1,53 8,86 1,64 3,30 1,43 3,35

Poplatky
Za znečišťování ovzduší platí provozovatelé zdrojů poplatky. V roce 2012 vyměřil 
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 60 provozovatelům malých stacionár-
ních zdrojů na území Přerova poplatky v celkové výši 213 300 Kč, které byly příjmem 
města Přerova. V rámci rozšířené působnosti vedl odbor v roce 2012 v pověřeném 
správním obvodu poplatkové řízení celkem u 89 provozovatelů středních stacionár-
ních zdrojů znečišťování ovzduší a příjmem Státního fondu životního prostředí se 
stala částka 102 400 Kč. 

Měření emisí
Od roku 2002 zavedl zákon o ochraně ovzduší u malých stacionárních zdrojů po-
vinnost zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby (kominíka s akreditací) měření 
účinnosti spalování, množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest 
u spalovacích zdrojů 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 opakovala co dva roky a nevztahovala se na provozovatele 
malých stacionárních zdrojů umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro 
individuální rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro pod-
nikatelskou činnost. V roce 2012 bylo zkontrolováno celkem 199 protokolů změře-
ných zdrojů od 87 provozovatelů. U 1 provozovatele malého zdroje byla provedena 
kontrola dodržování povinností.

Vliv dopravy na ovzduší
Velmi významným zdrojem emisí je i doprava. Příspěvkem města Přerova ve pro-
spěch ovzduší je od roku 2011 provozování 18 autobusů městské hromadné dopravy 
na stlačený zemní plyn (CNG), čímž došlo k téměř úplné redukci primárních emisí 
prachu v jejich výfukových plynech.

Od ledna 2011 je účinná tzv. „zaplachtovací vyhláška“ – obecně závazná vyhláška 
č. 2/2010, o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných ma-
teriálů na území statutárního města Přerova. Tato vyhláška ukládá provozovateli vo-
zidla 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 nákla-
dového prostoru). Na její dodržování se zaměřili policisté dopravního inspektorátu 
PČR a městští strážníci. V roce 2012 bylo kontrolováno 18 vozidel. Po vyhodnocení 
podkladových materiálů bylo vedeno 5 správních řízení s provozovateli vozidel, při-
čemž byly uloženy pokuty v úhrnné výši 41 tisíc korun, ostatní byli písemně vyzváni 
k dodržování vyhlášky. 

Posuzování vlivů na životní prostředí – EIA, IPPC
V procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) zabezpečuje město zejména 
informování veřejnosti o záměrech investorů významných staveb, které podléhají pro-
cesu 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 záporné stanovisko. Bez tohoto stanoviska nelze vydat např. územní 
nebo stavební rozhodnutí. Město v souladu se zákonem (zák. č. 100/2001 Sb.) vy-
dává i vlastní vyjádření k oznámení záměru, dokumentaci či posudku dokumentace. 
V roce 2012 bylo v rámci procesu EIA projednáno 9 záměrů.
Podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o in-
tegrovaném registru znečišťování (IPPC) bylo v roce 2012 naším úřadem evidováno 
8 významnějších akcí.

Ochrana přírody a krajiny
Kácení dřevin
V roce 2012 vydal Odbor 139 (v roce 2011 – 127) rozhodnutí, kterými povolil ká-
cení 518 ks (247) stromů rostoucích mimo les, z toho 130 ks (8) stromů ovocných, 
302 ks (168) listnatých, 86 ks (71) jehličnatých a 14 894 m2 (2558 m2) keřů a nepo-
volil kácení 123 ks (111) stromů. Převážná část těchto dřevin (stromů a keřů) byla 
vykácena z důvodu stavební činnosti. Dále bylo Odborem přijato 84 (77) oznámení 
o kácení dřevin, jejichž kácení bylo provedeno z důvodů pěstebních, zdravotních 
a výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů, např. elektrizačního, vodního, silnič-
ního a drážního zákona. Na základě těchto oprávnění byly vykáceny dřeviny vzrostlé 
převážně přirozeným náletem, kdy se jednalo o opatření k zabránění nepříznivých 
vlivů na zařízení správců sítí a zařízení, odstraňování zdrojů ohrožení těchto zaří-
zení a zajištění jejich bezpečného provozu. Náhradní výsadba byla uložena v počtu 
5 460 ks (253) stromů a 132 630 ks (340 ks) keřů. (Poznámka: V závorce jsou pro 
srovnání uvedeny údaje za rok 2011).
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 stano-
veno, 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 mě-
řeného ve výšce 130 cm nad zemí 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 na-
chází celkem 12 ks památných stromů, z toho dva na území města Přerova. Jsou to:
•   jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) na ul. Šrobárova, významná solitéra a esteticky hod-
notný exemplář domácí dřeviny o výšce cca 20 m a stáří cca 140 let,

•   líska turecká (Corylus colurna) na nábř. Rudolfa Lukaštíka, významná solitéra a este-
ticky hodnotný exemplář cizokrajné dřeviny o výšce cca 20 m a stáří cca 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 nejdů-
ležitější 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, do-
klad směru šíření teplomilné flóry na Moravě.

•   přírodní památka Malé laguny – k. ú. Přerov, vyhlášeno 2008, výměra 3,07 ha; 
mokřadní 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 hod-
notná 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 

Prašný spad v Přerově – 2012
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jsou jimi jiné části krajiny, 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, zaregistrovaný v r. 1996; terénní deprese vznik-
lé pomístní těžbou vápence v minulosti. Významně jsou zde zastoupeny původní 
druhy rostlin, a to i ohrožené a silně ohrožené druhy.

•   Malá lipová – k. ú. Žeravice, zaregistrovaný v r. 1996; opuštěné plochy po těžbě 
písku s přilehlým úvozem. Severní strana je tvořena strmou stěnou. Z hlediska or-
nitologického představuje lokalita významné hnízdiště řady druhů ptáků.

•   Skalice – k. ú. Žeravice, 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, vyhlášený v r. 2001; význam-
ný exemplář popínavé dřeviny (stáří cca 20 let) pokrývající plochu štítu bytového 
panelového domu.

Veřejná zeleň
V roce 2012 vydal Odbor v rámci samostatné působnosti 4 povolení, v nichž stanovil 
podmínky pro zvláštní užívání veřejného prostranství. Souhlas a stanovení podmí-
nek 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. 
Od 1.7.2011 vydává souhlas vlastníka pozemku a stanovení podmínek zvláštního 
užívání Odbor správy majetku a komunálních služeb, oddělení správy ostatního ma-
jetku a komunálních služeb.

Památková péče
Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
Dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s roz-
šířenou působností“ byl Ministerstvem kultury vyhlášen již popáté. Tento dotační 
titul je určen na obnovu kulturních památek zapsaných v Ústředním seznamu kul-
turních památek ČR, které leží mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními 
kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky. Pro správní obvod 
města Přerova byla pro rok 2012 určena k rozdělení částka ve výši  515 000 Kč. 
Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, který za-
jišťoval administrativu tohoto „Programu“, přijal ve stanoveném termínu celkem 
5 žádostí o poskytnutí dotace z tohoto „Programu“. Po provedeném správním řízení 
byly Ministerstvem kultury poskytnuty účelové finanční prostředky na částečné po-
krytí obnovy památek takto:
•   Římskokatolická farnost Horní Moštěnice – obnova schodiště, madla a podlahy 
na kruchtě farního kostela Nanebevzetí Panny Marie ve výši 104 000 Kč

•   Římskokatolická farnost Penčice – restaurování sochy sv. Libora v Penčicích 
ve výši 95 000 Kč

•   Obec Uhřičice – restaurování sochy sv. Floriána v Uhřičicích ve výši 138 000 Kč
•   Městys Dřevohostice – výměna interiérových dveří v 2. NP zámku v Dřevohosticích 
ve výši 120 000 Kč

•   Obec Stará Ves – restaurování Svaté studánky a výměna dveří kaple P. Marie 
ve Staré Vsi ve výši 58 000 Kč

Podpora obnovy exteriéru staveb
Již od roku 2001 město poskytuje dotace na obnovu exteriéru památkově významných 
staveb, od roku 2006 je to podle zastupitelstvem schválených Zásad pro poskytování 
dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova. 
V roce 2012 byla k rozdělení schválena částka v celkové výši 150 000 Kč, finanční 
podpora byla Zastupitelstvem města Přerova schválena takto: 
•   vlastníkům objektu Kratochvílova 118/10, Přerov, ve výši 40 000 Kč na celkovou 
obnovu vnější fasády, vč. výměny oken

•   vlastníkovi objektu Svisle 2198/15, Přerov, ve výši 35 000 Kč na celkovou obno-
vu vnější fasády

•   vlastníkovi objektů Horní náměstí č. p. 8 a 9, Přerov, ve výši 30 000 Kč na obnovu 
vnější fasády vč. výměny klempířských prvků

•   vlastníkovi objektu Wilsonova 213/17, Přerov, ve výši 45 000 Kč na 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 
úřadu obce s rozšířenou působností. Evidence válečných hrobů se neustále doplňuje, 
aktuálně bylo k datu 31. 12. 2012 evidováno 171 válečných hrobů, přičemž válečným 
hrobem se 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 zahynuly 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. 2012 vedeno 2291 po-
hřbených či připomenutých osob. 

Revitalizace městského hřbitova
Pracovní skupina pro realizaci revitalizace městského hřbitova v Přerově pokračovala 
ve své práci, kdy se podílela na přípravě obnovy vnějšího pláště objektu staré obřadní 
síně (obnova fasády, výměna oken a dveří). Stavba byla realizována v r. 2012. Pracovní 
skupina projednávala podobu kolumbária rovněž v objektu staré obřadní síně. 

Revitalizace zámku v Přerově
V roce 2012 pokračovala činnost pracovní skupiny pro koordinaci Programu regenera-
ce a revitalizace zámku v Přerově. Pracovní skupina se zabývala využitím a podobou 
úprav západního parkánu v návaznosti na „Galerii města Přerova“. 

Dny evropského dědictví
Dny evropského dědictví (EHD – European Heritage Days) jsou již tradiční letitou 
významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí. 
České národní téma vyhlášené pro EHD 2012 znělo: Mladí památkám. V Přerově se 
této významné akce konané ve dnech 8. a 9. září účastnilo 3950 návštěvníků, vč. de-
seti doprovodných akcí (prohlídky kostelů s výkladem, výstavy, kulturní procházka 
městem, žonglérská a kejklířská vystoupení..).

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 pod-
poru aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. V roce 2012 
byly schváleny pro tento účel finanční prostředky ve výši 100 000 Kč. Celkem bylo 
podpořeno šest aktivit v úhrnné částce 100 000 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 
živočichy sídlí v areálu Ornitologické stanice (ORNIS) Muzea Komenského v Přerově 
na Bezručově ulici. I v roce 2012 se ORNIS podílela na organizaci každoročních 
akcí pro veřejnost, přednášek a výstav (Den zvířat, Evropská noc pro netopýry, Ptačí 
festival, Soví noc, Noc slavíků, prohlídky parku Michalov, výstava Ptáci před objek-
tivem, Netopýr. Součástí bohaté programové nabídky jsou i výukové programy pro 
školy (Sovy do škol, Živá zahrada, Poslouchej jak netopýr, Stromy). V provozu je 
i houbařská poradna pro širokou veřejnost. V areálu je přístupná otevřená expozice 
ochrany ptactva (Ptačí zahrada Františka Gintera) a výukový amfiteátr s užitkovými 
rostlinami a léčivými bylinami. Každoroční vysoká návštěvnost ORNIS čítá přes 
6500 účastníků a ekoporadna SEV zodpovídá cca 500 dotazů ročně.
Záchranná stanice pro handicapované živočichy je od 3. 8. 2009 řádně registrovanou 
záchrannou stanicí poskytující komplexní péči o zraněné živočichy mimo velkých 
savců. V roce 2012 zde bylo přijato a ošetřeno celkem 150 živočichů přičemž nej-
více bylo ježků (29) a mláďat rorýsů (19). Z tohoto počtu bylo úspěšně vypuštěno 
zpět do přírody 28 živočichů, 7 bylo předáno do náhradní péče a dalších 18 zůstá-
vá na přezimování včetně 3 trvalých hendikepů. Záchranná stanice je využívána 
i k osvětové činnosti jako součást organizovaných prohlídek a výukových programů. 
V r. 2012 byla uzavřena dohoda o spolupráci s Katedrou zoologie a Katedrou ekolo-
gie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 
Vyvrcholením sezóny v r. 2012, která byla zaměřena na Mezinárodní rok netopýra, 
byla tradiční Zahradní slavnost.

Centrum ekologické výchovy Střediska volného času ATLAS 
a BIOS Přerov
Historie BIOSu se datuje r. 1985, kdy vznikla Okresní stanice mladých přírodovědců 
jako školské zařízení pro děti a mládež. Zájmová činnost spočívala zejména v pra-
videlné výchově formou přírodovědných zájmových kroužků. Název Biologická 
stanice (BIOS), získalo zařízení v roce 1992. V souvislosti s platností novely škol-
ského zákona získala BIOS v roce 2005 nový název Stanice zájmových činností 
BIOS, Přerov. V té době se profilovala jako školské zařízení pro zájmovou výcho-
vu v oblastech chovatelství, přírodovědy a environmentálního vzdělávání, výchovy 
a osvěty. Od 1. ledna 2008 byla Stanice zájmových činností BIOS sloučena s DDM 
Atlas a nyní pracuje pod hlavičkou Středisko volného času ATLAS a BIOS. Poskytuje 
ekologické vzdělávání a výchovu pro všechny věkové skupiny dětí, žáků a studentů 
Pracují zde 3 oddělení (chovatelství, ekologické výchovy a příležitostných aktivit) 
vedená odbornými pedagogickými pracovníky, kteří spolupracují s 11 externisty 
a několika dobrovolníky. Nabízí široké spektrum zájmových kroužků od 7 let věku, 
bohatou nabídku ekologických výukových programů pro děti od předškolního věku 
až po střední školy včetně (ve škol. r. 2011/2012 účast 1991 dětí a mládeže), pořádá 
přírodovědné soutěže, výstavy, okresní a krajská kola olympiád, nepravidelné poby-
tové akce, exkurze a pobytové i příměstské tábory. Zajišťuje také praxe středoškol-
ských studentů, v rámci Hobby PET poradny a Ekoknihovny poskytuje konzultační 
a poradenskou činnost. 
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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 svá-
ženy Technickými službami města Přerova, s. r. o., soustřeďovány ve sběrném dvoru 
a následně předávány prostřednictvím systému ECOBAT k dalšímu využití nebo 
odstranění ve smyslu platných předpisů.
Ve školním roce 2011/2012 bylo k 15. květnu 2012 vytříděno celkem 2492 kg použitých 
baterií, což je rekordní množství od zavedení sběru. Z tohoto množství základní školy 
nasbíraly 240 kg, mateřské školy 2252 kg. Nejlépe si tradičně vedla MŠ Lověšice se 
170 kg použitých baterií, což představuje 8,94 kg na žáka. Od zahájení sběru ve škol-
ním roce 2004/2005 do 15. 5. 2012 bylo sesbíráno celkem 15 108,5 kg.

Komunální odpad
Každý občan města Přerova vyprodukoval v roce 2012 cca 341,6 kg komunální-
ho odpadu (v roce 2011 377,9 kg, 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 47,2 kg (v roce 2011 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 13,8 hmotnostních procent z celkového množství komunálního odpadu 
(v roce 2011 19 %, 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 2012 odevzdali občané v rámci tzv. zpětného odběru výrobků 166,385 tun 
elektrozařízení (např. lednice, televize, počítače, varné konvice, zářivky, výbojky 
apod.) a 3,408 tun použitých baterií. 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 další místa zpětného 
odběru, tj. školy a některé prodejny.

Množství jednotlivých složek komunálního odpadu (v tunách)  
v letech 2001–2012

ROK papír sklo PET kovy oděvy pneu vraky nebezp.
objem-

ný
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

2012 1368x 419,3 220xx 1,67 88,7 10,5 15,55 2674 10502,8 15300,55

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

xx včetně nápojových kartonů a plastové fólie

Vytříděné využitelné složky komunálního odpadu byly v roce 2012 předávány k dalšímu 
zpracování a využití:
•   PAPÍR přes firmu Remat s. r. o. do papíren v Otrokovicích nebo Žimrovicích, případ-
ně do papíren v rakouském Pittenu a přes společnost Kromexim a. s. Kroměříž

•   SKLO přes firmu AMT s. r. o. Příbram do skláren a přes společnost Sběrné su-
roviny UH, s. r. o.

•   PET LÁHVE výrobci Pet a HDPE láhví EXESIOR GROUP s. r. o.
•   NÁPOJOVÉ KARTONY – odbyt zajišťován přes autorizovanou obalovou spo-
lečnost EKO-KOM a. s. 

•   PLASTOVÉ FÓLIE firmě Kromexim, a. s., Kroměříž

Nebezpečné složky komunálního odpadu byly předávány firmě Biopas, spol. s r.o., 
Kroměříž.

Město Přerov je zapojeno do systému EKO-KOM, díky němuž získává na zá-
kladě množství vytříděného komunálního odpadu a předložení dokladů o jeho 
předání k dalšímu využití finanční odměnu. Za rok 2012 tato odměna činila 
2 484 853 Kč (v roce 2011 – 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 373 840 Kč byla v roce 2012 
použita na zpracování projektové dokumentace a vybudování stanovišť sběrných 
nádob na tříděný komunální odpad, na opravu přebíracího dopravníku u dotříďovací 
linky v Žeravicích a zpracování projektové dokumentace rekonstrukce dotříďovací 
linky, na nákup nádob (košů) na třídění odpadu do přerovských škol.

Na konci roku 2011 a v měsíci září roku 2012 proběhla v Přerově, v rámci informační 
kampaně společnosti EKO-KOM a Olomouckého kraje na podporu třídění odpadu 
v regionu, akce bezplatné distribuce barevných tašek na třídění komunálního odpa-
du (papír, plasty, sklo), kdy bylo vybaveno sadami barevných tašek celkem 1600 
přerovských domácností. Barevné tašky obdržely domácnosti zejména v zástavbě 
rodinných domů, kde jsou stanoviště kontejnerů na tříděný odpad, oproti panelové 
zástavbě, ve větších vzdálenostech. 

Vývoj množství vytříděného odpadu od roku 2001 v tunách

Vývoj množství vytříděného odpadu od roku 2001 v % z celkového množství 
komunálního odpadu

Poplatek za komunální odpad
•   v r. 2012 činil 500 Kč na jednoho poplatníka a rok. Poplatek pro vlastníka stavby 
určené nebo sloužící k individuální rekreaci činil 250 Kč

•   v r. 2013 činí 650 Kč na jednoho poplatníka a rok. Poplatek pro vlastníka stavby 
určené nebo sloužící k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých 
není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba činí 325 Kč

Systém nakládání s komunálním odpadem
Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů vznikajících na území města Přerova (systém nakládání s komunálním 
odpadem) 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 povinně třídí PAPÍR, SKLO, PET LÁHVE, NÁPOJOVÉ KARTONY, 
NEBEZPEČNÝ ODPAD, OBJEMNÝ ODPAD, ZBYTKOVÝ ODPAD. 
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 (roz-

místění 2x ročně – jaro, podzim)
  –   stanoviště pro velkoobjemové kontejnery v zahrádkářských osadách (rozmístění 

2x ročně – jaro, podzim)
  –   stanoviště pro pytlový sběr komunálního odpadu v rekreačních oblastech v ob-

dobí od 1. dubna do 30. listopadu
  –   stanoviště v místních částech Přerov III–XIII pro mobilní sběr nebezpečných 

složek komunálního odpadu (svozové vozidlo 2x ročně – jaro, podzim)
  –   stanoviště v místních částech Přerov III–XIII pro pytlový sběr PET láhví a ná-

pojových kartonů
•   sběrna a výkupna papíru a organizovaný sběr papíru ve školách 
•   skládka komunálního odpadu v Přerově-Žeravicích, která slouží k ukládání ko-
munálního odpadu nejen z území města Přerova, ale i z okolních obcí

•   dotříďovací linka v Přerově-Žeravicích, která slouží k dotřídění využitelných slo-
žek komunálního odpadu, jako jsou papír, PET láhve, nápojové kartony
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•   sběrný dvůr v areálu technických služeb určený k odkládání nebezpečných složek 
komunálního odpadu. Pro občany částí Přerov III–XIII je zabezpečován dvakrát 
ročně, vždy na jaře a na podzim, mobilní sběr nebezpečných složek komunální-
ho odpadu. V roce 2012 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 baterií

Kromě zařízení provozovaných Technickými službami města Přerova, s.r.o. jsou 
na území města provozována soukromými subjekty dvě zařízení na recyklaci sta-
vebních 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 odpadových nádob na komunální odpad a jedna sběrná klec v areálu sběr-
ného 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. 

Zkušebně zaveden sběr bioodpadu
V měsíci říjnu 2012 byl zahájen zkušební provoz sběru bioodpadů. Na území města 
a ve vybraných místních částech, především v lokalitách s rodinnou zástavbou, bylo 
rozmístěno 20 ks kontejnerů á 1100 lt a 5 ks kontejnerů á 5 m3 hnědé barvy. Občané 
do těchto kontejnerů mohli odkládat zejména odpad ze zahrádek – posečenou trávu, 
suché listí, větve. Svoz byl prováděn jedenkrát týdně. Vzhledem ke špatné kvalitě 
vytříděného bioodpadu na počátku zkušebního provozu, skončil obsah kontejnerů 
na skládce komunálního odpadu. Následně pak, po zlepšení kvality vytřídění, byl 
bioodpad svážen a zpracováván v tzv. malém zařízení pro zpracování biologicky roz-
ložitelných odpadů. Toto zařízení, s kapacitou zpracování max. 150 tun bioodpadu 
za rok, je umístěno v areálu skládky komunálního odpadu v Žeravicích. 
V roce 2012 byly zahájeny práce na zpracování „Studie proveditelnosti pro zavede-
ní odděleného sběru bioodpadů ve městě Přerově“ (zpracovatel firma ZERA – ze-
mědělská a ekologická regionální agentura, o. s., Náměšť nad Oslavou). Na základě 
výsledků této studie bude postupně zaváděn systém odděleného sběru a využívání 
bioodpadů na území města Přerova.

Jakékoli informace k provozování systému nakládání s komunálním odpadem 
Vám poskytnou: Magistrát města Přerova, odbor správy majetku a komunál-
ních 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 Bečva. 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 sou-
toku s Moravou má ještě dalších 61 km. Celková 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.
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:

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)

Na řece Bečvě nebylo v roce 2012 dosaženo žádného stupně povodňové aktivity. 
Aktuální informace o hydrologické situaci lze získat na stránkách www.chmi.cz 
nebo www.pmo.cz. 
Na vodním toku Bečva je opatřením obecné povahy, které vydal Krajský úřad 
Olomouckého kraje, stanoveno záplavové území pro pěti- dvaceti- a stoletou povo-
deň a zároveň je vymezena aktivní zóna. V aktivní zóně záplavového území se nesmí 
umisťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou 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. 

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. 
Nejhezčím úsekem pro splutí je úsek Hustopeče nad Bečvou–Přerov.

Dalším důležitým vodním tokem je Strhanec. Tento mlýnský náhon při řece Bečvě 
začíná u manipulačního stavidla v Oseku nad Bečvou a dále přes Národní přírodní 
rezervaci 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 vodní-
ho toku hrozí především v zimním období, kdy při větších mrazech zamrzají česle 
u Jelínkova mlýna a tím je znemožněn plynulý průchod vod. 

Mapa záplavového území Přerov
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Vodní tok Olešnice pramení na jižních svazích Oderských vrchů a na území obce 
Přerov protéká místními částmi Penčice, Penčičky, Lhotka a Žeravice. Kapacita 
koryta Olešnice v luční a polní části je menší než pětiletá voda. K rozlivům dochá-
zí po poměrně plochém inundačním území většinou do pravého břehu. K velkému 
zaplavování 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 zvýšenými průtoky 
vodního toku Olešnice, přičemž určující je výška hladiny měřená na limnigrafické 
stanici Kokory.

Jednotlivé limity 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)

Na vodním toku Olešnice nebylo v roce 2012 dosaženo žádného stupně povodňové 
aktivity. Aktuální informace o hydrologické situaci lze získat na webových 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 
vodou, dnes využití jako rybářský sportovní revír ČRS MO Přerov

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

Významné události na vodních tocích
Významný vodní tok Bečva
•   Jednou z největších událostí byl dne 29. 2. 2012 zimní odchod ledů, který proběhl 
nad očekávání velmi dobře. Zde se projevila perfektní součinnost jednotlivých po-
vodňových orgánů na řece Bečvě, vodoprávních úřadů, pracovníků Povodí Moravy, 
s. p., Hasičského záchranného sboru OL kraje a dalších institucí, kdy po celou dobu 
chodu ledů byly podávány aktuální informace o stavu. 

•   Dne 4. 5. 2012 došlo k požáru vysokonapěťového vedení (22 kV) uvnitř konstrukce 
lávky přes Bečvu mezi ulicí Pod Valy a Bezručova, čímž došlo k přerušení dodávky 
el. energie do větší části Přerova. Žhavé a zuhelnatělé části elektroinstalace kon-
taminovaly řeku Bečvu, a tak ze strany vodoprávního úřadu MMPr byla nařízena 
instalace norné stěny nad jezem v Přerově a pracovníci HZS OL kraje zajišťovali 
likvidaci závadných látek ve vodním toku.

•   Dne 6. 7. 2012 došlo k velké ekologické havárii na vodním toku Blata, která se 
dotkla i našeho regionu. Jednalo se o únik cca 400 m3 kejdy ze ZD Senice na Hané, 
kdy došlo k totálnímu vytrávení rybí obsádky v tomto vodním toku a jen díky spo-
lupráci všech zúčastněných stran se podařilo minimalizovat důsledky této havárie 
na dalších následujících tocích, a to Mlýnském náhonu od Annína a následně i vý-
znamném vodním toku Morava.

•   Dne 23. 8. 2012 došlo k havarijní události na významném vodním toku Bečva, kdy 
cca 100 m pod limnigrafickou stanicí v místní části Přerova – Dluhonicích byl zjiš-

těn větší úhyn ryb. I když byly odebrány vzorky vody a uhynulých ryb a provedeny 
patřičné rozbory, nepodařilo se při následném šetření celé události najít viníka. 

•   Další havárií na vodním toku byla havárie dne 4. 9. 2012 na vodním toku Haná, kdy 
došlo k malému úhynu ryb a viník je neznámý. Stejně skončila havarijní událost ze 
dne 27. 9. 2012 na významném vodním toku Moštěnka.

Myslivost
Myslivost jako cílevědomá činnost v krajině zabezpečuje některé nezastupitelné funkce, 
např. ochranu zvěře a jejího biotopu, péče o zvěř v době nouze, včetně jejího přikrmo-
vání, 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 mys-
livosti, 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:

Zemědělská půda Lesní pozemky Vodní plocha Ostatní pozemky Celkem 

28 444 4 080 777 1 414 34 715

Z tohoto počtu je 34 honiteb společenstevních a jedna vlastní honitba Lesů České re-
publiky. Právo myslivosti v těchto honitbách trvale vykonávalo v průběhu roku 2012 
celkem 640 osob jako držitelů platných loveckých lístků. Při výkonu práva myslivosti se 
v uvedeném období využívalo 252 psů s příslušnou loveckou upotřebitelností, z tohoto 
počtu bylo nejvíc ohařů – 155. 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 512 ks slanisk k předkládání potřebné soli jako výživového doplňku, 
631 ks zásypů pro drobnou zvěř, 415 ks krmelců pro spárkatou zvěř a z důvodu stále 
častějšího nedostatku vody je v letních měsících provozováno 105 ks napajedel. 
Přehledy o početním zastoupení a výskytu vybraných druhů zvěře každoročně po-
skytuje sčítání zvěře, které vyhlásil krajský úřad Olomouckého kraje a proběhlo 
23. 2. 2012:

Druh Sčítaný stav v ks Odlov v ks

Srnčí zvěř – celkem 1 703 596 +113 úhyn

Zajíc polní 3 525 1 817

Králík divoký 129 –

Bažant obecný 2 646 4 491

Kachna divoká 579 2 967

Jezevec lesní 75 8

Kuna lesní a skalní 573 127

Bobr evropský 85 –

Vydra říční 5 –

Kormorán velký 1 484 22

Koroptev polní 312 –

Výr velký 14 –

Mýval severní ? 236 (!)

Psík mývalovitý ? 11

Z uvedeného tabulkového přehledu vyplývá, že u bažantí zvěře a kachny divoké dochází 
ke každoročnímu vypouštění v počtu několika tisíc jedinců pro posílení početního stavu. 
U kormorána velkého se od 1. 4. 2013 již nejedná o zvláště chráněný druh na zákla-
dě změny z obecně závazného právního předpisu. Přesto v roce 2012 bylo odloveno 
22 kusů na rozdíl od předešlého roku, kdy bylo odloveno 33 kusů této zvěře.
Pro rok 2012 zůstává největší starostí u myslivců vývoj početního zastoupení zajíce 
polního, zejména po výrazném úbytku této zvěře na podzim loňského roku, a naopak 
stále se zvyšující zastoupení a sezonní výskyt černé zvěře (prasete divokého) a v po-
sledních dvou letech i daňčí zvěře, a s tím související riziko vzniku škod na polních 
kulturách a predačním tlakem černé zvěře i na drobné zvěři. 

Lesy
U pozemků určených k plnění funkce lesa v územní působnosti se lesy ve větších 
komplexech rozprostírají mezi Troubkami a Kojetínem, v místních částech Vinary 
a Žeravice nebo lesní komplex „Žebračka“ a dále „Dřevohostický les“. V dalších 
částech územní působnosti Magistrátu města Přerova jako orgánu státní správy lesů 
jsou lesní pozemky spíše izolovaně nebo v menších celcích. Z hlediska struktury 
vlastnictví k lesům je největší podíl výměry lesa ve vlastnictví státu s právem hos-
podaření v prospěch Lesů České republiky s. p. (přibližně 1780 ha).
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 obnova lesních porostů. 
V roce 2012 bylo trvale odňato 0,27 ha lesa a 1,05 ha dočasně, převážně v rámci stavební 
činnosti. Naopak nově došlo k prohlášení za lesní pozemky u celkové plochy 2 ha. 
Ze škodlivých činitelů se v minulém roce nejvíce podílel u lesních hmyzích škůdců 
lýkožrout smrkový a lesklý v některých částech jehličnatých lesních porostů a dále 
působení postupujícího škodlivého původce choroby v porostech jasanů, kterým je 
fytopatogen Chalara fraxinea Kow., kdy napadené části jsou zbarvené do šedohněda 
a působí korní nekrózy (léze) a jejich celkové chřadnutí.

 Situace na jezu Přerov Průchod ledové bariéry
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SK Přerov
Jiří Švec, tel. 608 730 541
1. 8. Přerov–Podolí–Čechy, 12 km, vede 
M. Garzina, odch. v 8.15 hod., sraz Pře-
rov, ul. Želatovská u autobus. zastávky
1. 8. Odry–Pokoř–Kletné–Fulnek, 
14 km, vede J. Pěček, odj. v 6.25 hod. 
3. 8. Bumbálka–Vysoká–Kotlová–
Soláň–Velké Karlovice, 22 km, vede 
J. Sedláková, odj. v 6.00 hod., vedoucí 
přistoupí v Lipníku
8. 8. Dětřichov n. Bys.–Křížový a Ko-
čicí vrch–Mor.Beroun, 14 km, vede 
A. Láhnerová, odj. v 6.37 hod.
8. 8. Bělotín–Nejdek–Dobešov 
–Odry, 15 km, vede Z. Kolařík, odj. 
v 8.01 hod.
10. 8. Halenkov–Ditonice–Cáb–Vsetín, 
24 km, vede J. Sedláková, odj. v 6 hod., 
vedoucí přistoupí v Lipníku
15. 8. Dřevohostice–Křtomil–Ocho-
zy–Hlinsko, 11 km, vede M. Garzina, 
odj. autobusem v 8.00 hod., vedoucí 
přistoupí v Dřevohosticích
15. 8. Bludov–Vlčí důl–Radomílov–
Bohutín, 13 km, vede J. Švec, odj. 
v 7.02 hod.
17. 8. Podťáté–V. Javorník–Tři kříže–
Karolínka, 20 km, vede Z. Kolařík, odj. 
v 5.00 hod.
17.–18. 8. Kralický Sněžník, vede J. Pě-
ček
22. 8. Velká Bystřice–podél Bystřice 
do Olomouce, 10 km, vede Ž. Zapleta-
lová, odj. v 8.02 hod.
22. 8. Zlín Malenovice–Svatá voda–Ka-
ménky–Pod Tlustou–Zlín, 16 km, vede 
A. Láhnerová, odj. v 7.24 hod.
24. 8. Lipová Lázně–Javořík–Šerák–
Ramzová, 15 km, vede J. Pěček, odj. 
v 6.37 hod.
24.–31. 8. Jeseník–Malá Morávka, vede 
Šťávová
29. 8. Vizovice–Jasenná–Vartovna–
Vizovice, 20 km, vede J. Špinar, odj. 
v 6.14 hod.
29. 8. Moravičany–Úsov–Troube-
lice zast., 15 km, vede J. Švec, odj. 
v 8.02 hod.
31. 8. Albrechtice u Čes. Těšína–Těr-
lická přehrada–Chotěbuz, 16 km, vede 
Z. Kolařík, odj. v 6.00 hod.
5. 9. Osvětimany–Vracov–Bzenec, 
17 km, vede J. Špinar, odj. v 6.47 hod.
5. 9. Prosenice–Radvanice–Sobíšky–Vi-
nary–Přerov, 15 km, vede J. Švec, odj. 
v 8.01 hod.
7. 9. Žulová–Červená Voda–Studniční 
vrch–Jeseník lázně, 20 km, vede J. Sed-
láková, odj. v 6.37 hod.

OdBOR vySOKOHORSKé 
TURISTIKy KČT 

TJ SPARTAK Přerov
www.vhtprerov.cz
2.–4. 8. Vysoké Tatry – 1. den Rysy, 
2. den Koprovský štít, 3. den Ostrva – 
středně obtížné, vede Juráš Balcárek, 
vlak 3.35 hod., nocleh v Horském ho-
telu na Popradském plese 
6. 8. Schůze – Restaurace Pivovar 
v 19 hod. – promítání z akcí
10. 8. Hostýnská osma Tesák–Obřany-
Nad Ráztokou–Humenec–Troják–Te-
sák–Kelčský Javorník, 58 km, obtížné, 
doprava vlastními auty, v 6 hod. start 
na Tesáku u Kamenné chaty, v 8 hod. 
závod dvoučlenných družstev.
17.–20. 8. Jizerky na kole – Kořenov, 
jednodenní výlety polehku 50, 78, 38, 
32 km, vede Milan Bezděk, vlak 6.37, 
3 noclehy s polopenzí v penzionu Kar-
los Kořenov
23.–25. 8. Loučení s létem – cykloturis-
tika, 1. den Šumperk–Letohrad–Mistro-
vice, 2. den Šerlich–Hanička–Zemská 
brána–Mistrovice, 3. den Mistrovice–
Zábřeh, 3 dny – 70, 65, 70 km, vede 
Karel Ludvík
28.–31. 8. Innská cyklostezka – cyk-
listika Alpami ze švýcarského Enga-
dinu do rakouského Tyrolska. Trasa: 
Malojapass–St. Moritz–Pfunds–Lan-
deck–Innsbruck, noční návrat do Brna. 
4,5 dne celkem 240 km. Zájezd CK Al-
pina, průvodce Josef Sedláček, bus ve-
čer z Brna
30. 8.–1. 9. Těšínské Beskydy na kole 
1. den Jablunkov–Hrčava–Trojmezí–
Bukovec–H. Lomná, 2. den D. Lom-
ná–Kamenitý–chata Ostrý–Kozu-
bová–Milíkov–H. Lomná, 3. den 
Kamenná chata–Hrubý Buk–Koneč-
ná–Bílá–H. Bečva–V. Meziřičí (Pře-
rov) 65, 50, 80 km, vede Jiří Halíř, vlak 
8.10 hod.
3. 9. Schůze Restaurace Pivovar 
v 19:00 hod. promítání z akcí
6.–8. 9. Beskydská 7 (VHT) – extrém-
ní přechod Beskyd. Třinec–Javorový–
Ropice–Travný–Lysá–Smrk–Čertův 
Mlýn–Radhošť–Javorník–Frenštát, 83–
92 km, 4500–5400 m, obtížné, Libor 

POHOTOvOST LéKÁREN

Každodenně Lékárna Harmonie – 
od 8 do 20 hod., Hypermarket Albert, 
Denisova ulice.

dNy EvROPSKéHO dĚdICTvÍ 

O víkendu 7. a 8. září se v Přero-
vě v rámci Dnů evropského dědictví 
otevřou i některé památky, které ne-
jsou běžně přístupné – například mini- 
muzeum civilní obrany v Dluhonicích 
nebo kaple sv. Jiří na Horním náměstí. 
Seznam otevřených památek a přehled 
prohlídek i s průvodcem přineseme v zá-
řijových Přerovských listech. 

MUzEUM KOMENSKéHO

Přerovský zámek
Út–Pá 8–17 hod.
So–Ne 9–12 a 13–17 hod.

STÁLé ExPOzICE: 
Rekonstrukce historických školních 
tříd, Jan Amos Komenský, Archeologie 
Přerovska, Entomologie, Mineralogie, 
Národopis Hané a Záhoří, Tajemství 
tónu zvonu – po dobu trvání výstavy 
Meopta 80 je expozice dočasně po-
změněna. 
Veduty Přerova a vyhlídka z věže.

vÝSTAvy:
do 6. 10. MEOPTA 80. Historie optic-
kého průmyslu v Přerově. Kruhový sál, 
Velký výstavní sál, Galerie, Malý sál 
pod věží. Vstupné 40/20 Kč. 
1. 8.–31. 10. Jan Amos Komenský oči-
ma studentů umělecké školy AVE ART 
Ostrava. Chodba ve 2. patře. Vstupné 
20/10 Kč.
do 8. 9. Tři jedničky pro medvěda. 
Výsta va plyšových medvídků všech 
velikostí. Historický sál a kaple. Vstup-
né 40/20 Kč. 

AKCE:
10. 8. ve 22 hod. Zámecké letní kino. 
Letní kinoprojekce na nádvoří přerov-
ského zámku. Promítá se Vesničko má 
středisková. Vstup volný.

MUzEJNÍ EdUKACE PRO ŠKOLy  
A zÁJMOvé SKUPINy
Animační programy ve stálých expo-
zicích:
Expozice archeologie – „Jak k nám lovci 
mamutů přiletěli dymníkem“
Expozice archeologie – „Pohled na pra-
věkého člověka“ – speciálně pro střed-
ní školy
Expozice mineralogie – „Dobrodružná 
výprava za lesklými kamínky“
Expozice entomologie – „Příběhy ze 
života hmyzích kamarádů“
Expozice hanáckého kroje – „Lidové 
zvyky na Hané“
Hra na muzeum… Jan Amos Komen-
ský
„Jak se láme světlo“ aneb Proč optika 
nesouvisí s opicí – program pro sku-
piny i rodiče s dětmi. Kontakt na tel. 
725 337 426, Kateřina Tomešková

ORNITOLOGICKÁ STANICE 
Po–Pá 8–16 hod.
So–Ne 9–17 hod.
Jindy po domluvě

STÁLé ExPOzICE: 
Ptáci České republiky, Ptačí zahrada 
Františka Gintra

vÝSTAvy:
do 31. 10. Ve městě to žije! Výstava 
o zvířatech městského prostředí, o je-
jich přizpůsobování, ohrožení a ochra-
ně. Velký výstavní sál ORNIS, vstup-
né 20 Kč.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

TJ Spartak Přerov
vítězslav vaculík, tel. 776 806 161
3. 8. Čelechovice–Čechy pod Kosí-
řem–Velký Kosíř–Slatinice, 15 km, vlak 
6.37, vede Vl. Wnuk.
7. 8. Přerov–podél zahrádek–Lověšice–
podél jezírek–Přerov, do 10 km, sraz 9.00 
před nádražím ČD, vede L. Poláková.
10. 8. Bouzov–Javoříčko–Ješov–Louč-
ka–Cholina, 17 km, vlak 5.47, vede 
C. Punčochářová.

AKCE:
25. 8. od 19.30 – Evropská noc pro 
netopýry. Tradiční seznámení s ne-
všedními tvory, kteří zde žijí s námi, 
a víme o nich tak málo. Odborníci od-
halují další podrobnosti z jejich života 
a laici žasnou. Navíc se s nimi budete 
moci seznámit přímo osobně. ORNIS, 
vstupné 20 Kč.

EKOPORAdNA: Po–Pá 8–16 hodin
MyKOLOGICKÁ PORAdNA: 
pondělí až pátek 8–16 hodin

HRAd HELFŠTÝN
Út–Ne 9–18 hod.

SEzONNÍ ExPOzICE v RÁMCI  
vSTUPNéHO: 
Expozice historické mincovny, Expozi-
ce uměleckého kovářství, vyhlídka ze 
severní husitské věže s mincovním da-
lekohledem. Široká hradba zpřístupněna 
za příplatek 10 Kč. V průběhu pořádání 
kulturních akcí a za nepříznivého počasí 
se nezpřístupňuje.
 
vÝSTAvy:
do 31. 10. Ostře elegantní. Výstava 
chladných zbraní v galerii na II. ná-
dvoří. 

AKCE:
3. 8. ve 21.30 – Hradní letní kino – pro-
mítání na II. nádvoří. Promítá se „O sta-
tečném kováři“ a „Ať žijí duchové“.
6.–10. 8. Dětský soubor zobcových 
fléten Vivat Flauto z Prahy.  
17. 8. ve 14.00 Slavnostní zahájení 
XXV. ročníku kovářského fóra. Mo-
numentální dílo bude tentokrát kovat 
skupina mistrů z Izraele. 
18. 8.–24. 8. Mimo pondělí XXV. roč-
ník kovářského fóra. Dílo vytvoří pro 
hrad Helfštýn skupina kovářských mis-
trů z Izraele přímo v historické kovárně 
na III. nádvoří. 
24. a 25. 8. sobota 9.00–18.00 a neděle 
9.00–14.00 – XXXII. mezinárodní se-
tkání uměleckých kovářů HEFAISTON. 
Výstava exponátů pod širým nebem, 
kovářské soutěže, promítání v galerii 
na II. nádvoří, demonstrace kovářské 
tvorby na deseti pracovištích a mnoho 
dalšího. Po oba dny zajištěna kyvadlo-
vá autobusová doprava z Lipníka n. B. 
a zpět. Vstupné 100 a 50 Kč. 
Více na: www.helfstyn.cz

14. 8. Rajnochovice–Podhradní Lho-
ta–Kelčský Javorník–Chvalčov, 13 km, 
vlak 7.42, vede C. Punčochářová.
17. 8. Červená Voda–Křížová hora–
Jeřáb–Sv. Trojice–Severomor. chata–
Podlesí, 17 km, vlak 5.58 hod., vede 
Vl. Wnuk.
21. 8. Osek n. B.–Veselíčko–Skoky– 
Staměřice–Lazníčky–Tršice, 15 km, 
vlak 8.01, vede V. Vaculík.
24. 8. Křtiny–Březina–Ochozská jes-
kyně–údolí Říčky–Líšeň, 20 km, vlak 
7.39, vede Vl. Wnuk. 
28. 8. Tlumačov–Kvasice–Trávník–
Kroměříž, 14 km, vlak 7.42, vede Vl. 
Wnuk.
31. 8. Vrbovce–U Tří kamenů–Koby-
la–Čertoryje–Lučina–Kněždub, 19 km, 
vlak 7.24, vede Vl. Wnuk.
4. 9. Fulnek–Jestřabí–Stříbrné jezírko–
Odry, 11 km, vlak 8.25, L. Poláková.
7.–14. 9. Šumava a Chodsko, vlakový 
zájezd, pěší turistika. 

Uher, vlastními auty v 16 hod., start 
Třinec 22.30 hod., závod 2členných 
družstev
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ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ

Otevírací doba během prázdnin

zŠ TRÁvNÍK
Denně 10.00–20.00 hod. 
zŠ zA MLÝNEM
Denně 9.00–12.00 a 13.30–19.30 
hod.
30. 8. Memoriál Ladislava Jedelského
zŠ SvISLE
Denně 10.00–13.00 a 14.00–20.00 
hod.
zŠ vELKÁ dLÁŽKA
Pondělí–pátek 9.00–12.00 a 13.00– 
18.00, sobota 9.00–16.00, v neděli  
a o svátcích je hřiště zavřeno. 
zŠ ŽELATOvSKÁ
Denně 13.00–20.00 hod.

LETNÍ dIvAdELNÍ SCéNA 

MEzI HRAdBAMI
22. 8. Freďáci – přerovská kapela hra-
jící country s nádechem bluegrassu, 
v 19.30 hod.
29. 8. Again – olomoucká rocková 
kapela, v roce 2010 byla předkapelou 
na koncertě Deep Purple v Olomouci, 
v 19. 30 hod.

Prodej i předprodej vstupenek je v Ga-
lerii města na Horním náměstí.

dUHA KLUB ROdINKA 

ÚT, ČT, PÁ: dopolední hernička 
ST: 9.30–10 hod. cvičení pro maminky 
s dětmi (1–3 roky) 
ST: 10–11 hod. cvičení pro maminky 
s dětmi (od 3 do 12 měsíců) 
prázdninové hlídání dětí – 50 Kč/h 
průběžný zápis do miniškolky – volná 
místa od září 2013 
více informací na tel. 777 821 943 

PROMENÁdNÍ KONCERTy 

Živá hudební produkce v parku Micha-
lově začíná vždy v 15.00 hodin.
4. 8. Špunt
18. 8. Jazz Base
25. 8. Pohoda 5
1. 9. Durman (Fr. Šejba & spol.)

ČEKyŇSKÝ GULÁŠKOŠT 

Chovatelé z Čekyně pořádají 24. srpna 
na místním hřišti Guláškošt. Akce začí-
ná v 10 hodin. Současně proběhne malá 
výstavka zvířectva s oceněním.

Čechy 47, Domaželice u Přerova
mobil 721 370 486

www.R66-restaurace.cz

Zveme vás do restaurace
Route 66 – pro všechny

milovníky dobrého jídla.

Nabízíme:

denní menu • minutky
• americké hamburgery

• domácí moučníky
a zákusky

Vysílání sportovních
přenosů • Wi-Fi připojení
• salonek až pro 80 lidí –  

možnosti akcí a pronájmů

Otevřeno denně 10.00–22.00
www.facebook.com/R66Restaurant

PROvOzNÍ dOBA – PLAvECKÝ AREÁL PŘEROv – srpen 2013
www.bazenprerov.cz ZMĚNY VYHRAZENY!

50m bazén, dětský 
bazén, masážní 
vana, whirlpool

plavání imobilních
venkovní areál

dle počasí
koupaliště Penčice

dle počasí

denně 10–20
10–12

jen středa a neděle
10–20 9.30–19

Výjimky (jak se plave ve vyznačený den):

8. 7.–21. 7. omezený provoz
omezeně 10–12

jen středa a neděle
10–20 9.30–19

22. 7.–8. 8. zavřeno zavřeno 10–20 9.30–19

26. 8.–31. 8. zavřeno zavřeno 10–20 9.30–19

Letní divadelní scéna 

SOUTĚŽ
Tipujte a vyhrajte. Na prvního, de-
sátého a dvacátého čtenáře, kteří 
budou znát správnou odpověď, 
čeká odměna. Poštou ji zašleme 
na jejich adresu.

Správná odpověď z minulého čísla: 
Pamětní deska na sokolovně je věnována 

Slavomíru Kratochvílovi, který byl první 
českou obětí protirakouského odboje, 

1. 11. 1914 byl popraven. 
Výherci: Jan Slivka, Marta Sitková  

a Zuzana Šimčíková, všichni z Přerova.

Co můžete vyhrát:
Na tři úspěšné 
soutěžící čeká 
minimixér ZES-
PRESSO CAFÉ  – 
bateriový ruční 
šlehač, s jehož 
pomocí si mů-
žete připra-
vit napěněné 
mléko do kávy, 
cappuccino, čo-
koládu, koktejly 
a další instantní 
nápoje. V hor-
kých letních 
dnech je dob-
rým pomocníkem při přípravě 
osvěžujícího frappé.

Své odpovědi posílejte na e-mail: 
prerovské.listy@seznam.cz

Soutěžní otázka zní:
Víte, kterému umělci je vě-
novaná tato busta v Micha-
lově? Kde se v Přerově mů-
žeme setkat s jeho dílem?

SvATOvAvŘINECKé HOdy 
9.–11. SRPNA

NÁM. TGM
 9. 8.
17.30 Synkopa 2010
19.30 František Ringo Čech se skupi-
nou Shut Up
21.00 Pirillo a Pavel Novák ml.

10. 8.
10.00 Academic Jazz Band
11.00 Soubory z družebních měst
13.00–18.00 Karel Caha Band, soubory 
z družebních měst
19.30 Arrhythmia

20.30 Loučový průvod a večerní ohňová 
show SHS Markus M
21.15 Grál – gotic rock
22.00 Promítání v improvizovaném let-
ním kině na nádvoří zámku

11. 8.
10.00 Cimbálová muzika Primáš
10.00 Historický průvod
10.15 Slavnostní slovo k hodům
13.00 Železný Zekon 
14.00 Tem One (break dance, hip hop, 
house)
15.00 Legendy se vracejí
17.00 Buty

11. 8. 
Historický jarmark na Horním náměstí 
(od 10.00 do 18.00 hod.)

KOSTEL Sv. vAvŘINCE
11. 8. Hlavní hodová mše – v 9.00 hod., 
v 10.30 hodová mše, v 15.00 prohlídka 
kostela sv. Vavřince s výkladem.

Od pátku 9. 8. se v Galerii města Přero-
va koná výstava obrazů Františka Ringo 
Čecha, vernisáž je v 17.00 hodin.

Inzerce A131000877



16 kino/galerie

Od srpna  je v galerii Mezi Světy výsta

va  Keramiky  Lucias  Lucie  Holmanové 

z Ohrozimi u Plumlova. Tvoří předměty zdo

bené taveným sklem a také patinované oxidy 

kovů, kdy vynikne struktura různých druhů 

hlín. Jejím oblíbeným tématem jsou kočky. 

V pondělí 5. srpna se v 17 hodin v galerii 

uskuteční vernisáž obrazů Lukáše Kukala, absolventa malby umělecké průmyslovky 

v Uherském Hradišti. Rád maluje krajiny, inspirací je pro něj impresionismus.

KnihKupectví a galerie Mezi Světy, Palackého 20, TEl. 731 116 622

Vernisáží za přítomnosti autora Františka Ringo Čecha začne 

v pátek 9. srpna v Galerii města Přerova výstava jeho obrazů. 

František R. Čech je umělec mnoha profesí – hudebník, zpě

vák, textař, herec, komik a v neposlední řadě i naivní malíř. 

Vernisáž Čechových obrazů začíná v 17 hodin, výstava je 

k vidění do 8. září.

galerie MěSta pŘerOva, hoRNÍ NÁMĚSTÍ 1, TEl. 725 310 307

Během prázdnin v Minigalerii Žerotín vystavují obrazy 

B. Nečas, M. Dyl a R. Trojanová, kteří patří ke stálým vý

tvarníkům galerie. Zajímavá jsou také zátiší s květinami 

od Vlasty Tvrdé. Používá převážně techniky malby olejem, 

temperou a akvarelem. Její díla jsou zastoupena v soukro

mých sbírkách v USA, Kanadě a v zemích EU.

Minigalerie ŽerOtín z. h., koMENSkého 2, PŘERoV, TEl. 581 217 508

Výstavu vitrážových šperků Martiny Matochové doplňu

jí náušnice a náhrdelníky Evy Jurčíkové. Ta tvoří osobité 

vitrážové šperky, do nichž vsazuje vzácné leštěné kame

ny. Některé polodrahokamy navíc oplétá chirurgickým 

nebo měděným drátkem, podobně zpracovává i náušnice 

s tyrkysy, říčními perlami, leštěným korálem nebo jinými 

vzácnými kameny. Třetí autorka, Veronika Matiovská, 

nabízí smaltované ručně malované šperky.

traFaČKa–KrÁMeK prO raDOSt, Na MaRkU, PŘERoV, TEl. 608 408 295

O prázdninách jsou v galerii souborné výstavy kme

nových autorů  – Ivy Hüttnerové, J. Velčovského, 

A. Borna, K. Demela, V. Suchánka, S. Kuliny,  

I. Hartingera, K. Ptáčka, J. Mináře a dalších. Děti 

i dospělí se mohou těšit na keramické obrázky 

a figurky manželů Kaňákových, keramiku Petry 

Střílkové nebo hedvábné malované šály Evy Jurčíkové.

galerie atraX, koZloVSkÁ 8, PŘERoV, TEl. 581 201 031, 731 672 514

1.–4. 8. v 17.30 Já, padouch 2 – 3D
1.–4. 8. ve 20.00 red 2, republiková 
premiéra
5.–7. 8. v 17.30 Já, padouch 2 – 2D
5.–6. 8. ve 20.00 před půlnocí
7. 8. ve 20.00 iron Man 3 – 3D
8.–11. 8. v 17.30 Šmoulové 2 – 3D,  re
publiková premiéra
8.–11. 8. ve 20.00 pot a krev, republi
ková premiéra
12.–13. 8. v 17.30 Šmoulové 2 – 2D
12.–13. 8. ve 20.00 Jasmíniny slzy
14. 8. v 17.30 Já, padouch 2 – 2D
14. 8. ve 20.00 Star trek: Do temno-
ty – 3D
15.–18. 8. v 17.30 Šmoulové 2 – 3D
15.–18. 8. ve 20.00  revival

19.–20. 8. v 17.30 Šmoulové 2 – 2D
19.–21. 8. ve 20.00 Wolverine – 3D
21. 8. v 17.30 Wolverine – 2D
22.–25. 8. v 17.30 letadla – 3D, repub
liková premiéra
22.–26. 8. ve 20.00 líbánky, republi
ková premiéra
26.–28. 8. v 17.30 percy Jackson: Moře 
nestvůr – 3D, český dabing
27.–28. 8. ve 20.00 Kick-ass 2
29. 8.–1. 9. v 17.30 elysium, republi
ková premiéra
29. 8.–1. 9. ve 20.00 elysium

V měsíci srpnu Bijásek, Klub, Artkino 
a Biosenior nehrají. 
Změna programu vyhrazena.

KinO hvězDa pŘerOv, TEl. 581 202 216, www.kiNohVEZda.cZ
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V  srpnu  v  Galerii  Střed  vystavuje 

své obrazy  malíř Antonín Nesvadba 

z Olomouce. Původně maloval jen tak pro 

radost, díky kladné odezvě a příznivým 

reakcím okolí se jeho koníček změnil 

v poloprofesionální činnost. Jeho olejo

malby a kombinované techniky spojuje 

téma starých domů a měst. Jeho dílo má 

své obdivovatele doma i v zahraničí.

galerie StŘeD, kRaTochVÍloVa 22, PŘERoV, TEl. 581 201 571

Výjimečný letní zážitek, promítání filmu 

pod širým nebem, nabízí v sobotu 10. srpna 

Muzeum Komenského v Přerově. Komedie 

režiséra Jiřího Menzela a scenáristy Zdeňka 

Svěráka Vesničko má středisková se bude 

návštěvníkům přerovského zámku promí

tat v rámci jubilejní výstavy Meopta 80. 

Společnost Biograf 16 pana Richarda 

Vaculy se se svým pojízdným kinem posta

rá o divácky nevšední zážitek. Dodávkový 

vůz východoněmecké provenience Barkas 

B 1000, opatřený promítací aparaturou s pří

strojem Meoclub 16 Electronic, s sebou 

přiveze slavnou Menzelovu letní komedii. 

Chceteli vidět kinobus v akci a pobavit se 

při sledování klasického filmu na netradič

Výstavní síň Pasáž
25. 7.–29. 8.
Výstava originálních výrobků z pracov

ních terapií zdravotně postižených kli

entů, Sociální služby města Přerova – 

Denní pobyt 

Hana Münsterová – Obrazy a malba 

na hedvábí 

2. 9.–13. 9.
Co je štěstí a Ptactvo naší planety – te

matická výstava soutěže v dětské kresbě, 

výstava se koná u příležitosti 90. výročí 

založení Klubu esperantistů v Přerově 

2. 9.–27. 9.
Toulky  Francií  –  výstava  fotografií 

Martina Blaťáka 

Inzerce A131009321

Inzerce A131000753

Nevíte si rady 
se svými dluhy?

Zajímá Vás osobní 
bankrot, chcete se 

nechat oddlužit nebo 
restrukturalizovat firmu?

 www.zname-reseni.cz 
nebo na tel. 725 103 567

Insolvenční poradenství 
za účelem oddlužení 
osob a reorganizace 

podnikatelů Vám 
poskytne odborný 
a zkušený kolektiv 

poradenské kanceláře 
Ing. René Skýpala, LL.M.

Přerovský muzejní letní biograf

Pojízdné kino z 60. let, sestávající z montáže 

přenosného přístroje Club 16, v automobilu 

Škoda 1202.  Foto: archiv MK

ním místě, stačí přijít 10. srpna ve 22 hodin 

do zámeckého letního kina v žerotínském 

zámku v Přerově.  (reD)

Až 1200 Kč 
za Váš starý autovrak. 

Potvrzení a odvoz zdarma.
 Dobrotice. Tel. 776 719 631


