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Blíží se jedna z největších kulturních akcí roku v Přerově. Obyvatelé města spolu s návštěvníky ze širokého okolí oslaví od  

pátku 8. do neděle 10. srpna tradiční Svatovavřinecké hody. Pořadatelé očekávají, že na svátek patrona místního římskokatolic-

kého kostela – svatého Vavřince zaplní ulice města tisíce lidí. Během tří hodových dnů by podle odhadů mohlo do centra zavítat 

kolem pěti tisíc návštěvníků. Živo bude jak na náměstí T. G. Masaryka, tak na Horním náměstí. „Od znovuobnovení této tradice jde 

v pořadí už o dvanáctý ročník přerovských hodů,“ upřesnil Jaroslav Macíček, ředitel Kulturních a informačních služeb v Přerově, 

které mají hodovou veselici na starosti. Více na straně 6. Foto: Ingrid Lounová  (DAR) 

Přerované budou hodovat

Poslední dny lávky u tenisových kurtů 
jsou sečteny, na konci léta ji čeká de-
molice. Radní města už vybrali brněn-
skou firmu Firesta-Fišer, která zbourá 
poničený most a pustí se do stavby 
nové konstrukce. Řeku Bečvu pře-

klene předpjatý železobetonový trám 
se závěsy, který bude v případě po-
vodní bezpečnější. Nová lávka přijde 
městskou kasu na 24 milionů korun 
a hotová by měla být zhruba ve druhé 
polovině roku 2015. 
„Předpokládáme, že počátkem srpna 
bude uzavřena smlouva. Chceme se 
s firmou domluvit, aby demoliční 
práce na stávající lávce byly zahá-
jeny až po prázdninách, to znamená 
v prvních zářijových dnech. Protože 
most má své místo v rekreační zóně 
města, kde se v létě pohybuje vel-

ké množství lidí, tak jim nechce-
me zbytečně komplikovat život,“ 
konstatoval přerovský primátor Jiří 
Lajtoch. Ten zároveň připomněl, že 
výstavba nového mostu je největ-
ší a nejočekávanější investiční akcí 
letošního roku. Přerované na stavbu 
čekají od roku 2010, kdy byla lávka 
poničena jarními povodněmi. Od té 
doby byla využívána s požehnáním 
od statika jen provizorně a dočas-
ně. Vzhledem k tomu, že lávka vede 
do parku Michalov, na Lagunu, k za-
hrádkářské kolonii a k ornitologické 

stanici, nechtěli ji zástupci města 
nechat úplně zavřít. 
Ještě  letos začne v této lokalitě vý-
stavba nové cyklostezky s chodníkem. 
Stezka v délce necelého kilometru 
povede po pravém břehu Bečvy, kde 
nahradí nevzhledné betonové panely, 
po nichž se cyklisté několik let „kodr-
cali“ na Lagunu. „Soutěž na dodava-
tele stavby vyhrála společnost Sates 
Morava, která stezku vybuduje za té-
měř dva miliony korun. Podél trasy se 
počítá i s veřejným osvětlením, které 
nebude oslňovat přilehlou přírodní re-
zervaci,“ doplnil náměstek primátora 
Michal Zácha.  (RED)

Lávku u kurtů čeká po prázdninách demolice

Michalov je pod 
větším dozorem
Městský park Michalov je pod větším 
dohledem strážců pořádku. Park sice 
má svůj provozní řád, ale ne všichni 
návštěvníci jej respektují. „Chceme 
hlavně zajistit bezpečnost dětí, které 
si tu hrají. V poslední době se často 
stává, že Michalovem poměrně dost 
rychle projíždějí cyklisté, kteří tam 
mají zakázaný průjezd. V parku se ani 
nesmí volně pohybovat psi, a přesto 
tady někteří chovatelé cvičí dokonce 
i bojová plemena,“ uvedl dva pří-
klady z praxe náměstek přerovské-
ho primátora Michal Zácha. Dalším 
problémem je podle něj přemísťování 
laviček, rušení klidu, ale i krádeže 
vysazených rostlin. 
„Rozhodli jsme se, že v  Michalově 
posílíme v průběhu letních měsíců 
hlídky. Několik hodin denně zde 
provádí monitoring hlídka strážníků. 
Kromě toho tam má stálou službu 
i označený správce parku,“ informo-
val ředitel Městské policie Přerov 
Omar Teriaki. V létě je Michalov 
pro veřejnost otevřený denně od půl 
šesté ráno do půl dvanácté v noci, 
v průběhu zimních měsíců je ná-
vštěvní doba o hodinu zkrácena. 
 (RED)
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V lokalitě přednádraží slouží policisté znovu nonstop
Policejní hlídky se znovu vrátily do problémové lokality u nádraží. Obnovení stálé 24hodinové hlídkové činnosti 
v okolí nádraží je výsledkem červencové návštěvy ministra vnitra Milana Chovance v Přerově.

Právě v okolí Husovy a Škodovy ulice 
se Přerované necítili bezpečně a žá-
dali vedení města, aby tuto věc řešilo. 
Zároveň chtěli, aby byla na nádraží 
obnovena policejní služebna se stálou 
hlídkou mužů v uniformě. Do problé-
mu se vložil i ministr vnitra Milan 
Chovanec, který ustanovil pracovní 
skupinu, a ta už má za sebou kon-
krétní výsledky. 
„Dohodli jsme se na posílení pří-
tomnosti policistů ve vybraných 
lokalitách, kde budou působit hlídky 
v nepřetržité službě. V ranních ho-
dinách mezi 5. a 6. hodinou a odpo-
ledne mezi 14. a 15. hodinou budou 
hlídky zdvojnásobeny. Stejně tak by 
mělo dojít k větší spolupráci složek 
Policie České republiky a Městské 
policie Přerov. Obě strany si při 
jednání dohodly společné harmo-
nogramy hlídek i kontrolní body,“ 
nastínil přerovský primátor Jiří 
Lajtoch. Vedení města rovněž uva-
žuje o posílení kamerového systému 
v této sociálně vyloučené lokalitě. 

„Situaci v přednádraží kritizovali 
hlavně lidé, kteří pravidelně dojíž-
dějí do práce vlakem. K vyhrocení 
situace došlo v červnu, kdy při sro-
cení asi stovky Romů musel strážník 

použít zbraň a vystřelit do vzdu-
chu,“ zmínil Jiří Lajtoch. Zároveň 
dodal, že od září bude zajištěna 
také intenzivní preventivní činnost 
na školách v regionu, od ní si slibu-

je zmírnění sociálního napětí, které 
v Přerově vládne, a to zejména mezi 
majoritou a minoritou. Město uva-
žuje také o zřízení místa asistenta 
prevence kriminality.  (ILO)

Jak jste spokojeni s životem 
v Přerově, co považujete za největší 
prioritu města a naopak čím byste se 
ve městě nechtěli chlubit – tak takové 
otázky a mnohé další kladli před ro-
kem v dotazníkovém šetření zástup-
ci Regionální agentury pro rozvoj 
střední Moravy Přerovanům. Celkem 
oslovili tisíc respondentů, výsledky 
jejich bádání se mimo jiné promítnou 
i v novém strategickém plánu rozvo-
je města pro období 2014 až 2020, 

který si město zadalo u Regionální 
agentury pro rozvoj střední Moravy 
v Olomouci.
Samotné zpracování plánu roz-
voje města probíhá už 12 měsíců. 
„Od července loňského roku agen-
tura sbírala potřebná data. Vedla 
desítky rozhovorů se zaměstnan-
ci magistrátu i z dalších institucí, 
prováděla šetření mezi podnika-
telskými subjekty i mezi obyvateli 
města. V únoru byla ze zástupců 

politických klubů, významných pře-
rovských firem, neziskových firem 
i zástupců magistrátu a města sesta-
vena komise rozvoje, která se stala 
hlavním řídícím orgánem nového 
strategického plánu. Na vytváření 
plánu se podílejí zřízené pracovní 
skupiny, složené z odborníků na da-
nou oblast,“ informovala Kamila 
Lesáková z oddělení koncepce 
a rozvoje z přerovského magistrá-
tu. Rozpracovaný strategický plán 

během prázdnin prozkoumá Krajský 
úřad Olomouckého kraje z hlediska 
vlivů na životní prostředí. Na pod-
zim budou mít možnost seznámit se 
s novým strategickým plánem na ve-
řejném slyšení i občané Přerova. 
Poté bude předložen ke schválení 
novému zastupitelstvu města. Více 
informací naleznete na stránkách 
města www.prerov.eu v sekci ma-
gistrát – rozvoj města – příprava 
nového strategického plánu.  (ILO)

V klecích a následně v kafilerii končí 
přemnožení holubi, kteří se usídlili 
na střechách a půdách starých pře-
rovských domů. Sběr holubích vajec 
a mláďat v Přerově provádí speciali-
zovaná firma. Soudě podle statistik 
z minulých let se dá předpokládat, 
že k likvidaci bude putovat zhruba 
stovka vajíček a sedmdesátka vylíh-
nutých jedinců. 
„Pracovníci odborné firmy se po pů-
dách pohybují ve čtrnáctidenních 
intervalech až do 15. září s jedi-
ným cílem – najít co nevíce mlá-

ďat a vajíček. Po tomto datu až do  
10. prosince budou odchytávat už 
dospělé jedince,“ uvedl vedoucí od-
boru majetku přerovského magis-
trátu Zdeněk Vojtášek. V případě 
dospělých holubů ale půjde o mno-
hem vyšší číslo než u mláďat a va-
jec. „Jenom v loňském roce nám 
firma zlikvidovala 934 holubů, což 
je nejvíce v historii odchytů. Pro 
srovnání – v roce 2004 jich bylo 
493,“ doplnil Vojtášek.
Pro sběr vajíček a mláďat jsou vyti-
povány lokality, kde je holubí repro-

dukce nejvyšší. „Jedná se například 
o dům na náměstí TGM, kde sídlí 
Kulturní a informační služby, ale 
třeba i stará pošta na nádraží, domy 
v přednádražní čtvrti, silo v Polní 
ulici, školy v Palackého ulici či are-
ál Meopty. Tam všude jsou umístěna 
odchytová zařízení,“ doplnil náměs-
tek přerovského primátora Michal 
Zácha.
Likvidace holubů je nákladná, v roce 
2013 přišla tato služba městskou kasu 
na 140 tisíc korun, na letošní rok byla 
vysoutěžena částka 176 tisíc korun. 

V ceně je například umístění odchy-
tových zařízení, pokládka návnady, 
odvoz odchycených jedinců, umístění 
a likvidace v kafilerním boxu či dez-
infekce odchytových míst. 
„Odchyt probíhá v souladu se zá-
konem o ochraně zvířat proti týrání 
a zákonem o ochraně přírody a kraji-
ny. Nechceme situaci podcenit, pro-
tože všichni víme, že holubi kromě 
znečišťování veřejných prostranství 
mohou vážně ohrozit zdraví lidí, 
neboť jsou nositeli nákaz,“ doplnil 
Zácha.  (KOM)

Přerov bude mít nový strategický plán rozvoje města 

Odchyt holubích mláďat stojí každoročně desetitisíce

V Husově ulici v Přerově je od července stálá hlídka policistů.  Foto: Ingrid Lounová
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Osada Na Vlčí, kam jezdí děti 
z Pionýrské skupiny Kojetín, spl-
ňuje všechny podmínky tábora pro 
romantiky – je u lesa, pod stany zurčí 
potok, je bez elektřiny a schází tam 
dokonce i signál mobilního operá-
tora. Děti se tak ze standardu byd-
lení v 21. století ocitají na 14 dnů 
na táboře foglarovského typu – spí 
ve spacáku, jedí z ešusu, nechodí 
na toalety, ale na latríny a všechen 
čas tráví v přírodě. Pokud ale neprší, 
to si musejí vystačit v dřevěnici, kte-
rá je zároveň jídelnou i klubovnou. 
Tam hrají stolní hry, karty, malují 
si a také píšou dopisy. Každý večer 
se při táborovém nástupu všichni 
těší na poštu, která přišla z domova. 
Nejvíce, a to hned sedm pohlednic, 
mi ukazuje Katka Kaňová.
O stanový tábor kojetínské pionýrské 
skupiny je už tradičně velký zájem. 
„Letos jsme museli i některé děti od-
říct. Kapacita tábora je 54 dětí,“ sdělil 
hlavní vedoucí tábora Marek Štětkář. 
Čtrnáctidenní pobyt dítěte tu přijde 

rodiče na 3200 korun.  „Máme tu děti, 
co s námi jezdí pravidelně, některé 
jsou na táboře už posedmé,“ zmínil 
Marek Štětkář, který už 22. rokem, 
vždy v létě, vymění svou profesi tech-
nika za práci „všeho druhu“. Kromě 
činnosti s dětmi je také hlavním záso-
bovačem tábora, opravářem i stavite-
lem-budovatelem. Spolu s táborníky 
mi pyšně ukazuje novou koupelnu 
s přívodem teplé vody, která je v dře-
věné budově hned za kuchyní. 
Každý táborový den začíná rozcvič-
kou, po snídani následují hry a sou-
těže, ty letos byly Na Vlčí v duchu 
Pirátů z Karibiku. Za plnění soutěží 
děti získávaly indicie k rozluštění 
hesla k pokladu. „Kromě toho jsme 
se plavili po Baťově kanále, byli jsme 
ve hvězdárně a taky jsme měli ně-
kolik turistických výšlapů do okolí 
– na Tesák a Kelčský Javorník. Snad 
nejraději měly děti noční hlídky u oh-
niště, kdy hlídají táborovou vlajku,“ 
nastínil program oddílový vedoucí 
Michal Pavlíček. „Za tu dobu, co 

jezdím na tábory, si pamatuji jen je-
den případ, kdy se dítě kvůli stesku 
po rodičích vracelo domů dříve,“ 
vzpomněl hlavní vedoucí.
Na oslavu svých narozenin určitě 
nikdy nezapomene tábornice Eliška 
Jurečková z Kojetína.  Coby červen-
cového oslavence ji děti a vedoucí 
za velkého výskotu hodí i s oble-
čením do místního potoka, které-
mu táborníci říkají Božka. Stejným 
způsobem tak na táboře slavila už 
počtvrté. Méně oblíbené je mezi dět-
mi bodování pořádku ve stanech, dva 
největší nepořádníci získají kromě 
nízkého bodového hodnocení i vestu 
s označením „Čuňas dne“, někteří ji 
nosí dokonce i hrdě.  
Při dotazu, jak se na táboře vaří, do-
stávám jen kladné odpovědi. „Byl ří-
zek, vepřo knedlo zelo, čína i buchtič-
ky s krémem, mrkvový koláč i skvělý 
piškot,“ odpovídají děti na přeskáčku.  
I podle mínění dvou kuchařek, které 
zvládaly zasytit 54 dětí a 13 dospě-
lých, strávníkům chutnalo.  (ILO)

Na stesk na táboře není čas
Příměstský, nebo pobytový tábor? V lese, nebo u vody? A s komfortem, nebo bez elek-
třiny? Rodiče dětí školou povinných mohou volit z široké nabídky dětských táborů. 
Stačí si jen včas vybrat. Přerovské děti s oblibou jezdí do Rajnochovic, jež se nacházejí 
v krásném prostředí Hostýnských vrchů. Tam je dětských táborů hned několik. 

Co tě na táboře baví a jaký je tvůj 
největší zážitek?

Martin 
Kobliha, 
13 let, Přerov
Na táboře jsem 
už posedmé 
a letos, když 
jsme šli lesem 
stezku odvahy, 

jsme po cestě narazili na hada. Aby-
chom se nebáli, tak jsme si celou 
cestu zpívali. 

Simona 
Petrovská, 
10 let, Přerov
Líbilo se mi 
spaní pod ši-
rým nebem 
a jsem šťastná, 
že mám stříbr-

nou medaili z táborové olympiády 
za skákání přes lano, zvládla jsem 
104 přeskoků.

Patrik Javora, 
13 let, Přerov
Stejně jako 
Martin jsem 
na táboře už 
posedmé a zá-
ž i tků  mám 
hodně, ale ten 

nejlepší teprve přijde… Dnes totiž 
budeme spát v lese, tak se těším.

Petra 
Jurečková, 
10 let, Kojetín
Nejvíc mě baví 
souboje v ringu 
a na táboře se 
mi líbí, že spíme 

ve stanech a že se můžeme navště-
vovat. A z jídel mi nejvíce chutnaly 
buchtičky s krémem!

Barbora 
Jurčová, 
12 let, Přerov
Na tomto tábo-
ře jsem už po-
páté a vždycky 
se těším na ka-

marády a vedoucí, se kterými je fakt 
legrace. A dnes se těším na pirátské 
masky a diskotéku.

Text a foto Ingrid Lounová

ANKETA  

Rajnochovice v Hostýnských vrších jsou ideálním místem pro dětské tábory. Vyrážejí tam i děti z Přerova. Foto: Ingrid Lounová
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Rostlinný odpad už nebude končit na skládce
V srpnu bude uveden do provozu 
nový sběrný dvůr, který se nachází 
v areálu bývalých Želatovských ka-
sáren. Jde už o druhé zařízení tohoto 
typu v Přerově.  Pokud se jej naučí 
lidé využívat, přispěje to ke snižování 
počtu černých skládek a ke zlepšení 
životního prostředí. Jaká je vůbec 
úroveň životního prostředí v Přerově? 
Na otázky odpovídá vedoucí odboru 
stavebního úřadu a životního prostře-
dí Pavel Juliš.

Začněme tématem, o němž se 
ve městě nejvíce diskutuje. Týká se 
znečištěného ovzduší.  Kolikrát byly 
v loňském roce překročeny zákonné 
limity znečišťujících látek? 
Přerov se dlouhodobě potýká se 
zvýšenými koncentracemi poléta-
vého prachu. Takzvaný 24hodinový 
limit byl loni překročen šestačty-
řicetkrát, přičemž přípustná čet-
nost je stanovena na 35 dní v roce. 
Ve všech případech se přitom jednalo 
o znečištění, které k nám proniklo 
Moravskou branou z průmyslového 
Slezska. Prakticky stejná je situa-
ce i v Prostějově nebo Olomouci. 
Z hlediska dlouhodobého srovná-
ní je možná ale lépe vypovídající 
údaj o průměrné roční koncentraci, 
kdy stanovený limit 40 µg/m3 byl 
v Přerově naposledy překročen v roce 
2006. To jsou však pouze data z je-
diné měřicí stanice ČHMÚ umístěné 
u kina Hvězda. Doplňková měření 
prašného spadu, která provádí město 
na dalších šesti místech, však nazna-
čují, že zejména poblíž frekvento-
vaných komunikací bude znečištění 
mnohem vyšší.

Kdo patří mezi největší znečišťova-
tale ovzduší ve městě?

Největšími producenty znečisťují-
cích látek na území města jsou tra-
dičně provozy společností Precheza, 
Dalkia a slévárna Metso Minerals. 
Tyto zdroje, a rozbory prachu to 
v minulosti potvrdily, však mají mi-
nimální vliv na kvalitu přerovského 
ovzduší, neboť jejich zplodiny jsou 
rozptylovány ve vyšších vrstvách 
atmosféry. V zimním období jsou 
tak největším původcem znečiště-
ní domácí topeniště a v létě, kdy je 
ovzduší mnohem čistější, to bývá 
prach z polí nebo i pyl. V případě 
vysokých koncentrací znečištění 
jsou pak na vině již zmíněné emise 
z Ostravska a Polska. Samozřejmě 
nesmíme zapomenout na automobi-
lovou dopravu, kdy jedoucí vozidla 
nejen přímo znečišťují ovzduší výfu-
kovými plyny, částečkami pneuma-
tik, brzdového obložení a podobně, 
ale zároveň opakovaně zviřují usedlý 
prach, který pak dýcháme.

Množství odpadu uloženého na skládku 

už druhým rokem klesá, říká Pavel Juliš, 

vedoucí odboru stavebního úřadu a ži-

votního prostředí.  Foto: I. Lounová

Inzerce A141005188

Inzerce A141009348

Aktuální otázka, která hýbe městem, 
se týká spalovny. Jaký vliv by měla 
na ovzduší?
Emisní limity stanovené pro spalovny 
odpadu jsou mnohem přísnější než 
pro uhelné či plynové kotle. Proto 
také nejdražší část celé technolo-
gie tvoří zachycování a neutraliza-
ce spalin. Pokud by takové zařízení 
nahradilo jakýkoli jiný tepelný zdroj 
energie, množství znečišťujících látek 
unikajících do ovzduší se sníží.

Město Přerov nedávno zavedlo vý-
kup PET láhví, kilogram za symbo-
lickou korunu. Nakolik tato aktivita 
pomůže zlepšit životní prostředí? 
Přesněji řečeno, tuto novinku zaved-
ly Technické služby, které pro město 
provozují systém nakládání s odpa-
dem, tedy i jeho třídění a předávání 
k dalšímu zpracování. Zatím je brzy 
na nějaké hodnocení. Je jasné, že 
výkup PET láhví za tuto cenu (když 
si představíme, kolik jich je do kila) 
by sám o sobě statistiky separace, 
a tím ani přínos pro životní prostře-
dí asi zásadně nezměnil. Ve spojení 
s výkupem papíru a s plánovaným 
výkupem kovů může už ale mít pro 
někoho smysl. Je to prostě jeden ze 
způsobů, jak veřejnosti ukázat cestu 
do sběrného dvora. Občan přijede 
s balíkem papíru, dostane za něj pení-
ze a pro své dítko „body“ do sběrové 
soutěže. Když už sem jede, vezme 
i pytel PET láhví.

Jak jsou na tom vůbec Přerované 
se tříděním odpadu? Můžete vysvět-
lit, jak funguje proces svozu odpadů 
a co se s ním potom děje?
Základní systém třídění a dalšího 
nakládání s komunálním odpadem 
je dnes – věřím, že i díky našim 
osvětovým kampaním – veřejnosti 
dobře znám a občané ho využívají. 
Podrobně je popsán na webových 
stránkách města a pravidelně i v ro-
čenkách o životním prostředí. Odpad 
odložený do běžných popelnic kon-
čí pochopitelně na skládce. Tříděný 
odpad je svážen ve stanoveném har-
monogramu „po barvách“, nikoli do-
hromady, jak si někdo myslí, a dále 

dotřiďován a předáván k dalšímu vy-
užití. Podílem vytříděného odpadu, 
zhruba 19 %, se Přerov ve srovnání 
s jinými městy ocitá někde v průmě-
ru, ale toto číslo je do značné míry 
zkreslené. Evidenci například uniká 
spousta surovin předaných do výku-
pen. Často se přitom jedná o papír 
vykradený z modrých kontejnerů. 
Z hlediska životního prostředí je však 
mnohem důležitější skutečnost, že už 
druhým rokem v Přerově klesá množ-
ství odpadu uloženého na skládku.

Opoziční zastupitelé prosazují zavést 
ve městě motivační třídění odpadu. 
Jednoduše řečeno: ten, kdo by tří-
dil, by měl slevu na poplatcích. Co 
si o tomto záměru myslíte?
Nápad motivovat občany výší po-
platku podle skutečně vytříděného 
množství odpadu je starý jako tří-
dění samo. To by ovšem znamenalo, 
že každý občan nebo alespoň každá 
domácnost bude mít svou nádobu 
na každou vytříděnou složku odpadu, 
aby bylo možné ji identifikovat a její 
obsah jednotlivě vážit. Řešením by 
mohly být například i pytle s čáro-
vým kódem. To je však systém vhod-
ný pro menší obce nebo pro rodinnou 
zástavbu. Na sídlištích je prakticky 
nerealizovatelný. Obyvatelé panelá-
ků, a těch je v Přerově větší část, by 
se pak právem cítili o tuto možnost 
úlevy na poplatku ošizeni. Rezervy 
ve třídění si ale uvědomujeme, pro-
to také Technické služby přicházejí 
s nabídkou výkupu některých složek 
odpadu ve sběrném dvoře a koncem 
roku se rozběhne první etapa třídění 
rostlinného odpadu.

Plánuje město nějaké investice, kte-
ré zlepší životní prostředí v našem 
městě?
Těsně před realizací je již zmíně-
ný systém nakládání s biologicky 
rozložitelným odpadem. V areálu 
skládky v Žeravicích vyroste nová 
kompostárna, budou nakoupeny spe-
ciální nádoby a majitelům zahrádek 
budou nabídnuty zdarma kompostéry. 
V plánu je již několik let výstavba 
kanalizace v několika místních čás-
tech. To se však neobejde bez státních 
dotací. Možná nejdůležitější investicí 
z hlediska přínosu pro životní pro-
středí města bude dálniční obchvat. 
V tomto případě ale město není jeho 
investorem.  (DAR)

Hledáme ještě 37 lidí,
kteří chtějí

snížit váhu o 5–30 kg.
Poradenství zdarma.

728 478 202 nebo www.zhubnemezdrave.cz
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„Současná skládka se rozkládá na plo-
še 58 270 m², což představuje úložný 
prostor o kapacitě zhruba 671 000 m3. 
Teď se tato plocha ještě rozšíří, zaháji-
li jsme výstavbu dalšího pole s kapaci-
tou 225 500 m3,“ informoval náměstek 
přerovského primátora Michal Zácha. 
Připomněl, že skládka, do níž putuje 
smetí z přerovských domácností, byla 
v místní části Přerova v Žeravicích 
otevřena v roce 1993. Za tu dobu sem 
bylo uloženo více než 700 tisíc m3 
zbytkového směsného komunální-
ho odpadu. 
Systém skládkování zůstane i po roz-
šíření zachován. „Odpad se na skládce 
ukládá do jednotlivých sektorů. Ty 
jsou překrývány inertním materiálem, 
jako je zemina, cihly a podobně, aby 
došlo k zamezení zápachu, požárnímu 
odizolování a úletům lehkých čás-
tí,“ nastínila Miroslava Švadlenková 
z Technických služeb města Přerova. 
Těleso skládky je po celé ploše izo-
lováno jednak minerálním těsněním, 

jednak speciální fólií, která je chrá-
něna geotextilií. V průběhu provozu 
skládky je její vliv na okolí pravi-
delně monitorován analýzou kvality 
podzemních, povrchových a průsa-

kových vod. „Tyto rozbory budou 
probíhat i po uzavření skládky a její 
rekultivaci, a to po dobu minimálně 
30 let. Každá skládka je ve větší či 
menší míře producentem skládko-

vého bioplynu. V případě skládky 
v Žeravicích jsou slabé úniky bio-
plynu jímány speciálními koksokom-
postovými filtry,“ doplnila Miroslava 
Švadlenková.  (KOM)

Skládka v Žeravicích bude mít vyšší kapacitu

Inzerce A131016403

Rozšíření skládky komunálního odpadu v Žeravicích přijde na 13 milionů korun.  Foto: archiv MMPr

Přerovská skládka komunálního odpadu se rozšíří. Díky investici ve výši skoro třinácti milionů korun se životnost 
skládky prodlouží o deset let, takže až do roku 2024 sem Přerované mohou směrovat svůj zbytkový odpad. S roz-
šířením skládky začali pracovníci odborné firmy v pondělí 14. července, do konce září by měli mít hotovo. 

Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů
 Osmek 4. 8.
 Horní náměstí 11. 8.
 Seifertova u výstaviště 18. 8.
 Svornosti 25. 8.
 Na odpoledni u lékárny 4. 8.
 Riedlova křižovatka 11. a 25. 8.
 Za mlýnem 3 18. 8.
 Sokolská parkoviště 4. a 18. 8.
 Sokolská u domu 28 11. a 25. 8.
 V. Dlážka školní jídelna 4. 8.
 P. Jilemnického u VST 18. 8.
 Na hrázi za mostkem 11. a 25. 8.
 Mervartova 9 4. a 18. 8.
 tř.17. listopadu zezadu u jeslí 11. a 25. 8.
 Dluhonice točna 5. 8.
 Dluhonice u bývalé školy 12. a 26. 8.
 Wurmova za KSZ 19. 8.
 Jižní čtvrť u bývalých jeslí 5. a 19. 8.
 Jižní čtvrť I/4 12. a 26. 8.
 Šrobárova 13 5. 8.
 Kozlovská parkoviště 12. a 26. 8.
 Pod valy u parkoviště 19. 8.
 Bayerova 2 5. 8.
 Svisle za samoobsluhou 12. a 26. 8.
 Trávník parkoviště 19. 8.
 Trávník u Chemoprojektu 19. 8.
 Budovatelů 1 5. a 19. 8.
 Budovatelů 5–7 5. 8.
 U tenisu parkoviště 12. a 26. 8.
 U rybníka u trafa 6. a 20. 8.
 Petřivalského parkoviště 27. 8.
 Tyršova parkoviště 13. 8.
 Dvořákova u Rusalky 6. 8.
 Dvořákova u garáží 13. a 27. 8.
 Purkyňova denní pobyt 20.8.
 B. Němce za VST 13. a 27. 8.
 Optiky u lékárny 6. 8.
 Husova dvůr 20. 8.
 Pod skalkou parkoviště 6. 8.
 Olomoucká u stavebnin 13.8.
 Hranická u bývalé cihelny 20. 8.

 Dr. M. Horákové 27. 8.
 Alšova u stadionu 6. a 20. 8.
 Pod hvězdárnou parkoviště 13. a 27. 8.
 Žižkova u kašny 7. 8.
 Lověšice u parku 14. 8.
 Lověšice U sokolovny 21. 8.
 Vaňkova dvůr 28. 8.
 Kozlovice začátek obce 7. a 21. 8.
 Kozlovice náves 14. a 28. 8.
 Kozlovice Na vrbovcích 14. a 28. 8.
 Kozlovice Tučínská 7. a 21. 8.
 Nerudova 33 7. 8.
 Tománkova u garáží 14. a 28. 8.
 Wolkerova 15 21. 8.
 Fr. Rasche u parku 7. a 21. 8.
 Na loučkách 15 14. a 28. 8.
 V. Novosady u kostela 7. a 21. 8.
 Újezdec Větrná u úř. 14. 8.
 Újezdec malé hřiště 28 .8.
 křiž. Teličkova–Sportovní 8. a 22. 8.
 Popovice U trati 15. a 29. 8.
 Vinary u garáží 8. 8.
 Vinary Ve dvoře 15. 8.
 Vinary Mezilesí II 22. 8.
 Vinary Růžová 29. 8.
 Henčlov náves 15. 8.
 Henčlov Sokolů 15. 8.
 Henčlov křiž. Hliník–Nová 29. 8.
 Henčlov křiž. Hliník–Martinská 29. 8.
 Výmyslov 29. 8.
 Penčice Penčičky u obchodu 8. 8.
 Penčice u býv. pošty 22. 8.
 Čekyně nad rybníček 8. 8.
 Čekyně k sokolovně 15. 8.
 Čekyně náves 22. 8.
 Čekyně Na červenici 29. 8.
 Lýsky k obchodu 8. 8.
 Lýsky za mostkem 22. 8.
 Žeravice Lapač 29. 8.
 Žeravice Na návsi 15. 8.
 Jasínkova za Priorem 28. 8.
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Hody nabízejí zábavu pro každého

„Pozvali jsme také řadu hostů, jako na-
příklad kapely Fleret, Ondřeje Hejmu 
se Žlutým psem, Maxim Turbulenc 
nebo Láďu Křížka s Kreysonem,“ 
vyjmenoval Jaroslav Macíček, ředi-
tel Kulturních a informačních slu-
žeb v Přerově. Na náměstí nebudou 
chybět ani stánky s bohatým občer-
stvením a dětské atrakce. Součástí 
hodových oslav bude páteční verni-
sáž výstavy v Galerii města Přerova, 

která bývá již tradičně spojena se 
slavnostní číší vína primátora měs-
ta. Sobotní večer bude na náměstí 
TGM v režii Sdružení historického 
šermu Markus M. „Putování historií 
českou zemí provede diváky dějin-
nými událostmi od 9. do 17. stole-
tí. Připravili jsme si komponované 
scénky s šermířskými vystoupeními. 
Celé vystoupení bude provázet vy-
pravěč,“ doplnil Petr Pedro Novotný 

Inzerce A141007298

Horní náměstí se v neděli 10. srpna promění ve středověký jarmark. Nebudou tu 

chybět ani šermířská a divadelní vystoupení. Foto: Ingrid Lounová

Karel starší slaví… a děti malují, byl 
název výtvarné soutěže, která spojo-
vala dvě města – Brandýs nad Orlicí, 
kde se Karel starší ze Žerotína na-
rodil, a Přerov, kde zemřel. Děti 
z druhého stupně základních škol 
malovaly šlechtice v současných 
„kulisách“ svých měst a z jejich 
výtvarných děl vznikla výstava, 
která byla do 20. června k vidění 
v přerovské Výstavní síni Pasáž. 
Jejich obrázky se pak staly i součástí 
webových stránek města Přerova – 
a právě tam lidé svým hlasováním 
rozhodovali, která podobizna Karla 
staršího se jim líbí nejvíce. Na konci 
června si vítězové soutěže převza-

li z rukou náměstka přerovského 
primátora Dušana Hluzína dárky 
– společenské a naučné hry. A kdo 
se těšil z výhry? Z Přerova to byli 
tito školáci: Lucie Václavíčková, 
Martina Lenochová, Lukáš Skopal, 
Klára Chalupová a Jan Matyáš. 
A do Brandýsa putovaly ceny Lence 
Jarošové, Michaele Lajzové, Dušanu 
Foglovi, Michaele Hájkové a Elišce 
Frydrychové. Výstava byla součástí 
projektu Po stopách Žerotínů, který 
město Přerov realizuje za podpory 
Olomouckého kraje. Soutěž byla 
vyhlášena u příležitosti 450. výročí 
narození Karla staršího ze Žerotína. 
 (AK)

Malí kreslíři si odnesli ceny

z Markus M. Kostýmovaný průvod 
projde Přerovem v neděli v 10 hodin. 
„Předpokládáme účast až 130 účin-
kujících, někteří pojedou i na koních. 
Do Přerova se sjedou šermíři, diva-
delníci, muzikanti a jarmarečníci ze 
Slovenska, Maďarska a Slovinska. 
Nebudou chybět ani kejklíři, histo-
rické tance v podání skupiny Vere 
Gratia nebo dobová hudba Rattus 
Rattus. Pamatujeme i na nejmenší, 
ti se mohou přijít podívat na lout-
kové divadlo na malé scéně zám-
ku,“ nastínila další program Renata 
Tšponová, vedoucí občanského sdru-
žení Anima Historica. Pod hradbami, 
v ulici Spálenec, bude dobový luna-
park z Českého Krumlova a členové 
Markus M tu budou předvádět právo 
útrpné. „Zájemci si mohou na vlastní 
kůži vyzkoušet mučicí křeslo, skřipec 
nebo třeba španělskou botu,“ doplnil 
Petr Pedro Novotný. 
Nedělní historický jarmark 
na Horním náměstí nabídne řemesl-
né výrobky – keramiku, sklo, šperky, 
výrobky z kůže, textilie, ale i koření, 
medovinu a další pochutiny,“ na-
stínila sortiment Renata Tšponová. 
Do oslav se samozřejmě zapoju-
je i přerovská farnost. V kostele  
sv. Vavřince se uskuteční mše svaté 
i prohlídky svatostánku s odborným 
výkladem.  (ILO

XII. přerovské 
Svatovavřinecké hody
Pátek 8. 8.
Náměstí T. G. Masaryka 
16.30–17.30 Fórum
18.30–19.30 Fleret
20.30–22.00  Žlutý pes & Ondřej 

Hejma
Galerie města Přerova 
17.00  Vernisáž hodové výstavy 

CreARTivity autorů Dagmar 
a Dalibora Hajdy

Sobota 9. 8.
Náměstí T. G. Masaryka 
10.00–10.45 Špunt
11.15–12.00 Hot Jazz Šůtrs
13.00–13.45 Entuziasté 
14.15–15.00  Octopus (blues-

rock, Bardejov )
15.30–16.15 Spocená uklízečka
16.45–17.30  Plastic Paddies (ir-

ská hudba, Cuijk)
18.00–18.45 Šediváci
19.30–20.30 Arrhythmia
21.00–22.00  SHŠ Markus M – 

Putování historie 
českou zemí

Neděle 10. 8.
Náměstí T. G. Masaryka
10.00–12.00  Cimbálová muzika 

Primáš
10.15  Slavnostní slovo 

k hodům 
15.00–16.00 Maxim Turbulenc
17.00–18.00  Láďa Křížek & 

Kreyson
19.00–20.00 Penzistor
Kostel sv. Vavřince
9.00 Hlavní hodová mše svatá
10.30 Hodová mše svatá
15.00 Prohlídka kostela  
sv. Vavřince s výkladem 

Horní náměstí
10.00–17.00 Historický jarmark

Třídenní program Svatovavřineckých hodů je koncipován tak, aby oslovil širokou ve-
řejnost. Od pátku do neděle se tak na Masarykově náměstí představí plejáda míst-
ních souborů, hrajících různé hudební žánry, ale i populárních skupin české hudební 
scény. Nedělní program na Horním náměstí navíc nabízí zážitky pro  
celou rodinu – historickou muziku, divadlo, šerm a dobový jarmark.

Více informací na http://ssischaefer.jobs.cz/

 Adresa: SSI Schäfer s. r. o.
Tovární 325, 753 01  Hranice
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Mezinárodní setkání uměleckých ko-
vářů, známé pod názvem Hefaiston, 
dospělo do Kristových let. V letošním 
roce se totiž koná už třiatřicátý roč-
ník této akce, která proslavila hrad 
Helfštýn daleko za hranicemi naší 
země. Také letos se Hefaiston koná 
tradičně poslední víkend v srpnu.
„Očekáváme účast pěti stovek kovářů 
z pětadvaceti zemí světa. Přesné číslo 
ale budeme znát v době samotného 
slavnostního zahájení Hafaistonu. 
Někteří mohou totiž svou účast od-
říct, jiní naopak dorazí až v průběhu 
akce,“ uvedl kastelán hradu Helfštýn 
Jan Lauro s tím, že scénář dvouden-
ního Hefaistonu je už roky stejný 
a neměnný. Organizátoři vycházejí 
z toho, co se předchozí roky osvědči-
lo. Slavnostní zahájení akce tak pro-
běhne v sobotu 30. srpna v 10 hodin. 

Hefaiston dospěl do Kristových let

Poslední prázdninový víkend na Helfštýně 

patří už tradičně kovářům celého světa. 

 Foto: archiv MK 

Vystavená díla kovářů bude hodno-
tit pětičlenná komise, a to v sedmi 
kategoriích – klasické práce, volná 
plastika, šperky, kovolitecké práce, 
zbraně, damascenské práce a zvláštní 
kategorie. „Nejprestižnější kategorií 
je bezesporu volná plastika, v níž 
se každoročně schází nejvíce děl. 
Vybrat ty nejlepší je z tohoto dů-
vodu nejtěžší,“ prozradil kastelán 
Lauro. Hefaistonu se každoročně 
účastní kolem 10 až 15 tisíc návštěv-
níků. Odhadnout dopředu letošní ná-
vštěvnost si kastelán hradu netroufá. 
Velkou roli prý bude hrát počasí, tak 
jako u všech jiných akcí pořádaných 
pod širým nebem. Lidé mají možnost 
na hradě vidět nejen vystavená díla 
uměleckých kovářů, ale také je mo-
hou pozorovat při práci. Kováři bu-
dou pracovat u několika kovářských 

výhní. „Veškerá díla, která jsou zho-
tovena v rámci Hefaistonu na hradě, 
se stávají součástí našeho depozitáře. 
Jen pro zajímavost uvedu, že naše 
sbírka už má 1200 exponátů. Některá 
díla jsou umístěna přímo na hradě jak 
v exteriéru, tak v interiéru, ale bo-
hužel všechna nemohou být z kapa-
citních důvodů vystavena,“ podotkl 
Jan Lauro. Organizačně připravit tak 
náročnou akci, jakou je Hefaiston, 
není prý vůbec jednoduché. Podle 
kastelána hradu se za tím skrývají 
čtyři měsíce příprav početného týmu 
lidí. „Ovšem těší nás, když si k nám 
potom dokážou najít cestu lidé i ze 
vzdálených míst. K těm patří třeba 
kováři z Izraele, Japonska či Kuby. 
Poslední dva roky se zvyšuje také 
účast z USA a Austrálie,“ řekl zá-
věrem Jan Lauro.  (DAR)

Už čtyřicet let chodí několikátá ge-
nerace Přerovanů do zájmových 
kroužků a za nejrůznějšími akcemi 
do Střediska volného času (SVČ) 
Atlas a Bios. Tato organizace nabízí 
širokou škálu zájmových aktivit – 
od tanečních přes pěvecké, sportovní 
až po výtvarné, modelářské a biolo-
gické. Středisko volného času Atlas 
a Bios oslavilo významné 40. výročí 
od svého vzniku.  Už sedmým rokem 
stojí v čele tohoto zařízení Blanka 
Mašková. 

Máte představu, kolik dětí se moh-
lo během čtyř desítek let vystřídat 
ve vašem zařízení?
Nemám statistiky a přehledy z dří-
vějších let, ale od doby, kdy jsme 
střediskem volného času, najde-
te v našich kroužcích každoročně 
na 1200–1400 účastníků zájmové-
ho vzdělávání od těch nejmladších, 
kteří ještě celou aktivitu absolvují 
se svou maminkou, až po jejich 
babičky a dědečky. Další deseti-
tisíce projdou každoročně naším 
zařízením při soutěžích, výuko-
vých programech a veřejných pre-
zentacích.  

Kolik kroužků nabízíte? Jak početný 
tým lektorů je k tomu potřeba? 
V letošním školním roce jsme měli 
v SVČ 139 zájmových útvarů, o které 
se starají interní pedagogové a pak 

dalších 60 externích odborníků z růz-
ných oblastí.

O jaké kroužky má současná gene-
race zájem, změnila se za poslední 
léta poptávka?
Každá činnost prožívá své sinusoidy, 
tedy období rozkvětu a útlumu, těžko 
dnes odhadnu, co bude „hitem“ příští-
ho školního roku, ale letos to byly ta-
neční aktivity, ale i gymnastika nebo 
aikido. Stálicí jsou rukodělné a vý-
tvarné činnosti s keramikou, mladí 
zálesáci a chovatelé patří také k ob-
líbeným aktivitám. V dnešní době 
je obdivuhodný také zájem mladých 
chlapců o radioamatérský kroužek.

Kolik stojí kroužky, které organi-
zujete?
Cena kroužku se odvíjí od nákladů 
s ním spojených, takže jinou cenu 
platí malí přírodovědci, kteří tráví 
většinu svých schůzek v přírodě, 
a jinou částku platí děti, které jez-
dí na soutěže a mají týdně i několik 
hodin tréninků, nebo mají velkou 
spotřebu materiálů. Přesto roční ma-
ximální částka, kterou u nás rodiče 
za své děti zaplatili, nepřesáhla 1600 
korun. Dospělí měli za rok nejdražší 
kurzovné 2300 korun u keramiky.

Kolik táborů během prázdnin po-
řádáte, s jakým zaměřením a jaký 
je o ně zájem?

Středisko volného času Atlas a Bios patří dětem už 40 let
Pořádáme 12 příměstských a 5 po-
bytových táborů, které jsou zamě-
řeny sportovně, tanečně nebo „jen“ 
na tábornictví. V letošním roce jsou 

všechny již v podstatě obsazené, snad 
jen u dvou se najdou 1 až 2 místa 
volná.  (DAR)
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

SK Přerov
Jiří Švec, tel. 608 730 541
2. 8. Rejvíz–Zlatý Chlum–Čertovy ka-
meny–Jeseník, 18 km, vlak v 6.37 hod., 
vede Sedláková.
7. 8. Cholina–Hanácké muzeum KPČ–
Myslechovice, 12 km, vlak v 6.37 hod., 
vede Láhnerová.
9. 8. Slavičín–Šanov–Na Koncích–Ži-
thová–Starý Hrozenkov, 21 km, vlak 
v 7.52 hod., vede Sedláková.
14. 8. Velké Karlovice–Soláň–Karolínka, 
19 km, vlak v 6.02 hod, vede Špinar.
14. 8. Roštění–Pacetluky–Dřevohostice, 
15 km, autobus v 8.00 hod., vede Švec.
16. 8. Prohlídka–Mladějov–jízda 
vláčkem–Nová Ves–Důl Karel–Helví- 
kov–Anenská Studánka, vlak v 6.37 hod., 
vede Šťávová.
21. 8. Strážisko–Jednov–Mariánská za-
hrada–Strážisko, 12 km, vlak v 6.37 hod., 
vede Láhnerová.
21. 8. Olomouc–Velká Bystřice, 10 km, 
vlak v 8.02, vede Zapletalová.
23. 8. Pavlovice–Podolí–Tučín–Kozlo-
vice–Přerov, 15 km, autobus v 6.25 hod., 
vede Švec.
28. 8. Lípa nad Dřevnicí–Vizovice, 
17 km, vlak v 6.12 hod., vede Špinar.
30. 8. Lipník nad Bečvou–Týn nad Beč-
vou–Drahotuše, 15 km, vede Švec.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

TJ Spartak Přerov
Vítězslav Vaculík, tel. 776 806 161
2. 8. Podťaté–Kasárne–Velký Javor- 
ník–Stratenec–Portáš–Nový Hrozenkov, 
25 km, vlak v 5.01, vede I. Žaludová.
6. 8. Přerov–Lověšice (posezení při kyta-
ře)–Přerov, do 10 km, hypermarket Albert 
u nádraží 9.00 hod., vede L. Poláková.
9. 8. Bruntál–lávový proud u Meziny–
Venušina sopka–Valšov, 18 km, vlak 
v 6.37 hod., vede K. Bartošík.
13. 8. Bouzov–podél Třebůvky–Lošti-
ce–Moravičany, 12 km, vlak v 7.06 hod., 
vede C. Punčochářová.
16. 8. Malenovice–Ivančena–Lysá ho-
ra–Staškov–Frýdlant n. O., 20 km, vlak 
v 5.01 hod., vede I. Žaludová.
20. 8. Veřovice–Velký Javorník–Fren-
štát p. R., 13 km, vlak v 7.44 hod., vede 
V. Polidorová.
23. 8. Karlova Studánka–Bílá Opava–
Barborka–Karlova Studánka, 15 km, au-
tobus v 7.45 hod., vede I. Žaludová.
27. 8. Osek n. B.–Veselíčko–Staměřice–
Lazníčky–Tršice, 15 km, vlak 
v 8.01 hod., vede V. Vaculík.
30. 8. Nový Jičín–Skalky–Oční studán-
ka–Starý Jičín–Suchdol n.O., 16 km, vlak 
v 6.26 hod., vede C. Punčochářová.

OdBOR VySOKOHORSKé 
TURISTIKy KČT 

www.vhtprerov.cz
2.–4. 8. Hochschwabské Alpy, hřeben 
s klettersteigy po chatách, vedou Juráš 
Balcárek a Václav Koutný, mikrobus 
ve 4 hod. 
5. 8. Schůze, restaurace Pivovar, 19 
hod., promítání z akcí.
9. 8. Hostýnská osma, Rajnochovice–
Tesák–Obřany–Nad Ráztokou–Hume-
nec–Troják–Tesák–Kelčský Javorník–
Rajnochovice, 65 km, 2500 m, vl. auta 
v 6 hod., start v Rajnochovicích v 8 hod., 
závod dvoučlenných družstev.
16.–18. 8. Roháče, 1. Chata p. Šind-
lovcom–Volovec–Ostrý Roháč–Chata 
p. Šindlovcom, 2. Chata p. Šindlov-
com–Baníkov–Chata p. Šindlovcom, 
3. Zverovka–Osobitá a zpět, vedou Ju-
ráš Balcárek a Karel Ludvík, minibus 
ve 4 hod. od Mašinky. 

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, Veduty Přerova a vyhlíd-
ka z věže. 

VÝSTaVy:
17. 6.–12. 10. Pojďte k nám, bude-
me si hrát! Československé hračky 
1950–1990. Zámecká kaple.
do 27. 10. Za císaře pána a jeho rodinu. 
Přerov na prahu první světové války. 
Velký výstavní sál, Malý sál pod věží, 
Galerie, Kruhový sál a Historický sál. 
do 7. 9. Muzikanti, co děláte? Chodba 
ve 2. patře.

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. Atlas ptáků neobyčejných. 
Výstava o skutečných i neskutečných 
druzích ptáků prolétajících lidskou fan-
tazií různých částí světa od jeho počát-
ku dodnes. Velký výstavní sál ORNIS, 
vstupné 30 Kč. 

aKCE: 
31. 8. Evropská noc pro netopýry. Vše 
o netopýrech a jejich životě. Celoevrop-
ská akce propagující ochranu netopýrů. 
Zahrada ORNIS od 19.30 hod.

Kontakt na tel. 581 219 910, 
ornis@prerovmuzeum.cz nebo osobně. 
Informace o programech na 
www.ornis.cz 
EKOPORadna – poskytování informa-
cí z oblasti životního prostředí, Po–Pá 
8–16 hod.
MyKOLOGICKÁ PORadna – Po–Pá 
8–16 hod.

HRad HELFŠTÝn
Út–Ne 9–18 hod.

VÝSTaVy:
do 31. 8. Tepaný život Maria Converia. 
Výstava představí soubor aktů a zvíře-
cích figur od italského sochaře, který 
pracuje převážně s tepáním ocelových 
plechů. Galerie na II. nádvoří hradu. 

aKCE:
2. 8. Hradní letní kino. Promítá-
ní Biografu 16 pod širým nebem na 
II. nádvoří hradu. Program nalezne-
te na: www.helfstyn.cz. Vstupné: plné 
100 Kč, snížené 60 Kč, děti do šesti let 
zdarma. Od 20 hod.
5.–9. 8. Dětský soubor zobcových flé-
ten Vivat Flauto z Prahy zpříjemní ná-
vštěvníkům prohlídku Helfštýna svým 
hudebním vystoupením.
23. 8. Slavnostní zahájení XXVI. roč-
níku kovářského fóra. Monumentální 
dílo bude tentokrát kovat Kuba Kubi-
kula Kovárna Milostovice ve spolupráci 
s mistry z Belgie. Od 14 hod.
24. 8.–29. 8. (mimo pondělí) Kovář-
ské fórum, XXVI. ročník. Dílo vytvo-
ří speciálně pro hrad Helfštýn skupina 
kovářských mistrů přímo v historické 
kovárně na III. nádvoří.
30.–31. 8. (sobota 9–18 hod., neděle 
9–14 hod.) XXIII. mezinárodní setkání 
uměleckých kovářů Hefaiston. Výstava 
exponátů pod širým nebem, kovářské 
soutěže, promítání v galerii na II. ná-
dvoří, demonstrace kovářské tvorby na  

Inzerce A141005096

ODVOZ A EKOLOGICKÁ 
LIKVIDACE 

AUTOVRAKŮ
Vystavení dokladu 

o ekologické likvidaci autovraku 
NA MÍSTĚ

 

Za kompletní nebo téměř  
kompletní autovrak vyplatíme

1000 Kč

Tel. 777 550 621, 608 749 219
Autovrakoviště Třebětice

29.–31. 8. Loučení s létem na kole, 
1. Šumperk–Letohrad–Mistrovice, 
2. Šerlich–Hanička–Z. brána–Mistrovi-
ce, 3. Mistrovice–Zábřeh, 70, 65, 70 km, 
vede Karel Ludvík.
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SETKÁnÍ na KOnCI PRÁzdnIn

V sobotu 30. srpna se na přerovské la-
guně uskuteční XIII. tradiční prázdni-
nové setkání. 
Od 10 hodin je na programu IV. roč-
ník turnaje o putovní pohár v nohejba-
lu dvojic, od 13 hodin zábavné odpo-
ledne s celou řadou atrakcí, v plánu je 
ukázka techniky dobrovolných hasičů, 
projížďky na motorovém člunu, jíz-
da na koni, trampolína, skákací hrad, 
střelba ze vzduchovky, hry a soutěže 
pro děti i živá hudba. 
Občerstvení je zajištěno na Baště U Do-
kládalů. 

dUHa KLUB ROdInKa

25.–29. 8. Hravý příměstský tábor 
nejen s angličtinou, pro děti od 5 do 
12 let, cena 1300 Kč a členové DK Ro-
dinka 1200 Kč.
31. 8. Sportovní den pro celou rodi-
nu, Laguna 14–18 hod., pořádá DUHA 
Klub Rodinka a AJORodinka. 

PRŮBĚŽnÝ zÁPIS 
na ŠKOLnÍ ROK 2014/2015
Péče o děti s výchovným programem 
od 2 let, veškeré přihlášky či dotazy 
na rodinka@rodinka.cz nebo na tel. 
777 821 943.

PRÁzdnInOVÝ PROVOz 
na ŠKOLnÍCH HřIŠTÍCH

zŠ SVISLE 13 
Po–Ne 10–13, 14–20 hod.

zŠ TRÁVnÍK 27 
Po–Ne 10–20 hod.
 
zŠ ŽELaTOVSKÁ
Po–Ne 13–20 hod.

zŠ za MLÝnEM 1 
Po–Ne 9–12, 13.30–19.30 hod.

zŠ VELKÁ dLÁŽKa 5 
Po–Pá 9–12, 13–18 hod.
So 9–16 hod., neděle a svátky zavřeno.

MĚSTSKÁ KnIHOVna V PřEROVĚ 

PřEHLEd aKCÍ:
Velká internetová prázdninová soutěž pro 
dospělé „Křížem krážem po Česku“ 
Léto plné rozmanité zábavy pro děti: 
„Prázdninový rej soutěží a her“, všechna 
pracoviště MěK v Přerově. 

PROMEnÁdnÍ KOnCERTy 

3. 8. Pohoda na pátou
17. 8. Moravská Veselka
24. 8. Travellers
31. 8. Re-Vox
Začátky koncertů v parku Michalov 
vždy v 15 hodin.

PROVOznÍ dOBa–PLaVECKÝ aREÁL PřEROV a KOUPaLIŠTĚ PEnČICE – SRPEn 2014
www.bazenprerov.cz                                                                                                                                                                          ZMĚNY VYHRAZENY!

50 m bazén, dětský bazén, 
masážní vana, whirpool

plavání imobilních
venkovní areál

dle počasí
koupaliště Penčice

dle počasí

denně 10–20
10–12

jen středa
10–20

dle počasí
9.30–19

dle počasí

Výjimky (provozní doba ve vyznačené dny):

11. 8.–27. 8. zavřeno

30. 8. v 17.00 hod. POPrustuFILM  
(B. Dziuba), MOK.
30. 8. ve 20.00 hod. Pancho se žení 
(R. Hrušínský), DS Jiřího Voskovce 
Sázava.
Všechna divadelní představení se hrají 
na Letní divadelní scéně na Horním 
náměstí, v případě špatného počasí se 
přesouvají do Mervartova sálu přerov-
ského zámku. 

PřEdPROdEJ VSTUPEnEK: 
Městské informační centrum v Měst-
ském domě; neprodané vstupenky 
budou k dispozici před představením 
v Galerii města Přerova na Horním 
náměstí.

deseti pracovištích a mnoho dalšího. 
Po oba dny zajištěna kyvadlová auto-
busová doprava z Lipníka n. B. a zpět. 
Vstupné 100 a 50 Kč.
VyHLÍdKa zE SEVERnÍ HUSITSKé 
VĚŽE s mincovním dalekohledem na 
III. nádvoří (volný přístup celosezon-
ně). 
ŠIROKÁ HRadBa zpřístupněna 
do 31. 10. V průběhu pořádání kultur-
ních akcí a za nepříznivého počasí se 
nezpřístupňuje. 

Inzerce A141009334Inzerce A141005348

Navštivte Naši vzorkovou prodejNu:
Koupelny TOMMI, Velká Dlážka 527/8, 750 02 Přerov I-Město
Telefon: 774 605 887, více informací na: www.podlahybikr.cz

•   prodej, montáž, servis všech podlahových krytin
•   poradenský a rozpočtový servis
•   plovoucí podlahy – laminátové, dřevěné, vinylové
•   PVC a koberce
Sleva 10 % na vybrané druhy podlahovin

Přijedeme, zaměříme, položíme…

dOSTaVEnÍČKO S dIVadLEM

MEzInÁROdnÍ FESTIVaL dIVadEL 
PřEROV
7. 8. v 17.00 hod. ZABIĆ WAS TO 
MAŁO (A. Pieczyński), Teatr Co-
kolwiek
7. 8. v 19.30 hod. KTO OTWORZY 
DRZWI? (N. Nezdana), Teatr Co-
kolwiek
14. 8. v 19.30 hod. SLAMĚNÁ ŽIDLE 
(S. Glover), DK Kroměříž
21. 8. v 19.30 hod. DVA NA KANAPI 
(M. Camoletti, překlad: J. Janeček), DK 
Jirásek Česká Lípa
28. 8. v 19.30 hod. JAK SE VÁM LÍBÍ? 
(W. Shakespeare – V. Klapka), DK Ji-
rásek Česká Lípa
29. 8. v 18.00 hod. POMÁDA (B. Dziu-
ba), MOK.
29. 8. ve 20.00 hod. ZDRAVOTNÍ VY-
CHÁZKA (N. Bedos, překlad: J. Dole-
žalová), Divadlo Exil
30. 8. v 10.00 hod. MĚLA BABKA 
ČTYŘI JABKA (V. Peška), DS Vojan 
Libice nad Cidlinou
30. 8. v 13.00 hod. BOŽE ZAUŁKI 
(A. Wierchowski), Nienazraty

SOUTĚŽ
Tipujte a vyhrajte. Na osmého, 
patnáctého a dvaadvacátého čte-
náře, kteří budou znát správnou 
odpověď, čeká odměna. Vítězům 
ji zašleme poštou.

Správná odpověď z minulého čísla: 
Sousoší stojí před Základní školou U Tenisu. Výherci: Pavlína Zímová, Helena Vaňková 
a Marie Kresničerová.

Co můžete vyhrát:
Tři výherci 
naší soutě-
že obdrží 
DVD ko-
lekci Egypt 
od Natio-
nal Geo-
graphic, to 
obsahuje 
4 DVD – 
Egyptské podsvětí: Stezka na věč-
nost, Pyramidy: Tajná zákoutí 
odhalena, Nefertiti: Egyptská 
královna a Tajemství faraona 
Tutanchamona.
Pro starověké Egypťany byl život 
po smrti velmi riskantní cestou 
podsvětím posetou děsivými pře-
kážkami. Každý Egypťan věřil, 
že tuto cestu po smrti opravdu 
vykoná. Díky novým vykopávkám 
se dozvídáme víc.

Své odpovědi i s adresou posílejte 
na e-mail: 
prerovske.listy@seznam.cz

Soutěžní otázka zní:
Víte, kde v Přerově stojí tato 
socha a komu je věnována?
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Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Magistrátu města Přerova informuje:

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
A PAMÁTKOVÁ PÉČE 
V ROCE 2013
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 2013 průměrná roční koncentrace oxidu siřičitého (SO

2
) 

nepřekročila platný imisní limit, ani u ozonu nedošlo k překročení přípustné četnos-
ti. U znečišťující látky suspendované částice PM10 (polétavý prach), byl v roce 
2013 překročen 24hodinový limit 46krát (stanovená přípustná četnost činí 35x). 
Průměrná roční koncentrace PM10 byla naměřena v úrovni 31,0 µg/m3, stanove-
ný limit činí 40 µg/m3 a nebyl tedy překročen.

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 2013

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

Olomouc 39 40 29 28 34 42 48 48 35 42 48  – – –  – – 33,4 31,9

Prostějov 46 33 31 29 36 35 36 39 33 35 39 29 28 31 34,4 32,6 30,1 31,3

Nadále magistrát zajišťoval pro obyvatelstvo zveřejňování informací o kvalitě 
ovzduší v Přerově prostřednictvím velké světelné tabule firmy Compekon na Velké 
Dlážce. Obdobná služba je provozována na světelné tabuli firmy Denop, naproti 
autobusovému nádraží. Každou čtvrthodinu se na tabulích objevují aktuální hodnoty 
množství znečišťujících látek měřených u kina Hvězda Českým hydrometeorolo-
gickým ústavem. Ty jsou doplněny slovním hodnocením magistrátu. Tabule jsou 
využívány i v případě vysokých koncentrací znečišťujících látek v ovzduší k in-
formování obyvatelstva. Magistrát v roce 2013 upozornil obyvatelstvo na vysoké 
koncentrace částic PM

10 
při čtyřech epizodách. Třikrát v lednu a jednou v únoru. 

Z toho dvakrát vyhlašoval smogovou situaci ČHMÚ a dvakrát jsme informovali 
obyvatele operativně na základě vysokých hodnot v Přerově. Za rok došlo k nárůs-
tu registrace občanů využívajících zdarma zasílaných SMS informací o zhoršené 
kvalitě ovzduší z 810 na 1170. 

Zdroje znečišťování ovzduší, emise
Stacionárním zdrojem se rozumí ucelená technicky dále nedělitelná stacionární tech-
nická jednotka nebo činnost, které znečišťují nebo by mohly znečišťovat ovzduší. 
Jmenovitě jsou v zákoně uvedeny spalovací stacionární zdroje. Zdroj produkující emise 
musí splňovat tzv. emisní limit, což je nejvýše přípustné množství znečišťující látky 
nebo skupiny znečišťujících látek vnášené do ovzduší ze stacionárního zdroje. 
Od 1. 9. 2012 nabyl účinnosti nový zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. (dále 
jen zákon). Tento zákon zásadním způsobem změnil jak kompetence orgánů státní 
správy, tak vlastní členění zdrojů a povinnosti jejich provozovatelů.

Vývoj emisí tuhých znečišťujících látek (prachu)  
u největších znečišťovatelů v letech 2001–2013 (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
2013 16,11 2,13 4,79 23,03

Stav znečištění ovzduší, imise
Imisemi se rozumí množství znečišťujících látek obsažených v ovzduší, tedy to, co 
skutečně dýcháme. Vývoj znečištění 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. Protože v předchozích letech byly nízké měřené 
hodnoty u NO

2
, v roce 2013 již tuto látku ČHMÚ v Přerově nesledoval.

látka 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

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 6,0

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 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 začalo město na pěti místech opět měřit prašný spad (dříve tuto činnost 
vykonávala pro stát Okresní hygienická stanice), 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 blízké 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 2013 
naměřen průměrný prašný spad ve výši 1,31 g/m2/30 dnů. Jedná se tak opět o nejčistější 
měřenou lokalitu Přerova, z hlediska prašného spadu.

Výsledky měření prašného spadu v Přerově v roce 2013
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 0,60 1,00 1,80 2,00 5,90 3,80 1,60 1,20 2,40 5,50 0,80 1,80 2,37
KŘIŽOVATKA 

KOMEN
SKÉHO 

NOVOSADY

1,70 4,10 6,10 8,90 7,80 7,90 7,80 7,40 8,60 8,80 4,90 9,80 6,98

DALKIA 0,70 0,90 1,70 2,30 2,20 2,20 2,40 2,00 1,90 1,50 1,20 2,10 1,76
PRECHEZA 2,20 2,80 6,00 3,00 4,10 2,10 4,00 2,80 5,40 2,70 1,40 2,00 3,21
TSMP ZA

HRADNICTVÍ 
MICHALOV

0,50 0,60 1,20 2,50 1,70 1,90 1,50 1,80 3,90 1,20 1,10 1,20 1,59

ČEKYNĚ 0,50 0,70 1,40 2,50 2,30 1,20 1,50 0,80 1,20 1,10 0,90 1,60 1,31
PRŮMĚR 1,03 1,68 3,03 3,53 4,00 3,18 3,13 2,67 3,90 3,47 1,72 3,08 2,87

Hodnoty ročních průměrných koncentrací znečišťujících látek

Emise prachu

Roční průměry koncentrací PM10

Prašný spad v Přerově – 2013

SO2

NO2

PM10
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Srovnání výsledků měření prašného spadu v Přerově za roky 2007–2013
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

2013 2,37 6,98 1,76 3,21 1,59 3,18

Závazná stanoviska, vyjádření obecního úřadu 
V roce 2013 bylo vydáno ve správním obvodu obce s rozšířenou působností 98 zá-
vazných stanovisek z hlediska ochrany ovzduší u tzv. nevyjmenovaných stacionár-
ních zdrojů. Vyjádření obecního úřadu k umístění vyjmenovaného zdroje bylo vy-
dáno ve 2 případech.

Vliv dopravy na ovzduší
Roku 2013 provozovala přerovská MHD 13 autobusů na CNG (stlačený zemní 
plyn), z celkového počtu 20. Do konce roku 2014 se plánuje provoz 17 autobusů 
na CNG + 2 na naftu.

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 a úředníci. V roce 2013 bylo v rámci prevence zkontrolováno 
73 vozidel, jejichž provozovatelé byli informováni o smyslu vyhlášky, případně jim 
bylo poděkováno za její dodržování. V 1 případě bylo vedeno správní řízení, v němž 
byla uložena pokuta ve výši 9 tisíc korun.

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 2013 bylo v rámci procesu EIA projednáno 8 záměrů.

Podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o in-
tegrovaném registru znečišťování (IPPC) bylo v roce 2013 naším úřadem evidováno 
12 významnějších akcí.

Ochrana přírody a krajiny; veřejná zeleň
Kácení dřevin
V roce 2013 vydal odbor 120 rozhodnutí (v roce 2012 – 139), kterými povolil ká-
cení 203 (518) stromů rostoucích mimo les, z toho 28 (130) stromů ovocných, 132 
(302) listnatých, 43 (86) jehličnatých a nepovolil kácení 79 (123) stromů. Převážná 

část těchto dřevin (stromů a keřů) byla vykácena z důvodu stavební činnosti, nevy-
hovující provozní bezpečnosti, stáří nebo nevhodného umístění. Dále bylo přijato 
78 (84) oznámení o kácení dřevin, jejichž kácení bylo provedeno z důvodů pěs-
tebních, zdravotních a výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů, např. elektri-
začního, vodního, silničního a drážního zákona. Na základě těchto oprávnění byly 
vykáceny dřeviny vzrostlé převážně přirozeným náletem, kdy se jednalo o opatře-
ní k zabránění nepříznivých vlivů na zařízení správců sítí a zařízení, odstraňování 
zdrojů ohrožení těchto zařízení a zajištění jejich bezpečného provozu. Náhradní 
výsadba byla uložena v počtu 379 (5460) stromů a 265 (132 630) keřů. Za rok 
2012 byla uložena náhradní výsadba ve větším množství, neboť se jednalo o ná-
hradu za pokácené dřeviny v rámci výstavby dálnice Přerov–Lipník. (Poznámka: 
V závorce jsou pro srovnání uvedeny údaje za rok 2012).

Novelou zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, a vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, 
bylo od 15. 7. 2013 taxativně stanoveno, že povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, 
že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, se nevyžaduje 
pro dřeviny rostoucí v zahradách, přičemž zahradou se pro účely této vyhlášky rozumí 
pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu v zastavěném území obce, který 
je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. Tímto ustanovením došlo k dalšímu 
výraznému omezení kompetencí orgánu ochrany přírody. 

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

•   jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) v ul. Šrobárova, významný solitér a esteticky 
hodnotný exemplář domácí dřeviny o výšce cca 20 m a stáří asi 140 let,

•   líska turecká (Corylus colurna) na nábř. Rudolfa Lukaštíka, významný so-
litér a esteticky hodnotný exemplář cizokrajné dřeviny o výšce cca 20 m a stáří 
zhruba 120 let. 

Na konci října bylo u této dřeviny provedeno odborné ošetření a úprava jeho nej-
bližšího okolí. V rámci ošetření byl proveden zdravotní a redukční řez. Pro posílení 
a podporu vitality stromu byla realizována opatření na zlepšení hydrobilance stro-
mu aplikací mykorhizy. Snahou bylo dát tomuto letitému stromu impulz k oživení 
a lepšímu růstu. 

Zvláště chráněná území
Na území města Přerova se nachází
•   Národní přírodní rezervace Žebračka – k. ú. Přerov, vyhlášena v r. 1949, 
původní výměra 234,9 ha; dubohabrový les, bučina a lužní porost, velmi bo-
haté ptačí refugium. Nově vyhlášena vyhláškou č.265/2007 Sb., s účinností od  
1. 11. 2007 v upravených hranicích – kromě rozšíření území o mokřad na seve-
rozápadním okraji je nejdůležitější změnou posun hranice NPR v oblasti „lagun“ 
na okraj lesa („laguny“ tak přestávají být součástí NPR); nová výměra činí 228 ha. 
NPR Žebračka je na území města spolu s přilehlými úseky vodního toku Strhanec 
součástí evropsky významné lokality „Bečva – Žebračka“ (CZ0714082 dle Nařízení 
vlády č. 132/2005.

•   Přírodní památka Na Popovickém kopci – k. ú. Popovice u Přerova, vyhlášena 
v r. 1949, výměra 3,32 ha; ostrůvek vzácné teplomilné a suchomilné květeny a zví-
řeny, doklad směru šíření teplomilné flóry na Moravě.

•   Přírodní památka Malé laguny – k. ú. Přerov, vyhlášena v r. 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 
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. V soula-
du s „Programem regenerace a rozvoje městského parku Michalov“ nechal odbor 
zpracovat „Návrh pěstebních opatření a výsadeb pro park Michalov v Přerově“. 
Navržená pěstební opatření mají za cíl prodloužit existenci mnoha stromů v parku, 
dosadby stromů jsou pak navrženy v souladu s původním kompozičním záměrem 
významného zahradního architekta Františka Thomayera s cílem stabilizovat par-
kové porosty do budoucna. Navržené práce budou zahájeny v roce 2014.

•   Vápencové zmoly – k. ú. Žeravice, zaregistrovány 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, zaregistrována 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.

Prašný spad v Přerově za roky 2007–2013
v g/m2/30 dnů
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•   Skalice – k. ú. Žeravice, zaregistrována 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, vyhlášen v r. 2001; významný 
exemplář popínavé dřeviny (stáří cca přes 30 let) pokrývající plochu štítu bytového 
panelového domu.

Veřejná zeleň
Na podzim bylo odborem zajištěno ošetření jednoho z nejstarších stromů svého 
druhu ve městě – hrušně u hřbitova v Předmostí. Odborná firma provedla zdra-
votní řez a odlehčení přetížených větví. S ohledem na stav větve směrem k ve-
řejným WC a větve směrem k zeleni bylo nutno provést zajištění třemi dynamic-
kými vazbami.

Ve spolupráci příslušných odborů Magistrátu města Přerova a Nadace Malého 
Noe bylo připraveno a dne 25. 4. 2013 u příležitosti Dne Země za účasti patronů 
hromadně vysazeno 72 ks stromů v rámci I. etapy Libosadu Malého Noe na tzv. 
Čekyňském kopci nad Předmostím. Výsadbu tvořily okrasné višně a třešně, různé 
druhy sakur, habry, doplněné lemem tvořeným z lip. Ústřední motiv ve tvaru kruhu 
byl vysazen duby. Výsadby byly navrženy zahradní architektkou tak, aby z okolí 
byla nabídnuta zajímavá podívaná na kvetoucí stromy a na podzim na škálu zbarve-
ných listů. Většina stromů našla své patrony, kteří věnovali finanční částky Nadaci 
Malého Noe na dobročinné účely pro děti převážně z dětských domovů. Akce se 
zúčastnila široká veřejnost.

Památková péče
Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností
Dotační program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšíře-
nou působností byl Ministerstvem kultury vyhlášen již pošesté. Tento dotační titul je 
určen na obnovu kulturních památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních pa-
mátek 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 2013 určena k rozdělení částka ve výši 343 tisíc korun. Magistrát města 
Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, který zajišťoval administrativu 
tohoto Programu, přijal ve stanoveném termínu celkem 4 žádosti o poskytnutí dota-
ce. Po provedeném správním řízení byly Ministerstvem kultury poskytnuty účelové 
finanční prostředky na částečné pokrytí obnovy památek takto:

•   restaurování soch sv. Cyrila a sv. Metoděje v průčelí farního kostela sv. Maří 
Magdalény v Přerově-Předmostí ve výši 108 tis. Kč 

•   restaurování pískovcového portálu zámečku v Polkovicích ve výši 135 tis. Kč
•   obnova 3 interiérových dveří v 2. NP zámku v Dřevohosticích ve výši 50 tis. Kč
•   obnova uliční fasády statku čp. 45 v Císařově ve výši 50 tis. Kč

Program regenerace městské památkové zóny Přerov
Zastupitelstvo města Přerova na jednání konaném dne 9. 12. 2013 schválilo 
Aktualizaci Programu regenerace MPZ Přerov pro období 2014–2018. Stěžejními 
akcemi obsaženými v tomto koncepčním dokumentu je pokračování v obnově 
městských hradeb, obnova kaple sv. Jiří na Horním náměstí a dokončení obnovy 
přerovského zámku. Celý text aktualizace naleznete na adrese: www.prerov.eu/cs/
magistrat/zivotni-prostredi/kulturni-krajina/program-regenerace-mestske-pamat-
kove-zony-prerov.html

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 2013 byla k rozdělení schválena částka v celkové výši 150 000 Kč. Finanční 
podpora, o kterou požádal pouze jeden vlastník, byla Zastupitelstvem města Přerova 
schválena takto: 

•   Vlastníkovi objektu Horní náměstí 29, Přerov, na obnovu uliční fasády spočívající 
ve výměně oken, vstupních dveří, garážových vrat a klempířských prvků ve výši 
70 tis. Kč

Válečné hroby
Odbor stavebního úřadu a ŽP vede na základě zákona č. 122/2004 Sb., o válečných 
hrobech a pietních místech, 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. 2013 evidováno 171 válečných hro-
bů, přičemž se válečným hrobem ve smyslu zákona rozumí místo, kde jsou pohřbe-
ny 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. 2013 
vedeno 2308 pohřbených či připomenutých osob. 

Revitalizace městského hřbitova
Pracovní skupina pro realizaci revitalizace městského hřbitova v Přerově pokračo-
vala ve své práci, kdy se podílela na přípravě stavební přeměny staré obřadní síně 
na kolumbárium, které od poloviny roku 2013 slouží veřejnosti.

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 2013 znělo: Památky v novém světle. 
V Přerově se této významné akce konané ve dnech 7. a 8. září, vč. doprovodných 
akcí (prohlídky kostelů s výkladem, výstavy, komentované procházky městem a jiné) 
účastnilo 3780 návštěvníků.

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 2013 
bylo podpořeno celkem devět aktivit v úhrnné částce 204 400 Kč:
Český svaz ochránců přírody ZO 74/03, Lipník nad Bečvou, na aktivitu Barevná 
publikace Příroda Pobečví, 45 000 Kč,
Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov, na aktivitu Environmentální vý-
chovné a vzdělávací aktivity v BIOS, 21 900 Kč,
Základní  škola  Přerov,  Želatovská  8,  na  aktivitu  Zahrada  všemi  smysly, 
13 800 Kč,
Základní škola, Přerov, Trávník 27, na aktivitu Mikrosvět živočichů a rostlin 
v městské zástavbě, 22 000 Kč,
Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2, na aktivitu Ekovýuka 4 – zdroje 
energie, 9000 Kč,
Základní škola Přerov, Za mlýnem 1, na aktivitu Parková úprava s informační 
vitrínou, 16 000 Kč,
Střední škola gastronomie a služeb Přerov, Šířava 7, na aktivitu Má třídění od-
padu smysl?, 20 700 Kč;
Muzeum Komenského v Přerově, p. o., na aktivitu VE MĚSTĚ TO ŽIJE! – výstava 
a doprovodný program, 30 000 Kč,
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, 
Bartošova 24, na aktivitu Výukové programy a školní soutěž s tematikou EVVO pro 
žáky OA Přerov, 26 000 Kč.

Dále byla přímou dotací ve výši 250 000 Kč podpořena činnost střediska environ-
mentální 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 handicapova-
né živočichy sídlí v areálu Ornitologické stanice (ORNIS) Muzea Komenského 
v Přerově v Bezručově ulici. ORNIS se pravidelně a dlouhodobě podílí na organiza-
ci každoročních akcí pro veřejnost, přednášek a výstav (v r. 2013 Ve městě to žije!), 
součástí bohaté programové nabídky jsou i výukové programy pro školy a houbařská 
poradna (zaměřená především na houbařskou osvětu a prevenci rizik, zodpověděla 
v r. 2013 480 dotazů) pro širokou veřejnost. V areálu je přístupná otevřená expozice 
ochrany ptactva (Ptačí zahrada Františka Gintera) a výukový amfiteátr s užitkovými 
rostlinami a léčivými bylinami. ORNIS každým rokem navštíví přes 6500 účastní-
ků. Od roku 2006 funguje také Ekoporadna, která zodpovídá osobně, telefonicky 
i elektronicky dotazy z oblasti ochrany zvířat a péče o zraněné živočichy, všeobecné 
ochrany životního prostředí, zeleně, přírodních zahrad, a podobně. V r. 2013 bylo 
takových dotazů zodpovězeno 410.

Záchranná stanice pro handicapované živočichy je od 3. 8. 2009 řádně registrovanou 
záchrannou stanicí a je určena k rychlému ošetření a dočasné péči o živočichy, ze-
jména ptáky, kteří nejsou následkem zranění či jiných závažných okolností schopni 
přežít ve volné přírodě.
V roce 2013 zde bylo přijato největší množství živočichů za dobu existence stanice – 
celkem 199, nejvíce bylo opět ježků (31) a mláďat rorýsů (28). Z tohoto počtu bylo 
celkem 65 živočichů úspěšně vypuštěno, 34 předáno do náhradní péče a dalších 12 
zůstává na přezimování včetně pěti trvalých hendikepů. Výjimečné bylo v r. 2013 
zachránění 7 malých ledňáčků z nechtěně zničeného hnízda, kteří byli díky inten-
zivní péči po 9 dnech úspěšně vypuštěni. Dále v listopadu 2013 byla ze zdravotních 
důvodů ornitology odchycena pěnice malá, která byla po měsíci převezena do Zoo 
Plzeň. Jedná se o vůbec první výskyt tohoto druhu u nás. Záchranná stanice je vy-
užívána i k osvětové činnosti jako součást organizovaných prohlídek a výukových 
programů. V r. 2012 byla uzavřena dohoda o spolupráci s katedrou zoologie a ka-
tedrou ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci. Vyvrcholením sezony v r. 2013 byla každoroční a tradiční Zahradní 
slavnost v areálu v Bezručově ulici. 
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Centrum ekologické výchovy Střediska volného času ATLAS 
a BIOS Přerov
Historie BIOSU se datuje r. 1985, kdy vznikla Okresní stanice mladých příro-
dovědců jako školské zařízení pro děti a mládež. Zájmová činnost spočívala ze-
jména v pravidelné výchově formou přírodovědných zájmových kroužků. Název 
Biologická stanice (BIOS), získalo zařízení v roce 1992. V souvislosti s platností 
novely školského zákona získala BIOS v roce 2005 nový název Stanice zájmo-
vých činností BIOS, Přerov. Od 1. ledna 2008 tato byla 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 stu-
dentů. Pracují zde 3 oddělení (chovatelství, ekologické výchovy a příležitostných 
aktivit) vedená odbornými pedagogickými pracovníky, kteří spolupracují s exter-
nisty a dobrovolníky. Nabízí široké spektrum přírodovědných zájmových krouž-
ků od 7 let věku a bohatou nabídku ekologických výukových programů pro děti 
od předškolního věku až po střední školy včetně, pořádá přírodovědné soutěže 
(fotografické, rybářské, chovatelské, vědomostní), výstavy, okresní a krajská kola 
olympiád, nepravidelné pobytové akce, exkurze a pobytové i příměstské tábo-
ry. Zajišťuje také praxe středoškolských studentů, v rámci Hobby PET poradny 
a Ekoknihovny poskytuje konzultační a poradenskou činnost. Spolupracuje také 
s Ornitologickou stanicí Muzea Komenského a městem při každoroční celosvěto-
vé akci Ukliďme svět, kdy školní kolektivy uklízí odpadky v areálu Ornis a Bios, 
v okolí lagun a podél řeky Bečvy.

Soutěž pro školy ve sběru baterií
Soutěž základních škol na území města Přerova v odděleném sběru použitých ba-
terií a monočlánků probíhá již od školního roku 2004/2005. Od 1. ledna 2006 se 
do této soutěže zapojily i mateřské školy. Baterie přinesené dětmi do škol a školek 
jsou sváženy Technickými službami města Přerova, soustřeďovány ve sběrném dvo-
ru a následně předávány prostřednictvím systému ECOBAT k dalšímu využití nebo 
odstranění ve smyslu platných předpisů.

Výsledky soutěže jsou každoročně vyhodnoceny ke konci školního roku a nejlepší 
školky a školy bývají odměněny formou finančních příspěvků na nákup potřeb pro 
činnost dětí. Ve školním roce 2012/2013 bylo k 15. květnu 2013 vytříděno celkem 
2272 kg použitých baterií, což bylo o 220 kg méně než v doposud rekordním loň-
ském školním roce. Z tohoto množství základní školy nasbíraly 177 kg, mateřské 
školy 2095 kg. Nejlépe si tradičně vedla MŠ Lověšice se 260 kg použitých baterií, 
což představuje úctyhodných 14,40 kg na žáka. Od zahájení sběru použitých baterií 
ve školách, tj. od školního roku 2004/2005 do 15. 5. 2013 bylo prozatím vytříděno 
celkem 17 380,5 kg.

Komunální odpad
Každý občan města Přerova vyprodukoval v roce 2013 cca 310,23 kg komunální-
ho odpadu (v roce 2012 341,6 kg, 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), z toho vytříděného 57,8 kg (v roce 2012 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), což představuje 18,62 hmotnostních 
procent z celkového množství komunálního odpadu (v roce 2012 13,8 %, 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 %).

Množství jednotlivých složek komunálního odpadu (v tunách)  
v letech 2005–2013

ROK papír sklo plasty
bio

odpad
oděvy pneu

ostatní 
odpad

nebezp. 
odpad

objemný zbytkový CELKEM

2005 528 346 191 10,8 81,10 1 784,0 9 504,4 12 415,30

2006 611 392,5 173,6 8,7 58,30 2 274,8 10 516,5 14 035,40

2007 3 249* 424 193,9** 9,8 21,00 2 238,0 12 099,0 18 234,90

2008 3 161* 456,7 231** 3,33 9,50 2 349,0 12 567,0 18 778,00

2009 1 739* 383 277,5** 5 11,65 2 543,0 11 172,0 16 131,00

2010 1 553* 438 286,2** 1,7 13,60 2 595,3 11 298,0 16 185,80

2011 1 612* 454,6 241,6** 89,9 16,8 841 11,55 2 651,0 11 202,0 17 120,45

2012 1 368* 419,3 220** 88,7 10,5 1,67 15,55 2 674,0 10 502,8 15 300,55

2013 1 149* 427,7 264,8** 29,2 112,1 584,1*** 20,32 2 219,2 9 088,2 13 894,60

* zapojeny sběrny a výkupny papíru na území města a organizovaný sběr papíru ve školách
** včetně nápojových kartonů
*** zahrnuje např.: kovy 491,487 t, biologicky nerozložitelný odpad 91,25 t, dřevo 1,320 t, jedlý olej a tuk 0,015t

Vytříděné využitelné složky komunálního odpadu byly v roce 2013 předávány k dalšímu 
zpracování a využití těmto společnostem:
•   PAPÍR společnosti Kromexim a. s. Kroměříž
•   SKLO společnostem STAVOSUR, spol. s r. o., Sběrné suroviny UH, s. r. o.
•   PLASTY společnostem STAVOSUR, spol. s r. o., Kromexim a. s. Kroměříž, 
EXELSIOR GROUP s. r. o.

•   NÁPOJOVÉ KARTONY společnosti ODAS ODPADY s. r. o.
•   NEBEZPEČNÉ ODPADY společnosti Biopas, spol. s. r. o.

Vývoj množství vytříděného odpadu od roku 2005 v tunách za rok

Vývoj množství vytříděného odpadu od roku 2005 v % z celkového množství 
komunálního odpadu

Město Přerov je zapojeno do systému EKO-KOM, díky němuž získává na základě 
množství vytříděného komunálního odpadu a předložení dokladů o jeho předání 
k dalšímu využití finanční odměnu. Za rok 2013 tato odměna činila 2 828 000 Kč 
(v roce 2012 – 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). Finanční prostředky z této 
odměny byly v roce 2013 použity na rekonstrukci dotřiďovací linky v areálu skládky 
komunálního odpadu v Přerově-Žeravicích, dále na zpracování projektové dokumenta-
ce a vybudování stanovišť sběrných nádob na tříděný komunální odpad, nákup nádob 
(košů) na třídění odpadu do přerovských školek. Rovněž bylo zakoupeno 5000 sad 
barevných tašek na třídění (papír, plasty, sklo), které byly distribuovány do domácností 
v místních částech Přerova, včetně domácností v rodinné zástavbě v Předmostí, a sice 
v roce 2014, v rámci dotazníkové akce na pořízení kompostéru do domácností. 
V rámci informační kampaně společnosti EKO-KOM a Olomouckého kraje obdr-
žely všechny přerovské domácností příručku PRŮVODCE odpadů z domácností 
na Přerovsku. Příručka obsahuje základní informace o tom, jak správně nakládat 
s odpadem, který vzniká v našich domácnostech.

Zpětný odběr výrobků
V roce 2013 odevzdali občané v rámci tzv. zpětného odběru výrobků 164,46 tun 
elektrozařízení (např. lednice, televize, počítače, varné konvice, zářivky, výbojky 
apod.) a 3389,50 kg použitých baterií (zejména v rámci sběru použitých baterií 
v přerovských školách). Místem zpětného odběru výrobků 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. 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
•  V roce 2013 činil 650 Kč na jednoho poplatníka a rok. Zákonem č. 174/2012 Sb. 
byl rozšířen okruh fyzických osob s povinností platit tento poplatek, a sice o fyzické 
osoby, kterým byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR povolen 
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, pobývají na území ČR 
přechodně po dobu delší 3 měsíců, a kterým byla udělena mezinárodní ochrana nebo 
dočasná ochrana cizinců. Poplatek pro vlastníka stavby určené k individuální rekre-
aci, nově také bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná 
fyzická osoba, činil 325 Kč.
•   V roce 2014 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.
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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,

•   dotřiďovací linka v Přerově-Žeravicích, která slouží k dotřídění využitelných 
složek komunálního odpadu, jako jsou papír, PET láhve, nápojové kartony,

•   sběrný dvůr v areálu technických služeb určený k odkládání nebezpečných slo-
žek komunálního odpadu. 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 použitého textilu
Od roku 2010 úspěšně probíhá v Přerově sběr oděvů, textilu a obuvi prostřednictvím 
speciálních kontejnerů, umístěných na veřejně přístupných stanovištích. Prvních 

sedmnáct kontejnerů poskytla městu společnost Revenge, která se zabývá sběrem 
a následným zpracováním vytříděného textilu. V roce 2013 se do sběru této komodi-
ty v Přerově zapojila další společnost WTÓRPOL (polská společnost) a počet spe-
ciálních kontejnerů byl rozšířen až na třicet osm. Do těchto kontejnerů lze odkládat 
oděvy, bytový textil – záclony, závěsy, povlečení, ubrusy, dále obuv, kabelky, tašky, 
batohy, hračky plyšové i dřevěné. Nepatří do nich koberce, matrace, silně znečištěný 
a mokrý textil. Textilie se do kontejnerů vkládají v zavázaných igelitových pytlích 
nebo taškách, boty nejlépe svázané po párech. 

Sběr bioodpadu
Na podzim roku 2013 pokračoval zkušebně sběr bioodpadu. Ve městě byly rozmístěny 
kontejnery o objemu 1100 l a v místních částech Přerova byly přistavovány velkoob-
jemové kontejnery na bioodpad. Občané do těchto kontejnerů mohli odkládat zejmé-
na rostlinný odpad ze zahrádek – posečenou trávu, suché listí, větve. Celkem bylo 
do těchto kontejnerů uloženo 147 tun odpadu, ze kterého bylo vytříděno a odvezeno 
do kompostárny v Polkovicích necelých 30 tun bioodpadu. Zbytek odpadů z kontejnerů, 
vzhledem ke značnému znečištění, byl uložen na skládku komunálního odpadu.

V roce 2013 bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu Kompostárna 
v Přerově XII-Žeravicích, zařízení pro zpracování a využití odděleně sbíraných bio- 
logicky rozložitelných odpadů, umístěné v sousedství skládky komunálního odpadu 
v Přerově-Žeravicích. Realizace této stavby a její uvedení do provozu bude v roce 
2014.

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 asi 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.

Mapa záplavového území Přerov
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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 2013 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.

Jako každoročně ve dnech od 19. 7. 2013–26. 7. 2013 proběhla na jezu v Přerově 
srážka v souladu se schváleným manipulačním řádem. Během srážky bylo provede-
no vyhrnutí nánosů štěrkopísku v korytě Bečvy do proudnice vodního toku v říčním 
kilometru 12,400 (most Míru) – 12,920 (lávka U loděnice), dále bylo provedeno 
odbagrování nánosu štěrkopísku v říčním kilometru 13,000–13,300 nad Loděnicí. 
Během srážky byla zkušebně na jezu Přerov instalována protipovodňová bariéra, která 
by měla v případě ohrožení města povodněmi zvýšit kapacitu jezu. 

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 u Dluhonic. Na vodním toku jsou vybudovány 4 malé vodní elektrárny, 
z toho 3 na území obce Přerov – MVE Mlýn Lýsky, MVE Prelax a MVE Jelínkův 
mlýn. Zvýšená hladina vodního toku Strhanec a hrozba vylití vody z koryta tohoto 
vodního toku hrozí především v zimním období, kdy při větších mrazech zamrzají 
česle u MVE Prelax a tím je znemožněn plynulý průchod vod. 

Vodní tok Olešnice pramení na jižních svazích Oderských vrchů a na území obce 
Přerov protéká místními částmi Penčice, Penčičky, Lhotka a Žeravice. Kapacita ko-
ryta Olešnice v luční a polní části je menší než pětiletá voda. K rozlivům dochází 
po poměrně plochém inundačním území většinou do pravého břehu. K velkému zapla-
vování pozemků při povodních většinou nedochází. V zastavěné části obcí 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 zvý-
šenými 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 2013 dosaženo žádného stupně povod-
ňové aktivity. Aktuální informace o hydrologické situaci lze získat na stránkách  
www.chmi.cz nebo www.pmo.cz 

Místními částmi Újezdec a Lověšice dále protéká vodní tok Svodnice. 
Všechny uvedené vodní toky jsou ve správě Povodí Moravy.

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

Myslivost
Myslivost jako cílevědomá činnost v krajině zabezpečuje některé nezastupitelné 
funkce, např. ochranu zvěře a jejího biotopu, péče o zvěř v době nouze, včetně je-
jího přikrmování, regulace některých druhů zvěře a zvířat, realizace veterinárních 
a zdravotních opatření u zvěře (léčba proti parazitům a jiné). Myslivecké hospo-
daření v honitbách je zabezpečováno v rozmezí mezi minimálními a normovaný-
mi stavy u hlavních druhů zvěře, kterými jsou v našich podmínkách srnčí, bažantí 
a zaječí zvěř.
V rámci územní působnosti Magistrátu města Přerova, jako orgánu státní správy 
myslivosti, se myslivecky hospodaří na celkové ploše 34 695 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 4 060 777 1 414 34 695

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 2013 
celkem 653 osob coby 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 – 153. 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 523 slanisk k předkládání potřebné soli jako výživového doplňku, 
611 zásypů pro drobnou zvěř, 415 krmelců pro spárkatou zvěř a z důvodu stále častěj-
šího nedostatku vody je v letních měsících provozováno 116 ks napajedel.  

Přehledy o početním zastoupení a výskytu vybraných druhů zvěře každoročně poskytuje 
sčítání zvěře, které vyhlásil Krajský úřad Olomouckého kraje a proběhlo 1. 3. 2014:

Druh Sčítaný stav v ks Odlov v ks

Srnčí zvěřcelkem 1 670 588 + 143 úhyn

Zajíc polní 3 052 948!

Králík divoký 14 –

Bažant obecný 2 442 3 775

Kachna divoká 469 2 414

Jezevec lesní 66 5

Kuna les. a skal. 599 119

Bobr evropský 114 –

Vydra říční 7 –

Kormorán velký 973 7

Koroptev polní 269 –

Výr velký 13 –

Mýval severní ? 194 (!)

Psík mývalovitý ? 8

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 chrá-
něný druh na základě změny z obecně závazného právního předpisu. Přesto v roce 
2013 bylo odloveno pouze 7 kusů na rozdíl od předešlého roku, kdy bylo odloveno 
22 kusů této zvěře.

Pro rok 2013 zůstává největší starostí u myslivců nepříznivý vývoj početního zastou-
pení 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 posledních 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 les-
ní pozemky spíše izolovaně nebo v menších celcích. Z hlediska struktury vlastnic-
tví k lesům je největší podíl výměry lesa ve vlastnictví státu s právem hospodaření 
v prospěch Lesů České republiky (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 za-
bezpečování veřejně prospěšných funkcí je ochrana lesního ekosystému a obnova 
lesních porostů. V roce 2013 bylo trvale odňato 0,20 ha lesa a 0,90 ha dočasně, pře-
vážně v rámci stavební činnosti. Naopak nově došlo k prohlášení za lesní pozemky 
u celkové plochy 3,2 ha v k. ú. Buk. 

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.



16 kino/galerie

V Knihkupectví a galerii Mezi 

Světy jsou od 1. srpna k vidě-

ní obrazy Michaely Šťastné 

z  Bystřice  pod  Hostýnem. 

Malířka s oblibou používá ole-

jové barvy, kdy tvoří na plátna 

pozitivní a meditativní obrazy. 

Všechna její díla mají duchov-

ní rozměr a nadčasovou krásu. 

Zachycuje přírodní a nábožen-

ské motivy, ve svých obrazech dokáže ztvárnit i nálady a doteky duše. 

Ručně malované textilní taš-

ky pražské výtvarnice Jitky 

Michalcové mají svůj typický 

rukopis, stejně jako její oděvy, 

přehozy, ubrusy nebo polštáře. 

Na Trafačce jsou z autorčiny 

dílny k vidění její přírodní taš-

ky, převážně lněné a bavlněné, 

které výtvarnice sama barví 

a zdobí ilustracemi. V oblibě má hlavně zvířecí motivy, charakteristické jsou její 

kresby ptáků na vysokých nohách nebo usmívající se psi, sloni či kočky, nebrání 

se ani rostlinným nebo abstraktním kresbám.

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

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

CreARTivity je název prodejní výstavy, jejíž 

vernisáž začíná 8. srpna v 17 hodin. Výstava 

Dagmar a Dalibora Hajdy potrvá až do 8. říj-

na. Návštěvníci si mohou prohlédnout pestré 

a hravé keramické plastiky všech velikostí 

od výtvarnice Dagmar Hajdy v protikladném 

souladu s prvoplánovou strohostí jedinečných 

logotypů, jejichž autorem je Dalibor Hajda. 

Oba manželé žijí a tvoří v Kroměříži. Dagmar Hajda je 

dcerou přerovské výtvarnice Danuše Mazurové, která také 

tvoří keramiku. Dalibor Hajda vystudoval Školu uměleckých 

řemesel v Brně, po odchodu do emigrace v roce 1982 našel 

uplatnění v několika reklamních agenturách a ztvárnil řadu 

log a logotypů. Po návratu do Česka spolupracoval coby 

výtvarník s Muzeem Komenského. 

Pasáž nabízí od 5. srpna milovníkům příro-

dy a cestování, kteří se rádi dívají na svět 

prostřednictvím objektivu, hned dvě vý-

stavy fotografií.  Rudolf Štěpančík, známý 

přerovský sportovec – turista, fotograf, pu-

blicista a autor knih o přerovském sportu, 

představí své snímky na autorské výstavě 

s názvem Kvetoucí hory. Vernisáž se koná 

5. srpna v 17 hodin. Současně bude v pro-

storách galerie vystavovat mladý přerovský 

fotograf Martin Blaťák, jehož tvorbu mohli 

návštěvníci Pasáže vidět již vloni. Tentokrát 

se můžete s autorem podívat „Za krásami 

jižní Itálie a Sicílie“.

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

výStavní Síň paSÁž, kRaTochVÍloVa 14, TEl. 581 217 187

Informační  středisko  EUROPE  DIRECT 

Olomouc a síť Městských evropských infor-

mačních středisek (MEIS) pořádají v termínu 

od 1. července do 30. září 2014  soutěž s názvem 

Letní putování po Olomouckém kraji.

Úkolem soutěžících je navštívit celkem 13 měst 

v Olomouckém kraji – Olomouc, Šumperk, 

Prostějov, Přerov, Šternberk, Litovel, Zábřeh, 

Štíty, Hranice, Uničov, Hanušovice, Lipník nad 

Bečvou, Hustopeče nad Bečvou a v jednotlivých Městských evropských infor-

mačních střediscích splnit kreativní či vědomostní úkol s tematikou Evropské 

unie. Za splnění tohoto úkolu obdrží soutěžící drobný dárek a razítko  na pře-

nosnou hrací kartu. 

Účastníci soutěže musejí navštívit minimálně 10 ze 13 středisek, aby jejich hrací 

karta postoupila do závěrečného slosování o hlavní ceny. 

Hlavní cena: víkendový wellness pobyt ve Sport & Relax areálu Bozeňov pro 

2 osoby  (+2 děti). Druhá cena: víkendový pobyt v Rekreačním areálu Heroltická 

v Herolticích u Štítů pro 2 osoby (+2 děti). Třetí cena: jízdenky do některé 

z evropských metropolí.

Bližší informace a samotné hrací karty mohou zájemci získat v konkrétních 

střediscích MEIS nebo ve středisku EUROPE DIRECT Olomouc. Kontakty 

a doplňující informace jsou k dispozici na webových stránkách www.europe-

direct.cz v profilu střediska Olomouc.   (reD)

letní putOvÁní pO OlOMOucKéM Kraji

1. 8. v 17.30 StrÁžci galaxie 3D, 

REPUBLIKOVÁ PREMIÉRA, český 

dabing 

1. 8. ve 20.00 OČiSta: anarchie 
2.–3. 8. ve 20.00 22 juMp Street 
4.–6. 8. v 17.30 riO 2 3D 

4.–5. 8. ve 20.00 StrÁžci galaxie 
3D, titulky 

6. 8. ve 20.00 Sex, DrOgy a Daně 
KLUB 

7.–8. 8. v  17.30 tranSFOrMerS: 
zÁniK 3D, český dabing 

7.–8. 8. ve 20.00 v OKu tOrnÁDa, 

REPUBLIKOVÁ PREMIÉRA 

9.–10. 8. v 17.30 letaDla 2: haSiČi 
a zÁchranÁŘi 3D 

9.–10. 8. ve 20.00 herKuleS 3D 

11.–13. 8. v 17.30 StrÁžci galaxie 
3D, český dabing 

11.–12. 8. ve 20.00 lucy 
13. 8.  ve  20.00  hvězDy nÁM  
nepŘÁly ARTkino 

14.–17. 8. ve 20.00 expenDableS 3 
– pOStraDatelní, REPUBLIKOVÁ 

PREMIÉRA 

14.–20. 8.  v  17.30  tŘi bratŘi, 
REPUBLIKOVÁ PREMIÉRA 

18.–19. 8. ve 20.00 22 juMp Street 
20. 8. ve 20.00 KOuzlO MěSíČníhO 
Svitu, DÁMSKÝ VEČER 

21.–24. 8. v 17.30 želvy ninja 3D, 

REPUBLIKOVÁ PREMIÉRA, český 

dabing 

21.–24. 8.  ve  20.00  Sex tape, 
REPUBLIKOVÁ PREMIÉRA 

25.–26. 8.  v  17.30  jaK vycviČit  
DraKa 2 3D 

25.–26. 8. ve 20.00 ÚSvit planety 
Opic 3D 

27. 8.  v  17.30  grace, Kněžna  
MOnacKÁ BIOSENIOR 

27. 8.  ve  20.00  grace, Kněžna  
MOnacKÁ BIOSENIOR 

28. 8. v  17.30  želvy ninja  2D,  

titulky 

29. 8. v  17.30  želvy ninja  2D,  

český dabing 

28.–31. 8. ve 20.00 FaKjÚ pane uČite-
li, REPUBLIKOVÁ PREMIÉRA 

30.–31. 8. v 17.30 tŘi bratŘi 

v Srpnu bijÁSeK nehraje 
zMěna prOgraMu vyhrazena

KinO hvězDa pŘerOv, TEl. 581 202 216, www.kiNohVEzda.cz
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