
Druhý srpnový víkend bude v Přerově ve znamení hodové zábavy. Už potřinácté Přerované uctí patrona místního římskokatolického 

kostela, na jehož počest se hody konají, a to hudbou, neobyčejnou podívanou s ohlédnutím do historie i s vystoupeními stylizova-

ných historických osobností, kumštýřů, šermířů, lidových kejklířů a to vše za působivého doprovodu dobové hudby. „Snažili jsme 

se program koncipovat tak, aby si během třídenního veselí našel každý žánr podle své chuti – děti i dospělí. Z hudební ochutnávky 

jsme dali prostor populárním kapelám z českého showbyznysu i místním oblíbeným muzikantům. Neobyčejnou podívanou nabíd-

ne v sobotu výpravný průvod s příchodem Cyrila a Metoděje a večer zase představení Jak šel čas pod přerovskou věží v podání 

Sdružení historického šermu Markus M,“ nastínil hodový program ředitel Kulturních a informačních služeb v Přerově Jaroslav 

Macíček. O duchovní pozastavení uprostřed zábavy se postarají nedělní mše a pro zájemce je zajištěna prohlídka kostela svatého 

Vavřince i s odborným výkladem. Více k programu hodů na straně 7. Archivní foto: Ingrid Lounová  (ilo)
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Čeká nás hodová jízda

Chcete přispět do kroniky?
Kronikářka města se obrací na pře-
rovské instituce, podniky, organizace, 
školy, sportovní oddíly či občanská 
sdružení se žádostí o zaslání ma-
teriálů, které se stanou podkladem 
pro zápis do kroniky. „Zájemci o zá-
pis do kroniky musí uvést stručnou 
charakteristiku a podstatné události, 
které nastaly v roce 2014 v jejich fir-
mě, organizaci, místní části a podob-
ně. U škol je třeba zasílat příspěvky 
za školní rok 2013/2014. Vítaným 
materiálem jsou také ročenky, letá-
ky a fotografie,“upřesnila kronikářka 
města Ivana Veselá. Příspěvky je mož-
no zasílat do 30. září na adresu: ivana.
vesela@prerov.eu nebo: Magistrát 
Přerova, Ivana Veselá, kancelář pri-
mátora, Bratrská 34, Přerov. (RED)

V polovině července oficiálně začala 
výstavba předposledního chybějící-
ho úseku dálnice D1 Přerov–Lipník 
nad Bečvou. První motoristé budou 
po novém úseku jezdit o tři roky 
později.
Výstavbu 14 kilometrů dlouhého 
úseku vysoutěžila firma Skanska. 
„Dálnice D1 je nejdůležitější doprav-
ní tepnou, která spojuje průmyslová 
centra republiky v ose Praha–Brno–
Ostrava a její dokončení je důleži-
té,“ uvedl generální ředitel ŘSD Jan 

Kroupa. Stavba nového úseku bude 
stát 3 miliardy korun a podle har-
monogramu prací bude dokončena 
v červenci roku 2018. 
Stavba  zahrnuje  kromě  hlavní 
trasy  také přeložky silnic  I.  tří-
dy (I/55 Kokory–Přerov), II.  tří-
dy (II/436 Čekyně–Přerov, II/437 
Dolní Újezd–Lipník nad Bečvou–
Trnávka) a několika silnic III. třídy. 
Na novém úseku budou vybudovány 
také čtyři mimoúrovňové křižovat-
ky.   (KoM)

Začala výstavba D1 v úseku 
Přerov–Lipník nad Bečvou

Porota vybere nejhezčí
předzahrádky v Přerově
Soutěž o nejkrásnější předzahrádku 
bude mít brzy svého vítěze. Do prv-
ního ročníku přihlásili jednotlivci, 
ale i společenství vlastníků domů 
17 předzahrádek a veřejných pro-
stor. V průběhu června si pětičlenná 
porota složená z odborníků a členů 
komisí životního prostředí a cestovní-
ho ruchu prohlédla všechny soutěžní 
prostory, které se ucházejí o titul nej-
krásnější předzahrádka v kategoriích 
bytového a rodinného domu. „V srp-
nu si znovu projdeme všechny před-
zahrádky a určíme vítěze. Hodnotíme 
estetickou úroveň, pestrost rostlin, 
které vytvářejí dynamickou rovno-
váhu a zároveň i jednoduchost údrž-
by veřejného prostoru. Viděli jsme 
velmi hezké kvetoucí předzahrádky, 
ale i méně zdařilé,“ podotkla členka 
poroty Hana Bělařová. Zároveň zdů-
raznila, že hlavním cílem soutěže je 
motivovat Přerovany a vzbudit zájem 
o veřejný prostor, který může být 
vkusnou oázou v městské zástavbě. 
V září porota vyhlásí pořadí nejhez-
čích předzahrádek, vítězové získají 
částku osm tisíc korun, druhé pořadí 
pět tisíc a třetí místo tři tisíce korun. 
  (ilo)

Stavba kanalizace 
potrvá do října
Vodovody a kanalizace největší stavbu 
za 400 milionů korun, která v sou-
časné době probíhá v Kozlovicích, 
Dluhonicích a v Přerově, do konce září 
nestihnou. Motoristů se ale prodloužení 
stavby nedotkne. Uzavírka Tovačovské 
ulice nadále platí jen do poloviny září. 
„Výstavba levobřežního a pravobřež-
ního kanalizačního sběrače odpadních 
vod s napojením Dluhonic a Kozlovic 
měla být dokončena v září. Při stavbě 
se ale vyskytly technické problémy, 
které práce zbrzdily,“ řekl ředitel spo-
lečnosti VaK Pavel Dundálek.  (RED)
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Čilý stavební ruch a hemžení sta-
vebníků v reflexních vestách v okolí 
nové lávky U Tenisu sledují každý 
pracovní den zpovzdálí desítky ko-
lemjdoucích. Do samotného prosto-
ru stavby je pěším i cyklistům vstup 
zakázán, i v noci je rozestavěná lávka 
pod dozorem. Nová mostovka už sice 
překlenula řeku Bečvu v květnu, ale 
až v polovině července mohla spe-
cializovaná pražská firma provést 
jednu z nejnáročnějších technolo-
gických prací. „Most jsme aktivova-
li za pomoci nosných konstrukčních 
táhel o průměru 100 milimetrů, která 
jsme přivezli z Anglie. Právě do nich 
podle statického výpočtu vkládáme 
předpětí, to znamená sílu, která ce-
lou mostovku zvedne, ztuží a staticky 
aktivuje,“ vysvětlil Jiří Schlossbauer 
z odborné pražské firmy. Pylony s táh-
ly jsou tak předpjaty na síly, které 
požadoval projektant. „Síly v táhlech 
jsme podle požadavků tenzometric-

ky změřili a certifikovali,“ doplnil 
Schlossbauer. Poté už mohli stavební 
dělníci odstranit podpěry, které dosud 
lávku nesly. „Most už zkontroloval 
i geodet a v současné době probíhají 
práce podle podrobného harmonogra-
mu tak, aby byl dokončený do konce 
srpna,“ sdělil Zdeněk Dostál z pře-
rovského magistrátu. V červenci se 
ještě usazovaly a betonovaly most-
ních závěry na obou stranách lávky 
a na pravé straně se zpevňoval břeh 
drceným kamenivem. K finálním pra-
cím bude patřit pokládka povrchu 
lávky. „Nejdříve bude nutné provést 
izolaci lávky, což je nutná příprava 
před pokládkou povrchu, ten bude 
z polyuretanové pěny s křemičitým 
pískem,“ popsal Dostál. Stavba nové 
lávky U Tenisu za 25 milionů korun 
začala loni na podzim a předání do-
končeného díla se plánuje na konci 
srpna.  (ILO)

Práce na lávce U Tenisu jdou do závěrečného finiše

Ve zkratce
StatIStIcký úřad prOVádí Výzkum V dOmácnOStech
Pracovníci Českého statistického úřadu provádějí průzkum ve dvaceti tisících 
českých domácností na téma energie. V následujících měsících se budou pohy
bovat i na Přerovsku, tazatelé se vždy prokážou průkazem vydaným Krajskou 
správou Českého statistického úřadu. Jejich otázky v rámci průzkumu Energo 
2015 se budou soustředit jen na témata spojená se spotřebou energie.

V JIžní čtVrtI Se OpraVuJí SILnIce a chOdníky
Od začátku prázdnin se musí obyvatelé Jižní čtvrti smířit se zvýšeným hlukem 
a prašností. Na vině jsou stavební práce při opravách zdevastovaných komunikací 
a chodníků. Práce, které přinesou na nejstarší sídliště v Přerově vyšší komfort, 
včetně parkových úprav s novými lavičkami, potrvají několik měsíců.

přerOVští rádcI Se budOu zabýVat hLukem 
Zastupitelé Přerova v červnu nepodpořili takzvanou hlukovou vyhlášku o ochraně 
nočního klidu, regulaci hlučných činností a omezení provozní doby hostinských 
provozoven. Radní teď zvažují, jestli vyhlášku znovu vrátit do hry, popřípadě 
za jakých podmínek. Svých rádců z řad veřejnosti se proto v sadě 13 otázek pta
jí, jestli jim vadí hlučné noční hudební produkce, rámus z hospod a barů nebo 
třeba ranní sekání trávy. Stát se přerovským rádcem je stále možné – stačí se 
zaregistrovat na adrese: prerovsky.radce@prerov.eu.

náměStí SVObOdy u nadace prOměny neuSpěLO
Nadace Proměny obnovu zanedbaného parku na náměstí Svobody v Přerově 
nepodpořila. Přerovský projekt v grantové výzvě s cílem získat peníze na obno
vu parku nepostoupil do dalšího kola. O peníze z projektu nadace se ucházelo 
37 měst a obcí. Vedení města s revitalizací zanedbaného parku nadále počítá, 
otázkou zůstává, z jakých zdrojů se bude park opravovat, zda budeme čerpat 
peníze z Operačního programu Životní prostředí nebo z Integrovaného regio
nálního operačního programu. 

LIbOSad Sbírá bOdy V SOutěžI prOměny kraJIny
Libosad Malého Noe se uchází o cenu v soutěži Má vlast cestami proměn, která 
hodnotí nejlepší proměny českých staveb, ale i krajiny. V současné době je pře
rovský libosad v konkurenci 99 přihlášených proměn na druhé příčce. Projekt, 
který zajistil revitalizaci bývalých Knejzlíkových sadů a zároveň pomohl s výba
vou pokojíčků v dětském domově, oslovil nejen Přerovany, ale patronství nad 
vybraným stromem si koupily i známé osobnosti. Za dva roky se sad rozrostl 
o 130 stromů. Hlasovat je možné na adrese http://www.cestamipromen.cz/hla
sovani až do května příštího roku.  (red)

Stavba lávky U Tenisu se 
chýlí ke konci. V současné 
době na jejím dokončení 
pracují denně až dvě de-
sítky lidí různých staveb-
ních profesí. V polovině 
července proběhla nej-
náročnější technologická 
fáze – aktivace osmi nos-
ných konstrukčních táhel, 
která drží celou mostov-
ku. Poté byly odstraněny 
zbývající podpěry mostov-
ky a lávka se předvedla 
v celé své kráse. Poslední 
dokončovací práce by měli 
stavební dělníci stihnout 
do konce srpna.

V červenci odborníci zaktivovali táhla, která nesou celý most.

 Foto: Ingrid Lounová 

Letní komentovanou procházku 
Přerovem pořádá v sobotu 8. srp-
na u příležitosti Svatovavřineckých 
hodů Městské informační centrum 
v Přerově. První komentovaná pro-
cházka začíná v 10 hodin, další je ve 
14 hodin. Sraz účastníků je před in-
formačním centrem na náměstí TGM, 
procházka je pro zájemce zdarma.
„Trasa tentokrát povede z velké části 
přírodou. První komentovaný vý-

klad začne na náměstí Na Marku, 
poté se přejde přes Tyršův most oko-
lo Sokolovny přes park U Majáku. 
Letní procházka pokračuje parkem 
Michalov kolem Ornitologické sta-
nice, kterou mohou zájemci navštívit. 
Poslední zastavení bude na Laguně,“ 
informovala vedoucí Městského in-
formačního centra v Přerově Jolana 
Plšková.  (red)

Na hody s průvodcem po Přerově
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Dobrý den a děkuji – to jsou prv-
ní slova, která se lidé, kteří přijeli 
do Přerova, brzy naučili říct česky. 
Někteří ještě dodávají další česká slo-
víčka – pivo, jsi kočka, ale také moc 
nerozumim česky…  Američan Steve 
Mc Conahay přijel poprvé do Česka 
stopem v roce 2004, pátým rokem 
žije se svou českou ženou a dcerou 
ve Lhotce u Přerova. Během dvou let 
zvládl nástrahy češtiny a bez problé-
mu se domluví česky. „Když jedeš 
do Přerova, nejdříve vidíš jen komíny 
– industriální město, a potom poznáš, 
že město má své kouzlo – u Bečvy 
je to pěkné a park Michalov je moc 
hezký. Přerov je všechno dohroma-
dy – zelená fasáda s růžovou i fia-
lová, a proč ne, je to lepší, než jen 
šedé město s hromadou paneláků,“ 
říká 35letý Steve Mc Conahay, kte-
rý v Přerově učí angličtinu. Další 
Američan – Ryan Sandoval, který 
pochází z předměstí Los Angeles, 
přijel do Přerova, do rodného měs-
ta své manželky, a je také učitelem 
angličtiny. „Hodně jezdím na kole 
a moc se mi líbí cyklostezky, kte-
ré jsou v Přerově i v okolí. Na kole 
jsme byli v lomu ve Výklekách, 
na Helfštýně i v Kroměříži,“ vy-
práví 27letý Ryan. Navštívit svého 
syna a jeho českou rodinu letos přijeli 
do Přerova i Ryanovi američtí rodiče, 
kromě Česka cestovali i po Evropě. 

Přerov očima cizinců
Poprvé v Česku a popr-
vé v Přerově. Jak vnímají 
naše město lidé, kteří žijí 
na opačné straně země-
koule a přijeli do města 
na Hané jen na návštěvu? 
A jak se jim jevíme my – 
Hanáci, o kterých se říká, 
že jsme sice pracovití, 
někdy ale trochu lakomí? 
Někteří z nich se rozhod-
li v Přerově žít, jiní tady 
jsou jen na čas – buď při-
jeli na dovolenou, nebo 
je k nám zlákala pracovní 
příležitost. Několik z nich 
se přiznalo, že když se 
vysloví Přerov, vybaví se 
jim jejich nový domov.

Jak vnímáte město Přerov a co se 
vám na něm líbí?

Ryan Sandoval, 
USA
Žil jsem v Los An-
geles, ve srovnání 
s tímto městem je 
pro mě Přerov velmi 

malé hezké město s historií. Líbí se mi 
staré centrum a ta část U Strhance, 
kde druhým rokem bydlím. A co se 
mi fakt líbí je to, že je tu vše blízko, 
na kole jsem všude za dvacet minut.

Steve Mc Cona-
hay, USA
Když při j íždíte 
do Přerova, vidíte 
jen samé komíny, 
industriální město, 

a pak zjistíte, že to město má své 
kouzlo – okolí Bečvy, park Michalov 
a příroda kolem, mně se nejvíc líbí 
ve Lhotce, kde je můj domov.

Sulejman Sali, 
Makedonie
Hodně času trávím 
v práci, na procház-
ky nemám moc času. 
Ale samozřejmě že 

to znám v centru města, kam si někdy 
zajdu na kafe, líbí se mi v Michalově 
a na Laguně. Rád si povídám s míst-
ními lidmi.

David Jessop, 
USA, nyní Laos
Jsem poprvé v Česku 
a sám jsem překva-
pený, jak se mi tady 
líbí. Přerov je pěkné 

město, je tu hodně zeleně, o kterou 
se dobře staráte, je tu všude čisto 
a park Michalov je nádherný. Mám 
rád přerovské kavárny a moc se mi 
líbí okolí – byl jsem na Helfštýně 
a na Hostýně.

Ilam Halimi, 
Itálie
Líbí se mi tu, jste 
příjemní a přátelští 
lidé, přišel jsem sem 
za prací. Líbí se mi 

park Michalov a váš hokejový stadion, 
byl jsem se podívat na zápas HC Zubr. 
A pěkné je to kolem řeky Bečvy.

Text a foto: Ingrid Lounová

ANKETA  

K nejmladším žákům Američana Ryana Sandovala patří děti z mateřských škol.

  Foto: Ingrid Lounová

„Všude, kde jsme byli, jsme ochut-
nali místní jídla, ale rodičům nejvíc 
chutnalo v jednom přerovském po-
hostinství, z jídla byli úplně nad-
šení. Já mám rád české pivo, grilo-
vané koleno a červené dušené zelí 
a taky sádlo s husími játry,“ přiznal 
se Ryan Sandoval. Nad otázkou, co 
se mu u nás nelíbí, chvíli přemýš-
lel. „Lidi tu hodně plivou na zem. 
A často k sobě nejsou moc zdvořilí, 
strkají do sebe v marketech nebo 
v autobuse,“ vypráví 27letý učitel 
angličtiny. Špatnou zkušenost má 
i z jednoho baru v Předmostí, kde 
mu místní nadávali, ať táhne domů. 
Převládají ale lidé, kteří se k němu 
chovají slušně.
Pět let žije a pracuje v Přerově 
Makedonec Sulejman Sali, ve své 
živnosti má se svými zákazníky vel-
mi přátelské vztahy. „S místními 
lidmi tu nemám problém, nikdy mi 
tu nikdo nenadával. Já se na lidi 
usmívám a oni na mě taky,“ říká 
Sulejman Sali, který spolu se svým 
otcem v Přerově provozuje obchod 
s občerstvením. „Chodím každý 
den okolo jejich stánku, zdravíme 
se a rád si s nimi povídám. Jsou 
skromní a velmi pracovití,“ zmiňuje 
Přerovan Alois Kuba. Mladý živ-
nostník, který má v Makedonii ženu 
a děti, tráví nejvíce času v zaměst-
nání. „Volného času mám málo, ma-
ximálně si zajdu někam na kafe, ale 
v Michalově a u Laguny to znám, tam 

je hezky,“ dodává Sali. V Přerově ale 
trvale bydlet neplánuje. „Těším se 
do Makedonie. Doma je doma,“ do-
dává. Naopak muž z Vietnamu, který 
se mi představuje jako Honza Le, 
v Přerově žije se svou rodinou už 20 
let. Tady se mu narodili i oba jeho 
synové, kteří studují na gymnáziu 
a průmyslovce. Na otázku, jak se 
mu daří v jeho restauraci s jídelnou, 
odpovídá: „Dá se to. Naši zákaz-
níci jsou slušní lidé, máme dobré 
zkušenosti,“ dodává zdvořile. A jak 
tráví se svou rodinou volný čas? 
„O víkendu někdy jezdíme na kole 
po stezce až do Lipníku, někdy jde-
me i do bazénu. Kluci chodí do kina, 
my s manželkou ne,“ odpovídá viet-
namský podnikatel Le.
Na pět týdnů přijel do Česka 
i Američan David Jessop, který žije 
v Laosu, v Přerově strávil podstat-
nou část svého pobytu. „Měl jsem 
obavy, že přijedu do šedého prů-
myslového města plného paneláků, 
ale jsem velmi překvapený. Máte tu 
spoustu zeleně a dobře se o ni sta-
ráte, park Michalov je nádherný. 
Na to, jak je Přerov malé město, 
tak tu máte vše. Jediné, co mi tady 
schází, je mezinárodní restaurace 
s japonskými, thajskými a mexický-
mi jídly,“ míní rodák z New Yorku. 
Jeho samotného velmi překvapilo, 
jak se s Přerovem a místními lidmi 
brzy sžil. „Cítím se tu jako doma,“ 
dodává David Jessop. (ILO)
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V městském sociálním šatníku přijímají školní potřeby pro děti 
Pomoci rodinám žijícím na hranici 
chudoby – tentokrát hlavně školními 
potřebami a dětským oblečením, mo-
hou lidé, kteří se rozhodnou přispět 
do městského sociálního šatníku. 
Pracovnice přerovského magistrátu, 

které věci lidem v nouzi přerozdělují, 
přivítají před nastávajícím školním 
rokem hlavně pouzdra, sešity a oba-
ly, pera, vodové a temperové barvy, 
pastelky, ale také aktovky, cvičební 
úbory a další pomůcky. Lidé je mo-

hou přinést do městského sociálního 
šatníku ve dvorním traktu magistrátu 
ve Smetanově ulici. 
S řešením složité sociální situace po-
máhají dennodenně desítkám rodin 
i jednotlivcům sociální pracovnice. 
Loni byl pro ně zřízen městský so-
ciální šatník, kde od občanů města 
pracovnice magistrátu přijímají čisté 
sezonní oblečení pro děti i dospě-
lé, ale také nádobí a běžné potřeby 
do domácnosti. „V současné době, 
kdy se rodiče spolu s dětmi připravují 
na nový školní rok a dělají si doma 
ve školních věcech pořádek, přivítá-
me hlavně školní pomůcky. Pokud 
rodiče zjistí, že jejich děti už některé 
věci nepotřebují, nebo jim přebýva-
jí, mohou je přinést do městského 
sociálního šatníku,“ sdělila sociální 
pracovnice z přerovského magistrátu 
Ivana Kapustková. Své uplatnění na-
jdou i kalkulačky, pravítka, kružítka, 

barevné papíry, ručníky i papírové 
kapesníky a toaletní papíry. „V sou-
časné době je poptávka i po dětském 
oblečení pro starší děti, to znamená 
o velikosti pro 13leté a starší děti. 
Stále je mezi maminkami zájem také 
o tepláky a mikiny,“ dodala soci-
ální pracovnice Martina Čechová.  
Sociální šatník města je otevřený 
každé první pondělí v měsíci od 14 
do 17 hodin. Po telefonické domluvě 
mohou lidé přijít i v jiné dny. Mezi 
klienty jsou kromě matek samoživi-
telek také otcové, kteří se sami starají 
o děti, ale i bezdomovci a často lidé 
zadlužení nebo nemocní, kteří nemají 
peníze na běžné výdaje. „Jen v le-
tošním roce se pomohlo s ošacením 
a výbavou domácnosti šesti desítkám 
lidí, kteří od nás odcházeli s plnými 
taškami,“ doplnila Ivana Kapustková. 
Bližší informace na tel. 581 268 748, 
nebo 606 640 872.  (ILO)

Přerovský okres zaujímá nezávidě-
níhodné první místo v tabulce neza-
městnanosti v Olomouckém kraji. Ta 
se na Přerovsku pohybuje okolo osmi 
procent. A právě dlouhodobě neza-
městnaní dostanou od září v Přerově 
šanci na změnu. Získají práci, kterou 
zvládnou bez vzdělání i bez kvali-
fikace. V první fázi přelomového 
projektu, s nímž přichází manažer 
prevence kriminality Jiří Kohout, 
dostane práci 25 lidí. Opatření se 
dotkne i přerovských Romů, z nichž 
je bez zaměstnání více než devade-
sát procent.   

Na čem je plánovaný projekt po-
staven?
Bohužel, pro některé lidi se neza-
městnanost stala životním stylem – 
a právě tento trend chceme nabourat. 
Pokud se člověk ocitne bez práce, 
měl by mít záchrannou síť, kterou 
mu stát na určitou dobu poskytne. 
Člověk, který se neumí dlouhodobě 
pracovně zařadit, má dostat základ-
ní bydlení, má mít přístup ke stravě 
a k ošacení. Když si chce ale zajít 
za zábavou, na to by stát přispívat 
neměl. Aby si zajistil lepší živobytí, 
musí sám vyvíjet aktivitu. Projekt 
míří na zdravé a práceschopné jedin-
ce, kteří dlouhodobě nejsou schop-
ni získat a udržet si práci. Prozatím 

tedy počítáme s plným úvazkem tak, 
abychom vyhověli podmínkám ÚP 
pro poskytnutí dotace.  Po dohodě 
s Povodím Moravy budou dlouho-
době nezaměstnaní například uklízet 
břehy Bečvy, nebo vykonávat jinou 
práci, kterou zvládnou bez jakého-
koli vzdělání. 

Jak podle vás tito lidé na tak velkou 
změnu zareagují?
Budeme se je snažit motivovat a vy-
světlovat jim, že není možné žít celý 
život na sociálních dávkách a je ne-
zbytné se větší část života živit prací. 
Těm, kteří situaci pochopí a budou ji 
akceptovat, rádi pomůžeme k další-
mu růstu. Prvních šest měsíců budou 

Město pomůže dlouhodobě nezaměstnaným najít práci

Příprava na školní rok je v plném proudu. Sociální pracovnice chystají pomůcky pro 

děti ze sociálně slabých rodin. Foto: Ingrid Lounová

pracovat na nekvalifikovaných mís-
tech. Ti, kteří vydrží a osvědčí se, 
budou přesunuti do druhé – vyšší sku-
piny. Postupně mohou přejít z nekva-
lifikované práce na odbornější, kde 
jim bude umožněno třeba obsluhovat 
jednoduché stroje. Později mohou 
najít uplatnění například v technic-
kých službách nebo v normálním 
pracovním poměru. Město jim vy-
tvoří jakousi pracovní historii a bude 
garantovat jejich pracovní morálku. 
Samozřejmě že nemáme naivní oče-
kávání a víme, že někteří z dlouhodo-
bě nezaměstnaných si práci neudrží. 

Potom je čeká vyřazení z pracovního 
úřadu a přijdou o část dávek.

Kdo bude dohlížet na jejich pracov-
ní morálku?
Každá pracovní skupina bude mít ve-
doucího, který bude dohlížet na to, 
aby zaměstnanci přišli včas do práce, 
neflákali se, neužívali v pracovní době 
alkohol či jiné návykové látky. Bude 
to běžný pracovněprávní vztah jako 
v kterémkoli jiném zaměstnání. Když 
bude porušován, bude se zaměstnan-
cem rozvázán pracovní poměr s dů-
sledky, které jsem už popsal.  (RED)

Radní Jiří Kohout je zároveň manažerem 

prevence kriminality. 

 Foto: archiv MMPr
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Jako člen kontrolního výboru zastu-
pitelstva města Přerova jsem byl spo-
lečně s kolegy pověřen zkontrolovat 
oprávněnost usnesení Rady města 
Přerova o prodloužení lhůty pro do-
končení stavby Rekonstrukce chodníků 
v Přerově – ul. Mervartova, ul. Denisova, 
ul. Partyzánská, ul. Želatovská 
a ul. Tylova – o 78 dnů. Jedním ze zá-
kladních podkladů pro kontrolu byly 
stavební deníky. A jak jsme zjistili, dají se 
dělat kouzla, když je potřeba zamaskovat 
pochybení rady města. Byl nám předlo-
žen stavební deník k ulici Tylova. V něm 
ale nebyly uvedeny skutečnosti, na zá-
kladě kterých rada města o prodloužení 
lhůty rozhodla. Kontrolní výbor provedl 
zápis a uvedl v něm zjištěná pochybení. 
Jaké bylo překvapení, když magistrát 
tento stavební deník ihned prohlásil 
za neplatný. Prý to není stavební de-
ník hlavního dodavatele, ale jedná se 

pouze o stavební deník subdodavatele. 
Požádali jsme tedy o předložení správ-
ného stavebního deníku od hlavního 
dodavatele. Na to nám bylo sděleno, že 
není k dispozici. Trvalo neuvěřitelných 37 
dní, než nám byl poskytnut. Podotýkám, 
že to bylo v období, kdy funkci tajemní-
ka magistrátu plnil primátor Puchalský, 
a je tedy vrcholově odpovědný za prů-
tahy, které jsme v kontrolním výboru 
zažili, a podivná vysvětlení, která jsme 
k tomu obdrželi. Když jsme na pochy-
bení upozornili zastupitelstvo, řekl nám 
radní Kohout, ať podáme klidně trestní 
oznámení. My jako kontrolní výbor jsme 
splnili naši povinnost, zkontrolovali jsme 
danou věc a seznámili zastupitelstvo 
s výsledkem kontroly. Většina zastu-
pitelů současné koalice odmítla návrh 
na prověření trestní odpovědnosti v rám-
ci úřadu. Opatření k nápravě se díky 
panu Kohoutovi a Puchalskému hledat 

nebudou, není pro to politická vůle. Nebo 
chce pan Kohout podat trestní oznámení 
sám a tentokrát sám na sebe? 

Miloslav skládal

Úkol jste splnili, ale 
špatně, pane Skládale
Rada města z mého pohledu nijak ne-
pochybila. Rada vnímá závěry úředníků 
magistrátu, hodnotí mnoho aspektů 
z běhu samotné zakázky. Zohledňuje 
i veřejný zájem. Možná by se dalo 
mávnout rukou nad nedopracovanos-
tí zprávy kontrolního výboru, nad její 
celkovou nevyvážeností, ale nad tím, 
jak chápe pan Skládal svoji roli v kon-
trolním výboru, se už rukou mávnout 
nedá. Chápu, že ČSSD nemá dnešní 
koalici ráda, po volebním debaklu a je-
jím odchodu do opozice se to dá čekat, 
ale averze politiků se nesmí promítat 
do nezákonného postupu kontrolní sku-
piny. Opakovaná snaha o kriminalizaci 
rozhodnutí rady cestou usnesení kon-

trolního výboru je bez pochyb mimo 
kompetenci výboru. Zákon o obcích 
jasně říká, že kontrolní výbor kont-
roluje plnění usnesení  zastupitelstva 
obce a rady obce, dále ex lege kont-
roluje dodržování právních předpisů 
ostatními výbory a obecním úřadem 
na úseku samostatné  působnosti. Tedy 
posuzovat samotné rozhodování rady či 
zastupitelstva kontrolnímu výboru ne-
přísluší. Pokud by kontrolní výbor přišel 
se zprávou, že usnesení rady nebylo 
splněno, a doporučí nápravu stavu, pak 
je to naprosto v souladu s jeho kompe-
tencemi. Pokud se ovšem kontrolní sku-
pina „vrhne“ na kontrolu oprávněnosti 
usnesení rady, jak tvrdí pan Skládal, 
pak nepracuje tak, jak mu ukládá zá-
kon. Nejsmutnější na celém příběhu 
předmětné kontroly je skutečnost, že 
kontrolní výbor nelegitimní a nelegální 
postup kontrolní skupiny v rozporu se 
zákonem o obcích schválil.  

Jiří kohout, člen rady Města

Inzerce A141015551

Zatímco lidé z rodinných domů tří-
dí biologicky rozložitelný odpad už 
od března, obyvatelé panelových 
domů tuto možnost dosud neměli. 
Od poloviny července přibyly hně-
dé nádoby i do sídlištní zástavby. 
Pracovníci technických služeb roz-
vezli po Přerově dalších šest stovek 
hnědých nádob. 
„Nádoby o objemu 240 litrů jsme 
nově dali i na sídliště, protože jsme 

si vědomi, že i lidé žijící v bytech 
produkují bioodpad. Mnozí udržují 
také předzahrádky, takže mohou ná-
doby využít i pro tyto účely,“ uvedl 
přerovský náměstek Pavel Košutek. 
Většina nádob má své místo u sepa-
račních kontejnerů a kvůli možnos-
ti zcizení jsou rozmístěny po třech 
a svázány k sobě řetízkem.
„Snažím se, abych do směsného odpa-
du dávala jen to, co se už nedá vytřídit. 

Bohužel odpad ze zeleniny, skořáp-
ky a květiny jsem dosud vyhazovala 
do černých kontejnerů. Pokud jsou už 
i na našem sídlišti hnědé nádoby, urči-
tě si dám tu práci, abych třídila i bio-
odpad,“ zmínila Barbora Čecháková, 
která bydlí poblíž centra města.
Hnědé nádoby jsou ze sídlišť svá-
ženy do kompostárny vždy jednou 
za 14 dní – tedy ve stejném časo-
vém režimu jako od rodinných 

domů. „Apelujeme ale na občany, 
aby do hnědých kontejnerů oprav-
du dávali jen bioodpad. Co tam pa-
tří, se dozvědí ze samolepky umís-
těné na nádobě,“ doplnil jednatel 
Technických služeb města Přerova 
Bohumír Střelec. Jak dále dodal, 
obyvatelé rodinných domů jsou už 
v třídění bioodpadu disciplinovanější 
než v začátcích, kdy do kontejnerů 
odhazovali i domovní odpad.  (ilo)

Hnědé nádoby na bioodpad jsou už i na sídlištích

Jak ošálit kontrolní výbor? Upravte stavební deníky!



Blues, folk, verše nebo klauniáda. 
Takový je srpnový program Letní 
divadelní scény, který připravily 
Kulturní a informační služby (KIS) 
města Přerova. Vedle tradičních čtvr-
tečních Dostaveníček s divadlem jsou 
přichystány srpnové koncertní úterky 
a jedna lahůdka navíc – hody zakončí 
v neděli 9. srpna ve 20 hodin předsta-
vení Don Quijote de la Mancha v na-
studování Divadla Klauniky Brno.  

„Předprodej je v plném proudu 
v Městském informačním centru. 
Není to opravdu každý den, aby-
chom divákům mohli na přerov-
ských hradbách nabídnout Miguela 
de Cervantese,“ informovala Lada 
Galová z KIS. V hlavní roli se v již-
ním zámeckém parkánu představí 
přední světový chůdoherec Lenoire 
Montaine. „Jedná se o jedno z nej-
hranějších evropských představe-
ní, vzniklé pod uměleckým dohle-
dem Bolka Polívky,“ dodala Galová. 
V případě deště se představení pře-
sune do Klubu Teplo.
Kulturní léto v Přerově však ho-
dovým představením zdaleka ne-
skončí. Hned o dva dny později, 
v úterý 11. srpna od 19 hodin, je 
nachystán pro diváky komponovaný 
večer plný bluesové muziky a re-
citace poezie, o který se postarají 
Mothers Follow Chairs a Čestmír 
Beťák. „Předprodej běží v infocent-
ru v Městském domě, v případě ne-
příznivého počasí si zájemci o blues 
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„Nechceme návštěvníkům nabízet 
klišé v podobě klasického průřezu 
tvorbou, která ostatně Přerovany 
obklopuje na mnoha veřejných mís-
tech. Hodláme Petra Markulčeka 
vzpomenout jako všestranně nada-
ného umělce,“ informovala kurátor-
ka výstavy Lada Galová. Markulček 
se nebál experimentovat se stále no-
vými kompozicemi, zprvu nabitými 
rozverností mládí, poté evokujícími 
rozpaky ze zodpovědnosti o mate-
riální existenci a rodinu, později 
střídané s úvahami o bytí v zajetí 
konformního řádu.
První výstava po Markulčekově 
odchodu před osmi lety představí 
umělce v jeho rodném městě v ši-
rokém pojetí. „Premiérově budou 
například vystaveny realistické pe-
rokresby na ručním papíře, které 
vznikaly jako skici ke kalendáři 
s názvem Krásná místa v Přerově,“ 

nastínila Galová. Malby, kresby 
i plastiky budou zapůjčeny nejen 
od rodiny, ale také ze soukromých 
sbírek. Vedle manželky Miluše 
Markulčekové se na přípravách 
na výstavu podílel i lipnický ar-
chitekt Ladislav Palko, který je au-
torem perokresby Petra Markulčeka 
na plakát k výstavě, kde ho vypo-
dobnil ve třech zásadních etapách 
jeho života – coby mladíka, uměl-
ce na vrcholu sil a také bohužel 
již jako smrtelně nemocného člo-
věka. Návštěvníci galerie si budou 
moci prohlédnout velká figurální 
plátna, ale i cykly menších formá-
tů nejčastěji s ženskými portréty. 
„Dekorativní cit svého talentu ztě-
lesňoval v technice pískovaného 
skla, jíž se intenzivně zabýval po-
čátkem 80. let. Tyto práce, určené 
k výzdobě interiérů, prezentujeme 
fotografiemi,“ doplnila Galová. 

Výs t ava  neopomene  t aké 
Markulčekův význam na výtvarném 
pojetí značky jazzového festivalu 
nebo jeho tvorbu posledních let, kdy 
obohatil svůj tvůrčí potenciál o třetí 
prostor prostřednictvím dřevěných 
objektů, jeden z nich je umístěný 
v parku Michalov.
Petr Markulček byl členem Unie vý-
tvarných umělců Olomoucka, stu-
doval uměleckoprůmyslovou školu 
v Uherském Hradišti u profesorů 
Vaculky a Nikla, realizoval 30 sa-
mostatných výstav, spolupodílel se 
na kolektivních expozicích i malíř-
ských a sochařských sympoziích nej-
častěji v Polsku nebo Itálii. 
Výstava s výmluvným názvem Petr 
Markulček 70 potrvá do neděle 
20. září, kdy se přesně v den jeho 
nedožitých sedmdesátin uskuteč-
ní v 17 hodin slavnostní derniéra. 
 (RED)

Výstava vzdá hold Markulčekovi
Figurální malba, ikonografie rodného Přerova, sochařské práce, vzpomínka na umělce coby tvůrce grafické ima-
ge jazzového festivalu, fotografická připomínka vyznavače techniky pískovaného skla nebo premiérová prezen-
tace realistických perokreseb Přerova na ručním papíře. Taková bude retrospektivní výstava k nedožitým 70. na-
rozeninám přerovského malíře, grafika a sochaře Petra Markulčeka, která zahájí v pátek 7. srpna v 17 hodin 
v městské galerii letošní přerovské hody. 

Letní scéna zve i na divadlo Bolka Polívky
Figury, objekty a užité umění pře-
rovské keramičky Lenky Horákové 
doplní letošní hodovou výstavu ob-
razů Petra Markulčeka v Galerii 
města Přerova o trojrozměrnou di-
menzi. Nejčastěji ztvárňované buď 
celé skulptury, nebo jen obličeje, 
rámované rozevlátými vlasy, což je 
jejím specifickým rukopisem, střídá 
s dekorativní keramikou, pro obojí 
je charakteristický minimalistický 
moderní design. 
Výtvarnice a keramička Lenka 
Horáková se výrobkům z pálené 
hlíny profesionálně věnuje patnáct 

let. Čtyřicet let působila na zám-
ku v Rokytnici jako aktivizační 
pracovník, chodby a pokoje ob-
jektu jsou hojně zdobeny právě 
jejími výrobky. Odmalička měla 
vztah k výtvarné činnosti, své cesty 
k tvorbě hledala a nacházela vždy 
sama. „V současnosti tvořím hlavně 
sobě pro radost, skicuji originální 
objekty a pak zahrnuji produkcí 
své blízké,“ říká Lenka Horáková. 
Prodejní výstava keramiky Lenky 
Horákové potrvá v Galerii města 
Přerova od 7. srpna do 20. září. 
 (RED)

Lenka Horáková: Keramické plastiky

a poezii vychutnají v Mervartově 
síni,“ řekla Galová. 
Závěr prázdnin se ponese v pře-
rovském divadle pod širým nebem 
ve znamení klasické kytary, folku 
a jazzu. V úterý 18. srpna v 19 ho-
din vystoupí Přerovské kytarové duo 
Bohdan Mrtvý a Petr Vařák s po-
řadem Dvanáct strun v podzámčí. 

O týden později, v úterý 25. srpna 
v 19 hodin, si přijdou na své fanoušci 
kapely Freďáci, která předvede kon-
cert s názvem Country na konci léta. 
Příznačné Loučení s prázdninami 
je pak naplánováno na úterý 1. září 
v 19 hodin, kdy zahraje skupina Jazz 
Bond. Vstupné na tyto tři koncerty 
je dobrovolné.  (RED) 

Autorem portrétů Petra Markulčeka je 

Ladislav Palko.  Reprofoto



Pokud si plánujete letní dovolenou, 
tak o druhém srpnovém víkendu 
zůstaňte raději doma. V Přerově se 
totiž během tří dnů nabízí tolik zá-
bavy, jakou jinde nezažijete ani bě-
hem měsíce. Posuďte sami – skvě-
lý písničkář s přezdívkou Xindl X, 
vtipný Děda Mládek Band, pro dříve 
narozené zase přerovské legendy ta-
nečních zábav Re-Vox a Synkopa, 
hranická kapela Traktor a její hi-
tovky z čela hitparád, smyčcový 
hudební uragán v podání Arrhythmie 
a skvělí muzikanti z Imperia. Když 
k tomu přičteme nevšední podíva-
nou v podání šermířů z Markus M 
a dobový jarmark, chybí snad jen 
lunapark, ale ani o jízdu na kolotoči 
děti nepřijdou.
Ve výčtu hudebních žánrů, které 
zazní o hodovém víkendu, nesmíme 
zapomenout na nedělní dopoled-
ní vystoupení cimbálové muziky 
Primáš, odpolední vystoupení je 
určeno zase teenagerům a duchem 
mladým – hned tři odpolední ka-
pely jsou zárukou příjemného tem-
peramentního odpoledne. Tradiční 
úžasná podívaná, která v sobě skýtá 

i poučení, začíná v sobotu 8. srp-
na ve 20.30 hodin v komponova-
ném pořadu Jak šel čas pod pře-
rovskou věží. „Při tvorbě programu 
jsme čerpali z historie a z archi-
vů. Při vší úctě ke Komenskému 
a Janu Blahoslavovi, kteří byli vel-
mi mírumilovné osobnosti, aby-
chom my šermíři měli práci, mu-
seli jsme zapátrat po odbojnějších 
osobnostech naší místní historie 
a našli jsme je. Náš komponovaný 
program bude ve verších a za do-
provodu brněnské dobové muziky 
Quanti Minoris,“ nastínil Petr Pedro 
Novotný z Markus M. 
V nedělním tradičním historickém 
průvodu městem nebudou chybět his-
torické osobnosti, šermíři ani kejklíři 
a artisté na chůdách. Dobrý zvuk má 
i nedělní lidový jarmark ve středo-
věkém duchu na Horním náměstí. 
„Zatím se nám přihlásilo 65 jarma-
rečních prodejců, někteří z nich bu-
dou i přímo na místě předvádět lidová 
řemesla. Samozřejmě, že nebudou 
chybět stánky s keramikou, umělec-
kými šperky, malovanými a tkanými 
textiliemi, dřevěnými hračkami, ale 

také výrobci nejrůznějších lasko-
min – frgálů, trdelníků i bezlepko-
vých výrobků,“ informovala Renata 
Tšponová ze spolku Anima Historica. 

07kultura

Inzerce A151007390

Hody nabízejí: muziku, divadlo, šerm, umění i lahodné pokrmy
Kdo bude chtít poznat na vlastní kůži 
mučicí středověké nástroje, může za-
mířit pod hradby u Bečvy, kde bude 
ukázka práva útrpného.  (ILO)

VÍCE INFORMACÍ NAlEzNEtE NA: www.peugeotcentrum.cz
tel. 581 201 901, 608 011 001, 608 011 300, e-mail: bazar@artcomgroup.cz,  Peugeot Olomouc

ARtCOM GROUP tržní 3130/3b
750 02 Přerov

Bystrovany 201
779 00 Olomouc

Peugeot 208 1.4 HDI Active
rok výroby: 2014
stav tachometru: 25.000 km

Peugeot Boxer l4H3 3.0 HDI
rok výroby: 2012
stav tachometru: 128.000 km

Peugeot 3008 1.6 HDI Active
rok výroby: 2014
stav tachometru: 8.500 km

Nissan Pulsar 1.2 DIG-t Acenta
rok výroby: 2014
stav tachometru: 9.000 km

Peugeot Expert tepee 2.0 HDI Allure
rok výroby: 2014
stav tachometru: 18.000 km

Nissan Note 1.2i Acenta It Pack
rok výroby: 2014
stav tachometru: 1.000 km

279.000 Kč vč. DPH

469.000 Kč vč. DPH

479.000 Kč vč. DPH

399.000 Kč vč. DPH

579.000 Kč vč. DPH

329.000 Kč vč. DPH

Pátek 7. 8. nám. tGm
17.00 XINDL X, 19.00 Re-Vox
20.30 Děda Mládek Illegal Band
GaLerIe města PřerOva – Vernisáž 
hodové výstavy „Petr Markulček 70“

sObOta 8. 8. nám. tGm
10.00 Synkopa
13.00 Imperio Přerov
15.00 Arrhythmia
17.00 Wendigo (Bardějov)
19.00 Traktor (Hranice)
20.30 „Jak šel čas pod přerovskou věží“ 
Ztvárnění části přerovské historie v po-
dání SHŠ Markus M, s hudebním do-
provodem v podání Zdeňka Němečka 
a Quanti Minoris 

HOrní náměstí
13.00–17.00 „Cyril a Metoděj, auten-
tický příběh naší země“ – historický 
průvod s příchodem Cyrila a Metoděje, 
dobová hudba, divadelní vystoupení, 
představení dobových řemesel

neděLe 9. 8. nám. tGm
10.00 Cimbálová muzika Primáš

Historický průvod
Slavnostní slovo děkana farnosti Přerov  
a primátora města Přerova
13.00 Ready Kirken
15.00 Roman Horký & Kamelot
17.00 Kamil Střihavka & Leaders

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 
ve spolupráci se SHŠ Markus M a Anima 
Historica

dIvadeLní scéna „mezI Hradba-
mI“
20.00 Don Quijote de la Ancha – Divadlo 
Klauniky Brno – režie Bolek Polívka

11.–14. 8. 2015 náměstí tGm
21.00 Filmové léto 2015 – Kinematograf 
bratří Čadíků, Promítání filmů: Tři brat-
ři, Hodinový manžel, Vejška, Fotograf

XIII. Přerovské svatovavřinecké hody
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SETKÁNÍ NA LAGUNĚ

29. 8. Tradiční setkání na Laguně. 
Od 10 hod. turnaj v nohejbalu dvojic 
o putovní pohár, 13–17 hod. bohatý 
program: živá hudba DurMan, hry pro 
děti, skákací hrad, ukázka dobrovolných 
hasičů, projížďka na motorovém člunu, 
střelba ze vzduchovky, koně, stánkový 
prodej, diskuse s poslanci, občerstvení 
„Bašta u Dokládalů“ apod.

MUzEUM KoMENSKého

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

VýSTAVy: 
do 27. 9. Stoletý Přerovský Kašpárek. 
Velký výstavní sál a kruhový sál pře-
rovského zámku. 
do 30. 8. „Operační cíl Přerov“. Čes-
koslovenská armáda při osvobozování 
Moravy. Galerie přerovského zámku.
do 30. 8. „Co chtěli tito lidé prokázat?“ 
Přerovské povstání 1945–2015. Histo-
rický sál přerovského zámku.
do 30. 8. Pavel Rozsíval – Věcnosti. 
Výstava děl olomouckého fotografa. 
Kaple přerovského zámku.
do 30. 8. Nenápadný hrdina Jan Gayer. 
Malý sál pod věží.

Kontakt na tel. 581 250 531

odbor VySoKohorSKé 
TUriSTiKy KČT 

www.vhtprerov.cz
4. 8. Schůze, Restaurace Pivovar, 
19 hod., promítání z akcí.
8. 8. 4. Hostýnská osma, trasa: Rajno-
chovice–Tesák–Obřany–Nad Rázto-
kou–Humenec–Troják–Tesák–Kelčský 
Javorník–Rajnochovice, 65 km, 2500 m, 
vl. auta 6.30 hod., start v Rajnochovi-
cích v 8 hod., závod jednotlivců a dvou-
členných družstev.
15. –17. 8. 1. Vysoké Taury, ledovco-
vý výstup na Wiesbachhorn (3564 m), 
2300 m, vedou Ludvík a Beránek, vl. 
auta, 5 hod., od „Mašinky“.
28. –31. 8. Západní Tatry, trasa: Ráčko-
va dolina–Žiarská chata a zpět, přechod 
hřebene Západních Tater, Podbanské–
Červené vrchy–Bystrá–Baraniec–Ráč-
kova dolina, vedou Ludvík a Balcárek, 
vlastními auty.

KLUb ČESKýCh TUriSTŮ 

SK Přerov
Eva Machalová, tel. 725 017 083
1. 8. Níhov–Kutiny–Dolní Loučky–
Tišňov, 23 km, vlak 5.42 hod., vede 
Šťáva (čeká v Brně).
6. 8. Brodek–Kokory–Lhotka–Čekyně, 
10 km, vlak 8.04 hod., vede Lančová. 
8. 8. Ruda nad Moravou–Janoušo-
v–Komňátky, 18 km, vlak 6.04 hod., 
vede Sedláková.
13. 8. Branná, Národní skanzen Pa-
sík, 11 km, vlak 8.36 hod., vede Ber-
nátová.
13. 8. Němčice na Hané–Mořice–Ne-
zamyslice, 12 km, vlak 7 hod., vede 
Láhnerová.
15. 8. Čechy pod Kosířem–Náměšť 
na Hané, 15 km, autobus 6.26 hod., 
vede Válková.
20. 8. Prosenice–kolem Bečvy–Přerov, 
10 km, vede Jančová.
22. 8. Hrabišín–Kamenec–Nový Ma-
lín, 18 km, vlak 7.04 hod., vede Sed-
láková.
26.–30. 8. Krajem Křetinky a Hřebače, 
vedoucí Šťávová.
27. 8. Břest–Chropyně, 10 km, vlak 
7.44 hod., vede Nesvadbová.
29. 8. Valašské Klobouky–Drnovi-
ce–Vizovice, 20 km, vlak 5.01 hod., 
vede Sedláková.

KLUb ČESKýCh TUriSTŮ 

TJ Spartak Přerov
Vítězslav Vaculík, tel. 776 806 161
1. 8. Osek n. B.–Veselíčko–Staměřice–
Ranošov–pramen Odry–Kozlov, 18 km, 
vlak 8.15 hod., vede Wnuk. 
5. 8. Prosenice–Sobíšky–Čekyně–Lhot-
ka, 10 km, vlak 8.15 hod., vede Vacu-
lík. 
8. 8. Troják–Maruška–Bludný–Lá-
zy–Píšková–Val. Meziříčí, 22 km, bus 
7.00 hod., vede Žaludová. 
12. 8. Uherské Hradiště–Rovnina sv. Ro-
ch–Staré Město, 12 km, vlak 8.12 hod., 
vede Punčochářová. 
15. 8. Ovčárna–Vysoká hole–Jelení 
studánka–Skřítek–Ztracenka, 15 km, 
bus 7.45 hod., vede Wnuk. 
19. 8. Branná–skály Pasák–Banjalu-
ka–Branná, 13 km, vlak 6.04 hod., vede 
Polidorová. 

orNiToLoGiCKÁ STANiCE 
Otevírací doba: Po–Pá 8–16 hod.
So–Ne 9–17 hod. Jindy po domluvě.

VýSTAVy: 
do 31. 10. Táhni… ale vrať se! Sezonní 
výstava o ptačí migraci. Velký výstavní 
sál ORNIS.

AKCE: 
2. 8. Zahradní slavnost. Tradiční před-
stavení záchranné stanice a aktivit OR-
NIS netradiční formou. Pohádka v po-
dání Loutkového divadla Sokola Přerov 
Přerovský kašpárek, koncert Martina E. 
Kyšperského a Aleše Pilgra, komentova-
ná prohlídka výstavy „Táhni… ale vrať 
se!“ a doprovodný program (projížďky 
na pramičce nebo koňskou bryčkou, 
ukázky ptáků, dílničky pro děti a opé-
kání špekáčků), občerstvení. Od 16 hod. 
v areálu ORNIS.
29. 8. Evropská noc pro netopýry. Vše 
o netopýrech a jejich životě, ukázky od-
chytu, živí netopýři. Celoevropská akce 
propagující ochranu netopýrů. Zahrada 
ORNIS od 19.30 hod. 
30. 8. Evropská noc pro netopýry. To-
též v jeskyni Na Turoldu, Mikulov, 
od 19.30 hod., doprava vlastní. 

EKoPorAdNA
Poskytování informací z oblasti život-
ního prostředí Po–Pá 8–16 hod.

MyKoLoGiCKÁ PorAdNA 
Po–Pá 8–16 hod.

Kontakt na tel. 581 219 910, ornis@pre-
rovmuzeum.cz nebo osobně v ORNIS.
Informace o programech na stránkách 
www.ornis.cz

hrAd hELFŠTýN
Otevírací doba: 
denně mimo pondělí 9–18 hod.

VýSTAVy: 
do 31. 8. výstava METALOMORFÓZY, 
galerie na II. nádvoří. 

AKCE: 
5. 8. Velká prázdninová roadshow Mi-
roslava Zikmunda. Projekce filmu o ži-
votě cestovatelů Zikmunda a Hanzelky 
s besedou a soutěžemi, po 21 hod. Více 
na piranhacinema.cz 
11.–15. 8. Dětský soubor zobcových 
fléten Vivat Flauto z Prahy zpříjem-

doSTAVNÍČKo S diVAdLEM

30. 7. Divadelní soubor Vicena Ústí nad 
Orlicí: Madam Colombová zasahuje, 
aneb kam zmizel ten diamant?
6. 8. Divadlo DiGoknu: Frida
13. 8. DS Václav Václavov: Jednoaktov-
ky Antona Pavloviče Čechova – Med-
věd, Námluvy
20. 8. Divadlo Stodola: Ať žije Bou-
chon!
27. 8. Divadlo Prkno, Arnošt Goldflam: 
Dámská šatna
Představení se konají v Letní divadelní 
scéně Mezi hradbami. Jejich začátky 
jsou v 19.30 hod., předprodej v Měst-
ském informačním centru na náměstí 
TGM. V případě nepříznivého počasí se 
představení přesune do klubu Teplo.

ní návštěvníkům prohlídku Helfštýna 
svým hudebním vystoupením. 
22. 8. Slavnostní zahájení KOVÁŘSKÉ-
HO FÓRA. Monumentální dílo bude 
tentokrát kovat mistr Marian Volentiér 
ze Slovenska. Od 14 hod.
23.–28. 8. KOVÁŘSKÉ FÓRUM, dílo 
vytvoří speciálně pro hrad Helfštýn ko-
vářský mistr přímo v historické kovárně 
na III. nádvoří. Mimo pondělí. Více in-
formací na: www.helfstyn.cz 
29. A 30. 8. Mezinárodní setkání umě-
leckých kovářů HEFAISTON. Výstava 
exponátů pod širým nebem, kovářské 
soutěže, promítání v galerii na II. ná-
dvoří, demonstrace kovářské tvorby. 
Po oba dny zajištěna kyvadlová auto-
busová doprava z Lipníka n. B. a zpět. 
Sobota 9–18, neděle 9–14 hod. Více na: 
www.helfstyn.cz 

Více informací: Mgr. Kristina Sehnál-
ková 724 947 541, e–mail: sehnalko-
va@prerovmuzeum.cz, www.prerov-
muzeum.cz

Inzerce A151000276 Inzerce A141013474

22. 8. Modrá–Králův stůl–Jankovice–
Komínské skály–Zdounky, 21 km, vlak 
7.24 hod., vede Wnuk. 
26. 8. Drahotuše–Hrabůvka–Velká–
Hranice, 10 km, vlak 8.15 hod., vede 
Bartošík. 
29. 8. Luhačovice–Pozlovice–Horní 
Lhota–Spletený vrch–Doubrava–Vizo-
vice, vlak 5.44 hod., vede Žaludová.

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…
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LdS MEzi hrAdbAMi

9. 8. Don Quijote de la Mancha v na-
studování Divadla Klauniky Brno, 
ve 20 hod.  
11. 8. Mothers Follow Chairs a Čest-
mír Beťák, komponovaný večer s blues 
a poezií, v 19 hod.
18. 8. Přerovské kytarové duo Bohdan 
Mrtvý a Petr Vařák s pořadem Dvanáct 
strun v podzámčí, v 19 hod.
25. 8. Freďáci – Country na konci léta, 
přerovská kapela, v 19 hod.
1. 9. Jazz Bond – Loučení s prázdnina-
mi, v 19 hod. 

ProMENÁdNÍ KoNCErTy 
V MiChALoVĚ

2. 8. Dandy & Jazz Bond
16. 8. Synkopa
23. 8. Moravská Veselka
30. 8. Cimbálová muzika Primáš
Začátky vždy v 15 hod.

dNy EVroPSKého dĚdiCTVÍ

5. a 6. 9. se v Přerově uskuteční už tra-
diční zpřístupnění kulturních památek:  
zámků, hradů, kostelů, parků či hřbi-
tovů. Přehled otevírací doby památek 
přineseme v zářijovém čísle.

dUhA KLUb rodiNKA

Hlídání dětí od 4 let formou příměstské-
ho tábora, cena 1200 Kč/týden včetně 
stravy a pitného režimu.
30. 8. Hravé setkání na Laguně, od 15 hod., 
www.rodinka.cz, tel. 777 821 943

PřEroVSKý bAzéN – SrPEN

Vnitřní i venkovní bazén denně 10.00–
20.00 hod.

KoUPALiŠTĚ PENČiCE
Denně podle počasí 9.30–19.00 hod.

Inzerce A141015488

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: na reliéfu je vyobrazen mistr Jan Hus. V Přerově 
se nacházejí dva Husovy reliéfy, jeden je umístěn v Michalově a druhý, vyobrazený v naší 
soutěži, se nachází poblíž kostela Máří Magdalény v Předmostí. Výherce: Ludvika Chytilová 
z Přerova.

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

Soutěžní otázka zní:
Víte, kde najdeme tuto so-
chu a kdo je jejím autorem?

Co můžete vyhrát:
Na tři čtenáře, kteří správně od-
povědí, čeká balíček kosmetiky 
DERMACOL – Enja, balzám proti 
celulitidě a striím a zeštíhlující 
gel na bříško. Balzám dodá po-
kožce pružnost a pevnost, zlepšuje 
krevní oběh a oživuje unavenou 
pokožku a gel zase stimuluje ště-
pení tuků v pokožce a preventiv-
ně působí proti jejich ukládání. 
Balzám proti striím je vhodným 
přípravkem i pro těhotné ženy. 
Oba přípravky jsou ideální pro 
všechny typy pokožky.

Obsluha CNC strOjů
CO OD VÁs OČEKÁVÁME:
•  SŠ  vzdělání  technického  typu 
nebo vyučen v oboru  •  zkušenost 
z prostředí systémů CNC řízení vý-
hodou  •  znalost  čtení  technické 
dokumentace  •  praxe  na  CNC 
strojích  •  důslednost a technickou 
zdatnost  •  samostatnost, zodpověd-
ný přístup k práci  •  ochotu pracovat 
ve vícesměnném provozu

NÁPlNÍ VaŠÍ PrÁCE buDE:
•  seřizování, ošetřování a údržba CNC 
obráběcích strojů  •  upínání nástro-
jů, polotovarů a obrobků a ustavování 
jejich polohy na CNC strojích  •  spo-
lupráce při organizaci a optimalizaci 
výroby na daných strojích

ZÁMEČNÍK-sVÁřEČ
CO OD VÁs OČEKÁVÁME:
•  SŠ vzdělání technického typu nebo 
vyučen v oboru  •  praxe ve svařování, 
bodování výhodou  •  praxe v zámeč-
nickém oboru  •  znalost čtení technic-
ké dokumentace  •  platný svařovací 
průkaz CO2 výhodou  •  důslednost 
a  technickou  zdatnost  •  samo-
statnost, zodpovědný přístup k prá-

ci  •  ochotu pracovat ve vícesměnném 
provozu

NÁPlNÍ VaŠÍ PrÁCE buDE:
•  svařování podle výkresové doku-
mentace  •  skládání svařenců podle 
výkresové dokumentace  •  kontrola 
provedených  svárů  a  dodržování 
pravidel jakosti

laKýrNÍK Na MOKré 
laKOVNě:
CO OD VÁs OČEKÁVÁME:
•  SŠ vzdělání nebo vyučen v obo-
ru  •  zkušenost s prací na mokré 
lakovně  •  samostatnost  a  odpo-
vědnost  •  znalost technologických 
postupů  •  ochotu pracovat ve více-
směnném provozu 

NÁPlNÍ VaŠÍ PrÁCE buDE:
•  lakování  a  příprava  na  laková-
ní  •  kontrola  práce  ve  výrobním 
procesu
 

Obsluha sVařOVaCÍhO 
rObOta – CNC
CO OD VÁs OČEKÁVÁME:
•  SŠ  vzdě lán í   technického 

typu  •  znalost svařování CO2  •  zna-
lost  čtení  technické  dokumenta-
ce  •  důslednost a technickou zdat-
nost  •  samostatnost, zodpovědný 
přístup k práci  •  ochotu pracovat 
v nepřetržitém provozu 

NÁPlNÍ VaŠÍ PrÁCE buDE:
•  samostatné  seřízení,  obsluha 
a plnění pracovních úkolů na stro-
ji  •  svařování CO2  •  spolupráce 
při organizaci a optimalizaci výroby 
na daných strojích

CO VÁM MůžEME NabÍDNOut:
•  práci ve stabilní zahraniční spo-
lečnosti  •  čerpání firemních benefi-
tů  •  motivující finanční ohodnocení

NÁstuP MOžNý 
ihNED
Pokud hledáte novou profesní výzvu, 
náročné úkoly v dynamicky se roz-
víjející a úspěšné firmě, chcete svůj 
profesní život spojit se stabilní a silnou 
firmou a naše nabídka Vás oslovila, 
zaregistrujte se na:

http://ssischaefer.jobs.cz

Kontakt:
SSI Schäfer s. r. o.

Tovární 325, 735 01 Hranice
tel. 581 820 211
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Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Magistrátu města Přerova informuje:

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
A PAMÁTKOVÁ PÉČE 
V ROCE 2014
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 2014 průměrná roční koncentrace oxidu siřičitého (SO

2
) 

nepřekročila platný imisní limit (u SO
2
 imisní limit u doby průměrování 1 hod. a 24 hod. 

také nebyl překročen, resp. max. povolený počet překročení byl splněn), ani u ozonu 
nedošlo k překročení přípustné četnosti. U znečišťující látky suspendované částice 
PM10 (polétavý prach) byl v roce 2014 překročen 24hodinový limit 41krát (stano-
vená přípustná četnost činí 35x). Průměrná roční koncentrace PM10 byla naměřena 
v úrovni 29,7 µg/m3, stanovený 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 2014

Přerov 51 42 35 32 32 39 44 45 42 42 41 30,4 29,5 32 34,8 32 31 31 29,7

Olomouc 39 40 29 28 34 42 48 48 35 42 48  – – –  – – 33,4 31,9 32,1

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

Nadále magistrát zajišťoval pro obyvatelstvo zveřejňování informací o kvalitě ovzduší 
v Přerově prostřednictvím velké světelné tabule firmy Compekon na Velké Dlážce 
a obdobná služba je provozována na světelné tabuli firmy Ledmultimedia naproti 
autobusovému nádraží. Každou čtvrthodinu se na tabulích objevují aktuální hodnoty 
množství znečišťujících látek měřených u kina Hvězda Českým hydrometeorologickým 
ústavem. Tyto jsou doplněny slovním hodnocením magistrátu. Tabule jsou využívány 
i v případě vysokých koncentrací znečišťujících látek v ovzduší k informování oby-
vatelstva. Magistrát v roce 2014 upozornil obyvatelstvo na vysoké koncentrace částic 
PM

10
 při prosincové epizodě ve dnech 3.–8. 12. 2014, kdy byla poprvé po několik dnů 

městská autobusová doprava zdarma, z důvodu snížení emisí z provozu motorových 
vozidel. Na závěr roku 2014 bylo evidováno 1354 občanů využívajících zdarma ma-
gistrátem zasílaných SMS informací o zhoršené kvalitě ovzduší. 

Zdroje znečišťování ovzduší, emise
Stacionárním zdrojem se rozumí ucelená technicky dále nedělitelná stacionární tech-
nická jednotka nebo činnost, které znečišťují nebo by mohly znečišťovat. 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 2001–2014 (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
2014 14,39 2,11 5,25 21,75

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
, od roku 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 2014

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 8,5

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 29,7

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 jednotli-
vých 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 oko-
lí a je velmi dobře patrný v grafu. Od února 2011 se provádějí i kontrolní pozaďová 
měření v Čekyni.

Výsledky měření prašného spadu v Přerově v roce 2014
hodnota g/m2/30 dní (t/km2/30 dní)

MÍSTO 
MĚŘENÍ

měsíc
PRŮ-
MĚRleden únor březen duben květen červen červe-

nec srpen září říjen listo-
pad

prosi-
nec

DIDA 1,10 2,40 1,20 2,20 1,20 2,80 4,00 2,00 11,10 6,20 1,20 3,20 3,22
KŘIŽOVATKA 

KOMEN-
SKÉHO/ 

NOVOSADY

4,2 6,20 5,20 5,50 5,10 12,00 12,20 7,40 8,80 9,40 9,80 9,50 7,94

DALKIA 1,60 2,50 1,60 3,30 2,40 4,40 6,80 5,40 2,10 2,80 2,40 1,10 3,03
PRECHEZA 2,70 3,20 2,00 2,20 2,30 2,20 6,40 4,90 4,00 3,90 1,-90 3,30 3,25
TSMP ZA-

HRADNICTVÍ 
MICHALOV

1,00 3,10 1,90 1,70 1,30 3,70 1,20 2,70 0,80 1,40 0,90 1,00 1,73

ČEKYNĚ 0,80 2,30 1,60 2,00 0,90 2,90 1,00 3,70 1,60 2,10 0,90 2,20 1,83
PRŮMĚR 1,90 3,28 2,25 2,82 2,20 4,67 5,27 4,35 4,73 4,30 2,85 3,38 3,50

Hodnoty ročních průměrných koncentrací znečišťujících látek

Emise prachu

Celkové množství emisí tuhých znečišťujících látek významných 
producentů v tunách za období let 2001–2014

Roční průměry koncentrací PM10

SO2

NO2

PM10

DEPOZIČNÍ LIMIT PRO PRAŠNÝ SPAD stanovený NV č. 350/2002 Sb. 12,5 g/m2/30 dní byl spolu s nařízením 
zrušen NV č. 597/2006 Sb.
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Srovnání výsledků měření prašného spadu v Přerově za roky 2007–2014
hodnota g/m2/30 dní (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

2014 3,22 7,94 3,03 3,25 1,73 3,83

Pokuty, závazná stanoviska, vyjádření obecního úřadu 
V roce 2014 byla v souvislosti s ochranou ovzduší uložena 1 pokuta. V témže roce 
bylo vydáno ve správním obvodu obce s rozšířenou působností 106 závazných stano-
visek z hlediska ochrany ovzduší u tzv. nevyjmenovaných stacionárních zdrojů pod-
le zákona o ochraně ovzduší, podle stejného zákona bylo vydáno v jednom případě 
vyjádření obecního úřadu k umístění vyjmenovaného zdroje.

Vliv dopravy na ovzduší
Roku 2014 provozovala přerovská městská autobusová doprava 13 autobusů na CNG 
(stlačený zemní plyn) + 6 na naftu (z toho 2 E5).

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 2014 bylo v rámci procesu EIA projednáno 11 záměrů.
Podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integro-
vaném registru znečišťování (IPPC) bylo v roce 2014 naším úřadem evidováno 8 vý-
znamnějších akcí a 4 akce dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.

Ochrana přírody a krajiny, veřejná zeleň
Kácení dřevin
V roce 2014 vydal Odbor 121 rozhodnutí, kterými povolil kácení 453 stromů rostou-
cích mimo les, z toho 63 stromů ovocných, 328 listnatých, 62 jehličnatých a nepovolil 

kácení 4 stromů. Převážná část těchto dřevin (stromů a keřů) byla vykácena z důvodů 
stavební činnosti, nevyhovující provozní bezpečnosti, stáří nebo nevhodného umís-
tění. Dále bylo Odborem přijato 27 oznámení o kácení dřevin, jejichž kácení bylo 
provedeno z důvodů pěstebních, zdravotních a výkonu oprávnění podle zvláštních 
předpisů, např. elektrizačního, vodního, silničního a drážního zákona. Na základě 
těchto oprávnění byly vykáceny dřeviny vzrostlé převážně přirozeným náletem, kdy 
se jednalo o opatření k zabránění nepříznivých vlivů na zařízení správců sítí a za-
řízení, odstraňování zdrojů ohrožení těchto zařízení a zajištění jejich bezpečného 
provozu. Náhradní výsadba byla uložena v počtu 581 stromů. 

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 
v posledním znění s účinností 1. 11. 2014, bylo taxativně stanoveno, že povolení 
ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného 
prvku nebo stromořadí, se nevyžaduje:
a)   pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
b)   pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených po-

rostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
c)   pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způ-

sobu využití jako plantáž dřevin,
d)   pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných 

v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří 
nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň. 

Památné stromy
V 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, vyhlášeno v r. 1949, pů-
vodní výměra 234,9 ha; dubohabrový les, bučina a lužní porost, velmi bohaté ptačí 
refugium. Nově vyhlášeno vyhláškou č. 265/2007 Sb., s účinností od 1. 11. 2007 
v upravených hranicích – kromě rozšíření území o mokřad na severozápadním 
okraji je nejdůležitější změnou posun hranice NPR v oblasti „lagun“ na okraj 
lesa („laguny“ tak přestávají být součástí NPR); nová výměra činí 228 ha. NPR 
Žebračka je na území města spolu s přilehlými úseky vodního toku Strhanec sou-
částí evropsky významné lokality „Bečva – Žebračka“ (CZ0714082 dle Nařízení 
vlády č. 132/2005).

•   Přírodní památka Na Popovickém kopci – k. ú. Popovice u Přerova, vyhláše-
no v r. 1949, výměra 3,32 ha; ostrůvek vzácné teplomilné a suchomilné květeny 
a zvířeny, doklad směru šíření teplomilné flóry na Moravě.

•   Přírodní památka Malé laguny – k. ú. Přerov, vyhlášeno 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 souladu s „Programem regenerace a rozvoje městského parku Michalov“ ne-
chal 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 kom-
pozičním záměrem významného zahradního architekta Františka Thomayera 
s cílem stabilizovat parkové porosty do budoucna. Navržené práce budou za-
hájeny v roce 2015.

•   Vápencové zmoly – k. ú. Žeravice, zaregistrovaný v r. 1996; terénní deprese vzniklé 
pomístnou těžbou vápence v minulosti. Významně jsou zde zastoupeny původní 
druhy rostlin, a to i ohrožené a silně ohrožené druhy.

Prašný spad v Přerově za roky 2007–2014 v g/m3/30 dnů

Prašný spad v Přerově – 2014
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•   Malá lipová – k. ú. Žeravice, zaregistrovaný v r. 1996; opuštěné plochy po těžbě 
písku s přilehlým úvozem. Severní strana je tvořena strmou stěnou. Z hlediska or-
nitologického představuje lokalita významné hnízdiště řady druhů ptáků.

•   Skalice – k. ú. Žeravice, zaregistrovaný v r. 1996; zmoly po těžbě vápenců jsou ob-
klopeny svahy a zvlněnými plochami s hustým porostem křovin, v některých částech 
je vyvinuto i stromové patro. Lokalita je významným hnízdištěm ptactva.

•   Břečťan popínavý (Hedera helix L.) – k. ú. Přerov, vyhlášený v r. 2001; vý-
znamný exemplář popínavé dřeviny (stáří cca přes 30 let) pokrývající plochu štítu 
bytového panelového domu.

Veřejná zeleň
Ve spolupráci příslušných Odborů Magistrátu města Přerova a Nadace Malého Noe 
se 4. října 2014 v rámci pochodu „Po stopách lovců mamutů“ uskutečnila II. etapa 
výsadby dřevin v libosadu Malého Noe, kdy bylo vysazeno dalších 57 stromů (celkem 
vysazeno 130) na tzv. Čekyňském kopci nad Předmostím. Výsadbu tvoří okrasné višně 
a třešně, lípy či jeřabiny. Mecenáši zakoupením stromů přispěli dětem z přerovského 
dětského domova na pořízení startovacího bytu. Patrony stromů se stali např. Hana 
Maciuchová, Jaroslav Wykrent, Leona Machálková, Václav Hudeček a další. Akce 
se zúčastnila široká veřejnost.

Památková péče
Na území Přerova, jako obce s rozšířenou působností, je dle zákona č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, evidováno 140 nemovitých 
kulturních památek, 200 památek movitých, 2 městské památkové zóny (Přerov 
a Tovačov), 2 vesnické památkové zóny (Lhotka a Stará Ves) a 10 ochranných pásem, 
a to jak památkových zón, tak i kulturních památek.

Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností
Dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s roz-
šířenou působností“ byl Ministerstvem kultury vyhlášen již posedmé. Tento dotační 
titul je určen na obnovu kulturních památek zapsaných v Ústředním seznamu kul-
turních památek ČR, které leží mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními 
kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky. Pro správní obvod 
města Přerova byla pro rok 2014 určena k rozdělení částka ve výši 479 tisíc korun. 
Po provedeném správním řízení byly Ministerstvem kultury poskytnuty účelové fi-
nanční prostředky na částečné pokrytí obnovy památek takto:
•   obnova části věže a brány v interiéru farního kostela Nanebevzetí P. Marie v Horní 
Moštěnici (90 tis. Kč),

•   obnova 6 interiérových dveří v 2. NP zámku v Dřevohosticích (100 tis. Kč),
•   sanace zdiva a omítek kostela Čs. církve husitské v Kojetíně (129 tis. Kč),
•   obnova vnějšího pláště objektu Kratochvílova 147/5, Přerov (160 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“. V roce 2014 byla pro-
váděna obnova jediné akce obsažené v tomto dokumentu, a to obnova kaple sv. Jiří 
na Horním náměstí. Stavební práce byly provedeny v rozsahu I. etapy celkové obnovy 
v celkové hodnotě díla 481 227 Kč za finančního spolupodílu města ve výši 50 tis. 
Kč, Ministerstva kultury ČR 200 tis. Kč a vlastníka 31 227 Kč.

Podpora obnovy exteriéru staveb
Již od roku 2001 město poskytuje dotace na obnovu exteriéru památkově významných 
staveb, od roku 2006 je to dle zastupitelstvem schválených Zásad pro poskytování dotací 
na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova. V roce 
2014 byla k rozdělení schválena částka v celkové výši 150 000 Kč. Finanční podpora, 
o kterou požádali tři vlastníci, byla Zastupitelstvem města Přerova schválena takto: 
•   vlastníkovi objektu Kratochvílova 147/5, Přerov na obnovu vnější fasády, včetně 
výměny střešní krytiny, balkonů a klempířských prvků ve výši 55 tis. Kč,

•   vlastníkovi objektu Horní náměstí 12/12, Přerov na obnovu vnější fasády, vč. vý-
měny vstupních dveří objektu ve výši 30 tis. Kč,

•   vlastníkovi objektu Spálenec 39/2, Přerov na dokončení obnovy vnějších fasád, 
včetně vstupních dveří objektu ve výši 65 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. 2014 evidováno 170 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. 2014 
vedeno 2308 pohřbených či připomenutých osob. 

Ve správním území ORP Přerov se k 31. prosinci 2014 nacházel 1 VH s ostatky. Jedná 
se o travnatou plochu ve vlastnictví Českých drah s ostatky 151 Prusů zemřelých 

ve válce 1866 (prostor byl až do r. 1959 evangelickým hřbitovem u evangelického 
kostela, poté byl kostel zbořen, ostatky byly ponechány v zemi).

Úprava tohoto místa bude provedena v souvislosti s vybudováním naučné stezky 
vztahující se k prusko-rakouské válce 1866 v okolí Přerova. Přípravy na realizaci této 
naučné stezky byly v r. 2014 zahájeny (byly zpracovány texty na informační tabule). 
S realizací se počítá v r. 2016 v rámci oslav 150. výročí prusko-rakouské války.

Společně se starosty obcí spadajících do území MAS Střední Haná byly vytipovány 
památky, jejichž stav byl natolik vážný, že opravu vyžadovaly co nejdříve. Na základě 
tohoto výběru byl nákladem 69 tis. Kč opraven pomník obětem první světové války 
v Měrovicích nad Hanou, novou podobu získala pietní místa v Kojetíně – pamětní 
desky na budově bývalé židovské synagogy (12 100 Kč), symbolický hrob obětem 
druhé světové války na hřbitově (12 100 Kč), pomník a socha osvobození v parku 
na náměstí Republiky (209 330 Kč). Finanční prostředky byly čerpány z MAS Střední 
Haná, o. p. s., a z rozpočtu obcí.

Dny evropského dědictví
Dny evropského dědictví (EHD – European Heritage Days) jsou již tradiční a letitou 
významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí. České 
národní téma vyhlášené pro EHD 2014 znělo: Návraty ke kořenům. 

V Přerově se této významné akce konané ve dnech 6. a 7. září, vč. doprovodných 
akcí (prohlídky kostelů s výkladem, výstavy, komentované procházky městem…), 
zúčastnilo 4120 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 2014 
byly schváleny pro tento účel finanční prostředky ve výši 200 000 Kč. Celkem bylo 
podpořeno jedenáct aktivit v úhrnné částce 197 840 Kč:
Základní škola, Přerov, Trávník 27, na aktivitu „Zelené střešní terasy a Vodní svět 
ve školní zahradě“, 28 000 Kč,
Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov, na aktivitu „Environmentální vzdě-
lávání v BIOS ve školním roce 2014/2015“, 22 940 Kč,
Muzeum Komenského v Přerově, p. o., na aktivitu „Pod kloboukem – nový pro-
gram ORNIS pro školy“, 12 000 Kč,
Muzeum Komenského v Přerově, p. o., na aktivitu „Atlas ptáků neobyčejných – 
výstava a doprovodný program“, 10 000 Kč,
Střední průmyslová škola Přerov, na aktivitu „Ekovýuka 5 – Půda“, 9000 Kč,
Mateřská škola Přerov, Máchova 14, na aktivitu „Přírodní zahrada MŠ Přerov, 
Sokolská 26 – U zajíčků“, 19 875 Kč,
Základní škola Přerov, Želatovská 8, na aktivitu „Barvy roku“, 21 145 Kč,
Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, na aktivitu „CYKLOCITY“, 13 500 Kč,
Jarmila Vláčilová, Pod skalkou 89/2, 751 24 Přerov II-Předmostí, na aktivitu 
„Kresby (přízemí domu) – doba Lovci mamutů“, 3000 Kč,
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1971, Jaselská 1 v Přerově, na aktivitu 
„Komunitní vytvoření štěrkem mulčované předzahrádky včetně informací o druho-
vosti“, 32 380 Kč,
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, 
na aktivitu „Školní soutěž a výukové programy 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 handicapované 
živočichy sídlí v areálu Ornitologické stanice (ORNIS) Muzea Komenského v Přerově 
v Bezručově ulici. ORNIS se pravidelně a dlouhodobě podílí na organizaci každo-
ročních akcí pro veřejnost (Evropská noc pro netopýry, Vánoční strom pro ptactvo), 
přednášek a výstav (v r. 2014 „Atlas ptáků neobyčejných“ – 1247 návštěvníků), sou-
částí bohaté programové nabídky jsou i výukové programy pro školy (v r. 2014 dva 
nové – „Bylinková zahrádka“, „Pod kloboukem“ – o houbách, Houbařská poradna 
zaměřená především na houbařskou osvětu, zodpověděla v r. 2014 celkem 1123 dota-
zů. 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 lidí. Od roku 2006 funguje také Ekoporadna, kte-
rá odpovídá od pondělí do pátku od 8.00 do 16.00 hodin osobně, telefonicky i elek-
tronicky na dotazy z oblasti ochrany zvířat a péče o zraněné živočichy, všeobecné 
ochrany životního prostředí, zeleně, přírodních zahrad apod. V r. 2014 bylo takových 
dotazů zodpovězeno 868.
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Záchranná stanice pro handicapované živočichy je od 3. 8. 2009 řádně registrova-
nou záchrannou stanicí a je určena k rychlému ošetření a dočasné péči o živočichy, 
zejména ptáky, kteří nejsou následkem zranění či jiných závažných okolností schop-
ni přežít ve volné přírodě. V r. 2014 zde byly v rámci Zahradní slavnosti otevřeny 
voliéry pro trvale chované jedince. Přijato zde bylo v loňském roce zatím největší 
množství živočichů za dobu existence stanice – celkem 248. Z tohoto počtu se poda-
řilo 68 zvířat úspěšně vypustit do volné přírody, 42 zvířat předat dalším odborníkům 
k dochování a přípravě na vypuštění (jednalo se především o netopýry a mladé drav-
ce). Na velkém počtu těchto zvířat se promítl ojedinělý příjem 25 nalezených živých 
jednodenních kuřat, která byla po ošetření předána chovateli. Dále zde byl umístěn 
ježek západní – celkem 35 jedinců, ježek východní – 2 jedinci, 31 jedinců netopý-
rů různých druhů. Z ptáků byla nejčastěji přijímána poštolka obecná a mladí rorýsi 
(10). V současné době zůstává na stanici ve stálé péči 10 trvale handicapovaných 
zvířat – 3 káňata lesní – 2 s nevratně poškozeným křídlem, 1 se ztrátou schopnosti 
létat, 3 kalousi ušatí, 2 kalousi pustovky – všichni s poraněnými křídly. V trvalém 
chovu je také zcela zdravá mladá kavka obecná, která zřejmě unikla ze zajetí a je 
silně fixovaná na člověka, a čáp černý s křídlem poraněným pravděpodobně o dráty 
elektrického vedení. V listopadu 2013 odchycená vzácná pěnice malá přezimující 
v zoo v Plzni byla v roce 2014 úspěšně vypuštěna v křovinách u mlýnského náhonu 
u Hradeckého rybníka v Tovačově. Záchranná stanice je využívána i k osvětové čin-
nosti jako součást organizovaných prohlídek a výukových programů. 

Centrum ekologické výchovy Střediska volného času ATLAS 
a BIOS Přerov
Historie BIOS se datuje r. 1985, kdy vznikla Okresní stanice mladých přírodovědců 
jako školské zařízení pro děti a mládež. Zájmová činnost spočívala zejména v pra-
videlné výchově formou přírodovědných zájmových kroužků. Název Biologická 
stanice (BIOS) získalo zařízení v roce 1992. V souvislosti s platností novely škol-
ského zákona získala BIOS v roce 2005 nový název Stanice zájmových činností 
BIOS, Přerov. 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 studentů. Pracují zde 3 oddělení 
(chovatelství, ekologické výchovy a příležitostných aktivit) vedená odbornými peda-
gogickými pracovníky, kteří spolupracují s externisty a dobrovolníky. Nabízí široké 
spektrum 27 zájmových útvarů od 7 let věku a bohatou nabídku ekologických výu-
kových programů pro děti od předškolního věku až po střední školy včetně (ve škol. 
r. 2013/2014 účast 1409 dětí a mládeže), pořádá přírodovědné soutěže (fotografic-
ké, rybářské, chovatelské, vědomostní), výstavy, okresní a krajská kola olympiád 
(biologická, chemická, fyzikální), nepravidelné pobytové akce, exkurze a pobytové 
i příměstské tábory. Zajišťuje také praxe středoškolských studentů, v rámci Hobby 
PET poradny a Ekoknihovny poskytuje konzultační a poradenskou činnost a pra-
covníci BIOS zprostředkovávají pomoc při nálezu handicapovaných živočichů nebo 
poskytují informace k chovu drobných zvířat. Počet účastníků akcí včetně táborů byl 
v loňském školním roce 4887.

BIOS spolupracuje také s Ornitologickou stanicí Muzea Komenského a městem 
při každoroční celosvětové akci Ukliďme svět, kdy školní kolektivy uklízejí od-
padky v areálu Ornis a BIOS, v okolí lagun a podél řeky Bečvy.

Osvětová akce Ukliďme Česko
Město Přerov se v roce 2014 zapojilo do 1. ročníku celorepublikové akce „Ukliďme 
Česko“, která se konala v sobotu 17. 5. 2014. Desítka dobrovolníků od 9 do 12 
hodin důkladně vyčistila oba břehy Strhance v úseku od Velké Dlážky po areál fy 
Visimpex a uklidila černou skládku za garážemi u trati v Dluhonské ulici. Celkem 
bylo nasbíráno a Technickými službami města Přerova odvezeno 35 pytlů nejrůz-
nějšího odpadu (především láhve, PET, šatstvo, papír, igelity, koberce). Největší 
kuriozitou byl dětský kočárek, stan a především nákupní vozík ze supermarketu, 
který byl vyloven ze Strhance u Visimpexu.

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

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 2013/2014 bylo k 20. květnu 2014 vytříděno celkem 
3331,5 kg použitých baterií, což byl rekord od začátku soutěže (vloni to bylo 2272 
kg). Z tohoto množství základní školy nasbíraly 561 kg, mateřské školy 2270,5 kg. 
Nejlépe si vedla MŠ Máchova 14 – odloučené pracoviště Sokolská 26, která takto 
přerušila od školního roku 2007/2008 vítěznou éru MŠ Lověšice (letos 2. místo). Děti 
ze Sokolské nasbíraly celkem 592 kg použitých baterií, což představuje neuvěřitelných 
23,68 kg na žáka. V kategorii základních škol zvítězila ZŠ U Tenisu s 323 kg odpadu, 
což je 0,56 kg na žáka. Od zahájení sběru použitých baterií ve školách, tj. od školního 
roku 2004/2005 do 20. 5. 2014 bylo vytříděno celkem 20 692 kg.

Komunální odpad
Každý občan města Přerova vyprodukoval v roce 2014 cca 410,25 kg komunál-
ního odpadu (v roce 2013 310,23 kg, v roce 2012 341,6 kg, v roce 2011 377,9 kg, 
v roce 2010 355 kg, v roce 2009 352 kg), z toho vytříděného 159,34 kg (v roce 
2013 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), což představuje 38,84 hmotnostních procent z celkového množství 
komunálního odpadu (v roce 2013 18,62 kg, v roce 2012 13,8 %, v roce 2011 19 %, 
v roce 2010 14,17 %, v roce 2009 15,0 %).

Množství jednotlivých složek komunálního odpadu (v tunách)  
v letech 2009–2014

Druh odpadu 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Papír 1 739,00 1 553,00 1 612,00 1 368,00 1 149,00 1 514,96x

Sklo 383,00 438,00 454,60 419,30 427,70 460,24
Plasty 269,25 278,00 230,42 209,25 250,80 313,84
Nápojový karton 8,19 8,20 11,20 10,81 13,94 19,20
Bioodpad 29,20 104,09
Kovy 841,00 1,67 491,49 4 470,13xx

Textil 89,90 88,70 112,10 98,35
Pneumatiky 5,00 1,70 16,80
Nebezpečný odpad 11,65 13,60 11,55 15,55 20,32 26,11
Ostatní odpad 1,34 38,05xxx

Objemný odpad 2 543,00 2 595,30 2 651,00 2 674,00 2 219,20 2 435,26
Směsný komunální odpad 11 172,00 11 298,00 11 202,00 10 502,80 9 088,20 8 317,72
Biologicky nerozložitelný 
odpad

91,25 340,98

CELKEM 16 131,00 16 185,80 17 121,50 15 300,55 13 894,6 18 138,92
x     zapojeny sběrny a výkupny papíru na území města a organizovaný sběr papíru ve školách
xx   zapojeny sběrny a výkupny kovů na území města
xxx zahrnuje např. dřevo 38,03 t, jedlý olej a tuk 0,015 t

V roce 2014 došlo k nárůstu množství vytříděného komunálního odpadu zejména 
u papíru a kovů, kde je zahrnuto také množství těchto odpadů, které občané odevzdali 
ve sběrnách a výkupnách odpadů na území města; u papíru zahrnut také organizo-
vaný sběr ve školách.
Vytříděné využitelné složky komunálního odpadu byly v roce 2014 předávány k dal-
šímu 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, 
Sběrné suroviny UH, s. r. o., AVE sběrné suroviny a. s.

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

Vývoj množství vytříděného odpadu od roku 2009 v tunách za rok

Sběr baterií v Přerově
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Vývoj množství vytříděného odpadu od roku 2009 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 2014 tato odměna činila 4 529 158 Kč 
(v roce 2013 – 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). Finanční prostředky z této 
odměny byly v roce 2014 použity na dofinancování vybudování sběrného dvora 
v areálu bývalých Želatovských kasáren, dále na svoz a separaci komunálního od-
padu, zpracování projektové dokumentace a vybudování stanovišť sběrných nádob 
na tříděný komunální odpad.

Sběr použitého textilu
Sběr oděvů, textilu a obuvi probíhá v Přerově od roku 2010 prostřednictvím speci-
álních kontejnerů, umístěných na veřejně přístupných stanovištích. Provozovatelem 
těchto kontejnerů jsou společnosti Revenge a. s. a WTÓRPOL (polská společnost). 
Na území města včetně místních částí je rozmístěno celkem 38 těchto kontejnerů. Lze 
do nich odkládat zejména 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 zaváza-
ných igelitových pytlích nebo taškách, boty nejlépe svázané po párech.

Bioodpad
V roce 2014 pokračoval zkušebně sběr bioodpadu. Proběhla dotazníková akce mezi 
občany, kteří bydlí v rodinné zástavbě v Přerově a místních částech, na pořízení 
kompostérů. Byla zpracována a odeslána žádost o dotaci z Operačního programu 
Životní prostředí na provoz systému pro separaci a svoz biologicky rozložitelné-
ho komunálního odpadu ve městě Přerově. Předmětem žádosti o dotaci byl nákup 
3 500 kusů odpadových nádob á 240 litrech na biologicky rozložitelný komunální 
odpad, 600 kusů kompostérů a 1200 kusů kompostovacích sil. Současně byla v červnu 
2014 zahájena výstavba kompostárny v areálu žeravické skládky a v měsíci prosinci 
byl zahájen její zkušební provoz.

•   U příležitosti Dne Země proběhl v měsíci dubnu 2014 „Barevný den v Přerově“, 
pořádaný městem Přerovem, ve spolupráci s Technickými službami města Přerova, 
s. r. o., a autorizovanou obalovou společností EKO-KOM.

•   V měsíci říjnu 2014 se v Přerově uskutečnila ekologicko-naučná akce pro školy 
„Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu“, jejímž pořadatelem byl kolektivní 
systém ELEKTROWIN. Odborníci ve sběrných dvorech vysvětlovali dětem, jak 
se nakládá nejen s elektrospotřebiči, které již dosloužily, ale i s ostatním odpadem, 
který lidé vyprodukují.

•   V červenci 2014 byly zahájeny práce na rozšíření skládky komunálního odpadu 
v Přerově-Žeravicích.

•   V srpnu 2014 byl otevřen nový sběrný dvůr v areálu bývalých Želatovských ka-
sáren (ulice Gen. Fajtla).

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
•   V roce 2014 činil 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.

•   V roce 2015 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.

Zpětný odběr výrobků
V roce 2014 odevzdali občané v rámci tzv. zpětného odběru výrobků 147,234 tun 
elektrozařízení (např. ledničky, televize, počítače, varné konvice, zářivky, výbojky 
apod.), 3380 kg použitých baterií (zejména v rámci sběru použitých baterií v přerov-
ských školách) a 21 tun pneumatik. Místy zpětného odběru výrobků v Přerově jsou 
sběrné dvory v areálu technických služeb a v areálu bývalých Želatovských kasáren, 
dále červené stacionární kontejnery, umístěné na veřejně přístupných stanovištích 
v Přerově, sběrné nádoby, tzv. E-boxy ve veřejně přístupných prostorách budov ma-
gistrátu a další místa zpětného odběru, tj. školy a některé prodejny. 

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)

Myslivost
Myslivost je cílevědomou činností v krajině s významným ekologickým a společen-
sko-kulturním dopadem. Tato činnost zabezpečuje některé nezastupitelné funkce, 
např. ochranu zvěře a jejího biotopu, péči o zvěř v době nouze, včetně jejího přikrmo-
vání, regulace některých druhů zvěře a zvířat, realizace veterinárních a zdravotních 
opatření u zvěře (léčba proti parazitům a jiné). Myslivecké hospodaření v honitbách 
je zabezpečováno v rozmezí mezi minimálními a normovanými stavy u hlavních 
druhů zvěře, kterými jsou v našich podmínkách srnčí, bažantí a zaječí zvěř.

V rámci územní působnosti Magistrátu města Přerova, jako orgánu státní správy 
myslivosti, se myslivecky hospodaří na celkové ploše 34 715 hektarů honební plo-
chy rozdělené do 35 honiteb. Přehled členění honebních pozemků (výměry v hek-
tarech) podle druhu pozemků:

Zemědělská půda Lesní pozemky Vodní plocha Ostatní pozemky Celkem 

28 462 4 060 777 1 416 34 715

Z tohoto počtu je 34 honiteb společenstevních a jedna vlastní honitba Lesů České 
republiky, s. p. Právo myslivosti v těchto honitbách trvale vykonávalo v průběhu 
roku 2014 celkem 645 osob jako držitelů platných loveckých lístků. Při výkonu 
práva myslivosti se v uvedeném období využívalo 240 psů s příslušnou loveckou 
upotřebitelností, z tohoto počtu bylo nejvíc ohařů – 151. 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 513 slanisk k předkládání 
potřebné soli jako výživového doplňku, 610 zásypů pro drobnou zvěř, 418 krmelců 
pro spárkatou zvěř a z důvodu stále častějšího nedostatku vody je v letních měsí-
cích provozováno 126 napajedel, jejichž počet má stoupající tendenci. 

Přehledy o početním zastoupení a výskytu vybraných druhů zvěře každoročně po-
skytuje sčítání zvěře, které vyhlásil Krajský úřad Olomouckého kraje a proběhlo 
28. 2. 2015:

Druh Sčítaný stav v ks Odlov v ks

Srnčí zvěř celkem 1670 629 + 177 úhyn

Zajíc polní 3182 1326!

Králík divoký 64 –

Bažant obecný 2621 4239

Kachna divoká 1976 2602

Jezevec lesní 77 17

Kuna les. a skal. 503 99

Bobr evropský 137 –

Vydra říční 17 –

Kormorán velký 828 13

Koroptev polní 214 –

Výr velký 13 –

Mýval severní ? 166

Psík mývalovitý ? 15

Z tabulkového přehledu v porovnání s předešlým rokem vyplývá, že u tzv. drobné 
zvěře, tedy bažantí, zaječí zvěře a kachny divoké došlo k mírnému zvýšení početního 
zastoupení a současně s tím i odlovu. I u kormorána velkého, kdy se od 1. 4. 2013 
již nejedná o zvláště chráněný druh, došlo k nárůstu odlovu na základě škod způ-
sobovaných na rybích osádkách k odlovu až o 90 %. Dále docházelo k rozšiřování 
teritoria výskytu některých nepůvodních a v krajině nežádoucích druhů zvířat, jako 
je mýval severní a psík mývalovitý. V případě mývala poklesl jeho odstřel oproti 
předešlému roku. U psíka mývalovitého naopak došlo k nárůstu jeho odstřelu.   

V roce 2014 bylo pro většinu uživatelů honiteb hrozbou riziko vzniku škod způ-
sobovaných na polních kulturách v souvislosti se sezonním výskytem černé zvěře 
(prasete divokého) a daňčí zvěře. I když došlo ke vzniku škod na plodinách způ-
sobených zvěří, nedošlo zatím ve všech případech k jejich vymáhání poškozeným 
subjektem u soudu. 

Lesy
U pozemků určených k plnění funkce lesa v územní působnosti se lesy ve větších 
komplexech rozprostírají mezi Troubkami a Kojetínem, v místních částech Vinary 
a Žeravice, nebo lesní komplex „Žebračka“ a dále „Dřevohostický les“. V dalších 
částech územní působnosti Magistrátu města Přerova jako orgánu státní správy lesů 
jsou lesní pozemky spíše izolovaně nebo v menších celcích. Z hlediska struktury 
vlastnictví k lesům je největší podíl výměry lesa ve vlastnictví státu s právem hos-
podaření v prospěch Lesů České republiky s. p. (přibližně 1780 ha). 
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Zvyšování podílu listnatých dřevin je žádoucí i z hlediska přibližování k přirozené 
skladbě dřevin v této oblasti. Nadále prioritním úkolem lesního hospodářství při 
zabezpečování veřejně prospěšných funkcí je ochrana lesního ekosystému a obno-
va lesních porostů. V roce 2014 bylo trvale odňato pouze 0,32 ha z lesa, převážně 
v rámci stavební činnosti. 

Ze škodlivých činitelů se v  roce 2014 nejvíce podílel u hmyzích škůdců lýkožrout 
smrkový a lesklý v některých částech jehličnatých lesních porostů, a to jako důsledek 
rozpadu smrkových porostů ve všech věkových stupních v rámci procesu chřadnu-
tí smrkových porostů. Současně v takto postižených porostech při jejich proředění 
vzniknou nové nepevné porostní stěny a tím se vytvoří vysoké riziko větrných po-
lomů, které tak pokračují v další destrukční činnosti (viz foto). Nadále se projevuje 
postupující škodlivé působení choroby v porostech jasanů, kterým je fytopatogen 
Chalara fraxinea Kow.

Vodní hospodářství na území města Přerova 
a v jeho místních částech

Vodní toky 
Nejvýznamnějším vodním tokem protékajícím Přerovem v délce cca 9,5 km je řeka 
Bečva. Její tok vytvářejí dva pramenné toky – Rožnovská Bečva (38 km) a Vsetínská 
Bečva (59 km). Oba toky pramení ve Vsetínských vrších a mají soutok ve Valašském 
Meziříčí. Odtud již vodní tok pokračuje jako Spojená Bečva a k soutoku s Moravou 
má ještě dalších 61 km. Celková plocha povodí Bečvy nad soutokem s Moravou je 
1626 km2. Šířka koryta se pohybuje od 15 do 50 m. Na území Přerova je u jezu Přerov 
vybudována malá vodní elektrárna.

Povodňová aktivita v Přerově souvisí nejčastěji se zvýšenými průtoky řeky, přičemž 
určující je výška hladiny měřená na limnigrafické stanici Dluhonice. Mapu záplavo-
vého území města Přerova najdete zde: http://www.prerov.eu/cs/magistrat/mapove-
centrum-gis/mapy-zaplavovych-oblasti.html

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 2014 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 25. 7. 2014 do 1. 8. 2014 proběhla na jezu v Přerově 
srážka v souladu se schváleným manipulačním řádem, během které byly provedeny 
nezbytné práce v korytě vodního toku, zejména odtěžení nánosů v předem vytipo-
vaných místech.

Dalším důležitým vodním tokem je Strhanec. Tento mlýnský náhon u řeky Bečvy 
začíná u manipulačního stavidla v Oseku nad Bečvou a dále přes Národní přírodní 
rezervaci Žebračka vtéká do Přerova, kde se jeho koryto rozdvojuje. Jedno z ramen 
se vlévá u přerovské Sokolovny zpět do Bečvy, druhé pak až u chemického závodu 
Precheza a. s. u Dluhonic. Na vodním toku jsou vybudovány 4 malé vodní elektrárny, 
z toho 3 na území obce Přerov – MVE Mlýn Lýsky, MVE Prelax a MVE Jelínkův 
mlýn, přičemž v provozu je pouze MVE Lýsky.
Zvýšená hladina vodního toku Strhanec a hrozba vylití vody z koryta tohoto vodní-
ho toku hrozí především v zimním období, kdy při větších mrazech zamrzají česle 
u 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 
koryta Olešnice v luční a polní části je menší než pětiletá voda. K rozlivům dochá-
zí po poměrně plochém inundačním území většinou do pravého břehu. K velkému 
zaplavování pozemků při povodních většinou nedochází. V zastavěné časti obci 
je koryto Olešnice v průměru kapacitní do Q50. Při velkých vodách zde dochází 
k drobným rozlivům. 
Povodňová aktivita v těchto místních částech souvisí nejčastěji se zvýšenými průtoky 
vodního toku Olešnice, přičemž určující je výška hladiny měřená na limnigrafické 
stanici Kokory.

Jednotlivé limity pro stupně povodňové aktivity jsou:

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

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

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

3. stupeň H = 423 [cm] 3. SPA (extrémní povodeň)

Na vodním toku Olešnice nebylo v roce 2014 dosaženo žádného stupně povodňové 
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, s. p.

Vodní nádrže
Přerov
•   Městský rybník: vodní plocha o rozloze 1,8 ha, sportovní revír ČRS MO Přerov
•   Laguna I a II: vodní plochy o rozloze 4,9 ha
místní část Lýsky
•   Vodní nádrž: vodní plocha o rozloze 9,36 ha, dříve zásobování obyvatelstva pitnou 
vodou, dnes využití jako rybářský sportovní revír ČRS MO Přerov

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

 Vodočetná lať u limnigrafické stanice Limnigrafická stanice Dluhonice

Mapa záplavového území Přerov
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Do přerovské prodejní výtvarné Galerie Eso se můžete 

v srpnu zajít podívat mimo jiné i na obrazy Přerova, kte-

ré namaloval známý a uznávaný výtvarník Jiří Valeš. Pro 

tohoto autora je obzvlášť charakteristický jeho cit a smysl 

pro detail. Precizně si umí pohrát se všemi zdánlivými ma-

ličkostmi, které pak jako celek dávají věrnou podobu všem 

jeho historickým dominantám, zákoutím a objektům, které 

maluje nejenom po celé naší zemi, ale i na mnoha místech Evropy a světa.

Galerie eso, Kratochvílova 22, tEl. 605 522 271

Malby, kresby a plastiky Petra Markulčeka 

zaplní prostory galerie od 7. srpna, hodová 

výstava je věnována jeho nedožitým sedmde-

sátinám. Vernisáž se koná 7. srpna v 17 hodin 

a úvodní slovo bude patřit Jiřímu Hastíkovi, 

hudební vystoupení Petru Stojanovi a Jazz 

Base. Markulčekovo dílo je v galerii k vidění 

do 20. září. Současně s ním bude vystavovat přerovská keramička Lenka Horáková, 

která nejčastěji ztvárňuje buď celé skulptury, nebo jen obličeje rámované rozevlá-

tými vlasy, tvoří i dekorativní keramiku s moderním designem. 

Po dobu prázdnin Pasáž patří studen-

tům Gymnázia Jakuba Škody. Jejich 

výstava Výlet do historie se týká pře-

lomu 19. a 20. století, kdy lidstvo 

ovládala iluze dokonalosti. Kromě 

tohoto hlavního tématu zde najde-

me například inspiraci Hieronymem 

Boschem, exotické masky, leporela 

nebo drátěné anděly a další objekty. Současně s dílky studentů probíhá výstava 

výtvarných prací dětí ze soutěže Namaluj přírodu, kterou uspořádalo SVČ ATLAS 

a BIOS a představuje ty nejzdařilejší práce dětí mateřských a základních škol. 

Fotografie z cest po naší domovině i po toulkách po Evropě i zámoří už na strán-
kách města přibývají. Ke zhlédnutí tu jsou třeba snímky venkovní posilovny, 
lanového hřiště nebo přírodní učebny pod širým nebem. Inspiroval i vás nějaký 
nápad, který se vám natolik zalíbil, že byste ho rádi viděli i v Přerově? V tom 
případě neváhejte a foťte! Přivezte nám nápad je totiž název soutěže, kterou pro 
letošní prázdninový čas vyhlašuje město Přerov. Fotografie je možné až do 30. září 
nahrát na webové stránky města www.prerov.eu. „Autor snímku může do určené 
kolonky připsat i pár vět, kde snímek pořídil a čím ho nápad zaujal. Může přijít 
i s vlastní myšlenkou, kde by se dal nápad realizovat,“ vysvětlila Lenka Chalupová, 
mluvčí přerovské radnice. Soutěžící, již získají od hlasujících nejvíce bodů, získají 
hodnotné ceny – cestovatelské potřeby a věci pro turistiku. Radní navíc vyberou 
autora snímku, který zachytil nejzajímavější inspiraci pro Přerov a ocení ho část-
kou 1500 korun. Bližší info na webu města.   (reD)

Galerie MĚsTa PŘeroVa, horNí NÁMĚStí 1, tEl. 725 310 307

VýsTaVní síň Pasáž, Kratochvílova 14, tEl. 581 217 187

FoTosoUTĚž. PošleTe náM náPaD oDjinUD

1. 8. v 17.30 MiMoni 3D 

2. 8. v 17.30 MiMoni 2D 

1.–2. 8. ve 20.00 Mission 
iMPossible – nároD Grázlů
3.–4. 8. v 17.30 MiMoni 3D
3.–4. 8. ve 20.00 Méďa 2
5. 8. v 17.30 MiMoni 2D
5. 8. ve 20.00 slePá KLUB

6.–7. 8. v 17.30 nesMrTelný, repub-
liková premiéra

6.–7. 8. ve 20.00 Vykolejená, re-
publiková premiéra

8. 8. v 17.30 V hlaVĚ 2D
8.–9. 8. ve 20.00 TerMináTor 
Genisys 3D
9.–11. 8. v 17.30 V hlaVĚ 3D
10.–11. 8. ve 20.00 Mission 
iMPossible – nároD Grázlů
12. 8. v 17.30 V hlaVĚ 2D
12. 8. ve 20.00 DáMa Ve zlaTéM 

ARTkino

13.–16. 8. v 17.30 Pixely 3D, dabing, 

republiková premiéra

13.–16. 8. ve 20.00 FanTasTická 
čTyŘka, dabing, republiková pre-
miéra

17.–18. 8. v 17.30 MiMoni 3D

17.–18. 8. ve 20.00 anT-Man 3D, 

dabing

19. 8. v 17.30 Pixely 2D
19. 8. ve 20.00 iracionální MUž, 
DÁMSKÝ VEČER

20.–21. 8. v 17.30 UUUPs! noe 
zDrhnUl..., republiková premiéra

20.–23. 8. ve 20.00 Dárek, republi-

ková premiéra

22.–23. 8. v 17.30 MiMoni 3D
24.–25. 8. v 17.30 V hlaVĚ 3D
24.–25. 8. ve 20.00 nesMrTelný
26. 8. v 17.30 anDílek na nerVy, 
BIOsenior

26. 8. ve 20.00 anDílek na nerVy, 
BIOsenior 

27.–28. 8. v 17.30 FanTasTická 
čTyŘka, dabing
27.–28. 8. ve 20.00 hiTMan. 
aGenT 47, republiková premiéra

29.–30. 8. v 17.30 V hlaVĚ 2D
29. 8. ve 20.00 FanTasTická čTyŘ-
ka, dabing
30. 8. ve 20.00 FanTasTická čTyŘ-
ka, titulky
31. 8. v 17.00 MiMoni 2D
31. 8. ve 20.00 cesTa VzhůrzU
V srPnU bijásek nehraje!

kino hVĚzDa PŘeroV, tEl. 581 202 216, www.KiNohvEzda.cz
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Od 5. srpna začíná ver-

nisáží a besedou výsta-

va  provázející  knihu 

Kysuce,  krajina  a  ar-

chitektura. Publikace je 

výsledkem čtyřleté práce autorů ze Slovenska, Česka, Švýcarska, Rumunska, 

Holandska a Francie, kteří se rozhodli právě ve fotografiích zachytit současnou 

tvář jednoho regionu. Co má společné s jinými regiony Slovenska a Česka, jako je 

například Haná? Jak se odlišujeme od západní Evropy? To vše se mohou zájemci 

dozvědět na vernisáži, která začíná v 17 hodin. Výstava potrvá do konce srpna.

knihkUPecTVí a Galerie Mezi sVĚTy, PalacKého 20, tEl. 731 116 622

leTní kino

leTní kino hoTel jana
1. 8. Vlk z Wallstreet

8. 8. Příběh kmotra

14. 8. Nedotknutelní

22. 8. Hodinový manžel

29. 8. Kouzlo měsíčního svitu 

Začátky vždy ve 21 hodin.

ProMíTání Pro DĚTi
5. 8. Sněhurka
12. 8. Dešťová víla 

19. 8. Já, padouch
26. 8. Tři bratři 
Vždy ve středu v 18 hodin, doprovod 

dítěte zdarma.

Srpen na Trafačce patří originálním šper-

kům Jiřího Tomance. Bronzové náušnice, 

náhrdelníky, náramky, brože a prsteny vy-

rábí velmi pracnou metodou z jediného 

materiálu – cínového bronzu. Tomanec se 

tvorbě šperků věnuje více než 35 let. Ty 

bronzové, které často doplňuje polodraho-

kamy či smalty, tvoří 15 let. Účastnil se i mezinárodních setkání uměleckých kovářů 

Hefaiston a obdobných setkání na zámku v Brtnici, kde jeho dílo ocenila i porota. 

Šperky z Ateliéru Tomanec získaly certifikát Regionální produkt Haná.

TraFačka – kráMek Pro raDosT, Na MarKU, PŘErov,  
tEl. 608 408 295


