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Hurá na prázdniny!

Jednání zastupitelstva
V červenci se zasedání zastupitelstva 
města nekoná. Další setkání je naplá-
nováno na pondělí 22. srpna. 

Opouštějí starou školu a v září se vrátí do nové. Tak by mohlo vypadat ideální řešení pro děti ze Základní školy Za Mlýnem. Brzy je to-
tiž ve třídách vystřídají stavební dělníci. Jejich školu čeká během prázdnin rozsáhlá rekonstrukce. „Pokud se žádná ze zúčastněných 
firem ve výběrovém řízení neodvolá, tak 1. července začne dlouho očekávaná oprava naší školy. To znamená kompletní výměna oken, 
zateplení budovy a nová fasáda,“ zmínila ředitelka Základní školy Za Mlýnem Božena Přidalová. Kvůli probíhajícím stavebním pracím 
budou mít děti z této školy o týden delší prázdniny, jejich učitelé ale nastoupí na konci srpna a budou si připravovat třídy. „Jedná se 
o nejnákladnější školskou investiční akci roku, celá zakázka přijde na 16 milionů 718 tisíc korun,“ vyčíslil rekonstrukci školy Za Mlýnem 
náměstek přerovského primátora Tomáš Navrátil (ANO). Pokud stavební práce nic nezdrží, do konce listopadu bude škola v novém 
a zaskví se novou žlutou fasádou s bleděmodrými prvky. (ILO)  Foto: Ingrid Lounová

Na radnici zavlaje 
moravská vlajka
Poprvé v novodobé historii města 
zavlaje na radnici moravská vlajka. 
O jejím vyvěšení rozhodli radní, když 
podpořili výzvu občanského sdružení 
Moravská národní obec, aby vlajka 
na radnici zavlála 5. července, v den, 
kdy si připomínáme příchod slovan
ských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 
na Velkou Moravu.  (RED)

Událost léta: 
Hudba na hradbách

Středověké hrad
by na Spálenci 

vytvoří kulisu pro letní koncerty. První 
koncert Hudebního léta na hradbách 
se uskuteční v úterý 28. června, kdy 
na parkánu zazní americký jazz, b lues    
i soul v podání Chrise Bergsona. Další, 
tentokrát už prázdninový, koncert se 
v úterý 5. července ponese na vlně 
rytmu funky, Přerovanům se před
staví talentovaná energická kytaristka 
Tereza Hrubanová. Vstup na koncerty 
je zdarma. Program najdete na stra
ně 15. (ILO) 

Procházky nejkrásnějším přerovským 
parkem si budou moci lidé zpestřit 
i cvičením. V parku Michalov přibu
de několik cvičebních fitness strojů. 
Slavnostní otevření „tělocvičny“ pod 
širým nebem se uskuteční ve středu 
13. července v 10 hodin.
„Pět fitness prvků bude v parku 
umístěno na travnaté ploše naproti 
sportovnímu asfaltovému hřišti pro 
míčové hry. Realizace včetně mon

táže přijde na téměř 103 tisíc korun,“ 
upřesnila Michaela Kašíková z od
dělení správy majetku přerovského 
magistrátu. Firma, která celokovové 
a vandalismuvzdorné cvičební stroje 
do parku nainstaluje, je dodávala do 
mnoha českých měst. 
„Nainstalovali jsme už 750 realizací 
napříč celou republikou. Cvičební 
stroje jsou vhodné pro všechny věko
vé kategorie nad 14 let, do hmotnosti 

120 kilogramů. Cvičení na strojích 
jsou nenáročná, jedná se o jednodu
chá rehabilitační cvičení. Zmíněné 
fitness stroje jsme umísťovali také 
do domovů důchodců,“ informova
la Veronika Možná z pražské fir
my, která se zabývá instalací fitness 
prvků. Součástí každého stroje je 
i jednoduchý návod, jak se na prvku 
cvičí. Jedná se o šlapadlo, stroj na 
procvičení pasu, další napodobuje 

jízdu na lodi, masážní stroj a posled
ní cvičební prvek procvičuje koor
dinaci dolních a horních končetin 
zároveň. „Na strojích se cvičí pouze 
vlastní vahou. Jejich výhodou je, že 
jsou odolné klimatickým podmín
kám a nevadí jim déšť ani mráz,“ 
doplnila Možná.
Při slavnostním otevření bude i krát
ká ukázka, jak se na fitness strojích 
cvičí.    (ILO) 

V Michalově se otevře nové fitness v přírodě
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Palackého ulice je znovu průjezdná. 
Za měsíc ji čeká měření hluku
Palackého ulice je od 29. června zno-
vu průjezdná, stavební práce na roz-
šíření silnice skončily podle plánova-
ného harmonogramu. Realizace přišla 
Ředitelství silnic a dálnic na 3 milio-
ny 970 tisíc korun, opravu chodníků 
za 363 tisíc hradilo město.
V polovině června silničáři po ce-
lém úseku silnice od kruhového 
objezdu s Jateční ulicí a nábřežím 
Protifašistických bojovníků až po 
křižovatku s Komenského ulicí po-
ložili tichý asfalt, který bude tlumit 
hluk projíždějících aut. Na komuni-

kaci platí stejný jednosměrný režim 
jako před opravami. „To znamená, 
že silnice je jednosměrná ve smě-
ru od mostu Míru na Komenského 
ulici. Vozy integrovaného záchran-
ného systému mají výjimku danou 
zákonem a mohou v případě nutnosti 
silnici využívat i v opačném směru,“ 
sdělil náměstek přerovského primá-
tora Pavel Košutek. Jedinou změnou 
jsou zatím dva chybějící přechody 
pro chodce – u prodejny pečiva a sa-
moobsluhy. Zebra u spořitelny zů-
stává zachována. „V minulém vydání 

Přerovských listů jsme vysvětlovali, 
že pokud se nic neopravuje a nesta-
ví, tak kompetentní orgány tolerují 
stávající stav. To je konkrétně případ 
i přechodu v ulici Palackého před sa-
moobsluhou,“ vysvětlil Pavel Gala. 
Zmíněný přechod totiž na jedné stra-
ně zasahoval do vjezdu či výjezdu 
z plochy, která se užívá pro parko-
vání, a na druhé straně ústil do scho-
diště. „Proto jej bylo nutné zrušit 
s tím, že bude nově nahrazen dvě-
ma místy pro přecházení v úsecích, 
které umožňují bezbariérové řešení,“ 

Ve zkratce 

Park na náměstí Františka 
rasche čeká revitalizace
Úprava parku se uskuteční podle ur-
banistické studie, která leží na magis-
trátě už jedenáct let. Do realizace se 
zapracuje zejména návrh výsadby a mo-
tiv mořských vln v dlažbě, které jsou 
připomínkou událostí v Boce Kotorské, 
kde byl popraven vůdce povstání ná-
mořníků František Rasch z Přerova. 
Náměstí by mělo dostat příznivější po-
dobu do 11. února 2018, kdy uplyne sto 
let od jeho popravy. „Počítáme s opravou 
chodníků, revitalizací zeleně, ošetřením 
trávníků, úpravou záhonů, rekonstruk-
cí kontejnerových stání, výměnou ne-
vzhledných betonových laviček a dalšího 
mobiliáře,“ upřesnila Ivana Pinkasová 

z přerovského magistrátu. Ke slovu se 
dostanou i restaurátoři, kteří opraví 
Rascheho bustu.

Hledá se provozovatel trhů
 Přerovské městské trhy se mají do bu-
doucna více podobat farmářským tr-
hům. Přednost tak dostanou prodejci 
domácích, přírodních a rukodělných 
výrobků. Trhy, které se mají konat na 
Masarykově náměstí vždy první a třetí 
sobotu v měsíci, teď hledají svého pro-
vozovatele. Výběrové řízení na nového 
provozovatele bylo vyhlášeno 6. června 
a končí 7. července.
„Trhy se budou konat vždy od 5. ledna 
do 30. června a dále pak od 1. září do 
20. listopadu od osmi hodin ráno do čtyř 
odpoledne. Na Masarykově náměstí je 
kapacita pro čtyřicet prodejních míst 
a my preferujeme, aby trhovci nabízeli 

především ovoce, zeleninu a výrobky 
z nich, dále pak potraviny, byliny, koření, 
kávu, vejce, pečivo, med a včelí produk-
ty,“ uvedl náměstek přerovského primá-
tora Petr Měřínský (ANO). Podnikatel, 
který vyhraje výběrové řízení na pro-
vozování trhů, uspořádá také jarmark 
na historickém Horním náměstí, kde se 
nachází šedesát prodejních míst. Radní 
trvají na tom, že by na trzích pořáda-
ných městem neměl být prostor pro 
„cetky“. Rada zároveň schválila nový 
tržní řád.
  
radní vyhlásili soutěž 
o předzahrádku roku
Už podruhé se v Přerově uskuteční soutěž 
o nejhezčí předzahrádku. Hlavním cílem 
soutěže je podpořit zájem lidí z Přerova 
a místních částí o zkrášlování veřejné-
ho prostoru výsadbou různých letniček 

a zeleně. Soutěžit se bude v kategoriích: 
předzahrádka bytového domu a před-
zahrádka rodinného domu. „Stanovili 
jsme si tři hodnoticí kritéria, a to celkový 
vzhled, přínos veřejnému prostoru a při-
měřenost výsadby vzhledem k okolí,“ 
uvedl radní Jan Horký (SpP), který je 
iniciátorem soutěže. Soutěžící se mohli 
přihlásit do 30. června na adrese: pav-
la.roubalikova@prerov.eu. Do klání se 
ovšem už nemohou zapsat předzahrád-
ky oceněné v minulém ročníku soutěže 
a předzahrádky, jimž byla poskytnuta 
dotace od města. 
Odborná porota si v průběhu léta při-
hlášené předzahrádky prohlédne a určí 
ty nejlepší. První cena v každé kategorii 
činí osm tisíc korun, druhá předzahrádka 
bude oceněna částkou pět tisíc a třetí 
místo znamená pro soutěžící výhru tři 
tisíce korun.   (kOM)

upřesnil Gala. Úředníci z odboru kon-
cepce a rozvoje z přerovského ma-
gistrátu se proto obrátili na Krajské 
ředitelství Policie ČR Olomouckého 
kraje se žádostí k souhlasu, aby tato 
místa na silnici byla opatřena vodo-
rovným značením. Jenže narazili na 
problémy. „Bylo nám vysvětleno, 
že v této chvíli, i když je vodorovné 
značení obsaženo ve vyhlášce, tak 
neexistuje technický předpis, jak jej 
provést. Tato místa ale budou připra-
vena stavebně a bude před nimi vý-
stražná značka, která upozorňuje na 
zvýšený výskyt chodců. V okamžiku, 
kdy dojde ke schválení, přibude na 
silnici i vodorovné značení pro pře-
cházení,“ doplnil Gala. U prodejny 
pečiva na křižovatce s Bratrskou ulicí 
není možné zachovat šikmý přechod, 
v tomto místě ale i nadále zůstanou 
sklopené obrubníky s vodorovným 
varovným pásem.
V srpnu, zhruba měsíc po ustálení 
provozu, bude v Palackého ulici pro-
bíhat měření hluku. „Hlukové měření 
bude provádět specializovaná firma 
a v září budeme mít výsledky,“ vy-
světlila Hana Urbánková, vedoucí 
Ředitelství silnic a dálnic olomoucké 
správy. Na základě těchto výsledků 
padne rozhodnutí, zda se krajská sil-
nice v Palackého ulici zobousměrní, 
nebo ne.  (ILO) 

Stavební dělníci v Palackého ulici položili tichý asfalt, v srpnu 
se v ulici bude měřit hluková zátěž.   Foto: Ingrid Lounová
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co budete dělat 
o prázdninách?

Natálie rábová
Budu hlav-
ně odpočívat 
a užívat si po-
slední pořád-
né prázdniny. 
A také pojedu 
na herecký tá-

bor do Olomouce.

adam Skřeček
Čeka j í  mě 
hlavně trénin-
ky v kickboxu 
a triatlonu. 
A spoustu času 
bych chtěl trá-
vit s kamarády 

a taky doufám i s holkami. Bral bych 
i nějakou brigádu. S rodiči dovolenou 
teprve plánujeme, určitě budu část 
prázdnin pomáhat při rekonstrukci 
chaty.

katka Straková
Pojedeme celá 
rodina k moři 
do Chorvatska 
a potom ještě 
za kamarády 
na Slapy a na 
Vranov. A mož-

ná mě čeká i nějaká brigáda.

Martin tvaróg
Budu hodně 
trénovat a jez-
dit na kole. Jez-
dím závodně 
cross country 
(na horském 
kole) a taky 

jezdím silniční cyklistiku. S rodiči 
pojedeme asi na Rychlebské stezky 
a tam samozřejmě budeme jezdit 
na kolech.

Petra Pospíšilová
Z a č á t k e m 
prázdnin po-
jedeme do 
C hor vatska 
a potom se 
těším na tábor 
s Mamutem.  

A hlavně si plánuji užívat prázdnin 
s kamarádkami se základky.

Text a foto Ingrid Lounová

ANKETA  Přerov očima deváťáků

Jak to vnímají ti, kterým pomalu kon-
čí kapitola dětství a začínají student-
ská léta, jsme se ptali děvčat a chlapců 
z 9. B v Základní škole Želatovská.
Školní povinnosti už házejí za hlavu, 
teď se hlavně těší na prázdniny a na 
závěrečný školní večírek. „Najednou 
mi všechno ve škole připadá dojemné. 
Poslední den ve škole asi probrečím, 
znám se,“ svěřuje se 15letá Dominika 
Svobodová, která má po základní ško-
le namířeno na polygrafickou školu 
do Olomouce. Ostatní spolužačky 
přitakávají. „Určitě se budeme vídat 
i potom, ale kdoví, jestli se ještě se-
jdeme všichni,“ míní Natálie Rábová, 
která se chystá na střední zdravotnic-
kou školu. Některé spolužáky, kteří 
hrají hokej, ale odvanou sportovní 
povinnosti dál od Přerova. „Půjdu 
studovat sportovní management, ale 
kde, to zatím ještě nevím, vše záleží 
na tom, kam půjdu hrát hokej,“ říká 
14letý Jan Mlčák.
Ptám se mladých lidí, kde v Přerově 
kromě školy tráví nejvíce času. Od 
chlapců, kteří hrají hokej, se mi do-
stává jednoznačné odpovědi – na 
zimním stadionu. „Na zimáku jsme 
každý den a je to tam fajn. Není moc 
velký, ale má dobré zázemí – po-

silovnu a sauny,“ zmiňuje 15letý 
David Tureček, který je z Hodonína 
a v Přerově byl kvůli hokeji dva roky. 
Přiznává, že to vlastně v Přerově 
ani moc nezná, pohyboval se hlav-
ně mezi zimním stadionem, školou 
a nádražím. „Ještě jsem byl párkrát 
v Kozlovicích ve sportovním are-
álu,“ dodává Tureček. Jeho spolu-
žák David Dobša to vnímá podob-
ně. „Znám hlavně zimák a blízký 
market. V pátek chodíme na bazén, 
tam se mi moc líbí, takový koupák 
v Břeclavi nemáme,“ zmiňuje 14letý 
David Dobša. Když se jich ptám, 
zda znají alespoň park Michalov, 
kroutí záporně hlavou. To děvčata 
se ihned přidávají. „V Michalově je 
to moc hezké – pěkná příroda a pří-
jemný relax. To je místo, kam zve-
me návštěvy odjinud,“ říká 15letá 
Aneta Dostálová, která po prázdni-
nách zamíří na zdravotnickou školu. 
Souhlasí i spolužák Adam Skřeček. 
„Michalov má dobrou energii,“ dodá-
vá. Mladým se líbí i prostředí kolem 
lagun. „Vládne tam pohoda. Je tam 
i občerstvení, kdo chce, může si za-
hrát discgolf nebo si lehnout na deku. 
Nedávno se tam jely závody dračích 
lodí a byla tam fakt skvělá atmosféra. 

Poslední dny ve škole si děti z 9. B v Základní škole Želatovská užívaly, po prázdni-

nách je čeká nové prostředí i jiní spolužáci.  Foto: Ingrid Lounová

Prázdniny jsou nejskloňovanějším slovem na konci školního roku. Těší se na ně žáci, 
studenti i učitelé. Pro žáky devátých tříd zároveň znamenají loučení s jednou životní 
etapou. Zatímco většina deváťáků zůstane i na střední škole v Přerově, někteří 
z nich se rozjedou za vzděláním do jiných měst a ztratí se bývalým spolužákům 
i učitelům z dohledu. 

Zažila jsem ji i jako soutěžící, jela 
jsem v posádce Titaniku,“ vypráví 
Tereza Vlková, která se po prázdni-
nách stane gymnaziální studentkou. 
Mladým se líbí i procházky po obou 
březích řeky Bečvy. „Chodíme si tam 
zaběhat. U řeky se sportuje příjemně, 
většinou běhám ještě s kamarádkou,“ 
zmiňuje Natálie Rábová. 
Co ale v Přerově deváťákům schází asi 
nejvíc, je hřiště, kde by se teenageři 
mohli věnovat sportovním aktivitám. 
„Dětských hřišť je v Přerově dost, 
ale pro nás starší i pro dospěláky tu 
není zábavní park, kde by byly třeba 
trampolíny a lanová dráha,“ vyjadřuje 
svůj názor Petra Pospíšilová, která po 
prázdninách nastoupí na Gymnázium 
Jana Blahoslava. Přitakávají i ostatní 
spolužáci. „Přál bych si v Přerově 
víc vyžití pro mladé i více sportov-
ních aktivit. Kdyby se tu dalo jez-
dit třeba na motokárách nebo kdyby 
tu byly prostory na adrenalinovou 
Laser Game (hra v přítmí s lasero-
vými zbraněmi). Třeba v sousední 
Olomouci to víc žije,“ tvrdí Adam 
Skřeček. Náctiletí si v Přerově nejvíc 
pochvalují akce typu – Pivní slav-
nosti, kde podle jejich mínění pa-
nuje skvělá atmosféra a hrají tam 
kapely, které se jim líbí. „Podobná 
akce je i Zubrfest v Pivovaru, tam to 
žije a je tam dobrá zábava,“ dodáva-
jí děvčata. Podle Kateřiny Strakové 
v Přerově mladým scházejí právě 
akce podobného zaměření. „Pokud 
si chceme zatancovat, musíme si za-
jet do Citova nebo do Tučína a taky 
jezdíme do Olomouce do S Klubu,“ 
doplňuje Dominika Svobodová.
Na otázku, kde to mají v Přerově 
rádi, jmenují osvědčená místa – 
park Michalov, okolí lagun a Horní 
náměstí se zámkem, nezapome-
nou ani na svou školu. „Budeme 
se tam rádi vracet, za těch devět let 
máme spoustu zážitků. Určitě se při-
jdeme podívat i za třídní Vlastou 
Hlobilovou a za naší tělocvikářkou 
Martinou Kalábovou,“ dodává Petra 
Pospíšilová.  (ILO)
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Komisaři už sčítali kola a auta, 
následovat bude výzkum v ulicích
Přerov se zařadil mezi města s dobrou adresou, vyplývá z výsledků soutěže Tady žiju, v níž Přerov v konkurenci 
dalších šestnácti měst zvítězil. O výsledku rozhodli účastníci konference zaměřené na městskou mobilitu, která 
se konala v Koutech na Vysočině. Připomínkou letošního úspěchu bude lavička s nápisem Město s dobrou 
adresou, o jejímž umístění rozhodují na webu města sami Přerované. Další cenou pro vítěze jsou tři vzrostlé 
alejové stromy, které na podzim obohatí městskou zeleň. Na otázky týkající se městské mobility odpovídá radní 
Jan Horký, který byl zároveň autorem přerovské prezentace v soutěži Tady žiju.

Čím jsme si vítězství v soutěži za-
sloužili?
Úkolem zúčastněných měst byla pre-
zentace toho, co udělala pro to, aby 
se dalo ve městě lépe pohybovat. 
Naše prezentace byla jasná, stručná 
a velmi pochopitelná, prezentovali 
jsme to, co děláme pro cyklisty, ať 
jsou to cyklostezky, kterých máme 
celkem 25 kilometrů, cykloobou-
směrky nebo cyklověž a také jsme 
ukázali na pěkná místa v Přerově, 
kam stojí za to se podívat. Přerov 
má samozřejmě spoustu problémů 
s dopravou. Důležité bylo, že máme 
vizi a chceme s tím něco udělat. Loni 
zastupitelstvo schválilo 100 procen-
ty hlasů, že se pořídí takzvaný plán 
udržitelné mobility, to je plán, který 
nastaví směřování města k tomu, aby 
se v něm dobře žilo.

Co si máme za tímto abstraktním 
pojmem – plán udržitelné mobility 
představit?
Především je to o životě ve městě. 
Plán udržitelné mobility musejí velká 
města v Česku tvořit proto, aby mohla 
čerpat evropské peníze. Malá města to 
dělat nemusejí, ale dobrovolně se za-
pojují jako třeba Přerov. Cílem plánu 
mobility je, aby se myslelo na všech-
ny druhy dopravy, a stav města se 
zlepšoval. Koncept vyvážené a šetrné 
mobility nebojuje proti automobilům. 
Nechceme a priori někomu zakazovat, 

Radní Jan Horký, autor vítězné přerovské prezentace v soutěži Tady žiju, která se 

zaměřila na městskou mobilitu.  Foto: Ingrid Lounová

Chystáme prodloužení podchodu pod 
železnicí a záchytné parkoviště na 
druhé straně trati u průmyslové zóny, 
která tam už dnes funguje. Parkoviště 
by sloužilo těm motoristům, kteří by 
tam odstavili auta a vlakem by pokra-
čovali dál. To je vize přepravního uzlu. 
Pro cyklisty chceme lepší propojenost 
cyklostezek, abychom z cyklistů ne-
dělali chodce s kolem. Letos plánu-
jeme úpravy největšího kruhového 
objezdu u Hané a další chytrá opat-
ření, která nestojí moc peněz, ale jsou 
k užitku. Třeba odbočení z Čechovy 
ulice do Kramářovy, dnes tam jsou 
čtyři betonové květináče, parkují tam 
auta a cyklisté tudy nemohou projet. 
Přitom je to přirozená spojnice, kudy 
jezdí spousta cyklistů.

Plán mobility má být hotový do 
července roku 2017, než jej schvá-
líte, plánujete setkání s obyvateli 
města?
Bude probíhat spousta konzulta-
cí s veřejností. Ale abychom moh-
li provést změny, tak potřebujeme 
především data a samozřejmě také 
informace od obyvatel města. Už 
teď probíhá sčítání cyklistů, sčítání 
automobilové dopravy, potřebujeme 
vědět, co si lidé myslí, jakým způso-
bem se přepravují, proč volí zrovna 
ten dopravní prostředek. V následu-
jících měsících bude probíhat velké 
anketní šetření až se čtyřmi tisíci 
lidmi, což je zhruba 10 procent oby-
vatel. Označení tazatelé budou mít 
jednotná trička s logem, budou kor-
zovat po městě a budou se dotazovat 
lidí všech věkových kategorií, aby-
chom získali reálný obraz. Výstupy 
představíme veřejnosti, s ní chceme 
komunikovat pravidelně. Chystáme 
pracovní skupiny, veřejná slyšení 
i webové stránky, aby nám obyva-
telé Přerova pomohli vymyslet co 
nejlepší řešení. (ILO) 

jejich udržitelnost. A to od základní 
chůze, na pěší se totiž často zapomíná, 
přes jízdní kolo, automobilovou do-
pravu, a to osobní i nákladní, a také 
přes parkovací politiku. Nesmíme ani 
zapomenout na hromadnou dopra-
vu – ať jsou to autobusy nebo vlaky. 
Aby to bylo všechno skloubené, aby 
si lidé vybrali to, co je pro ně v tu 
chvíli nejlepší. Jsem přesvědčený, 
že na vzdálenost 3 až 5 kilometrů je 
nejlepší se po Přerově pohybovat na 
kole. Obyvatelé Přerova, kteří jezdí na 
kole nebo chodí pěšky, jsou už dnes 
ve výhodě a často se vyhnou doprav-
ním zácpám. Neprůjezdné město je 
zároveň příležitostí zkusit se přepra-
vovat jinak.

Ve své prezentaci jste mluvil o vi-
zích zlepšení dopravy, které to 
jsou?

Inzerce A161005134

aby někam jezdil autem. Plán má na-
stavit takové podmínky, aby si člověk 
řekl: Dnes je hezky, projedu se na kole, 
protože je to bezpečné, rychlé a na-
víc si trošku zacvičím. Pokud bude 
ošklivé počasí, bude mít možnost jet 
třeba autem, protože pohodlně zapar-
kuje a nebude omezovat nikoho další-
ho. Cílem plánu je skloubit všechny 
způsoby přepravování s důrazem na 

TRÁPÍ VÁS EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ  
ZÁLEŽITOSTI VAŠÍ FIRMY?

Nabízíme komplexní odborné služby likvidátora obchodních 
korporací a družstev včetně poradenství před likvidací a převzetí 
odpovědnosti za chod firmy v průběhu likvidace až do výmazu 

z obchodního rejstříku.

rene.skypala@zname-reseni.cz nebo  
na tel. 728 448 689 a 607 606 912
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Inzerce A161005145

Rekordních 309 732 kilogramů pa-
píru nasbíraly od začátku školního 
roku do poloviny května děti z pře-
rovských základních a mateřských 
škol. Školáci s pomocí svých rodin 
sbírali i baterie a hliníkové fólie, 
baterií shromáždili 2216 kilogramů 
a hliníku vrátili k zpětné recyklaci 
661 kilogramů. Přitom v loňském 
roce to bylo pouhých 93 kilogramů 
hliníku. Školáci mohli nosit papír, 
baterie i hliník buď do své školky či 
školy, nebo s pomocí rodičů přímo 

do dvou sběrných dvorů v ulicích 
Na Hrázi a v Želatovské.
Ve sběru papíru se stejně jako 
loni podařilo zvítězit třídě 3. B ze 
Základní školy Trávník, kde kaž-
dý žák v průměru nasbíral skoro 
88 kilogramů papíru. „Děti si za 
své snažení kromě třítisícového 
poukazu odnesly i sladkou odmě-
nu v podobě jahodového dortu,“ 
zmínila mluvčí přerovské radni-
ce Lenka Chalupová. Z mateřinek 
byla ve sběru papíru úspěšná školka 

v Henčlově, kde každé dítě přineslo 
v průměru 162 kilo papíru. „Také 
tato školka od nás získala poukaz 
v hodnotě tři tisíce korun,“ upřes-
nila Šárka Slezáková z Technických 
služeb města Přerova.
Zajímavé byly i výsledky ve sběru 
baterií. V kategorii mateřských škol 
zvítězila školka v Sokolské ulici, 
kam děti postupně donesly 391 kilo 
baterií a tím dosáhly na šek v hodno-
tě pět tisíc korun. Ze základních škol 
získala prvenství škola v Předmostí, 

kde se sešlo 250 kilogramů baterií. 
Děti, které nasbíraly nejvíce papíru 
a hliníku, si ze slavnostního předá-
vání v Mervartově síni odnesly tab-
lety. Všechny úspěšné školy a třídní 
kolektivy, které skončily na předních 
pozicích, získaly finanční poukázky 
od tisíce po sedm tisíc korun. Od 
září odstartuje další ročník moti-
vační soutěže, která aktivně zapo-
juje nejen děti a třídní kolektivy, ale 
i celé rodiny k uvědomělému třídění 
domovního odpadu. (ILO)

Čtyřiadvacet dětí letos získalo sošku 
Scholar, která se v Přerově vždy na 
konci školního roku předává školá-
kům za příkladnou a svědomitou pří-
pravu na vyučování. Letos si oceně-
né děti převzaly symbolickou sošku 
z rukou zástupců města v Mervartově 
síni přerovského zámku už potři-
nácté. 
Získaly ji také děti, které dosahu-
jí úspěchů v oblasti sportu, umě-
ní nebo vynikají svou poctivostí, 
čestností a smyslem pro fair play. 
Mezi oceněnými byl i 12letý Martin 
Janáček, který nezaváhal a jako prv-
ní poskytl pomoc muži, kterého 
na ulici postihla zdravotní indis-
pozice.

„Asi před měsícem, když jsem šel 
do školy, tak jsem uslyšel křik a vi-
děl jsem na zemi ležet starého pána. 
Přiběhl jsem k němu a snažil jsem se 
mu pomoct. Podařilo se mi ho zved-
nout a dovést k zábradlí. To už k nám 
přišli dospělí a zavolali záchranku,“ 
podělil se o příběh Martin Janáček, 
který je žákem Základní školy Za 
Mlýnem. Mladého zachránce do 
Mervartovy síně doprovodili i jeho 
rodiče. 
„Martin umí pomoci, když je to 
potřebné. O tom jsme se přesvěd-
čili i doma, když jsme měli starší 
dceři píchnout injekci, my s ženou 
jsme tolik odvahy neměli, tak se 
toho chopil Martin,“ zmínil Martin 

JEŠTĚ VÍCE PROSTORU
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s objemem až 354 l
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Úspěšní školáci se pyšní soškou Scholar

Dvanáctiletý Martin Janáček pomohl na ulici staršímu muži, kterému se udělalo špatně.  

Děti pomohly přírodě a za snahu si odnesly odměny

Janáček starší. Kromě symbolic-
ké sošky Scholara si oceněné děti 
mohou užít ročního bezplatného 
vstupu na bazén a zimní stadion. 
„Každý oceněný školák získal 

i poukázku v hodnotě tisíc korun 
na nákup sportovních potřeb nebo 
oblečení,“ doplnila mluvčí přerov-
ského magistrátu Lenka Chalupová.
 (ILO)
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Policie ČR odložila vyšetřování cyk-
lověže. Trestný čin se prý nestal. Od 
dnešního dne si tedy každý podnika-
tel může domluvit s vedením města 
libovolnou stavbu, sám určí firmy 
oslovované v rámci výběrového ří-
zení, sám určí zadávací podmínky 
výběrového řízení, díky plné moci 
od primátora bude sám jednat s ví-
těznou firmou a následně od vítězné 
firmy získá zakázku pro svou firmu 
jako subdodavatel. Přesně tak to to-
tiž bylo v případě stavby cyklově-
že a angažovanosti pana Prachaře. 
On určil podmínky výběrového ří-
zení i firmy, které byly osloveny. 
Alespoň to tedy vyplývá z odpovědi 
pana Abrahámka z Erste Grantiky 
uvedené ve zveřejněných zápisech 
kontrolního výboru. Abrahámek 
navíc sdělil, že je schopen vše do-
ložit z e-mailové komunikace s pa-
nem Prachařem. Pogratulujme naší 
skvělé radnici! Vše je legální, zákon 
překročen nebyl. Pan Prachař si vy-
dělal 248 000 korun, ale důležité 
je, že nikomu nepostavili bazén na 

zahradě. Protože bazén na zahradě 
se nikomu neodpouští, i když byl 
řádně zaplacen. Zatímco peníze od 
firmy, která vyhraje zakázku, kte-
rou si sami zorganizujete, nevadí 
nikomu. Takže zde máme návod pro 
politiky, kteří nestojí o soudní ta-
hanice: Vykašlete se na bazény (ty 
neobhájíte, ani kdybyste je řádně 
zaplatili ze svého), ale inkasujte pěk-
ně hotovost na účet za subdodávky! 
A máme zde další nesrovnalosti. Zde 
bych si dovolil citovat dotaz pana 
Záchy, předsedy kontrolního výbo-
ru: „Dokumentace pro územní řízení 
i prováděcí dokumentace byly zho-
toveny ještě před podpisem smlouvy 
o dílo. A předmětem smlouvy o dílo 
je zpracování prováděcí dokumenta-
ce. Jak mohli vědět, že si vítěz vy-
bere právě firmu CC Consulting and 
Construction?“ A geniální odpověď 
náměstka Měřínského: „Prostě vě-
děli, že vyhraje Systematica.“ To je 
až bolestně upřímná odpověď, ne-
myslíte?

Daniel Vymětalík, stuDent

Naivně jsem předpokládal, že roz-
hodnutí o zastavení vyšetřování 
a rostoucí obliba parkování v cyk-
lověži, kterou denně využívají de-
sítky lidí a celkově již tisíce spoko-
jených cyklistů, povede opozici ke 
snaze rozpoutat jinou aféru, než je 
stavba cyklověže. Když se jí však 
nepodařilo objevit jiné téma, vrací 
se zpět k pokusu o skandalizaci této 
stavby. Bohužel kromě lží, falešných 
obvinění, neznalosti základních úda-
jů a obyčejné lidské hlouposti tento 
článek nic nového nepřináší. 
Nerozumím, že to stále někomu 
není jasné, ale vedení města přestalo 
mít přímou kontrolu nad průběhem 
a rea lizací veřejné zakázky na stavbu 
parkovacího domu pro kola ve chví-
li, kdy rozhodlo, že stavbu nebude 
rea lizovat město Přerov, ale pověři-
lo společnost Přerovská rozvojová. 
Poté vedení města fakticky nemělo 
vliv na realizaci výběrového řízení 
i celé akce. Pokud byste víc času 
věnoval studiu zákonů a méně po-
mlouvačným článkům, tak by vám to 

mohlo být jasné, pane Vymětalíku. 
Vedení města o ničem, z čeho nás 
obviňujete, nerozhodlo.  
Investorem stavby cyklověže byla 
Přerovská rozvojová, která si na 
realizaci výběrového řízení najala 
firmu Erste Grantika Advisory. Celé 
řízení probíhalo na základě obchod-
ního vztahu mezi těmito firmami. 
Pokud došlo k tomu, o čem se zmi-
ňujete, je to věcí pana Abrahámka 
z Grantiky a tehdejšího jednatele 
Přerovské rozvojové pana Bořuty. 
Máte-li nějaké důkazy pro svoje ob-
viňování, postupujte laskavě tímto 
směrem. Pan Abrahámek od vedení 
města rozhodně žádný příkaz, jak 
provádět výběrové řízení, neměl. 
A závěrem – pokud se týká zápi-
su kontrolního výboru, ve kterém 
figurují moje odpovědi, tak ten-
to dokument jsem neautorizoval. 
Zmíněný zápis tak beru jako soubor 
smyšlenek a přání pana Skládala 
a jeho fanoušků. 

Petr měřínský (anO), 
náměstek PrimátOra 

V pátek 3. 6. navštívila pracov-
ní skupina z Přerova ve složení 
Přemysl Dvorský (ČSSD), Tomáš 

Navrátil (ANO), Romana Pospíšilová 
(z magistrátu města) a Věra Vránová 
(KSČM) město Prostějov a u tamního 

Lež jako cyklověž? Odpověď: Lež jako od opozice 

Senior taxi – aktuální podněty k nové službě v Přerově 
náměstka primátora Pavla Smetany 
(ČSSD) jsme zjišťovali podrobnosti 
k poskytování služby senior taxi a za-
jímali jsme se o zkušenosti z jejího 
provozu. Zatímco v Přerově se o za-
vedení této služby pro dříve narozené 
uvažuje teprve od dubna tohoto roku, 
v Prostějově senior taxi pomáhá již 
řadu měsíců.
Nám na druhou stranu tento časový 
odstup umožňuje přenést do Přerova 
maximum pozitivních zkušeností 
z praxe. Bezpochyby bude dobré 
převzít systém bezplatných průka-
zek pro zájemce o tuto službu z řad 
seniorů nad 65 let a také systém on-
line záznamů o jízdách, díky němuž 
může magistrát nepřetržitě sledovat 
využívání této služby, ale také včas 
zabránit jejímu zneužívání. 
Systém a rozsah lokací, kam se bude 
moci senior taxislužbou dopravit, 
bychom mohli kromě míst, jako jsou 
úřady města, praktičtí lékaři, nemoc-
nice či polikliniky, účelně rozšířit 
o hřbitov či o registrované poskyto-
vatele sociálních služeb. 
Z prostějovských zkušeností také vy-
plývá, že pro seniory je zásadní i sku-

tečnost, že garantem služby je město 
a nikoli nezávislý podnikatelský či ne-
ziskový subjekt. Občané tak vědí, na 
koho se mají obracet, vědí, že je jim 
partnerem jejich vlastní město. 

Věřím, že všechny tyto zkušenos-
ti budou plně zúročeny a že smě-
rem k této službě najdou svou ces-
tu i veřejné prostředky města, jež 
zde budou bezpochyby smysluplně 
využity. 
Nastínění konkrétní podoby senior 
taxi v našem městě přinese předlo-
ha pro jednání Rady města Přerova, 
kterou v nejbližších týdnech zpracuje 
oddělení sociálních věcí. Služba se-
nior taxi bude poté předmětem jed-
nání zastupitelstva města, kde se do 
projednávání mohou aktivně zapojit 
i sami občané. 

Přemysl DVOrský, (ČssD) 
zastuPitel města PřerOV 

Inzerce A161005450

TAXI
pro seniorypracovník obchodního oddělení

Požadavky:
•  Obsluha PC, MS offi  ce, Corel
•  Obchodní praxe výhodou
•  Základy anglického jazyka, popř. německého jazyka.
•  Flexibilita
•  Samostatnost a odpovědnost
•  Jednosměnný provoz
•  ZPS výhodou
•  praxe na podobné pozici výhodou
•  nástup ihned

Náplň práce: 
Fotografování, grafi cké zpracování, tvorba letáků, fakturace, komunikace se 
zahraničními partery, obchodní komunikace. Dobrý pracovní kolektiv. Místo 
výkonu práce je Količín u Holešova. 

Máte-li zájem u nás pracovat, pošlete nám 
Váš životopis s fotografi í na info@toptrade.
cz, www.toptradeczech.cz

Hledáme pracovníka 
na pozici 

toptrade_94x100.indd   1 16.6.2016   12:25:55
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Se slunečnými prázdninovými dny 
se stovky Přerovanů denně přesou-
vají k vodním plochám a bazénům. 
Ceny v plaveckém areálu v Přerově 
i Penčicích, které provozuje společ-
nost Teplo, zůstávají stejné jako loni. 
Za celodenní vstupenku na přerovský 
bazén zaplatí dospělí 86 korun a děti 
od 6 do 15 let a důchodci 65 korun, od 
14 hodin je koupání o desetikorunu 
levnější. Koupání v Penčicích přijde 
dospělého na 54 korun, za dětský 
lístek zaplatí 44 korun, od 16 hodin 
je i v Penčicích koupání s desetiko-
runovou slevou.
Loňské extrémně teplé léto se po-
zitivně podepsalo na návštěvnosti 
koupališť. „Během dvou prázdni-
nových měsíců přerovský plavecký 
areál navštívilo 20 tisíc návštěvníků 
a v Penčicích to bylo 18 550 lidí. Jen 
pro srovnání – v předchozím létě 
to bylo v Penčicích 7,5 tisíce ná-
vštěvníků,“ uvedl ředitel společnosti 
Teplo Jaroslav Klvač. Na přerovském 
koupališti se loni osvědčila novin-
ka, která umožnila volně procházet 
z venkovního areálu do vnitřního.  
„Návštěvníci si zakoupí vstupenku 
buď při vstupu z Brabanska, nebo 
pokud jdou z Kopanin, tak v hlavním 
vestibulu a mohou volně prochá-
zet přes krytý bazén do venkovního 

areálu. Lidem se zamlouvá také to, 
že pokud si koupí pouze vstupenku 
na jednu hodinu a dobu návštěvy 
přetáhnou, nemusí platit celou další 
hodinu, ale doplatí pouze částku za 
celodenní vstupné, což je pro zákaz-
níka výhodnější, a může se zdržet, 
jak dlouho chce,“ zmínila vedoucí 
plaveckého areálu v Přerově Ivana 
Zahradníková. Návštěvníci, kteří při-
jdou do areálu hlavním vchodem, 
musejí navíc počítat se 150koruno-
vou zálohou za čip.
Během léta si na koupališti našla 
své příznivce také služba přerovské 
knihovny – „Kniha u vody“, kde si 
mohou zájemci půjčovat knihy, ča-
sopisy i noviny zdarma. „Sportovně 
ladění návštěvníci mohou zase re-
laxovat při beachvolejbalu, sta-
čí zaplatit stokorunovou kauci za 
míč. Peníze jim po hře vrátíme,“ 
informovala Zahradníková. Letošní 
novinkou je možnost uschovat si 
u personálu za pětikorunu cennosti 
do trezoru. „Zakoupili jsme malé 
trezorky, do kterých se vejde telefon 
a další drobnosti. Tuto službu určitě 
uvítají hlavně majitelé drahých tele-
fonů, kteří si budou chtít kondičně 
zaplavat a nechají své osobní věci 
delší dobu bez dohledu,“ doplnila 
Zahradníková.

Žánrové i dokumentární fotografie 
mapující život na železnici s výmluv-
ným názvem Čas na kolejích jsou od 
28. června k vidění v Galerii města 
Přerova. Autor cyklu, přerovský fo-
tograf Pavel Ondrůj, dává prostřed-
nictvím svých snímků nahlédnout do 
reálií železničního prostředí, ale také 
zachycuje žánrové snímky přírody 
v okolí trati.
„Atmosféra na železnici je naprosto 
specifická, a právě to je mi inspirací. 
Snažím se zachytit jak celky, tak de-
taily všedního dne spojené s děním 
kolem ní. Fotím v každém ročním ob-
dobí, v každém denním čase, za kaž-
dého počasí. Romantizující pohledy 
střídám s industriálními snímky, sna-
žím se zachycovat realitu všedního 
dne a zároveň vidět krásu prostředí, 
byť někdy skrytou,“ říká autor. Lásku 

Výstava ukazuje, jak plyne čas na kolejích

Jsme připraveni, hlásí plavčíci na 
koupalištích v Přerově i Penčicích

k fotografování má už od dětských 
let díky otci, který ho brával do foto-
komory, vážněji se koníčkem zabývá 
od roku 1997. Je členem Českého 
svazu fotografů, v dřívějších letech 
byl členem Olomouckého fotoklu-
bu a účastnil se souborných výstav 

také v olomouckém Muzeu umění.  
Galerie města Přerova představí asi 
desítku jeho ucelených minisouborů, 
z nichž některé nastíní českému di-
vákovi i život na železnici v Polsku, 
konkrétně třeba v Lešně, Varšavě 
nebo Zakrzewu. „Jedna série for-

mou originální fotoreportáže přiblí-
ží proslulý polský bluesový festi-
val Bluesexpres odehrávající se na 
sto kilometrů dlouhém úseku tratě 
z Poznaně do Zakrzewu. Tato hu-
dební slavnost se z velké části děje 
přímo v jedoucím vlaku, ale hraje se 
třeba i na zastávkách, kudy vlak pro-
jíždí, na nástupištích a nádražích,“ 
přiblížil atmosféru fotograf Pavel 
Ondrůj, který je známý také coby 
zakladatel hudebního festivalu Blues 
nad Bečvou. 
Součástí výstavy je i doprovodná 
expozice ve vitrínách, jež prezentuje 
ukázky z historie fototechniky, a sice 
fotoaparáty a zvětšovací přístroje fir-
my Meopta. Snímky budou k vidění 
do 2. srpna, kdy je na zdech galerie 
vystřídají obrazy malíře a hudebníka 
Ivana Mládka.  (lG)

Fotografie Pavla Ondrůje jsou v galerii města k vidění po celý červenec.

  Foto: Pavel Ondrůj

Venkovní plavecký areál v Přerově 
je veřejnosti otevřen už od 18. červ-
na, od 1. července je otevírací doba 
prodloužena od 10 do 20 hodin, 

koupaliště v Penčicích otevírá své 
brány od 1. července od 9.30 do 
19 hodin. 

(ilO)
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Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Magistrátu města Přerova informuje:

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
A PAMÁTKOVÁ PÉČE 
V ROCE 2015
Stav ovzduší ve městě Přerově
V Přerově se měří kvalita ovzduší (imise) v automatické imisní monitorovací stanici 
u kina Hvězda, jejím provozovatelem je Český hydrometeorologický ústav, ostravská 
pobočka, v roce 2015 došlo ke kompletní výměně tohoto zařízení. V roce 2015 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, přesněji maximálně 
povolený počet překročení byl splněn). U ozonu došlo ke 34 překročením přípustné 
četnosti maximálního denního osmihodinového průměru (limit ve výši 120,0 µg/m3 
a počet překročení 25 za rok). Plnění imisního limitu pro ozon se vyhodnocuje na 
základě průměru za tři kalendářní roky, v roce 2015 byl průměr 25 překročení za tři 
roky překročen. U znečišťující látky suspendované částice PM10 (polétavý prach) byl 
v roce 2015 překročen 24hodinový limit 31krát (stanovená přípustná četnost činí 35x) 
a tedy celkově limit překročen nebyl. Průměrná roční koncentrace PM

10 
byla naměřena 

v úrovni 27,9 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 2015

Přerov 51 42 35 32 32 39 44 45 42 42 41 30,4 29,5 32 34,8 32 31 31 29,7 27,9

Olomouc 39 40 29 28 34 42 48 48 35 42 48           33,4 31,9 32,1 30,2

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 28,6 
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Roční průměry koncentrací PM10

Magistrát pro obyvatele města zveřejňuje informace o kvalitě ovzduší v Přerově pro-
střednictvím velké světelné tabule na Velké Dlážce a stejné informace jsou zveřejňo-
vány na světelné tabuli naproti autobusovému nádraží.

Každou čtvrthodinu se na tabulích objevují aktuální hodnoty množství znečišťujících 
látek měřených u kina Hvězda Českým hydrometeorologickým ústavem. Tabule jsou 
využívány i v případě vysokých koncentrací znečišťujících látek v ovzduší.

Obyvatelé Přerova tak byli v roce 2015 upozorněni na vysoké koncentrace částic PM
10 

při epizodě ve dnech 22.–23. 1. a 5.–8. 11., od 6. do 8. 11. jezdila městská autobusová 
doprava zdarma kvůli snížení emisí z provozu motorových vozidel.

Informační systém jsme využili počátkem září při informování obyvatel v případě úniku 
naftalenu z dopravního prostředku na vozovku při autohavárii ve městě.

Na závěr roku 2015 jsme evidovali okolo 1800 občanů využívajících zdarma magis-
trátem zasílané SMS informace o zhoršené kvalitě ovzduší, nárůst počtu uživatelů této 
služby činil oproti předchozímu roku více než 30 %.

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 emisní  limit, což  je nejvýše přípustné množství znečišťující  látky nebo 
skupiny znečišťujících látek vnášené do ovzduší ze stacionárního zdroje. 

Vývoj emisí tuhých znečišťujících látek u největších znečišťovatelů v letech 2001–2015 (v t/rok):
  PRECHEZA DALKIA (VEOLIA) 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

2015 10,10 2,23 9,16 21,49
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Celkové množství emisí tuhých znečišťujících látek významných producentů
v tunách za období let 2001 – 2014

STAV ZNEČIšTěNÍ OVZDušÍ, IMISE
Imisemi se rozumí množství znečišťujících látek obsažených v ovzduší, tedy to, co sku-
tečně 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 ná-

sledující tabulce a grafu. Protože v předchozích letech byly měřené hodnoty u NO
2
 nízké, 

tak 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 2015

SO
2

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 3,8

NO
2

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 27,9
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Hodnoty ročních průměrů koncentrací znečišťujících látek
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Poznámka: Pro PM
10

 je stanoven roční imisní limit ve výši 40 µg/m3, pro NO
2
 je to 40 µg m3 

a pro SO
2
 není stanoven.
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Od roku 2007 začalo město na pěti místech opět měřit prašný spad, od roku 2011 i v Čekyni, 
který vypovídá o zatížení jednotlivých oblastí prachem. Tato měření každým rokem potvr-
zují, že největší prašný spad je v okolí křižovatky Komenského-Novosady, tato lokalita je 
významně zatížená vysokou frekvencí dopravy, hodnoty jsou zde nejvyšší ze všech měře-
ných míst, což je velmi dobře patrné i v grafu. 

Výsledky měření prašného spadu v Přerově v roce 2015
HODNOTA g/m2/30 dní (t/km2/30 dní)

místo 
měření

měsíc

průměr
leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Dida 2,20 1,60 2,80 0,80 2,70 3,40 1,80 3,70 1,90 4,00 8,10 1,00 2,83

křižovatka 
Komenského 
Novosady

9,20 8,60 11,40 9,50 11,30 13,40 12,10 6,80 8,70 8,60 18,70 7,80 10,51

Dalkia 2,20 0,70 1,60 1,80 2,70 6,30 2,30 2,60 1,30 1,20 1,10 1,60 2,12

Precheza 2,50 1,30 2,70 3,20 4,00 4,80 3,90 3,00 – 2,00 0,60 0,60 2,60

TSMP 
zahradnictví 
Michalov

1,80 1,10 1,20 1,30 1,90 3,90 5,40 1,50 1,30 0,90 2,20 0,80 1,94

Čekyně 1,20 0,50 1,50 1,60 2,00 4,10 1,60 1,60 2,10 2,00 0,40 0,50 1,59

PRŮMěR 3,18 2,30 3,53 3,03 4,10 5,98 4,52 3,20 3,06 3,12 5,18 2,05 3,60
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Prašný spad v Přerově 2015

DIDA

KŘIŽOVATKA
KOMENSKÉHO 
NOVOSADY

DALKIA

PRECHEZA

TSMP
ZAHRADNICTVÍ 
MICHALOV

ČEKYNĚ

PRŮMĚR

Srovnání výsledků měření prašného spadu v Přerově za roky 2007–2015
HODNOTA g/m2/30 dní (t/km2/30 dní)

 místo měření

rok Dida Kratochvílova
křižovatka 

Komenského
Dalkia (Veolia) 

areál
Precheza

TSMP 
zahradnictví

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

2015 2,83 10,51 2,12 2,60 1,94 4,00
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Prašný spad v Přerově za roky 2007–2015 v g/m3 za 30 dnů

POKuTY, ZÁVAZNÁ STANOVISKA, VYjÁDŘENÍ ObECNÍhO úŘADu 
V roce 2015 byly v souvislosti s ochranou ovzduší uloženy čtyři pokuty (ve většině přípa-
dů za opalování umělohmotných kabelů). V témže roce bylo vydáno ve správním obvodu 
obce s rozšířenou působností 144 závazných stanovisek z hlediska ochrany ovzduší u tak 
zvaných nevyjmenovaných stacionárních zdrojů podle zákona o ochraně ovzduší. Podle 
stejného zákona bylo vydáno v jednom případě vyjádření obecního úřadu k umístění vy-
jmenovaného zdroje.

VlIV DOPRAVY NA OVZDušÍ
Roku 2015 provozovala přerovská městská autobusová doprava 13 autobusů na CNG (stla-
čený 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 infor-
mování veřejnosti o záměrech investorů významných staveb, které podléhají procesu EIA. 
V roce 2015 bylo v rámci procesu EIA projednáno 16 záměrů (např. Technologický celek 
Den Braven Přerov, výroba kapalných produktů).
Podle zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru zne-
čišťování (IPPC) bylo v roce 2015 naším úřadem evidováno šest významnějších akcí (např. 
změna integrovaného povolení Teplárna Přerov – zařízení pro kogeneraci tepla a elektric-
ké energie) a dvě akce dle zákona o prevenci závažných havárií (např. pokračování řízení 
o schválení bezpečnostní zprávy pro Precheza a. s.).

Ochrana přírody a krajiny, veřejná zeleň
KÁCENÍ DŘEVIN
V roce 2015 jsme vydali 172 (121) rozhodnutí, kterými jsme povolili kácení 438 stromů 
(453) rostoucích mimo les a nepovolili jsme kácení 49 stromů (4). Převážná část těchto 
dřevin (stromů a keřů) byla povolena vykácet z důvodu stavební činnosti, nevyhovující 
provozní bezpečnosti, stáří dřevin nebo nevhodného umístění. Dále jsme přijali 54 (27) 
oznámení o kácení dřevin, jejichž kácení bylo provedeno z důvodů pěstebních nebo zdra-
votních. Velký počet dřevin musel být vykácen kvůli jejich poškození při ledové kalamitě 
v prosinci 2014 a také při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů, např. elektrizač-
ního, vodního, silničního a drážního zákona. Na základě těchto oprávnění byly vykáceny 
dřeviny vzrostlé převážně přirozeným náletem, kdy se jednalo o opatření k zabránění ne-
příznivých vlivů na zařízení správců sítí a zařízení, odstraňování zdrojů ohrožení těchto 
zařízení a zajištění jejich bezpečného provozu. Náhradní výsadba byla uložena v počtu 
328 (581) stromů a keřů. 
Poznámka: V závorce jsou pro srovnání uvedeny údaje za rok 2014.

PAMÁTNÉ STROMY 
V správním obvodu Magistrátu města Přerova, jako obce s rozšířenou působností, se na-
cházelo celkem 12 památných stromů, z toho dva na území města Přerova. Líska turecká 
se však v srpnu i přes předchozí ošetření vyvrátila a padla k zemi. 
Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) v ulici 
Šrobárova, významný solitér a esteticky hod-
notný exemplář domácí dřeviny o výšce asi 
20 m a stáří asi 140 let. Vlivem stáří a klimatic-
kých podmínek došlo ke zhoršení zdravotního 
stavu stromu. Aby nedošlo k havarijní situaci, 
bylo provedeno odborné posouzení zdravot-
ního stavu a navržena opatření k podpoře vi-
tality, provedení zdravotního a odlehčovacího 
řezu. Realizaci opatření zajistí v roce 2016 
město Přerov.
Líska turecká (Corylus colurna) na nábřeží Rudolfa Lukaštíka, významný solitér a es-
teticky hodnotný exemplář cizokrajné dřeviny o výšce asi 20 m a stáří zhruba 120 let. Na 
konci října 2014 bylo u této dřeviny provedeno odborné ošetření a úprava jeho nejbližšího 
okolí. V rámci ošetření byl proveden zdravotní a redukční řez. Pro posílení a podporu vita-
lity stromu byla realizována opatření na zlepšení hydrobilance stromu aplikací mykorhizy. 
Přes všechna dlouhodobě prováděná podpůrná opatření došlo v srpnu 2015 k neočekáva-
nému pádu stromu, naštěstí bez dalších následků. Město tak přišlo o jeden z chráněných 
stromů, který tvořil dominantu nábřeží. 

ZVlÁšTě ChRÁNěNÁ úZEMÍ 
Na území města Přerova se nachází:
•  Národní přírodní rezervace Žebračka – vyhlášena v roce 1949, původní výměra 234,9 ha; 
dubohabrový les, bučina a lužní porost, velmi bohaté ptačí refugium. Nově vyhlášeno 
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 součástí 
evropsky významné lokality „Bečva–Žebračka“.

•  Přírodní památka Na Popovickém kopci – vyhlášeno v roce 1949, výměra 3,32 ha; 
ostrůvek vzácné teplomilné a suchomilné květeny a zvířeny, doklad směru šíření teplo-
milné flóry na Moravě.
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•  Přírodní památka Malé laguny – vyhlášena v roce 2008, výměra 3,07 ha; mokřadní 
biotop mykologicky cenný, s pestrou faunou a flórou; viditelný proces postupného sa-
movolného zazemňování.

VýZNAMNÉ KRAjINNÉ PRVKY 
Významný krajinný prvek (VKP) je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnot-
ná 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 úze-
mí Přerova jsou:
•  Městský park Michalov – zaregistrovaný v roce 1994; kromě toho od roku 1992 je kul-
turní památkou. Jedná se o pozůstatek lužního lesního porostu se zachovalou přirozenou 
druhovou skladbou dřevin a bylinného patra. V roce 2015 byly v parku provedeny práce 
dle „Návrhu pěstebních opatření a výsadeb pro park Michalov v Přerově“ s cílem pro-
dloužit existenci mnoha stromů v parku, dosadit stromy tak, aby byly v souladu s původ-
ním kompozičním záměrem zahradního architekta Františka Thomayera a stabilizovat 
parkové porosty do budoucna. 

•  Vápencové zmoly – v Žeravicích, zaregistrované v roce 1996. Jedná se o terénní deprese 
vzniklé pomístnou těžbou vápence v minulosti. Významně jsou zde zastoupeny původní 
druhy rostlin, a to i ohrožené a silně ohrožené druhy.

•  Malá lipová – v Žeravicích, zaregistrovaná v roce 1996; opuštěné plochy po těžbě písku 
s přilehlým úvozem. Severní strana je tvořena strmou stěnou. Z hlediska ornitologického 
představuje lokalita významné hnízdiště řady druhů ptáků.

•  Skalice – Žeravice, zaregistrovaná v roce 1996. Jedná se o zmoly po těžbě vápenců, jsou 
obklopeny 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.) – Přerov, vyhlášený v roce 2001, jedná se o význam-
ný exemplář popínavé dřeviny (stáří více než 30 let) pokrývající plochu štítu bytového 
panelového domu. Vlivem nepříznivých klimatických podmínek došlo koncem roku 2014 
k mechanickému poškození rostliny silnou vrstvou námrazy. Horní část rostliny se vlivem 
nepříznivých klimatických podmínek odtrhla od štítové zdi domu a hmota se zřítila na 
sousední zahradu. Rostlina 
byla  ošetřena,  zakrácena 
a ponechána k dalšímu růstu. 
Reakce rostliny na provedená 
opatření byla z biologického 
hlediska relativně příznivá. 
Přírůstky za rok 2015 do dél-
ky byly sice poměrně malé, 
ale hlavní rostlina začala vý-
razně košatět. Tímto růstem 
však hrozí za nepříznivých 
klimatických podmínek (sníh, 
námraza, ledovka, vichřice 
apod.) stejně hluboké poško-
zení jako na konci roku 2014. 
Rostlina ztratila svůj estetic-
ký význam a ztratila hodno-
ty, z tohoto důvodu byla její 
ochrana zrušena.

VEŘEjNÁ ZElEŇ
Oddělení ochrany životního prostředí zajistilo osazení tabule k významnému stromu mo-
ruše bílé (Morus alba) ve Dvořákově ulici. Přerovská moruše patří mezi nejstarší známé 
moruše v České republice. Kmen stromu byl v minulosti při stavbě chodníku poškozen, 
ale celkově zhoršený zdravotní stav odpovídá vysokému stáří této dřeviny. Přes zhoršený 
zdravotní stav (posouzený v roce 2014 Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR) a vyso-
ký věk je fyziologická vitalita tohoto stromu stále velmi dobrá. Bylo provedeno ošetření 
stromu pro podpoření jeho vitality a růstu. 
Odbor ve spolupráci se Spolkem PREDMOSTENZIS připravil podklady pro zpracování 
„Studie veřejného a komerčního využití ploch Knejzlíkových sadů v Přerově-Předmostí“, 
která volně navazuje na studii „Přerov – Knejzlíkovy sady, studie funkčního využití úze-
mí“. Autorkou obou studií je Ing. Hana Tomaštíková z Olomouce. Obě studie mají za 
cíl stanovit kroky k obnovení a zatraktivnění původních Knejzlíkových sadů nad roklí. 
K zatrak tivnění určitě přispělo vybudování experimentálního vinohradu, kde bylo vysa-
zeno celkem 2600 hlav vinné révy, odrůdy Rulandské modré a Chardonnay, Tramín čer-
vený, Hibernal a Kerner.

GEOGRAFICKY NEPŮVODNÍ  INVAZNÍ ROSTlINY A DŘEVINY
 Invazní druhy rostlin a živočichů mají silný sklon šířit se do přirozených i polopřiroze-
ných společenstev a nakonec za vhodných podmínek na vhodných místech převládnout 
nad druhy geograficky původními, jedná se o druhy konkurenčně velmi silné s vysokou 
rozmnožovací a rozšiřovací schopností.
V průběhu roku byl zatím na zkušebním území ohraničeném ulicemi Lipnická, Velká 
Dlážka, Bečvou a Žebračkou proveden odborným praktikantem monitoring výskytu kříd-
latky, javoru jasanolistého, akátu a netýkavky. Výskyt těchto invazních rostlin byl zmapován 
a graficky i textově zpracován i v rámci bakalářské práce úspěšně obhájené v roce 2016. 
Orgán ochrany přírody má v úmyslu pokračovat v této spolupráci a zadat takový průzkum 
i v navazujícím území.

Památková péče
Na území Přerova, jako obce s rozšířenou působností, je evidováno 141 nemovitých kul-
turních 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 památ-
kových zón, tak i kulturních památek. Samotné město Přerov bylo v roce 2015 obohaceno 
o novou kulturní památku. Jedná se o základy sboru a domu se školou jednoty bratrské 
v lokalitě Na Marku.

PROGRAM ObNOVY KulTuRNÍCh PAMÁTEK 
PROSTŘEDNICTVÍM ObCÍ S ROZšÍŘENOu PŮSObNOSTÍ
Dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 
působností“ byl Ministerstvem kultury vyhlášen již poosmé. Tento dotační titul je určen 
na obnovu kulturních památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních 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 2015 určena 
k rozdělení částka ve výši 484 tisíc korun. Po provedeném správním řízení byly Ministerstvem 
kultury poskytnuty účelové finanční prostředky na částečné pokrytí obnovy památek:
•  Obnova interiéru zvonice v Dřevohosticích (95 tis. Kč)
• Židovský hřbitov v Kojetíně – 1. etapa konzervace náhrobků (95 tis. Kč)
•  Oprava střechy čp. 796 (bývalého rabínského domu) v Kojetíně (115 tis. Kč)
•  Oprava hodinového stroje a zvonů, včetně souvisejících prací v kostele sv. Jakuba Většího 
v Rokytnici (129 tis. Kč)

•  Restaurování sochy J. A. Komenského v Přerově (50 tis. Kč)

PROGRAM REGENERACE MěSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY PŘEROV 
Zastupitelstvo města Přerova na jednání konaném dne 9. 12. 2013 schválilo „Aktualizaci 
Programu regenerace MPZ Přerov pro období 2014–2018“. V roce 2015 byla prováděna 
obnova kaple sv. Jiří na Horním náměstí. Stavební práce byly provedeny v rozsahu II. 
etapy celkové obnovy v hodnotě díla 1 108 645 korun za finančního spolupodílu města 
ve výši 111 tisíc korun, Ministerstva kultury ČR ve výši 400 tisíc, Olomouckého kraje ve 
výši 490 tisíc a vlastníka, který přispěl 107 645 korunami. 

PODPORA ObNOVY EXTERIÉRu STAVEb
Již od roku 2001 město poskytuje dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb. 
Od roku 2006 jsou dotace poskytovány podle zastupitelstvem schválených Zásad pro posky-
tování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova. 
K rozdělení pro tento rok byla schválena částka v celkové výši 150 tisíc Kč. Finanční podpora, 
o kterou požádali dva vlastníci, byla Zastupitelstvem města Přerova schválena takto: 
•  vlastníkům objektu Macharova 39, Přerov, na výměnu střešní krytiny a klempířských 
prvků ve výši 50 tisíc Kč,

•  vlastníkovi objektu Horní náměstí 12, Přerov, na výměnu střešní krytiny a klempířských 
prvků ve výši 50 tisíc Kč.

VÁlEČNÉ hRObY
Odbor vede na základě zákona o válečných hrobech a pietních místech, evidenci váleč-
ných 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. 
2015 evidováno 172 válečných hrobů, přičemž se válečným hrobem ve smyslu zákona 
rozumí místo, kde jsou pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v důsledku aktivní účasti 
ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, anebo ostatky osob, které 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. 
2015 vedeno 2 308 pohřbených či připomenutých osob. 
U příležitosti 70. výročí konce 2. světové války byla na Švédských šancích na vydláždě-
ném kříži odhalena pamětní deska s popisem hrůzných událostí souvisejících s brutální 
popravou 267 karpatských Němců. A na městském hřbitově byl upraven pomník věnovaný 
jejich památce, který byl doplněn o dvě žulové desky se jmény popravených. 
Význam Přerovského povstání připomíná nová pamětní deska Karla Brady padlého 
1. 5. 1945 na Tyršově mostě.
Odborem byly zahájeny přípravy na realizaci naučné stezky „Po stopách války z roku 1866 
na Přerovsku“. Stezka má čtyři zastavení, byla otevřena u příležitosti 150. výročí prusko-
-rakouské války v roce 2016. 

DNY EVROPSKÉhO DěDICTVÍ
Dny evropského dědictví (EHD – European Heritage Days) jsou již tradiční a letitou vý-
znamnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí. České ná-
rodní téma vyhlášené pro rok 2015 znělo: „Památky znovuzrozené“.
V Přerově bylo ve dnech 5.– 6. a 13. září otevřeno 11 památek, které v rámci doprovodných 
akcí (prohlídky kostelů s výkladem, výstavy) navštívilo 3 980 zájemců. 

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 sou-
ladu se zastupitelstvem schválenými zásadami pro poskytování dotací na podporu aktivit 
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v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. V roce 2015 získalo podporu 
deset aktivit v úhrnné částce 206 100 korun.
Střední průmyslová škola, Přerov na aktivitu Ekovýuka–Voda, 9000 Kč,
Základní škola Želatovská na aktivitu Živý plot je lepší než betonová zeď 9000 Kč,
Mateřská škola Máchova 14 na aktivitu Přírodní zahrada MŠ Přerov, Sokolská 26 U za-
jíčků, 2. etapa, 25 800 Kč,
Středisko volného času ATLAS a BIOS na aktivitu Environmentální zájmové vzdělávání 
ve školním roce 2015/2016, 22 350 Kč,
Základní škola Trávník na aktivitu Tajemství ukrytá pod stébly trávy, 26 500 Kč,
Moravský ornitologický spolek – středomoravská pobočka ČSO, na aktivitu Příprava 
nového výukového programu pro školy – Budkování a krmítkování, 15 300 Kč,
ORKAPROJECTS, se sídlem Svrčov 1, Výroba a instalace ptačích budek, krmítka a na-
učné cedule do veřejných prostor Přerova, 21 150 Kč,
Muzeum Komenského v Přerově na aktivitu Táhni, ...ale vrať se!, 19 000 Kč,
Základní škola Svisle na aktivitu Vybudování odborné přírodopisné učebny, 29 000 Kč,
Mateřská škola Komenského 25 na aktivitu Zlaté dětské ručičky 29 000 Kč.
Dále byla přímou dotací ve výši 250 000 Kč podpořena činnost střediska environmentální 
výchovy včetně záchranné stanice pro handicapované živočichy v areálu ORNIS Muzea 
Komenského v Přerově (Ornitologická stanice). 

STŘEDISKO ENVIRONMENTÁlNÍ VýChOVY A ZÁChRANNÁ 
STANICE PRO hANDICAPOVANÉ ŽIVOČIChY
Středisko environmentální výchovy (SEV) a Záchranná stanice pro handicapované ži-
vočichy sídlí v areálu Ornitologické stanice (ORNIS) Muzea Komenského v Přerově 
v Bezručově ulici. ORNIS se pravidelně a dlouhodobě podílí na organizaci každoroč-
ních akcí pro veřejnost, přednášek a výstav, součástí bohaté programové nabídky jsou 
i výukové programy pro školy (v r. 2015 návštěvnost 2646 žáků a pedagogů), houbařská 
poradna (zodpověděla v roce 2015 celkem 374 dotazů). ORNIS v roce 2015 navštívilo 
9234 návštěvníků. Od roku 2006 funguje také Ekoporadna, která od pondělí do pátku 
od 8 do 16 hodin zodpovídá dotazy z oblasti ochrany zvířat a péče o zraněné živočichy, 
všeobecné ochrany životního prostředí, zeleně, přírodních zahrad a podobně. V r. 2015 
bylo zodpovězeno 990 takových dotazů. Kontakt na ekoporadnu: 581 219 910.

Záchranná stanice pro handicapované živočichy je od 3. srpna 2009 řádně registro-
vanou záchrannou stanicí, je určena k rychlému ošetření a dočasné péči o živočichy, 
zejména ptáky, kteří nejsou následkem zranění či jiných závažných okolností schopni 
přežít ve volné přírodě. V roce 2015 zaměstnanci záchranné stanice přijali zatím nej-
větší množství živočichů za dobu její existence, a to 263 živočichů. Z tohoto počtu se 
podařilo 83 zvířat úspěšně vypustit do volné přírody, 19 zvířat předat dalším odbor-
níkům k dochování a přípravě na vypuštění (jednalo se především o netopýry a mladé 
dravce). Tradičně byla nejvíce přijímána mláďata ježků západních – celkem 55 jedinců, 
dále 17 jedinců netopýrů různých druhů. Z ptáků to byla nejčastěji poštolka obecná 
a mladí rorýsi (27). Za jeden z mnoha úspěšných případů lze zmínit zdařilou operaci 
zlomené nohy u kalouse pustovky, kdy mohla být tato vzácná sova znovu vypuštěna 
do přírody. V současné době zůstává ve stanici ve stálé péči 14 trvale handicapovaných 
zvířat – tři káňata lesní, tři kalousi ušatí, dva kalousi pustovky, čtyři poštolky obecné 
a jeden havran polní – všichni s poraněnými křídly. V trvalém chovu je dlouhodobě také 
čáp černý s křídlem poraněným pravděpodobně o dráty elektrického vedení. Záchranná 
stanice je využívána i k osvětové činnosti jako součást organizovaných prohlídek a vý-
ukových programů. Kontakt: 581 219 910, 724 947 543, 724 947 544.

CENTRuM EKOlOGICKÉ VýChOVY STŘEDISKA VOlNÉhO ČASu 
ATlAS A bIOS PŘEROV
BIOS je součástí Střediska volného času ATLAS a BIOS, což je školské zařízení pro 
zájmové vzdělávání, které vzniklo sloučením dvou volnočasových zařízení s dlouhole-
tou tradicí. 
Středisko ekologické výchovy se zaměřuje na přírodovědné zájmové kroužky a kurzy, ekolo-
gické vzdělávání a výchovu realizuje také v rámci výukových programů pro všechny věkové 
skupiny dětí, žáků a studentů, je organizátorem mnoha soutěží a akcí. Činnosti z oblasti 
chovatelství, ekologie, přírodních věd jsou vedeny odbornými pedagogickými  a externími 
pracovníky. Rodiče si mohou vybrat z bohaté nabídky kroužků pro děti od 6 let. 
Na pracovišti BIOS jsou organizovány hlavně soutěže s přírodovědnou tematikou a okresní 
a krajská kola biologických olympiád. SVČ v BIOS pořádá výstavy, exkurze, pobytové 
nebo příměstské tábory, spoluorganizuje celosvětové tematické akce (Den Země, Dny 
stromů, zvířat, vody a dětí), zajišťuje praxi středoškolských studentů, v rámci Ekoporadny 
(PET poradna) poskytuje konzultační a poradenskou činnost k chovu drobných zájmových 
i exotických zvířecích mazlíčků.

ZElENÁ INFORMACÍM 2015
Statutární město Přerov se v roce 2015 umístilo na 1. místě pátého ročníku soutěže 
„Zelená informacím“, která je pořádána Týmovou iniciativou pro místní udržitelný rozvoj 
a Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze. Soutěž probíhá pod 
záštitou Ministerstva životního prostředí a Svazu měst a obcí České republiky. V soutěži 
se posuzují všechna města v Česku s počtem obyvatel 5000 a výše. Hodnotitelé ocenili 
webové stránky města Přerova, jež si dlouhodobě uchovávají svou kvalitu a také to, že 
na životní prostředí je kladen velký důraz. Jsou podle jejich mínění vyvážené a dobře 
zpracované ve všech hodnocených kategoriích. Mohou tak být příkladem jednoduchého, 
přesného a přímočarého konceptu webových stránek měst.

OSVěTOVÁ AKCE uKlIĎME ČESKO
Druhý ročník celorepublikové akce „UKLIĎME ČESKO“ proběhl v sobotu 18. dubna 
2015. Zapojilo se 34 nadšenců (úředníci, veřejnost, děti ze 4. třídy ZŠ Svisle, členové 
Pirátské strany) kteří dobrovolně a důkladně uklidili a vyčistili břehy Strhance v úseku od 
Velké Dlážky až po areál firmy Visimpex a lokalitu pod železniční tratí v místech tak zvané 
myší díry v Předmostí. Dobrovolníci sesbírali 65 pytlů odpadu, který odvezli pracovní-
ci Technických služeb. Kromě už tradičních PET lahví, plechovek, skla, papíru a textilu 
úklidové čety z tůně pod tratí vylovily velký chladicí pult bez technologického zařízení, 
dále nalezly vnitřní dveře včetně skleněné výplně, několik pneumatik, mikrovlnku, dětské 
boby, kabelky, batohy a jiné odložené předměty.

SOuTěŽ PRO šKOlY VE SběRu bATERIÍ
Soutěž základních škol na území města Přerova v odděleném sběru použitých baterií a mo-
nočlánků probíhá už od školního roku 2004/2005. Od 1. ledna 2006 se do této soutěže 
zapojily i mateřské školy. Baterie, které děti přinesou do škol a školek, svážejí Technické 
služby města Přerova do sběrného dvora a následně je předávají prostřednictvím systému 
ECOBAT k dalšímu využití.
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 2014/2015 bylo k 22. květnu 2015 vytříděno celkem 3716 kg použitých baterií, 
což byl rekord od začátku soutěže (vloni to bylo 3331,5 kg). Z tohoto množství základní školy 
nasbíraly 1052 kg, mateřské školy 2664 kg. Nejlépe si vedla MŠ Máchova 14 – odloučené 
pracoviště Sokolská 26, jejíž děti sesbíraly celkem 710 kg použitých baterií, což představuje 
mimořádných 28,4 kg na žáka. V kategorii základních škol zvítězila ZŠ J. A. Komenského 
a MŠ, Přerov-Předmostí s 534 kg odpadu, což je 1508 kg/žáka. Od zahájení sběru použitých 
baterií ve školách, tj. od školního roku 2004/2005 do 22. května 2015 bylo vytříděno celkem 
úctyhodných 24 428 kg.
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Komunální odpad
Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů vznikajících na území města Přerova se řídí obecně závaznou vyhláškou o naklá-
dání s komunálním odpadem na území města Přerova. V souladu s OZV občané povin-
ně třídí papír, sklo, plasty a nápojové kartony, textil, kovy, biologicky rozložitelný odpad, 
nebezpečné složky komunálního odpadu, objemný a zbytkový komunální odpad. 
Každý občan města Přerova vyprodukoval v roce 2015 402,2 kg komunálního odpadu 
(v roce 2014 410,25 kg, v roce 2013 310,23 kg, v roce 2012 341,6 kg, v roce 2011 377,9 kg, 
v roce 2010 355 kg), z toho vytříděného 184,5 kg (v roce 2014 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), což představuje 45,87 hmot-
nostních procent z celkového množství komunálního odpadu (v roce 2014 38,84 %, v roce 
2013 18,62 %, v roce 2012 13,8 %, v roce 2011 19 %, v roce 2010 14,17 %).

Množství jednotlivých složek komunálního odpadu (v tunách) v letech 2010–2015
Druh odpadů 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Papír 1 553 1 612 1 368 1 149 1 514,96x  2 094,04x

Sklo 438 454,6 419,3 427,7 460,24   461,44

Plasty 278 230,42 209,25 250,8 313,84    359,99

Nápojový karton 8,2 11,2 10,81 13,94 19,20     19,29

Bioodpad 29,20 104,09   1 986,89

Kovy 841 1,67 491,49 4 470,13xx 2 938,50xx

Textil 89,9 88,70 112,10 98,35 121,74

Pneumatiky 1,7 16,8

Nebezpečný odpad 13,6 11,55 15,55 20,32 26,11 22,78

Ostatní odpad 1,34 38,05 93,80xxx

Objemný odpad 2 595,3 2 651 2 674 2 219,20 2 435,26 2 440,13

Směsný (zbytkový) komunální odpad  11 298 11 202 10 502,80 9 088,20 8 317,72 6 968,73

Biologicky nerozložitelný odpad 91,25 340,98 147,04
CElKEM 16 185,8 17 121,5 15 300,55 13 894,6 18 138,92 17 654,37

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 93,72 t, jedlý olej a tuk 0,077 t
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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 2015 tato odměna činila 4 691 299 Kč (v roce 2014 – 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 61Kč). Finanční prostředky z této odměny byly v roce 2015 použity především 
na zpracování projektové dokumentace a vybudování kontejnerových stanovišť sběrných 
nádob na tříděný komunální odpad. 

SběR POuŽITÉhO TEXTIlu
Sběr oděvů, textilu a obuvi probíhá v Přerově od roku 2010 prostřednictvím speciálních 
kontejnerů umístěných na veřejně přístupných stanovištích. Provozovateli těchto 
kontejnerů byla v roce 2015 společnost TextilEco a.s (dříve Revenge, a. s.) a firma Daniel 
Badura. 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 zavázaných 
igelitových pytlích nebo taškách, boty nejlépe svázané po párech. Sběr použitého textilu 
je zajišťován rovněž prostřednictvím dvou sběrných dvorů v ulici Na Hrázi 17, v areálu 
technických služeb a v ulici Gen. Fajtla v areálu bývalých želatovských kasáren.

SběR bIOODPADu 
V rámci zavádění systému odděleného sběru a svozu bioodpadu ve městě byla v průběhu 
měsíců ledna a února 2015 zahájena distribuce 3500 nádob á 240 litrů na bioodpad, 
600 kompostérů á 700 litrů a 1200 kompostovacích sil à 900 litrů. Nádoby byly poskytnuty 
domácnostem v rodinné zástavbě, kompostéry a kompostovací sila obdrželi ti občané, 
kteří si o ně požádali v rámci dotazníkové akce. Nádobami à 240 litrů na bioodpad byla 
vybavena také sídliště ve městě, základní školy obdržely kompostéry a kompostovací 
sila. Zavádění třídění bioodpadu a distribuce nádob, kompostérů a kompostovacích sil 
bylo doprovázeno osvětovou kampaní prostřednictvím letáků, kabelové televize, tisku 
a na webových stránkách města a technických služeb. Byla zřízena e-mailová adresa: 
brko@prerov.eu pro případné dotazy a podněty občanů k problematice třídění bioodpadu. 
V souvislosti se zavedením třídění bioodpadu byl v zástavbě rodinných domů a v místních 
částech města zaveden v období od března do konce listopadu střídavý svoz zbytkového 
komunálního odpadu (v lichém týdnu) a bioodpadu (v sudém týdnu).

ZPěTNý ODběR VýRObKŮ
V roce 2015 odevzdali občané v rámci zpětného odběru výrobků 125,151 tuny a 3474 kusů 
elektrozařízení (např. lednice, televizory, počítače, varné konvice, zářivky, výbojky apod.) 
a 3270 kg použitých baterií (zejména v rámci sběru použitých baterií v přerovských školách). 
Místy zpětného odběru výrobků v Přerově jsou sběrné dvory, dále červené kontejnery 

v počtu 18 kusů, umístěné na veřejně přístupných stanovištích, sběrné nádoby, tzv. E-boxy ve 
veřejně přístupných prostorách budov magistrátu a další místa zpětného odběru v některých 
školách a prodejnách. Zpětnému odběru výrobků podléhají rovněž pneumatiky. V roce 2015 
převzaly technické služby celkem 17,08 tuny pneumatik, které byly následně použity jako 
konstrukční vrstva při výstavbě rekultivačních obvodových hrázek na skládce komunálního 
odpadu v Přerově-Žeravicích v souladu s provozním řádem této skládky. 
V měsíci září 2015 se v Přerově uskutečnila ekologicko-naučná akce pod názvem „Recyklujte 
všema deseti“, jejímž pořadatelem byl kolektivní systém ELEKTROWIN. Účelem této 
akce bylo zábavnou formou informovat o důležitosti ekologické recyklace a motivovat ke 
správné recyklaci odevzdáním vysloužilých elektrospotřebičů na místa zpětného odběru.

POPlATEK ZA PROVOZ SYSTÉMu ShROMAŽĎOVÁNÍ, 
SběRu, PŘEPRAVY, TŘÍDěNÍ, VYuŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ 
KOMuNÁlNÍCh ODPADŮ
V roce 2015 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 
k pobytu hlášena žádná fyzická osoba, činil 325 Kč.
Informace k provozování systému nakládání s komunálním odpadem: Odbor správy ma-
jetku a komunálních služeb magistrátu (tel.: 581 268 276) nebo Technické služby města 
Přerova, s. r. o. (tel.: 581 291 111).

Vodní hospodářství na území města Přerova 
a v jeho místních částech
VODNÍ TOKY 
Nejvýznamnějším vodním tokem protékajícím Přerovem v délce asi 9,5 km je řeka Bečva. 
Její tok vytvářejí dva pramenné toky - Rožnovská Bečva (38 km) a Vsetínská Bečva (59 km). 
Oba toky pramení ve Vsetínských vrších a mají soutok ve Valašském Meziříčí. Odtud již vodní 
tok pokračuje jako Spojená Bečva a k 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 urču-
jící je výška hladiny měřená na limnigrafické stanici Dluhonice. Mapu záplavového 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)

Limnigrafická stanice Dluhonice  Vodočetná lať u limnigrafické stanice

Na řece Bečvě nebylo v roce 2015 dosaženo žádného stupně povodňové aktivity. Aktuální in-
formace 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 povodeň a zároveň je vy-
mezena aktivní zóna. V aktivní zóně záplavového území se nesmějí 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 24.–31. 7. 2015 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 vytipovaných místech.
V roce 2015 postihlo území České republiky extrémní sucho, které se projevilo i na území 
Přerova. Příčinou sucha byl nedostatek srážek kombinovaný s vysokou teplotou a vel-
kým výparem. Z důvodu přetrvávajících klimatických podmínek, jejichž vlivem došlo ke 
kritickému snížení průtoků ve vodních tocích a tím ke kyslíkovému deficitu a k vážnému 
ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů, přistoupil vodoprávní úřad k vydání 
opatření v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 vodního zákona a formou opatření obecné 
povahy zakázal obecné nakládání s povrchovými vodami ze všech vodních toků a vodních 
nádrží na území obce s rozšířenou působností Přerov.
Dalším důležitým vodním tokem je Strhanec. Tento mlýnský náhon při řece Bečvě začí-
ná u manipulačního stavidla v  Oseku nad Bečvou a dále přes Národní přírodní rezervaci 
Žebračka vtéká do Přerova, kde se jeho koryto rozdvojuje. Jedno z ramen se vlévá u přerovské 
Sokolovny zpět do Bečvy, druhé pak až u chemického závodu Precheza u Dluhonic. Na vodním 
toku jsou vybudovány čtyři malé vodní elektrárny, z toho tři 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 vodního toku 
hrozí především v zimním období, kdy při větších mrazech zamrzají česle u MVE Prelax, 
a tím je znemožněn plynulý průchod vod. 



Z tabulkového přehledu v porovnání s předešlým rokem vyplývá, že u tak zvané drobné 
zvěře, tedy bažantí, zaječí zvěře a kachny divoké nedošlo ke zvýšení početního zastoupe-
ní, což se projevilo i na výši odlovu. Také u kormorána velkého, kdy se od 1. 4. 2013 již 
nejedná o zvláště chráněný druh, došlo k nárůstu odlovu na základě škod způsobovaných 
na rybích osádkách v revírech v užívání MO ČRS Tovačov. V revírech MO ČRS Přerov se 
možnost jejich odlovu vyřizovala od druhé poloviny roku 2015. Dále docházelo k rozši-
řování teritoria výskytu některých nepůvodních a v krajině nežádoucích druhů zvířat, jako 
je mýval severní a psík mývalovitý. V případě mývala severního došlo k nárůstu odstřelu 
oproti předešlému roku. 
V roce 2015 bylo pro většinu uživatelů honiteb hrozbou riziko vzniku škod způsobovaných 
na polních kulturách v souvislosti se sezonním výskytem černé zvěře (prasete divokého) 
a daňčí zvěře. I když došlo ke vzniku škod na plodinách způsobených zvěří, nedošlo zatím 
ve všech případech k jejich vymáhání poškozeným subjektem u soudu. 
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U pozemků určených k plnění funkce lesa v územní působnosti se lesy ve větších kom-
plexech 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 nej-
větší podíl výměry lesa ve vlastnictví státu s právem hospodaření ve prospěch Lesů České 
republiky (přibližně 1780 ha). 

Zvyšování podílu listnatých dřevin je žádoucí i z hlediska přibližování k přirozené sklad-
bě dřevin v této oblasti. Nadále prioritním úkolem lesního hospodářství při zabezpečová-
ní veřejně prospěšných funkcí je ochrana lesního ekosystému a obnova lesních porostů. 
V roce 2015 bylo trvale odňato pouze 0,52 ha a dočasně 0,07 ha lesa, převážně v rámci 
stavební činnosti. 
Ze škodlivých činitelů se v  roce 2015 nejvíce podílel u hmyzích škůdců lýkožrout smrkový 
a lesklý v některých částech jehličnatých lesních porostů, jako důsledek rozpadu smrko-
vých porostů ve všech věkových stupních v rámci procesu chřadnutí smrkových porostů. 
Nadále se projevuje postupující škodlivé působení choroby v porostech jasanů, kterým je 
fytopatogen Chalara fraxinea Kow. 
Z hlediska nejzávažnějšího stavu ochrany lesa se v roce 2015 jevil proces tak zvaného 
chřadnutí smrků, který ohrožuje plnění funkcí lesa především v regionu střední a severní 
Moravy. V současnosti je již poškozena významná část smrkových porostů v nadmořské 
výšce do 600–700 m nad mořem, chřadnutí smrku však v některých lokalitách zasahuje 
již výše. Příčinou chřadnutí je zhoršení vlastností půdy způsobené nedostatkem hořčíku 
a vápníku ve svrchních vrstvách půdy, kde má smrk své kořeny. Problémy jsou způsobeny 
také vysazováním smrku mimo jeho klimatické optimum, imisemi, klimatickými změnami 
a dalšími vlivy. V posledních letech se vyskytují ve vegetačním období nadprůměrné tep-
loty již od jara až do pozdního podzimu s teplejším rázem zimního období, prakticky bez 
sněhu. Opakují se periody s extrémními výkyvy srážek vedoucí k nedostatku vody v lesní 
půdě. Deficit koncem roku 2015 představoval již 220 litrů na m2 lesní půdy. Výsledkem je 
opakovaný stres suchem pro stromy a zejména smrkové porosty, který postihuje především 
mělký podpovrchový kořenový systém. Jeho souběh s nedostatkem živin oslabil smrkové 
porosty pěstované mimo ekologické optimum tak, že začaly být rozvraceny podkorním 
hmyzem a václavkou.
Pravděpodobnost, že se stávající smrkové porosty v těchto lokalitách nepodaří dopěstovat 
do mýtního věku, je vysoká a bude mít vliv na kvalitu, množství a vyrovnanost dodávek 
dříví pro dřevozpracující podniky v budoucnu.
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Vodní tok Olešnice pramení na jižních svazích Oderských vrchů a na území obce Přerov 
protéká obcí Lhotka a místními částmi Penčice, Penčičky a Žeravice. Kapacita koryta 
Olešnice v luční a polní části je menší než pětiletá voda. K rozlivům dochází po poměrně 
plochém inundačním území většinou do pravého břehu. K velkému zaplavování pozemků 
při povodních většinou nedochází. V zastavěné části obce 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 sta-
nici 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 2015 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.

VODNÍ NÁDRŽE
Přerov:
Městský rybník: vodní plocha o rozloze 1,8 ha, sportovní revír ČRS MO Přerov
Laguna I a II: vodní plochy o rozloze 4,9 ha
místní část Lýsky:
Vodní nádrž: vodní plocha o rozloze 9,36 ha, dříve zásobování obyvatelstva pitnou vodou, 
dnes využití jako rybářský sportovní revír ČRS MO Přerov
místní část Předmostí: 
Rybník: vodní plocha o rozloze 3,16 ha, chovný rybník ČRS MO Přerov

MYSlIVOST
Myslivost představuje cílevědomou činnost člověka v krajině s významným ekologicko- 
-společensko-kulturním dopadem. Tato činnost zabezpečuje některé nezastupitelné funkce, 
např. ochranu zvěře a jejího biotopu, péče o zvěř v době nouze, včetně jejího přikrmování, 
regulace některých druhů zvěře a zvířat, realizace veterinárních a zdravotních opatření 
u zvěře (léčba proti parazitům a jiné). Myslivecké hospodaření v honitbách je zabezpečo-
váno 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 mysli-
vosti, se myslivecky hospodaří na celkové ploše 34 715 hektarů honební plochy rozdělené 
do 35 honiteb. Přehled členění honebních pozemků (výměry v hektarech) podle druhu 
pozemků:

Zemědělská půda Lesní pozemky Vodní plocha Ostatní pozemky Celkem 

28 462 4 060 777 1416 34 715

Z tohoto počtu je 34 honiteb společenstevních a jedna vlastní honitba Lesů České repub-
liky. Právo myslivosti v těchto honitbách trvale vykonávalo v průběhu roku 2015 celkem 
638 osob jako držitelů platných loveckých lístků. Při výkonu práva myslivosti se v uvede-
ném období využívalo 243 psů s příslušnou loveckou upotřebitelností, z tohoto počtu bylo 
nejvíc ohařů – 149. V honitbách je po tak zvanou dobu nouze, tedy v období, kdy zvěř má 
omezené možnosti přístupu k přirozené potravě (např. zimní období, povodně, extrémní 
horko a s tím spojené sucho a podobně) k dispozici 513 slanisk k předkládání potřebné soli 
jako výživového doplňku, 602 zásypů pro drobnou zvěř, 418 krmelců pro spárkatou zvěř 
a z důvodu stále častějšího nedostatku vody je v letních měsících provozováno 125 napa-
jedel, jejich 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 poslední 
proběhlo 20. 2. 2016: 

Druh Sčítaný stav v ks Odlov v ks

Srnčí zvěř – celkem 1 621 598 +134 úhyn

Zajíc polní 3 156 1 120

Králík divoký 12 -

Bažant obecný 2 649 4 355

Kachna divoká 674 2 372

Jezevec lesní 89 16

Kuna lesní a skalní 584 130

Bobr evropský 152 –

Vydra říční 17 –

Kormorán velký  836 44

Koroptev polní 282 –

Výr velký 14 –

Mýval severní ? 176 

Psík mývalovitý ? 16 Ústup chřadnoucího smrkového porostu – Čekyně

Nahodilá těžba v části smrkového porostu Důsledek působení kombinace sucha a biotic-
kých škůdců v lese – Svrčov, rok 2015
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

SK Přerov
Eva Machalová, 725 017 083
2. 7. Branná – naučná stezka Pasák – 
Branná, 15 km, vlak 6.34 hod., vede 
Bernátová
7. 7. Fryšták–Mladcová–Zlín, 16 km, 
autobus v 8 hod. z č. 14, vede 
Bernátová
7. 7.  Prusy–Beňov–Dobrčice–
Přestavlky, 12 km, autobus v 8 hod. 
z č. 23, vede Jančová
9. 7. Hanušovice – Loučná nad 
Desnou, 21 km, vlak 6.06 hod., vede 
Sedláková
14. 7. Grygov – les Království – Drahlov 
– Blatec, 12 km, vlak 8.06 hod., vede 
Lančová
16. 7. Buchlovice – Na Pile – Cimburk 
– Koryčany, 20 km, vlak 7.25 hod., vede 
Šťáva
21. 7. Troják–Tesák, 12 km, autobus 
6.05 hod. z č. 18, vede Jančová
21. 7. Staré Město – Velehrad – 
Buchlovice, vlak 7.25 hod., vede 
Válková
23. 7. Halenkov a okolí – Kohútka, 
20 km, vlak 8.15 hod., vede Šťávová
28. 7. Pivín–Skalka–Bedihošť, 12 km, 
vlak 7 hod., Láhnerová
30. 7. Pustevny–Radhošť–Rožnov, 
15 km, vlak 5.44 hod., vede Válková
 

SOUTĚŽ
Tipujte a vyhrajte. Na osmého, pat-
náctého a dvaadvacátého čtenáře, kteří 
budou znát správnou odpověď, čeká od-
měna. Vítězům ji zašleme poštou.

Soutěžní otázka zní: Víte, kde sto-
jí tato socha a koho znázorňuje? 
Odpověď i s adresou posílejte na e-mail:  
prerovske.listy@seznam.cz.

Co můžete vyhrát: Na tři čtenáře, 
kteří správně odpovědí, čeká kni-
ha Současnost i historie Vltavy 

na 35 panoramatických, 50 archiv-
ních a 136 barevných fotografiích. 
Vydejte se s námi na putování po 
proudu Vltavy a proti proudu času. 
Tato výpravná fotografická publikace 
obsahuje nejen záběry nejkrásnějších 
a nejcharakterističtějších úseků řeky, 
ale díky mnoha unikátním archivním 
snímkům vám nabídne jedinečnou 
možnost porovnat, jak tyto lokali-
ty vypadaly v minulosti. Tato navždy 
ztracená místa jsou navíc přehledně 
vyznačena na vlepené skládací vel-
koformátové mapě. Součástí knihy je 
také CD se symfonickou básní Vltava 
Bedřicha Smetany, evokující zpěv řeky 
po celé délce jejího toku.

Správná odpověď z minulého čís-
la:  Kovaná plastika mamuta, který na 
chobotu nese pravěkou ženu, je z díl-
ny Jiřího Jurdy podle návrhu Barbory 
Botkové. Nachází se v Předmostí a je 
připomínkou pravěké minulosti této 
lokality. Výherci z minulého čísla jsou: 
Leona Vagnerová, Lenka Krumpholcová 
a Evelína Kopalová.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

TJ Spartak Přerov 
Vítězslav Vaculík, tel. 776 806 161

2. 7. Bludov–Brusná–Bludoveček–Háj–
Šumperk, 15 km, vlak 8.03 hod., vede 
Wnuk
6. 7. Senice na Hané – Nové Dvory – 
Svatá Voda – Senice na H., 14 km, vlak 
8.03 hod., vede Punčochářová

9. 7. Vizovice – Suchý vrch – Doubrava 
– Turistický pramen – Vizovice, 17 km, 
vlak 7.44 hod., vede Bartošík
3. 7. Staré Město – Modrá – Jalubí – 
Huštěnovice, 15 km, vlak 7.25 hod., 
vede Pěček 
16. 7. Hošťálková–Bludný–Troják–
Tesák–Chvalčov, 18 km, bus 7 hod., 
vede Vaculík
20. 7. Lipník n. B. – Týn n. B. – Hubert 
– Gabrielka – Týn n. B., 13 km, vlak 
8.17 hod., vede Wnuk
24.–30. 7. Krajem Bohuslava Martinů, 
vlakový zájezd s pěší turistikou, vede 
Punčochářová

ODBOR VYSOKOHORSKÉ
TURISTIKY KČT

2.–5. 7. Korutanská jezera na kole 
pohodově, Korutanská jezera – vhodné 
pro rodiny s dětmi či s vnoučky, trasa: 
1. Faaker See – Keutschachersee 35 km, 
2. Okolo Wörthersee 48 km, 3. Okolo 
Ossiacher See 43 km, 4. Keutschachersee 
– Kraftwerk Maria Rain – Klopeiner 
See 48 km, vede Beránek, ubytování 
v Gasthofu u jezera Keutschachersee, 
bus 6 hod. od Evangelického kostela 
v ul. Čapka Drahlovského
2.–5. 7. Karavanky, přechod střední 
části Karavanek, trasa: 1. Rosenbach 
(618 m) – Golica (1834 m) – Koča na 
Golici (1578 m), 2. Koča na Golici 
– Velki Vrh (1944 m) – Prešernova 
Koča (2174 m), 3. Prešernova Koča 
(2174 m) – Hochstuhl – Stol (2237 m) 
– Dom na Zelenici (1536 m), 4. Dom 
na Zelenici (1536 m) – Veliki vrh 
(2060 m) – Lóiblpass (1058 m), 
vede Ludvík, nocleh na slovinských 
horských chatách, bus 6 hod. od 
Evangelického kostela
26.–30. 7. Horní úseky cykloste-
zek II., Rein, Inn, Adige a Isar cyk-
lostezka, trasa: 1. Rein: Oberalppass 
(2045 m) – Chur (600 m) 88 km, 2. Inn: 
Malojapass (1813 m) – Scuol (1239 m) 
91 km, 3. Adige: Resia (1540 m) – 
Merano (310 m) 80 km 4. Isar: Seefeld 
(1181 m) – Fleck (694 m) 64 km, vede 
Beránek, bus 5 hod., od Evangelického 
kostela

PŘEROVSKÝ ZÁMEK 

Otevírací doba: 
Út–Pá 8–17 hod.  
So–Ne 9–12 a 13–17 hod.

Výstavy: 
do 9. 10. Z koupelen a ložnic aneb 
O čem se nemluví. Osobní hygiena 
a soukromý život našich předků 
od konce 19. století. Velký výstav-
ní sál a kruhový sál přerovského 
zámku.
do 2. 10. Nevšední umělec František 
Bílek. Výstava obrazů z tvorby olo-
mouckého malíře. 
do 11. 9. Byla vojna vypsaná. Výstava 
nejlepších prací z dětské výtvarné sou-
těže v rámci 10. ročníku folklorního 
festivalu V zámku a podzámčí. 

Akce:
5. a 6. 7. Státní svátek. Bezplatný vstup 
do stálých expozic s průvodcem v 9.30, 
11, 13.30, 15 hodin. 

Muzejní edukace pro veřejnost 
a zájmové skupiny:
NOVINKA! Kam zmizela Filoména 
aneb Vyčurat, pomodlit a spát! (pro 
mateřské, základní školy a střední 
školy) a další dlouhodobě nabízené 
animační programy ke stálým expo-
zicím. 
Kontakt na tel. 581 250 531 – poklad-
na muzea 

ORNITOLOGICKÁ STANICE 

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

Výstavy: 
do 31. 8. Rozkvetlá zahrada, výstava 
prací výtvarné soutěže Českého zahrád-
kářského svazu, malý výstavní sál.
do 31.10. Jak semena putují krajinou. 
Makrofotografie semen chráněných 
rostlin KRNAP, velký výstavní sál. 

Akce:
4. 7. Houbařské pondělí. Povídání Jiřího 
Polčáka o houbách, ukázky, vaření z hub 
a mykologická poradna. Od 17 hod. 
v budově ORNIS.
5. a 6. 7. Státní svátek – vstup zdar-
ma.
31. 7. Zahradní slavnost. Od 16 hod. 
seznámení s činností a areálem ORNIS, 
od 16.20 hod. loutkové divadlo Víti 
Marčíka s pohádkou Sněhurka, od 
17.30 hod. koncert v trávě se skupinou 
Jablkoň. Občerstvení, kvíz pro děti 
s odměnou.
 
Výukové programy pro školy, 
kroužky a jiné zájmové skupiny:
Jak semínka cestují – o způsobech 
šíření semen
Ptáci – vše ze života ptáků
Stromy – o stromech mezi stromy 
parku Michalov
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www.bazenprerov.cz PROVOZNÍ DOBA BAZÉN PŘEROV – červenec 2016 ZMĚMY VYHRAZENY!

vnitřní 50m a dětský  
bazén, whirpool, pára

částečný
pronájem

venkovní areál z ulice Brabansko
dle počasí

koupaliště Penčice
dle počasí

pondělí 10–20 17–18 10–20 9.30–19.00

úterý až neděle 10–20 10–20 9.30–19.00

výjimky (jak se plave v uvedené dny)

11. 7.–15. 7. 10–20 13.30–14.30 10–20 9.30–19.00

1. 8.–5. 8. 10–20 13.30–14.30 10–20 9.30–19.00

15. 8.–19. 8. 10–20 13.30–14.30 10–20 9.30–19.00

21. 8.–27. 8. 10–20 12.00–13.00 10–20 9.30–19.00

v době letního provozu je záloha na čip 150 Kč

Na návštěvě v záchranné stanici – ko-
mentovaná prohlídka stanice
Bylinková zahrádka – o léčivých 
rostlinách
Pod kloboukem – o houbách 

Ekoporadna – poskytování informací 
z oblasti životního prostředí, Po–Pá 
8–16 hod.
Mykologická poradna, Po–Pá 
8–16 hod.
Kontakt na tel. 581 219 910,  
ornis@prerovmuzeum.cz  
nebo osobně v ORNIS. 

HRAD HELFŠTÝN 

denně mimo pondělí 9–18 hod.

Výstavy:
do 25. 9. Poválečná auta na dlani. 
Výstava představí modely kultovních 
vozů z let 1945 až 1990. Průřez znač-
kami, auta známá z filmů a světových 
závodů. V galerii na II. nádvoří.

Akce:
5.–6. 7. Helfštýnská pouť. Celodenní 
program plný řemesel a soutěží spojený 
s historickým tržištěm. Pořádá Studio 
Bez kliky. Více na: www.bezkliky.eu 
a www.helfstyn.cz 
do 6. 7. Měsíc kávy na Helfštýně. 
Výstava spojená s ukázkami a ochut-
návkami v H-studiu na III. nádvoří.
16. 7. VOKOHRADÍ. Pořádá Muzeum 
Komenského v Přerově, p. o. ve spolu-
práci s Hradem Helfštýn, o. s. Oslavy 
na počest Petra Voka z Rožmberka, 
komponovaný večerní program, kos-
týmované prohlídky, historické tan-
ce, ukázky living-history. Kompletní 
program bude uveden před akcí na  
www.helfstyn.cz.
30. 7. Hradní letní kino. Od 21 hodin. 
Promítání Biografu 16 pod širým nebem 
na II. hradním nádvoří. Program nalez-
nete před akcí na: www.helfstyn.cz.

 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Akce pro dospělé:
1. 7. – 31. 8. Velká internetová prázdni-
nová soutěž „Sport – odvrácená strana 
vítězství“ 
1. 7. – 31. 8. Fotosoutěž na téma 
„Rozmarné léto“ 
1. 7. – 31. 8. Letní luštitelská soutěž 
„Prázdninové sudoku“ 

Akce pro děti: 
1. 7. – 31. 8. Prázdninové toulky do his-
torie – program pro děti, půjčovna pro 
děti, Palackého 1, v půjčovní době
1. 7. – 31. 8. XBOX – oblíbené pohybové 
aktivity, půjčovna pro děti, Palackého 1, 
ve výpůjční době 

Akce v místních částech: 
1.–31. 7. Tvořivá dílna – chobotničky 
a rybičky z papíru, Čekyně, v půjčov-
ní době 
1. 7. – 31. 8. Prázdniny u moře – soutěž 
pro děti ve sbírání chobotniček, Čekyně, 
v půjčovní době 

1. 7. – 31. 8. Velká luštitelská soutěž 
o ceny, Dluhonice, v půjčovní době 
1.–31. 8. Tvořivá dílna – mořští koníci, kra-
bi a hvězdice, Čekyně, v půjčovní době 
11. 7. Tvořivá dílna – balon z papíru, 
Lověšice, od 16 hod. 
12. 7. Tvořivá dílna – zdobení kamín-
ků ubrouskovou technikou, Vinary, od 
17 hod. 
14. 7. Tvořivá dílna – berušky z papíru, 
Žeravice, od 16.30 hod. 
23. 7. Tvořivá dílna – výroba dekorativ-
ních předmětů, Dluhonice, od 17 hod. 
28. 7. Turnaj ve hře Člověče, nezlob 
se!, Lověšice, od 16 hod.

DUHA KLUB RODINKA

30. 6. Grillparty – rozloučení s uplynu-
lým školním rokem. Hravé odpoledne 
pro rodiče s dětmi.
Prázdninový program – Zveme děti 
do naší letní školky s programem 
Indiánské léto. Fungujeme po celou 
dobu prázdnin 6–16 hod. (po domlu-
vě i do 18).
8.–12. 8. Příměstský tábor s angličtinou 
každý den 8–16 hod. (nebo dle domlu-
vy), čeká nás hravý program plný výletů, 
soutěží, hudby a především angličtiny 
pro děti 3–6 let.  
Průběžný zápis do miniškolky rodin-
ného typu na rok 2016/2017, pro děti 
1–4 roky, prvky Montessori pedago-
giky, angličtina pro nejmenší.

ČADÍKŮV KINEMATOGRAF 

30. 7. – 2. 8. Sedmero krkavců, Život 
je život, Gangster Ka, Afričan, promí-
tání na náměstí TGM, promítání začíná 
po setmění kolem 21. hodiny, možná 
i později.

HUDEBNÍ LÉTO NA HRADBÁCH

28. 6. CHRIS BERGSON BAND 
– americký jazz-bluesový kyta-
rista předvede směs jazzu, blues 
a soulu. 
5. 7. ELECTRIC LADY TEREZA 
HRUBANOVÁ (CZ/USA) – talento-
vaná, divoká a energická kytaristka 
hraje v rytmu funky. 
12. 7. BUNNY KLUB – řízná elek-
tronika z Hané. 
19. 7. HOMEBWOYRASTA (CZ) – 
koktejl namíchaný ze směsice soulu, 
hip-hopu a reggae.  
26. 7. – ATARÉS (CU/RU/CZ) – 
latinskoamerická muzika v podá-
ní kubánského zpěváka a kytaristy 
Franka Hernandéze roztančí pu-
blikum v rytmu cha-cha, mambo 
a bolero. 

Koncerty jsou v ulici Spálenec – měst-
ské hradby, vždy v úterý v 19 hod. Za 
deště restaurace Městský dům. 

LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA
MEZI HRADBAMI

30. 6. Racek, komedie A. P. Čechova 
o nenaplněné lásce v podání pardubic-
kého divadla Exil
7. 7. Benátky pod sněhem – Divadelní 
soubor Amadis Brno. Komedie
14. 7. Tlustý anděl z Rouenu – Divadlo 
Václav
21. 7. Opona nahoru – Divadlo Devítka
28. 7. Grönholmova metoda – Divadlo 
Jako Host
Začátky představení ve 20 hodin, 
předprodej vstupenek MIC nebo na 
místě.

RETRO DISKOTÉKA

1. 7. Ring volný aneb Tvůrčí dílna dis-
kotéky – hity 60. a 70. let dýdžejů Boba 
Přidala a Jirky Pavlištíka, poslechová 
diskotéka. Předzahrádka Městského 
domu, začátek v 19 hod., retro obleče-
ní vítáno. V případě špatného počasí 
restaurace MD.

SVATOVAVŘINECKÉ HODY  

5.–7. 8. program přineseme v srpnovém 
vydání Přerovských listů

OTEVÍRACÍ DOBA ŠKOLNÍCH HŘIŠť

ZŠ Trávník: Po–Ne 10–20 hod.
ZŠ Svisle: Po–Ne 10–13  
a 14–20 hod.
ZŠ Želatovská: Po–Ne 13–20 hod.
ZŠ Velká Dlážka: Po–Pá 9–12  
a 13–18, So, Ne – 9–16 hod.

Děti do 18 let mají vstup zdarma, 
dospělí za vstup platí podle tarifu na 
jednotlivých sportovištích.
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CVIČENÍ PRO ŽENY

Každé pondělí o prázdninách 
v 18.30 hod. v sokolovně, fitness aero-
bic, břišní pekáč, step aerobic a další.

Akce pro seniory nad 65 let
Každé pondělí od 10 do 11 hodin je koupání v plaveckém areálu Přerově pro seniory zdarma
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Ve výtvarné galerii Eso jsou vystaveny ob-
razy akademické malířky Libuše Žilinské, 
která je rodačkou z Valašského Meziříčí. 
Původně studovala propagační grafiku a vý-
tvarnictví u F. Nikla a J. Hanáčka na SUPŠ 
v Uherském Hradišti, později ateliér portrétní 
a figurální malby u profesora K. Součka na 
AVU v Praze. Její volná malířská tvorba je 
orientována na portrétní a figurální malbu, 
kytice a zátiší. Náměty zpracovává realis-
ticky, hledá ideál věčného ženství, portréty 
ráda idealizuje. Libuše Žilinská žije a tvoří 
ve Valašském Meziříčí. 

Velkoformátový dokumentární cyklus Čas na kolejích přerovského fotografa 
Pavla Ondrůje zaplní Galerii města Přerova od úterý 28. června, kdy je v 17 ho-
din slavnostní vernisáž, kterou zahájí kapela Mothers Folow Chairs, program 
doplní poezie Čestmíra Beťáka. Snímky mapují reálie i specifickou atmosféru 
železničního prostředí severní Moravy a Polska z posledních pěti let autorovy 
tvorby. Výstava potrvá do 2. srpna.

Své výtvarné i literární práce vystavuje Mezi Světy 
Yvetta Bachová z Ostravy. Její výstava nese název 
Perličky štěstí a odkrývá pozitivně vyladěné obrazy, 
básně a vykládací karty. Bachová vytváří obrazy 
akvarelovými pastelkami pro podporu pozitivních 
vlivů, které doplňuje afirmacemi, věnuje se také 
duchovním tématům. V kresbě tužkou ji přitahuje 
především motiv tváře. Na výstavách prezentovala 
portréty našich hereckých osobností. 

Na Trafačce jsou k vidění originální tašky a kabelky z dílny Jitky Michalcové a ze 
slavonického ateliéru, jehož tradici založila Zuzana Krajčovičová. Pro tašky ze 

slavonické dílny je typická 
jejich barevnost s etnopo-
tisky. Pražská výtvarnice 
Jitka Michalcová tvoří taš-
ky přírodní, převážně lněné 
a bavlněné, ozdobené kres-
bami psů, koček, sov, slonů 
nebo ptáků na vysokých 
nohách, ale i přírodními 
motivy květin.

3. 7. I am, Irena Kanovská & Dan 

Špiner

17. 7. Jazz Base & P.S. Swing band

31. 7. Karel Caha Band

Začátky koncertů vždy v 15 hod.

Přerov v datech, mapách a číslech – tak zní výstižný 
název výstavy, která si klade za cíl seznámit obyvatele 
Přerova s městem samým tak, jak jej sami příliš nezna-
jí. Expozice bude slavnostně zahájena ve středu  29. 
června v 17 hodin. Na výstavě se třeba dozvíte, že 
průměrný Přerovan vyprodukuje 410 kg odpadu ročně. 
Zjistíte, že úřad ročně spotřebuje sloupec kancelářské-
ho papíru, který převyšuje žižkovský vysílač, nebo že 
v Přerově žije 4059 registrovaných psů, a k vidění bude 
i mapa jejich koncentrace ve městě. Výstavu doplní 
výtvarná díla studentů Gymnázia J. Škody.
Současně budou ve vedlejších prostorách galerie vystaveny všechny soutěžní 
návrhy na jednotný vizuální styl města.

Galerie eso, Kratochvílova 22, tEl. 605 522 271

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

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

TrafačKa – KráMeK Pro radosT, Na MarKu, PřErov, tEl.: 608 408 295

ProMenádní KoncerTy V MichaloVĚ

VýsTaVní síň Pasáž, Kratochvílova 14, tEl. 581 217 187
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1.–3. 7. v 17.30 hod. hledá se dory 3d 
1.–2. 7. ve 20.00 hod. V zajetí démonů 2 
3.– 5. 7. ve 20.00 hod. Den nezávislos-
ti: nový útok 3d český dabing 
4.–5. 7. v 17.30 hod. hledá se dory 2d 
6. 7. v 17.30 hod. Kung fu Panda 3 3D 
6. 7. ve 20.00 hod. Warcraft 3d český 
dabing 
7.–8. 7. v 17.30 hod. legenda 
o Tarzanovi 3d, republiková premiéra 
7.–8. 7. ve 20.00 hod. lucie: Příběh 
jedný kapely, republiková premiéra
9.–10. 7. ve 17.30 hod. hledá se dory, 
3d
9.–10. 7. ve 20.00 hod. očista: Volební 
rok 
11.–12. 7. v 17.30 hod. lucie: Příběh 
jedný kapely 
11.–12. 7. ve 20.00 hod. legenda 
o Tarzanovi 3d 
13. 7. v 17.30 hod. legenda 
o Tarzanovi 2d 
13. 7. ve 20.00 hod. očista: Volební rok 
14.–17. 7. v 17.30 hod. doba ledová: 
Mamutí drcnutí 3d, republiková pre-
miéra 
14.–15. 7. ve 20.00 hod. doba ledo-
vá: Mamutí drcnutí 3d, republiková 
premiéra 

16.–17. 7. ve 20.00 hod. V zajetí dé-
monů 2 
18.–20. 7. ve 20.00 hod. lucie: Příběh 
jedný kapely 
18.–20. 7. v 17.30 hod. doba ledová: 
Mamutí drcnutí 2d 
21.–24. 7. v 17.30 hod. doba ledová: 
Mamutí drcnutí 3d 
21. 7. ve 20.00 hod. Bůh ti žehnej 
ozzy osbourne, republiková pre-
miéra 
 22.–24. 7. ve 20.00 hod. zhasni a ze-
mřeš 
25.–26. 7. v 17.30 hod. legenda 
o Tarzanovi 3d 
25.–26. 7. ve 20.00 hod. lucie: Příběh 
jedný kapely 
27. 7. v 17.30 hod. Jak se zbavit ne-
věsty, BIOsenior 
27. 7. ve 20.00 hod. Jak se zbavit ne-
věsty, BIOsenior 
28.–31. 7. v 17.30 hod. sezn@mka, 
republiková premiéra
28.–29. 7. v 20.00 hod. sezn@mka, 
republiková premiéra 
30.–31. 7. ve 20.00 hod. Jason Bourne, 
republiková premiéra 

změna programu vyhrazena!

2. 7. Gangster Ka
9. 7. Gangster Ka: Afričan
16. 7. Iracionální muž
23. 7. Život je život
30. 7. Teorie všeho
Letní kino každou sobotu od 21 hod., 
zahrádka hotelu Jana.

filmy pro děti
6. 7. Ovečka Shaun ve filmu
13. 7. V hlavě
20. 7. Robinson Crusoe
27. 7. Lorax
Promítání filmů pro děti každou středu 
od 18 hod. v hotelu Jana.

Kino hVĚzda PŘeroV, tEl. 581 202 216, www.KiNohvEzda.cz

leTní Kino V JanĚ
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