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KRÁTCE

Zastupitelé 
se sejdou o hodinu 
dříve než obvykle
Zastupitelé města se sejdou 
v pondělí 21. srpna  od 15 ho-
din v sále Městského domu. 
Čas začátku jednání je oproti 
minulým měsícům posu-
nutý o hodinu dříve. Přímý 
přenos prostřednictvím ka-
mer Televize Přerov mohou 
zájemci sledovat na webo-
vých stránkách města www.
prerov.eu a v TV Přerov.  (red) 

Kvůli cvičení 
na Libavé bude nad 
městem více letadel 
 Častější přelety letadel 
a zvýšený hluk bude prová-
zet společné letecké cvičení 
příslušníků Armády České 
republiky a armád partner-
ských států NATO, jež se 
uskuteční od 23. srpna do 
12. září na Libavé a v Bole-
ticích. Pořadatelé cvičení 
Ample Strike 2017 se za zvý-
šenou hlukovou zátěž Přero-
vanům omlouvají.  (red) 

Na Přerovsku začal odlov divočáků, loví se hlavně večer
 Kvůli výskytu afrického moru na Zlínsku a ve snaze zamezit šíření této vysoce nakažlivé nemoci v popu-

laci divokých prasat byla i na Přerovsku přijata opatření, která by měla zamezit šíření této nákazy.
Podle doporučení Státní veteri-
nární správy by se měl zvýšit od-
lov divočáků, aby se snížil jejich 
početní stav. Město má na Pře-
rovsku ve své správě 35 honiteb 
a náleží k oblastem, která byla 
Státní veterinární správou za-
řazená do pásma intenzivního 
odlovu. „Odlov prasete divoké-
ho na Přerovsku už začal. Loví 
se hlavně večer a v noci, a to in-
dividuálním způsobem lovu, to 
znamená, že myslivci jsou na če-
kané. Nejčastěji se loví z posedu 
na rozhraní polí a lesů. Divočáci 
jsou totiž v tomto období zalezlí 
hlavně v porostech obilí a kuku-
řice,“ vysvětlil Marek Herman 

z přerovského magistrátu. Z ulo-
vených kusů jsou myslivci po-
vinni odebrat  vzorky k labora-
tornímu vyšetření. „Jako vzo-
rek se přednostně odebere tkáň 
sleziny a mízních uzlin případně 
mandlí, ledvin nebo plic. Vzorky 
se, každý zvlášť, uloží do uza-
vřeného plastového sáčku a řád-

ně označí,“ uvedla Hana Brázdo-
vá z Krajské veterinární správy. 
Vzorky i s vyplněnými protokoly 
se předávají na specializovaná 
pracoviště a jejich vyšetření hra-
dí Státní veterinární správa. 

Podle vyjádření z magistrátu 
město neuvažuje, že by kvů-
li odlovu černé zvěře uplatnilo 
zákaz vstupu do lesů. „V přípa-
dě, že by se prokázala nákaza 
v našich honitbách a muselo by 
se začít ještě s intenzivnějším 
lovem, potom by se patrně kvů-
li bezpečnosti lidí mohl dočas-
ně omezit nebo vyloučit vstup 
do lesa nebo do částí honiteb,“ 
zakončil Herman.  (ilo)

Hody přilákají do centra tisíce lidí

Svatovavřinecké hody jsou letní kulturní událostí číslo 1. Nabízejí zábavu na pouťových atrakcích i po-
dívanou, při níž tuhne krev v žilách. Na vlastní oči můžete vidět polykače ohňů a šermíře, kteří vlád-
nou mečem i kopím a dokážou prokouknout každou soupeřovu lest. Dobrovolníci si mohou vyzkoušet 
třeba i mučicí nástroje. Když k tomu přidáme vystoupení skvělých muzikantů – je nasnadě, že dovo-
lenou je lépe si plánovat mimo termín Svatovavřineckých hodů. Ty se totiž postarají od 4. do 6. srpna
o pestrou třídenní zábavu přímo v centru Přerova. Více na straně 4 (ilo) Foto: Ingrid Lounová
 

Ulice Palackého 
bude obousměrná
Jedna z páteřních ulic Přero-
va – Palackého ulice – bude od 
1. srpna zobousměrněna. „Za-
tím se jedná o dočasnou úpravu, 
povolení máme pouze na jeden 
rok. Po zkušebním provozu si-
tuaci vyhodnotíme a uvidíme, 
jak dál,“ řekl primátor Vladimír 
Puchalský. Od zobousměrně-
ní si radní slibují, že se odlehčí 
Kratochvílově ulici. Ta je v ha-
varijním stavu a podle provede-
né diagnostiky se na ní vysky-
tují trvalé deformace povrchu, 
které přesahují povolené od-
chylky. Od prvního srpnového 
dne se změní rovněž místo au-
tobusové zastávky. U Městského 
domu bude zrušena a přesune si 
na Palackého ulici, konkrétně 
před Koner bar.  (kom)
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KRÁTCE

Chce to trpělivost, pokládka potrubí komplikuje dopravu 
  S vyšším hlukem a prašností musí počítat obyvatelé Dluhonské ulice a Na Hrázi, kde právě probíhá po-

kládka kanalizačního potrubí a přeložka plynu. Komplikace vzniknou i řidičům, kteří zamíří do této lokality, 
a kvůli úzké silnici, kde pracuje těžká technika, se zdrží několik minut. Na určitou dobu bude Dluhonská 
ulice dopravě zcela uzavřena. Tamní obyvatelé i fi rmy budou o uzavírce v předstihu informováni.
Samotné pracoviště poklád-
ky potrubí není nijak rozsáhlé. 
„Jde však o stavbu poměrně 
velkého potrubí ukládaného 
do značné hloubky, což samo 
o sobě je náročné na prostor 
a složitou manipulaci. Stísně-
né podmínky, těžká technika 
i náročná logistika bude vyža-
dovat řadu opatření pro zjištění 
bezpečnosti, mnoho omezení 
i dočasnou úpravu v organizaci 
dopravy i zásobování,“ infor-
moval Jindřich Mrva, náměstek 
Vodovodů a kanalizace Přerov, 
které jsou investorem akce. 
Obyvatelé této lokality byli 
o akci informováni prostřed-
nictvím letáčků a Vodovody 
a kanalizace svolaly i jednání 
s obyvateli ulice Na Hrázi. „Zá-
sobování provozovny je složi-
tější, ale chápu, že ty práce se 
udělat musí. Stavební dělníci mi 
vycházejí maximálně vstříc,“ 

řekl Tomáš Havelka, který 
v Dluhonské ulici pravidelně 
zásobuje tamní pohostinství.

Kromě místa samotného 
provádění prací budou při-

lehlé nemovitosti a garáže 
přístupné vždy z jedné nebo 
druhé strany ulice. „V samot-
ném místě stavby v úseku asi 
15 až 20 metrů nebude kvůli 

pohybu techniky a otevře-
ným výkopům možný provoz 
soukromé dopravy. Obyvatelé 
zmíněných ulic budou předem 
o této situaci informováni, aby 
se na ni připravili. Omezení 
příjezdu k jednotlivým ne-
movitostem nebude delší než 
jeden týden,“ informoval Mi-
roslav Dundálek, ředitel Vo-
dovodů a kanalizací Přerov. 
Průchod pro pěší zůstane za-
chovaný po celou dobu stav-
by. „Jsme si vědomi složitosti 
situace a chtěli bychom tamní 
obyvatele požádat o trpělivost 
a respektování dopravních 
omezení. Věříme, že se nám 
společnou tolerancí podaří 
zrealizovat technicky promyš-
lené dílo,“ doplnil Dundálek. 
Po realizaci pokládky potru-
bí v ulicích Dluhonská a N a 
Hrázi se fi rma, která pokládku 
provádí v některých úsecích 
netradiční bezvýkopovou me-
todou ražením ve štole nebo 
protlakem, přesune na Vel-
kou Dlážku. Práce potrvají až 
do srpna příštího roku.  (ilo)

ŘIDIČI V DLUHONSKÉ ULICI čekají jen pár minut, dělníci je v pravidelných inter-
valech pouštějí. Doprava v této ulici bude ale úplně pozastavena. Foto: Ingrid Lounová

Po roce se znovu začaly opravovat chodníky na Vsadsku 
Po jedenáctiměsíční odmlce začala v polovině 
července rekonstrukce chodníků v ulici Vsad-
sko. Oprava chodníku byla loni po zbroušení 
vrchní asfaltové vrstvy pozastavena kvůli ne-
bezpečně se propadajícímu podloží. V průběhu 
roku došlo k rekonstrukcím kanalizačních pří-
pojek, které byly v havarijním stavu a od čer-
vence už stavební dělníci pracují na nových 
chodnících. Pozor si ale musí dávat i projíždějí-

cí řidiči, protože stavební práce částečně ome-
zí provoz na přilehlé silnici. „V jízdním pru-
hu, blíž ke stavbě chodníku, bude dopravním 
značením vymezen pracovní prostor pro me-
chanizaci a dělníky. Délka tohoto úseku bude 
vždy do 50 metrů,“ informoval Alexandr Sa-
laba z přerovského magistrátu. Práce by měly 
trvat do konce srpna. Oprava chodníku v délce 
265 metrů přijde 1 327 500 korun.  (ilo)

Na Žerotínově 
náměstí budou 
moci řidiči platit 
za parkovné kartou 
Nemáte drobné po ruce 
a potřebujete zaplatit za par-
kovné? Nový typ parkova-
cího automatu umožňuje 
přijmout platbu i bankovní 
kartou. A právě takový par-
kovací automat bude nově 
nainstalovaný v polovině 
srpna  na Žerotínově náměs-
tí. „U stávajících parkova-
cích automatů je možná plat-
ba pouze v hotovosti, nový 
parkovací automat umožní 
uhradit parkovné i plateb-
ními kartami Visa/Master 
Card,“ vysvětlil Bohumír 
Střelec, jednatel Technic-
kých služeb města Přerova, 
které nový parkovací auto-
mat zakoupily. Jeho nákup 
přišel na 135 tisíc korun. 
„Stávající automat z Žerotí-
nova náměstí bude přemís-
těný k nádraží do Husovy 
ulice, kde nahradí ještě star-
ší typ,“ dodala Šárka Slezá-
ková z technických služeb. 
Pokud se po půlročním pro-
vozu nový automat osvědčí, 
zvažují Technické služby 
města Přerova, které place-
ná parkoviště v Přerově pro-
vozují, nákup dalšího.  (ilo)

Rádci napsali úředníkům i politikům, co si o nich myslí
Jak jste spokojení s prací magis-
trátu? Pod touto zdánlivě jed-
noduchou otázkou se skrývala 
sada čtrnácti dotazů, jimiž se za-
bývali Přerovští rádci – občané, 
kteří se registrovali jako „rádci 
radních“. Chválili, ale i kritizo-
vali. Do průzkumu veřejného 
mínění, který byl na přerovské 
radnici zaveden v roce 2015, se 
k tématu „úřad a politici“ vyjá-
dřilo nejméně respondentů. Re-
gistrovaných je jich přes dvě stě, 
ale dotazník jich vyplnilo jen 57.

„Za zpětnou vazbu jsme rádi 
a děkujeme rádcům, kteří se 
zúčastnili. Mohu je ujistit, že se 
všemi jejich názory i podněty 
se radní seznámili. Takto mí-
řená slova od občanů mají svůj 
význam, na rozdíl od kritiky 
na anonymních webech a face-
bookových profi lech, které se 
k nám nedostanou,“ řekl pri-
mátor Vladimír Puchalský.

Na většinu otázek bylo mož-
né odpovědět volně. „Schválně 

jsme odpovědi úplně návodně 
nedefi novali, aby se lidé necítili 
manipulováni,“ uvedla Len-
ka Tomečková z přerovského 
magistrátu, která dotazníkový 
arch připravovala i vyhodno-
covala. Hned u první otázky, 
která se zajímala, co oceňují 
na práci přerovského magistrá-
tu, chválili mnozí responden-
ti rychlou odezvu, vstřícnost 
a profesionalitu úředníků.

Konkrétně se rádci vyjádřili 
také u dotazu, které informace 
z magistrátu jim nejvíce chy-
bí. „Napsali nám, že by chtěli 
více zpráv o opravách komu-
nikací, velmi často se objevoval 
postesk, že by uvítali více po-
drobností o dopravních stav-
bách nebo o kácení stromů. 
Dlužno ale dodat, že všech-
ny tyto informace občanům 
poskytujeme poměrně často 
a přehledně,“ komentoval pri-
mátor  Puchalský. Jeden rádce 
se zmínil, že by chtěl jasnější 

informace o spalovně a dva by 
chtěli mít přehled o tom, jaké 
berou úředníci platy a odmě-
ny a jak jsou trestáni za špatná 
rozhodnutí.

Dotazník se zajímal také 
o to, jestli lidé sledují zasedání 
zastupitelstva. „Nejvíce rádců 
napsalo, že se dívá v přímém 
přenosu v Televizi Přerov, těch 
bylo skoro 30 procent, 21 pro-
cent odpovědělo, že na sledo-
vání nemá čas. Ze záznamu 
sleduje zastupitele 19 procent 
rádců, skoro 9 procent uvedlo, 
že je tato tematika nezajímá, 
a shodných 9 procent dotáza-
ných se dívá na webu města,“ 
zhodnotila Lenka Tomečková. 

Celou řadu podnětů pak ob-
sahovaly dvě poslední otázky: 
Chcete něco vzkázat úřed-
níkům? Chcete něco vzkázat 
politikům? Všechny odpovědi 
je možno nalézt na www.pre-
rov.eu v sekci „Přerovský rád-
ce“.  (kom)
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CO VÁS PŘIVEDLO 
DO PŘEROVA?

Monika Kozáková, Plzeň
Přijeli jsme 
na návštěvu 
k příbuzným, 
jsme tady jen 
na skok. Za-
šli jsme se 

podívat na stezku mamutů 
a na vykopávky v Předmostí 
a ještě se podíváme do Micha-
lova a okolo lagun. Zítra zase 
odjíždíme k dalším příbuzným 
na jižní Moravu.

Kristýna Kembická, Praha
Jsme na dovo-
lené kousek 
od Prostějova 
a do Přerova 
jsme si udělali 
jednodenní vý-

let, protože moji rodiče tady 
ještě nikdy nebyli a já tu jsem 
taky poprvé. Zatím jsme na-
vštívili zámek a ještě se projde-
me kolem Bečvy a podíváme se 
i na náměstí Přerova.  

Jaroslava Odstrčilová, Zlín
Přijeli jsme se 
podívat na vý-
stavu Poklady 
z půdy, protože 
jsem paní kurá-
torce výstavy 

posílala nějaké fotky starých 
zemědělských prací, které se 
dělaly ve Staré Vsi. Moje ma-
minka byla rodačka z této ves-
nice. A já ráda jezdím na všech-
ny výstavy, které v Muzeu 
Komenského jsou, moc se mi 
líbí, jak je mají udělané.

 Jan Koloros, Plzeň

Koupili jsme si 
v Přerově čtyř-
denní pobyt 
v hotelu a jsme 
tu zatím dru-
hý den. Včera 

jsme se byli s přítelkyní podí-
vat v Žebračce a prošli jsme se 
kolem lagun a dnes jsme zamí-
řili do zámku. Zatím jsme si pro-
hlédli Horní náměstí a to se nám 
líbí. Jen se mi zdá, že tu máte 
nějakou chaotickou dopravu, 
my v Plzni ji máme přehlednější. 

Foto a text: Ingrid Lounová

Turistům se v Přerově líbí a chtějí se vracet
  Zatímco obyvatelé Přerova vyrážejí k moři nebo za rekreací a poznáním do jiných českých a morav-

ských měst, do Přerova míří turisté odjinud. Která místa je v našem městě nejvíce lákají, jsme se zeptali 
pracovnic městského informačního centra a průvodců v Muzeu Komenského. 

Horní náměstí se zámkem 
a vyhlídkovou věží, hradby, 
park Michalov a okolí lagun 
a neprávem opomíjená loka-
lita pravěkého Předmostí. To 
jsou místa, která nejvíce lá-
kají návštěvníky, kteří vy-
razí do Přerova na výlet či 
dovolenou. „Turisté, kteří si 
k nám přijdou pro doporu-
čení, kam v Přerově a okolí 
zajít, posíláme na Horní ná-
městí, k Památníku jednoty 
bratrské a do odpočinkových 
zón – do Michalova, sklení-
ku, k lagunám a do Předmos-
tí. Jezdí i hodně cykloturisté 
z Polska, kteří si kupují mapy 
a míří od nás na jižní Moravu 
a odtud do Rakouska,“ zmíni-
la Šárka Štěpánková z Měst-
ského informačního centra 
v Přerově. V letošní turistické 
sezoně mají v infocentru pro 
návštěvníky k dispozici no-
vinku – mobilního turistické-
ho průvodce Přerovem. „Zá-
jemce si jej může stáhnout 
do telefonu přes  App Store 
nebo Google Play. Prostřed-
nictvím mobilního průvodce 
si pak zvolí start i cíl a mobil-
ní aplikace mu zobrazí trasu,“ 

popsala novinku Jolana Plško-
vá z městského informačního 
centra. Z Přerova turisté často 
zamíří i do sousedního Lipní-
ka a na Helfštýn a do Tovačova 
na zámek. Přerovské Muzeum 
Komenského nevynechá snad 
žádný návštěvník Přerova. 
„Ti, co přijdou do Přerova po-
prvé, se zajímají hlavně o bu-
dovu zámku a o stálé expozice, 
které jsou v muzeu k vidění. 
Ti, kteří jsou tady poněkoli-
káté, tak si volí z nabízených 
výstav,“ nastínila Olga Ha-
lusková, průvodkyně Muzea 
Komenského. A odkud k nám 
turisté jezdí? „Hodně ze Slo-
venska, ale i z Prahy, z Čes-
kých Budějovic, Ostravy, Olo-
mouce, Kroměříže. Přerované 
k nám totiž vodí své návštěvy 
z různých koutů Česka i cizi-
ny,“ dodala Halusková. 

Návštěvníci povětšinou bý-
vají nadšení a říkají, že tak 
velké prostory v zámku ne-
čekali. Starší generace nejví-
ce obdivuje expozici školních 
tříd. To je případ i Hany Čer-
nochové z Veselíčka, která 
do muzea zamířila i se svým 
šestiletým vnukem Ondře-

jem. „Byli jsme si prohlédnout 
staré školní třídy. Vnuk je ze 
Vsetína a po prázdninách na-
stoupí do první třídy. Tak jsme 
mu s manželem chtěli ukázat, 
jak vypadala naše školní tří-
da, do které jsme chodili před 
šedesáti lety,“ svěřila Hana 
Černochová. Podrobnou sta-
tistiku návštěv si vede Ota-
kar Bujnoch, pokladník Mu-
zea Komenského, a ukazuje 
knihu, kde jsou první zápisy 
z roku 2004. „Jsou tu zajíma-
vé věci. V minulém měsíci tu 
byla třeba dívčina z Kolumbie. 
Máme tu zastoupeny turisty 
ze Švédska, Turecka, Francie, 
Skotska, Německa, Koreji, Ja-
ponska, Bangladéše, Jordán-
ska, Číny, Spojených států 
nebo Rumunska. Protože jsme 
Muzeum Komenského, tak se 
nejvíce zajímají právě o jeho 
osobnost,“ dodal Bujnoch. 
Návštěvníkům se ale líbí i ex-
pozice archeologie a úžasný 
výhled z věže zámku. „Shod-
ně říkají, že za jeden návštěv-
ní den se celé muzeum nedá 
stihnout. Takže nám hlásí, že 
přijdou určitě znovu,“ zakon-
čil Bujnoch.  (ilo)

HORNÍ NÁMĚSTÍ, Michalov, okolí lagun, ale i Předmostí, kde se v létě konají pravidelné komentované prohlídky Archeolo-
gie v kostce – to jsou hlavní atraktivní místa, která by turisté v Přerově neměli minout.     Foto: MIC Přerov 
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Na komentovanou prohlídku 
zamíří lidé do Předmostí
Už potřetí se mohou zájem-
ci v době Svatovavřineckých 
hodů podívat na zajímavá mís-
ta v Přerově. Loni a předloni si 
lidé v rámci komentovaných 
prohlídek prošli centrum měs-
ta, letos je průvodkyně prove-
de Předmostím, kde se dozvědí 
o archeologii této světoznámé 
lokality. Komentované prohlíd-
ky jsou v sobotu 5. srpna v 10 
a ve 13 hodin, sraz účastníků je 
u Městského informačního cen-
tra v Předmostí Pod Skalkou 1.

Komentované prohlídky na-
zvané Archeologie v kostce 
probíhají v Předmostí během 
celého léta od úterý do soboty, 
vždy v 10 a ve 13 hodin. Zájem-
ci se dozvědí o vykopávkách 
mamutích kostí, navštíví ex-
pozici v Památníku lovců ma-
mutů a navštíví i školní mu-
zeum v předmostské škole.

„Během léta chodí na prohlíd-
ky nejčastěji prarodiče s malými 
dětmi z jiných měst, ale i rodiny 
z okolních vesnic. Prohlídku při-
způsobuji věku dětí, aby udržely 
pozornost. Pro dospělé i starší 
děti trvá prohlídka asi hodi-
nu,“ uvedla průvodkyně Aneta 
Cvrčková. Ta si pro děti připra-
vila i zajímavé povídání o blud-
ném kamenu, který je součástí 
parku v Předmostí. „K němu 
se váže legenda, která praví, že 
když se dotknete bludného ka-
mene nebo na něj vylezete, tak 
se stanete do půlnoci nesmrtel-
ným. A to se líbí zejména malým 
dětem,“ doplnila průvodkyně 
Aneta Cvrčková. Poté mohou lidé 
pokračovat na naučnou stezku 
Předmostím až do pravěku, ta je
dlouhá 8,3 km a vede pěknou 
přírodou až na Čekyňský kopec 
a zpět do Předmostí.  (ilo) 

Hody se blíží. Lákají na známé zpěváky i pouťový adrenalin
  Svatovavřinecké hody nabízejí zábavnou podívanou i poslech nejrůznějších hudebních žánrů. Na hlavním pódiu se vystřídá několik desítek 

muzikantů a sobotní večer na náměstí bude patřit hlavně šermířským soubojům, dobové hudbě a kejklířům. Na své si přijdou i malí návštěvníci 
na pouťových atrakcích. Zájemci si budou moci na hradbách vedle fortny prohlédnout i repliky středověkých mučicích nástrojů a ti odvážnější 
si mohou nechat nasadit třeba palečnici nebo španělskou botu.   
Přerovské hody mají dobrý 
zvuk i za hranicemi našeho 
města. „Telefonoval nám pán ze 
Švédska a požádal nás o zaslá-
ní programu hodů. Říkal nám, 
že byl v Přerově na hodech loni 
i předloni a rád by přijel i le-
tos,“ podělila se o zkušenost 
Šárka Štěpánková z Městského 
informačního centra v Přero-
vě. Právě bohatý a poměrně 
různorodý program je velkým 
lákadlem nejen pro místní, ale 
i návštěvníky z okolí. „Hlav-
ní hvězdou pátečního večera 
bude jedna z nejpopulárněj-
ších slovenských zpěvaček 
– Kristína, ta je oblíbená ze-
jména u mladé generace,“ na-
stínil jen část programu ředitel 
Kulturně informačních služeb 
města Přerova Jaroslav Mací-
ček. Hlavní hudební pódium 
vyroste jako obvykle na ná-
městí TGM a všechny koncer-
ty pod širým nebem jsou pro 
návštěvníky zdarma. „Vyvr-
cholením nedělního programu 
budou koncerty Marka Ztrace-
ného a populární kapely Buty,“ 
doplnil Macíček.

Nejnavštěvovanější částí 
hodů, zvláště pro rodiny s dět-
mi, je sobotní večerní pro-
gram, který je v režii přerov-
ské skupiny šermu Markus M. 
„Pro diváky jsme si připravili 
slavnostní šermířský turnaj, 
víc prozrazovat zatím nebudu. 

Komponovaným pořadem bu-
dou provázet dva konferencié-
ři – brněnští herci,“ uvedl Petr 
Pedro Novotný z Markus M. 
Řinkot chladných zbraní vy-
střídá brněnská hrad rocková 
kapela Quanti Minoris a po je-
jím vystoupení přijdou na řadu 
kejklíři s ohňovou šou.

Nedělní ráno bude patřit 
hlavní hodové mši v koste-
le svatého Vavřince, ta začíná 
v 9 hodin. Po desáté hodině se 
městem projde kostýmova-
ný průvod. „Předpokládáme 
účast asi stovky lidí – šermířů, 
rytířů na koních, nejrůznějších 
kejklířů. V průvodu půjdou 
i tanečnice, maďarští dudáci 
a pouliční divadelníci,“ při-
blížil další atraktivní podíva-
nou Pedro Novotný. Po desáté 
hodině oživí jinak poklidné 
Horní náměstí středověký jar-
mark. „Někteří prodejci budou 
v dobovém oblečení a ke koupi 
nabídnou užitkovou i umělec-
kou keramiku, textilní a kože-
né výrobky, nejrůznější šperky 
a nebudou chybět ani pamlsky 
a voňavé klobásy a koláče. Vy-
hledávaným stánkem bývá 
historický knihtisk slovin-
ského tiskaře Janeze Rozma-
na, který bývá pravidelným 
účastníkem našeho jarmar-
ku,“ informovala Renata Tšpo-
nová ze spolku Anima Histo-
rica. Pro děti jsou připraveny 

tvůrčí dílničky, kde si budou 
moci samy podle své fantazie 
dotvořit výrobek z keramiky.

Po celou dobu hodů bude 
v Galerii města Přerova ote-
vřena výstava umění z ho-
landského Cuijku, její vernisáž 
zahájí hody v pátek 4. srp-
na. „Během hodů se snažíme 
představit výtvarné umělce 
z partnerských měst Přerova. 

V minulých letech to byli vý-
tvarníci z Bardějova a Děčí-
na a teď si mohou návštěvníci 
prohlédnout umění z Cuijku,“ 
zmínila Lada Galová, vedoucí 
Galerie města Přerova. Výsta-
vu zahájí v 17 hodin Frans Bus 
z Holandska, který stál u zro-
du partnerství města Cuijk 
a Přerov, které už trvá více než 
25 let.  (ilo)

Přerovské svatovavřinecké hody

Náměstí TGM

28. 7. – 31. 7.   Kinematograf bratří 
Čadíků

Pátek 4. 8. 

17–18  Re-Vox
19–20  Kristína
21–22  Arrhythmia & David Spilka
Galerie Města Přerova

17 hod.   Vernisáž hodové výstavy 
Umění Cuijku

Sobota 5.8.

Náměstí TGM

10–12  Synkopa
14–15  Pokáč
16–17  Imperio
18–19   Blanka Šrůmová, Jan Sahara 

Hedl a Něžná noc
21–22  Historická část: Slavnostní 
rytířský turnaj * Quanti Minoris – 
koncert hrad rockové skupiny * 
Ohňové vstupy

MIC Předmostí :

Komentovaná prohlídka Archeologie 
v kostce, v 10 a ve 13 hod.
Sraz u MIC Předmostí, Pod Skalkou 1
Neděle 6. 8.

Náměstí TGM

10–12  Cimbálová muzika Primáš
10.15  historický průvod
10.30  slavnostní slovo děkan, primátor
14–15  Academic Jazz Band Přerov
16–17  Marek Ztracený
18.00–19.30   Buty
  Horní náměstí 

10.00–17  Historický jarmark ve 
spolupráci se SHŠ Markus M a Anima  
Historica
Kostel sv. Vavřince

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

UKAŽ JAZYK! A slib, že budeš mluvit jen pravdu… Taková situace je k vidění ve 
středověké mučírně, která v době hodů bývá na hradbách. Foto: Ingrid Lounová
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INZERCE

Jediný autorizovaný prodej a servis v Olomouckém kraji
NISCAR Olomouc, s.r.o., Dolní Hejčínská 350/31, 779 00 Olomouc, tel. 585 227 158,  
www.niscar.cz
Zobrazení jsou pouze ilustrativní. Data a údaje uvedené v této reklamě jsou určené výlučně k informačním účelům a nemohou být považovány za návrh smlouvy. 
Kombinovaná spotřeba 3,2-4,4 l/100 km, kombinované emise CO2 85-100 g/km. Nabídka financování Nissan Smart 0%: Cena vozu Nissan Micra 1,0 l Visia 259 000,- Kč, délka 
úvěru 60 měsíců, výše úvěru 129 370,- Kč, poplatek za uzavření smlouvy 0,- Kč, výpůjční úroková sazba 0 % p. a., RPSN včetně havarijního pojištění 9,4 %, měsíční splátka 2 156,- 
Kč, měsíční splátka včetně havarijního pojištění a povinného ručení 2 999,- Kč, celkové platby za vozidlo včetně havarijního pojištění a povinného ručení 309 570,- Kč. Nissan 
Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s. r. o. *Podrobné informace o podmínkách věrnostního programu YOU+NISSAN naleznete 
na www.youplusnissan.cz nebo u participujících dealerů. Podrobné informace o Příslibech společnosti Nissan naleznete v našich Všeobecných obchodních podmínkách na  
http://www.nissan.cz/CZ/cs/YouPlus/customer-promise.html nebo u participujících dealerů. **Ze zahraničí volejte číslo +36 1 371 54 91.

JIŽ OD 2 999 KČ MĚSÍČNĚ

Kdekoli, kdykoli, cokoli: +420 800 23 23 23**
NÁŠ PŘÍSLIB. VAŠE JISTOTA.

NISSANYOU+

   Náhradní vůz zdarma*

   Nejvyšší kvalita za nejlepší cenu*

   Kontrola vozu zdarma*

   Doživotní asistenční služba 
            Nissan Assistance*

Dvacet let poté… Lidé vzpomínají a nechtěli by to zažít znovu
 Dvacetileté výročí od záplav na Přerovsku mapuje výstava v Pasáži. Fotografi e a výstřižky z povodňových vydání Nového Přerovska 

i amatérsky natočený dvouhodinový fi lm dokumentují zkázu, kterou způsobil vodní živel. Výstava zároveň ukazuje i tu lepší stránku smutných 
událostí – nezištnou sousedskou i bezejmennou pomoc. Snímky i fi lm s povodňovou tematikou si mohou zájemci přijít prohlédnout až do 8. září. 

„Byly to nejtragičtější záplavy 
v 20. století v naší zemi. Za-
hynulo 50 lidí a hmotné škody 
byly obrovské. Pro naši výsta-
vu, která je ohlédnutím do této 
smutné doby, jsme získali fo-
tografi e ze soukromých archi-
vů, které ještě nebyly nikde 
publikovány,“ zmínila na ver-
nisáži, která se uskutečnila 
13. července, její kurátorka 
Marta Jandová z Kulturních 
a informačních služeb města 
Přerova. Vernisáže se zúčast-
nili hlavně lidé, kteří kritické 
dny povodně a také dny velké-
ho úklidu zažili na vlastní kůži.

Zbyněk Coufal vlastní dům 
v Kosmákově ulici a 7. čer-
vence roku 1997 byl doma. 
„Nikdo nás nevaroval. Povo-
deň přišla tak rychle, že jsme 
nestihli nic. V domě jsem měl 
1,92 metru vody, tím dnem mi 
skončil život. Od té doby je-
nom přežívám,“ povyprávěl 
své vzpomínky dnes už 66letý 
muž. Z půdy domu ho tehdy 
před dvaceti lety vysvobodili 
dobrovolníci, kteří Kosmáko-
vu ulici projížděli na gumo-
vém kajaku. „Na loďku jsem 
nastoupil malým okénkem 
z obyváku. Měl jsem strach 
dům opustit, ale co mi zbývalo, 
nic nefungovalo,“ doplnil své 
vzpomínky Zbyněk Coufal. 
A přidal další zážitek, který 
dokresluje kritické období po-
vodní. „Obchod naproti, kde 

je dnes jazyková škola, během 
povodní vyrabovali,“ dodal. 
Do svého domu se už Zbyněk 
Coufal bydlet nevrátil, dochází 
tam jen pracovat na zahradu.  
„Nastěhoval jsem se do bytu 
k matce, o kterou jsem se sta-
ral do doby, než umřela. Teď 
bydlím v bytě sám. Na opravu 
domu nemám, navíc se bojím, 
že se povodně vrátí. O dům 
jsem ztratil morální zájem,“ 
doplnil své vyprávění Coufal.

O další příběh se poděli-
la žena, která bydlí v domě 

v ulici na Trávníku. Tato uli-
ce byla tehdy před dvace-
ti lety pod vodou. „Když šla 
Bečva nahoru, tak jsem se 
byla podívat v Rybářské aleji. 
Voda stoupala strašně rychle. 
Protože bydlíme na Trávní-
ku v prvním patře, tak jsem 
rychle utíkala domů.  Ze skle-
pa jsme vytahovali kola a vše, 
co se dalo zachránit,“ popsala 
situaci Jana Nečesaná. Domů 
k sobě si vzali paní z přízemí, 
jejíž byt se ocitl pod vodou. 
„Další den kamarádka, kte-

rá bydlí u Meopty, kde voda 
nebyla, zalarmovala syna 
a na lodi nám přivezli jíd-
lo a vodu,“ doplnila mozaiku 
o povodňové solidaritě Jana 
Nečesaná.  Její slova potvrdi-
la i další návštěvnice výsta-
vy Dagmar Malá. „Lidé měli 
k sobě blíž, pomáhali si jeden 
druhému. Ale nejvíc nám po-
mohli vojáci, uklízeli i odvá-
želi hromady, co zbyly po vel-
ké vodě. No, nechtěla bych 
to už zažít znovu,“ zakončila 
Dagmar Malá.  (ilo)

PŘED DVACETI LETY převrátila povodeň život v Přerově naruby. Dnes se už na výstavě v Pasáži jen vzpomíná, jaké to 
tehdy bylo. Mnozí lidé si sáhli až na dno svých sil. Všichni se shodují – už by to nechtěli zažít znovu.  Foto: Ingrid Lounová
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Autokrosová špička Evropy míří na Přerovskou rokli
 Všichni příznivci motoristického sportu by si neměli nechat ujít už 20. ročník mistrovství Evropy v au-

tokrosu. Prestižní závod se pojede v Přerovské rokli o víkendu 19. a 20. srpna. Na start se postaví 80 až 
90 závodníků, mezi nimiž nebudou chybět ani špičkoví jezdci. 

Diváci se mohou těšit na vel-
mi vyrovnané boje ve všech 
čtyřech evropských třídách 
a pořadatelé budou též pro za-
traktivnění celého víkendu 
usilovat o vložený mezinárod-
ní závod v Kartcrossu. „Divize 
TA, což jsou takzvané velké 
plechovky, přestože je letos 
nejméně početná, nabídne str-
hující souboje, kterým posled-
ní roky vévodí hlavně jezdci 
českých barev. Vzpomeňme 
alespoň nestárnoucího Václava 

Fejfara, ale i mladé talentované 
jezdce – Otakara Výborného, 
Jana Brožka a zejména skoro 
domácího Martina Samohýla,“ 
uvedl Karel Kleiner, ředitel le-
tošního šestého závodu mist-
rovství Evropy, který se jede 
právě v Přerovské rokli.

V divizi Buggy 1600 letos 
přibyli další vynikající čeští 
jezdci. „Víťovi Nosálkovi a Pe-
tru Nikodémovi začali skvě-
le sekundovat Milan Vaněk 
a Filip Šmíd. Ale i tak to bude 

pro naše jezdce velmi těžké, 
jelikož konkurence v této tří-
dě je co do počtu jezdců nej-
větší,“ zmínil Kleiner. V divizi 
Super Bugy o sobě už dávají 
naši jezdci vědět častěji než 
loni. „Svědčí o tom zejmé-
na vítězství Jakuba Kubíč-
ka v letošním závodě v Nové 
Pace a v Přerově se mu taktéž 
tradičně daří. Při mistrovství 
České republiky zde vystoupil 
na stupínek nejvyšší,“ dopl-
nil Kleiner.  Přesto budou naši 

jezdci potřebovat značnou 
podporu diváků a pořadatelé 
věří, že se jich sejde co nejví-
ce. Připravili si pro ně stán-
ky s občerstvením a letošní 
novinkou pro nejmenší bude 
i skákací hrad zdarma.

A jaký je harmonogram jízd? 
Závody začínají v sobotu 19. srp-
na od 11 hodin měřenými tré-
ninky a pokračují v 15 hodin 
souboji v prvních rozjížďkách 
všech divizí. V neděli bude 
závod pokračovat, a to od 8.30 
hodin druhou sérií rozjíž-
děk. V 10.30 hodin je připra-
veno slavnostní představení 
jezdců a ve 11.45 se závodníci 
utkají v posledních sériích, 
které rozhodnou o postavení 
na startu semifi nálových, pří-
padně fi nalových jízd. Samot-
né fi nále začne ve 14.30 hodin. 
Po skončení každé fi nálové jíz-
dy bude vždy slavnostní pře-
dání věnců. „Věříme, že diváci 
přijdou podpořit naše jezdce, 
kteří to nebudou mít v tak na-
bité konkurenci jezdců z celé 
Evropy vůbec lehké,“ nastínil 
ředitel závodu Karel Kleiner.

Pro návštěvu závodiště mo-
hou diváci využít hromadnou 
dopravu, a to spoje jedoucí 
do Čekyně se zastávkou nad 
věží časoměřičů. Pokud vyu-
žijí dopravu vlastním vozem, 
mohou parkovat přímo napro-
ti depa závodních strojů.  (ilo)

Chodci se utkají na 
10 km dlouhé trase
O první srpnové sobotě si 
v Přerově změří síly chodci 
první a druhé ligy. Přerovská 
padesátka, memoriál Josefa 
Přidala má v Přerově už leti-
tou tradici, jen místo padesáti 
kilometrů už atleti chodí jen 
10kilometrovou trasu. „Zá-
vod se půjde v sobotu 5. srpna 
na úředně změřené trati od lo-
děnice kolem ornitologic-
ké stanice na obrátku. Jeden 
okruh měří 2000 metrů a pů-
jde se celkem pětkrát, tedy 
10 km,“ upřesnil jeden z or-
ganizátorů akce Miloš Přidal 
z TJ Spartak Přerov. Závod je 
utkáním družstev mužů atle-
tické první a druhé ligy. Letos 
se jedná už o 55. ročník me-
moriálu. „V minulosti se závod 
chodil z Přerova přes Troubky, 
Tovačov do Kojetína a zpět, 
měřil zmíněných 50 kilome-
trů,“ vysvětlil Miloš Přidal. 
Letos se na startovní čáru po-
staví 30 až 50 chodců z celé 
republiky, start je v sobotu 
5. srpna před loděnicí v 9.30 
hodin a první závodníci dorazí 
do cíle asi v 10.15 hodin.  (ilo)

Přerovské kopky startují už za měsíc
 Běháte rádi v přírodě? V tom případě si zatrhněte datum 2. září, kdy se koná 2. ročník trailového závodu 

Přerovské kopky. Účastníci závodu i zájemci z řad turistů i třeba s čtyřnohými parťáky si zaběhají nebo se pro-
jdou po cestách vedených mimo město, krásným okolím Přerova. Registrace závodníků probíhá do 25. srpna.
„Vloni se na start postavilo přes 250 závodníků 
a vytvořili skvělou atmosféru. Letos věříme, že 
nás bude ještě více a přehoupneme se přes 500,“ 
uvedl hlavní organizátor závodu Alexandr Sa-
lachov.

Hlavní trať na 25 km povede stejně jako loni 
přes Hvězdárnu–Švédské šance–Beňov–Kar-
lovice–Holý vrch–Přestavlcký les–Dobrčice–
Horní Moštěnici–Švédské šance a zpět k hale TJ 
Spartak. 

Pro letošní závod si organizátoři připravili 
novinky. „Přibude štafetový závod 4 x 3 km. 
Každý tým tak může poskládat své čtyřčlenné 
družstvo, ať už ve složení pouze dámském, či 
pánském nebo smíšeném, podle libosti,“ při-
blížil Salachov. Další novinkou je zkrácená trať 
pro běh /trek/ na 10 km, a to směrem na Švéd-
ské šance, přes Hvězdárnu a zpět. „Závod Mini 
kopky bude také ofi ciální a též bude na čas. Tato 
trať je určena především pro ty, kteří se necítí 
na hlavní 25kilometrovou trať,“ doplnil Sala-
chov. Mini kopky se poběží v kategoriích jed-
notlivců, dvojic a DOGtrekking.

Pořadatelé nezapomněli ani na malé spor-
tovce, ti budou mít možnost utkat se v dětském 
závodu Baby kopky. Ten se poběží kolem spor-

tovní haly Spartaku. Děti do 7 let zdolají asi 
380 metrů, děti 8–9 let 680 metrů, 10–11letí si 
zaběhnou kilometrovou trasu a 12–13letí spor-
tovci urazí 1,5 km. „A pokud budou mít rodi-
če zájem projít se nebo proběhnout s dětmi až 
na Švédské šance, tak jim to umožníme v rám-
ci nesoutěžní kategorie Rodinné kopky jen 
za symbolickou cenu,“ dodal Salachov.  (ilo)

NA START prvního ročníku Přerovských kopek se postavilo 
250 běžců, letos se předpokládá vyšší účast.  Foto: archiv AS

MILOVNÍCI AUTOKROSOVÉHO SPORTU už mají v kalendářích zatržený třetí víkend v srpnu, kdy se na Přerovské rokli jede 
už letošní šestý závod Mistrovství Evropy v autokrosu. Finále se jede v neděli odpoledne.  Foto: archiv Autoklub Přerov
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Téma voda: Méně prší, ale zdrojů pitné vody je dostatek
Jaký byl stav ovzduší v loňském roce, jak se staráme o zeleň, hospodaříme dobře s odpady a vedeme i mládež k ochraně životního pro-
středí? Na tyto otázky najdeme odpověď na následujících stránkách – v příloze životního prostředí, kterou zpracovali úředníci magist-
rátu. Stále více lidí si totiž uvědomuje důležitost odpovědného chování vůči přírodě a prostředí, v němž žijeme. Zajímáme se o nakládání 
s odpady a o problematiku zdrojů vody, jež je základním předpokladem života na Zemi. V následujících číslech Přerovských listů se proto 
budeme zabývat i těmito otázkami, které budeme klást odborníkům. 

Jak je to se stavem vody v Bečvě 
ve srovnání s minulými lety? 

Odpovídá Petr Chmelař, mluv-
čí Povodí Moravy
Hlavní příčinou sucha je nedo-
statek atmosférických srážek. 
V případě, že prší, má tento déšť 
charakter přívalových dešťů, 
které půda nedokáže zadržet 
a prakticky všechna voda odte-
če pryč. Z tohoto důvodu klesají 
zásoby podzemní i povrchové 
vody, o to více nabývají na vý-
znamu opatření, která mohou 
vodu zachytit a akumulovat. 
Konkrétně zachytávání a aku-
mulace vody ze srážek ve vod-
ních nádržích nám umožňuje 
hospodařit s vodou i v období, 
kdy je vody v řekách málo. Tři 
vodní nádrže v povodí Bečvy 
pomohly Bečvě v uplynulém 
měsíci téměř čtvrt milionem m3 
vody, o který z nádrží odteklo 
více, než do nich kvůli nízkým 
hladinám přiteklo.

Povodí Bečvy patří k oblas-
tem nejvíce postiženým su-

chem. Ze sledovaných profi lů 
lze konstatovat, že v roce 2015 
byly nejméně vodné toky prá-
vě v povodí Bečvy, kdy někte-
ré přítoky Rožnovské Bečvy 
byly zcela vyschlé. Průměrné 
měsíční průtoky, s výjimkou 
února, byly v prvních šesti mě-
sících roku 2016 podprůměrné 
a místy i výrazně. K mírnému 
zlepšení situace došlo až v let-
ních měsících, kdy v důsledku 
převážně lokálních bouřko-
vých událostí docházelo k po-
stupnému zvyšování vodností. 
Do konce roku se však vodnost 
postupně snižovala. Aktuálně 
protéká v Bečvě v Dluhonicích 
17 % dlouhodobého měsíčního 
průměru, Vsetínskou Bečvou 
v Jarcové 13 % a Rožnovskou 
Bečvou ve Valašském Meziříčí 
dokonce pouze 6 % dlouhodo-
bého měsíčního průměru.

Jako účinné opatření pro boj 
s důsledky klimatické změny 
by mohlo posloužit vodní dílo 
Skalička v případě varian-
ty s trvalou vodní hladinou. 

O konkrétní podobě vodního 
díla se ovšem bude teprve roz-
hodovat na základě probíhají-
cích studií.

Často se vedou diskuze, že 
ubývá zdrojů pitné vody. Jak 
je na tom Přerov, jaké máme 
zdroje vody?

Odpovídá Miroslav Dundálek, 
ředitel Vodovodů a kanalizace 
Přerov
Pokud se týká vodních zdro-
jů, tak Přerov ale i Tovačovsko 
a Kojetínsko jsou zásobovány ze 
zdrojů vody v oblasti při soutoku 
řek Bečvy a Moravy. Jsou to jed-
nak zdroje podzemní vody, čer-
pané z vrtů v blízkosti úpravny 
vody Troubky a dále dvě jezera 
po těžbě štěrkopísku při souto-
ku obou řek – zde je odebírána 
povrchová voda. Úbytek vody 
v těchto zdrojích vlivem sucha, 
jak se o tom nyní často hovoří, 
se v našich zdrojích zatím nijak 
významně neprojevuje. Zdroje 
vody, a to především uvedená 

jezera, se ale musí chránit, ne-
boť zejména koupání přispívá 
k postupnému zhoršování kva-
lity jejich povrchové vody.

Jak jsme na tom s kvalitou vody? 
Je voda tekoucí z vodovodních 
kohoutků k pití i pro kojence?
Pitná voda na celém území 
Přerova splňuje ve všech uka-
zatelích požadavky vyhlášky 
Ministerstva zdravotnictví, 
kterou se stanoví požadavky 
na pitnou a teplou vodu. K pří-
pravě kojenecké stravy dopo-
ručujeme vodu v oblasti na le-
vém břehu řeky Bečvy. Pitná 
voda na pravém břehu Bečvy 
je směsí vody z úpravny vody 
Troubky a vody přiváděné 
z ostravského oblastního vo-
dovodu, kde se jedná o pitnou 
vodu z úpravny vod Podhradí, 
z údolních nádrží Kružberk 
a Slezská Harta. Vzhledem 
k jinému způsobu dezinfekce 
pitné vody než v naší úpravně 
vody Troubky ji jako kojenec-
kou nedoporučujeme.  (ilo)
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A PAMÁTKOVÁ PÉČE V ROCE 2016
Stav ovzduší ve městě Přerově
V Přerově se měří kvalita ovzduší (imise) v automatické imisní monitorovací 
stanici u kina Hvězda – provozovatelem je Český hydrometeorologický ústav. 
V roce 2016 průměrná roční koncentrace oxidu siřičitého (SO2) nepřekročila 
platný imisní limit (u SO2 imisní limit u doby průměrování 1 hod. a 24 hod. také 
nebyl překročen, max. povolený počet překročení byl splněn). U ozonu došlo 
ke 12 překročením přípustné četnosti maximálního denního osmihodinového 
průměru, pro který je stanoven 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 2016 nebyl průměr 25 překročení za tři roky pře-
kročen. U  znečišťující látky suspendované částice PM10 (polétavý prach) byl 
v roce 2016 překročen 24hodinový limit 35krát, přičemž stanovená přípustná 
četnost činí 35x a tedy celkově limit překročen nebyl. Průměrná roční koncen-
trace PM10 byla naměřena v úrovni 26,5 μg/m3, stanovený limit činí 40 μg/m3, 
a nebyl tedy překročen.

Roční průměry koncentrací PM
10

 v mikrogramech na m3

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

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 26,5

Olomouc 39 40 29 28 34 42 48 48 35 42 48      33,4 31,9 32,1 30,2 27,7

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 25,4

látka 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SO2 26 32 24 15 11 10 10 10 10 8 7 6 5,1 4,6 4,9 7,5 5,1 6,4 6,0 8,5 3,8 3,6

NO2 27 28 27 25 23 23 23 23 24 23 25 27 21,1 22,1 22,0 25,0 23,1 22,3     

PM10  51 42 35 32 32 39 44 45 42 42 41 30,4 29,5 32,0 34,8 32,0 31,0 31,0 29,7 27,9 26,5

Vývoj emisí tuhých znečišťujících látek 

u největších znečišťovatelů v letech 2001 – 2016 (v t/rok):

 PRECHEZA VEOLIA METSO 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

2016 8,16 2,03 4,30 14,49

suma 244,77 80,83 128,93 454,52

Stacionárním zdrojem se rozumí ucelená technicky dále nedělitelná stacio-
nární technická jednotka nebo činnost, které znečišťují nebo by mohly zne-
čišťovat. Jmenovitě jsou v zákoně uvedeny spalovací stacionární zdroje. Zdroj 
produkující emise musí splňovat takzvaný  emisní limit, což je nejvýše pří-
pustné množství znečišťující látky nebo skupiny znečišťujících látek vnášené 
do ovzduší ze stacionárního zdroje. 

Zdroje znečišťování ovzduší, emise

Stav znečištění ovzduší, imise

Magistrát nadále zajišťuje pro obyvatelstvo zveřejňování informací o  kvali-
tě ovzduší v  Přerově prostřednictvím velké světelné tabule fi rmy Compekon 
na Velké Dlážce a obdobná služba je provozována na světelné tabuli fi rmy Led-
multimedia, naproti autobusového nádraží.

Každou čtvrthodinu se na tabulích objevují aktuální hodnoty množství znečiš-
ťujících látek měřených u  kina Hvězda Českým hydrometeorologickým ústa-
vem. Tabule jsou využívány i  v  případě vysokých koncentrací znečišťujících 
látek v ovzduší k informování obyvatelstva.

Na vysoké koncentrace částic PM10 magistrát v roce 2016 upozornil obyvatel-
stvo hned druhého až čtvrtého ledna.

Na  závěr roku 2016 jsme  evidovali okolo 1 900 občanů využívajících zdar-
ma magistrátem zasílaných SMS informací o zhoršené kvalitě ovzduší, došlo  
k dalšímu nárůstu počtu uživatelů této služby oproti předchozímu roku.

Imisemi se rozumí množství znečišťujících látek obsažených v  ovzduší, to 
znamená to, co skutečně dýcháme. Vývoj znečištění ovzduší na území města 
Přerova v průměrných ročních koncentracích (μg/m3) u tří nejsledovanějších 
škodlivin (SO2, NO2, PM10) je uveden v  následující tabulce a  grafu. Protože 
v předchozích letech byly nízké měřené hodnoty u NO2, od roku 2013 již tuto 
látku ČHMÚ v Přerově nesledoval.

Přerov

Olomouc

Prostějov

emisní 
limit

Celkové množství emisí tuhých znečišťujících látek významných 
producentů v tunách za období let 2001-2016

128,93

244,77

80,83

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Poznámka: Pro PM10 je stanoven roční imisní limit ve výši 40 μg/m3, pro NO2  je to 40 μg/m3 
a pro SO2 není stanoven.

SO
2

NO
2

PM
10
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Od roku 2007 začalo město na pěti místech opět měřit prašný spad, dříve tuto 
činnost vykonávala pro stát okresní hygienická stanice,.Prašný spad vypovídá 
o zatížení jednotlivých oblastí prachem. Tato měření každým rokem potvrzují, 
že prašný spad v okolí křižovatky Komenského–Novosady, významně zatíže-
né vysokou frekvencí dopravy, je nejvyšší ze všech měřených míst a dokladuje 
významný vliv dopravy na blízké okolí. Je velmi dobře patrný v grafu. Od února 
2011 se provádějí i kontrolní pozaďová měření v Čekyni.

VÝSLEDKY MĚŘENÍ PRAŠNÉHO SPADU V PŘEROVĚ V ROCE 2016

HODNOTA g/m2/30dní (t/km2/30dní)

MÍSTO 
MĚŘENÍ

měsíc
průměr

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

DIDA 1,60 2,50 2,50 4,40 4,60 3,30 3,80 4,40 5,50 11,10 7,20 1,10 4,33

KŘIŽOVATKA
KOMENSKÉHO 
NOVOSADY

9,40 10,30 9,30 11,80 18,30 18,90 13,40 14,30 12,90 6,90 10,50 6,40 11,87

DALKIA
VEOLIA

0,50 2,10 1,30 4,20 5,80 2,40 3,50 5,20 5,70 0,70 1,00 1,30 2,81

PRECHEZA 1,70 2,70 1,60 11,00 11,90 6,20 8,80 6,40 6,70 2,60 2,00 0,60 5,18

TSMP
ZAHRADNICTVÍ 
MICHALOV

0,90 1,50 1,10 2,90 2,30 1,80 2,80 1,50 2,80 0,30 1,00 0,70 1,63

ČEKYNĚ 0,50 1,40 1,00 2,40 9,70 2,00 3,30 3,20 2,40 0,20 0,30 0,10 2,21

PRŮMĚR 2,43 3,42 2,80 6,12 8,77 5,77 5,93 5,83 6,00 3,63 3,67 1,70 4,67

SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ PRAŠNÉHO SPADU V PŘEROVĚ ZA ROKY 2007–2016

HODNOTA g/m2/30dní (t/km2/30dní)
 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

2016 4,33 11,87 2,81 5,18 1,63 5,16

Pokuty, závazná stanoviska, 
vyjádření obecního úřadu 
V roce 2016 byla v souvislosti s ochranou ovzduší uložena jedna pokuta za ne-
dovolené spalování odpadů. V témže roce bylo vydáno ve správním obvodu obce 
s rozšířenou působností 200 závazných stanovisek z hlediska ochrany ovzduší 
u tzv. nevyjmenovaných stacionárních zdrojů podle zákona o ochraně ovzdu-
ší, podle stejného zákona bylo vydáno v 6 případech vyjádření obecního úřadu 
k umístění vyjmenovaného zdroje.

Vliv dopravy na ovzduší
Roku 2016 došlo ke změně provozovatele městské autobusové dopravy Přerov 
s tím, že ze 20 autobusů je 13 autobusů na CNG (stlačený zemní plyn) a ostatní 
na naftu.

Posuzování vlivů na životní 
prostředí - EIA, IPPC 
V procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) zabezpečuje město ze-
jména informování veřejnosti o záměrech investorů významných staveb, které 
podléhají procesu EIA. Město v souladu se zákonem vydává i vlastní vyjádření 
k oznámení záměru, dokumentaci či posudku dokumentace. V roce 2016 bylo 
v rámci procesu EIA projednáno devět záměrů.

Ochrana přírody a krajiny; veřejná zeleň

Veřejná zeleň
Město Přerov se přihlásilo do celostátní soutěže „Má vlast – proměna roku“, 
a to s výsadbou Libosadu Malého Noe v Knejzlíkových sadech nad roklí nad 
Předmostím. Na staroslavném Vyšehradě byli v sobotu 21. května 2016 slav-
nostně vyhlášeni vítězové Ceny publika, vítězové celoročního internetového 
hlasování a Ceny odborné poroty. V internetovém hlasování  přerovský Libo-
sad Malého Noe obsadil v konkurenci 99 proměn třetí místo. 

Kácení dřevin
V roce 2016 jsme vydali 65 (v roce 2015 – 172) rozhodnutí, kterými jsme povolili 
kácení 475 stromů (438) rostoucích mimo les a keřů a náletových zapojených po-
rostů na ploše cca 45 000 m2 a nepovolili jsme kácení 30 stromů (49). Převážná 
část těchto dřevin (stromů a keřů) byla povolena vykácet z důvodu stavební čin-
nosti, nevyhovující provozní bezpečnosti, stáří dřevin nebo nevhodného umístě-
ní. Dále jsme přijali 41 (54) oznámení o kácení dřevin, jejichž kácení bylo provede-
no z důvodů pěstebních nebo zdravotních. Velký počet dřevin musel být vykácen 
kvůli jejich poškození také při práci podle zvláštních předpisů, např. elektrizační-
ho, vodního, silničního a drážního zákona. Na základě těchto oprávnění byly vy-
káceny dřeviny vzrostlé převážně přirozeným náletem, kdy se jednalo o opatření 
k zabránění nepříznivých vlivů na zařízení správců sítí a zařízení, odstraňování 
zdrojů ohrožení těchto zařízení a zajištění jejich bezpečného provozu. Náhradní 
výsadba byla uložena v počtu 406 stromů a 1 920 keřů (328 stromů a keřů).
Poznámka: V závorce jsou pro srovnání uvedeny údaje za rok 2015.

Památné stromy  
V správním obvodu Magistrátu města Přerova jako obce s rozšířenou působ-
ností se nachází celkem 10 památných stromů, z  toho jeden na  území města 
Přerova. Jedná se o:
Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) v  ulici Šrobárově, významný solitér a  es-
teticky hodnotný exemplář domácí dřeviny o výšce asi 20 m a stáří asi 140 let. 
V  průběhu posledních let se zdravotní stav stromu zhoršil, nárůstem dřevní 
hmoty došlo k  vychýlení stabilizovaného těžiště, rozšířila se prasklina v  kme-
ni a rovněž instalované vazby přestaly plnit svou funkci. Z těchto důvodů jsme 
v roce 2016 nechali provést zdravotní ořez koruny stromu. Pro zajištění statiky 
koruny byly instalovány dvě dynamické vazby větví a jedna statická vazba. Zdra-
votní stav je průběžně monitorován. Díky ošetření má strom další perspektivu 
růstu a rozvoje.

Zvláště chráněná území  
Na území města Přerova se nachází
• Národní přírodní rezervace Žebračka, vyhlášena v roce 1949, původní vý-

měra 234,9 ha; dubohabrový les, bučina a lužní porost, velmi bohaté ptačí 
refugium. Nově vyhlášena od 1. 11. 2007 v upravených hranicích – kromě 
rozšíření území o mokřad na severozápadním okraji je nejdůležitější změ-
nou posun hranice NPR v oblasti lagun na okraj lesa, laguny tak přestávají 
být součástí NPR a nová výměra činí 228 ha.
NPR Žebračka je na území města spolu s přilehlými úseky vodního toku Str-
hanec součástí Evropsky významné lokality „Bečva – Žebračka“ 

• Přírodní památka Na Popovickém kopci, vyhlášena v roce 1949, výměra 
3,32 ha; ostrůvek vzácné teplomilné a suchomilné květeny a zvířeny, doklad 
směru šíření teplomilné fl óry 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  fl órou; viditelný 
proces postupného samovolného zazemňování.

Významné krajinné prvky 
Významný krajinný prvek (VKP) je ekologicky, geomorfologicky nebo estetic-
ky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udrže-
ní její stability. VKP jsou ze zákona lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera 
a údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany 
přírody. Registrovanými VKP na území Přerova jsou:
• Městský park Michalov – Přerov, jako VKP zaregistrovaný v  roce 1994; 

kromě toho je od roku 1992 kulturní památkou. Jedná se o pozůstatek luž-
ního lesního porostu se zachovalou přirozenou druhovou skladbou dřevin 
a bylinného patra.  V roce 2015 byly v parku provedeny práce podle Návrhu 
pěstebních opatření a výsadeb pro park Michalov v Přerově s cílem prodlou-
žit existenci mnoha stromů v parku, dosadit dřeviny tak, aby byly v souladu 
s původním kompozičním záměrem zahradního architekta Františka Tho-
mayera a stabilizovat parkové porosty do budoucna. 

• Vápencové zmoly – Žeravice, zaregistrované v roce 1996. Tyto terénní de-
prese vznikly pomístnou těžbou vápence v  minulosti. Významně jsou zde 
zastoupeny původní druhy rostlin, a to i ohrožené a silně ohrožené druhy.

• Malá lipová –Žeravice, zaregistrovaná v  roce 1996. Jedná se o  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. Takzvané zmoly po  těžbě 
vápenců jsou obklopeny svahy a  zvlněnými plochami s  hustým porostem 
křovin, v  některých částech je vyvinuto i  stromové patro. Lokalita je vý-
znamným hnízdištěm ptactva.

Památková péče
Na území Přerova je evidováno 141 nemovitých kulturních památek, 200 pa-
mátek movitých, dvě městské památkové zóny (Přerov a  Tovačov), dvě ves-
nické památkové zóny (Lhotka a Stará Ves) a 10 ochranných pásem, a to jak 
památkových zón, tak i kulturních památek. 

Program obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
Dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností“ byl Ministerstvem kultury vyhlášen již po deváté. Ten-
to 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 repub-
liky. Pro správní obvod města Přerova byla pro rok 2016 určena k  rozdělení 
částka ve výši 605 tisíc korun. Po provedeném správním řízení byly poskytnuty 
účelové fi nanční prostředky na částečné pokrytí obnovy těchto památek: 
• Dřevohostice – obnova trojích interiérových dveří, včetně obložek v objektu 

zámku (151 tis. Kč)
• Kojetín – obnova vnějších fasád fary (bývalého rabínského domu) č.p. 796, 

(125 tis. Kč)
• Přerov – restaurování sochy Elektry (Světlušky) (50 tis. Kč)
• Říkovice – restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého (94 tis. Kč)
• Přestavlky – obnova ohradní zdi parku - I. etapa (185 tis. Kč)

Program regenerace městské památkové zóny 
Přerov 
Zastupitelstvo města Přerova v roce 2013 schválilo „Aktualizaci Programu re-
generace MPZ Přerov pro období 2014 – 2018“.  V roce 2016 byly za přispění 
fi nančních prostředků z dotačního titulu Ministerstva kultury „Program rege-
nerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ČR“ 
realizovány na území Městské památkové zóny Přerov dvě akce. Tou první byla 
již obnova kaple sv. Jiří na  Horním náměstí. Stavební práce byly provedeny 
v rozsahu III. etapy (obnova vnitřních omítek, elektromontážní práce, výmalba 
včetně zlacení štukové výzdoby) v celkové hodnotě 616.298 Kč za fi nančního 
spolupodílu města ve výši 50 tisíc korun, Ministerstva kultury ČR 85 tisíc, Olo-
mouckého kraje 200 tisíc a vlastník objektu se podílel částkou 281 298 korun. 
Druhou akcí bylo restaurování nástropní dekorativní malby místnosti s valenou 
klenbou ve  II. NP zámku v  Přerově. Tyto práce byly provedeny v  celkové výši 
376 150 Kč, příspěvek Ministerstva kultury ČR představoval částku 315 000 Kč. 

Podpora obnovy exteriéru staveb
Již od roku 2001 město poskytuje dotace na obnovu exteriéru památkově vý-
znamných staveb, od  roku 2006 se postupuje podle zásad pro poskytování 
dotací na  obnovu exteriéru památkově významných staveb na  území města 

Přerova, schválených zastupitelstvem. V roce 2016 byla k rozdělení schválena 
částka v celkové výši 150 000 Kč. O fi nanční podporu požádali pouze dva vlast-
níci a Zastupitelstvo města Přerova ji schválilo takto:  
• Vlastníkovi objektu Přerov, Jiráskova čp. 127 na  výměnu oken a  klempíř-

ských prvků vnější fasády objektu (50 tis. Kč)
• Vlastníkovi na obnovu části městských hradeb ležících za domem Horní ná-

městí čp. 29 (50 tis. Kč) 
Nevyčerpaná částka ve výši 50 tis. Kč byla použita na III. etapu obnovy kaple 
sv. Jiří na Horním náměstí v Přerově, a to jako povinný spolupodíl města při ob-
nově této památky z Programu regenerace městských památkových rezervací 
a městských památkových zón ČR.

Válečné hroby
Podle zákona magistrát vede evidenci o válečných hrobech a pietních místech 
ve svém správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Evi-
dence válečných hrobů se neustále doplňuje, aktuálně bylo k datu 31. 12. 2016 
evidováno 176 válečných hrobů, přičemž se válečným hrobem ve  smyslu zá-
kona rozumí místo, kde jsou pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v důsled-
ku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, anebo 
ostatky osob, které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo nebo při válečné 
operaci. Válečným hrobem jsou také pomníky, památníky i  pamětní desky. 
Na území správního obvodu Přerova bylo k  31. 12. 2016 vedeno 2 913 pohřbe-
ných či připomenutých osob. 
Význam Přerovského povstání bude připomínat obnovená pamětní deska 
Františka Gremlici padlého 2. 5. 1945 v Kozlovské ulici v Přerově. Umístěna 
je na objektu Albert. 
Dne 28. května byla u příležitosti 150. výročí prusko-rakouské války slavnost-
ně otevřena naučná stezka „Po stopách války z roku 1866 na Přerovsku“. 

Dny evropského dědictví
Dny evropského dědictví (EHD – European Heritage Days) jsou již tradiční 
a  letitou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a  vý-
chovnou akcí. České národní téma vyhlášené pro EHD 2016 znělo: Památky 
a komunity.  
V Přerově bylo ve dnech 10. a 11. září 2016 otevřeno 12 památek, které včetně 
doprovodných akcí navštívilo přes 5 000 zájemců. Počet návštěvníků vzrostl 
i díky slavnostnímu otevření Památníku jednoty bratrské, které bylo spojeno 
s křtem knihy historika Petra Sehnálka Procházka zapomenutým Přerovem.

Environmentální vzdělávání, 
výchova a osvěta (EVVO)

Dotace na podporu environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty
Dotace byly poskytnuty v souladu se zastupitelstvem schváleným Programem 
statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu EVVO pro rok 
2016. Poprvé byly dotace rozděleny ve třech oblastech s vymezeným účelem:

Pro účel A – environmentální projekty:
Základní škola Přerov, Svisle 13, na aktivitu Budování odborné učebny příro-
dopisu – pořízení pomůcek k rozvoji EVVO, ve výši 24 000 Kč
Základní škola Přerov, Trávník 27, na aktivitu Hrajeme si s odpadem, aneb 
hrajeme na odpad, ve výši 25 800 Kč
Muzeum Komenského v  Přerově, příspěvková organizace, Horní náměstí 
č. 7, Přerov, na aktivitu Jak semena putují krajinou, ve výši 50 000 Kč,
Základní škola Přerov, Za  mlýnem 1, na  aktivitu Mezinárodní Den Země, 
ve výši 17 000 Kč
Střední škola gastronomie a služeb Přerov, Šířava 7, na aktivitu Po stopách 
potulného mnicha, ve výši 18 800 Kč
Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov, Žižkova 12, na aktivitu Envi-
ronmentální soutěže a vzdělávání ve školním roce 2016/2017, ve výši 22 500 Kč
Občanská společnost DSi, Beňov 75, na aktivitu Ňufíček a životní prostředí, 
ve výši 15 000 Kč
Naše společná krajina, z.s., Žerotínovo nám. 253/25, Přerov, na  aktivitu 
Zvýšení biologické diverzity zemědělské krajiny v  praxi - Přerovsko, ve  výši 
25 450 Kč

Pro účel B – pravidelná celoroční poradenská a osvětová činnost v oblasti tvorby 
a ochrany životního prostředí pro občany města:
Muzeum Komenského v  Přerově, příspěvková organizace, Horní náměstí 
č. 7, Přerov, na aktivitu Ekoporadna ORNIS, ve výši 49 500 Kč.

Pro účel C – celoroční provoz registrované záchranné nebo záchytné stanice pro 
handicapované živočichy na území města:
Muzeum Komenského v  Přerově, příspěvková organizace, Horní náměstí 
č. 7, Přerov, na aktivitu Celoroční provoz Záchranné stanice pro živočichy OR-
NIS, ve výši 200 000 Kč
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Středisko environmentální výchovy a záchranná 
stanice pro handicapované živočichy
Středisko environmentální výchovy (SEV) a  Záchranná stanice pro handi-
capované živočichy sídlí v areálu Ornitologické stanice (ORNIS) Muzea Ko-
menského v  Přerově   v  Bezručově ulici. ORNIS se pravidelně a  dlouhodobě 
podílí na  organizaci každoročních známých a  oblíbených akcí pro veřejnost, 
přednášek a výstav (v roce 2016 „Jak putují semena krajinou“- 869 návštěvní-
ků), součástí bohaté programové nabídky jsou i exkurze, procházky do přírody 
a výukové a animační programy (137) pro školy (v r. 2016 návštěvnost 2340 
žáků a pedagogů), mykologická poradna zodpověděla v roce 2016 celkem 785 
dotazů. V areálu je přístupná otevřená expozice ochrany ptactva (Ptačí zahra-
da Františka Gintera) a výukový amfi teátr s užitkovými rostlinami a léčivými 
bylinami. ORNIS v  roce 2015 navštívilo 8  677 návštěvníků. Od  roku 2006 
funguje také Ekoporadna, která je součástí sítě ekoporaden registrovaných 
na MŽP. Zodpovídá od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin osobně, telefonic-
ky i  elektronicky dotazy z  oblasti ochrany zvířat a  péče o  zraněné živočichy, 
všeobecné ochrany životního prostředí, zeleně, přírodních zahrad a  podob-
ně. V roce 2016 bylo takových dotazů zodpovězeno 1160. Pracovníci ORNIS 
uskutečnili cyklus přednášek a dílen o městském zahradničení a byla založena 
pobočka Semínkovny. 
Záchranná stanice pro handicapované živočichy je od  3. srpna 2009 řádně 
registrovanou záchrannou stanicí a  od  r. 2014 je součástí Národní sítě zá-
chranných stanic pod ČSOP. Je určena k rychlému ošetření a dočasné péči o ži-
vočichy, zejména ptáky, kteří nejsou následkem zranění či jiných závažných 
okolností schopni přežít ve volné přírodě. V roce 2016 zaměstnanci záchranné 
stanice přijali 451 živočichů, což je nárůst o 71,5 % oproti r. 2015. Z tohoto po-
čtu se podařilo 214 zvířat úspěšně vypustit do volné přírody, 26 zvířat předat 
dalším odborníkům k  dochování a  přípravě na  vypuštění ( jednalo se přede-
vším o netopýry a mláďata zajíce polního). Na konci r. 2016 zůstávalo v péči 
stanice celkem 23 jedinců různých druhů. Tradičně byla nejvíce přijímána 
mláďata ježků – celkem 89 jedinců, dále 125 jedinců netopýrů různých druhů. 
Z ptáků to byla nejčastěji poštolka obecná (18) a mladí rorýsi (25).  V současné 
době zůstává na stanici ve stálé péči 13 trvale handicapovaných zvířat – dvě 
káňata lesní, tři kalousi ušatí, dva kalousi pustovky, 1 moták pochop, kavka 
obecná a havran polní – všichni s poraněnými křídly a tři poštolky obecné se 
zraněním způsobeným elektrickým proudem. Záchranná stanice je využívá-
na i k osvětové činnosti jako součást organizovaných prohlídek a výukových 
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  dlouholetou tradicí. Středisko ekologické výchovy se zaměřuje na  přírodo-
vědné zájmové kroužky a kurzy, ekologické vzdělávání a výchovu realizuje také 
v rámci výukových programů pro všechny věkové skupiny dětí, žáků a studen-
tů. Činnosti z oblasti chovatelství, ekologie, přírodních věd jsou vedeny odbor-
nými pedagogickými pracovníky, kteří spolupracují s  externími pracovníky. 
Nabízených zájmových kroužků je široké spektrum. Rodiče si mohou vybrat 
z bohaté nabídky kroužků, které jsou připravené pro děti od 6 let, své koníčky 
a zájmy mohou v zařízení rozvíjet i středoškoláci nebo celé rodiny. Dále BIOS 
organizuje řadu soutěží především s  přírodovědnou tematikou (ekologické, 
fotografi cké, rybářské, chovatelské a výtvarné), výstavy, exkurze a pobytové 
nebo příměstské tábory, Nabízí návštěvu mini ZOO v přírodním areálu a  již 
tradičně se zapojuje do  mnoha celosvětových tematických akcí (Den Země, 
Dny stromů, zvířat, vody a dětí). V rámci spolupráce se školami zajišťuje rov-
něž praxi středoškolských studentů, podílí se na práci s talenty (Středoškolská 
odborná činnost a Ekoknihovna), realizuje poradenskou činnost pro veřejnost 
v  rámci sítě Ekoporaden (PET poradna) - poskytuje konzultační a  poraden-
skou činnost k chovu drobných zájmových i exotických zvířecích mazlíčků. 

Zelená informacím 2016
Statutární město Přerov i v roce 2016 v silné konkurenci 272 měst s počtem 
obyvatel nad 5 tisíc obhájilo umístění mezi nejlepšími a skončilo za Ostravou 
a Prahou na 3. místě 6. ročníku soutěže „Zelená informacím“ – o nejzdařilejší 
prezentaci o  životním prostředí na  ofi ciálních internetových stránkách měst 
v ČR. Soutěž pořádala organizace CI2, Centrum pro otázky životního prostře-
dí Univerzity Karlovy a Informační centrum OSN v Praze pod záštitou Svazu 
měst a obcí ČR. Hodnotitelé ocenili webové stránky města Přerova jako dlou-
hodobě kvalitní a vyvážené.

Osvětová akce Ukliďme Česko
Třetí ročník celorepublikové akce „UKLIĎME ČESKO“ proběhl v dubnu 2016 
a to na několika místech v Přerově (podél Strhance, v myší díře v Předmostí, 
na Čekyňském kopci, v okolí lagun, v lokalitě pod garážemi ve Dvořákově uli-
ci, za zimním stadionem a v okolí rybníka) i v místních částech - v Žeravicích 
a Lověšicích. Dobrovolníci z řad úředníků a veřejnosti, přerovští piráti, klub 

Druh odpadů 2012 2013 2014 2015 2016

Papír 1 368 1 149 1 514,96x 2094,04x 1689,08x
Sklo 419,3 427,7 460,24 461,44 480,87
Plasty 209,25 250,8 313,84 359,99 431,07
Nápojový karton 10,81 13,94 19,20 19,29 24,91
Bioodpad 29,20 104,09 1 986,89 1778,23
Kovy 1,67 491,49 4 470,13xx 2 938,50xx 3192,21xx
Textil 88,70 112,10 98,35 121,74 103,52
Jedlý olej a tuk 0,077 1,17
Nebezpečný odpad 15,55 20,32 26,11 22,78 34,19
Ostatní odpad 1,34 38,05 93,80xxx 243,96
Objemný odpad 2 674 2 219,20 2 435,26 2 440,13 2402,51
Směsný (zbytkový) komunální odpad 10 502,80 9 088,20 8 317,72 6 968,73 7231,19
Biologicky nerozložitelný odpad 91,25 340,98 147,04 124,30
CELKEM 15 300,55 13 894,6 18 138,92 17 654,37 17737,21

Rodinka, sdružení DSi Beňov, Predmostenzis, KAPPA HELP a členové hnu-
tí ANO sesbírali dohromady asi 160 pytlů odpadu, který odvezli pracovníci 
Technických služeb. Kromě už tradičních PET láhví, plechovek, skla, papíru, 
igelitových sáčků, koberců a  starého textilu byla nalezena i  stará kuchyňská 
váha a kancelářské židle.

Soutěž pro školy ve sběru baterií
Soutěž základních škol na území města Přerova v odděleném sběru použitých 
baterií a  monočlánků 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 nej-
lepší školky a školy bývají odměněny formou fi nančních příspěvků na nákup 
potřeb pro činnost dětí. Ve školním  roce 2015/2016 bylo k 10. 5. 2015 vytřídě-
no celkem 2 216 kg použitých baterií. Z tohoto množství základní školy nasbí-
raly 599 kg, mateřské školy 1617 kg. Nejlépe si vedla stejně jako v loňském roce 
MŠ Máchova 14 – odloučené pracoviště Sokolská 26, jejíž děti sesbíraly celkem 
391 kg použitých baterií, což představuje 16,3 kg na žáka. V kategorii základ-
ních škol zvítězila opět ZŠ J. A. Komenského a MŠ, Přerov-Předmostí s 250 kg 
odpadu, což je 0,7 kg/žáka. Od zahájení sběru použitých baterií ve školách, tj. 
od školního roku 2004/2005 do 10. 5. 2016 bylo vytříděno celkem již 26 644 kg 
použitých baterií a monočlánků.

Komunální odpad
Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování 
komunálních odpadů vznikajících na území města Přerova se řídí obecně zá-
vaznou vyhláškou  o  nakládání s  komunálním odpadem na  území města 
Přerova. Občané tak povinně třídí papír, sklo, plasty, nápojové kartony, textil, 
kovy, biologicky rozložitelný odpad, nebezpečné složky komunálního odpadu, 
objemný odpad, zbytkový komunální odpad. 

Každý občan města Přerova vyprodukoval v  roce 2016 asi 405 kg komu-
nálního odpadu (v  roce 2015  402,2 kg, v  roce 2014  410,25 kg, v  roce 2013  
310,23 kg, v roce 2012  341,6 kg) z toho vytříděného 182,21 kg (v roce 2015  
184,5 kg, v roce 2014  159,34 kg, v roce 2013  57,8 kg, v roce 2012 47,2 kg), což 
představuje 45 hmotnostních procent z celkového množství komunálního 
odpadu (v roce 2015 45,87 %, v roce 2014 38,84 %, v roce 2013 18,62 %, v roce 
2012 13,8 %).

Množství jednotlivých složek komunálního odpadu (v tunách)
v letech 2012–2016

Vývoj množství vytříděného komunálního odpadu od roku 2012 (v tunách)

x     zapojeny  sběrny a výkupny papíru na území města a organizovaný sběr papíru ve školách
xx   zapojeny sběrny a výkupny kovů na území města
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Vývoj množství vytříděného komunálního odpadu od roku 2012 (v procentech)

Město Přerov je zapojeno do systému EKO-KOM, díky němuž získává na zá-
kladě množství vytříděného komunálního odpadu a předložení dokladů o jeho 
předání k  dalšímu využití fi nanční odměnu. Za  rok 2016 tato odměna činila 
4  380  424 Kč (v  roce 2015 - 4  691  299 Kč, v  roce 2014 - 4  529  158 Kč, v  roce 
2013 - 2 828 000 Kč, v roce 2012 - 2 484 853Kč). Finanční prostředky z této od-
měny byly v roce 2016 použity zejména na zpracování projektové dokumentace 
rekonstrukce kontejnerových stanovišť v ulici Jasínkova č. 13 a 19, tř. 17. listo-
padu č. 14, 20 a 32, Kozlovská č. 47, Nádražní č. 8, Želatovská č. 13, na stavební 
úpravy kontejnerových stanovišť v ulici Malá Dlážka č. 10, Velká Dlážka č. 3, 
a na výstavbu kontejnerového stanoviště v Přerově-Žeravicích v ulici Lapač. 

Sběr použitého textilu
Sběr oděvů, textilu a obuvi probíhá v Přerově od roku 2010 prostřednictvím 
speciálních kontejnerů, umístěných na veřejně přístupných stanovištích. Pro-
vozovateli těchto kontejnerů byla v roce 2016 společnost TextilEco a.s. (dříve 
Revenge a.s.) a  fi rma Daniel Badura. Na  území města, včetně místních čás-
tí, je rozmístěno celkem 48 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, sil-
ně znečištěný a mokrý textil. Textilie se do kontejnerů vkládají v zavázaných 
igelitových pytlích nebo taškách, boty nejlépe svázané po párech. Sběr použi-
tého textilu je zajišťován rovněž prostřednictvím dvou sběrných dvorů v ulici 
Na Hrázi 17, v areálu technických služeb a v ulici Generála Fajtla, v areálu bý-
valých želatovských kasáren.

Sběr bioodpadu 
Systém odděleného sběru a svozu bioodpadu byl ve městě zahájen v roce 2015 
distribucí 3 500 kusů nádob objemu 240 litrů na bioodpad, 600 kusů kompo-
stérů a 1200 kusů kompostovacích sil. Nádoby byly poskytnuty domácnostem 
v rodinné zástavbě, kompostéry a kompostovací sila obdrželi občané, kteří si 
o ně požádali. Nádobami o objemu 240 litrů byla také vybavena sídliště ve měs-
tě. V průběhu roku 2016 došlo v sídlištích postupně na deseti stanovištích k vý-
měně těchto nádob za kontejnery na bioodpad o objemu 770 litrů, kdy tato vý-
měna pokračuje i v dalším roce. Svoz bioodpadu z nádob probíhal v roce 2016 
v období od dubna do konce listopadu. Velkoobjemové kontejnery na bioodpad 
byly přistavovány v období od dubna do srpna. 

Sběr jedlých olejů a tuků
V měsíci březnu 2016 byl zkušebně zahájen ve sběrných dvorech v Přerově sběr 
jedlých olejů a tuků. Následně od července 2016 byl tento sběr rozšířen o dal-
ších deset speciálních sběrných nádob o objemu 120 litrů, které byly rozmístě-
ny na veřejně přístupných stanovištích v rámci města. 

Zpětný odběr výrobků
V roce 2016 odevzdali občané v rámci zpětného odběru výrobků 229,045 tuny 
elektrozařízení (např. lednice, televizory, počítače, varné konvice, zářivky 
a podobně), 2 818 tun použitých baterií (zejména v rámci sběru použitých ba-
terií v přerovských školách) a dále 43,43 tuny pneumatik, které jsou dále pře-
dávány na místo zpětného odběru společnosti Sibom.
Místy zpětného odběru elektrozařízení a použitých baterií v Přerově jsou sběr-
né dvory, dále červené kontejnery v  počtu 18 kusů, umístěné na  veřejně pří-
stupných stanovištích, sběrné nádoby, tzv. E-boxy, ve veřejně přístupných pro-
storách budov magistrátu a na dalších místech zpětného odběru - některých 
školách a prodejnách. Za rok 2016 činila celková odměna pro město za zpětný 
odběr elektrozařízení 331 498 Kč.
V  měsíci dubnu 2016 se v  Přerově uskutečnila akce „Den Země“ spojená 
s  ukázkami svozové techniky, s  prezentaci kolektivních systémů společností 
ASEKOL a Elektrowin, zabývající se zpětným odběrem elektrozařízení. Úče-
lem této akce bylo zábavnou formou informovat o důležitosti ekologické recy-
klace a motivovat občany ke správnému třídění.
V roce 2016 byly zahájeny práce na zpracování „Plánu odpadového hospodář-
ství města Přerova na období 2017–2023“ (dále POH MP), jehož zpracovate-
lem je společnost FITE a.s. Ostrava. POH MP je zpracováván za  fi nančního 
přispění spolku Odpady Olomouckého kraje, jehož je město Přerov členem. 
Závazná část POH MP bude závazným podkladem pro činnost města v oblasti 
odpadového hospodářství.

Vodní hospodářství na území 
města Přerova a v jeho místních částech

Vodní toky 
Nejvýznamnějším vodním tokem protékajícím městem Přerov v  délce cca 
9,5 km je řeka Bečva. Její tok vytvářejí dva pramenné toky – Rožnovská Bečva 
(38 km) a Vsetínská Bečva (59 km). Oba toky pramení ve Vsetínských vrších 
a mají soutok ve Valašském Meziříčí. Odtud již vodní tok pokračuje jako Spoje-
ná Bečva a k soutoku s Moravou má ještě dalších 61 km. Celková plocha povodí 
Bečvy nad soutokem s Moravou je 1 626 km2. Šířka koryta se pohybuje od 15 
do 50 m. Na území Přerova je u jezu Přerov vybudována malá vodní elektrárna.
Povodňová aktivita v  Přerově souvisí nejčastěji se zvýšenými průtoky řeky, 
přičemž určující je výška hladiny měřená na limnigrafi cké 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)

Na řece Bečvě nebylo v roce 2016 dosaženo žádného stupně povodňové akti-
vity. Aktuální informace o hydrologické situaci lze získat na stránkách www.
chmi.cz nebo www.pmo.cz. 
Na  vodním toku Bečva je opatřením, které vydal Krajský úřad Olomouckého 
kraje, stanoveno záplavové území pro pětiletou, dvacetiletou a stoletou povodeň 
a zároveň je vymezena aktivní zóna. V aktivní zóně záplavového území se nesmí 
umisťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl a dále nezbyt-
ných 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 22. 7.–29. 7. 2016 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 vy-
tipovaných místech.
V roce 2016 byla zahájena výstavba protipovodňových opatření na území města 
Přerova. Jedná se o výstavbu nábřežních betonových zídek. Nábřežní betonová 
zídka „nad jezem“ byla již dokončena. Práce pokračovaly výstavbou nábřežní 
zídky v ulici Dr. Edvarda Beneše. Jedná se o ochranu zastavěné části města Pře-
rova na maximální návrhový průtok vodního toku Bečva Q= 700 m3/s.  

Dalším důležitým vodním tokem je Strhanec. Tento mlýnský náhon při řece 
Bečvě začíná u  manipulačního stavidla v Oseku nad Bečvou a  dále přes ná-
rodní přírodní rezervaci Žebračka vtéká do  Přerova, kde se jeho koryto roz-
dvojuje. Jedno z ramen se vlévá u přerovské sokolovny zpět do Bečvy, druhé 
pak až u chemického závodu Precheza a.s. u Dluhonic. Na vodním toku jsou 
vybudovány čtyři malé vodní elektrárny (MVE), z toho tři na území obce Pře-
rov – 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 za-
mrzají česle u MVE Prelax (u Sportovního centra mlýn), a tím je znemožněn 
plynulý průchod vod. 

Vodní tok Olešnice pramení na  jižních svazích Oderských vrchů a  na  území 
obce Přerov protéká místními částmi Penčice, Penčičky, Lhotka a  Žeravice. 
Kapacita koryta Olešnice v luční a polní části je menší než pětiletá voda. K roz-
livům dochází po poměrně plochém inundačním území většinou do pravého 
břehu. K  velkému zaplavováni pozemků při povodních většinou nedochází. 
V zastavěné časti obce je koryto Olešnice v průměru kapacitní do Q50. Při vel-
kých vodách zde dochází k drobným rozlivům. 
Povodňová aktivita v  těchto místních částech souvisí nejčastěji se zvýšený-
mi průtoky vodního toku Olešnice, přičemž určující je výška hladiny měřená 
na limnigrafi cké stanici Kokory.

Jednotlivé limity pro stupně povodňové aktivity jsou:

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

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

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

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

Na vodním toku Olešnice nebylo v roce 2016 dosaženo žádného stupně povod-
ňové aktivity. Aktuální informace o  hydrologické situaci lze získat na  strán-
kách www.chmi.cz nebo www.pmo.cz. 
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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 Pře-
rov
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 je významným oborem cílevědomé lidské činnosti v  krajině, ze-
jména v krajině intenzívně obhospodařované, kladoucí stále větší požadavky 
na  zachování biotopu pro zvěř a  její ochranu. Osoby vykonávající právo my-
slivosti – myslivci musí prokázat znalost formou zkoušek z  několika odvětví 
souvisejících s myslivostí, než se stanou držitelem loveckého lístku. V územní 
působnosti Magistrátu města Přerova je uznáno 34 společenstevních a jedna 
vlastní honitba. Tyto honitby myslivecky obhospodařuje 32 mysliveckých spol-
ků a dvě fyzické osoby. Na právu myslivosti se v tomto území podílelo v roce 
2016 celkem 623 osob s platným loveckým lístkem.

Členění honebních pozemků dle druhu pozemků v hektarech – ORP Přerov: 

Zemědělská půda Lesní pozemky Vodní plocha Ostatní pozemky Celkem 

28 462 4 060 777 1 416 34 715

Při výkonu práva myslivosti je důležitým pomocníkem pes s příslušnou lovec-
kou upotřebitelností. V roce 2016 se k tomuto účelu používalo celkem 243 psů 
disponujících zkouškami pro příslušný výkon. Nejvíce z nich (127) má zkouš-
ky lovecké upotřebitelnosti pro lov drobné zvěře, což koresponduje s  tím, že 
nejčastějším druhem honitby v našich podmínkách je polní honitba, v rámci 
které je nevíce zastoupena tzv. drobná zvěř (zajíc polní, bažant obecní, kach-
na divoká). Druhou nejpočetnější skupinu tvoří psi se zkouškami pro lov zvěře 
v podzemí (norníci) v počtu 65, tedy v naších podmínkách zejména pro lov li-
šek obecných (pomocí norníků ulovena 1/6 lišek z celkového počtu ulovených 
jedinců) a omezeně i na jezevce lesního.

V roce 2016 pokračoval trend sezónní migrace tzv. černé zvěře (prase divoké) 
ve všech pohlavích a věkových kategorií do polních částí honiteb. Zde převládá 
oprávněná obava zemědělců, ale i myslivců ze vzniku škod způsobených touto 
zvěří na pěstovaných polních plodinách. V roce 2016 se ulovilo celkem 267 ks 
této zvěře. Tento počet by byl ale vyšší, kdyby byla možnost mít lepší přehled 
v  neprostupných porostech polních plodin například formou průseků nebo 
pásů nižších plodin. Úplně nejhorší možnost odlovu této zvěře je v porostech 
kukuřice, kde se vyskytuje souvisle několik měsíců ve  vegetační době. V  dů-
sledku pěstování této plodiny pro energetické využití na stále větších plochách 
se tato situace ale nezlepšuje, spíše zhoršuje. 

Další druhy spárkaté zvěře, u kterých zaznamenáváme nárůst početního sta-
vu, je daňčí zvěř například v lokalitě od Staré Vsi po Žákovice a plošně omezeně 
i mufl oní zvěř například v Křenovicích, Kojetíně-Kovalovicích.

Průběžný úbytek je zaznamenán u zajíce polního na celé ploše územní působ-
nosti. V  roce 2016 byl poprvé zaznamenán pokles jeho početního stavu pod 
3  000 jedinců. Největší podíl na  poklesu jeho početního zastoupení mají in-
tenzivní forma zemědělského obhospodařování krajiny a intenzita automobi-
lového provozu.

Vývoj početního zastoupení zajíce polního 
a jeho odlov v období 2012–2016 ORP Přerov

Zastoupení vybraných druhů zvěře v rámci posledního sčítání zvěře 
ze dne 4. 3. 2017 a její lov v roce 2016

Druh Sčítaný stav v ks Odlov v ks

Srnčí zvěř-celkem 1 637 610 +107 úhyn

Zajíc polní 2 940 879

Králík divoký 4 -

Bažant obecný 2 675 5 710 (+bažantnice)

Kachna divoká  670 2 026

Jezevec lesní 89 16

Kuna les. a skal. 555 116

Bobr evropský 147 -

Vydra říční 20 -

Kormorán velký 1 121 141

Koroptev polní 221 -

Výr velký 20 -

Mýval severní ? 144 

Psík mývalovitý ? 7

Lesy
U  pozemků určených k  plnění funkce lesa (PUPFL) v  územní působnosti se 
lesy ve větších komplexech rozprostírají mezi Troubkami a Kojetínem, v míst-
ních částech Vinary a  Žeravice, nebo v lesním komplexu „Žebračka“ a  dále 
„Dřevohostický les“. V  dalších částech územní působnosti Magistrátu měs-
ta Přerova jako orgánu státní správy lesů jsou lesní pozemky spíše izolované 
nebo v  menších celcích. Z  hlediska struktury vlastnictví k  lesům je největší 
podíl výměry lesa ve vlastnictví státu s právem hospodaření v prospěch Lesů 
České republiky. 

Zvyšování podílu listnatých dřevin je žádoucí i  z  hlediska přibližování k  při-
rozené skladbě dřevin v  této oblasti. Nadále prioritním úkolem lesního hos-
podářství při zabezpečování veřejně prospěšných funkcí je ochrana lesa, pře-
vážně v rámci stavební činnosti lesního ekosystému a obnova lesních porostů. 
V roce 2016 bylo trvale odňato pouze 0,41 ha a dočasně 0,12 ha lesa.

Ze škodlivých činitelů se v  roce 2016 nejvíce podílel u hmyzích škůdců lýkožrout 
smrkový a lesklý v některých částech jehličnatých lesních porostů, jako důsledek 
rozpadu smrkových porostů ve všech věkových stupních v rámci procesu chřad-
nutí smrkových porostů. Nadále se projevuje postupující škodlivé působení cho-
roby v porostech jasanů, kterým je fytopatogen Chalara fraxinea Kow.

Z hlediska nejzávažnějšího stavu ochrany lesa se v roce 2016 nadále prohlu-
boval proces takzvaného chřadnutí smrků, který ohrožuje plnění funkcí lesa 
především v  regionu střední a  severní Moravy. V  současnosti je již poškoze-
na významná část smrkových porostů v  nadmořské výšce 600–700 m n. m., 
chřadnutí smrku však v některých lokalitách zasahuje již výše. Příčinou chřad-
nutí 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 klimatic-
ké optimum, imisemi, klimatickými změ-
nami a  dalšími vlivy. V  posledních letech 
se vyskytují ve  vegetačním období nad-
průměrné teploty již od  jara až do  pozd-
ního podzimu s teplejším rázem zimního 
období, prakticky bez sněhu.  Opakují se 
periody s  extrémními výkyvy srážek ve-
doucí k nedostatku vody v lesní půdě. 
Pravděpodobnost, že se stávající smrko-
vé porosty v  těchto lokalitách nepodaří 
dopěstovat do  mýtního věku, je vysoká 
a bude mít vliv na kvalitu, množství a vy-
rovnanost dodávek dříví pro dřevozpra-
cující podniky v budoucnu a nutnost před-
časné změny skladby porostů.

Společný způsob lovu na drobnou zvěř – Kojetínsko 

Rýhový zalesňovací stroj na  zalesňo-
vání původně zemědělské půdy – Zá-
beštní Lhota 
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

SK Přerov
Eva Machalová, 725 017 083

3. 8. Ostružná–Staré Město, 12 km, 
vlak 6.39 hod., vede Bernátová
10. 8. Troják–Tesák, 12 km, autobus 
6.05 hod., zast. č. 18 aut. nádraží, 
vede Jančová
12. 8. Horní Bečva–Martiňák–Horní 
Bečva, 21 km, vlak 6.05 hod, vede 
Sedláková
17. 8. Nezdenice–Polichno–Luha-
čovice, 15 km, vlak 6.43 hod., vede 
Pěček
19. 8. Ramzová–Šerák–Ramzová, 
16 km, vlak 6.16 hod., vede Pospíšilová
24. 8. Hranice–Kunzov–Hrabůvka, 
12 km, vlak 8.09 hod., vede Válková
26. 8. Tesák–Vičanov–Rajnochovice, 
16 km, autobus v 7 hod., zast. č.18 aut. 
nádraží
31. 8. Svatý Kopeček–Bukovany–
Velká Bystřice, 10 km, vlak 8.06 hod., 
vede Jančová
2. 9. Tatenice–Strážová–Hoštejn, 
21 km, vlak 8.06 hod., vede Sedláková

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

TJ Spartak Přerov
Vítězslav Vaculík, tel. 776 806 161

2. 8. Troubelice zastávka–Úsov–
Bradlec–Moravičany, vlak 7.08 hod., 
vede J. Pěček
5. 8. Bohdíkov–Nový hrad–Osikov–
Městské skály–Šumperk, 17 km, vlak 
6.06 hod., vede I. Žaludová  
9. 8. Dobrčice–Kocanda–Beňov–
Švédské šance–Přerov, 14 km, bus 
8.00 hod., vede Kv. Bartošík
12. 8. Hoštejn–Cukrová bouda–
Strážná–Lázek–Cotkytle–Štíty, 
17 km, vlak 6.35 hod., vede I. Žaludová
16. 8. Nová Hradečná–Bradlo–Ned-
vězí–Brníčko, 13 km, vlak 7.08 hod., 
vede J. Pěček.
19. 8. Velké Losiny zast.–Maršíkov–
Smržina–Sobotín–Rapotín, 14 km, 
vlak 6.06 hod., vede C. Punčochářová  
23. 8. Lipník nad Bečvou–podél 
Bečvy–Gabrielka–Hubert–Týn nad 
Bečvou., 14 km, vlak 8.26 hod., vede 
E. Krejčí

26. 8. Štramberk–Bílá hora–Kopřiv-
nice–Šostýn–Kopřivnice, 14 km, vlak 
6.23 hod., vede I. Žaludová.
30. 8. Plumlov–Mostkovice–Pros-
tějov, 12 km, vlak 8.35 hod., vede Kv. 
Bartošík.

ODBOR VYSOKOHORSKÉ 
TURISTIKY KČT

6.–8. 8. Gran Paradiso – ledovco-
vý výstup na čtyřtisícovku Gran 
Paradiso (4061 m), 3 dny, vede Karel 
Ludvík a Tomáš Beránek (přihlášky), 
cesta vlastními auty, sraz v neděli 
v 18 hod. na chatě Rifugio Vittorio 
Emanuelle 2
25. 8. –2. 9. Vitoša, Rila a Pirin – pře-
chod bulharských pohoří Vitoša, Rila 
a Pirin s noclehem na horských cha-
tách. Výstup na nejvyšší vrchol Rily 
a Balkánu Musala 2925 m a nejvyšší 
vrchol Pirinu Vichren 2914 m. Deví-
tidenní zájezd (1 den Vitoša, 2,5 dne 
Rila, 3 dny Pirin, noční přejezd busem 
zpět). Vede Tomáš Beránek a Karel 
Ludvík, odjezd autobusem 
v 5 hod. od evangelického kostela 
v ulici Čapky Drahlovského v Přerově.
 2. 9. Přerovské kopky – běžecká 
trasa i pro pěší turistiku: Přerov–
Hvězdárna–Švédské šance–Kocan-
da–Holý vrch–Dobrčice–Švédské 
šance–Hvězdárna–Přerov (25, 10 
km). Organizátorem akce je Alexandr 
Salachov, start v 9 hod. u sportovní 
haly v Přerově. Závod je určený pro 
jednotlivce i dvoučlenná družstva.

PŘEROVSKÝ ZÁMEK

Otevírací doba:
Út–pá 8–17 hod.
So–ne 9–12 a 13–17 hod.

Stálé expozice:

Rekonstrukce historických školních 
tříd *Archeologie Přerovska * Ento-
mologie * Mineralogie * Národopis 
Hané a Záhoří * Tajemství tónu zvonu 
* Veduty Přerova a vyhlídka z věže 

Výstavy:

Do 1. 10. Houby, kam se podíváš! 
Výstava se zaměří na kresebné 
zobrazení hub v minulosti a součas-
nosti. Představí, jak vypadají jedlé 
a jedovaté houby v mnohonásobném 
zvětšení na školních nástěnných 

obrazech, připomene i oblíbené atla-
sy s kresbami Otto Ušáka, Otakara 
Zejbrlíka a řady dalších malířů. Kaple 
přerovského zámku.
Do 18. 10. Výstava Poklady z hůry 
aneb Jak se žilo na Hané. Výstava při-
blíží prostřednictvím zjednodušených 
stylizovaných rekonstrukcí různých 
staveb a jejich interiérů rok na hanác-
kém venkově v době před 150 lety. 
Část výstavy bude věnována 
50. výročí vzniku Folklorního souboru 
Haná Přerov a snímkům muzejní 
fotografky Jitky Hanákové s folklorní 
tematikou.

Muzejní edukace pro 
veřejnost a zájmové skupiny:

Poklady z hanácké půdy 
aneb Jak se žilo u Křópalů 
Nový edukační program pro školy, 
rodiny s dětmi a ostatní zájemce 
z řad široké veřejnosti, který zážit-
kově-interaktivní formou doprovází 
výstavu „Poklady z hůry...“ (poučně-
-hravé aktivity v lektorované i samo-
obslužné podobě).
Objednávky na tel. 581 250 531 – 
pokladna muzea.

ORNITOLOGICKÁ STANICE

Otevírací doba:
Po–pá 8–16 hod.
So–ne 9–17 hod.
Jindy po domluvě

Stálé expozice: 

Ptáci České republiky
Ptačí zahrada Františka Gintera.
Výstavy:

Do 31. 10. Mykokosmos, výstava 
o nesmírně rozmanitém a rozlehlém 
světě hub – modely, fotografi e, hry, 
houby ze všech pohledů a stran.
Akce:

30. 7. Zahradní slavnost. Od 16 hod. 
seznámení s činností a areálem 
ORNIS, od 16.20 hod. loutkové divadlo 
s pohádkou Pinocchio, od 17.30 hod. 
koncert v trávě se skupinou Vltava. 
Akce se koná za každého počasí!
17. 8. Komentovaná prohlídka výsta-
vy Mykokosmos. Prohlídka s autorem 
výstavy Jiřím Polčákem.  Od 16.30, 
budova ORNIS.
24. 8. Nebude to otrava! Kulinářské 
odpoledne s ochutnávkou – ukázky 
vaření z hub. Od 17 hod. v budově 

ORNIS nebo v zahradě. Přihlášky 
do 22. srpna na 581 219 910 nebo 
kosturova@prerovmuzeum.cz.
26. 8. Evropská noc pro netopýry. Vše 
o netopýrech a jejich životě, ukázky 
odchytu, živí netopýři. Celoevropská 
akce propagující ochranu netopýrů. 
Zahrada ORNIS od 19.30 hod.

Výukové programy

Pod kloboukem – o houbách v sezon-
ní výstavě Mykokosmos
Ptáci – vše ze života ptáků
Stromy – o stromech mezi stromy 
parku Michalov
Na návštěvě v záchranné stanici – 
komentovaná prohlídka ZS
Bylinková zahrádka – o léčivých 
rostlinách
Ekoporadna: po–pá 8–16 hod.
Mykologická poradna: po–pá 8–16 hod.
Semínkovna: po–pá 8–16 hod.
Kontakt na tel. 581 219 910 

HRAD HELFŠTÝN 

Denně mimo pondělí: 9–18 hod.

Výstavy:

Do 27. 8. Kovářský virtuos Claudio 
Bottero, sezonní výstava představí 
práce italského uměleckého kováře 
Claudia Bottera, autora navazujícího 
na rodinnou tradici významné dílny 
v Torreselle di Piombino Dese neda-
leko Padovy.
Akce:

1.–5. 8. Vivat Flauto – hudební 
vystoupení souboru zobcových 
fl éten.  www.vivatfl auto.cz
19. 8. Slavnostní zahájení XXIX. 
Kovářského fóra od 14 hod.
20. 8.–25. 8.  Kovářské fórum - XXIX. 
ročník. Dílo vytvoří speciálně pro 
hrad Helfštýn kovářský mistr přímo 
v historické kovárně na III. nádvoří.  
www.helfstyn.cz
25.–27. 8. Mezinárodní setkání umě-
leckých kovářů HEFAISTON – XXXVI. 
ročník. Výstava exponátů pod širým 
nebem, kovářské soutěže, promítání 
v galerii na II. nádvoří, demonstrace 
kovářské tvorby na 10 pracovištích 
a mnoho dalšího. Během víkendu 
zajištěna kyvadlová autobusová 
doprava z Lipníka nad Bečvou a zpět.
Více na: www.helfstyn.cz 
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Akce pro dospělé: 

1. 7. – 31. 8. Velká internetová prázd-
ninová soutěž „Cesty s vůní jídla“ 
1. 7. – 31. 8. Letní luštitelská soutěž 
„Slavná díla v osmisměrkách a sudo-
ku“
1. 7. – 31. 8. Prázdninová fotosoutěž 
„Gastronomie na cestách“

Akce pro děti:

1. 7. – 31. 8. QR dobrodružství – 
prázdninová soutěž s QR kódy, 
půjčovna pro děti, Palackého 1, v pro-
vozní době
1. 7. – 31. 8. XBOX – oblíbené pohy-
bové aktivity, půjčovna pro děti, 
Palackého 1, v provozní době
1. 7. – 31. 8. Klub hráčů – stolní 
a společenské hry, půjčovna pro děti, 
Palackého 1, v provozní době
31. 7. – 3. 8. Tvořivá dílna – lodička, 
půjčovna pro děti, Palackého 1, v pro-
vozní době
7. 8. – 10. 8. Tvořivá dílna – želva, 
půjčovna pro děti, Palackého 1, v pro-
vozní době
21. 8. – 31. 8. Tvořivá dílna – malování 
na kameny, půjčovna pro děti, Palac-
kého 1, v provozní době

Akce v místních částech:

1. 7. – 31. 8. Prázdniny v lese (soutěž 
pro děti), Čekyně, v provozní době 
knihovny

Beseda v sokolovně

4. 8. Beseda na téma: Od pomoci 
Zdeňka Lukaštíka generálu Františ-
ku Moravcovi k útěku do 3. exilu až 
po současné širší publikování generá-
lovy činnosti a jejího významu. Bese-
da s vnučkou a pravnučkou generála 
Františka Moravce, obě dámy žijí 
v USA. Besedy se zúčastní i vnuč-
ka generálova bratra Václava Morav-
ce z Čáslavi. Beseda začíná v sále 
loutkového divadla ve 13.30 hod.

PROMENÁDNÍ KONCERTY 
V MICHALOVĚ

13. 8. Šediváci, v 15 hod.
27. 8. Blues BazAar & Blues Gang, 
v 15 hod.

 KINEMATOGRAF
BRATŘÍ ČADÍKŮ

28. 7. Řachanda, pohádka
29. 7. Trabantem do posledního 
dechu, dokument 
30. 7. Teorie tygra, komedie 
31. 7. Všechno nebo nic, romantická 
komedie
Promítání fi lmů pod širou oblohou 
na náměstí TGM v Přerově, začíná 
po 21. hodině (po setmění).

DOSTAVNÍČKO S DIVADLEM

Letní divadelní scéna Mezi hradbami

3. 8. Ovce v mém domě (a jiná sociální 
dramata) – Divadlo poPUD z Brna. 
Diváci se seznámí s nespravedlivě 
opomíjeným autorem komedií Pie-
rrem Henrim Camim. Představení 
odhalí esenci „suchého“ humoru 
i kořeny autorových poněkud mor-
bidních zápletek a point. 
10. 8. Ženy v ringu aneb Vše o ženách 
– Divadlo Stodola. Věčný boj žen 
o místo v životě, s lehkou nadsázkou, 
umem a vtipem hrají ženy Divadla 
Stodola, které toho mají hodně co říct. 
17. 8. Mnoho povyku pro nic – Mrsťa 
Prsťa Kouřim. Karetně nekorektní 
komedie v jarmarečním hávu o síle 
pomluvy a slabosti nejen pro něžné 
pohlaví. Pro kouřimské komedianty 
není nic nemožné a publikum dokážou 
pobavit divadlem, v němž nechybí 

opravdová láska, nefalšovaná zrada, 
okřídlená fáma a přízemní negramot-
nost policejního sboru.
24. 8. Commedia a la carte – Divadel-
ní klub Jirásek. Jak se poperou tro-
sečníci z daleké Sardinie se statusy 
uprchlíků? Autorská crazy komedie 
českolipských ochotníků vychází 
z improvizovaného divadla rene-
sanční Itálie a přináší s sebou tradiční 
jiráskovský humor z pera scénáristy 
a režiséra Václava Klapky.
31. 8. Play Strindberg – Divadlo 
Exil z Pardubic. Na první pohled by 
se mohlo zdát, že Play Strindberg 
vypráví o společném soužití una-
veného manželského páru, který 
žije v majáku, stranou od všech lidí 
a nemá daleko do Války Roseových, 
každé manželství totiž plodí myšlen-
ku na vraždu. 
Začátky představení jsou 
ve 20 hodin.

HUDEBNÍ LÉTO
 NA HRADBÁCH

1. 8. Ela Dębska (PL) Hippie 
na hradbách – nesmrtelné songy 
Janis Joplin.
8. 8. Flamenco na hradbách Shahab 
Tolouie (IR/CZ). Tradiční perská 
hudba, španělské fl amenco a prvky 
jazzu.
 15. 8. Blues na hradbách Outsider 
Blues (PL). Chicagské blues přetave-
né do vlastní tvorby v podání kapely 
z Przeworska, Bartek Szopinski 
(Boogie Boys) 
22. 8. Big beat na hradbách Glazy 
(CZ), polodívčí hard rocková kapela. 
29. 8. Hradby ve stylu 50. let. Char-
lie slavík revue (CZ). Retro návrat 
do padesátek s foukací harmonikou 
a kapelou ve stylu west-coast jump 
blues.
Koncerty vždy v úterý v 19 hod. 
Za stálého deště klub Teplo.

DUHA KLUB RODINKA

Želatovská 12

7.–11. 8. Příměstský tábor s anglič-
tinou
14. 8. –18.8. Příměstský badatelský 
tábor
30. 8. Indiánská slavnost 16–18 hod.

RETRODISKOTÉKA

1. 9.  Ring volný aneb Hezky česky – 
poslechová diskotéka Boba Přidala 
a Jirky Pavlištíka, hity 80. a 90. let 
z domácí hudební scény, předzahrád-
ka Městského domu 19 – 22 hod. 

LETNÍ PROVOZNÍ
DOBA HŘIŠŤ

ZŠ Svisle

volejbalové, fl orbalové, fotbalové 
hřiště, házenkářské a basketbalové 
hřiště 160 Kč/hodina/kurt
nohejbalové, beachvolejbalové hřiště, 
mini-basketbal, malá kopaná a teni-
sový kurt 110 Kč/hodina
atletická dráha: 100 Kč/hodina
Po až ne 10–13 a 14– 20 hod.
ZŠ Trávník

fotbalové, házenkářské, basketba-
lové hřiště a tenisový kurt: 150 Kč/
hodina
volejbalové, streetbalové a atletická 
dráha: 100 Kč/hodina
Po až ne 10–20 hod.
 ZŠ Velká Dlážka

volejbalové, beachvolejbalové, stre-
etbalové, fotbalové, házenkářské, 
basketbalové, softbalové hřiště, teni-
sový kurt a atletická dráha: 150 Kč/
hodina/kurt 
Po až Pá 9– 12 a 13–18 hod., So 9–16 
hod. Neděle zavřeno.

 ZŠ Želatovská

volejbalové, fotbalové, házenkářské, 
basketbalové a tenisový kurt:150 Kč/
hodina/kurt
červenec a srpen: Po až ne 
13–20 hod.

Děti a mládež do 18 let mají vstup 
na všechna hřiště škol zdarma.

Provozní doba Plaveckého areálu a koupaliště v Penčicích v srpnu
 Přerovský bazén otevřen 10–20 hod.
 Částečný pronájem  12–15 hod. ve dnech:
 10.–14. 8.; 17.–21. 8.; 24.–28. 8.

 Koupaliště v Penčicích otevřeno podle 
 počasí 9.30–19 hod.
 Změny vyhrazeny 
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Galerie města Přerova, Horní náměstí 1, tel. 725 310 307 Galerie ESO, Kratochvílova 22, tel. 605 522 271

Výstavní síň Pasáž, Kratochvílova 14, tel. 581 217 187Trafačka – krámek pro radost

KINO HVĚZDA PŘEROV, WWW.KINOHVEZDAPREROV.CZ, TEL.: 581 33 13 13
1. 8.  ve 20 hod. VALERIAN A MĚSTO 

TISÍCE PLANET 2D, dabing
2. 8.  v 10 hod. SPIDER MAN: HOMECO-

MING 2D, dabing
2. 8.  v 18 hod. Finské léto s Akim Kau-
rismäkim – SMLOUVA S VRAHEM 2D, 
titulky od 12 let
2. 8.  ve 20 hod. SVĚT PODLE DALI-

BORKA P, 2D, od 12 let
3. 8.  v 10 hod. SIROTČINEC SLEČNY 

PEREGRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI 2D, 
dabing
3. 8.  v 17.30 hod. KŘIŽÁČEK 2D 
3. 8.  ve 20 hod. ATOMIC BLONDE: BEZ 

LÍTOSTI 2D, titulky od 15 let
4. 8.  17.30 hod. BABY DRIVER 2D, titulky
4. 8.  ve 20 hod. VÁLKA O PLANETU 

OPIC 3D, titulky
5. 8.  v 17.30 hod. VŠECHNO, ÚPLNĚ 

VŠECHNO 2D, titulky
5. 8.  ve 20 hod. SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME 
2D, titulky
5. 8.  ve 22 hod. PÁTEK TŘINÁCTÉHO 

(1980) 2D, titulky
6. 8.  v 15.30 hod. AUTA 3, 2D, dabing
6. 8.  v 17.30 hod. ZTRACENÉ MĚSTO Z – 
Biosenior
6. 8.  ve 20 hod. KŘIŽÁČEK 2D
7. 8.  ve 20 hod. DUNKERK 2D, titulky
8. 8.  ve 20 hod. KŘIŽÁČEK 2D
9. 8.  v 17.30 hod. ŠPUNTI NA VODĚ 2D 
– Biosenior
9. 8.  ve 20 hod. DANCER 2D, titulky

10. 8.  v 10 hod. BALERÍNA 2D, dabing
10. 8.  v 17.30 hod. EMOJI VE FILMU 3D, 
dabing
10. 8.  ve 20 hod. SVĚT PODLE DALI-

BORKA – projekce za účasti režiséra 2D
11. 8.  v 17.30 hod. VALERIAN A MĚSTO 

TISÍCE PLANET 3D, dabing
11. 8.  ve 20 hod. ANABELLE 2: ZROZENÍ 

ZLA 2D, titulky
12. 8.  v 17.30 hod. ATOMIC BLONDE: 

BEZ LÍTOSTI 2D, titulky
12. 8.  ve 20 hod. ANABELLE 2: ZROZENÍ 

ZLA 2D, titulky
13. 8.  v 17.30 hod. ZAHRADNICTVÍ: 

RODINNÝ PŘÍTEL 2D – Biosenior
13. 8.  ve 20 hod. ČÁRA 2D
14. 8.  ve 20 hod. SPIDER-MAN: HOME-

COMING 3D, dabing
15. 8.  ve 20 hod. VÁLKA O PLANETU 

OPIC 2D, titulky
16. 8.  v 18 hod. Finské léto s Akim Kauris-
mäkim - DĚVČE ZE SIRKÁRNY 2D, titulky
16. 8.  ve 20 hod. ŠPANĚLSKÁ KRÁLOV-

NA 2D – ART, titulky
17. 8.  v 10 hod. JÁ, PADOUCH 3, 2D, 
dabing
17. 8.  v 17.30 hod. PO STRNIŠTI BOS 2D
17. 8.  ve 20 hod. ZABIJÁK A BODY-

GUARD 2D, titulky
18. 8.  v 17.30 hod. ZABIJÁK A BODY-

GUARD 2D, titulky
18. 8.  ve 20 hod. PO STRNIŠTI BOS 2D
19. 8.  v 17.30 hod. VALERIAN A MĚSTO 

TISÍCE PLANET 3D, dabing
19. 8.  ve 20 hod. VÁLKA O PLANETU 

OPIC 2D, titulky
19. 8.  ve 22 hod. MRTVÝ SNÍH 2D, titul-
ky, od 15 let
20. 8.  v 15.30 hod. JÁ, PADOUCH 3, 2D, 
dabing
20. 8.  v 17.30 hod. PO STRNIŠTI BOS 2D
20. 8.  ve 20 hod. ZABIJÁK A BODY-

GUARD 2D, titulky
21. 8.  ve 20 hod. PO STRNIŠTI BOS 2D
22. 8.  ve 20 hod. ANABELLE 2: ZROZENÍ 

ZLA 2D, titulky od 15 let
23. 8.  v 17.30 hod. EMOJI VE FILMU 3D, 
dabing
23. 8.  ve 20 hod. ČÁRA 2D, od 15 let
24. 8.  v 10 hod. OBR DOBR 2D, dabing
24. 8.  v 17.30 hod. BARRY SEAL: 

NEBESKÝ GAUNER 2D, titulky
24. 8.  ve 20 hod. DARK TOWER 2D, titulky 
25. 8.  v 17.30 hod. EMOJI VE FILMU 3D, 
dabing
25. 8.  ve 20 hod. DARK TOWER 2D, titulky 
26. 8.  v 17.30 hod. PO STRNIŠTI BOS 2D
26. 8.  ve 20 hod. BARRY SEAL: NEBES-

KÝ GAUNER 2D,  titulky 
27. 8.  v 15 hod. ÚKRYT V ZOO 2D – Bio-
senior, titulky
27. 8.  v 17.30 hod. DUNKERK 2D, titulky
27. 8.  v 19 hod. ČÁRA 2D, od 15 let
28. 8.  ve 20 hod. DARK TOWER 2D, titulky
29. 8.  ve 20 hod. TERMINÁTOR 2: Den 
zúčtování 3D, titulky

30. 8.  v 18 hod. Finské léto s Akim Kauris-
mäkim - BOHÉMSKÝ ŽIVOT 2D, titulky
30. 8.  ve 20 hod. ANABELLE 2: ZROZENÍ 

ZLA 2D, titulky, od 15 let
31. 8.  v 10 hod. HURVÍNEK A KOUZELNÉ 

MUZEUM 2D
31. 8.  v 17.30 hod. LOGAN LUCKY 2D, 
titulky
31. 8.  ve 20 hod. CESTA ČASU 2D, titulky

HVĚZDNÉ TVOŘIVÉ 

DÍLNIČKY A PROMÍTÁNÍ 

2. 8.  v 9 hod. SPIDER MAN: 

HOMECOMING – tvoření, 
 v 10 hod. SPIDER MAN: 

HOMECOMING 2D, dabing
9. 8.  v 9 hod. LICHOŽROUTI – tvoření, 
 v 10 hod. LICHOŽROUTI 2D
16. 8.  v 9 hod. EMOJI VE FILMU – tvoření, 
 v 10 hod. EMOJI VE FILMU 2D, 
dabing
23. 8.  v 9 hod. ZPÍVEJ – tvoření 
 v 10 hod. ZPÍVEJ 2D, dabing
30. 8.  v 9 hod. KRÁSKA A ZVÍŘE  – 

TVOŘENÍ, 
 v 10 hod. KRÁSKA A ZVÍŘE 2D, 
dabing

BIJÁSEK

13. 8.  v 15.30 hod. EMOJI VE FILMU  
100 minut, 2D, dabing
27. 8.  v 10 hod. VELKÁ OŘÍŠKOVÁ 

LOUPEŽ 2, 2D, dabing 

Hodová výstava představí díla 
umělců ze spřáteleného holandské-
ho Cuijku. V Galerii města Přerova 
budou k vidění olejomalby, grafi ky, 
fotografi e i kované a keramické 
objekty. Vernisáž zahájí v pátek 
4. srpna v 17 hodin úvodním slovem 
Frans Bus, Holanďan,  který stál 
u zrodu Nadačního fondu Přerov – 
Cuijk a za českou stranu promluví 
Bohuslav Přidal, který je také čle-
nem tohoto spolku. Výstava potrvá 
do 17. září.

Výstava Dvacet let poté… se vrací ve vzpo-
mínkách k události, která 7. července 1997 
převrátila život v Přerově naruby. Fotografi e 
ze zaplavených ulic Přerova i dobové články 
v Novém Přerovsku podrobně mapují bouřlivé 
letní dny, které v Přerově změnila povodňová 
vlna. Zájemci si mohou v Pasáži prohlédnout 
i fi lm natočený v době záplav. Výstava potrvá 
až do 8. září. Druhá výstava s názvem Malba 
a socha začne v Pasáži vernisáží 10. srpna. 
Malíř a sochař Petr Kuba čerpá své náměty 
z mýtů, evropské duchovní kultury i bezprostředně ze života v jeho nadčasové 
poloze. Je obdivuhodný i ve svém počínání s barvou, plošnou kompozicí a lineární 
pádností, jichž využívá k uchování specifi k svého sochařského rukopisu v ploše.

Dílo pražské autorky Aleny Šlapákové domi-
nuje srpnové výstavě v galerie ESO. Alena 
Šlapáková studovala na Výtvarné škole 
V. Hollara v Praze (1956-1960) a na Fakultě 
všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. 
Věnuje se volné i užité grafi ce, malbě i textilní 
tvorbě. Nejčastějšími prvky v její tvorbě jsou 
reálné i nereálné biomorfní a vodní motivy 
a krystalické struktury. Její obrazy vynikají 
kultivovanou barevností, jež oslavuje přírodu, 
krásu života a vzájemnou harmonii všech 
prvků.

Srpnová výstava na Trafačce  je 
věnovaná keramice z výtvarné 
dílny Zuzany Strakové ze Lhoty 
Rapotína. Figurální sošky, reliéf-
ní obrazy a takzvané kamínky 
tvoří autorka, která je původní 
profesí lékařka, ze šamotové 
hlíny. Anděly, mísy i kamín-
ky točí na kruhu a dekoruje 
je engobou a taveným sklem. 
Něžný výraz andělům dodává 
krajkový šat, který autorka s pečlivostí a precizností vykrajuje do keramické 
hlíny nožíkem. Podobným způsobem tvoří i takzvané kamínky – lampy, které 
jsou mrazuvzdorné a jsou určeny do exteriéru zahrad i do interiéru.


