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Přerované si v Naardenu připomněli Učitele národů Komenského
  Zástupci Přerova uctili památku Jana Amose Komenského v nizozemském Naardenu. V tamním mau-

zoleu mu na místo posledního odpočinku radní Jan Horký a zastupitel Zdeněk Schenk v polovině července 
položili kytičku s nápisem Přerované Učiteli národů.
Ostatky humanisty a fi lozofa 
Jana Amose Komenského jsou 
uloženy v mauzoleu, které bylo 
zřízené v roce 1937 v prostorách 
zrušeného valonského kostela. 
Sousedí s Komenského muze-
em, jež je jednou z atrakcí Naar-
denu. V Naardenu je ale dodnes 
dobře známá především složitá 
historie s hledáním Komenské-
ho hrobu. Valonský kostel, kde 
byl Komenský pohřben, byl to-
tiž zrušen v roce 1819. Po letech 
pátrání dokázali českosloven-
ští a holandští vědci určit číslo 
hrobu a poté v roce 1929 najít 

Komenského tělesné ostatky. 
Na vzniku mauzolea měl zá-
sluhy i první československý 
prezident Tomáš Garrigue Ma-
saryk. Holanďané se postarali 
o interiér budovy, čeští umělci 
dali mezi léty 1933-1937 kos-
telu důstojný vzhled mauzo-
lea. Ročně památník navštíví 
asi 6000 lidí, přibližně třetinu 
z nich tvoří právě návštěvníci 
z České republiky.

„Komenský v Přerově stu-
doval i učil a letos uplynulo 
400 let, kdy se v Přerově ože-
nil s Magdalenou Vizovskou. 

Komenského učení a jeho 
myšlenky dodnes nezapadly 
a jsou stále inspirativní. Chtěli 
jsme tak symbolicky vyjád-
řit, že Přerované si ho dodnes 
připomínají,“ zmínil zastu-
pitel Zdeněk Schenk, který je 
profesí archeolog a spolu se 
svým kolegou Janem Miku-
líkem před šesti lety objevili 
v Přerově základy duchovní-
ho centra jednoty bratrské, 
kde Komenský studoval i učil. 
Dnes na tomto místě v lokalitě 
Na Marku stojí Památník jed-
noty bratské.  (ilo) 

Vyplouváme. Poznáváme Přerov jinak

PŘEROVANÉ – UČITELI NÁRODŮ, 
tak zní nápis na kytičce, kterou v Naar-
denu položili na hrob J. A. Komenského 
zástupci Přerova. Foto: archiv ZS 

Od začátku prázdnin bráz-
dí přerovskou hladinu Bečvy 
Ololoď Kordulka. Za kormid-
lem vyhlídkové lodi stojí Šimon 
Pelikán, který je provozovate-
lem Plavby Olomouc po řece 
Moravě. „Nápad plavit se 
v Přerově byl vyústěním mno-
ha okolností. Věděl jsem, že 
Přerov je velmi hezkým mís-
tem pro plavbu. A protože mám 
přítelkyni Lucku, která je ro-
dačkou z Přerova, poznal jsem 

město ještě víc,“ nastínil mo-
tivaci pro své plány Šimon Pe-
likán. Loď Kordulka tak jezdí 
ze svého přístaviště pod spor-
tovním centrem Mlýn na pra-
vém břehu řeky Bečvy od úte-
rý do pátku vždy v odpoled-
ních hodinách a o víkendu od 
10 do 18 hodin. Vyjížďka trvá 
45 minut a kapitán lodi během 
ní vypráví o Přerově. „Plavby 
s výkladem jsou uzpůsobeny 
pro všechny věkové kategorie 

a vyprávění upravujeme podle 
složení posádky,“ dodal Peli-
kán. Říční trasa vede nejstar-
ší částí Přerova – začíná pod 
hradbami, pokračuje směrem 
k tenisovým kurtům. „Tam se 
otočíme a plujeme k industriál-
ní části města k železničnímu 
mostu,“ popsal kapitán lodi. 
Během plavby se lidé dozvě-
dí o historickém vývoji města, 
o jeho proměně i okolní přírodě 
a dalších zajímavostech.  (ilo) 

VYPLOUVÁME. Výletní Ololoď  Kordulka pluje po Bečvě od úterý do neděle. O víkendu od 10 do 18 hodin.  Foto: Hana Žáčková

Stop černým skládkám
Nepořádek, který se denně 
vrší u popelnic, se stává pro 
technické služby stále větší 
zátěží. Každý týden musejí lik-
vidovat černé skládky, kte-
ré Přerované vrší u kontejne-
rových stání. Vyhazují kusy 
nábytku, televizory, koberce 
i bytová jádra. Ve městě jsou 
přitom dva sběrné dvory, kam 
mohou věci bezplatně odvézt. 
Zástupci města už na začátku 
června upozornili občany, že 
pokud budou muset popeláři 
stále uklízet tyto černé sklád-
ky, není vyloučeno, že se zvýší 
poplatek za odpad. Apel ale vy-
zněl naprázdno. 

Proto teď přicházejí s razant-
nějším řešením. Vyzývají Pře-
rovany, aby fotili černé skládky 
ve městě a posílali své snímky 
od 1. srpna do konce září na ad-
resu: neporadek@prerov.eu. Fot-
ky budou postupně zveřejňová-
ny na webu města – a na stejnou 
adresu pak mohou lidé, klidně 
i anonymně, oznamovat, kdo 
je původcem tohoto nepořád-
ku. „Může to vyznít jako výzva 
k >bonzování<, ale tenhle krok 
je spíše bezmocnost a ochrana 
slušných lidí před těmi, kteří 
nerespektují pravidla. Likvida-
ce těchto skládek nás stojí ročně 
dva miliony korun,“ řekl primá-
tor Vladimír Puchalský.   (lech)
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Plánovaná okružní křižovatka v Polní ulici bude bezpečnější
 V příštím roce se má v Dluhonské ulici v Přerově začít stavět nová, pětiramenná okružní křižovatka. 

Financovat ji bude Ředitelství silnic a dálnic, navazující trasy pro pěší a cyklisty by ale měly být v režii 
Přerova. Radní akci už odsouhlasili s tím, že by z kasy města mohlo jít do nových chodníků a cyklostezky 
567 tisíc korun. Hlasovat o tomto záměru budou ještě zastupitelé. 

Okružní křižovatka elipsovi-
tého tvaru se má stavět v le-
tech 2019–2020. Bude mít pět 
ramen s výjezdy do ulic Tržní, 

Polní a Dluhonská, samostat-
ný výjezd povede i do areálu 
Celního úřadu, v rámci stavby 
je navržen rovněž nový pří-

jezd ke garážím za náhonem 
Strhanec. Podél rondelu má 
být i stezka dlouhá 118 met-
rů, která bude sloužit k bez-

pečnému přejezdu jak lidem 
jedoucím na kolech, tak i pě-
ším. 

„Na jedné straně chce-
me nechat stávající chodník 
a rozšířit ho na čtyři metry, 
aby umožňoval nekolizní po-
hyb chodců i cyklistů. Bude 
vydlážděný a uložený do pís-
kového lože,“ uvedl náměs-
tek primátora Pavel Košutek. 
Připomněl rovněž, že platná 
legislativa neumožňuje, aby 
Ředitelství silnic a dálnic fi -
nancovalo nové stezky, tak-
že pokud bude město trvat 
na chodníku pro smíšený pro-
voz, musí jej i zaplatit. Zastu-
pitelé budou o záměru hlaso-
vat v srpnu. 

Stavba okružní křižovatky, 
která má přijít na necelých 30 
milionů korun, má pro dopravu 
v Přerově strategický význam. 
Bez ní se totiž nedá realizovat 
plánované mimoúrovňové kří-
žení v Předmostí a ani vnitřní 
průtah městem.  (lech)

KŘIŽOVATKA ulic Dluhonská, Polní a Tržní se začne v příštím roce přestavovat, na jejím místě vznikne rondel.  Foto: Ingrid Lounová

Druhý Dluhonský most už je stržený 
V noci ze 14. na 15. července byl 
odstraněn i druhý Dluhonský 
most, který se klenul nad že-
lezniční tratí Přerov–Bohumín. 
Do dvou měsíců by ho měla na-
hradit nová konstrukce. První 
most, který se tyčí nad kole-
jemi vedoucími z Přerova do 
České Třebové, vyměnili sta-
vební dělníci už letos v dubnu. 
„V souvislosti se zahájením 
druhé části stavby je uzavřen 
příjezd od ulice Polní. Příjezd 
k zahrádkám jsme lidem umož-
nili ze strany od Prechezy, to 

znamená přes Předmostí,“ řek-
la Ivana Pinkasová z přerov-
ského magistrátu. Zdůraznila 
ale, že tato trasu je provizorní, 
protože vede přes staveniště. 

Do konce listopadu budou 
obě na sebe navazující most-
ní konstrukce, které vedou 
z Přerova do místní části Dlu-
honice, uvedeny do provo-
zu. Stavba přijde město na 
90 milionů korun včetně DPH, 
z toho Státní fond dopravní 
infrastruktury zaplatí 78 mi-
lionů 721 tisíc korun.  (lech)

Na hřišti Ententyky v Předmostí se bude měnit povrch
 Od loňského podzimu je pro děti uzavřeno hřiště Ententyky v místní části Předmostí, které sice prošlo opravou povrchu, ale nekvalitně 

provedenou. Kvůli bezpečnosti by děti neměly na hřiště vstupovat,  a to až do konce září, kdy bude plocha upravena. Radní rozhodli, že nápra-
vy se ujme fi rma, která ve výběrovém řízení skončila jako druhá. 

„Soutěž vyhrálo vloni na pod-
zim Designové centrum Omi-
zol, které se smluvně zaváza-
lo, že za 490 tisíc korun opatří 
hřiště novým povrchem. Kon-
cem října sice byly práce pro-
vedeny, ovšem po třech dnech 
od předání díla se spodní tlu-
micí vrstva začala po celé plo-
še drolit. Vstup na hřiště musel 
být zakázán jak kvůli bezpeč-
nosti, tak i kvůli řešení re-
klamace,“ vzpomněl Miloslav 
Dohnal z přerovského magis-
trátu. O tom, že fi rma nedo-
držela při práci technologický 
postup a použila na povrch 
nevhodný materiál, svědčí 
dva na sobě nezávislé znalecké 

posudky. Firma se ale k rekla-
maci nezná – a na výzvy úřed-
níků nereaguje. „Odstoupili 
jsme proto od smlouvy a fi rmě 
nezaplatili. Na vlastní náklady 
musíme nekvalitní povrch zli-
kvidovat, pak se o tuto částku 
budeme s fi rmou soudit. Nový 
povrch na hřiště položí za 
520 tisíc korun tanvaldská 
společnost 4 soft, která skon-
čila ve výběrovém řízení na 
druhém místě,“ řekl náměstek 
přerovského primátora Petr 
Měřínský. Na nový povrch si 
však musí děti počkat až do 
konce září, protože dřív se 
dělníci kvůli jiným zakázkám 
do Přerova nedostanou.  (lech)

V Újezdci vznikne mokřad 
 Přebudovat suchý poldr 
v Újezdci na vodní plochu – to 
bylo přání lidí z této přerov-
ské místní části. Radní jejich 
návrh podpořili a vypsa-
li výběrové řízení na fi rmu, 
která dokáže udělat z poldru 
mokřad. 

„Počítáme s tím, že stávající 
dno suchého poldru bude ne-
pravidelně a pozvolna zahlou-
beno – přičemž v nejhlubší 
části tůně má být asi 1,75 me-
tru vody. Poldr přitom bude 

nadále sloužit svému účelu 
– k protipovodňové ochra-
ně,“ uvedl Miroslav Kašpá-
rek z přerovského magist-
rátu. Aby nové dílo působilo 
příjemně i na pohled, budou 
do nově vzniklé tůně vysaze-
ny vodní rostliny. 

Přebudování suchého pold-
ru na poldr s mokřadem přijde 
asi na milion korun, na stavbu 
je možno využít dotaci z ope-
račního programu Životního 
prostředí.  (lech)

I KDYŽ POBYT na dětském hřišti Ententyky v Předmostí je kvůli bezpečnosti 
zakázaný, děti si tam přesto hrají. Nekvalitní gumový povrch fi rma strhne a nový 
na hřiště položí už jiná fi rma koncem září.  Foto: Ingrid Lounová 
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PŮJDETE SE 
PODÍVAT NA 
SVATOVAVŘINECKÉ 
HODY? A NA CO 
Z PROGRAMU SE 
NEJVÍCE TĚŠÍTE?

Jana Ilíková
Na svato-
v a v ř i n e c ké 
hody necho-
díme pra-
videlně, ale 
letos si určitě 
nenechám ujít 

koncert Janka Ledeckého, na 
toho se těším. A asi se půjdeme 
podívat na průvod účinkujících 
a na jarmark na Horním náměs-
tí. Líbí se mi ta atmosféra, která 
tam během hodů vládne.

Aleš Chodilík
Letošní pro-
gram se mi 
líbí. Půjdeme 
se podívat 
na historický 
průvod, rád 
uvidím kluky 

z Markus M a těším se na kon-
cert Katky Knechtové.

Radek Pavlík
N e n e c h á m 
si ujít průvod 
královské dru-
žiny městem, 
rád se s rodi-
nou podívám 
i na nedělní 
jarmark, kde 

si určitě něco pěkného koupíme. 
A těším se na večerní koncerty 
a na Academic Jazz Band, který 
je letos jedním z účinkujících.

Zuzana Štěpanovičová
Pokud jsme 
v létě v době 
hodů v Pře-
rově, tak se 
vždy jdeme 
podívat na 
program na 

Horním náměstí. Projdeme si 
stánky na jarmarku, děti se dí-
vají na vystoupení šermířů, na 
divadlo na hradbách, vyzkouší 
si atrakce pro děti a také se tam 
potkáváme a povídáme si se 
známými. 

Text a foto: Ingrid Lounová 

O hodovou zábavu se postarají více než 
dvě stovky muzikantů a účinkujících

 Svatovavřinecké hody jsou už tradičně hlavní událostí léta. Ten, kdo si v kalendáři zakroužkoval tři dny 
od 10. do 12. srpna s tím, že je stráví v Přerově, určitě nebude litovat. Třídenní program nabízí spoustu zážit-
ků, ať už hudebních, divadelních, nebo dobrodružných – třeba v podobě rytířských klání nebo při odvážné 
zkoušce práva útrpného. Ošizeny nebudou ani chuťové buňky – spoustu dobrot nabídne i hodový jarmark.

Hned první večer otevře úde-
rem 17. hodiny hodové pódi-
um na náměstí TGM přerovská 
Arrhythmia. Po ní publiku za-
zpívá Jaroslav Wykrent za do-
provodu kapely In Blue a ve 
21 hodin Přerované na vlastní 
oči uvidí populární slovenskou 
zpěvačku Katarínu Knechtovou. 

„Dramaturgii programů 
jsme tvořili s velkým časo-
vým předstihem. Vlastně 
hned po skončení loňských 
hodů jsem vstoupil do jedná-
ní s některými umělci, abych 
si je zavčas zamluvil. Letoš-
ní program je v duchu oslav 
stého výročí založení Česko-
slovenska, ze Slovenska jsme 
proto pozvali právě Katarínu 
Knechtovou, skvělou zpěvač-
ku, která dříve zpívala s kape-
lou Peha,“ informoval Jaroslav 
Macíček, ředitel Kulturních 
a informačních služeb. Hlav-
ní komponovaný program 
k 100. výročí republiky začíná 
v sobotu večer, kdy pódium  
od 20 hodin ovládne swingo-
vá a jazzová hudba Academic 
Jazz Bandu a atmosféru starých 
časů umocní přehlídka prvore-
publikové módy s výmluvným 
názvem Jen pro ten dnešní den. 
Ve stejném duchu se na náměs-

tí objeví i elegantní vozy členů 
Oldtimer klubu, které brázdi-
ly cesty už za první republiky. 
„Oblohu nad náměstím ve 22 
hodin rozsvítí slavnostní oh-
ňostroj, který bude v barvách 
československé trikolóry,“ do-
plnil Macíček. 

Nedělní program začíná 
v 9 hodin v kostele svatého 
Vavřince hlavní hodovou mší. 
Čtvrthodinu po desáté hodi-
ně projde centrem města his-
torický průvod s asi stovkou 
účinkujících. V deset hodin 
začne na Horním náměstí lido-
vý jarmark. „Zatím nám účast 
potvrdilo asi pět desítek vý-
robců tradičních řemeslných 
výrobků i farmářských a cuk-
rářských produktů. Do Přero-
va přijedou prodejci keramiky, 
skla, šperků, textilních a kože-
ných výrobků i dřevěných hra-
ček,“ uvedla Renata Tšponová 
z pořádajícího spolku Anima 
Historica. Chybět nebude ani 
oblíbený stánek slovinského 
tiskaře Janeze Rozmana s his-
torickým knihtiskem. „Ze za-
hraničí přijedou naši kolegové 
z Maďarska – Hollóének Hun-
garica, ti předvedou dudácko-
-bubenickou šou, a také rytíři 
ze Slovinska, kteří se utkají 

na pódiu na Horním náměstí. 
V jiném – mírumilovnějším 
duchu budou historické tance 
v podání souboru Vere Gra-
tia,“ uvedl Petr Pedro Novot-
ný ze Sdružení historického 
šermu Markus M. Přerovské 
rytíře budou zastupovat právě 
muži silných paží z Markus M 
a Cordialla. „Letošní novinkou 
na scéně Horního náměstí bude 
ostravské divadlo Bez Stře-
chy. Jeho šermířské předsta-
vení nepostrádají napětí, di-
vokou akci, humor i poučení. 
Rozhodně stojí za zhlédnutí,“ 
dodal Pedro Novotný. Zají-
mavé budou i ukázky práva 
útrpného a pouťových atrak-
cí na hradbách vedle fortny.
Součástí svatovavřineckých 
hodů jsou i dvě komentova-
né prohlídky Za přerovským 
pivem, které se konají v pá-
tek 10. srpna. „Na prohlídku 
je nutné se objednat dopředu, 
protože je kapacitně omezena 
na 38 lidí. První část prohlíd-
ky věnujeme historii pohos-
tinství v Přerově a druhá část 
je o pivovarnictví,“ upřesnila 
Jolana Plšková z Městského 
informačního centra v Přero-
vě. Kompletní program hodů 
najdete na str. 15.  (ilo)

HISTORICKÝ PRŮVOD se centrem města projde v neděli 12. srpna v 10.15 hodin. To už bude lidový jarmark na Horním 
náměstí v plném proudu. Prodejci nabídnou Přerovanům umělecké předměty i pamlsky. Foto: Ingrid Lounová 
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Podzim v Měšťáku nabídne koncert Jaroslava Wykrenta,
Poctu Lubomíru Plevovi i balet Labutí jezero

 Zatímco během dvou prázdninových měsíců Městský dům osiřel, od září to v něm znovu začne žít. Pod-
zimní programová nabídka je nabitá a Přerované se mohou těšit na koncerty nejrůznějších žánrů i na skvělá 
divadelní představení a dokonce i jeden balet, a to přímo Labutí jezero v podání olomouckého Moravského 
divadla. Předprodej vstupenek na podzimní sezonu právě začíná. Od prvního srpna pracovnice městského 
informačního centra spustily předprodej vstupenek. Programového vedoucího Městského domu Pavla 
Ondrůje jsme požádali o rozhovor, abychom zjistili, jaké novinky i tradiční koncerty nás na podzim čekají.
Začněme hned zářím. Které 
koncerty byste z programové 
nabídky vyzdvihl?  
Úvod podzimní sezony bude 
patřit přerovským patriotům. 
Prvním z nich je Jaroslav Wy-
krent, který 11. září v Měst-
ském domě oslaví koncertem 
své 75. narozeniny. Jako hos-
ty si přizval Marii Rottrovou, 
Zdeňka Vřešťála a Václava Faj-
fra. Předpokládáme, že o tento 
koncert bude obrovský zájem. 
Druhým, už nežijícím patrio-
tem je Lubomír Pleva, kterému 
chceme koncertem vzdát hold. 
Je to totiž už dvacet let, co mi-
str světa na foukací harmoni-
ku odešel do muzikantského 
nebe. Chceme na něj ale za-
vzpomínat vesele. Pozvali jsme 
V.Band z Velkých Losin,  což 
je kapela, se kterou Lubomír 
Pleva spolupracoval, a přizvali 
jsme také harmonikáře Rosťu 
Orsága. Ve druhé půli kon-
certu se představí dva výbor-
ní čeští harmonikáři Charlie 
Slavík a Jaromír Hůla. Poctou 
Lubomíru Plevovi, jež se koná 
v neděli 16. září, bude provázet 
Jaroslav Cedidla, který se s ním 
osobně znal a určitě povypráví 
nejednu veselou příhodu.

A jaké další žánry, třeba pro 
mladší publikum, budou v Měš-
ťáku k vidění?
Určitě to bude zábavná show 
Vladimíra Hrona, který je bavič 
a zpěvák v jedné osobě a je pu-

bliku dobře známý z televizních 
pořadů. Ten v pondělí 17. září 
diváky provede půlstoletím po-
pulární hudby. Pamatovali jsme 
i na nejmenší diváky, ti se mohou 
přijít podívat na Jů a Hele, posta-
vičky ze Studia Kamarád, které 
vodí loutkoherecká skupina 
Loudadlo. Dospělým divákům 
je zase určeno představení Boe-
ing-Boeing aneb Tři letuš-
ky v Paříži – což je rozverná 
komedie v podání pražských 
herců. A na závěr měsíce si při-
jdou na své příznivci Jaroslava 
Duška, který 25. září v Přerově 
odehraje benefi ční představení 
Čtyři dohody. Úplnou novin-
kou na pódiu Městského domu 
bude baletní představení Labutí 
jezero.

Vejdou se baletní mistři na malé 
pódium Městského domu?
To je dotaz, na který odpo-
vídám v poslední době nej-
častěji. Zástupci Moravského 
divadla si v dubnu přijeli pro-
hlédnout naše jeviště, pečli-
vě si ho proměřovali a dospěli 
k názoru, že jedině Labutí je-
zero se k nám do Městského 
domu vejde. Takže ve středu 
26. září se mohou přijít Pře-
rované podívat do Městského 
domu na balet.

A jak vypadá říjnová žánrová 
nabídka?
Říjen je programově nabitý. 
Začínáme koncertem Decho-

vého orchestru Haná k 100. vý-
ročí založení republiky, po-
kračujeme Číší plnou operety 
a zábavným večerem šoumena 
a imitátora Libora Pantůčka. 
Z divadelních představení to 
bude Dvořák – jedna a jed-
na jsou tři a dalším divadlem 
v tomto měsíci je Penzion Po-
norka, což je také francouzská 
komedie v podání pražských 
herců. Přesně v půli října 
zazpívá publiku své šanso-
ny Chantal Poullain. Vážnou 
hudbu prezentuje Moravská 
fi lharmonie Olomouc koncer-
tem ke vzniku samostatné-
ho státu a závěr měsíce patří 
Československému jazzovému 
festivalu. A poslední říjnovou 
tečkou bude koncert kapely 
Abba Stars.

Poslední dva měsíce vezmeme 
jen letem světem, co nás čeká?
Náročnějším divákům je ur-
čen listopadový divadelní kus 
Carmen Y Carmen s hvězdným 
obsazením – Dagmar Pecko-
vá a Bára Hrzánová, dětem 
zase pohádka Pyšná princez-
na. Na pódiu Městského domu 
uvidíme a hlavně uslyšíme 
i kněze Zbigniewa Czendlika 
s jeho talkshow Postel hospoda 
kostel a koncert zpěvačky Ewy 
Farné. Závěr listopadu patří 
rockové smršti, kdy chceme 
dát prostor právě rockovým 
kapelám, jako první dostane 
šanci australská kapela Vdelli, 

která hraje výborný hutný sy-
rový rock.

A prosinec je v duchu osvěd-
čených koncertů z minulých 
let – příznivci dechovky se 
mohou znovu těšit na Vánoč-
ní koncert Václava Hybše, 
milovníci vážné hudby zase 
na houslový recitál Václava 
Hudečka a Lukáše Klánského.  
Na programu je i vystoupe-
ní Petry Janů v symfonickém 
aranžmá a už tradiční kon-
cert Ondřeje Havelky a Me-
lody Makers. Rád bych ještě 
vyzdvihl ženské smyčcové 
trio Infl agranti s hostujícím 
rockerem Pepou Vojtkem. 
Zklidnění vnese do vánoční-
ho času koncert přerovského 
sboru Vocantes. A povánoč-
ním rockovým setkáním bude 
den po Štědrém dni koncert 
rockových kapel – Penzisto-
ru, Spocené uklízečky a Arge-
my. Závěr roku patří Silvestru 
nanečisto s kapelami Re-vox 
a Šediváci.  (ilo)

PROGRAMOVÝ VEDOUCÍ Městského 
domu Pavel Ondrůj.  Foto: Ingrid Lounová

Výstava vzdá hold šedesátileté existenci Academiku
Výstava věnovaná  60. vý-
ročí existence nejstaršího 
současného hudebního  
tělesa na přerovské mu-
zikální  scéně – Academic 
Jazz Band – zahájí letoš-
ní svatovavřinecké hody 
v Galerii města Přerova. 
AJB 60, jak zní zatím pra-
covní zkratka expozice, 
bude největší rekapitulací his-
torie kapely od jejího vzniku 
v roce 1958 až po současnost. 
K vidění bude do 30. září. 

„Prostřednictvím panelů 
kopírujících každý jeden rok 
existence bandu seznámíme 
veřejnost s historií kapely i se 

jmény členů, kteří se v ní bě-
hem let vystřídali. Zájemci si 
budou moci prohlédnout do-
chované  fotografi e z koncer-
tů i zkoušek, dobové plakáty 
i přehled diskografi e nebo 
korespondenci,“ uvedla ku-
rátorka výstavy Lada Galová. 

Výstava vznikla díky spo-
lupráci zakládajících členů 
kapely s jejím nestorem 
- Otakarem Smejkalem. 
„Dva měsíce jsme pečli-
vě shromažďovali všech-
ny podkladové materiály, 
abychom vytvořili oprav-
du celistvou a důstojnou 
procházku po jednotli-

vých ročnících éry Academi-
ku. Práce to byla mravenčí, 
ale doufáme, že výsledek bude 
excelentní,“ dodala Galová. 
Hodová výstava začíná verni-
sáží v pátek 10. srpna v 17 ho-
din, hudební doprovod obsta-
rá Academic Jazz Band.  (ilo) 

Zibura se ve Hvězdě 
podělí o zážitky z cest
Poutník a spisovatel Ladislav Zi-
bura povypráví v pondělí 10. zá-
ří o svých zážitcích z cest do Hi-
málají a nepálských vesniček. 
Jeho cestovatelské příběhy si 
mohou zájemci přijít poslech-
nout naživo v 19 hodin do kina 
Hvězda. Dobrodruh Ladislav 
Zibura na jaře roku 2016 vyra-
zil do Himálají na pěší výpravu 
dlouhou 1500 kilometrů. „Jeho 
povídání je svědectvím o jedno-
duchosti života a půvabu svobo-
dy. U Ziburova vyprávění se lidé 
navíc baví a smějí se od samého 
začátku až do konce,“ přiblížila 
atmosféru besedy Svatava Měr-
ková, vedoucí kina Hvězda.  (ilo)
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NISSAN JUKE 
TECHNOLOGIE BEZ KOMPROMISŮ

INTELIGENTNÍ PANORAMATICKÝ 
KAMEROVÝ SYSTÉM

AUDIOSYSTÉM
BOSE® PERSONAL®

JIŽ OD 4 199 KČ MĚSÍČNĚ
S KOMPLETNÍM POJIŠTĚNÍM

Jediný autorizovaný prodej a servis v Olomouckém kraji
NISCAR Olomouc, s.r.o., Dolní Hejčínská 31, 779 00 Olomouc, tel. 725 330 100, 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. Nabídka je platná od 1. 7. 2018 do 31. 7. 2018. Nabídka 
fi nancování Nissan Smart 0%: Cena vozu 350 600 Kč, délka úvěru 60 měsíců, výše úvěru 173 968 Kč, poplatek za uzavření smlouvy 0 Kč, výpůjční úroková sazba 0 % p. a., RPSN včetně havarijního pojištění 9,4 %, měsíční 
splátka 2 899 Kč, měsíční splátka včetně havarijního pojištění a povinného ručení 4 199 Kč, celkové platby za vozidlo včetně havarijního pojištění a povinného ručení 428 572 Kč. Nissan Finance znamená fi nancování 
poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o. Kombinovaná spotřeba 4,5–7,3 l/100 km, kombinované emise CO2 123–167 g/km.

Je sucho? A kdo za to může?
Začnu možná zasucha. V půli června, kdy příspěvek sepisuji, 
v Přerově už téměř tři týdny ani nekáplo. A trochu zeširoka: vodu 
v krajině nezadrží nejlépe ani přehrady, ani rybníky, ale rozum-
ně obhospodařovaná půda. Bohužel, od tohoto stavu jsme v Česku 
na hony vzdáleni – o Přerovsku ani nemluvě. Žlutá moře kve-
toucích řepkových lánů a vyprahlou půdu v lánech kukuřičných 
známe asi všichni. O to více je škoda každého kousku půdy, který 
k zadržení vody mohl pomoci. Píšu bohužel v minulém čase, pro-
tože právě teď jsme svědky, jak Přerov přispívá svým dílem a na-
prosto zbytečně k vysušování krajiny a zvyšování teploty. Právě 
v těchto dnech je likvidován poměrně rozsáhlý mokřad (podmá-
čená rákosina; 4,8 ha) mezi Kaufl andem a výstavištěm. Důvod? 
Výstavba. Firma Sonot, vlastník pozemku, zde již před třemi lety 
barbarsky zničila celou rákosinu – aby se s celou plochou pak nic 
nedělo. V současné době se zdá situace vážnější – na lokalitu opět 
vjel buldozer, a jen šťastnou náhodou se mi podařilo zachránit 
ty desítky ptáků, kteří zde právě v tuto dobu krmili svá mláďa-
ta.  Jen tak tak neskončila pod pásy buldozeru, případně zasypána 
hlínou, ale po domluvě s vedoucím se mi podařilo oddálit konec 
rákosiny. Což je ovšem výhra jen velmi slabá – a podmáčená rá-
kosina, která zde úspěšně zadržovala desítky kubíků vody, bude 
zřejmě vysušena a vybetonována. Co zde vznikne, je již téměř ve-
dlejší – podstatné je, že se vůbec tento mokřad dostal rozhodnutím 
zastupitelstva do kategorie umožňující výstavbu. Zničíme tedy 
další přirozenou zásobárnu vody, další přírodní „chladničku“ 
(mokřady a jejich porosty dokážou velmi výrazně snižovat teplotu 
ve svém okolí) – a přispějeme dalším dílem k vysoušení naší kra-
jiny. Což je přesně to, co by se v žádném případě stávat nemělo. 
Nehledě na další ztrátu potenciální zemědělské půdy. Takže až si 
obyvatelé Kopanin budou stěžovat na nesnesitelná horka – mohli 
by vzpomenout na zlikvidovaný mokřad v jejich blízkosti… 
P. S. Přerov nemá dostatek takzvaných brownfi leds? Opravdu 
musíme likvidovat další přírodní biotopy?  

Josef Chytil, Přerov 

Zájmy investorů a ochránců přírody 
se často liší, každý sleduje svůj cíl
Pozemky mezi areálem bývalého výstaviště a obchodním středis-
kem Kaufl and jsou územním plánem závazně vymezeny ke ko-
merčnímu využití, a to už po desítky let. Po celou tu dobu jsou 

soukromým vlastnictvím (tedy ne majetkem města nebo státu). To 
samozřejmě neznamená, že si zde vlastník může „dělat cokoliv“ 
– rušení nebo dokonce usmrcování hnízdícího ptactva, případně 
dalších volně žijících živočichů je porušením zákona – ale zástavbě 
pozemku, za splnění podmínek stanovených příslušnými orgány 
ochrany přírody v rámci povolovacích řízení, v konečném důsledku 
zásadně nic nebrání. Vlastník na to má právo. Jeho právo může stát 
omezit nebo odejmout ve veřejném zájmu, avšak pouze za podmí-
nek stanovených zákonem a zpravidla za náhradu. Naštěstí nejsem 
ten, komu přísluší o něčem takovém rozhodovat, ale: Je stát (pří-
padně město) schopen a ochoten před veřejností obhájit desetimi-
lio nové výdaje za případný výkup pětihektarového pozemku mezi 
dvěma zastavěnými areály a udržovat jej pro volně žijící živočichy 
jen několik set metrů od hranice největší (235 ha) přírodní rezer-
vace v okrese? V žádném případě nezpochybňuji význam ochrany 
přírody, zejména mokřadů a přirozených rezervoárů vody. Každá 
kapka dobrá. Ale ruku na srdce, ponechá-li stát (či město) lokalitu 
za drahé peníze svému vývoji, ocení obyvatelé její přínos pro místní 
klima, nebo budou spíše žehrat na dotěrné komáry? Jinak ale s au-
torem článku souhlasím. Krajiny si příliš nevážíme.

Pavel Juliš, vedoucí Odboru stavebního úřadu a životního prostředí

Dostavbu dálnice Přerov – Říkovice
podporují i řidiči z jiných koutů republiky
Rád bych vyslovil podporu primátorovi Přerova Vladimíru Pu-
chalskému ke stavbě dálnice D1 z Říkovic do Přerova a dále na 
Lipník nad Bečvou.

Chtěl bych poukázat, že tento problém nevnímají jen obyvate-
lé žijící či pracující v Přerově, ale že je vnímán i v širokém okolí.
I jako obyčejný občan žijící 25 km daleko od Přerova považuji tuto 
dostavbu za nejdůležitější pro všechny obyvatele střední Mora-
vy, kteří jakkoliv využívají zdejší dopravní infrastruktury. Téměř 
denně využívám pro svou cestu do práce přetíženou dálnici D46 
a D35 okolo města Olomouce, která zvláště v těchto dnech je snad 
nejpoužívanější tepnou řidičů mířících od Ostravy na jih. Často 
se tak na vlastní kůži setkávám s přetíženou dopravou, která mě 
stojí nemalou psychickou i časovou zátěž. Z toho důvodu považuji 
dostavbu D1, já i mé okolí, za záchranu, která nám i naší krajině 
odlehčí a na kterou už léta čekáme. Doufám, že si tuto skutečnost 
uvědomují všechny zainteresované osoby, které o stavbě jakkoliv 
rozhodují, a bude tak jejich zájmem, v souladu se zájmem většiny 
občanů, rychlá dostavba tohoto dlouho očekávaného úseku.

Pavel Kopecký, Slatinice
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Společně pro Přerov a Piráti mění přerov k lepšímu
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Příběh jednoho města se věnuje také éře socialismu
  Po úspěšné první etapě výstavy 100letá Republika –  Příběh jednoho města muzejní pracovníci fi nišují 

s přípravou druhé etapy, která zachytí život v Přerově v letech 1948–1992. Pilotní muzejní výstavu, která 
je věnovaná 100. výročí založení Československa, včetně doprovodných akcí dosud zhlédly více než dva 
tisíce lidí. Vernisáž druhé části výstavy se uskuteční ve čtvrtek 16. srpna v 17 hodin opět v prostorách 
přerovského zámku.
Kdo viděl první část výsta-
vy, neměl by si nechat ujít ani 
druhou část. Přijít mohou ale 
i ti, kterým první etapa jedi-
nečné výstavy unikla. Úvod 
výstavy návštěvníky zavede 
do období poválečné obnovy 
města, kdy došlo k likvidaci 
soukromého vlastnictví a kdy 
také začaly politické proce-
sy. „Stejně tak, jak se zásadně 
změnila společenská situace, 
se měnila i tvář města. Po-
zorní návštěvníci již proběhlé 
první části výstavy proto bu-
dou moci sledovat, co nám ze 
>starého Přerova< zůstalo a co 
se proměnilo,“ uvedl Petr Se-
hnálek, kurátor výstavy.

Návštěvníci výstavy si zno-
vu budou moci prohlédnout 
výrobky přerovských pod-
niků, nahlédnout do bytové 
kultury konce 50. a průběhu 
60. let, a to v podobě „zmoder-
nizovaného“ pokoje ve starším 
činžovním domě. K dispozici 
budou mít i obchod se smí-

šeným zbožím, kde si zájemci 
prostřednictvím zábavné hry 
budou moci vyzkoušet, zda se 
jim z připraveného nákupního 
seznamu podaří koupit vše po-
třebné, a zároveň si budou moci 
propočítat, co se tehdy dalo po-
řídit z průměrné výplaty.

Zajímavý bude určitě i po-
hled do výkladních skříní již 
znárodněných obchodů. „Vy-
tvoří si tak základní představu 
o módě a stylu 60.–70. let. Roz-
hodně nemůžeme opomenout 
ani >zlatá šedesátá<  ve fi lmu, 
hudbě a literatuře, k čemuž 
nám dokonale poslouží >klub 
pracujících<. V minulé expo-
zici sloužil coby kavárna u fo-
toateliéru a zde opět připraví-
me oddechový prostor pro již 
informacemi vyčerpané ná-
vštěvníky,“ nastínila Kristina 
Sehnálková, autorka výtvar-
ného řešení výstavy. Stinnou 
stránku historie druhé polovi-
ny 20. století připomene další 
instalace.

„Éru oteplení velice rychle 
vystřídá okupace vojsky Var-
šavské smlouvy v srpnu 1968, 
která nám, aniž bychom to 
záměrně akcentovali, časově 
i prostorově zapadla do kru-
hového sálu, jež v první čás-
ti výstavy prezentoval život 
v protektorátu Čechy a Mora-
va,“ doplnila Sehnálková.

Muzejní pracovníci pamato-
vali i na ukázku předlistopa-
dového školství a dětský svět 
her a zábavy v podobě hraček 
československé výroby.

Konec 80. let znamená také 
konec „vlády jedné strany“, 
proto i závěr výstavy bude 
patřit přerovskému prožívání 
sametové revoluce, ale nejen 
jemu.  „Dotkneme se i ožeha-
vého tématu ekologie a dodnes 
bohužel aktuálního neřešení 
dopravní situace,“ doplnil Petr 
Sehnálek.

A zcela na závěr autoři vý-
stavy připravují atraktivní 
projekci přerovského kina, 

kde prostřednictvím  míst-
ních dobových záběrů a také 
střípků z československé fi l-
mové produkce  dojde k re-
kapitulaci právě vstřebaných 
zážitků z výstavy.  (ilo)

OBLÍBENÝ FOTOKOUTEK zavedl ná-
vštěvníky do předválečného Přerova. 
Od 17. srpna se mohou zvěčnit v reáliích 
poválečného nebo přímo socialistické-
ho Přerova.  Foto: Iveta Juchelková
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INZERCE

Dešťovou vodu chtějí ve škole zachytávat do nádrže
 Vodu, která při deštích končí v kanalizaci, chtějí v Základní škole Želatovská zachytávat do speciální 

nádrže a využívat ji na zálivku zeleně a při údržbě sportovních hřišť. Přerovští radní už odsouhlasili, 
aby se škola ucházela o dotaci, kterou pro tyto účely poskytuje Ministerstvo životního prostředí.  
„Škola má ve svém areálu roz-
sáhlé zelené plochy se stromy 
a keři a také disponuje velkými 
plochami venkovních sporto-
višť. Ty vyžadují ke své běžné 
údržbě dostatek vody k zálivce 
či ke snížení prašnosti. Využití 
dešťové vody pro tyto účely je 
proto ideální,“ uvedl náměstek 
primátora Tomáš Navrátil. Do-
plnil, že letos v březnu vyhlási-
lo Ministerstvo životního pro-
středí výzvu k podání žádosti 
o poskytnutí podpory, díky 
níž se mohou zájemci ucházet 
o peníze na zachytávání deš-
ťové vody u veřejných budov 
včetně škol. Dotace na celou 
akci se může vyšplhat až na 
85 procent uznatelných výda-
jů. „Ředitel školy už vstoupil 
do jednání s poradenskou spo-
lečností a projektantem. Z jed-
nání vyplynulo, že vybudování 
nádrže na zadržování dešťové 

vody do maximálního objemu 
50 metrů krychlových by stá-
lo asi milion korun,“ upřesnila 
Romana Pospíšilová, vedoucí 
odboru sociálních věcí a škol-
ství přerovského magistrátu. 

V případě, že by škola získala 
dotaci, pohybovala by se spo-
luúčast města okolo 150 tisíc 
korun. Škola ale ještě musí pro 
celý záměr získat podporu za-
stupitelů. (lech)

POZVÁNKY

Autokrosová špička 
míří na mistrovství 
Evropy do Přerova
O druhém srpnovém ví-
kendu se na Přerovskou 
rokli sjedou přední auto-
krosoví jezdci z celé Evropy. 
Sobotní program závodu 
MORKUS MORAVA začíná 
na Přerovské rokli 11. srpna 
v 9.30 hod. a nedělní o ho-
dinu dříve. Semifi nálové 
a fi nálové jízdy mistrovství 
Evropy v autokrosu budou 
probíhat v neděli 12. srpna  
od 14.30 hodin. 

„Na trati Přerovské rokle 
se představí asi 110 jezd-
ců z Německa, Holand-
ska, Španělska, Lotyšska, 
Francie a jeden závodník 
z Argentiny. Samozřejmě 
že nebude chybět ani naše 
domácí zastoupení,“ infor-
moval ředitel závodu Jakub 
Vymyzal. Pořadatelé slibují 
podívanou plnou adrena-
linu a zajímavých jízd. Pro 
diváky si navíc připravili 
bohatý doprovodný pro-
gram a nezapomněli ani 
na nejmenší autokrosové 
fanoušky.  (ilo)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Želatovská chce využít dotace a zachytávat dešťovou vodu. 
Ta by sloužila ke kropení sportovišť i zalévání zeleně.  Foto: MMPr

Zastupitelé se sejdou ke svému jednání na konci prázdnin
Zastupitelé města se po měsíční pauze sejdou v Městském domě v pondělí 27. srpna v 15 hodin. 
Přímý přenos ze zasedání zastupitelstva  mohou zájemci sledovat na webových stránkách města 
www.prerov.eu a v Televizi Přerov.  (red) 



Denní zpravodajství na www.prerov.eu8 Denní zpprraavodajství na www.pprreerrov.eup j p8 příloha

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A PAMÁTKOVÁ PÉČE V ROCE 2017
Stav ovzduší v Přerově
Kvalita ovzduší (imise) se v Přerově měří v automatické imisní monitorovací 
stanici u kina Hvězda a  jejím provozovatelem je Český hydrometeorologický 
ústav – ostravská pobočka. V roce 2017 byla průměrná roční koncentrace oxi-
du siřičitého (SO2) 4,3 μg/m3 a nepřekročila platný imisní limit, (u SO2 imisní 
limit u doby průměrování 1 hodiny a 24 hodin také nebyl překročen, přesněji 
maximální povolený počet překročení byl splněn.) U ozonu došlo k 10 překro-
čením 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 ka-
lendářní roky, v roce 2017 nebyl průměr 25 překročení za tři roky překročen. 
Průměrná hodnota ozonu ve sledovaném roce byla 47,3 μg/m3. U znečišťující 
látky suspendované částice PM10 (polétavý prach), byl v roce 2017 překročen 
24hodinový limit 53krát (stanovená přípustná četnost činí 35x), a tedy celkově 
byl limit překročen. Průměrná roční koncentrace PM10 byla naměřena v úrovni 
30,3 μg/m3, stanovený limit činí 40 μg/m3, a nebyl tedy překročen.

Přerovský magistrát už několik let obyvatele města informuje o kvalitě ovzdu-
ší v Přerově prostřednictvím velké světelné tabule fi rmy Compekon na Velké 
Dlážce a obdobnou službu zajišťuje prostřednictvím světelné tabule fi rmy Led-
multimedia naproti autobusového nádraží.
Každou čtvrthodinu se na  tabulích objevují aktuální hodnoty množství zne-
čišťujících látek měřených u  kina Hvězda Českým hydrometeorologickým 
ústavem. Pro lepší porozumění jsou tato data doplněna slovním hodnocením. 
Tabule slouží také k  informování obyvatelstva i v případě vysokých koncent-
rací znečišťujících látek v ovzduší. V roce 2017 tak magistrát upozornil Přero-
vany na vysoké koncentrace částic PM10 při třech lednových epizodách a jedné 
únorové.

Na závěr roku 2017 úředníci přerovského magistrátu evidovali 2 230 občanů, 
kteří využili bezplatnou službu zasílaní SMS informací o  zhoršené kvalitě 
ovzduší. Zájem o tuto službu se každoročně zvyšuje.

Roční průměry koncentrací PM
10

 v mikrogramech na m3

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Přerov 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 30,3

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

Prostějov 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 27,5

Zdroje znečišťování ovzduší, emise
Stacionárním zdrojem se rozumí ucelená technicky dále nedělitelná stacionár-
ní technická jednotka nebo činnost, které znečišťují nebo by mohly znečišťo-
vat životní prostředí. Jmenovitě jsou v zákoně uvedeny spalovací stacionární 
zdroje. Takový zdroj produkující emise musí splňovat tzv. emisní limit, což je 
nejvýše přípustné množství znečišťující látky vnášené do ovzduší. 

Celkové množství emisí tuhých znečišťujících látek významných 
producentů v tunách za období let 2001-2017

Vývoj emisí tuhých znečišťujících látek 

u největších znečišťovatelů v letech 2001–2017 (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

2017 7,98 2,33 3,88 14,19

suma 252,75 83,16 132,81 468,71

Stav znečištění ovzduší, imise
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 měřené hodnoty u NO2 nízké, tak od roku 2013 již 
tuto látku ČHMÚ v Přerově nesleduje.

látka 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

SO2 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 4,3

NO2 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 30,3

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.
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VÝSLEDKY MĚŘENÍ PRAŠNÉHO SPADU V PŘEROVĚ V ROCE 2017

HODNOTA g/m2/30dní (t/km2/30dní)

MÍSTO 
MĚŘENÍ

měsíc
průměr

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

DIDA 2,48 2,70 3,08 3,35 13,09 3,59 7,81 5,64 3,72 3,79 4,59 2,97 4,73

KŘIŽOVATKA
KOMENSKÉHO 
NOVOSADY

11,01 1,07 6,95 4,86 6,45 7,17 12,66 1,87 13,78 12,90 16,91 11,91 8,96

DALKIA
VEOLIA

2,97 0,57 2,93 3,68 3,77 3,14 4,15 8,05 6,81 6,10 2,29 0,99 3,79

PRECHEZA 4,64 0,55 1,03 4,42 4,53 2,79 1,65 1,76 11,00 8,27 10,22 1,55 4,37

TSMP
ZAHRADNICTVÍ 
MICHALOV

1,56 3,26 0,99 1,02 2,21 2,88 2,22 3,72 3,79 2,91 3,32 1,61 2,46

ČEKYNĚ 1,75 2,47 0,80 2,73 21,44 2,65 1,96 0,61 4,11 2,29 6,83 1,40 4,09

PRŮMĚR 4,07 1,77 2,63 3,34 8,58 3,70 5,08 3,61 7,20 6,04 7,36 3,41 4,73

SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ PRAŠNÉHO SPADU V PŘEROVĚ ZA ROKY 2007–2017

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

2017 4,73 8,96 3,79 4,37 2,46 4,86

Od roku 2007 začalo město na pěti místech opět měřit prašný spad, který vy-
povídá o zatížení jednotlivých oblastí prachem. Dříve tuto činnost vykonávala 
pro stát Okresní hygienická stanice, nyní si ji město zajišťuje samo. Tato měře-
ní každým rokem potvrzují, že prašný spad v okolí křižovatky Komenského - 
Novosady, významně zatížené vysokou frekvencí dopravy, je nejvyšší ze všech 
měřených míst a dokladuje významný vliv dopravy na blízké okolí a je velmi 
dobře patrný v grafu. Od února roku 2011 se provádějí i kontrolní pozaďová 
měření v Čekyni.

Pokuty, závazná stanoviska, 
vyjádření obecního úřadu 
V  roce 2017 nebyla v  souvislosti s  ochranou ovzduší uložena žádná pokuta. 
V témže roce bylo vydáno ve správním obvodu obce s rozšířenou působností 
175 závazných stanovisek z hlediska ochrany ovzduší u takzvaných nevyjme-
novaných stacionárních zdrojů podle zákona o ochraně ovzduší, podle stejné-
ho zákona bylo vydáno v šesti případech vyjádření obecního úřadu k umístění 
vyjmenovaného zdroje.

Vliv dopravy na ovzduší
Městskou autobusovou dopravu v Přerově v roce 2017 zajišťovalo 24 autobusů, 
z nichž 13 jezdilo 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 2017 bylo 
v rámci procesu EIA projednáno 13 záměrů. Podle zákona o integrované pre-
venci a  omezování znečištění, o  integrovaném registru znečišťování (IPPC) 
bylo v roce 2017 naším úřadem evidováno pět významnějších akcí.

Ochrana přírody a krajiny; veřejná zeleň
Kácení dřevin
V roce 2017 jsme vydali 83 rozhodnutí (v roce 2016 – 65 rozhodnutí), kterými 
jsme povolili kácení 322 stromů (v roce 2016 – 475 stromů) rostoucích mimo les 
a keřů a náletových zapojených porostů na ploše asi 8 326 m2 a nepovolili jsme 
kácení jednoho stromu (30). Převážná část těchto stromů a keřů byla povolena 
vykácet z důvodu stavební činnosti, nevyhovující provozní bezpečnosti, stáří 
dřevin nebo nevhodného umístění. Dále jsme přijali 40 (41) oznámení o kácení 
dřevin, jež bylo provedeno z důvodů pěstebních nebo zdravotních. Velký počet 
dřevin muselo být vykáceno kvůli jejich poškození při výkonu oprávnění podle 
zvláštních předpisů, například elektrizačního, vodního, silničního a drážního 
zákona. Jednalo se převážně o  náletové dřeviny, které bránily správcům sítí 
a zařízení a ohrožovaly bezpečný provoz. Náhradní výsadba byla uložena v po-
čtu 658 stromů a 4 025 keřů (406 stromů a 1920 keřů).
Poznámka: V závorce jsou pro srovnání uvedeny údaje za rok 2016.

Památné stromy  
Ve správním obvodu Magistrátu města Přerova se nachází celkem 10 památ-
ných stromů, z toho jeden na území města Přerova. Jedná se o Jasan ztepilý 
(Fraxinus excelsior) v ulici Šrobárova, významný solitér a esteticky hodnot-
ný exemplář domácí dřeviny o výšce asi 20 m a stáří přibližně 140 let. V prů-
běhu posledních let se zdravotní stav stromu zhoršil, nárůstem dřevní hmoty 
došlo k vychýlení stabilizovaného těžiště, rozšířila se prasklina v kmeni a rov-
něž instalované vazby přestaly plnit svou funkci. Z těchto důvodů byl v roce 
2016 proveden zdravotní ořez koruny stromu. Pro zajištění statiky koruny 
byly instalovány dvě dynamické vazby větví a jedna statická vazba. Zdravot-
ní 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 - Přerov, vyhlášena v  roce 1949, 

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

• Přírodní památka Na  Popovickém kopci – Popovice u  Přerova, vyhlá-
šena v  roce 1949, výměra 3,32 ha; ostrůvek vzácné teplomilné a  sucho-
milné květeny a  zvířeny, doklad směru šíření teplomilné fl óry na  Moravě.
Přírodní památka Malé laguny – Přerov, vyhlášeno v  r. 2008, výměra 
3,07 ha; mokřadní biotop mykologicky cenný, s pestrou faunou a fl órou; vi-
ditelný proces postupného samovolného zazemňování.

• Přírodní památka Malé laguny – Přerov, vyhlášeno v r. 2008, výměra 
3,07 ha; mokřadní biotop mykologicky cenný, s pestrou faunou a fl órou; vi-
ditelný proces postupného samovolného zazemňování.
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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; kro-

mě toho je od roku 1992 kulturní památkou. Jedná se o pozůstatek lužního 
lesního porostu se zachovalou přirozenou druhovou skladbou dřevin a by-
linného patra. V roce 2015 byly v parku provedeny práce dle „Návrhu pěs-
tebních opatření a výsadeb pro park Michalov v Přerově“ s cílem prodloužit 
existenci mnoha stromů v parku a dosadit je tak, aby byly v souladu s původ-
ním kompozičním záměrem zahradního architekta Františka Thomayera, 
a zároveň stabilizovat parkové porosty do budoucna. 

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

• Malá Lipová - Žeravice, zaregistrovaná v  roce 1996. Malou Lipovou tvo-
ří opuštěné plochy po  těžbě písku s  přilehlým úvozem. Severní strana má 
strmou stěnou, z  hlediska ornitologického lokalita představuje významné 
hnízdiště řady druhů ptáků.

• Skalice - Žeravice, zaregistrovaná v  roce 1996. Zmoly po  těžbě vápenců 
jsou obklopeny svahy a  zvlněnými plochami s  hustým porostem křovin, 
v  některých částech se vyvinulo i  stromové patro. Lokalita je významným 
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 v roce 2017 už 
po  desáté. Tento dotační titul je určený na  obnovu kulturních památek zapsa-
ných v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, které leží mimo 
památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou 
ve vlastnictví České republiky. Pro správní obvod města Přerova byla pro rok 2017 
určena k  rozdělení částka ve  výši 592 tisíc korun. Účelové fi nanční prostředky 
z Ministerstva kultury přispěly na částečné pokrytí obnovy těchto památek:

• Kojetín – obnova čelní fasády střechy fary čp. 796 (bývalého rabínského 
domu) včetně souvisejících prací ve výši 125 tisíc korun

• Přerov – výměna střešní krytiny objektu Brabansko čp. 566 (sokolovna) 
včetně souvisejících prací ve výši 467 tisíc Kč.

Regenerace městské památkové zóny Přerov 
Zastupitelé města Přerova schválili na svém jednání 9. 12. 2013 „Aktualizaci 
Programu regenerace MPZ Přerov pro období 2014–2018“. V roce 2017 byla 
za  přispění fi nančních prostředků z  dotačního titulu Ministerstva kultury 
„Program regenerace městských památkových rezervací a městských památ-
kových zón ČR“ obnovena další část městských hradeb, a to v úseku za zám-
kem v délce asi 15 metrů. Bylo provedeno statické zabezpečení zdi, vyspáro-
vání, oprava koruny hradby a obnova cimbuří. Stavební práce byly provedeny 
v celkové výši 1 122 mil. Kč, příspěvek z Ministerstva kultury ČR představoval 
částku 400 tisíc Kč. 

Podpora obnovy exteriéru 
památkově významných staveb
Již od roku 2001 město poskytuje dotace na obnovu exteriéru památkově vý-
znamných staveb. V roce 2017 byla k těmto účelům schválena částka v celkové 
výši 150 tisíc korun pro sedm žadatelů takto:
• výměna střešní krytiny objektu Brabansko čp. 566 (sokolovna), Přerov 

ve výši 31 tisíc korun 
• repase oken a  výměna klempířských prvků v  průčelí domu Horní náměstí 

čp. 3, Přerov ve výši 29 tisíc korun 
• výměna oken uličního průčelí domu Horní náměstí čp. 28, Přerov ve  výši 

23 tisíc korun

• výměna oken v I. NP domu ulice Sadová čp. 2314, Přerov ve výši 20 tisíc ko-
run 

• oprava fasády objektu Jiráskova ulice čp. 157, Přerov ve výši 18 tisíc korun
• výměna oken v III. NP uličního průčelí domu Bratrská ulice čp. 1039, Přerov 

ve výši 16 tisíc korun
• výměna krytiny a klempířských prvků kaple sv. Martina v Henčlově, čp. 212 

ve výši 13 tisíc korun

Dále statutární město Přerov poskytlo dotaci ve výši 200 tisíc korun na pokrytí 
nákladů spojených s III. etapou obnovy kaple sv. Jiří na Horním náměstí v Pře-
rově, a to na provedení vnitřních omítek, elektromontážních prací a výmalby 
včetně zlacení štukové výzdoby.

Válečné hroby
Město Přerov má ve svém obvodu obce s rozšířenou působností podle zákona 
o válečných hrobech a pietních místech k 31. 12. 2017 ve své evidenci 175 váleč-
ných hrobů.Ve smyslu zákona jsou to místa, kde jsou pohřbeny ostatky osob, 
které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku 
válečného zajetí, anebo ostatky osob, které zahynuly při účasti v odboji nebo 
válečné operaci v době války. Válečným hrobem jsou také pomníky, památníky 
i pamětní desky. Na území správního obvodu Přerova bylo k  31. 12. 2017 vede-
no 2 912 pohřbených či připomenutých osob. 
V květnu 2017 byla u hřbitovní zdi na městském hřbitově odhalena druhá pa-
mětní deska Karpatským Němcům. Do nového hrobu zde byly 31. května 2017 
z olomouckého hřbitova převezeny a uloženy ostatky 120 žen a 75 dětí zastřele-
ných spolu s muži v noci z 18. na 19. června 1945 na Švédských šancích.

Dny evropského dědictví
Dny evropského dědictví – European Heritage Days (EHD), jsou již tradiční 
a  letitou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a  vý-
chovnou akcí. České národní téma vyhlášené pro EHD 2017 znělo Památky 
a příroda.  
V  Přerově bylo ve  dnech 9. a  10. září otevřeno 13 památek, které včetně do-
provodných akcí (prohlídky kostelů s výkladem, výstavy, například v Muzeu 
Komenského Poklady z hůry aneb Jak se žilo na Hané) navštívilo přes 3 000 
zájemců. 

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 
2017, a to ve třech oblastech s vymezeným účelem:

Pro účel A – environmentální projekty:
Muzeum Komenského - Zahradní slavnost, ve výši 15 000 korun
Muzeum Komenského  – výstava Mykokosmos, ve výši 36 100 korun
Středisko volného času ATLAS a BIOS - Přírodovědné soutěže a vzdělávání 
EVVO v BIOS ve školním roce 2017/2018, ve výši 22 500 korun
Střední škola zemědělská, Přerov - Vybudování naučné stezky na školní far-
mě, ve výši 50 tisíc korun
Základní škola Trávník - Úpravy a rozšíření vodního biotopu a instalace vý-
ukového mobiliáře v prostoru certifi kované biozahrady ZŠ Přerov, Trávník 27, 
ve výši 25 500 korun
Základní škola U Tenisu - Školní zahrada ZŠ U Tenisu – oáza hmyzu, ptactva 
a drobných savců, ve výši 11 050 korun
Mateřská škola Máchova 14 - Přírodní zahrada MŠ Přerov, Sokolská 26
U Zajíčků, 3. etapa, ve výši 18 600 korun
Mateřská škola Lešetínská 5 - Bosý chodník v MŠ, ve výši 20 tisíc korun

Pro účel B – pravidelná celoroční poradenská a osvětová činnost v oblasti tvorby 
a ochrany životního prostředí pro občany města:
Muzeum Komenského - na  celoroční provoz Ekoporadny ORNIS, ve  výši 
50 tisíc korun

Pro účel C – celoroční provoz registrované záchranné nebo záchytné stanice pro 
handicapované živočichy na území města:
Muzeum Komenského - na aktivitu Celoroční provoz Záchranné stanice pro 
živočichy ORNIS, ve výši 200 tisíc korun
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Středisko environmentální výchovy 
a záchranná stanice pro handicapované živočichy
Středisko environmentální výchovy (SEV) a  záchranná stanice pro handica-
pované živočichy sídlí v areálu Ornitologické stanice (ORNIS) Muzea Komen-
ského v Přerově   v Bezručově ulici. ORNIS se pravidelně a dlouhodobě podílí 
na organizaci každoročních známých a oblíbených akcí pro veřejnost (Zahrad-
ní slavnost, Den stromů…), přednášek a  výstav (v  roce 2017 „Mykokosmos), 
součástí bohaté programové nabídky jsou i  exkurze, procházky do  přírody 
a  výukové a  animační programy pro školy. Zmíněné akce v  roce 2017 navští-
vilo 3018 žáků a pedagogů, v mykologické poradně zodpověděli celkem 1231 
dotazů. V areálu je přístupná otevřená expozice ochrany ptactva (Ptačí zahrada 
Františka Gintera) a výukový amfi teátr s užitkovými rostlinami a léčivými byli-
nami. Od roku 2006 funguje také ekoporadna, která je součástí sítě ekoporaden 
registrovaných na MŽP. V roce 2017 její pracovníci zodpověděli 1126 dotazů.
Záchranná stanice pro handicapované živočichy je od  roku 2009 řádně regis-
trovanou záchrannou stanicí a od r. 2014 je součástí Národní sítě záchranných 
stanic. Je určena k rychlému ošetření a dočasné péči o živočichy, zejména ptá-
ky, kteří nejsou následkem zranění či jiných závažných okolností schopni přežít 
ve volné přírodě. V roce 2017 zaměstnanci záchranné stanice přijali 405 živoči-
chů, 155 zvířat se podařilo úspěšně vypustit do volné přírody, 16 zvířat předat 
dalším odborníkům k dochování a přípravě na vypuštění, jednalo se především 
o netopýry a mláďata zajíce polního.Na konci roku 2016 zůstávalo v péči stanice 
celkem 23 jedinců různých druhů. Tradičně byla nejvíce přijímána mláďata jež-
ků – celkem 63 jedinců, dále 108 jedinců netopýrů šesti druhů. Z ptáků to byla 
nejčastěji poštolka obecná (24) a mladí rorýsi (25). Ke konci roku 2017 zůstávalo 
ve stanici ve stálé péči 13 trvale handicapovaných zvířat – dvě káňata lesní, tři 
kalousi ušatí, dva kalousi pustovky, jeden moták pochop, kavka obecná a havran 
polní – všichni s poraněnými křídly a tři poštolky obecné se zraněním způsobe-
ným elektrickým proudem. Záchranná stanice je využívána i k osvětové činnosti 
jako součást organizovaných prohlídek a  výukových programů. Výjimečným 
případem byl výjezd pro čtyři postřelené pochopy rákosní k Polkovicím u Ko-
jetína. Dotazem u  předávající bylo následně zjištěno zabití dalších10 pochopů 
– místo bylo ohledáno v součinnosti s Policií ČR a šetřeno jako trestný čin. Péče 
o zvířata v záchranné stanici byla zajištěna denně včetně víkendů a svátků. 

Centrum ekologické výchovy Střediska 
volného času ATLAS a Středisko chovatelství 
a ekologické výchovy BIOS
Středisko chovatelství a ekologické výchovy BIOS se zaměřuje na přírodověd-
né zájmové kroužky a  kurzy, ekologické vzdělávání a  výchovu realizuje také 
v rámci výukových programů pro všechny věkové skupiny dětí, žáků a studentů. 
Činnosti z oblasti chovatelství, ekologie, přírodních věd vedou odborní peda-
gogičtí pracovníci, kteří spolupracují s externími pracovníky. Spektrum nabí-
zených kroužků je široké, rodiče si mohou vybrat z bohaté nabídky pro děti od 
6 let, své koníčky a zájmy mohou v zařízení rozvíjet i středoškoláci nebo celé ro-
diny. 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 
rovněž praxi středoškolských studentů, podílí se na práci s talenty (Středoškol-
ská odborná činnost a Ekoknihovna), realizuje poradenskou činnost pro veřej-
nost v rámci sítě ekoporaden (PET poradna) - poskytuje konzultační a poraden-
skou činnost k chovu drobných zájmových i exotických zvířecích mazlíčků. 

Osvětová akce Ukliďme Česko
Pátý ročník celorepublikové akce UKLIĎME ČESKO proběhl v  dubnu 2017, 
a to hned na několika místech v Přerově – podél Strhance, v Předmostí na Skal-
ce a v okolí bývalé cihelny, v okolí lagun i v místních částech Žeravice a Lově-
šice. Zapojila se více než stovka dobrovolníků z řad úředníků, veřejnosti, žáků 
a pedagogů školy J. A. Komenského v Předmostí, přerovských Pirátů, zástup-
ců spolku Predmostenzis a KAPPA HELP. Společně naplnili odpadem více než 
100 velkých pytlů a velkoobjemový kontejner a vytřídili čtyři desítky pneuma-
tik. Kromě už tradičních PET láhví, plechovek, skla, papíru, igelitových sáčků, 
koberců a starého textilu byly nalezeny také tři televizory a rozbité monitory.

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 2016/2017 bylo k  10. květnu 2017 
vytříděno celkem 2 838 kg použitých baterií. Z tohoto množství děti ze základ-
ních škol nasbíraly 1 250 kg, děti z mateřských škol 1 588 kg. Nejlépe si vedla 
stejně jako v loňském roce MŠ Máchova 14 – odloučené pracoviště Sokolská 26, 

jejíž děti sesbíraly celkem 538 kg použitých baterií, což představuje 22,4 kg 
na  dítě. V  kategorii základních škol zvítězila opět ZŠ Velká Dlážka s  585 kg 
odpadu, což je 1,08 kg/žáka. Od zahájení sběru použitých baterií ve školách, 
tj. od školního roku 2004/2005 do 10. 5. 2016 bylo vytříděno celkem úctyhod-
ných 29 482 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. V souladu s ní občané povinně třídí papír, sklo, plasty, ná-
pojové kartony, textil, kovy, biologicky rozložitelný odpad, nebezpečné složky 
komunálního odpadu, objemný odpad, zbytkový komunální odpad. 

Každý občan města Přerova vyprodukoval v roce 2017 asi 415 kg komunální-
ho odpadu (v roce 2016 405 kg; 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 186 kg (v roce 
2016  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 cel-
kového množství komunálního odpadu (v roce 2016 45 %, v roce 2015  45,87%, 
v roce 2014  38,84 %, v roce 2013 18,62 %, v roce 2012 13,8 %).

Druh odpadů 2013 2014 2015 2016 2017

Papír 1 149 1 514,96x 2094,04x 1689,08x 1697,00x

Sklo 427,7 460,24 461,44 480,87 495,40
Plasty 250,8 313,84 359,99 431,07 423,00
Nápojový karton 13,94 19,20 19,29 24,91 22,19
Bioodpad 29,20 104,09 1 986,89 1778,23 1831,62
Kovy 491,49 4 470,13xx 2 938,50xx 3192,21xx 3244,00xx

Textil 112,10 98,35 121,74 103,52 106,40
Jedlý olej a tuk 0,077 1,17 1,96
Nebezpečný odpad 20,32 26,11 22,78 34,19 30,27
Ostatní odpad 1,34 38,05 93,80xxx 243,96 211,90
Objemný odpad 2 219,20 2 435,26 2 440,13 2402,51 2584,56
Směsný (zbytkový) komunální odpad 9 088,20 8 317,72 6 968,73 7231,19 7250,14
Biologicky nerozložitelný odpad 91,25 340,98 147,04 124,30 97,31
CELKEM 13 894,6 18 138,92 17 654,37 17737,21 17995,75
x     zapojeny  sběrny a výkupny papíru na území města a organizovaný sběr papíru ve školách
xx   zapojeny sběrny a výkupny kovů na území města

Množství jednotlivých složek komunálního odpadu (v tunách) 
v letech 2013-2017

Vývoj množství vytříděného komunálního odpadu 
od roku 2009 v tunách

Vývoj množství vytříděného komunálního odpadu 
od roku 2009 v procentech

Město Přerov je zapojeno do systému EKO-KOM, díky němuž získává na základě 
množství vytříděného komunálního odpadu a předložení dokladů o jeho předání 
k dalšímu využití fi nanční odměnu. Za rok 2017 tato odměna činila 4 904 862 Kč 
(v roce 2016 – 4 380 424 Kč, v roce 2015 - 4 691 299 Kč). Finanční prostředky z této 
odměny byly v roce 2017 použity zejména na zpracování projektové dokumentace 
rekonstrukce kontejnerových stanovišť v ulici Jateční, náměstí Františka Rasche 
a v místní části Čekyně. Pořízeno bylo 2500 sad tašek na třídění odpadů do domác-
nosti a zakoupeny barevné odpadové nádoby na tříděný komunální odpad. 
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Sběr použitého textilu
Sběr oděvů, textilu a  obuvi probíhá v  Přerově od  roku 2010 prostřednictvím 
speciálních kontejnerů, umístěných na veřejně přístupných stanovištích. Provo-
zovatelem těchto kontejnerů je společnost TextilEco. Na území města je celkem 
48 těchto kontejnerů. Lze do nich odkládat zejména oděvy, bytový textil – zá-
clony, závěsy, povlečení, ubrusy, dále obuv, kabelky, tašky, batohy, hračky plyšo-
vé i dřevěné. Nepatří do nich koberce, matrace, silně znečištěný a mokrý textil. 
Textilie se do kontejnerů vkládají v zavázaných igelitových pytlích nebo taškách, 
boty nejlépe svázané po párech. Sběr použitého textilu je zajišťován rovněž pro-
střednictvím dvou sběrných dvorů v ulici Na Hrázi 17, v areálu technických slu-
žeb a v ulici gen. Fajtla, v areálu bývalých 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 do rodinné zástavby. Nádobami o objemu 
240 litrů byla také vybavena sídliště ve městě.  V průběhu roků 2016 a 2017 došlo 
v sídlištích k jejich postupné výměně za kontejnery. Svoz bioodpadu z nádob pro-
bíhal v roce 2017 v období od dubna do konce listopadu. 

Sběr jedlých olejů a tuků
Sběr jedlých olejů a  tuků byl zahájen zkušebně ve  sběrných dvorech v  březnu 
roku 2016 a následně od července 2016. Sběr olejů byl rozšířen o dalších deset 
speciálních sběrných nádob o objemu 120 litrů. V roce 2017 byl počet těchto ná-
dob navršen o dalších deset. Celkem se v ulicích města nachází dvacet speciál-
ních sběrných nádob, které se nacházejí na  veřejně přístupných stanovištích 
na území města.

Zpětný odběr výrobků
V roce 2017 odevzdali občané v rámci zpětného odběru výrobků 189,804 tuny 
elektrozařízení, například lednice, televizory, počítače, varné konvice, zářivky 
a  podobně, a  3,556 tuny použitých baterií. Místy zpětného odběru elektroza-
řízení a použitých baterií v Přerově jsou sběrné dvory, dále červené kontejnery 
v počtu 18 kusů, umístěné na veřejně přístupných stanovištích, sběrné nádoby 
- takzvané e-boxy, ve veřejně přístupných prostorách budov magistrátu a další 
místa zpětného odběru, která se nacházejí v  některých školách a  prodejnách. 
Za rok 2017 činila celková odměna pro město za zpětný odběr elektrozařízení 
228  739 Kč. Z  motivačního programu společnosti Elektrowin bylo pořízeno 
monitorovací zařízení do areálu sběrného dvora v ulici Generála Fajtla v areálu 
bývalých želatovských kasáren.
Zpětný odběr pneumatik se provádí prostřednictvím míst zpětného odběru. Je-
jich seznam je uveden na stránkách MŽP (www.mzp.cz). Technické služby měs-
ta Přerova odebírají pneumatiky za poplatek.
V dubnu 2017 se v Přerově uskutečnila akce Den Země. Na programu byla ukáz-
ka svozové techniky, soutěže pro děti se zaměřením na třídění odpadů a propa-
gace sběru použitého elektrozařízení a baterií. Akci podpořily kolektivní systé-
my společností EKO-KOM, ASEKOL, ELEKTROWIN, EKOLAMP a TextilE-
co. Účelem této akce bylo zábavnou formou informovat o důležitosti ekologické 
recyklace a motivovat občany ke správnému třídění.
V září 2017 se v areálu přerovské loděnice v Bezručové ulici uskutečnila zábavná 
naučná akce pro děti S úsměvem do školy, které se zúčastnila společnost ELEK-
TROWIN se svým projektem Přeskoč, přelez, recykluj. Akce byla zaměřená 
na recyklaci elektra.
Zároveň v  měsíci září 2017 proběhla v  Přerově akce společnosti ASEKOL 
Redbag, kdy do  dvou tisíc domácností byly doručeny červené tašky s  letákem 
společnosti propagujícím zpětný odběr elektrozařízení.

Soutěž O keramickou popelnici
Letos v květnu převzalo statutární město Přerov ocenění za třídění komunálního 
odpadu v roce 2017. Ve 13. ročníku tradiční soutěže O keramickou popelnici, kte-
rou vyhlašuje Olomoucký kraj společně s autorizovanou obalovou společností 
EKO-KOM, obsadilo v kategorii měst nad patnáct tisíc obyvatel město Přerov 
2. místo. Součástí ocenění byla také motivační odměna ve výši 25 000 Kč na pod-
poru odpadového hospodářství.
V roce 2017 byl dokončen Plán odpadového hospodářství statutárního města Pře-
rova na období 2017–2023 (dále POH SMP), jehož zpracovatelem je společnost 
FITE Ostrava. POH SMP byl zpracováván za fi nančního přispění spolku Odpady 
Olomouckého kraje, jehož je město Přerov členem. Zastupitelstvo města Přerova 
schválilo POH SMP na svém 33. zasedání dne 20. 11. 2017. Tento dokument je 
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 asi 9,5 km 
je řeka Bečva. Její tok vytvářejí dva pramenné toky - Rožnovská Bečva (38 km) 
a Vsetínská Bečva (59 km). Oba toky pramení ve Vsetínských vrších a mají sou-
tok ve  Valašském Meziříčí. Odtud již vodní tok pokračuje jako Spojená Bečva 
a  k  soutoku s  Moravou má ještě dalších 61 km. Celková plocha povodí Bečvy 
nad soutokem s Moravou je 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, při-
čemž určující je výška hladiny měřená na limnigrafi cké stanici Dluhonice. Mapu 
záplavového území města Přerova najdete zde: http://www.prerov.eu/cs/magis-
trat/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 2017 dosaženo žádného stupně povodňové aktivity. 
Aktuální informace o hydrologické situaci lze získat na stránkách www.chmi.cz 
nebo www.pmo.cz. 
Na  vodním toku Bečva je opatřením obecné povahy, které vydal Krajský úřad 
Olomouckého kraje, stanoveno záplavové území pro pěti-, dvaceti- a  stoletou 
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 
nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury. V aktivní zóně lze za urči-
tých 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 Mo-
ravou (za obcí Troubky). Řeka je sjízdná většinou celoročně a je určena pro začá-
tečníky. Nejhezčím úsekem pro splutí je úsek Hustopeče nad Bečvou – Přerov.

Jako každoročně ve  dnech 21.–28. 7. 2017 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 2017 pokračovala výstavba protipovodňových opatření na území města 
Přerova. Byla povolena do užívání další část nábřežní zídky v ulici Dr. Edvarda 
Beneše. Jedná se o ochranu zastavěné části města Přerova na maximální prů-
tok vodního toku Bečva Q= 700 m3/s. Další protipovodňová opatření jsou ve fázi 
projektové přípravy.
Vlivem sucha došlo v  letních měsících roku 2017 k  výraznému poklesu stavu 
hladin ve vodních tocích. V celém správním obvodu ORP Přerov bylo omezeno 
obecné nakládání s povrchovými vodami, a to od 31. 7. do 20. 9. 2017. 

Dalším důležitým vodním tokem je Strhanec. Tento mlýnský náhon při řece 
Bečvě začíná u manipulačního stavidla v Oseku nad Bečvou a dále přes národ-
ní přírodní rezervaci Žebračka vtéká do Přerova, kde se jeho koryto rozdvojuje. 
Jedno z ramen se vlévá u přerovské sokolovny zpět do Bečvy, druhé pak až u che-
mického závodu Precheza u Dluhonic. Na vodním toku jsou vybudovány čtyři 
malé vodní elektrárny (MVE), z toho tři na území obce Přerov–MVE Mlýn Lý-
sky, 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 vod-
ního toku hrozí především v zimním období, kdy při větších mrazech zamrzají 
česle u MVE Prelax a tím je znemožněn plynulý průchod vod. 

Vodní tok Olešnice pramení na jižních svazích Oderských vrchů a na území obce 
Přerov protéká místními částmi Penčice, Penčičky, Lhotka a  Žeravice. Kapa-
cita koryta Olešnice v luční a polní části je menší než pětiletá voda. K rozlivům 
dochází po  poměrně plochém inundačním území většinou do  pravého břehu. 
K velkému zaplavování pozemků při povodních většinou nedochází. V zastavě-
né časti obce je koryto Olešnice v průměru kapacitní do Q50. Při velkých vodách 
zde dochází k drobným rozlivům. 
Povodňová aktivita v  těchto místních částech souvisí nejčastěji se zvýšenými 
průtoky vodního toku Olešnice, přičemž určující je výška hladiny měřená na lim-
nigrafi 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)
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Na vodním toku Olešnice nebylo v roce 2017 dosaženo žádného stupně povod-
ňové aktivity. Aktuální informace o hydrologické situaci lze získat na stránkách 
www.chmi.cz nebo www.pmo.cz. 
Místními částmi Újezdec a Lověšice dále protéká vodní tok Svodnice. Všechny 
uvedené vodní toky jsou ve správě Povodí Moravy.

Vodní nádrže
Přerov
Městský rybník: vodní plocha o rozloze 1,8 ha, sportovní revír ČRS MO Přerov
Laguna I a II: vodní plochy o rozloze 4,9 ha
místní část Lýsky
Vodní nádrž: vodní plocha o rozloze 9,36 ha, dříve zásobování obyvatelstva pit-
nou 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, zejména 
v krajině intenzivně obhospodařované, kladoucí stále větší požadavky na zacho-
vání biotopu pro zvěř a její ochranu. 
Právo myslivosti vykonávají myslivci, což jsou osoby, které než se stanou držite-
lem loveckého lístku, musí prokázat znalost formou zkoušek z několika odvětví 
souvisejících s myslivostí. 
Na územní působnosti Magistrátu města Přerova, jejíž přehled je uveden níže 
v tabulkovém přehledu, je uznáno 34 společenstevních a jedna vlastní honitba. 
Tyto honitby myslivecky obhospodařuje 30 mysliveckých spolků, dvě honební 
společenstva ve vlastní režii  a dvě fyzické osoby. Na právu myslivosti se v tomto 
území podílelo v roce 2017 celkem 625 osob s platným loveckým lístkem.   

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

Zemědělská půda Lesní pozemky Vodní plocha Ostatní pozemky Celkem 

28 508 4 176 779 1 418 34 881

Při výkonu práva myslivosti je důležitým pomocníkem pes s příslušnou lovec-
kou upotřebitelností. V roce 2017 se k tomuto účelu používalo celkem 251 psů 
disponujících zkouškami pro příslušný výkon. Nejvíce z nich (145) má zkoušky 
lovecké upotřebitelnosti pro lov drobné zvěře, což koresponduje s tím, že nejčas-
tějším druhem honitby v našich podmínkách jsou polní honitby, v rámci kterých 
je nevíce zastoupena drobná zvěř (zajíc polní, bažant obecný, kachna divoká). 
Druhou nejpočetnější skupinu tvoří psi se zkouškami pro lov zvěře v podzemí 
(norníci) v počtu 63 psů. V našich podmínkách jsou norníci využíváni zejména 
pro lov lišek obecných, s jejich pomocí byla ulovena 1/6 lišek z celkového počtu 
ulovených jedinců, a omezeně se zapojují i při lovu na jezevce lesního.      

V roce 2017 došlo k potvrzení historicky prvního výskytu afrického moru prasat 
(AMP) v populaci prasat divokých v České republice. První případ nákazy byl 
potvrzen 26. června 2017 u uhynulého divočáka v katastrálním území Příluky 
u Zlína. Státní veterinární správa vydala mimořádná veterinární opatření vyme-
zující zamořenou oblast a oblast intenzivního odlovu prasete divokého, kam spa-
dá celá územní působnost zdejšího orgánu státní správy myslivosti, to znamená 
u všech 35 honiteb. Nadále převládá obava z dalšího šíření této nákazy. V roce 
2017 se ulovilo celkem 394 kusů této zvěře, tedy o 1/3 víc než v předešlém roce. 
Tento počet by byl ale vyšší, kdyby byla možnost mít lepší přehled v neprostup-
ných porostech polních plodin, například formou průseků nebo pásů nižších 
plodin. Úplně nejhorší možnost odlovu této zvěře je v porostech kukuřice, kde se 
plodina vyskytuje souvisle několik měsíců ve vegetační době. V důsledku pěsto-
vání této plodiny pro energetické využití na stále větších plochách se tato situace 
nezlepšuje, spíše naopak. 

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

Průběžný úbytek pozorujeme u zajíce polního na celé ploše územní působnosti. 
V roce 2017 byl zaznamenán další pokles jeho početního stavu, blížící se počtu 
2 500 jedinců na 25 tis. hektarů honební plochy! Největší podíl na jeho poklesu 
početního stavu má intenzivní forma zemědělského obhospodařování krajiny 
a také intenzita automobilového provozu.   

Lesy
U pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) v územní působnosti se lesy 
ve  větších komplexech rozprostírají mezi Troubkami a  Kojetínem, v  místních 
částech Vinary a  Žeravice nebo lesní komplex Žebračka a  dále Dřevohostický 
les. V dalších částech územní působnosti Magistrátu města Přerova jako orgá-
nu státní správy lesů jsou lesní pozemky spíše izolovaně nebo v menších celcích. 
Z hlediska struktury vlastnictví k lesům je největší podíl výměry lesa ve vlastnic-
tví státu s právem hospodaření ve prospěch Lesů České republiky. 

Nadále prioritním úkolem lesního hospodářství při zabezpečování veřejně pro-
spěšných funkcí je ochrana lesního ekosystému a obnova lesních porostů. Žá-
doucí je zvyšování podílu listnatých dřevin i z hlediska přibližování k přirozené 
skladbě dřevin v této oblasti. V roce 2017 bylo trvale odňato pouze 0,34 ha a do-
časně 0,09 ha lesa, převážně v rámci stavební činnosti. 

Ze škodlivých abiotických činitelů se v  roce 2017 nejvíce podílel na  škodách 
v lesích zejména v posledním čtvrtletí roku silný vítr, například orkán Herwart. 
Z  hmyzích škůdců to byl lýkožrout smrkový a  lesklý, který škodil v  některých 
částech jehličnatých lesních porostů. Důsledkem je rozpad smrkových poros-
tů ve všech věkových stupních v rámci procesu chřadnutí smrkových porostů. 
Nadále se projevuje postupující škodlivé působení choroby v porostech jasanů, 
kterou způsobuje fytopatogen Chalara fraxinea Kow.  
Z hlediska nejzávažnějšího stavu ochrany lesa se v roce 2017 nadále prohluboval 
proces chřadnutí smrků, který ohrožuje plnění funkcí lesa především v regionu 
střední a  severní Moravy. V  současnosti je již poškozena významná část smr-
kových porostů v nadmořské výšce do 600-700 m n. m., chřadnutí smrků však 
v některých lokalitách zasahuje již výše. Příčinou chřadnutí je zhoršení vlastnos-
tí půdy způsobené nedostatkem hořčíku a vápníku ve svrchních vrstvách půdy, 
kde má smrk své kořeny. Problémy jsou způsobeny také vysazováním smrku 
mimo jeho klimatické optimum, imisemi, klimatickými změnami a dalšími vli-
vy. V posledních letech se vyskytují ve vegetačním období nadprůměrné teploty 
již od jara až do pozdního podzimu s teplejším rázem zimního období, prakticky 
bez sněhu.  Opakují se periody s extrémními výkyvy srážek vedoucí k nedostat-
ku vody v lesní půdě. 
Pravděpodobnost, že se stávající smrkové porosty v těchto lokalitách nepodaří 
dopěstovat do mýtního věku, je vysoká a bude mít vliv na kvalitu, množství a vy-
rovnanost dodávek dříví pro dřevozpracující podniky. Jako jediné východisko 
z této situace se jeví nutnost předčasné změny skladby porostů.

Vývoj početního zastoupení zajíce polního a jeho odlov
 v období 2012 -2017. ORP Přerov

Zastoupení vybraných druhů zvěře v rámci posledního sčítání zvěře 
ze dne 3. 3. 2018 a její lov v roce 2017

Druh Sčítaný stav v ks Odlov v ks

Srnčí zvěř-celkem 1 630 607+140 úhyn

Zajíc polní 2 541 632

Králík divoký 3 -

Bažant obecný 163 5 090 (+bažantnice)

Kachna divoká 2 380 2 031

Jezevec lesní 100 24

Kuna lesní a skalní 549 109

Bobr evropský 164 -

Vydra říční 13 -

Kormorán velký  815 30

Koroptev polní 188 -

Výr velký 20 -

Mýval severní ? 72 

Psík mývalovitý ? 7

Přehlídka trofejí zvěře ulovené v roce 2017 ve foyer hranického zámku. Foto: MMPr 
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
SK Přerov
Eva Machalová, 725 017 083
2. 8. Tesák–Kelčský Javorník–Rajno-
chovice, 12 km, autobusem v 8 hod., 
autobus. st. č. 23, vede Válková
2. 8. Hvězdárna–Újezdec–Přerov, 
10 km, sraz v 8 hod. na autobusovém 
nádraží, vede Szabóová
4. 8. Jakubčovice–Heřmánky, 20 km, 
vlak 6.05 hod., vede Sedláková
9. 8. Fryšták–Zbož. rybníky–Zlín, 
16 km, autobusem v 8 hod., autobus. 
st. č. 14, vede Bernátová
11. 8. Vizovice–Suchý vrch–Vizovice, 
19 km, vlak 7.25 hod., vede Sedláková
16. 8. Heřmánky–Odry, 12 km, vlak 
8.23 hod., vede Válková
16. 8. Podél Bečvy–Žebračka–Lagu-
na, 10 km, v 8.15 hod. sraz u sokolov-
ny, vede Szabóová 
18. 8. Starý Hrozenkov–Bojkovice, 
16 km, vlak 6.15 hod., vede Pospíšilová
23. 8. Pohořany–Svatý Kopeček, 
13 km, vlak 7.05 hod., vede Jančová
30. 8. Vinary–Zábeštní Lhota–Čeky-
ně, 11 km, autobusem v 8 hod., aut. st. 
č. 4, linka 102, vede Jančová
30. 8. Lipník–Veselíčko, 12 km, vlak 
8.26 hod., vede Válková
1. 9. Valašské Meziříčí–Vidče–Rož-
nov, 20 km, vlak 8.26 hod., vede 
Šťávová

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
TJ Spartak Přerov 
Vítězslav Vaculík, tel.: 776 806 161

1. 8. Tesák–Vičanov–Košovy–Rajno-
chovice–Podhradní Lhota, 16 km, bus 
v 8.00 hod., vede Punčochářová
4. 8. Salaš–Zlacká studánka–Vápen-
ky–Bunč–Brdo rozhledna–Vlčák–
Roštín, 16 km, vlak v 7.25 hod., vede 
Bartošík
8. 8. Lužná–Filka–Jahodný–Les-
kovec, 11 km, vlak v 6.05 hod., vede 
Pěček
11. 8. Červenohorské sedlo–Vřesová 
studánka–Kouty nad Desnou, 14 km, 
vlak v 6.05 hod., vede Dittelová
15. 8. Hranice město–Pod Křivým–
Maleník–Gabrielka–Týn n. B., 13 km, 
vlak v 8.26 hod., vede Krejčí
18. 8. Karlova Studánka, rozcestí 
Hvězda–Bílá Opava–Ovčárna–chata 
Barborka a zpět, 15 km, bus v 7.35 
hod., vede Žaludová a Opletal
22. 8. Heřmánky–Spálovský mlýn–
Klokočůvek–Klokočov–Vítkov, 
12 km., vlak v 6.32 hod., vede Punčo-
chářová
25. 8. Horní Lideč–Půlčínské skály–
Hradisko–Zděchov–Huslenky, 18 km, 
vlak v 8.26 hod, vede Bartošík

29. 8. Lukov a okolí, 10 km, vlak v 6.15 
hod., vede Pěček

ODBOR VYSOKOHORSKÉ 
TURISTIKY KČT

30. 6.–7. Krušné hory 2018. 
5.–7. 8. Monte Cevedale – vysoko-
horská turistika, ledovcový výstup 
na Monte Cevedale (3769 m). Trasa: 
1. den:  Přerov–Sulden, parkoviště 
u lanovky do 14 hod., lanovkou na Rifu-
gio Citta di Milano (2581 m) a výstup 
po ledovci přes Cima Solda (3376 m) 
na Rifugio Casati (3269 m), nocleh, 
2. den: výstup na Monte Cevedale 
(3769 m) a Cima Cevedale  (3757 m) 
a zpět, 3. den ráno: sestup k lanovce 
a lanovkou dolů, odjezd domů. Cel-
kem 3 dny a 12 hod., převýšení 1600 
metrů, obtížné, cesta vlastními auty, 
vede Tomáš Beránek.
25.–27. 8. Pohodové klettersteigy 
– vysokohorská turistika vhodná 
hlavně pro děti. Jednoduché zajištění 
cesty obtížnosti A a B v oblasti Hohe 
Wand, nocleh v kempu Pernitzu. 
Vede Marie Gotthansová, přihlášky 
u Tomáše Beránka, sraz v 7 hod. 
na parkovišti u Parníku, cesta vlast-
ními auty. 

  PŘEROVSKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:
Út–pá 8–17 hod.
So–ne 9–12 a 13–17 hod.
Výstavy:
Do 16. 9. Morava nově zakreslená. 
Komenského mapa Moravy, co 
bylo před a po ní. Výstava seznámí 
s mapami Moravy a jejich autory 
od 16. do 18. století.  Součástí výsta-
vy budou makety jednoduchých 
geografi ckých měřických pomůcek 
z období 16.–17. století, které přiblíží 
návštěvníkům styl práce tehdejších 
geografů.

Akce:

16. 8. Vernisáž výstavy 100letá 
Republika. Příběh jednoho města 
(1948-1992). Od 17 hod. Slavnostní 
zámecká síň města Přerova.
Muzejní edukace pro veřejnost, školní 
a jiné zájmové skupiny:
Po stopách hrdinů – lektorovaný 
program sleduje zásadní milníky 
našich novodobých dějin
Animační programy ke stálým expo-
zicím pro ZŠ i SŠ.

Objednávky programů na tel. 
581 250 531 – pokladna muzea.

ORNITOLOGICKÁ STANICE
Otevírací doba:
Po–pá 8–16 hod.
So–ne 9–17 hod.
Výstavy:
Do 31. 10. Společenský život hmyzu. 
Sezonní výstava o včelách, mraven-
cích, termitech a dalších hmyzích 
společenstvech.

Akce:
11. 8. Za mravenci do lesa. Procházka 
lesem s manžely Bezděčkovými, 
povídání o mravencích, prohlídka 
mravenišť. Sraz v 9 hod. na autobu-
sové zastávce ve Vinarech. 
25. 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.
Semínkovna: Po–pá 8–16 hod., sdíle-
ní semínek zdarma

Ekoporadna: Po–pá 8–16 hod.
Mykologická poradna: Po 8–16 hod.
Programy pro zájmové skupiny:

Společenský život hmyzu – nejen 
o včelách a mravencích v sezónní 
výstavě
Ptáci – vše ze života ptáků
Bylinková zahrádka – o léčivých 
rostlinách
Pod kloboukem – o houbách 
Jarní – o hnízdění a ptačích budkách, 
výroba budek
Stromy – o stromech mezi stromy 
parku Michalov
Na návštěvě v záchranné stanici – 
komentovaná prohlídka ZS, zdarma.

Kontakt na tel. 581 219 910 

HRAD HELFŠTÝN
Otevírací doba:  Čt–ne 9–18 hod. 
Po–st zavřeno, na hradě probíhá 
rekonstrukce paláce hradu Helfštýn.
Výstavy:
Výstavy: 
Do 31. 10. sezonní výstava Kované 
bytosti. Výběrová prezentace toho 
nejlepšího z podsbírky uměleckého 
kovářství hradu Helfštýn. V galerii 
na II. nádvoří. 

Akce:
1. –4. 8. Vivat Flauto. Soubor zobco-
vých fl éten. www.vivatfl auto.cz

18. 8. Slavnostní zahájení XXX. 
Kovářského fóra. Od 20.00 hod.
19.–24. 8. Kovářské fórum – XXX. 
ročník. Dílo vytvoří speciálně pro 
hrad Helfštýn kovářský mistr přímo 
v historické kovárně na III. nádvoří.  
Více na www.helfstyn.cz
24.–26. 8. XXXVII. Mezinárodní 
setkání uměleckých kovářů HEFAIS-
TON. 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 n. B. a zpět. Vstup-
né: plné 200 Kč, snížené 100 Kč. Více 
na: www.helfstyn.cz 

LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA 
MEZI HRADBAMI
2. 8. Královny – Smotaná hadice Kře-
novice. Na psychiatrickém oddělení 
v lázeňském zařízení praskla voda. 
Klid pokoje, který dosud obývala 
jediná nájemnice Johana, naruší dvě 
nájemnice. Jeden pokoj a tři generace 
žen.

9. 8. Poslední doutník – Divadlo Vác-
lav z Václavova. Příběh jediného dne, 
ve kterém se tajný, ale o to vášnivější 
kuřák Rognar rozhodne pro poslední 
doutník svého života. Tento den se 
však stane výjimečný i pro jeho ženu 
a jejich rodinného přítele – pastora.

16. 8. Tlustý prase – Divadlo bez 
zákulisí, Sokolov. Hořká komedie 
o tom, že láska je slepá. Obraz světa, 
který preferuje obal před obsahem, 
a to u lidí i zboží.

23. 8. Jsou to zvířata – Divadlo Jako-
Host, Plzeň. Antilopák, Lišák, Pštros 
a Velbloud – jsou čtyři poslední 
obyvatelé pouště, kterým je jasné, že 
dřív bylo všechno lepší. Aby bylo opět 
lépe, je třeba sehnat vůdce s pevnou 
rukou. Moderní bajka získala Cenu 
Ferdinanda Vaňka udělovanou časo-
pisem Svět a divadlo.
30. 8. Balada pro banditu – Divadelní 
soubor Jiřího Voskovce, Sázava. 
Proslulý muzikál podle divadelní hry 
Milada Uhdeho, ve které loupežník 
Nikolaj Šuhaj bojuje kytarou a krás-
nými písničkami.
Začátky představení vždy 
ve 20 hodin.

HUDEBNÍ LÉTO 
NA HRADBÁCH

31. 7. Helemese (CZ) – šanson & punk. 
Alternativně-bigbeatová kapela 
jejímž základním melodickým nástro-
jem je akordeon, podpořený silnou 
basovou linkou, bicími a dvěma zpěvy.
Koncerty začínají vždy v 19 hodin.
7. 8. Jannis Moras & Banda (CZ) – 
world music. Kapela předvede vlastní 
excelentní řeckou tvorbu.  
14. 8. Omnion (CZ) – world trance. 
Jednočlenný sebesmyčkovací orche-
str Tomáše Reindla za doprovodu 
tanečnice v tradičním indickém 
oděvu.
21. 8. Duende (PERU/CZ)  – africké 
a latinské rytmy. Band balancují 
na pomezí fl amenka, latinsko-ame-
rické a africké hudby, jazzových 
kompozic a popu.
28. 8. Dani Robinson Concept  (USA/
CZ) – blues rock & funky. Černý dra-
vec Dani Robinson vystřihne vlastní 
skladby z nového alba, které pokřtí 
na hradbách. Za doprovodu vynika-
jící české rytmiky, jíž udává tempo 
skvělý bubeník Otto Hejnic, publikum 
zavzpomíná na legendární hendrixov-
ské songy.  
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PROMENÁDNÍ KONCERTY
PARK MICHALOV

5. 8. Pantograf, v 15 hod.
19. 8. Moravská Veselka, v 15 hod.

SVATOVAVŘINECKÉ HODY
Pátek  10. 8. 
náměstí TGM

17.00 Arrhythmia

19.00 Jaroslav Wykrent & In Blue
21.00 Katarína Knechtová 
10.00 a 13.00 Komentovaná prohlídka 
Za přerovským pivem
(na prohlídku je nutné se dopředu 
objednat), sraz před MIC na TGM

Sobota 11. 8.  
náměstí TGM

10.00 Synkopa
14.00  Imperio
16.00  Maxim Turbulenc
18.00  Re-Vox
20.00  Komponovaný program 
k výročí 100 let republiky - Academic 
Jazz Band, dobová módní přehlídka 
Jen pro ten dnešní den…, výstava 

historických vozidel Oldtimer club 
Helfštýn
22.00 Ohňostroj

Neděle 12. 8.  
náměstí TGM

10.00–12.00  Cimbálová muzika Primáš
10.15  Historický průvod
10.30  Slavnostní slovo k hodům – 
promluví primátor Vladimír Puchalský 
a děkan P. Josef Rosenberg
14.00  Legendy se vrací
16.00  Speciál Věry Špinarové
18.30  Janek Ledecký

Horní náměstí 
10.00–17.00 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. Vavřince 
s výkladem
17.00 Koncert duchovní hudby: Entu-
ziasté a hosté

 MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Akce pro dospělé:
1. 7.– 31. 8. Velká internetová prázd-
ninová soutěž „Literární toulky 
po Česku“ 
1. 7.–31. 8. Letní luštitelská soutěž 
„Cizokrajná zvířata v sudoku“
1. 7.–31. 8. Letní luštitelská soutěž 
„Křížovky plné hub“

Akce pro děti:
2. 7.–30. 8. XBOX – oblíbené pohybo-
vé aktivity, půjčovna pro děti, Palac-
kého 1, v provozní době
30. 7.–2. 8. Tvořivá dílna – váza 
na kytku, půjčovna pro děti, Palacké-
ho 1, v provozní době

6.–9. 8. Tvořivá dílna – kytička 
do vázy, půjčovna pro děti, Palacké-
ho 1, v provozní době
13.–16. 8. Tvořivá dílna – ozdobné 
tričko, půjčovna pro děti, Palackého 1, 
v provozní době
20.–23. 8. Tvořivá dílna – svícen, 
půjčovna pro děti, Palackého 1, v pro-
vozní době
27.–30. 8. Tvořivá dílna – miska 
na dobroty, půjčovna pro děti, Palac-
kého 1, v půjčovní době

Akce v místních částech:
Do 30. 8. Prázdniny s Kašpárkem 
(hry, soutěže, tvořivé dílny), Čekyně, 
v provozní době knihovny 
Do 30. 8. Velké prázdninové luštění, 
Dluhonice, v provozní době knihovny
Do 30. 8. Prázdninové deskohraní, 
Henčlov, v provozní době knihovny
Do 30. 8. Prázdninové deskohraní, 
Kozlovice, v provozní době knihovny
Do 30. 8. Prázdniny s Pohádkov-
níkem, Lověšice, v provozní době 
knihovny
Do 30. 8. Stavění hradu z papíru, 
Lověšice, v provozní době knihovny
14. 8. Z pohádky do pohádky – bese-
da pro děti, Újezdec, od 16.00 hod.
18. 8. Tvořivá dílna – letní dekorace, 
Dluhonice, od 17.00 hod.
22. 8. Tvořivá dílna – stojánek 
na tužky, Žeravice, od 15.30 hod.

JEDEN SVĚT
15. 8. Chicago girl – promítání fi lmu 
z festivalu Jeden svět. Devatenácti-
letá Ala´a Basatneh by měla mít běžné 
starosti jako její američtí vrstevníci: 
školu, lásky, módu a hudbu. Jenže 
na nic z toho studentka z Chicaga 
nemá čas. Prostřednictvím svého 
notebooku totiž organizuje revo-
luci v Sýrii. Pomáhá koordinovat 
protesty, šíří fotky a videa nebo 
informuje demonstranty o aktuálním 
dění. Kavárna Peťkafe, v 18 hod., 
zdarma. Vhodný od 15 let.

DUHA KLUB DLAŽKA
Informace o táborech na: 
www.dlazka.cz

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
ATLAS a BIOS

Informace o volných místech na pří-
městských a pobytových táborech 
získáte na: www.svcatlas-bios.cz

Komentované prohlídky
Městskou památkovou zónou – 
během srpna denně kromě neděle, 
vždy ve 13 hod., sraz u MIC
Archeologie v kostce – oblíbe-
ná trasa Předmostím, expozice 
Památníku lovců mamutů a školního 
Muzea lovců mamutů. Během srpna 
v úterý–sobota  v 10 a ve 13 hod., jiný 
termín po předchozí objednávce, sraz 
u MIC v Předmostí

Provozní doba Plaveckého areálu a koupaliště v Penčicích
Přerovský bazén otevřen od 10 do 20 hod. (dle počasí). 

Částečný pronájem vnitřního bazénu od 12 do 15 hod. Koupaliště v Penčicích otevřeno podle počasí 9.30–19 hod. 
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Galerie ESO, Kratochvílova 22, tel. 605 522 271Trafačka – krámek pro radost, Na Marku

KINO HVĚZDA PŘEROV, WWW.KINOHVEZDAPREROV.CZ, TEL.: 581 33 13 13

1. 8.  18:00 MALBY MODERNÍCH ZAHRAD: 
OD MONETA K MATTISOVI, Rok se světový-
mi malíři, titulky
1. 8.  20:00 VLASY – akce Nej muzikály 
století, titulky, od 12 let
2. 8.  10:00 TÁTOVA VOLHA, Biosenior
2. 8.  17:30 ÚŽASŇÁKOVI 2, 3D, dabing
2. 8.  20:00 MISSION: IMPOSSIBLE - 
FALLOUT, titulky, od 15 let 
3. 8.  17:30 CHATA NA PRODEJ, od 12 let
3. 8.  20:00 MISSION: IMPOSSIBLE – 
FALLOUT 3D, titulky, od 15 let
4. 8.  17:30 ANT MAN A WASP 3D, dabing, 
od 12 let
4. 8.  20:00 WHITNEY, titulky, od 12 let
4. 8.  22:30 ANNABELLE 2: ZROZENÍ ZLA - 
to nej z hororů roku 2017, titulky, od 15 let
5. 8.  15:00 JSEM BOŽSKÁ, Biosenior, titul-
ky, od 12 let
5. 8.  17:00 MAMMA MIA! HERE WE GO 
AGAIN, titulky
5. 8.  19:00 MISSION: IMPOSSIBLE – 
FALLOUT, titulky,od 15 let
6. 8.  20:00 JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE, 
dabing, od 12 let
7. 8.  15:00 JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI, 
akce Levné úterý, dabing
7. 8.  17:30 ANT MAN A WASP, titulky, 
od 12 let
8. 8.  17:30 TEHERÁNSKÁ TABU - ART, titul-
ky, od 18 let
8. 8.  20:00 JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE, 
dabing, od 12 let

9. 8.  10:00 LÁSKA BEZ BARIÉR, Biosenior, 
titulky, od 12 let
9. 8.  17:30 MISS HANOI, česky, od 15 let
9. 8.  20:00 MEG: MONSTRUM Z HLUBIN, 
titulky, od 12 let 
10. 8.  17:30 MAMMA MIA! HERE WE GO 
AGAIN, titulky
10. 8.  20:00 MISS HANOI, česky, od 15 let
11. 8.  17:30 JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE 3D, 
dabing, od 12 let
11. 8.  20:00 MISSION: IMPOSSIBLE – 
FALLOUT 3D , titulky, od 15 let
12. 8.  17:30 TEMNÉ SÍLY, titulky, od 12 let
12. 8.  20:00 MEG: MONSTRUM Z HLUBIN 3D, 
titulky, od 12 let 
13. 8.  20:00 MAMMA MIA! HERE WE GO 
AGAIN, titulky
14. 8.  15:00 JÁ, SIMON, akce Levné úterý, 
titulky, od 12 let
14. 8.  17:30  TEMNÉ SÍLY, titulky, od 12 let
15. 8.  17:30 CHATA NA PRODEJ, od 12 let
15. 8.  20:00 WHITNEY, titulky, od 12 let
16. 8.  10:00 JSEM BOŽSKÁ, Biosenior, titul-
ky, od 12 let
16. 8.  17:30 EQUALIZER 2, titulky, od 15 let
16. 8.  20:00 ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ, od 
12 let
17. 8.  17:30 JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE, titul-
ky, od 12 let
17. 8.  20:00 BLACKKKLANSMAN, titulky, 
od 15 let
18. 8.  17:30 CHATA NA PRODEJ, od 12 let
18. 8.  20:00 MAMMA MIA! HERE WE GO 

AGAIN, titulky
18. 8.  22:30 SNĚHULÁK, to nej z hororů 
roku 2017, titulky, od 15 let
19. 8.  17:30 ŠPIÓN, KTERÝ MI DAL KOPAČKY, 
titulky, od 15 let
19. 8.  20:00 MISS HANOI, česky, od 15 let
20. 8.  20:00 ANT MAN A WASP, od 12 let
21. 8.  15:00 DEADPOOL 2 – akce Levné 
úterý, titulky, od 15 let
21. 8.  17:30 JAN PALACH, od 12 let
22. 8.  17:30 MAMMA MIA! HERE WE GO 
AGAIN, titulky
22. 8.  20:00 JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE 3D, 
dabing, od 12 let
23. 8.  10:00 DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA 
- Biosenior, od 15 let
23. 8.  17:30 KRYŠTŮFEK ROBIN, titulky
23. 8.  20:00 CHATA NA PRODEJ, od 12 let
24. 8.  17:30 TEMNÉ SÍLY, titulky, od 12 let
24. 8.  20:00 JAN PALACH, česky, od 12 let
25. 8.  17:30  ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ, 
česky, od 12 let
25. 8.  20:00 SLENDER MAN, titulky, 
od 15 let
26. 8.  15:00 ESCOBAR, Biosenior, titulky, 
od 15 let
26. 8.  17:30 JAN PALACH, česky, od 12 let
26. 8.  20:00 BLACKKKLANSMAN, titulky, 
od 15 let
27. 8.  20:00 MISS HANOI, česky, od 15 let
28. 8.  15:00 MÁŠ JI, akce Levné úterý, 
titulky, od 15 let
28. 8.  17:30 WHITNEY, titulky, od 12 let

29. 8.  17:00 MISS HANOI, od 15 let
29. 8.  19:00 DÉMANTY NOCI – akce Filmové 
osmičky, česky, od 12 let
29. 8.  20:30 SLENDER MAN, titulky, 
od 15 let
30. 8. 10:00 ESCOBAR - Biosenior, titulky, 
od 15 let
30. 8.  17:30 ALFA, titulky, od 12 let
30. 8.  20:00 DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL, od 15 let
31. 8.  17:30 UPGRADE P, titulky, od 15 let
31. 8.  20:00 ALFA, titulky, od 12 let

BIJÁSEK
5. 8.  10:00 ÚŽASŇÁKOVI 2
12. 8.  15:30 HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: Pří-
šerózní dovolená
19. 8.  15:30 PŘÍBĚH KOČEK
26. 8.  10:00 CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ

PRÁZDNINOVÉ 
TVOŘIVÉ DÍLNIČKY
1.  8.  9:00 téma: VČELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY, 
 10:00 VČELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY
8. 8.  9:00 téma: ÚŽASŇÁKOVI 2, 
 10:00 ÚŽASŇÁKOVI 2 – fi lm
15. 8.  9:00 téma: PADDINGTON 2, 
 10:00 PADDINGTON 2 – fi lm
22. 8.  9:00 téma: FERDINAND, 
 10:00 FERDINAND – fi lm 
29. 8.  9:00 téma: PŘÍBĚH KOČEK, 
 10:00 PŘÍBĚH KOČEK – fi lm
Změna programu vyhrazena!

Galerie města Přerova, Horní náměstí 1, tel. 725 310 307 Výstavní síň Pasáž, Kratochvílova 14, tel. 581 217 187

Výstavu fotografi í Umění z času lovců archeologa 
a fotografa Martina Frouze mohou návštěvníci 
městské galerie vidět do 5. srpna. Od pátku 
10. srpna ji vystřídá hodová výstava, která bude 
patřit přerovskému Academic Jazz Bandu, který 
letos slaví šedesátileté jubileum od svého vzniku. 
Návštěvníci se prostřednictvím dobových sním-
ků, plakátů i diskografi í seznámí s historií kapely, 
která patří už dlouhá desetiletí ke stálicím na 
přerovské i české  hudební scéně. Vernisáž, na níž 

naživo zahraje Academic Jazz Band, se uskuteční ve středu 10. srpna v 17 hodin 
v Galerii města Přerova. K vidění bude do konce září.

Do 10. srpna v Pasáži pokračuje výstava 
Báje, mýty, legendy…, na níž jsou k vidění 
výtvarné práce studentů Gymnázia Jakuba 
Škody. Od 15. srpna se mohou návštěvníci 
těšit na Skleněné vzpomínky II. Tato výstava 
zájemce zavede prostřednictvím nalezených 
skleněných negativů z Letfusova fotoateliéru 
už podruhé do historie Přerova. Fotoateliér 
Vojtěcha Letfuse (1879-1945) se nacházel na 
adrese Kratochvílova 13. K většině fotografi í, které jejich autor pravděpodobně 
pořídil v letech 1910 až 1945, nejsou žádné údaje. Organizátoři výstavy uvítají, 
pokud návštěvníci na snímcích poznají své předky nebo zachycené reálie.

Letní výstava v galerii Eso patří přerovské malíř-
ce Ivaně Pavlišové. Její obrazy jsou odrazem 
osobitého  vnímání světa, zachycením drobných 
nuancí a nálad každodenního života, propojením 
dvou realit s jemným humorem a nadsázkou. 
Autorčiny olejomalby se vyznačují poetičností 
a jsou protknuty optimismem a pohodou. Sou-
časná tvorba Pavlišové je ovlivněna opakovaným 
pobytem na Kubě, z obrazů vyzařuje nádech exo-
tična a touha po poznávání nových koutů světa. 

Známé jsou i její malované fi lmové klapky, které tvoří pro Mezinárodní fi lmový 
festival ve Zlíně.

Srpnová výstava na Trafačce patří origi-
nálním ručně šitým koženým kabelkám, 
pouzdrům, peněženkám, šperkům a spo-
nám Dagmar Žůrkové ze Vsetína. Každý 
její výrobek je originál, nikdy nevyrábí dva 
stejné kusy. Autorka, která se uměleckému 
zpracování kůže věnuje sedm let, pracuje 
s barvenou hovězí kůží z valašské jablůn-
kovské koželužny a na šití používá šev-
covské nitě nebo vepřovicové pásky. Kůži 
zdobí jemně vtlačeným dekorem, rytím nebo patinovanými nýtky. Její výrobky 
vykazují dokonale zvládnuté řemeslo.


