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Cukrová vata na špejli, perníko-
vé srdce z pouti a spousta zážitků 
z šermířských klání a lunapar-
kových atrakcí – to vše znovu po 
roce vytvoří od pátku 9. do ne-
děle 11. srpna tu správnou atmo-
sféru Přerovských svatovavři-
neckých hodů.  A nesmíme za-
pomenout ani na hudební zážit-

ky. Hodové pódium na náměstí 
TGM otevře v 17 hodin prvním 
koncertem přerovská kapela 
Re-Vox  a v neděli jej v 18.30 ho-
din uzavře známý zpěvák čes-
kého šoubyznysu David Koller. 
Udatné zteče a zbraně šermířů 
budou řinčet v sobotu od 21. ho-
diny na náměstí TGM, a to vše za 

doprovodu rockové muziky. Na-
opak klid a pohodová atmosféra 
bude provázet návštěvníky ne-
dělního hodového jarmarku na 
Horním náměstí, který začíná 
v 10 hodin. 

Více se dozvíte na straně 
6 a podrobný program najdete 
na straně 14 a 15. (ilo)

HISTORICKÉMU PRŮVODU v kostýmech, se skupinami šermířů, muzikantů a kejklířů na chůdách přihlíží pravidelně stov-
ky Přerovanů. Letošní průvod vyrazí do centra města o hodové neděli chvíli po desáté hodině.  Foto: Ingrid Lounová

Tři hodové dny jsou nabité koncerty i zábavou

Auta jezdí v Palackého ulici kvůli stavbě autobusové zastávky jen jedním směrem
Vybudování nové autobusové 
zastávky před bývalou živnos-
tenskou školou si v Palackého 
ulici vyžádalo částečnou uzá-
věru. Palackého ulice se tak 
stala nejméně na dva měsíce 
znovu jednosměrnou a vrá-
tila se do dopravního režimu 
jako před dvěma lety. „Palac-

kého ulice je uzavřena v jed-
nom směru, a to od gymnázia 
k mostu Míru. Doprava v tomto 
směru je svedena do Kratochví-
lovy ulice a na náměstí TGM,“ 
popsal dočasnou změnu radní 
pro dopravu Tomáš Navrátil. 

Nová zastávka, která se 
v těchto místech buduje, 

přijde včetně přístřešku na 
milion osm set tisíc korun. 
Záliv bude poměrně dlouhý, 
aby tam mohly zastavit dva 
autobusy zároveň. „Od firmy 
Sisko, která bude stavbu pro-
vádět, jsme získali příslib, 
že se bude snažit zvládnout 
dokončení zastávky v co nej-

kratším čase. Podle smlouvy 
na to má 60 dnů,“ doplnil Na-
vrátil. 

Předpokládaný termín uve-
dení nové zastávky do provozu 
je třetí zářijový týden. Po do-
budování autobusového zálivu 
se znovu zobousměrní i Palac-
kého ulice. (ilo)

Na Přerovské rokli
se jede evropský  
závod v autokrosu
Příznivci autokrosu zamíří 
o čtvrtém srpnovém víkendu 24. 
a 25. na Přerovskou rokli, kde 
se pojede už 22. ročník Morkus 
Morava FIA Mistrovství Evropy 
v autokrosu. „Diváci se mohou 
těšit na zajímavé souboje na tra-
ti, kde očekáváme kolem stov-
ky jezdců. V divizi SuperBuggy 
uvidí evropského multišampi-
ona Bernda Stubbeho i českou 
legendu Jaroslava Hoška, ale 
i mladé jezdce Jakuba Kubíčka 
a republikového šampiona Rad-
ka Jordáka,“ nastínil Jakub Vy-
mazal z Autoklubu ČR. V divizi 
Buggy 1600 se na trať Přerovské 
rokle postaví dvojnásobný nej-
mladší mistr Evropy a vedou-
cí jezdec pořadí Petr Nikodém 
i jeho rivalové Francouz Vin-
cent Mercier a Němec Markus 
Wibbeler. „V divizi TouringAu-
tocross fanoušci uvidí univer-
zálního jezdce Otakara Výbor-
ného, multišampiona Václava 
Fejfara i vedoucího jezdce mis-
trovství Matveye Furazhkina,“ 
doplnil Vymazal. Mezi mladými 
nadějemi autokrosového sportu 
se představí 14letý mistr Evropy 
Jakub Novotný v divizi Junio-
rBuggy. Semifinálové a finálo-
vé jízdy se pojedou v neděli od 
14.30 hodin. (ilo)

Jednání zastupitelů
Zastupitelé města se sejdou 
v pondělí 26. srpna v 15 ho-
din ve velkém sále Městského 
domu. Přímý přenos z jejich 
jednání mohou zájemci sle-
dovat na webových stránkách 
města www.prerov.eu a v Te-
levizi Přerov.  (red 
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Silnice v Polní ulici je průjezdná, ale jen v jednom směru
 �Polní ulice od pondělí 29. července znovu slouží motoristům, ale pouze jednosměrně, a to ve směru od Zlína na Olomouc. Motoristé jedoucí 

z předmostského podjezdu tak nadále mohou pokračovat jen v přímém směru na Velkou Dlážku, nebo odbočit na Lipnickou ulici – směr na Lýsky. 

„V polovině července jsme už 
v Polní ulici dokončili násyp 
pro nájezd na estakádu, který 
je v této zdi. A pustili jsme se 
do provádění konstrukčních 
vrstev komunikace v Polní 
ulici s tím, že v předposled-
ním červencovém týdnu po-
ložíme živičný povrch, tak 
aby po Polní mohl být jed-
nosměrně vedený provoz au-
tomobilů do 3,5 tuny,“ infor-
moval stavbyvedoucí Pavel 
Novák. 

Rozhodnutí o zprovozně-
ní silnice v Polní ulici bylo 
v kompetenci Olomouckého 
kraje. „V Přerově musí na-
dále platit omezení průjezdu 
pro tranzitní nákladní do-
pravu. Tak aby se do města 
dostala jen místní doprava a 
zásobování,“ vysvětlil radní 
pro dopravu Tomáš Navrátil. 
Další dopravní změna nasta-
la na železničním přejezdu 
v Dluhonicích. „Kvůli nedo-
držování dopravního znače-

ní některými řidiči se pře-
jezd stal rizikovým, a proto 
Olomoucký kraj přistoupil 
k zjednosměrnění přejezdu 
pro nákladní dopravu, a to ve 

směru od Olomouce na Zlín,“ 
vysvětlil Navrátil. V součas-
né době pokračují stavební 
práce na estakádě – betonáž 
devatenácti mostních podpěr. 

Po dostavbě estakády bude 
následovat výstavba okružní 
křižovatky u Lidlu. Dokonče-
ní obou staveb je naplánováno 
v polovině roku 2021.   (ilo) 

ZÁKAZOVÁ ZNAČKA 29. července zmizla a silnice v Polní ulici je průjezdná, ale jen ve směru od mostu Legií na Olomouc.  
 Foto: Ingrid Lounová

Výměna 80 let starého potrubí zablokovala  pro motoristy dvě ulice
Plánovaná rekonstrukce kanalizace uza-
vřela od 17. července na dva měsíce Sla-
měníkovu a Purkyňovu ulici. Uzavírka je 
úplná, na silnici se budou moci pohybovat 
jen vozidla stavby. 

Pracovníci Vodovodů a kanalizací Pře-
rov z kamerových záznamů zjistili, že 
potrubí na kanalizační stoce vybudované 
v roce 1935 je už ve špatném stavu. A pro-
to je třeba jej vyměnit. „Potrubí v celkové 

délce 138 metrů, včetně revizních šachet, 
bude pokládáno v otevřeném výkopu, 
a to v hloubce v rozmezí dva a půl až čty-
ři a půl metru,“ uvedl ředitel Vodovodů 
a kanalizací Přerov Miroslav Dundálek. 

Rozsah stavebních prací si vyžádá do-
pravní uzávěru a zákaz parkování vozidel 
v ulici Slaměníkova. „Uzavírka bude platit 
od křižovatky s ulicí Purkyňova až po kři-
žovatku se silnicí II/4345 v ulici Dvořáko-

va. A dále pak v ulici Purkyňova – od kři-
žovatky s ulicí Vaňkova až po křižovatku 
s ulicí Slaměníkova,“ upřesnil náměstek 
přerovského primátora Michal Zácha. Uli-
ce budou znovu průjezdné od 22. září. Od-
vádění odpadních a dešťových vod, které 
je rovněž součástí této rekonstrukce, bude 
probíhat bez jakéhokoliv omezení. Finální 
zapravení povrchů provede stavební firma 
do konce listopadu.  (lech)

Ještě před demolicí Chemiku se musí vyřešit teplovodní přípojka
Přerovští radní už vybrali 
stavební firmu, která se pustí 
do demolice padesát let sta-
ré budovy, která v posledních 
letech nevalně proslula coby 
ubytovna Chemik. O zakázku 
se ucházely čtyři stavební fir-
my, získala ji hranická firma 
PB SCOM, která nabídla nej-
nižší cenu – téměř 23 milionů 
korun.

O zbourání bývalé ubytov-
ny na Velkých Novosadech 
rozhodli zastupitelé už v lis-
topadu roku 2017. Podmín-
kou ale bylo získání dotace od 
státu. Ministerstvo pro místní 
rozvoj už Přerovu potvrdilo 
dotaci ve výši deseti milionů 
korun. „Podmínkou ale je, že 
peníze prostavíme ještě v le-
tošním roce,“ upřesnil Petr 
Mlčoch, tajemník přerovského 
magistrátu. V objektu se však 
nachází výměníková stanice, 

na níž jsou závislé soused-
ní objekty, a proto bylo třeba 
přijít s řešením, které zajistí 
dodávky tepla do objektů s ad-
resami Velké Novosady 9 a 11. 
„Rozhodli jsme, že povedeme 
teplovodní přípojku z Bratr-
ské ulice, a to protlakem pod 
silnicí, takže práce neomezí 
dopravu ani občany. Počítáme 
s tím, že práce budou ukon-
čeny nejpozději 16. září,“ řekl 
ředitel společnosti Teplo Pře-
rov Jaroslav Klvač. Poté se do 
postupného rozebírání deví-
tipodlažní budovy pustí hra-
nická stavební firma. Součástí 
demolice je i zateplení štítové 
stěny navazující budovy a do-
končení střechy, která je rov-
něž spojnicí mezi oběma domy. 
Sklepy mají být zasypány po 
vrstvách, materiál roztříděn 
a odvezen na skládku. Investi-
ce zahrnuje i úpravu okolí. (ilo)

DEMOLICE BÝVALÉ UBYTOVNY Chemik přijde na téměř 23 milionů korun. Kvůli 
těsnému sousedství obytného domu bude demolice náročná.  Foto: Ingrid Lounová
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Vánoce v Přerově budou, 
hledá se ale nové řešení

Uprostřed léta dostali pře-
rovští radní na stůl dopis br-
něnské firmy RK Invest, která 
vypověděla městu smlouvu 
na pořádání vánočních trhů 
včetně kulturního progra-
mu. Po dvou letech provozu 
se totiž pořádající společnost 
dostala s přerovskými vánoč-
ními trhy do červených čísel 
a jen loňská ztráta činí 600 ti-
síc korun. Radní proto hledají 
nové řešení adventního pro-
gramu v centru města a po-
věřili zpracováním návrhu 
ředitele Kulturních a infor-
mačních služeb města Přero-
va Jaroslava Macíčka. 

Původně měla RK Invest 
pořádat Vánoce v Přerově až 
do roku 2027. Hned v prvním 
roce proto do nákupu stánků, 
mobiliáře, pódia světelných 
řetězů investovala 3,8 milio-
nu korun. Už teď je ale jasné, 
že za letošní vánoční trhy bude 
muset město platit ze svého 
rozpočtu. „Nutit brněnskou 
společnost, aby dotovala ne-
výdělečné trhy, nemůžeme. 
Nutit Přerovany, aby chodili 
na náměstí a víc dali prodej-
cům vydělat, také ne. Pověřili 
jsme proto ředitele Kulturních 
a informačních služeb města 
Přerova, aby do srpna našel 
řešení – včetně návrhu roz-
počtu,“ informoval primátor 
Petr Měřínský. V minulosti, 
kdy ještě organizovalo vánoč-
ní program samo město, přišel 
vánoční program i s výzdobou 
na jeden a půl milionu korun. 
Protože stouply ceny energií 
a město nemá vlastní stánky, 
budou Vánoce pravděpodobně 
dražší.

„Vánoce v Přerově určitě bu-
dou. Zajistit kulturní program 
by neměl být problém. Ale 
stánky si buď budeme muset 

pronajmout a sehnat prodejce, 
nebo vysoutěžit firmu, která 
se bude zabývat obchodní čás-
tí adventních trhů,“ nastínil 
ředitel KIS Jaroslav Macíček. 
Dřevěné stánky totiž město 
nevlastní a Technické služby 
už disponují jen třemi pro-
dejními domky. „V minulosti, 
když jsme ještě organizova-
li trhy my a pronajímali jsme 
stánky, měli prodejci zájem 
hlavně o ty s punčem a svaře-
ným vínem.  Sehnat prodejce 
s řemeslnými výrobky býval 
velký problém,“ nastínila Šár-
ka Slezáková z Technických 
služeb města Přerova. Prodej-
ci uměleckých řemesel se do 
Přerova, kde je nízká kupní 
síla, příliš nehrnou. Adventní 
stánky jsou otevřeny po třicet 
dnů, ale jejich výdělky jsou 
nízké. Úroveň trhů, ale i vá-
noční program navíc místní 
lidé často kritizovali.  

„Nespokojenost Přerovanů 
vedla v praxi k tomu, že tržby 
prodejců na náměstí klesaly. 
Návštěvníci si na bezplat-
ný kulturní program v cen-
tru Přerova nosili termosky 
s vlastním punčem, případ-
ně trávili čas u restaurací 
v blízkosti trhů, kde si sou-
kromí podnikatelé otevřeli 
vlastní stánky,“ uvedl za RK 
Invest Petr Ilgner. Poslední 
možnost ke zlepšení situace 
a k zatraktivnění vánočních 
trhů viděli loňští pořadatelé 
v otevření kluziště přímo na 
náměstí. Zastupitelé ale dali 
této aktivitě stop. Provoz le-
dové plochy za 1,8 milionu 
korun na 49 dnů jim přišel 
příliš drahý a záměr nepo-
světili. Poslední slovo – kolik 
letos investuje město do vá-
noční atmosféry, tak budou 
mít znovu zastupitelé.  (ilo)

JAKÁ VÁNOČNÍ 
ATMOSFÉRA BY 
SE VÁM LÍBILA 
V CENTRU MĚSTA?

VÁNOCE NA KLÍČ firmy RK Invest pro Přerov končí, byly prodělečné.   Foto: H.  Žáčková

Vlaď ka Pospíšilová

Mně se trhy loňské i předloňské 
líbily, výzdoba náměstí i filmy, 
které se tam promítaly.  A byla 
bych ráda, kdyby to bylo v po-
dobném duchu i letos o Vánocích.
David Hošek

Vánoční atmosféra loni nebyla 
špatná, ale mně se moc nelíbil ten 
sortiment ve stáncích, soukrom-
ník ve dvoře za restaurací TGM 
měl vše lepší, tak lidé chodili ra-
ději tam. Přimlouval bych se klid-
ně za méně stánků se zajímavější 
a kvalitnější nabídkou.

Yvona Majdanová

Mně by se líbilo hodně stánků 
i s hračkami a oblečením, s ozdo-
bami a dekoracemi. A přivítala 
bych, kdyby na pódiu byly hlavně 
mladé kapely, třeba i rap. Pan 
Wykrent je třeba dobrý, ale chtě-
lo by to něco svěžího, i pro mladé. 
Patricie Valdová

Mně se ty vánoční trhy, co tu 
byly, líbily. Lidé ale stále kritizují, 
že se tu nic neděje, ale když se 
něco děje, tak nepřijdou a neu-
tratí ani korunu. Možná bych při-
vítala víc vánočních stánků, kde 
se prodávají drobnosti a hmotné 
věci než pití a jídlo.

Renata Košárová

Líbilo by se mi tady více stánků 
a víc živé hudby a taky program 
pro děti. Ve stáncích bych přiví-
tala ruční výrobky a vánoční 
ozdoby a nějaký ten stánek 
s punčem. Ceny punčů mi 
v Přerově přijdou normální, 
a navíc jsou dobré, v Praze mi 
třeba nechutnaly. 
Zdeněk Šimčík

Určitě by byl dobrý nápad oslo-
vit lokální prodejce, které hod-
ně místních zná. Vím, že lidé 
kritizovali vyšší ceny ve stán-
cích, ale to si netroufnu hodno-
tit, zase mělo město program 
zadarmo. Výzdoba náměstí se 
mi líbila, na pódiu jsem slyšel 
koledy a to bylo hezké.
Dáša Přerostová

Mně se Vánoce i ostatní akce 
v Přerově líbí. Jsem rodačka 
z Přerova, teď bydlím v Prachati-
cích, ale do Přerova jezdím a vi-
dím stále nové změny k lepšímu. 
Docela mě překvapují kritiky 
Přerováků, o kterých se občas 
doslechnu. Vánoce na náměstí 
mají pěknou atmosféru.

František Král

My jezdíme spíš do Olomouce, 
v Přerově je to takové chudší. 
Hlavně nám vadí, že program 
v Přerově končí už v osm večer, 
v Olomouci je program do desíti. 

Text a foto Ingrid Lounová
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Náměstí Svobody  
čeká předláždění 
a oprava silnice
Kompletní oprava chodníků 
čeká od srpna náměstí Svo-
body. Rekonstruovat se bu-
dou chodníky podél bytových 
domů, a to ve třech etapách, 
aby nebyly rozkopány všech-
ny části náměstí. „Celkem se 
jedná asi o 400 metrů chod-
níků. Nejdříve se rozeberou 
stávající chodníky, vymění se 
konstrukční vrstvy a zadláždí 
se zámkovou dlažbou. Vjezdy 
budou také ze zámkové dlažby, 
ale o síle osm centimetrů,“ in-
formoval Zdeněk Dostál z pře-
rovského magistrátu. Počítá 
se i s bezbariérovou úpravou 
chodníků u křižovatky ná-
městí Svobody a ulice Generá-
la Štefánika, součástí rekon-
strukce jsou i terénní úpravy. 
Město za opravy chodníků 
zaplatí tři miliony 600 tisíc 
korun. Zároveň bude probíhat 
i oprava místní komunikace 
na náměstí Svobody za milion 
131 tisíc korun. Všechny prá-
ce budou dokončeny letos na 
podzim. (ilo)

U padesáti dřevin 
jsou zavlažovací vaky  

Zavlažovací vaky pomáhají 
udržovat zeleň v Přerově. Dva 
vaky byly nainstalovány ke 
dvěma nejmladším hlohům, 
které rostou na Masarykově 
náměstí, a dalších čtyřicet 
osm zelených vaků přibylo 
k zeleni v Michalově a k mla-
dým stromkům v Předmostí. 
Vaky budou stromy či keře 
„občerstvovat“ vodou během 
suchých a horkých letních 
dnů, jejich výhodou je to, že 
zavlažují stromy do hloubky 
a brání usychání nově vy-
sazených rostlin. „Fungují 
tak, že se naplní vodou – a ta 
pak v průběhu tří až pěti dnů 
postupně prosakuje v okolí 
dřeviny. Nedochází k odté-
kání vody po povrchu, čímž 
je údržba dřevin efektivněj-
ší,“ uvedla Svatava Doupalo-
vá z přerovského magistrátu. 
O naplnění vaků vodou se bu-
dou po celé léto starat pracov-
níci Technických služeb měs-
ta Přerova. Nákup padesáti 
zásobníků vody přišel město 
na 38 tisíc korun. (lech) 

V Předmostí se začnou opravovat  chodníky, 
parkoviště a vznikne parkur pro teenagery

 � Největší panelové sídliště v Předmostí čeká na přelomu letošního a příštího roku třináctá 
a zároveň i poslední etapa regenerace.  S úpravami veřejných prostranství na panelovém sídlišti, 
kde od 80. let minulého století žijí asi čtyři tisíce obyvatel, se začalo v roce 2004. Hlavním cílem bylo 
zatraktivnit bydlení v panelákové šedi, vybudovat další parkovací místa, cyklostezku, dětská hřiště 
a sportoviště, včetně oprav předzahrádek  a chodníků před domy.

Zatím poslední etapa, která 
byla dokončena v roce 2017, 
přispěla k rekonstrukci chod-
níků a opěrné zídky u tamního 
hřbitova. Zároveň byly vybu-
dovány chodníky před zdra-
votním střediskem, kde vznikl 
nový parčík s přestěhovaným 
památníkem Jana Husa, který 
měl dlouhá léta místo v ústraní 
farního kostela Máří Magdalé-
ny. Loni se ale městu nepoda-
řilo získat dotaci na regenera-
ci panelového sídliště, tak se 
v Předmostí do úprav neinves-
tovalo.

Zato letošní – poslední etapa 
regenerace si v Předmostí vy-
žádá téměř 16 milionů korun 
a přislíbená dotace ze Státní-
ho fondu pro rozvoj bydlení 
činí šest milionů. Tentokrát se 
úpravy týkají hlavně Teličkovy 
a Tyršovy ulice. „U cyklostez-
ky v Hranické ulici – poblíž 
autobusové zastávky u domu 
služeb, vznikne veřejné servis-
ní místo pro cyklisty s ruční 
pumpou na kola,“ uvedla ná-
městkyně primátora Hana Ma-
zochová. Plánovaný projekt se 

také zabývá modernizací ve-
řejného osvětlení, revitalizací 
zeleně a vybudováním komu-
nitních zahrádek. „U vcho-
dů číslo 4 a 5 v Teličkově ulici 
jsou navrženy nové půdorysně 
obloukové chodníky, které za-
jišťují přístup ke komunitním 
zahrádkám – což jsou květi-
náče ve tvaru U, v nichž mo-
hou místní obyvatelé pěstovat 
užitkové rostliny a třeba by-
linky,“ doplnil Zdeněk Dostál 
z přerovského magistrátu. Vel-
kou úpravou projde i největší 
parkoviště v Teličkově ulici, 
které vykazuje na mnoha mís-
tech defekty. Celá plocha bude 
odfrézována a nahradí ji nový 
asfaltový povrch. Opravovat 
se budou nejen chodníky v Te-
ličkově ulici, a to až k aréně 
Kom-in, ale rekonstrukce se 
dočkají také chodníky u býva-
lé samoobsluhy v Tyršově ulici.

Zkrátka nepřijdou ani teen-
ageři a dospělí, kteří myslí na 
svou sportovní kondici. V blíz-
kosti velkého parkoviště v Te-
ličkově ulici, v místech, kde je 
nyní asfaltové hřiště, vznikne 

parkour a fitness hřiště. „Par-
kourové hřiště je určeno pro 
starší děti a mladé lidi, kte-
ří rádi přeskakují a zdolávají 
nejrůznější překážky, a fitness 
budou využívat ti, co chtějí 
posilovat. Pro tento účel tam 
budou různé hrazdy a lavice,“ 
přiblížil nové sportoviště Zde-
něk Dostál.

Proměnu sídliště a změny 
k lepšímu oceňují hlavně míst-
ní obyvatelé. „Těch dvanáct 
etap regenerace je v Předmostí 
určitě vidět. Hlavně ta posled-
ní, kdy se opravilo okolí hřbi-
tova a zároveň u zdravotního 
střediska vznikl nový parčík. 
Sídliště se zkulturňuje a dostá-
vá nový rozměr,“ zmínil před-
seda místní části Předmostí 
Tomáš Dostal. Za patnáct let 
se v Předmostí proinvestova-
lo 104,4 milionu korun, z toho 
51,5 milionu byla dotace státu. 
Poslední etapa a s ní spojené 
stavební práce by měly začít 
už letos na podzim, potrvají 
asi osm měsíců, s dokončením 
se počítá v polovině příštího 
roku. (ilo)

V RÁMCI poslední etapy regenerace panelového sídliště v Předmostí se opraví parkoviště v Teličkově ulici. Hned vedle něj 
vyroste parkurové hřiště a fitness.  Foto: Ingrid Lounová
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Sezóna cyklobusu je v plném proudu
 �Máte rádi aktivní dovolenou spojenou s pohybem a jízdou na kole? Prázdninové linky Cyklobusu Bečva jsou právě ve své půli. 

Zatímco každou sobotu v 7.30 hodin vyváží autobus s přívěsem z přerovského auto busového nádraží příznivce cyklistiky, ale i turistiky 
na Valašsko – s cílem na Bumbálce, každou neděli míří cyklobus ve stejnou dobu do Litovelského Pomoraví s konečnou na hradě Bou-
zov. Jízdenky je ale nutné si koupit dopředu v rezervačním systému přepravní společnosti na webu – jizdenky.arriva.cz. Loni se během 
léta jen z Přerova svezlo cyklobusem 469 lidí, město Přerov linku dotovalo 91 tisíci korun.
Dobrá nálada, ale i otázky – 
vyjde nám počasí, nezmok-
neme po cestě? To vše se honí 
hlavou cyklistům před ces-
tou, zatímco řidič zkušeně 
zavěšuje a zajišťuje každé kolo 
v přívěsu za autobusem. „Ve-
jde se do něj až osmadvacet 
kol. Celou sezonu bývá téměř 
plno,“ říká mi v zápřahu práce 
řidič František Vodička. Ptám 
se ho, jestli to není před jíz-
dou namáhavé, naložit to-
lik kol. „Sportoval jsem celý 
život, jsem zvyklý makat, 
práce mi nevadí. Sám jsem 
cyklista a mám toho hodně 
najeto,“ odpovídá bez zavá-
hání 71letý řidič František 
Vodička, který s cyklobusem 
odjezdí celou letní sezonu.  
Poprvé s ním vyrážejí na so-
botní výlet i manželé Olšá-
kovi z Přerova. „Na kole jez-
díváme pravidelně. Nedávno 
jsme si vyjeli i s naším malým 
synem vlakem do Valašského 
Meziříčí a zpět do Přerova po 
vlastní ose a zvládli jsme to. 
Na Bumbálku jedeme ale jen 
my dva, bez syna,“ říká Hele-
na Olšáková. Další skupinku 
cyklistů tvoří muži, kteří už 
vědí, do čeho jdou. „Už jsme 
to jeli asi čtyřikrát. Přihlásili 
jsme se hned 3. června, kdy 
byl spuštěn objednávkový 

systém. Původně nás mělo jet 
dvanáct, ale většina to kvůli 
počasí odpískala a zbyli jsme 
jen tři, kteří vyrážíme směr 
Bumbálka,“ říká Pavel Stašek. 
Ten také dodává, že by přiví-
tal, kdyby cyklobus začal letní 
sezonu už v červnu, kdy není 
na cyklostezkách tak velký 
provoz. Druhou trasu cyklo-
busu z Přerova do Litovelské-
ho Pomoraví ale neplánuje. 

„Rovina se mi nelíbí, já jsem 
spíš na ty kopečky,“ dodává.

Plna očekávání je před od-
jezdem i Miluška Rozsívalo-
vá, která na 120kilometrovou 
trasu vyjíždí spolu se svými 
přáteli. „Jedu poprvé, tak 
jsem zvědavá, jak to zvládnu. 
Mám sice natrénováno, jez-
dím na Jadran do Oseku hlav-
ně v týdnu, kdy tam není ta-
kový provoz, a také jezdím na 

kole i na chalupě. Říkala jsem 
si, že když bude nejhůř, tak 
se svezu i s kolem vlakem, ale 
obavy nemám,“ svěřuje se Mi-
luška Rozsívalová z Přerova. 
To ještě netušila, že se bude po 
cestě domů potýkat i s jiný-
mi nástrahami, jak se poslé-
ze ukázalo. „Kličkovali jsme 
mezi kapkami deště. Před 
Hranicemi jsme se museli na 
hodinu a půl schovat, proto-
že opravdu lilo a byla bouřka. 
Ale zvládli jsme to, i když jsem 
píchla o rýsováček a muse-
li jsme lepit duši,“ zhodnotila 
sobotní cyklovýlet 64letá Mi-
luška Rozsívalová, která má 
natrénováno také na lyžích 
a několikrát absolvovala i Ji-
zerskou padesátku. Při cestě 
zpět se účastníci cyklovýletu 
neplánovaně setkali ještě na 
Jadranu v Oseku nad Bečvou. 
„Počasí se nakonec zlepšilo 
a kluci, co nás po cestě před-
jeli, na nás u Jadranu zavolali, 
tak jsme si společně ještě sedli 
a vše rozebrali. Byla tam dob-
rá atmosféra a v osm jsme byli 
doma,“ zhodnotila výlet na 
kolech Rozsívalová. A zároveň 
dodala, že by si jej ráda v srp-
nu za lepšího počasí zopako-
vala, aby se s přáteli stihli po-
rozhlédnout ještě po krásách 
Valašska. (ilo)

NA BUMBÁLKU míří Cyklobus Bečva o každé prázdninové sobotě, v neděli vozí 
turisty a cyklisty zase na Bouzov. Jízdenky si musí zájemci zakoupit on-line 
dopředu.  Foto: Ingrid Lounová
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Bližší informace na www.vet-klin-prerov.cz

Ordinační doba: 
Po-Pá 9:00 -12:00 14:00 -18:00

So-Ne 9:00-12:00
(bez příplatku)

POHOTOVOST NONSTOP

richard.batka@seznam.cz

Odborná veterinární péče pro psy, kočky 
a drobné savce. Pohotovost non stop 24/7, RTG 
digitální, USG, laboratoř, operační sál, monitor 
životních funkcí, inhalační anestezie, možnost 

hospitalizace 24/7 atd.

Třídenní hodové veselí: muzika, kejklíři a jarmark
Blíží se hlavní událost léta 
– přerovské hody. A proto-
že je přerovský kostel zasvě-
cen svatému Vavřinci, kona-
jí se hody od 9. do 11. srpna. 
Kromě mší svatých, které se 
slouží v neděli, mohou Přero-
vané zhlédnout hned několik 
koncertů nejrůznějších hu-
debních žánrů, nebudou chy-
bět ani šermířská a divadelní 
představení, dobový jarmark, 
vystoupení provazochodkyně 
a kejklířů. Malí diváci se mo-
hou těšit na divadélko v podá-
ní herců z hranického spolku 
Tilia a ti odvážnější mohou vy-
zkoušet mučicí nástroje práva 
útrpného a dobový lunapark.

Hudbou náměstí ožije hned 
v pátek 9. srpna od 17 hodin, 
kdy zahraje přerovský Re-Vox. 
Ve stejnou dobu bude v Galerii 
města Přerova na Horním ná-
městí zahajovat výstavu svých 
obrazů akademický malíř 
Kristian Kodet. „Po Re-Voxu 
vystoupí na náměstí TGM v 19 
hodin Jakub Děkan a o dvě ho-
diny později pódium ovládnou 
O5 a Radeček,“ přiblížil pro-
gram zahajovacího dne hodů 
Jaroslav Macíček, ředitel Kul-
turních a informačních služeb 
v Přerově.

Sobotní dopoledne zahájí 
v rytmu swingu od 10 hodin 
na hlavním pódiu na náměstí 
TGM Academic Jazz Band, po 

něm se ve 12.15 předvede Hor-
ňácká cimbálová muzika Petra 
Mičky. Synkopa nastoupí ve 
14 hodin a o dvě hodiny poz-
ději scénu ovládne Kamelot 
Romana Horkého. „Hudební 
blok v 18 hodin ukončí brněn-
ská dívčí kapela Loretta, ale 
tím sobotní program nekon-
čí. Od 21. hodiny začne kom-
ponovaný program skupiny 
historického šermu,“ nastínil 
Macíček. Komponovaný po-
řad si pro sobotní publikum 
připravily spolky historické-
ho šermu Markus M z Přerova 

a Taranis z Rosic u Brna. „Bude 
se jednat o efektní šou, v níž 
nebude chybět kontaktní boj – 
bitky a šermířská klání, ohně 
a to vše za doprovodu rockové 
muziky a mluveného slova br-
něnského herce Petra Tlusté-
ho,“ prozradil Petr Pedro No-
votný z Markus M.

Nedělní jarmark na Horním 
náměstí začíná v deset hodin 
a účast přislíbily asi tři desítky 
prodejců. „V této chvíli ještě 
nemáme definitivně seznam 
prodejců uzavřen. Ale už teď 
víme, že v nabídce bude kera-

mické zboží, dekorace, dřevě-
né hračky, maňásci, autorské 
šperky, textilní tašky a bytový 
textil nebo třeba levandulový 
krámek s limonádami a nebu-
de chybět ani knihtisk Slovin-
ce Janeze Rozmana,“ informo-
vala organizátorka jarmarku 
Renata Tšponová. 

Velké oblibě návštěvníků 
se těší také stanoviště práva 
útrpného a dobového lunapar-
ku, který má své místo u hra-
deb na Spálenci. K vidění tu 
bude železná klec na máčení 
nepoctivých kupců, poprav-
čí špalek se sekyrou a me-
čem, napínací lavice, desko-
vý a sloupový pranýř, mučicí 
kleště – palečnice i takzvané 
housličky na poutání věz-
ňů ke zdi. „Úplně nejraději se 
lidé fotí s hlavou na špalku. Na 
vlastní kůži pocítí, jaké je to 
čekání, než dopadne sekera,“ 
popsal Pavel Harašta, který 
se 15 let věnuje šermu v Mar-
kus M a pět let právu útrpné-
mu. A kdo si nejčastěji zkouší 
mučicí nástroje? „Většinou to 
odnesou manželky těch do-
tyčných, co se na to přijdou 
podívat, nebo také děti. Tatín-
ci je fotí,“ doplnil Harašta.

Nedělní hodové veselí zakon-
čí na náměstí TGM ve 14 hodin 
Heidi Janků, v 16 hodin Voxel 
a závěr hodů patří v 18.30 hodin 
Davidu Kollerovi. (ilo)

Kristian Kodet otevře v galerii na Horním náměstí svou hodovou výstavu
Žena a její ladné křivky, smy-
slné náznaky a ženské flui-
dum… To vše je věčnou inspi-
rací pro obrazovou i grafickou 
tvorbu malíře, bohéma a bon-
vivána, milovníka vína a ra-
dostí života, nositele příjmení 
slavného uměleckého rodu – 
Kristiana Kodeta. 

A právě Kodetovy obrazy 
a grafiky budou k vidění na 
hodové výstavě v Galerii města 

Přerova, kterou v pátek 9. srp-
na v 17 hodin při slavnostní 
vernisáži zahájí sám její autor. 

„Pokračovatel umělec-
ké tradice rodu Kodetů, syn 
a vnuk předních českých so-
chařů Emanuela Kodeta a Jana 
Kodeta, se na rozdíl od svých 
předků od útlého mládí věnuje 
malbě, i když silně ovlivněné 
sochařským uměním dědeč-
ka i otce,” přiblížila osobnost 

vystavovatele kurátorka vý-
stavy Lada Galová. V Přerově 
umělec představí svá plátna 
i grafiky, na nichž budou do-
minovat figurální náměty. 

Své začátky prožil Kodet 
v malírnách Městských diva-
del pražských pod vedením 
akademického malíře Adolfa 
Weniga. V šedesátých letech 
vinou politických poměrů, 
které mu neumožnily stu-
dium na Akademii výtvar-
ných umění, odcestoval s ot-
cem jako doprovod do Bruselu. 
Zůstal tam studovat tři roky 
a v Bruselu měl také ve svých 
devatenácti letech první sa-
mostatnou výstavu. 

Po návratu ze studií došlo 
k částečnému uvolnění režimu 
díky pražskému jaru. 

Po okupaci Českosloven-
ska v roce 1968 opět opustil 
republiku, tentokrát odjel do 
Švýcarska. Další Kodetův ná-
vrat do rodné země přišel po 
státní amnestii v roce 1970, 
avšak umělec dále bojoval 
s normalizační mocí, byla mu 
odpírána možnost vystavovat 
a prodávat obrazy v galeriích. 

Opětovný odchod do zahrani-
čí přišel v roce 1979, tentokrát 
do USA. Usadil se v New Yor-
ku, kde začínal od nuly. Brzy 
se mu podařilo vystavovat 
a zařadit do místní umělecké 
společnosti. Po roce 1990 se 
vrátil do České republiky.

Dnes žije, vystavuje a pra-
cuje střídavě v Česku a ve Spo-
jených státech. Svými díly je 
Kristian Kodet zastoupen ve 
sbírkách a galeriích v Bruse-
lu, Paříži, Ženevě, Vídni, Cu-
rychu, New Yorku, Torontu, 
Ottawě, Vancouveru, Winni-
pegu a také v Bílém domě ve 
Washingtonu.

Na vernisáži zazní populár-
ní skladby v podání dua Mi-
chal Sabadáš a Stanislav Smo-
ček. „Zařadíme například 
hity Waldemara Matušky, 
a to nikoli náhodou. Hluboké 
přátelství Kristiana Kodeta se 
známým zpěvákem utvrzo-
vala americká emigrace a tr-
valo až do Matuškovy smrti,” 
přiblížila hudební dramatur-
gii vernisáže Galová.  Výsta-
va bude prodejní a potrvá do 
15. září. (ilo)

MÁTE ODVAHU vyzkoušet si mučicí nástroje? Na hradebním parkánu na Spálenci 
bude o hodové neděli ukázka práva útrpného.  Foto: Ingrid Lounová
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Podmínky a více informací na www.fokusoptik.cz

Navštivte naši pobočku v Přerově: 
     FOKUS optik a.s., Šířava 17, 750 02

Otevírací doba: Po-So 8:00-17:00
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Školáci vybrali pro nemocnou dívku 80 tisíc
Velkou dávku dobročinnosti 
a filantropie prokázaly děti 
ze Základní školy U Teni-
su. Školáci z 8. C se rozhodli 
spolu se svou učitelkou po-
moci osmileté Nikolce Sle-
zákové z Kroměříže, která 
trpí vrozenou vadou kostí 
a deformací hrudníku. Hol-
čičce navíc začátkem roku 
zemřel tatínek a žije jen 
s maminkou. Třída se při-
hlásila do programu Dobro-
druzi Nadace VIA a po celý 
rok shromaž ďovala peníze 
pro Nikolku, která často spo-
lu s babičkou jezdí na léčeb-
né procedury do přerovské 
nemocnice. Děti za pomoci 
svých rodičů uspořádaly ve 
škole také benefiční akci pro 
Nikolku. „Obětavou prací 
žáků a rodičů se podařilo do 
konce května vybrat neuvě-
řitelných 42 925 Kč. Na závě-
rečném setkání Dobrodru-
hů jsme ještě získali bonus 
dvacet tisíc korun,“ popsala 
třídní učitelka Eva Barto-
ňová. Dalším překvapením 
pro děti bylo zjištění, že Na-
dace VIA za to, že se ško-
lákům podařilo získat více 
než 30 tisíc korun – celkem 
62 925  korun, přidala bonus 

16 937 korun. Školáci tak pro 
Nikolku Slezákovou získali 
neuvěřitelnou částku 79 862 
korun. Na konci června při-
jela Nikolka spolu s mamin-
kou do Přerova, aby se po-
znala s dosud neznámými 
dětmi, které jí tak pomohly. 
„Bylo to úžasné setkání. Je to 
moc šikovné děvčátko s vy-

nikajícími školními výsled-
ky a smyslem pro humor, což 
v její životní situaci je obdi-
vuhodné,“ doplnila učitelka 
Eva Bartoňová. Peníze hol-
čičce pomohou zaplatit hi-
ppoterapii, ozdravný pobyt 
a některé potřebné léky.  (ilo)

Živá ulice přinese vystoupení zpěváků
a pomůže mladým lidem s hendikepem
Místní muzikanti přímo na 
ulici podpoří dobrou věc. 
V samém centru města Pře-
rova ve Wilsonově ulici se ve 
čtvrtek 29. srpna od 14 hodin 
uskuteční 2. ročník benefič-
ního koncertu Živá ulice. Vý-
těžek z celé akce bude předán 
aktivačnímu centru Jsme tady, 
které pomáhá mladým lidem 
se zrakovým a tělesným hen-
dikepem.

„Benefiční koncert má hned 
několik cílů. Chceme oživit 
jednu z frekventovaných ulic 
Přerova a zpříjemnit lidem po-
byt ve městě, podpořit mladé 
přerovské kapely a muzikanty 
a hlavně finančně pomoci ak-
tivačnímu centru Jsme tady,“ 
uvedl organizátor akce Jaro-
mír Horký. Účast na benefici 
přislíbil zpěvák Ivo Blahunek, 
kapela The Inversion nebo 
zpěvačky Anežka Hrušková 
a Gabriela Navrátilová, všichni 
vystoupí bez nároku na hono-
rář formou buskingu – poulič-
ního hraní na improvizova-
ném pódiu. 

Výtěžek z dobrovolných 
příspěvků kolemjdoucích or-
ganizátoři věnují společnosti 
Jsme tady, tamní pracovníci 

plánují peníze využít na revi-
talizaci zahrady pro relaxaci 
klientů. „Pro diváky bude-
me mít připraveno i malé po-
hoštění – vodu na osvěžení, 
čerstvé ovoce nebo domácí 
bábovku,“ nastínil Horký. 
V loňském roce organizátoři 
podpořili podobným koncer-
tem a částkou pět tisíc korun 
centrum SONS, které se sou-
středí na práci se zrakově po-
stiženými lidmi.  (ilo)

MLADÍ LIDÉ budou ve Wilsonově 
ulici zpívat pro radost kolemjdoucím 
a zároveň pomohou vybrat peníze pro 
lidi s hendikepem.  Foto: archiv JH
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A PAMÁTKOVÁ PÉČE V ROCE 2018
Stalo se už pravidlem posledních let, že v srpnovém čísle Přerovských 
listů čtenářům předkládáme Ročenku životního prostředí za loňský 
rok. Zpracovali ji zaměstnanci Odboru stavebního úřadu a životního 
prostředí přerovského magistrátu. Pokud se pozorně začtete do násle-
dujících stránek, můžete se dozvědět, jak jsme na tom se stavem ovzduší 
v našem městě. Při pečlivém prozkoumání tabulek a grafů zjistíte, kde 
je v Přerově nejvíce prašného spadu a které podniky patří k největším 
znečišťovatelům ovzduší. Zároveň se můžete dočíst, kolik stromů bylo 
v Přerově vykáceno a naopak – kolik dřevin a keřů bylo nově vysázeno. 
Zajímavá jsou i čísla týkající se odpadového hospodářství, a to konkrét-
ně – kolik komunálního odpadu na osobu v Přerově vyprodukujeme 
a také kolik odpadu vytřídíme. A nakonec můžete třeba zjistit, kolik 
druhů zvěře žije v našich lesích, což vyplývá z loňského sčítání zvěře. 
Věděli jste, že v našem regionu žijí výři velcí, jezevci lesní nebo vydry 
říční? To vše se dozvíte na následujících stránkách.  (ilo) 

Stav ovzduší 
V Přerově se měří kvalita ovzduší (imise) v automatické imisní moni-
torovací stanici u kina Hvězda  a jejím provozovatelem je Český hyd-
rometeorologický ústav ostravské pobočky. V roce 2018 byla průměrná 
roční koncentrace oxidu siřičitého (SO2) 4,6 µg/m3 a nepřekročila platný 
imisní limit. U SO2 imisní limit u doby průměrování 1 hod. a 24 hod. 
také nebyl překročen, maximální povolený počet překročení byl spl-
něn. U ozonu došlo k 34 překročením přípustné četnosti maximální-
ho denního osmihodinového průměru (pro který je stanoven limit ve 
výši 120,0 µg/m3 a počet překročení 25 za rok). Plnění imisního limitu 
pro ozon se vyhodnocuje na základě průměru za tři kalendářní roky, 
v roce 2018 byl průměr 25 překročení za tři roky překročen. Průměrná 
hodnota ozonu ve sledovaném roce byla 56,8 µg/m3. U znečišťující látky 
suspendované částice PM10 (polétavý prach) byl v roce 2018 překročen 
24hodinový limit 39krát (stanovená přípustná četnost činí 35x) a to 
znamená, že celkově byl limit překročen. Průměrná roční koncentrace 
PM10 byla naměřena v úrovni 29,7 µg/m3, stanovený limit činí 40 µg/m3 
a ten nebyl překročen.

Magistrát o kvalitě ovzduší obyvatele Přerova informuje už několik 
let prostřednictvím světelné tabule firmy Compekon na Velké Dlážce 
a také na světelné tabuli firmy Ledmultimedia naproti autobusového 
nádraží.
Každou čtvrthodinu se na tabulích objevují aktuální hodnoty znečiš-
ťujících látek měřených u kina Hvězda Českým hydrometeorologickým 
ústavem. Ty jsou doplněny slovním hodnocením magistrátu. Tabule 
jsou využívány i v případě vysokých koncentrací znečišťujících látek 
v ovzduší k informování obyvatelstva.
V roce 2018 magistrát upozornil obyvatelstvo na vysoké koncentrace 
částic PM10 při jedné březnové epizodě.
Na závěr roku 2018 využívalo asi 1500 občanů zasílání SMS informací 
o zhoršené kvalitě ovzduší v tématu SMOG, tuto službu poskytuje město 
Přerov zdarma. Oproti předchozím letům došlo ke snížení zájmu o tuto 
službu u občanů, a to hlavně z důvodu nutnosti potvrzení registrace 
kvůli takzvanému GDPR. 

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

Stav znečištění ovzduší, imise
Imisemi se rozumí množství znečišťujících látek obsažených v ovzdu-
ší, což je to, co skutečně dýcháme. Vývoj znečištění ovzduší na území 
města Přerova v průměrných ročních koncentracích (μg/m3) u tří nej-
sledovanějších škodlivin (SO2, NO2, PM10) je uveden v následující tabulce 
a grafu. Protože v předchozích letech byly nízké měřené hodnoty u NO2, 
od roku 2013 již tuto látku ČHMÚ v Přerově nesledoval.
Od roku 2007 začalo město na pěti místech opět měřit prašný spad, dří-
ve tuto činnost vykonávala pro stát Okresní hygienická stanice. Tento 
spad vypovídá o zatížení jednotlivých oblastí prachem. Tato měření kaž  
dým rokem potvrzují, že prašný spad v okolí křižovatky Komenského 
– Novosady, významně zatížené vysokou frekvencí dopravy, je nejvyš-
ší ze všech měřených míst. Potvrzuje tak významný vliv dopravy na 
blízké okolí a je velmi dobře patrný v grafu. Od února 2011 se prováděla 
i kontrolní pozaďová měření v Čekyni. Od ledna roku 2018 bylo měření 
přemístěno do Žeravic.

Roční průměry koncentrací PM10 v mikrogramech na m3
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Vývoj emisí tuhých znečišťujících látek  
u největších znečišťovatelů v letech 2001–2018 (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

2018 6,42 1,72 6,75 14,89

celkem 259,17 84,88 139,56 483,60

Celkové množství emisí tuhých znečišťujících látek významných producentů
v tunách za období let 2001-2018

259,17	

84,88	

139,56	

PRECHEZA    

VEOLIA   

METSO   
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Pokuty, závazná stanoviska, vyjádření 
obecního úřadu 
V roce 2018 nebyla magistrátem v souvislosti s ochranou ovzduší ulo-
žena pokuta.  V témže roce bylo vydáno ve správním obvodu obce 
s rozšířenou působností 145 závazných stanovisek z hlediska ochrany 
ovzduší u takzvaných nevyjmenovaných stacionárních zdrojů podle 
zákona o ochraně ovzduší, podle stejného zákona bylo vydáno ve čty-
řech případech vyjádření obecního úřadu k umístění vyjmenovaného 
zdroje.

Posuzování vlivů na životní prostředí – EIA, IPPC 
V procesu posuzování vlivů na životní prostředí – EIA, zabezpečuje měs-
to zejména 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 doku-
mentace. V roce 2018 bylo v rámci procesu EIA projednáno osm záměrů.
Podle zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o inte-
grovaném registru znečišťování byly v roce 2018 naším úřadem evido-
vány tři významnější akce.

Ochrana přírody a krajiny, veřejná zeleň
Kácení dřevin
V roce 2018 bylo vydáno 128 (v roce 2017 – 83) rozhodnutí, kterými jsme 
povolili kácení 736 (v roce 2017 – 322) stromů rostoucích mimo les, keřů 
a náletových porostů na ploše asi 33500 m2 (v roce 2017 – 8 326 m2) a ne-
povolili jsme kácení 18 (v roce 2017 – 1) stromů. Převážná část těchto 
dřevin byla povolena vykácet z důvodu stavební činnosti, nevyhovu-
jící provozní bezpečnosti, stáří dřevin nebo kvůli nevhodnému umís-
tění. Dále jsme přijali 76 (v roce 2017 – 40) oznámení o kácení dřevin, 
jejichž kácení bylo provedeno z důvodů pěstebních nebo zdravotních. 
Velký počet dřevin musel být vykácen kvůli jejich poškození při pra-
cích v souladu s elektrizačním, vodním, silničním a drážním zákonem. 
V tomto případě se jednalo hlavně o vykácení vzrostlých převážně ná-
letových dřevin, kdy se jednalo o opatření k zabránění nepříznivých 
vlivů na zařízení správců sítí k zajištění jejich bezpečného provozu. Ná-
hradní výsadba byla uložena v počtu 952 stromů a 2750 keřů (v roce 2017 
– 658 stromů a 4025 keřů).

Památné stromy 
Ve správním obvodu Magistrátu města Přerova jako obce s rozšířenou 
působností se nachází celkem deset památných stromů, z tohoto počtu 
je jen jeden na území města Přerova. 
Jedná se o jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) ve Šrobárově ulici. Tento 
významný solitér a esteticky hodnotný exemplář domácí dřeviny je vy-
soký asi 20 m a jeho stáří se odhaduje na  140 let. V průběhu posledních 
let se zdravotní stav stromu zhoršil, nárůstem dřevní hmoty došlo k vy-
chýlení stabilizovaného těžiště, rozšířila se prasklina v kmeni a rovněž 
instalované vazby přestaly plnit svou funkci. Z těchto důvodů byl v roce 
2016 proveden zdravotní ořez koruny stromu. Pro zajištění statiky ko-
runy byly instalovány dvě dynamické vazby větví a jedna statická vaz-
ba. Zdravotní stav je průběžně monitorován. Díky tomuto ošetření má 
strom další perspektivu růstu a rozvoje.

ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ  
Na území města se nachází:
*  Národní přírodní rezervace Žebračka – byla vyhlášena v roce 1949, 

původní výměra 234,9 ha. Tvoří ji dubohabrový les, bučina a luž-
ní porost a má velmi bohaté ptačí refugium. Nově byla vyhlášena 
s účinností od 1. 11. 2007 v upravených hranicích, a to kromě roz-
šíření území o mokřad na severozápadním okraji je nejdůleži-
tější změnou posun hranice NPR v oblasti lagun na okraj lesa (la-
guny tak přestávají být součástí NPR), nová výměra činí 228 ha.  
NPR Žebračka je na území města spolu s přilehlými úseky vodního 
toku Strhanec součástí Evropsky významné lokality „Bečva – Žeb-
račka“.

*  Přírodní památka Na Popovickém kopci – vyhlášena v roce 1949, 
výměra 3,32 ha. Jedná se o ostrůvek vzácné teplomilné a sucho-
milné květeny a zvířeny, doklad směru šíření teplomilné flóry na 
Moravě.

*  Přírodní památka Malé laguny v Přerově, vyhlášena v roce 2008, vý-
měra 3,07 ha. Tvoří ji mokřadní biotop, který je mykologicky cenný 
i s pestrou faunou a flórou, je zde viditelný proces postupného samo-
volného zazemňování.
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SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ PRAŠNÉHO SPADU V PŘEROVĚ ZA ROKY 2007-2018  
HODNOTA g/m2/30 dnů (t/km2/30 dnů)

místo měření

rok DIDA 
KRATOCHVÍLOVA

KŘIŽOVATKA 
KOMENSKÉHO

VEOLIA 
AREÁL PRECHEZA

TSMP 
ZAHRAD-

NICTVÍ
PRŮMĚR

2007 2,52 6,74 2,40 2,88 1,81 3,27
2008 1,50 8,87 2,03 3,66 1,67 3,55
2009 2,03 7,91 2,07 3,01 1,87 3,38
2010 1,96 9,31 1,74 2,26 1,60 3,37
2011 1,94 8,24 2,17 3,21 2,45 3,60
2012 1,53 8,86 1,64 3,30 1,43 3,35
2013 2,37 6,98 1,76 3,21 1,59 3,18
2014 3,22 7,94 3,03 3,25 1,73 3,83
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
2018 4,26 9,97 5,85 5,57 4,50 6,03
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Prašný spad v Přerově za roky 2007-2018 v g/m3/30 dnů
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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 29,7
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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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Významné krajinné prvky 
Významný krajinný prvek (VKP) je ekologicky, geomorfologicky nebo 
esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo 
přispívá k udržení její stability. VKP jsou ze zákona lesy, rašeliniště, 
vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části kra-
jiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody. Registrovanými VKP 
na území Přerova jsou:

*  Městský park Michalov – 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 sklad-
bou dřevin a bylinného patra. V roce 2015 byly v parku provedeny 
práce dle Návrhu pěstebních opatření a výsadeb pro park Michalov 
v Přerově s cílem prodloužit existenci mnoha stromů v parku, do-
sadit stromy tak, aby byly v souladu s původním kompozičním zá-
měrem zahradního architekta Františka Thomayera, a stabilizovat 
parkové porosty do budoucna. 

*  Vápencové zmoly – katastrální území Žeravice, zaregistrované v roce 
1996. Tyto terénní deprese vznikly v minulosti pomístnou těžbou vá-
pence. Významně jsou zde zastoupeny původní druhy rostlin, a to 
i ohrožené a silně ohrožené druhy.

*  Malá lipová – katastrální území Žeravice, zaregistrovaná v roce 
1996. Malou lipovou tvoří opuštěné plochy po těžbě písku s přileh-
lým úvozem. Severní strana má strmou stěnu a z ornitologického 
hlediska představuje tato lokalita významné hnízdiště řady druhů 
ptáků.

*  Skalice – katastrální území Žeravice, zaregistrovaná v roce 1996. 
Jedná se o zmoly po těžbě vápenců, které jsou obklopeny svahy 
a zvlněnými plochami s hustým porostem křovin, v některých čás-
tech je vyvinuto i stromové patro. Lokalita je významným hnízdiš-
těm ptactva.

PAMÁTKOVÁ PÉČE
Na území Přerova coby obce s rozšířenou působností je evidová-
no 141 nemovitých kulturních památek, 200 památek movitých, dvě 
městské památkové zóny – Přerov a Tovačov, dvě vesnické památkové 
zóny – Lhotka a Stará Ves, a 10 ochranných pásem, a to jak památko-
vých zón, tak i kulturních památek. 

Podpora obnovy exteriéru památkově 
významných staveb
Již od roku 2001 město poskytuje dotace na obnovu exteriéru památko-
vě významných staveb, od roku 2006 je to dle zastupitelstvem schvále-
ných Zásad pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově vý-
znamných staveb na území města Přerova. V roce 2018 byla k rozdělení 
schválena částka v celkové výši 150 tisíc korun pro dva žadatele takto:
– obnova fasády, výměna oken a dveří uličního průčelí domu čp. 18, 
Horní náměstí, Přerov, ve výši 80 000 Kč 
– oprava a nátěr fasády domu čp. 3, Horní náměstí, Přerov, ve výši 
70 000 Kč.

Dále statutární město Přerov poskytlo dotaci ve výši 7 500 Kč na po-
krytí nákladů spojených s dokončením celkové obnovy kaple sv. Jiří 
na Horním náměstí v Přerově – dokončení prací na interiéru kaple 
– úprava dřevěné příčky zádveří, dokončení elektroinstalace a osa-
zení svítidel, instalace celoskleněné informační vitríny a osazení 
mobiliáře.

Válečné hroby
Na základě zákona o válečných hrobech a pietních místech má město 
ve své správě k datu 31. 12. 2018 evidováno 175 válečných hrobů, při-
čemž se válečným hrobem ve smyslu zákona rozumí místo, kde jsou 
pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve 
vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, anebo ostatky osob, 
které zahynuly v odboji nebo při válečné operaci v době války. Váleč-
ným hrobem jsou také pomníky, památníky i pamětní desky. Na území 
správního obvodu Přerova bylo ke konci roku 2018 vedeno 2 912 po-
hřbených či připomenutých osob. 
V roce 2018 byla v blízkosti pomníku Františka Rasche na stejnojmen-
ném náměstí instalována tabule v hodnotě 25 000 korun, která informuje 
o životě Františka Rasche a také o vzpouře námořníků v Boce Kotorské.

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA 
A OSVĚTA (EVVO)
Dotace na podporu environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty
Dotace byly poskytnuty v souladu s Programem statutárního města 
Přerova pro poskytování dotací na podporu EVVO pro rok 2018, který 
schválilo zastupitelstvo, a to pro čtyři oblasti s vymezeným účelem:
Environmentální projekty
Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola Předmostí: projekt 
Dny s EVVákem v Předmostí, ve výši 40 000 Kč
Střední průmyslová škola Přerov: projekt Ekovýuka 9 – Klima a příro-
da, ve výši 6 000 Kč
Základní škola U Tenisu: projekt Školní meteostanice s fenologickým 
keřovým kalendářem ZŠ U Tenisu, ve výši 15 000 Kč
Střední škola zemědělská Přerov: projekt Obnova arboreta ve Střed-
ní škole zemědělské, doplněné o tabule s odborným textem, ve výši 
50 000  Kč
Muzeum Komenského v Přerově: projekt Zahradní slavnost, ve výši 
20 000 Kč
Gymnázium Jakuba Škody Přerov: projekt Přírodní naučná trasa, ve 
výši 18 000 Kč
Mateřská škola Přerov, Lešetínská: projekt Živé stavby z vrbového 
proutí, ve výši 25 926 Kč
Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov: projekt Environmentální 
soutěže a vzdělávání EVVO v BIOS ve školním roce 2018/2019, ve výši 
24 000 Kč
 
Pravidelná celoroční poradenská a osvětová činnost v oblasti tvorby 
a ochrany životního prostředí pro občany města
Muzeum Komenského v Přerově: projekt Ekoporadna ORNIS, ve výši 
50 000 Kč

Celoroční provoz registrované záchranné nebo záchytné stanice pro han-
dicapované živočichy na území města
Muzeum Komenského v Přerově: projekt Celoroční provoz Záchranné 
stanice pro živočichy ORNIS, ve výši 200 000 Kč

Podpora přirozené biologické rozmanitosti
PREDMOSTENZIS, Žernava: projekt Podpora biodiverzity Knejzlíko-
vých sadů a přírodní památky Popovický kopec, ve výši 397 500 Kč

Středisko environmentální výchovy a Záchran-
ná stanice pro handicapované živočichy
Středisko environmentální výchovy (SEV) a Záchranná stanice pro 
handicapované živočichy sídlí v areálu Ornitologické stanice (ORNIS) 
Muzea Komenského v Přerově   v Bezručově ulici, kterou každoroč-
ně navštíví až osm tisíc lidí. ORNIS se pravidelně a dlouhodobě podílí 
na organizaci každoročních známých a oblíbených akcí pro veřejnost 
– Zahradní slavnost, Evropská noc pro netopýry, Vánoční strom pro 
ptactvo a dalších, ale také přednášek a výstav. V roce 2018 si výstavu 
Společenský život hmyzu přišlo prohlédnout 1348 návštěvníků. Sou-
částí bohaté programové nabídky jsou i exkurze, procházky do příro-
dy a výukové a animační programy pro školy (návštěvnost 2838 žáků 
a pedagogů, vloni 3018). V mykologické poradně zodpověděli v roce 
2018 přes 950 dotazů ( v roce 2017 to bylo 1231 dotazů) a určili 51 druhů 
hub. V areálu je přístupná otevřená expozice ochrany ptactva – Ptačí 
zahrada Františka Gintera a výukový amfiteátr s užitkovými rostlina-
mi a léčivými bylinami. 
Od roku 2006 funguje také Ekoporadna, která je součástí sítě ekopo-
raden registrovaných na Ministerstvu životního prostředí. Pracovníci 
poradny odpovídají na  otázky lidí od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin 
osobně, telefonicky i elektronicky, jedná se o dotazy z oblasti ochrany 
zvířat a péče o zraněné živočichy, všeobecné ochrany životního pro-
středí, zeleně, přírodních zahrad. Ekoporadna nabízí i sdílení osiva for-
mou Semínkovny a podobně. V roce 2018 bylo zodpovězeno 1317 dotazů 
(vloni 1126 dotazů). 
Záchranná stanice pro handicapované živočichy je od 3. srpna 2009 
řádně registrovanou záchrannou stanicí a od roku 2014 je součástí Ná-
rodní sítě záchranných stanic pod Českým svazem ochránců přírody. 
Je určena k rychlému ošetření a dočasné péči o živočichy, zejména 
ptáky, kteří nejsou následkem zranění či jiných závažných okolností 
schopni přežít ve volné přírodě. V roce 2018 zaměstnanci záchranné 
stanice přijali 391 jedinců 73 druhů živočichů, 114 (29 %) zvířat se po-
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dařilo úspěšně vypustit do volné přírody, 14 zvířat předat dalším od-
borníkům k dochování a přípravě na vypuštění, a to především netopý-
ry a mláďata zajíce polního. Přijatých bylo i 126 jedinců netopýrů šesti 
druhů (hlavně netopýři nejmenší a rezaví), pocházeli ze záchranných 
transferů nebo z obytných budov. Na  konci roku 2018 zůstávalo v péči 
stanice celkem 33 jedinců několika druhů, převážně ale přezimující 
ježci. V péči stanice zůstávalo 13 trvale handicapovaných zvířat – dvě 
káňata lesní, tři kalousi ušatí, dva kalousi pustovky, dvě kavky obecné, 
tři havrani polní a jeden výr velký, všichni ptáci mají poraněná křídla. 
Tři poštolky obecné mají zranění způsobená elektrickým proudem. Zá-
chranná stanice je využívána i k osvětové činnosti jako součást organi-
zovaných prohlídek a výukových programů.
Péče o zvířata v záchranné stanici je zajištěna denně včetně víkendů a svátků. 

Centrum ekologické výchovy  
Střediska volného času Atlas a Bios
BIOS je součástí Střediska volného času ATLAS a BIOS, což je školské 
zařízení pro zájmové vzdělávání a volnočasové aktivity s dlouholetou 
tradicí. Centrum ekologické výchovy se zaměřuje na přírodovědné zá-
jmové 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 
jsou vedeny odbornými pedagogickými pracovníky, kteří spolupra-
cují s externími pracovníky. Nabízených zájmových kroužků je široké 
spektrum. Rodiče si mohou vybrat z bohaté nabídky kroužků, které 
jsou připravené pro děti již od šesti let, své koníčky a zájmy mohou v za-
řízení rozvíjet i středoškoláci nebo celé rodiny. Dále BIOS organizuje 
řadu soutěží především s přírodovědnou tematikou (ekologické, foto-
grafické, rybářské, chovatelské a výtvarné), výstavy, exkurze a poby-
tové 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 (Středoškolská odborná činnost a Ekoknihovna), reali-
zuje poradenskou činnost pro veřejnost v rámci sítě ekoporaden (PET 
poradna) - poskytuje konzultační a poradenskou činnost k chovu drob-
ných zájmových i exotických zvířecích mazlíčků. 

OSVĚTOVÁ AKCE UKLIĎME ČESKO
Celorepubliková akce UKLIĎME ČESKO se uskutečnila v našem městě 
7. a 8. dubna 2018, a to hned na několika místech v Přerově – podél Str-
hance, podél toku Bečvy, v Předmostí na Skalce a v okolí bývalé cihel-
ny a kolem lagun, ale i v místních částech – zapojil se například i Sbor 
dobrovolných hasičů v Dluhonicích. Přírodu uklízeli dobrovolníci z řad 
úředníků a veřejnosti, žáků a pedagogů školy J. A. Komenského v Před-
mostí, přerovští piráti, členové spolku Predmostenzis i dobrovolníci 
z KAPPA HELP, ti všichni naplnili odpadem, který tvořily hlavně PET 
láhve, plechovky, sklo, papír, igelitové sáčky, koberce, starý textil, asi 
150 pytlů a jeden velkoobjemový kontejner.

SOUTĚŽ PRO ŠKOLY VE SBĚRU BATERIÍ
Soutěž základních škol na území města Přerova v odděleném sběru po-
užitých 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 sys-
tému ECOBAT k dalšímu využití.
Výsledky soutěže jsou každoročně vyhodnoceny ke konci školního 
roku a nejlepší školky a školy bývají odměněny formou finančních pří-
spěvků na nákup potřeb pro činnost dětí. Ve školním  roce 2018/2019 
bylo k 27. květnu 2019 vytříděno celkem 2 952,1 kg použitých baterií, 
což je třetí nejlepší výsledek od počátku této soutěže. Z tohoto množ-
ství základní školy nasbíraly 779,3 kg, mateřské školy 2172,8 kg. Nejlépe 
si vedla stejně jako v loňském roce MŠ Máchova 14 – odloučené pracovi-

ště Sokolská 26, jejíž děti sesbíraly celkem 496 kg použitých baterií, což 
představuje 20,67 kg na žáka. V kategorii základních škol zvítězila ZŠ 
U Tenisu s 496 kg odpadu, což je 0,756 kg/žáka. Od zahájení sběru pou-
žitých baterií ve školách, tj. od školního roku 2004/2005 do  27. 5. 2019, 
bylo vytříděno celkem již úctyhodných 34925,1 kg použitých baterií 
a monočlánků. 

Komunální odpad
Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů vznikajících na území města Přerova se 
řídí obecně závaznou vyhláškou o nakládání s komunálním odpadem 
na území města Přerova. V souladu s OZV občané povinně třídí papír, 
sklo, plasty, nápojové kartony, textil, kovy, biologicky rozložitelný od-
pad, nebezpečné složky komunálního odpadu, objemný odpad a zbyt-
kový komunální odpad. 

Sběr baterií v Přerově
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Množství jednotlivých složek komunálního odpadu (v tunách) 
v letech 2013-2018

Druh odpadů 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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

Sklo 427,7 460,24 461,44 480,87 495,4 482,74

Plasty 250,8 313,84 359,99 431,07 423 461,35

Nápojový karton 13,94 19,20 19,29 24,91 22,19 20,39

Bioodpad 29,20 104,09 1 986,89 1778,23 1831,62 1857,1

Kovy 491,49 4 470,13xx 2 938,50xx 3192,21xx 3244xx 3783,4xx

Textil 112,10 98,35 121,74 103,52 106,4 129,54

Jedlý olej a tuk 0,077 1,17 1,96 1,84

Nebezpečný odpad 20,32 26,11 22,78 34,19 30,27 31,83

Ostatní odpad 1,34 38,05 93,80xxx 243,96 211,9 308,27

Objemný odpad 2 219,20 2 435,26 2 440,13 2402,51 2584,56 1761,88

Směsný (zbytkový) komunální odpad 9 088,20 8 317,72 6 968,73 7231,19 7250,14 7455,64

Biologicky nerozložitelný odpad 91,25 340,98 147,04 124,30 97,31 22,55

CELKEM 13 894,6 18 138,92  17 654,37 17737,21 17995,75 18013,53

x      zapojeny  sběrny a výkupny papíru na území města a organizovaný sběr papíru ve školách
xx   zapojeny sběrny a výkupny kovů na území města
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Každý občan města Přerova vyprodukoval v roce 2018 asi 417 kg ko-
munálního odpadu (v roce 2017- 415 kg, v roce 2016 - 405 kg, v roce 
2015 - 402,2 kg, v roce 2014 - 410,25 kg, v roce 2013 - 310,23 kg), z toho 
vytříděného 203 kg (v roce 2017- 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), což před-
stavuje 48,7 hmotnostního procenta z celkového množství komunál-
ního odpadu (v roce 2017 - 45 %, v roce 2016 - 45 %, v roce 2015 - 45,87 
%, v roce 2014 - 38,84 %, v roce 2013 - 18,62 %).

Město Přerov je zapojeno do systému EKO-KOM, díky němuž získává 
na základě množství vytříděného komunálního odpadu a předložení 
dokladů o jeho předání k dalšímu využití finanční odměnu. Za rok 2018 
tato odměna činila 5 278 766 Kč (v roce 2017 – 4 904 862 Kč, v roce 2016 
– 4 380 424 Kč, v roce 2015 - 4 691 299 Kč, v roce 2014 - 4 529 158 Kč, 
v roce 2013 - 2 828 000 Kč). 

Finanční prostředky z této odměny jsou účelově vázány. V roce 2018 
byly použity zejména na zpracování projektové dokumentace rekon-
strukcí stávajících kontejnerových stanovišť v ulicích Kopaniny, Svor-
nosti, na Žerotínově náměstí a v místní části Kozlovice. Z těchto finanč-
ních prostředků byly hrazeny rovněž stavební úpravy kontejnerových 
stanovišť v ulicích třída 17. listopadu 14 a 20, Kozlovská 1-5, Jasínkova, 
Želatovská, Nádražní, Na Odpoledni, Kopaniny a v místní části Koz-
lovice. Nově byla vybudována kontejnerová stanoviště v ulicích Velká 
Dlážka a Sokolská. Z těchto finančních prostředků byly rovněž pořízeny 
sběrné nádoby na tříděný komunální odpad, a sice 24 nádob na sklo, 
35  nádob na papír a 1 nádoba na plast.

Sběr bioodpadu 
Sběr a svoz bioodpadu probíhá v Přerově od roku 2015 prostřednictvím 
sběrných nádob o objemech 240 litrů a 1100 litrů. Svoz byl v průběhu 
roku prováděn v období od dubna do konce listopadu v intervalu 1krát 
za 14 dní, střídavě se svozem zbytkového komunálního odpadu. Kro-
mě sběrných nádob na bioodpad občané Přerova využívají k odkládání 
bioodpadu rovněž dva sběrné dvory, a sice v areálu technických služeb 
v ulici Na Hrázi a v areálu bývalých želatovských kasáren v ulici Ge-
nerála Fajtla. Část domácností, zejména v rodinné zástavbě, využívá 
kompostéry a kompostovací sila. V roce 2018 bylo zakoupeno dalších 
120 kusů sběrných nádob objemu 240 litrů a 30 kusů sběrných nádob 
objemu 1100 litrů na sběr bioodpadu.

Zpětný odběr výrobků
V roce 2018 odevzdali občané v rámci zpětného odběru výrobků 239,007 
tuny elektrozařízení (například lednice, televizory, počítače, varné kon-
vice, žehličky, fény, zářivky a podobně) a 2,8 tuny použitých baterií. 
Místy zpětného odběru elektrozařízení a použitých baterií v Přerově jsou 
sběrné dvory, dále červené kontejnery v počtu 18 kusů, které jsou umís-
těny na veřejně přístupných stanovištích, sběrné nádoby, tzv. E-boxy ve 
veřejně přístupných prostorách budov magistrátu a další místa zpětného 
odběru, což jsou některé školy a prodejny.  Za rok 2018 činila celková od-
měna pro město za zpětný odběr elektrozařízení 247 973,30 Kč. 

Zpětný odběr pneumatik
Zpětný odběr pneumatik je prováděn prostřednictvím míst zpětné-
ho odběru. Jejich seznam je uveden na stránkách MŽP (www.mzp.cz). 
Technické služby města Přerova, s.r.o. odebírají      pneumatiky ve sběr-
ných dvorech za poplatek.

V dubnu 2018 se v Přerově uskutečnila akce Den Země, kdy součástí 
programu byla ukázka svozové techniky, soutěže pro děti se zaměřením 
na třídění odpadů a propagace sběru použitého elektrozařízení a baterií. 
Akci podpořily kolektivní systémy společností EKO-KOM,  ASEKOL, 
ELEKTROWIN, EKOLAMP a TextilEco. Účelem této akce bylo zábavnou 
formou informovat o důležitosti ekologické recyklace a motivovat ob-
čany ke správnému třídění.

Soutěž o keramickou popelnici
V květnu 2019 převzalo statutární město Přerov ocenění za třídění ko-
munálního odpadu v roce 2018. Ve 14. ročníku tradiční soutěže O KERA-
MICKOU POPELNICI, kterou vyhlašuje Olomoucký kraj společně s auto-
rizovanou obalovou společností EKO-KOM, obsadilo v kategorii měst nad 
patnáct tisíc obyvatel 2. místo. Součástí ocenění byla také motivační od-
měna ve výši 25 000 Kč na podporu odpadového hospodářství ve městě.

Vodní hospodářství na území města Přerova 
a v jeho místních částech
Vodní toky 
Nejvýznamnějším vodním tokem protékajícím Přerovem v délce asi 
9,5 km je řeka Bečva. Její tok vytvářejí dva pramenné toky – Rožnovská 
Bečva (38 km) a Vsetínská Bečva (59 km). Oba toky pramení ve Vsetín-
ských vrších a mají soutok ve Valašském Meziříčí. Odtud již vodní tok 
pokračuje jako Spojená Bečva a k soutoku s Moravou má ještě dal-
ších 61 km. Celková plocha povodí Bečvy nad soutokem s Moravou je 
1 626 km2. Šířka koryta se pohybuje od 15 do 50 m. Na území Přerova je 
u jezu Přerov vybudována malá vodní elektrárna.

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

Na řece Bečvě nebylo v roce 2018 dosaženo žádného stupně povodňové 
aktivity. Aktuální informace o hydrologické situaci lze získat na strán-
kách www.chmi.cz nebo www.pmo.cz. 
Na vodním toku Bečva je opatřením obecné povahy, které vydal Kraj-
ský úřad Olomouckého kraje, stanoveno záplavové území pro pěti-, 
dvaceti- a stoletou povodeň a zároveň je vymezena aktivní zóna. V ak-
tivní zóně záplavového území se nesmí umisťovat, povolovat ani prová-
dět stavby s výjimkou vodních děl a dále nezbytných staveb dopravní 
a technické infrastruktury. V aktivní zóně lze za určitých podmínek 
provádět pouze údržbu stávajících staveb, popř. stavební úpravy. 

Řeka Bečva je sjízdná i pro vodáky, a to z Valašského Meziříčí až po sou-
tok s Moravou (za obcí Troubky). Řeka je sjízdná většinou celoročně a je 
určena pro začátečníky. Nejhezčím úsekem pro splutí je úsek Hustopeče 
nad Bečvou – Přerov.

V červnu proběhla technicko-bezpečnostní prohlídka na přerovském 
jezu, kterou má vlastník povinnost provádět nejméně jednou za 10 let, při 
níž nebyly zjištěny žádné vážné závady. Během každoroční srážky (20. 7. 
- 27. 7. 2018) byly na jezu vyčištěny kapsy na ramenech všech tří seg-
mentů a opraveny nátěry ramen segmentů v místech, kde byly poškoze-
ny. Dále byly v rámci srážky provedeny nezbytné práce v korytě vodního 
toku, zejména odtěžení nánosů v předem vytipovaných místech.

Vlivem sucha došlo v letních měsících roku 2018 k výraznému poklesu 
stavu hladin ve vodních tocích. V celém správním obvodu ORP Přerov 
bylo omezeno obecné nakládání s povrchovými vodami, a to od 7. srp-
na do 4. října 2018. Současně bylo zakázáno ve stejné lhůtě nakládání 
s vodami dle platných povolení ze všech vodních toků a vodních nádrží 
v ORP Přerov vyjma vodního toku Strhanec a Bečva.
Dalším důležitým vodním tokem je Strhanec. Tento mlýnský náhon při 
řece Bečvě začíná u manipulačního stavidla v  Oseku nad Bečvou a dále 
přes Národní přírodní rezervaci Žebračka vtéká do Přerova, kde se jeho 
koryto rozdvojuje. Jedno z ramen se vlévá u přerovské sokolovny zpět 
do Bečvy, druhé pak až u Prechezy u Dluhonic. Na vodním toku jsou vy-
budovány čtyři malé vodní elektrárny (MVE), z toho tři na území obce 
Přerov – MVE Mlýn Lýsky, MVE Prelax a MVE Jelínkův mlýn, přičemž 
v provozu je pouze MVE Lýsky.
Zvýšená hladina vodního toku Strhanec a hrozba vylití vody z koryta 
tohoto vodního toku hrozí především v zimním období, kdy při větších 
mrazech zamrzají česle u MVE Prelax a tím je znemožněn plynulý prů-
chod vod. 

Vodní tok Olešnice  pramení na jižních svazích Oderských vrchů a na 
území obce Přerov protéká místními částmi Penčice, Penčičky, Lhot-
ka a Žeravice. Kapacita koryta Olešnice v luční a polní části je menší 
než pětiletá voda. K rozlivům dochází po poměrně plochém inundač-
ním území většinou do pravého břehu. K velkému zaplavováni pozem-
ků při povodních většinou nedochází. V zastavěné časti obci je koryto 
Olešnice v průměru kapacitní do Q50. Při velkých vodách zde dochází 
k drobným rozlivům. 

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)
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Povodňová aktivita v těchto místních částech souvisí nejčastěji se zvý-
šenými průtoky vodního toku Olešnice, přičemž určující je výška hla-
diny měřená na limnigrafické stanici Kokory.

Jednotlivé limity pro stupně povodňové aktivity jsou:

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

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

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

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

Na vodním toku Olešnice nebylo v roce 2018 dosaženo žádného stupně 
povodňové aktivity. 
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

Lýsky
Vodní nádrž: vodní plocha o rozloze 9,36 ha, dříve zásobování obyva-
telstva pitnou vodou, dnes využití jako rybářský sportovní revír ČRS 
MO Přerov

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

MYSLIVOST
V územní působnosti Magistrátu města Přerova je uznáno 34 společen-
stevních a jedna vlastní honitba. Tyto honitby myslivecky obhospoda-
řuje 30 mysliveckých spolků, dvě honební společenstva ve vlastní re-
žii a dvě fyzické osoby. Na právu myslivosti se v tomto území podílelo 
v roce 2018 celkem 615 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 přísluš-
nou loveckou upotřebitelností. V roce 2018 se k tomuto účelu používalo 
celkem 230 psů disponujících zkouškami pro příslušný výkon. Nejvíce 
z nich (120) má zkoušky lovecké upotřebitelnosti pro lov drobné zvě-
ře, což koresponduje s tím, že nejčastějším druhem honitby v našich 
podmínkách je polní honitba, v rámci které je nejvíce zastoupena 
tzv. drobná zvěř (zajíc polní, bažant obecný, kachna divoká). Druhou 
nejpočetnější skupinu tvoří psi se zkouškami pro lov zvěře v podzemí 
(norníci) v počtu 58 psů, v našich podmínkách zejména pro lov lišek 
obecných (pomocí norníků byla ulovena 1/5 lišek z celkového počtu 
ulovených jedinců) a omezeně i na jezevce lesního.

V roce 2018 došlo z hlediska výskytu afrického moru prasat (AMP) 
v České republice v populaci prasat divokých k nárůstu jejich odlovu. 
Další druhy spárkaté zvěře, u kterých nadále zaznamenáváme nárůst 
početního stavu, je daňčí zvěř například v lokalitě od Staré Vsi po Žá-
kovice a plošně omezeně i mufloní zvěř například v Křenovicích, Ko-
jetíně-Kovalovicích. 

Průběžný úbytek je zaznamenán u zajíce polního na celé ploše územ-
ní působnosti. V roce 2018 jsme vysledovali mírnější nárůst početní-
ho stavu v počtu 2 751 jedinců na 25 tisíc hektarů využitelné honební 
plochy. Největší podíl na poklesu početního zastoupení má intenzivní 
forma zemědělského obhospodařování krajiny a intenzita automobilo-
vého provozu.   

LESY
U pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) v územní působ-
nosti Magistrátu města Přerova se lesy ve větších komplexech rozpro-
stírají mezi Troubkami a Kojetínem, v místních částech Vinary a Žera-
vice nebo lesní komplex Žebračka a dále Dřevohostický les. V dalších 

částech územní působnosti jsou lesní pozemky spíše izolované nebo 
v menších celcích. Z hlediska struktury vlastnictví k lesům je největší 
podíl výměry lesa ve vlastnictví státu s právem hospodaření v prospěch 
Lesů České republiky. 

Ze škodlivých abiotických činitelů se v  roce 2018 nejvíce podílel na 
škodách v lesích zejména v posledním čtvrtletí roku silný vítr. Z hmy-
zích škůdců to byl hlavně lýkožrout smrkový a lesklý. Z hlediska nejzá-
važnějšího stavu ochrany lesa se v roce 2018 nadále prohluboval proces 
tzv. chřadnutí smrků, který ohrožuje plnění funkcí lesa v celém regionu 
střední a severní Moravy. V současnosti je již poškozena významná část 
smrkových porostů v nadmořské výšce do 600-700 m n. m., v někte-
rých lokalitách zasahuje již výše. Příčinou chřadnutí je zhoršení vlast-
ností půdy způsobené nedostatkem hořčíku a vápníku ve svrchních 
vrstvách půdy, kde má smrk své kořeny. Další důvodem chřadnutí smr-
ků je jeho vysazování mimo klimatické optimum, působí i vyšší imise, 
klimatické změny, nedostatek vody a další okolnosti. 
Nadále se v lesích projevuje postupující škodlivé působení choroby 
v porostech jasanů, kterým je fytopatogen Chalara fraxinea Kow. 

Zastoupení vybraných druhů zvěře v rámci posledního sčítání zvěře  
ze dne 2. 3. 2019 a její lov v roce 2018

Druh Sčítaný stav v ks Odlov v ks

Srnčí zvěř-celkem 1 671 609+121 úhyn

Zajíc polní 2 751 687

Králík divoký 2 -

Bažant obecný  2 619 6 531 (+bažantnice)

Kachna divoká  702 1 530

Jezevec lesní 96 15

Kuna les. a skal. 491 105

Bobr evropský 160 -

Vydra říční 16 -

Kormorán velký  532 45

Koroptev polní 209 -

Výr velký 17 -

Mýval severní ? 126 

Psík mývalovitý ? 12

Vývoj početního zastoupení zajíce polního  
a jeho odlov v období 2012-2018 - ORP Přerov

Smrkový porost napadený hmyzím škůdcem v lesích na Kojetínsku. 
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 

SK Přerov
Eva Machalová 725 017 083

1. 8. Nový Jičín–Starý Jičín–Suchdol, 
15 km, vlak 7.23 hod., vede Peprnová

3. 8. Vizovice–Ublo–Vartovna–
Syrákov, 18 km, vlak 7.24 hod., vede 
Sedláková

8. 8. Krčmaň–Chlum–Velký Týnec, 
10 km, autobus v 6.30 hod., aut. sta-
nice č. 11, vede Lančová

8. 8. Spytihněv–Baťův kanál–Uher-
ské Hradiště, 12 km, vlak 7.37 hod., 
vede Válková

10. 8. Brno Bílá hora–Velká Klajda–
Bílovice nad Svitavou, 16 km, vlak 
7.37 hod., vede Šťávová

15. 8. Osek–Lipník, 10 km, vlak 
8.26 hod., vede Szabóová

15. 8. Svatoňovice–Břidlicová 
stezka–hrad Kružberk, 10 km, vlak 
8.23 hod., vede Bernátová

17. 8. Havířov–Chotěbuz (Archeo-
park), 18 km, vlak 6.23 hod., vede 
Pospíšilová

22. 8. Přerov a okolí, 10 km, 8.00 hod 
sraz u sokolovny, vede Szabóová

24. 8. Hostašovice–Trojačka–Zubří, 
16 km, vlak 6.05 hod., vede Pospí-
šilová

29. 8. Kosíř–Slatinice–Čelechovice, 
10 km, autobus 8.45 hod, aut. stanice 
č. 18, vede Peprnová

31. 8. Kouty nad Desnou–Dlouhé 
stráně–Kouty nad Desnou, 13 km, 
vlak 6.15 hod., vede Válková

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

TJ Spartak Přerov 
Vítězslav Vaculík 776 806 161

 3. 8. Mladějovice– Řídeč– Chabi-
čov–Dolní Žleb–Šternberk, 17 km, 
vlak 7.04 hod., vede Dittelová.

 7. 8. Tesák– Rosošné–Šaumburk–
Rajnochovice, 11 km, bus 8.00 hod., 
vede Dittelová.

10. 8. Hutisko–Solanec– Hážovické 
Díly–Rožnov pod Radhoštěm, 14 km, 
vlak 6.05 hod., vede Wnuk.

14. 8. Bzenec– Vracov– Milotice, 
12 km, vlak 7.24 hod., vede Pěček.

17. 8. Lužice– Na Podluží– Starý 
Poddvorov– Mutěnice, 19 km, vlak 
7.37 hod., vede Ligurský.

21. 8. Lipník nad Bečvou–Horecko–
Ořechy–Na spravedlnosti– Lipník 
nad Bečvou, 12 km, vlak 8.26 hod., 
vede Wnuk.

24. 8. Frýdlant n. O.–Ondřejník–Skal-
ka– Kunčice pod Ondřejníkem, 13 km, 
vlak 7.23 hod., vede Ligurský.

28. 8. Krnov– Cvilín– Strážiště– 
Úvalno, 12 km, vlak 6.35 hod., vede 
Punčochářová.

31. 8. Kobylí–Kobylí vrch–Vrbice–
Slunečná–Velké Pavlovice, 14 km, 
vlak 7.24 hod., vede Wnuk.

VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA

KČT TJ SPARTAK PŘEROV
Tomáš Beránek 602 575 673

3.–10. 8. Hory a termální koupaliště 
Maďarska, jednodenní cyklo či pěší 
výlety ve slovenských a maďarských 
národních parcích s podporou busu, 
trasy 50–80 km, noclehy se snídaní 
v Aggteleg, Egerzalók, Velký Meder

6. 8. Schůze v restauraci Pivovar 
v 19 hod.  

18.–25. 8. Fagaraš a Piotra Craiului 
– Rumunsko, přechod dvou pohoří, 
ubytování střídavě v penzionech a na 
horských chatách, s podporou busu, 
denní túry 4–7 hodin, odjezd busem 
5:00 z Přerova. Volná místa!

PŘEROVSKÝ ZÁMEK
Otevírací doba:
Út–pá 8–17 hod.
So–ne 9–17 hod.

Výstavy:
Do 6. 10. Přerov včera a dnes. Výsta-
va fotografií představí různá zákoutí 
města Přerova a bude sledovat jejich 
proměnu v uplynulém století. 

Do 27. 10. Šejdíři a šizuňkové. Střípky 
z historie falšování potravin – v rámci 
výstavy se návštěvníci seznámí 
s tím, na co všechno si museli lidé 
při nákupech dávat v pozor. Ukázky 
dobových náhražek a také například 
– jak se máchali nepoctiví pekaři 
a řada dalších zajímavostí.

Muzejní edukace: 
Víš, co doopravdy jíš? Návštěvníci se 
hravou formou seznámí s historií fal-
šování potravin, dozvědí se o nástra-

hách jídelníčku a zásadách zdravého 
životního stylu. 

Objednávky: tel. 581 250 531 

ORNITOLOGICKÁ STANICE
Otevírací doba:
Po–pá 8–16 hod.
So–ne 9–17
Výstavy:
Do 31. 10. Dravci, sokoli a sovy – 
sezonní výstava o dravých ptácích. 

Moje oblíbená rostlina.  Výtvarné 
práce z dětské soutěže. Vstup v otví-
rací době, zdarma.

Akce:
31. 8. Evropská noc pro netopýry 
– vše o netopýrech a jejich životě, 
ukázky odchytu, živí netopýři. Celo-
evropská akce propagující ochranu 
netopýrů. Zahrada ORNIS od 19:30 
hodin. Vstupné 20 Kč.

Semínkovna: Po–pá 8–16 hod., sdíle-
ní semínek zdarma

Ekoporadna: Po–pá 8–16 hod.

Mykologická poradna: Po 8–16 hod.

HRAD HELFŠTÝN
Otevírací doba: Čt–ne 9–18

Výstavy:
Do 27. 10. Héfaistovy vavříny – 
v galerii na druhém nádvoří hradu 
budou k vidění díla uplynulých 
ročníků mezinárodního setkání umě-
leckých kovářů Hefaiston. Prostor 
vyplní především díla oceněna mezi-
národní porotou Hefaistonu v kate-
gorii Demonstrované práce.

Akce:
1.–4. 8. Vivat Flauto. Soubor zobco-
vých fléten. Historická hudba, hrad 
Helfštýn.

17. 8. Slavnostní zahájení XXXI. 
Kovářského fóra. Hrad Helfštýn.

18.–23. 8. Kovářské fórum. Hrad 
Helfštýn.

23.–25.8. XXXVIII. Mezinárodní 
setkání uměleckých kovářů Hefais-
ton. Hrad Helfštýn. Vstupné: plné 
200 Kč, snížené 100 Kč.

Více na www.helfstyn.cz

MĚSTSKÝ DŮM
2. 9. Stará láska nerezaví – komedie 
z pera Marca Camolettiho. Hrají: Irena 
Máchová/Bára Mottlová, Patricie 
Solaříková/Eliška Dohnalová, David 

Gránský, Felix Slováček jr./Vojta 
Efler, Martin Sochor, v 19.30 hod.

PROMENÁDNÍ KONCERTY
 V MICHALOVĚ

4. 8. Mothers Follow Chairs
25. 8. Academic Jazz Band  
Začátky koncertů jsou v 15 hodin.

SVATOVAVŘINECKÉ HODY
Pátek  9. 8. 
nám. TGM
17.00 Re-Vox

19.00 Jakub Děkan & band

21.00 O5 & Radeček 

Galerie města Přerova
17.00 Vernisáž hodové výstavy Kris-
tian Kodet 

Sobota 10. 8.  
nám. TGM
10.00 Academic Jazz Band
12.15 Horňácká cimbálová muzika 
Petra Mičky
14.00  Synkopa
16.00  Roman Horký & Kamelot
18.00  Loretta
21.00  Komponovaný program ŠS 
Markus M a jejich hostů
10.00 a 13.00 Komentovaná procház-
ka Z města do přírody, MIC Přerov

Neděle 11. 8.  
nám. TGM
10.00 Cimbálová muzika Primáš
10.15  Historický průvod
10.30  Slavnostní slovo k hodům 
14.00  Heidi Janků & Heidiband
16.00  Voxel & spol
18.30  David Koller

Horní náměstí 11. 8.  
10.00–17.00
- historický jarmark
- dobové hry a atrakce pro děti 
i dospělé v prostorách Pod hradbami
- vystoupení Pouličního divadla Tilia 
Hranice – letní divadelní scéna 
- skupina historických tanců Vere 
Grátia (Napajedla)
- rytíři Gasper Lambergar (Slovinsko)
- skupina scénického šermu Allegras 
(Štramberk)
- kejklíři Wagabundus Collective 
(Nová Ves u Volfartic)
-  skupina scénického šermu Duel 
(Brno)
- Divadlo bez střechy (Ostrava)
- šermíři Bravo team Libora Olšana 
(Brno)
- hudební skupina Rabussa
- šermířský spolek Markus M

Kostel sv. Vavřince
9.00  Hlavní hodová mše svatá

10.30 Hodová mše svatá
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15.00 Prohlídka kostela sv. Vavřince 
s výkladem

5.–11. 8. 
Náměstí TGM   
Má vlast cestami proměn –  putovní 
výstava zvelebených míst ČR

KOMENTOVANÉ PROCHÁZKY
Městskou památkovou zónou – 
po–so, v 10 a 14 hod., sraz u Měst-
ského informačního centra.

Archeologie v kostce – návštěva 
expozice Památníku lovců mamutů 
a školního Muzea lovců mamutů, 
út–so v 10 a 13 hod., sraz u MIC Před-
mostí

HUDEBNÍ LÉTO 
NA HRADBÁCH

30. 7. The Beautifuls (CZ) – žánrově 
rockabilly a rock´n´roll, místy se neza-
přou ani punkové a psychobilly koře-
ny. Živelná černobílá show s uhlaze-
ným vzhledem a ostrými drápy.

6. 8. Lucky Joke (CZ) – jazz–funk–
rock. Kapela z Litomyšle předvede 
energetickou směsici jazz–rocku, 
rocku a funky. 

13. 8. – Bluesweiser (SK) – blues–
funk s prvky rocku. V podání sloven-
ských muzikantů nebude chybět ani 
alternativní muzika shufflu s prvky 
boogie.

20. 8. – Kulturní úderka (CZ/BiH) 
– post rock. Muzika má zvukově 
i pocitově blízko k psychedelickému 
blues 60. let, ale i k americké klubové 
scéně 60. let. 

27. 8. – Cuprum (CZ) – progresivní 
rock. Kapela má blízko k muzice 60. až 
70. let, k Pink Floyd, Rare Bird, Camel 
nebo Jehtro Tull.

Koncerty se konají na hradbách na 
Spálenci, v 19 hod. 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Akce pro dospělé:
Do 31. 8. Poznávací prázdninová sou-
těž „Přerov ukrytý v kresbách“ 

Do 31. 8. Letní luštitelská soutěž 
„Koření známá i neznámá“

Do 31. 8. Letní luštitelská soutěž 
„Turistické destinace“

Akce pro děti:
Do 31. 8. X-BOX – oblíbené pohybové 
aktivity na herní konzoli, půjčovna 
pro děti, Palackého 1, v provozní době

5. 8.– 8. 8. Tvořivá dílna – visálek 
opička, půjčovna pro děti,  
Palackého 1, v provozní době

12. 8. – 15. 8. Tvořivá dílna – květináč 
z PET lahve (kočka), půjčovna pro 
děti, Palackého 1, v provozní době

19. 8. – 22. 8. Tvořivá dílna – mořský 
koník na kolíčku, půjčovna pro děti, 
Palackého 1, v provozní době

26. 8. – 29. 8. Tvořivá dílna – kro-
kodýl z kelímků, půjčovna pro děti, 
Palackého 1, v provozní době

Akce v místních částech:
Do 31. 8. Hurá, prázdniny! – kvízy, 
soutěže a deskové hry po celé léto, 
všechny knihovny v místních částech 
(kromě Újezdce), v provozní době

Do 31. 8. Prázdniny s dinosaury – 
letní soutěž pro děti, Čekyně, v pro-
vozní době

Do 31. 8. Tvořivá dílna – zakládáme 
herbář, Henčlov, v provozní době

Do 31. 8. Tvořivá dílna – náramky 
pletené z provázků, Lověšice, v pro-
vozní době

Do 31. 8. Tvořivá dílna – můj kamarád 
dinosaurus, Čekyně, v provozní době

Do 31. 8. Tvořivá dílna – osvěžující 
limonáda, Lýsky, v provozní době

17. 8. Tvořivá dílna – letní dekorace, 
Dluhonice, od 17 hod.

DOSTAVNÍČKO S DIVADLEM
Mezi hradbami

1. 8. Audience – Divadelní studio 
Viktorka, Holešov. Absurdní tra-
gikomedie z pera Václava Havla 
z totalitní doby.

8. 8. Plejtvák – Divadelní spolek 
Svatopluk, DK Hodonín. Česká 
komedie o cestě kostry plejtváka 
z norského pobřeží na pražské 
nábřeží. Komedie o české malosti.

15. 8. Manželé v nesnázích – Diva-
delní spolek Jiří, Poděbrady. Komor-
ní komedie o problémech manželské 
dvojice.

22. 8. Televarieté 2019 – Divadelní 
soubor Amadis, Brno. Uvidíte, co 
jste už určitě viděli, a uslyšíte, co 
jste už určitě slyšeli.

29. 8. Projekt 
N.A.D.Ě.Ž.D.A., K.V.A.S Karviná. 
Astrokomedie o jednom vědeckém 
experimentu na pozadí mise sovět-
ských kosmonautů na Mars.

Představení začínají ve 20 hodin, za 
nepříznivého počasí se přesouvají 
do klubu Teplo.

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ 
SPOLU

CENTRUM SONUS, PALACKÉHO 17A 

1., 22. a 29. 8. Cvičení se smovey 
kruhy, 8.15 hod.

RODINNÉ CENTRUM 
SLUNÍČKO

Až do 31. 8. je Sluníčko pro veřej-
nost uzavřené. Na prázdniny ale 
připravuje dvě akce, a to společ-
ný výlet vlakem do ZOO ve Vyško-
vě a závody kočárků. Účastníci by 
si s sebou měli vzít mobilní telefony 
a nainstalovat aplikaci EPP Pomáhej 
pohybem. Pomůžete tak nasbírat 
body potřebné k získání finanční 
podpory pro Sluníčko. O přesném 
termínu obou akcí se dozvíte na FB 
a webu.

HVĚZDÁRNA PŘEROV
Každý čtvrtek – večerní pozorování 
noční oblohy, od 20 hodin, jen za pří-
znivého počasí.

PROVOZNÍ DOBA PLAVECKÉHO AREÁLU A KOUPALIŠTĚ V PENČICÍCH
Přerovský bazén otevřen 10–20 hod. (dle počasí)     Koupaliště v Penčicích otevřeno 9.30–19 hod. (dle počasí)
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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

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

Dílo pražského grafika a také keramika 
Aleše Vondřicha k nám promlouvá mnoha 
příběhy ze starých časů, kdy pánové 
v cylindrech a dámy v dlouhých róbách 
jezdili na velocipedech a nad jejich hlavami 
se vznášely balony a vzducholodě. Tema-
tikou starých jízdních kol Vondřich nava-
zuje na rodinnou tradici a úspěchy svého 
praprastrýce Augustina, který z cykli-
stických závodů v Rakousko-Uhersku 

a Německu přivezl osm mistrovských titulů. Aleš Vondřich ale nezávodí, zato 
kola a vzducholodě kreslí, a to i na hrnky, které jsou právě k vidění na Trafačce.

Výstavu olomoucké malířky Evy Pešákové si 
mohou návštěvníci prohlédnout do 2. srpna, od 
9. srpna ji vystřídá dílo Kristiana Kodeta. Hodo-
vou výstavu malíře a grafika ze slovutného rodu 
Kodetů zahájí v Galerii města Přerova umělec 
osobně. Kristian Kodet navázal na výtvarnou 
tradici svého dědečka Emanuela a otce Jana, 
kteří byli oba převážně sochaři. Kristian se vydal 
cestou malíře a grafika. Při vernisáži, která začí-
ná v 17 hodin, zazní populární skladby v podání 
dua Michal Sabadáš a Stanislav Smoček. Prodejní 
výstava potrvá do 15. září.

Snové fantazie studentů Gymnázia Jaku-
ba Škody promítnuté do jejich výtvarné 
tvorby jsou v Pasáži k vidění do 9. srpna. 
Od 15. srpna až do září si v Pasáži připo-
meneme listopadové události z roku 1989 
na výstavě fotografií Přerov sametový. 
Zároveň s touto výstavou se otevře další 
–  Ostrůvky svobody – přerovská hudební 
subkultura, jež připomene přerovskou 

undergroundovou scénu a její neoficiální hudební dění před rokem 1989. 
Návštěvníci si mohou prohlédnout snímky z koncertů skupiny Stará dobrá 
ruční práce nebo časopis Mašurkovské podzemné i samizdatový koutek. 

Srpnová výstava v Esu bude věnována 
kresbám, užité grafice a abstraktním 
olejům brněnského rodáka Bohumila 
Nečase. Svým zaměřením je Nečas 
spíše krajinář a portrétista. V jeho 
obrazech se prolíná abstrakce s rea-
lismem, lidská figura nebo tvář bývá 
často výrazným prvkem v abstraktně 
pojatém krajinném prostředí. Bohumil 
Nečas byl také autorem grafické úpravy veletrhů České republiky v zahraničí - 
např. v Paříži a Chicagu. Jeho dílo je zastoupeno ve sbírkách Staatliches Mu  seum 
Schloss Burgk, Ex libris Zentrum v Saale, Ex libris museum Pescara v Itálii. 

1. 8.  10:00 SKLENĚNÝ POKOJ, Bio senior, 
dabing, od 12 let
1. 8.  15:30 TLAPKOVÁ PATROLA, dabing
1. 8.  17:30 SLUNOVRAT, titulky, od 15 let
1. 8.  20:00 RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS 
A SHAW, titulky, od 12 let
2. 8.  18:00 ŽENY V BĚHU, česky, od 12 let
2. 8.  20:00 DĚTSKÁ HRA, titulky, od 15 let
3. 8.  17:30 BOHEMIAN RHAPSODY, titulky,  
od 12 let
3. 8.  20:00 SLUNOVRAT, titulky, od 15 let
4. 8.  15:00 RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS 
A SHAW, titulky, od 12 let
4. 8.  17:30 ZELENÁ KNIHA, Bio senior, titulky
4. 8.  20:00 TERORISTKA, česky, od 12 let
5. 8.  17:30 MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ  
HROZBA 3D, dabing
5. 8.  20:00 ANNABELLE 3, titulky, od 15 let
6. 8.  15:30 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2, dabing
6. 8.  17:30 LÉTO S GENTLEMANEM, akce Levné 
úterý
6. 8.  19:30 RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS 
A SHAW, titulky, od 12 let
7. 8.  17:30 SLUNOVRAT, titulky, od 15 let
7. 8.  20:00 BÍLÝ, BÍLÝ DEN, akce Vary ve vašem 
městě, titulky, od 15 let
8. 8.  10:00 ŽENY V BĚHU, Bio senior, česky,  
od 12 let
8. 8.  15:30 TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK, 
dabing
8. 8.  17:30 ŽENY V BĚHU, od 12 let
8. 8.  19:30 NOČNÍ MŮRY Z TEMNOT, titulky,  
od 15 let
9. 8.  17:30 RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS 
A SHAW, titulky, od 12 let
9. 8.  20:00 DĚTSKÁ HRA, titulky, od 15 let

10. 8.  17:30 TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK 3D, 
dabing
10. 8.  20:00 TERORISTKA, od 12 let
11. 8.  10:00 DO KRYTŮ, PŘEROVE! 
11. 8.  11:00, 12:00 a 13:00 PROHLÍDKA  
PROTIATOMOVÉHO KRYTU A JEHO ZÁZEMÍ
11. 8.  15:30 TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK, 
dabing, přístupný
11. 8.  18:00 ŽENY V BĚHU, Bio senior, česky,  
od 12 let
11. 8.  20:00 RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS 
A SHAW, titulky, od 12 let
12. 8.  17:30 BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ, dabing, od 12 let
12. 8.  20:00 NOČNÍ MŮRY Z TEMNOT, titulky,  
od 15 let
13. 8.  15:30 MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ 
HROZBA, dabing
13. 8.  17:30 YESTERDAY, akce Levné úterý,  
titulky, od 12 let 
13. 8.  20:00 ANNABELLE 3, titulky, od 15 let
14. 8.  17:30 TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK 3D, 
dabing
14. 8.  20:00 V LÁSCE A VÁLCE, titulky, od 15 let
15. 8.  10:00 ROCKETMAN, Bio senior, titulky  
15. 8.  15:30 WILLY A KOUZELNÁ PLANETA, 
dabing
15. 8.  17:30 SPIDER MAN: DALEKO  
OD DOMOVA, DABING, od 12 let
15. 8.  20:00 TENKRÁT V HOLLYWOODU, titulky, 
od 15 let
16. 8.  17:30 DĚTSKÁ HRA 2D, titulky, od 15 let
16. 8.  20:00 TENKRÁT V HOLLYWOODU, titulky, 
od 15 let
17. 8.  17:30 MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ 
HROZBA, dabing
17. 8.  20:00 NOČNÍ MŮRY Z TEMNOT, titulky, od 
15 let

18. 8.  15:30 WILLY A KOUZELNÁ PLANETA 3D, 
dabing
18. 8.  17:30 ZRODILA SE HVĚZDA Bio senior, 
titulky, od 12 let
18. 8.  20:00 RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS 
A SHAW, titulky, od 12 let
19. 8.  17:30 ANNABELLE 3, titulky, od 15 let
19. 8.  20:00 TENKRÁT V HOLLYWOODU, titulky, 
od 15 let
20. 8.  15:00 MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ 
HROZBA 3D, dabing
20. 8.  17:30 SPIDER MAN: DALEKO OD DOMOVA, 
dabing, od 12 let
20. 8.  20:00 LOVENÍ, akce Levné úterý, od 12 let
21. 8.  17:30 SLUNOVRAT, titulky, od 15 let
21. 8.  20:00 TENKRÁT V HOLLYWOODU, titulky, 
od 15 let
22. 8.  10:00 BOHEMIAN RHAPSODY, Bio senior, 
titulky, od 12 let
22. 8.  15:30 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2, 3D, 
dabing
22. 8.  17:30 ANNA, titulky, od 15 let
22. 8.  20:00 KRVAVÁ NEVĚSTA, titulky, od 15 let
23. 8.  17:30 TERORISTKA, česky, od 12 let
23. 8.  20:00 KRVAVÁ NEVĚSTA, titulky, od 15 let
24. 8.  17:30 SPIDER MAN: DALEKO  
OD DOMOVA 3D, dabing, od 12 let
24. 8.  20:00 TENKRÁT V HOLLYWOODU, titulky, 
od 15 let
25. 8.  10:00 HODINÁŘŮV UČEŇ
25. 8.  15:30 Muži v černém: Globální hrozba, 
dabing
25. 8.  18:00 ZRANĚNÁ SRDCE, Bio senior, titulky, 
od 15 let
25. 8.  20:00 ANNA, titulky, od 15 let
26. 8.  17:30 PAVAROTTI, titulky, od 12 let

26. 8.  20:00 DĚTSKÁ HRA, titulky, od 15 let
27. 8.  10:00 MIA A BÍLÝ LEV, dabing
27. 8.  15:30 SPIDER MAN: DALEKO  
OD DOMOVA 3D, dabing, od 12 let
27. 8.  18:00 ANNABELLE 3, titulky, od 15 let
27. 8. 20:00 JOHN WICK 3, akce Levné úterý, 
titulky, od 15 let
28. 8.  18:00 ŽENY V BĚHU, od 12 let
28. 8.  20:00 MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ  
HROZBA, titulky
29. 8.  10:00 TERORISTKA, Bio senior, česky, 
od 12 let
29. 8.  15:30 ANGRY BIRDS VE FILMU 2, dabing
29. 8.  17:30 PŘES PRSTY, od 12 let
29. 8.  20:00 KRVAVÁ NEVĚSTA, titulky, od 15 let
30. 8.  17:30 PŘES PRSTY, česky, od 12 let
30. 8.  20:00 TENKRÁT V HOLLYWOODU, titulky, 
od 15 let
31. 8.  17:30 BOHEMIAN RHAPSODY, titulky,  
od 12 let
31. 8. 20:00 RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS 
A SHAW, titulky, od 12 let

BIJÁSEK
4. 8.  10:00 POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU      
Bijásek 2D, dabing přístupný

DÍLNIČKY S PROMÍTÁNÍM PRO DĚTI
6. 8.  9:00 LVÍ KRÁL –  tvořivé dílničky, od 10:00 
film Lví král
13. 8.  9:00 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 –  tvořivé 
dílničky, v 10:00 film Tajný život mazlíčků 2
20. 8.  9:00 TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK – 
tvořivé dílničky, v 10:00 film Toy story 4: Příběh 
hraček


