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„Plný břuch“, šermíři, řemeslníci i mučírna – 
takové budou letos Svatovavřinecké hody

Hradby rozezní koncerty 
Hudební léto na hradbách  
bude, ovšem ve znamení  
změn. 
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Představujeme místní části
Popovice by si přály vlastní  
kulturní dům.  
 
 STRANA 6

Letošní hodování v Přerově poznamenala koronavirová pandemie, 
a tak namísto tří dnů proběhnou přerovské Svatovavřinecké hody 
jen v neděli 9. srpna a hodové veselí ovládne pouze Horní náměstí. 
Ovšem co se nemění, je nabitý kulturní program a historický jarmark, 
který začne v deset hodin ráno a potrvá do pěti hodin odpoledne.

Jedno z  největších lákadel loňských přerovských hodů – provazochodkyně. Diváky pobaví 

i v letošním roce.  Foto | Město Přerov

Počet lidí na ubytovnách se snižuje, bezdomovců v ulicích je teď o něco více
K  poslednímu  červnu  fungo-

valo v Přerově celkem deset uby-
toven,  přitom  ještě  před  sedmi 
lety  byl  jejich  počet  dvojnásob-
ný. Ke snížení dochází průběžně 
od  roku  2013,  kdy  sociální  pra-
covníci  magistrátu  začali  s  je-
jich monitoringem. Ten se zamě-
řuje třeba i na to, jestli ve městě 
nevzniká  nová  ubytovna.  Pod-
le  posledních  výsledků  ubyl  na 
ubytovnách  počet  osob  i  rodin 
s dětmi. „Došlo ke snížení počtu 
ubytovaných osob o 6,8 procenta 

–  na  287  osob,  snížil  se  i  po-
čet  ubytovaných  rodin  s  dětmi 
o  12,9,“  přiblížil  náměstek  pře-
rovského primátora Petr Kouba. 
Zatímco  počet  osob  žijících 

na  ubytovnách  se  trvale  snižu-
je, přibývá lidí, kteří žijí na ulici. 
Zatímco vloni město Přerov evi-
dovalo 26 lidí bez přístřeší, letos 
je  jejich  podle  nedávného  sčítá-
ní  37.  „Nejčastěji  jde  o  ty,  kteří 
se vrací z výkonu trestu nebo ze 
zahraničí, migrující osoby a o je-
dince,  kteří  byli  vypovězeni 

Počet lidí žijících  
na ubytovnách v Přerově
2018  350 osob
2019  308 osob
do 30. 6. 2020  287 osob

z  bytů  nebo  ubytoven,“  dodal 
Kouba.  Lidé  bez  domova  mo-
hou od konce loňského roku vy-
užívat  nové nízkoprahové denní 
centrum  Lorenc,  které  aktuál-
ně  navštěvuje  přibližně  šedesát  
klientů.   fli

Historický  jarmark  nabídne 
rozmanitý  sortiment.  Náměs-
tí  zaplní na čtyřicet  stánků, no-
vinkou  bude  stánek  s  dobovou 
kuchyní  Plný  břuch,  ve  kterém 
mohou  zájemci  ochutnat  dobo-
vá  jídla  podle  středověkých  re-
ceptur.  K  vidění  budou  tradiční 
řemesla,  třeba  šikovné  ruce  ko-
šíkářů nebo  řezbářů,  jejichž  vý-
robky  si  mohou  lidé  také  kou-
pit. Kdo bude chtít, může si třeba 
i  ozdobit  skleničku  technikou 
pískování  pod  dohledem  sklá-
řů. Už po osmé zavítá do Přerova 
i mistr knihtisku ze slovinského 
hradu Bled.

Přerovští šermíři představí 
nový hororový epos
Na pódiu  bude  k  vidění  řada 

tanečních,  hudebních  a  šermíř-
ských  vystoupení.  V  deset  ho-
din dopoledne zahájí svatovavři-
necké hodování taneční skupina 
historických  a  scénických  tanců 

z  období  středověku  a  renesan-
ce Vere Grátia z Napajedel. O půl 
hodiny později pronese slavnost-
ní slovo k hodům primátor Pře-
rova Petr Měřínský a děkan Jo-
sef Rosenberg. Po obědě roztančí 
návštěvníky středověká hudební 
kapela z Maďarska Sovinius Va-
ppae.  S  hradrockovou  hudbou 
přijede do Přerova brněnská ka-
pela Quanti Minoris. 
„Návštěvníci  se  mohou  těšit 

na hranické pouliční divadlo Ti-
lia, na kejklíře s provazochodky-
ní, šermířské skupiny ze Štram-
berka,  z  Velkých  Losin,  z  Brna 
a  také  na místní  přerovské  šer-
míře Markus M,  kteří  si  pro  le-
tošní  rok  připravili  nový  epos 
s prvky hororu, romantiky a de-
tektivky  s  názvem  Záhada  hra-
du na blatech,“ nastínil část pro-
gramu za organizátory akce Petr 
Novotný.  Na  závěr  hodovní-
ho  dne  vystoupí  na  pódiu  sym-
phonic-folk  metalová  brněnská 

kapela  Wolfarian.  Osmičlennou 
skupinu  charakterizují dva kon-
trastující hlasy – hrubý mužský 
a jemný ženský zpěv. Kromě ná-
strojů typických v metalové hud-
bě  je  doplňují  libozvučné melo-
die houslí, příčné flétny a kláves.

Souběžně  bude  probíhat 
zábavný  program  také  pod 
hradbami. Kromě dobových her 
tady budou ke zhlédnutí ukázky 
práva útrpného, které budou do-
plněny přednáškami o mučicích 
nástrojích.   fli

Stále se v Přerově snižuje i počet ubytoven. 

Takto před rokem zahájili dělníci demolici 

jedné z  bývalých ubytoven Chemik v  ulici 

Velké Novosady.  Foto | Město Přerov
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Začala stavba nové sušárny pro odpadní kal 

Přerované chtěli vysokou trávu,  
teď mnozí volají zase po sekačkách

I když se propouštělo, stále je na trhu 
práce poptávka po zaměstnancích

Vyšší  tráva  ve městě  a  louka 
na náměstí Přerovského povstá-
ní – tak mělo vypadat letošní se-
kání  trávy  v  Přerově.  Šlo  o  ex-
periment,  díky  kterému  chtělo 
město Přerov vyjít vstříc  jak za-
stáncům sečení trávy, tak i těm, 
kterým vysoká tráva vadí. Jenže 
kvůli  vydatným  dešťům  je  trá-
va přerostlá a správci zeleně řeší 
desítky stížností Přerovanů, kte-
rým  se  nelíbí,  že  mají  trávu  až 
nad kolena. 
„Víme, že když necháme trávu 

přerůst, tak tím je potom kompli-
kovanější ji posekat. Vysoká trá-
va v sobě po deštích drží hodně 
vody a sekačky se zahlcují. Půda 
je navíc podmáčená a nelze na ni 
najet hned druhý den, protože se 
tvoří  koleje.  Plochy  připomína-
jí  spíše  strniště na poli. Z mého 
pohledu  nelze  dopředu  hovořit 

Ze  všech  okresů  v  Olomouc-
kém  kraji  došlo  v  tom  přerov-
ském během června k největšímu 
nárůstu absolutního počtu neza-
městnaných, a to o 102 osob. Pře-
rovsko  se  tak  zařadilo  na  druhé 
místo za Jesenickem s nejvyšším 
podílem  nezaměstnaných  osob. 
Přesto podle analytika trhu prá-
ce Krajské pobočky Úřadu práce 
ČR v Olomouci Jaroslava Mikša-
níka  nezaměstnanost  v  přerov-
ském okrese vzrostla překvapivě 
jen málo.
„Je  vidět,  že  i  navzdory  pro-

pouštění,  které  u  některých  fi-
rem  v  přerovském  okrese  pro-
bíhá,  pořád  existují  na  druhé 
straně  i  jiné  společnosti,  kte-
ré mají dostatek zakázek a které 
využívají  této situace, kdy  je ko-
nečně  na  trhu  nějaká  pracovní 
síla.  Vzhledem  k  okolnostem  je 

tak  až  překvapivé,  jak málo  ne-
zaměstnanost vzrostla,“ upřesnil 
Mikšaník.
Nezaměstnanost  na  Pře-

rovsku  se  meziročně  navý-
šila  o  31  procent,  a  překroči-
la  tak  čtyřprocentní  hranici. 
Na  úřadech  práce  bylo  v  červ-
nu o 840 lidí více než ve stejném 
období  v  loňském  roce.  Volných 
pracovních míst bylo 1388, což je 
o 200 méně než v předcházejícím 
měsíci a o 470 méně než vloni. 
„Přestože počet volných pra-

covních  míst  poměrně  výrazně 
klesl  o  16  procent,  jejich  struk-
tura  se  dramaticky  nezměnila. 
Mezi  nejžádanější  profese  stále 
patří například strojírenské po-
zice, montážní dělníci,  skladní-
ci, řidiči a různé pomocné a ne-
kvalifikované  profese,“  doplnil 
Mikšaník.   fli

o vynechání některé ze sečí a  je 
na místě řídit se aktuálními kli-
matickými  podmínkami,“  řekl 
technicko-provozní  náměstek 
Technických služeb města Přero-
va Tomáš Lolek. 
Pracovníci technických služeb 

tak vyjeli do ulic v prodloužených 
směnách, a pokud to počasí dovo-
lí, tak plánují pracovat i o víken-
dech.  A  to  na  všech  dostupných 
strojích – snaží se kvůli deštivé-
mu  počasí  dohnat  ztracený  čas. 
„Snahou  je napravit vzhled  trav-
natých ploch, abychom zase moh-
li  sekat  na  optimální  výšku  při-
bližně  deseti  centimetrů.  Pokud 
přijdou tropy, bude se sekat tráva 
méně často, pokud se vrátí dešti-
vé počasí, budeme sekat dle har-
monogramu sečí jako v minulých 
letech,“  dodal  náměstek  přerov-
ského primátora Michal Zácha.  fli

Zajistit hygienizaci kalů – to je 
úkol, před nímž teď stojí společ-
nost Vodovody a kanalizace Pře-
rov. Po  roce 2022 musí  splňovat 
zpřísněné  podmínky  pro  likvi-
daci odpadních kalů z odpadních 
vod, jak si žádá příslušná vyhláš-
ka. Letos v červenci se proto zača-
lo se stavbou nízkoteplotní sušár-
ny  s  výkonem 9  a  půl  tisíce  tun 
za  rok,  která přijde na  180 mili-
onů korun.  Společnost má na ni 
přislíbenou  dotaci  z  prostřed-
ků  Operačního  programu  život-
ní prostředí ve výši 25 procent ze 
způsobilých nákladů. 

„Aby  mohla  být  sušárna  in-
stalována,  je  nutno  nejdří-
ve  demontovat  původní  kalo-
lisy,  postavit  novou  budovu  na 
odvodnění  kalů  a  namontovat 
nové  odstředivky,“  nastínil  ře-
ditel  Vodovodů  a  kanalizací 
Přerov Miroslav  Dundálek.  Vy-
stavěna bude ještě celá řada do-
provodných  objektů  –  jako  na-
příklad kotelna či biofiltr, nutné 
jsou i přeložky sítí. Všechny prá-
ce  budou  probíhat  za  plného 
provozu ČOV a bez vlivu na její 
chod či účinnost čištění odpad-
ních vod.

Sušárna  má  navíc  zpracová-
vat  odpadní  kal  i  z  dalších  čis-
tíren  v  Hranicích,  Lipníku  nad 
Bečvou a v Kojetíně, odkud bu-
dou  odvodněné  kaly  dováženy 
k  vysušení.  „Po  vysušení  bude 
mít  kal  sušinu  zhruba  90pro-
centní,  bude  ho  vyproduková-
no 2 400 tun za rok a bude plně 
hygienizován,“ doplnil předseda 
představenstva  společnosti  VaK 
Přerov  Michal  Zácha.  Jak  dále 
upřesnil, vysušený kal musí být 
dále předán k energetickému vy-
užití, což je podmínkou přislíbe-
né dotace. lech

Stavba byla zahájena v červenci slavnostním poklepáním kamene.  Foto | Město Přerov

OTÁZKA PRO...

... výrobně technického náměst-
ka ze společnosti Vodovody a ka-
nalizace Přerov Jindřicha Mrvu

Jak převoz kalů  
zatíží dopravu v Přerově?

„Připravovaný způsob likvida-
ce kalů z čistírny odpadních vod 
Přerov, Lipník a Hranice prakticky 
nepovede k navýšení dopravní 
zátěže. Již dnes jsou kaly vyváže-
ny k likvidaci ve stejném množ-
ství, jak tomu bude po zprovoz-
nění sušárny. Podle našich bilancí 
bude kal odvážen z čistírny od-
padních vod v Hranicích jedním 
vozidlem průměrně jedenkrát za 
tři pracovní dny a z čistírny od-
padních vod v Lipníku jedním 
vozidlem průměrně jedenkrát za 
šest pracovních dnů.
Pokud jde o zatížení dopravních 
cest, u příjezdních komunika-
cí k čistírnám odpadních vod se 
nic nezmění, od nich pak bude 
kal převážen v souladu s obec-
ně platnými dopravními před-
pisy po silnicích I. a II. třídy smě-
rem na čistírnu odpadních vod 
v Přerově – u Henčlova. Hmot-
nost kalu vyváženého k likvidaci 
v současných podmínkách z této 
čistírny se po zprovoznění sušár-
ny významně sníží.”
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Pěší trasa ve Wilsonově ulici prochází opravou 
Až do září se budou spravovat 
dvacet let staré chodníky 
v centru Přerova, konkrétně 
ve Wilsonově ulici, která je 
spojnicí mezi Masarykovým 
a Žerotínovým náměstím. 

Wilsonova ulice je spojnicí mezi Masarykovým a Žerotínovým náměstím. V současné době 

prochází ulice opravou chodníků, která potrvá do poloviny září.    Foto | Město Přerov

Práce  provádějí  Technické 
služby města Přerova a přijdou na 
250  tisíc  korun.  Zóna  je  od  čer-
vence uzavřena jak pro auta záso-
bování, tak i pro cyklisty – chodci 
mohou trasu využívat v omezené 
míře.
„Jde o  lokální úpravy uvolně-

ných dlaždic, prořezání a úpravu 
poškozených  spár  žulové  dlažby. 
Oprava  je  nezbytná,  pokud  by-
chom situaci neřešili, uvolnila by 
se celá dlažba a náklady na opra-
vu by byly v milionech,“ vysvětlil 
náměstek přerovského primátora 

Michal  Zácha.  První  část  rekon-
strukce začala v červenci a potr-
vá do 8.  srpna – deset  dnů bylo 
určeno  pro  samotnou  opravu 
a dalších deset dnů pro technolo-
gickou přestávku, nutnou pro vy-
zrání betonů a spárovacích malt. 
Další  etapy  mají  být  prováděny 
ve  stejném režimu,  a  to  v  termí-
nech 9. až 28. srpna a 29. srpna až 
18. září. Rekonstrukce postupuje 
od Masarykova náměstí směrem 
k Žerotínovu.
Oprava  uvolněných  dlaždic 

přináší  komplikaci  autům,  kte-
rá  v  této nákupní  zóně  zásobují 
obchody,  zákazová  značka  sem 
nepustí  ani  cyklisty.  Chodcům 
je  vstup  umožněn,  ale  do  aktu-
álně  rekonstruovaných  částí  se 
v rámci jednotlivých etap nedo-
stanou.  lech

Podjezdy v Předmostí a Lýskách se postupně uzavřou, na řidiče čekají objížďky
Vloni  na  podzim  zahájila 

Správa železnic rekonstrukci že-
lezničního uzlu,  která  se dotýká 
i Přerova.  Jde o investici za téměř 
4 miliardy korun. Na cestující na 
hlavních  koridorových  tratích 
Olomouc-Ostrava a Břeclav-Ost-
rava a na řidiče čekalo v důsled-
ku stavby několik omezení. Dal-
ší  přijdou  na  řadu  teď.  V  plánu 
je  totiž  u  podjezdu  v  Předmostí 
rozšíření  mostu  z  každé  strany 
zhruba o jeden metr, což má při-
nést lepší obslužnost samotných 
kolejí.  A  na  úpravy  čeká  i  pod-
jezd  v  nedalekých  Lýskách,  kde 
dojde k demolici stávající mostní 

konstrukce  a  vybudování  zce-
la nové. Až do 30. listopadu jsou 
proto ve městě plánovány částeč-
né i úplné uzavírky.
„Rekonstrukce  je  rozdělena 

do deseti etap, o objízdných tra-
sách  na  hlavních  tazích  rozho-
doval Olomoucký kraj. Jsem rád, 
že se nám povedlo prosadit, aby 
z Předmostí mohly jezdit autobu-
sy – v původním návrhu se s tím 
totiž  nepočítalo.  Cesta  z  Přero-
va na Olomouc bude podjezdem 
vždy umožněna, výjimku budou 
tvořit  tři  noční  úplné  uzavírky,“ 
uvedl  radní  pro  dopravu Tomáš 
Navrátil.

Realizátoři  stavby  slibují,  že 
přestavbou  železničního  uzlu 
Přerov dojde ke  zvýšení  kapaci-
ty tratí, které slouží osobní i ná-
kladní dopravě a k vytvoření no-
vých  nebo  zlepšení  stávajících 
přestupních  terminálů  mezi  že-
leznicí  a  městskou  hromadnou 
dopravou.  Po  dokončení  všech 
dílčích staveb má dojít k moder-
nizaci  železničního  uzlu  mezi 
Přerovem  a  Prosenicemi,  Dlu-
honicemi a Prosenicemi a Přero-
vem a Dluhonicemi,  který  kvůli 
nedostatečným  technickým  pa-
rametrům a zhoršujícím se pod-
mínkám  představoval  hlavní 

ROZPIS UZAVÍREK A OBJÍZDNÝCH TRAS, KTERÉ SI TATO REKONSTRUKCE VYŽÁDÁ

Etapa 1:  29. 7. – 8. 8. * Úplná uzavírka podjez-
du v Lýskách. Do Vinar se motoristé dostanou 
pouze přes Předmostí. Doprava obousměr-
ně podjezdem I/55 (Lidl). Spoje MHD linek 
925102 a 925112 pojedou dále směr Vinary/
Přerov. Autobusy neobslouží zastávku Přerov/
Lýsky. Náhradou za zrušenou zastávku Pře-
rov/Lýsky bude zastávka Přerov/Lýsky u pod-
jezdu. Občané z Lýsek budou nuceni projít 
zemědělským podjezdem u Sibomu, aby se 
dostali na autobusovou zastávku.

Etapa 2: 8. 8. – 9. 8. * Jde o 12hodinovou úpl-
nou uzavírku (19:00–7:00) podjezdu do Před-
mostí. Doprava obousměrně – přejezd Dluho-
nice, jednosměrně – podjezd Lýsky (směrem 
Vinary –> Lýsky). V průběhu úplné uzavírky 
bude provoz řízen pracovníky stavby přes 
místní část Dluhonice.

Etapa 3: 9. 8. – 27. 8. * Jedná se o částeč-
nou uzavírku poloviny vozovky a jednoho 

chodníku v podjezdu do Předmostí (zpřístup-
něn bude chodník u Lidlu). Dále jde o částeč-
nou uzavírku poloviny vozovky v podjezdu 
v Lýskách.  Doprava jednosměrně – podjezd 
I/55 (Lidl) ven z města, podjezd Lýsky (smě-
rem Vinary –> Lýsky).

Etapa 4: 27. 8. – 12. 9. * Částečná uzavírka 
podjezdů v Předmostí i v Lýskách. Průjezd 
bude umožněn v Předmostí směrem ven 
z města – a v Lýskách směrem od Vinar. Do-
prava jednosměrně – podjezd I/55 (Lidl) ven 
z města, podjezd Lýsky (směrem Vinary –> 
Lýsky).

Etapa 5: 12. 9. – 13. 9. *  Jde o 12hodinovou 
úplnou uzavírku (19:00–7:00) podjezdu do 
Předmostí. V průběhu úplné uzavírky bude 
provoz řízen pracovníky stavby přes místní 
část Dluhonice. Doprava obousměrně – pře-
jezd Dluhonice, jednosměrně – podjezd Lýsky 
(směrem Vinary –> Lýsky).

Etapa 6: 13. 9. – 31. 10. * Částečná uzavírka 
podjezdů v Předmostí i v Lýskách. Doprava 
jednosměrně – podjezd I/55 (Lidl) ven z měs-
ta, podjezd Lýsky (směrem Vinary –> Lýsky).

Etapa 7: 31. 10. – 1. 11. * Jde o 12hodinovou 
úplnou uzavírku (19:00–7:00) podjezdu do 
Předmostí. Doprava obousměrně – přejezd 
Dluhonice, jednosměrně – podjezd Lýsky 
(směrem Vinary –> Lýsky).

Etapa 8: 1. 11. – 6. 11. * Částečná uzavírka pod-
jezdů v Předmostí i v Lýskách. Doprava – jed-
nosměrně – podjezd I/55 (Lidl) ven z města, 
podjezd Lýsky (směrem Vinary –> Lýsky).

Etapa 9: 6. 11. – 15. 11. * Částečná uzavír-
ka podjezd v Lýskách. Doprava obousměrně 
podjezdem I/55 (Lidl), jednosměrně podjezd 
Lýsky (směrem Vinary –> Lýsky).

Etapa 10: 15. 11. – 30. 11. * Úplná uzavírka 
podjezdu v Lýskách. Doprava obousměrně 
podjezdem I/55 (Lidl).

překážku  na  české  železniční 
síti a na koridorech Pobaltí, Ja-
dranu a Rýna.
Součástí  této  rekonstrukce 

je i stavba tubusu pod tratí, kte-
rý  zlepší  situaci  cyklistům mí-
řícím  z  Přerova  do  Předmostí 
a naopak – už se nebudou mu-
set  dělit  o  chodník  s  pěšími, 
dostanou  svou  vlastní  trasu. 
Stavba  železobetonového  tubu-
su  o  rozměrech  zhruba  3  krát 
3  metry  stále  probíhá.  Nachá-
zí se kousek dál od současného 
podjezdu  –  směrem  k  prodej-
ně  Lidl  –  a  hotový  by měl  být 
v příštím roce.   lech
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Senioři mohou vyrazit na vycházku s vnoučaty

Očima architektky: Namísto malebné Šířavy nevzhledné asfaltové parkoviště

Takto vypadala ocelová podpůrná konstrukce 

pro železobetonovou kupuli z doby výstavby 

zastřešení kina Hvězda.  Foto | Město Přerov 

I v druhém pololetí připravilo město Přerov řadu zajímavých akcí pro 
seniory. Zájemci si mohou vybírat z událostí sportovních, kulturních 
i cestovatelských. Některé z nich jsou navíc zaměřeny nejen na starší 
občany, ale také na mladší generaci. „Novinkou by měl být důraz na 
mezigenerační aktivity, neboť setkávání a propojování generací, 
třeba i na našich akcích, je nesmírně důležité,“ řekl náměstek 
přerovského primátora Petr Kouba. 

Tušíte, které přerovské náměs-
tí mělo být v druhé polovině dva-
cátého  století  novým  centrálním 
náměstím  i  s  radnicí  a  namísto 
toho  je  dnes  spíše  parkovištěm? 
Začtěte  se  do  dalšího  příspěvku 
městské architekty Alice Michál-
kové  a  dozvíte  se  něco  víc  nejen 
o  tomto  náměstí,  ale  i  něco  víc 
z historie Přerova. Dál už pokra-
čuje městská architektka. 
„Bylo  by  zajímavé  si  předsta-

vit,  jak  malebně  by  dnes  mohla 
vypadat souvislá řadová zástavba 
Šířavy. Někdejší, pro region Pře-
rovska  tolik  typická  náves  s  řa-
dovými  domy  musela  ustou-
pit  budovatelským  vizím  60.  let 
20. století. Postupně začala vzni-
kat  nová  sídliště  Šířava  I.,  Šířa-
va II. z montovaných panelových 
domů  takzvané  G57  s  charakte-
ristickými  nárožními  průchody. 
Centrem nové výstavby mělo být 
nové hlavní náměstí s radnicí, di-
vadlem, později obchodním cent-
rem, budovou Okresního výboru 

Komunistické  strany  Českoslo-
venska, kinem – dnešní náměstí 
Přerovského  povstání.  Umístění 
nového centra v prostoru někdejší 
Šířavy bylo zvoleno s ohledem na 
pozici mezi historickým centrem 
a nádražím a na potenciál vytvo-
ření nové propojující městské osy. 
Místo  však  dodnes  novým  cent-
rem není. 

Náměstí  
Přerovského povstání
Hranice  prostoru  mezi  frek-

ventovanými ulicemi Komenské-
ho, třídy 17. listopadu a Čechovou 
sice částečně uzavírá budova poli-
kliniky, obří novostavba obchod-
ní Galerie, veřejné prostranství je 
však tak rozlehlé – vždyť náměstí 
TGM by se sem vešlo pětkrát – že 
vnímání prostoru jako náměstí je 
značně rozpačité. Postupem času 
se tak prostranství mění v jakýsi 
volný park, z něhož jsou ukrajová-
ny stále větší asfaltové plochy pro 
parkování. 

Kino slouží i jako kryt
Potenciál náměstí Přerovské-

ho  povstání  zatím  zůstává  ne-
objeven. A přitom v  jeho  středu 
stojí  objekt  v  mnoha  ohledech 
velmi  zajímavý  –  kino  Hvězda. 
Tato  tvarově  jednoduchá  stavba 
s  hlavní  pravoúhlou  jednopod-
lažní  hmotou  a  centrálním  vál-
covým objemem s kupolí krytou 
plechovým  obložením  vznikla 

v  70.  letech.  Tvarosloví  stavby 
určuje  funkce  stavby,  ovšem ni-
koli  funkce  kinematografická, 
ale funkce bezpečnostní. Prostor 
hlavního sálu a prostory pod ním 
byly  navrženy  jako  kryt  civilní 
ochrany  obyvatelstva.  Střechu 
sálu  tvoří  železobetonová  kupo-
le s vnitřní doplňkovou ocelovou 
nosnou kostrou, dveře sálu mají 
skryté dvojníky v podobě silných 
bezpečnostních  ocelových  vrat, 
pod hledištěm  sálu  jsou  chodby 
krytu a například i rozměrná ná-
drž na vodu.
Díky  své  jednoznačné  tvaro-

vé  kompozici  je  stavba  zajímavá 
i  z  pohledu  architektury.  I  sou-
sední  stavba  obchodní  Galerie 
se kinem inspirovala. Za zmínku 
stojí dochované interiérové vyba-
vení kina s kontrastem jednodu-
chého foyeru s dřevěným oblože-
ním a sofistikovaným plastickým 
čalouněným  akustickým  oblože-
ním kinosálu či prostor nové ka-
várny v nároží kina.“   ala

Jde například o vycházku na-
plánovanou na 19. srpna „Jdeme 
společně“,  která  je  určena  nejen 
pro seniory a jejich vnoučata, ale 
i  pro  širokou  veřejnost. Účastní-
ci se projdou kratší  trasou nauč-
né  stezky  „Přerovským  luhem“ 
kolem  Laguny,  kde  budou  při-
pravena  stanoviště  se  zábavný-
mi  a  interaktivními  úkoly.  Chy-
bět nebude doprovodný program 
v městském parku Michalov, kde 
se  zároveň  budou  prezentovat 
i neziskové organizace poskytující 
služby pro seniory a rodiny s dět-
mi.  Podobně  laděný  bude  také 
říjnový  víkendový  aktivní  pobyt 
v příjemném prostředí – ponese 
název „Hurá na výlet s vnoučaty“ 
a měl by oslovit jak děti, tak právě 
i jejich prarodiče. 
Ze  sportovních  událostí  jsou 

velmi populární tradiční Sportov-
ní hry seniorů Olomouckého kra-
je, které se v letošním roce kvůli 
koronavirové pandemii uskuteční 

namísto v květnu 6. srpna v Olo-
mouci.  Loňského  čtvrtého  roč-
níku se zúčastnilo na dvě stovky 
sportovců starších 60 let, některé 
týmy přijely dokonce i ze Sloven-
ska a Polska.

Na tábor jsou ještě volná místa
Senioři,  kteří  dají  přednost 

raději kultuře, se mohou zúčast-
nit  Hudebního  dne,  který  je  na 
programu  na  sklonku  letních 
prázdnin  –  konkrétně  25.  srp-
na. Na letní divadelní scéně mezi 
hradbami  přerovského  zámku, 
pod  širým  nebem,  vystoupí  só-
listé  opery  Moravského  divadla 
v Olomouci  –  v  případě  nepříz-
nivého počasí se bude akce konat 
v  slavnostní  zámecké  síni  pře-
rovského zámku. Vstupné se vy-
bírat  nebude,  je  však  nutné  po-
čítat  s  tím,  že  kapacita  akce  je 
maximálně padesát osob. „Hrad-
by ožijí i o den později, ve středu 
26.  srpna,  tentokrát  divadlem. 

Divadelní  soubor  z  Kroměříže 
přiveze  do  Přerova  představení 
Velká zebra. I tato akce je pouze 
pro padesát návštěvníků,“ dodal 
Kouba.
Dříve  narození,  ale  stále  ak-

tivní Přerované, mají  ještě mož-
nost  přihlásit  se  na  Táborovou 
školu  v  přírodě,  která  proběh-
ne  v  září  v  areálu  rekreačního 

střediska v Domašově – a  to od 
7. do 12. září. Seznam všech pro-
seniorských  a  mezigeneračních 
akcí  je  zveřejněn  na  webových 
stránkách  města  Přerova,  kde 
budou  postupně  doplněny  i  po-
drobné  informace  k  programu 
u jednotlivých akcí.   fli

Pro přerovské seniory pořádá město každoročně několik akcí. V loňském roce to bylo například 

Senior symposium 2019, díky kterému se mohli dříve narození setkat se skupinou profesionálů 

působících v nejrůznějších oblastech péče o seniory.  Foto | Město Přerov

WWW.PREROV.EU
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INZERCE

Hradby ožijí muzikou, koncerty budou čtyři

„Našim  původním  zámě-
rem  bylo  uspořádat  půlkula-
tiny  v  duchu  pořádné  oslavy. 
Neměla  chybět  outdoorová  fo-
tovýstava  z  uplynulých  ročníků 
a vodní  show na  řece,  vše vedle 
dobré  muziky  zasazené  do  ku-
lis  takzvaného  barevného  léta. 
Plánovali  jsme  barevné  úterky, 
které  bychom  dopředu  avizova-
li,  a  chtěli  jsme  se  pokusit  Pře-
rovany  obléci  pokaždé  do  jiné 
barvy,  a  zpestřit  tak  zábavu  na 

hradbách,“ popsala Lada Galová. 
Jenže současná vážná atmosféra 
tomu letos nenahrává.
Snahou  organizátorů  je  po-

stavit  srpnový  program  tak, 
aby  alespoň  částečně  kopíroval 
to  nejlepší,  co  hradby  nad  ře-
kou od roku 2016 zažily. „V úte-
rý 4. srpna přivítáme Lorda Bis-
hopa  z  USA,  jehož  vystoupení 
před třemi lety bylo doslova str-
hující, a opět se můžeme těšit na 
jeho typický temperament, který 

je  směsí  syrového  rocku,  pun-
ku  a  dokonce  i  voodoo,“  řekla 
Galová.  Druhé  hradby  proběh-
nou  v  duchu  alternativy  s  čes-
kým  Bandabandem,  jehož  pozi-
tivní náboj obrátí každý koncert 
v  jedinečnou  událost.  Třetí  úte-
rý nás potěší projekt legendární-
ho slovenského harmonikáře Pe-
tra Koreňa a jeho Root ś bandu, 
v projektu se též představí Přero-
vanům  dobře  známý  Juraj  Tur-
tev z Bratislavy. Hodně okleštěný 
pátý ročník ukončí projekt Joyce 
Hurley & Joe After Trio americké 
zpěvačky  a  českých  spoluhráčů. 

Tato pianistka a skladatelka, jejíž 
hudební  styl  je  založen na  stan-
dardním jazzu, latinsko-americ-
kých rytmech, předvede  i  funky 
a pop music.
Pořadatelé  upozorňují,  že 

vzhledem  k  hygienickým  náro-
kům  bude  veškeré  občerstvení, 
zahrnující jídlo i nápoje, zajišťo-
vat  výhradně  blízká  restaurace 
Katovna na nábřeží  řeky Bečvy. 
Stejně  tak  nemusí  být  dodržen 
ani  avizovaný  program.  Vzhle-
dem k probíhající epidemiologic-
ké situaci ve světě i v ČR se může 
nabídka interpretů změnit.   fli

Ve znamení změn se letos uskuteční Hudební léto na hradbách. 
Pátý ročník, jenž měl být původně oslavou toho nejlepšího, 
co návštěvníci v uplynulých létech slyšeli, zahrne pouhé čtyři 
koncerty, a to každé srpnové úterý v lokalitě na Spálenci vždy 
v 19 hodin.

První hradby se budou konat v úterý 4. srpna, kdy v Přerově přivítají amerického zpěváka Lorda 

Bishopa.  Foto | 2x Pavel Ondrůj

Akci Hudební léto na hradbách si oblíbily stovky lidí. 
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Lidé z Popovic si přejí vlastní kulturní dům
Popovice jsou přerovskou místní částí, která leží asi tři kilometry 
severně od Přerova. Sousedí s Předmostím a je tak také 
významným archeologickým nalezištěm. Mezi památky patří 
kaplička v Hanácké ulici postavená roku 1898 nebo kamenný 
kříž před domem číslo popisné 66, který nechala pořídit 
popovická obec v roce 1842. Nikdy v této části nebydlelo více než 
400 obyvatel. A jak se jim dnes žije? Jedna z otázek, kterou jsme 
položili předsedovi této části Jiřímu Maškovi.

Monika Fleischmannová

Předseda výboru místní 
části Popovice Jiří Mašek. 
 Foto | Archiv J. Maška

Jak se vám žije v Popovicích?

Anežka Dopitová
V Popovicích jsem strávila celý ži-
vot. Pamatuji si, jak v každém domě 
bydleli starousedlíci, všichni jsme 
se znali, na náměstíčku okolo stud-
ny běhávalo padesát dětí, tolik jich 
tu bylo. Ale tomu už je dnes konec. 
Spousta místních starousedlíků už umřela, do jejich 
domů se nastěhovaly mladé rodiny. To je dobře, jen 
do toho společného života se příliš nezapojují, má-
lokdo zná své sousedy. 

Pavla Dopitová
Žiji tady celý svůj život a nic mi tady 
neschází. Sice tady nemáme školu, 
hospodu ani potraviny, ale neva-
dí mi to. Když potřebuji, zajedu si 
do města autem, nejbližší obchod 
je v sousedním Předmostí. Ov-
šem bez auta bychom tady fungovat nemohli. Kdo 
chce tady žít, auto určitě potřebuje. S dětmi měst-
skou hromadnou dopravou nejezdím, to je příliš 
komplikované.

Vladimír Röss
V Popovicích žiji odjakživa a mám 
to tady rád. Nechybí mi ani hos-
poda, ani obchod, vše je kousek 
v Předmostí. Rád se účastním 
i kulturních akcí, které tady máme 
několikrát do roka. Jen mě mrzí, 
že noví lidé, kteří se sem přistěhovali, se těchto 
akcí neúčastní. Byl bych rád, kdyby se více zapo-
jili, abychom se mohli seznámit. To už tady není 
jako dříve.

ANKETA

Když projíždíte Popovicemi, přímo u silnice si 

nelze nevšimnout kapličky z roku 1898. 

Jak se žije lidem 
v Popovicích?
Domnívám se, že lidem v Po-

povicích  se  žije  dob-
ře.  Aktuálně  máme 
plné  ruce  práce  s  pří-
pravami  sportovní-
ho  dne  pro  děti,  který 
se bude konat 22. srp-
na a chodí na něj  také 
hodně dětí  ze  soused-
ního Předmostí. Míst-
ní  hráči  se  už  těší  na 
turnaj  v  malé  kopa-
né,  který  je  napláno-
ván na září. Chybět nebude po-
sezení  s  malým  občerstvením 
a  k  pohodě  bude  hrát  country 
kapela.  Popovice  jsou  díky  své 

poloze  v  blízkosti  Přerova  žá-
danou lokalitou, a tak obyvatel 
neubývá, některé rodinné domy 
opravují starousedlíci, jiné noví 
majitelé a také tady probíhá vý-

stavba  nových  domů 
v ulici U Cihelny a Ke 
Kočířům.  Jen  nás 
mrzí  –  a  pociťujeme 
to  při  každodenním 
kontaktu  s  občany,  že 
se někteří lidé do dění 
v  obci  nezapojují.  Na 
druhou  stranu  máme 
radost  z  těch,  kteří 
sami  od  sebe  pomo-
hou  s  činností  kolem 

kapličky  nebo  pomníku  pad-
lých či při pořádání kulturních 
a  společenských  akcí.  Ovšem 
v poslední době je pro ně velkou 
zátěží  hluk  z  nedaleké  velmi 
frekventované  železnice,  kde 
aktuálně  probíhá  rozsáhlá  re-
konstrukce.  Věříme,  že  po  do-
končení prací dojde k markant-
nímu  snížení  hlučnosti,  a  to 
třeba  i  výstavbou  protihluko-
vých stěn. Dálnice mezi částmi 
Vinary a Popovice také ke klidu 
nepřidá. Zatím není provoz pří-
liš velký, jenže to se ještě může 
změnit, až bude dokončena po-
slední etapa Přerov–Říkovice. 

Dětský den se uskuteční 
v areálu dětského hřiště?
Ano,  v  letošním  roce  tam 

proběhla rekonstrukce a za vel-
mi rozumné finanční prostřed-
ky  se  povedlo  postavit  zázemí 

v  podobě  montovaného  dřevě-
ného  skladu  a  velmi  jednodu-
še smontovatelného přístřešku. 
Ušetřené  finanční  prostřed-
ky  jsme využili na  rekonstruk-
ci  chodníků  v  ulici  Kovářská, 
kde jsme asi před pěti lety opra-
vili  také  místní  komunikaci. 
Ve  stejné  ulici  jsme  ještě  letos 
opravili  propustek  Vinarského 
potoka  a  společně  s  Povodím 
Moravy jsme vyčistili i jeho ko-
ryto  na  celém  území  Popo-
vic.  Ve  spolupráci  s  Technic-
kými  službami  města  Přerova 
bylo upraveno okolí u pomníku 
padlých.

A jaké máte další plány?
Rádi  bychom  podle  finanč-

ních  možností  pokračova-
li  v  rekonstrukcích  –  údržbě 
chodníků.  V  letních  měsících 
letošního roku dojde k vymalo-
vání novogotické kaple a v příš-
tím  roce  i  k  opravě  její  fasády. 
Rádi  bychom  se  dočkali  také 

zabezpečovacích  prací  kamen-
ného  kříže  u  okresní  silnice  do 
Předmostí,  protože  hrozí  jeho 
zřícení.  Doufáme,  že  vznikne 
multifunkční  místnost,  která 
by  mohla  sloužit  jako  kulturní 
dům.  Ten  v  Popovicích  citelně 
chybí  a  kulturní  i  společenský 
život  je  tím  omezený.  V  minu-
losti jsme tady měli alespoň kul-
turní  místnost,  ve  které  probí-
haly  plesy  a  jiné  akce,  dnes  ale 
musí lidé za zábavou dojíždět do 
Předmostí.  Tam  je  k  dispozici 
místnost  v  prvním  patře  býva-
lé základní školy. Mimo jiné ale 
chybí výtah a pro starší občany 
Popovic je to problém. Za výbor 
místní části Popovice mohu slí-
bit,  že  se  budeme  maximálně 
snažit,  aby  život  v  Popovicích 
byl  co nejpříjemnější. Mám ko-
lem  sebe  výborné  a  pracovité 
lidi,  perfektní  je  také  spoluprá-
ce s pracovníky Magistrátu měs-
ta Přerova a Technických služeb 
města Přerova.

Součástí Popovic je i dětské hřiště. Často sem chodívají rodiče s dětmi nejen z Popovic, ale i ze 

sousedního Předmostí.  Foto | 2x Monika Fleischmannová
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Kytarový rekord a festival Blues nad Bečvou 

Pokus o kytarový rekord odstartuje 30. srpna ve 14 hodin na hradbách. 

 Foto | Město Přerov

INZERCE

ZUBR GRADUS_PIVEX 2020_inzerce_192x130.indd   1 7.7.20   13:46

Letošní Kytarový rekord 
nebude jiný jen v termínu svého 
konání, ale též v propojení 
s festivalem Blues nad Bečvou. 

Oba hudební svátky se usku-
teční  o  posledním  prázdnino-
vém  víkendu.  Změna  termínu 
z prvomájového data na poslední 
prázdninovou  neděli  30.  srpna 
dala  vzniknout  myšlence  přiví-
tat  na  tomto,  v  Přerově  již  tra-
dičním  hudebním  svátku,  jeho 
„otce zakladatele“ –  fenomenál-
ního  polského  kytaristu  Leszka 
Cichonskiho. Společně s americ-
kým  kytaristou  Mikem  Russel-
lem  budou  hvězdami  sobotní-
ho festivalu. Ten se na hradbách 
odehraje  prvně  ve  své  osmileté 
historii. 
„V letošním roce jsme se roz-

hodli  nejen  pro  poctu  Hend-
rixovi,  ale  chceme  vzdát  hold 
také  nedávno  zesnulému  Ivanu 
Královi. Účastníci si tak společ-
ně  zahrají  i  jejich  skladby,“  po-
psal  letošní  novinu  organizátor 
akce  Pavel  Ondrůj  z  Přerova. 
Zkrátka  nepřijdou  ani  příznivci 

punku a nové vlny, protože přes-
ně tyto příchutě budou letos taky 
přimíchány. 
Podaří  se  při  letošním  hra-

ní  na  hradbách  překonat  loň-
ských  143  hráčů  na  kytaru, 
kteří  uhodili  do  strun  naráz 

v  jeden  okamžik?  „Po  loňském 
úspěšném  zařazení  kytarové-
ho  workshopu  letos  opět  všem 
hráčům  nabízíme,  že  se mohou 
zdarma  zúčastnit  workshopu 
pod  vedením  známého  české-
ho kytaristy a lektora Tomislava 

Zvardoně. Chceme tak kytaristy 
a potenciální účastníky rekordu 
opět namotivovat  k  většímu  zá-
jmu o akci,“ doplnil Ondrůj. 
Pokus  o  rekord  startuje 

30.  srpna  ve  14  hodin,  zmíně-
ný workshop mu bude předchá-
zet.  Zazní  šest  skladeb,  vedle 
anglických  opět  i  české.  Napří-
klad  Should  I  stay  or  should 
I  go  od  kapely  The  Clash,  čes-
ký  populární  song  Sen  od  sku-
piny  Lucie  nebo Mám  svůj  stín 
od  Ivana Krále. Zájemci  se mo-
hou  přihlásit  na  adrese  www.
bluesnadbecvou.cz,  kde  najdou 
i  akordy,  noty  a  tabulatury  plá-
novaných skladeb. Sraz zájemců 
o workshop bude v 11 hodin.
Ostatní  kytaristé,  kteří  se 

chtějí  zapojit  do  rekordu,  při-
jdou  ve  12:30  hodin.  Festivalo-
vá nabídka oslní publikum dvě-
ma hvězdami. „Kytarový rekord 
i  Blues  nad  Bečvou  mají  letos 
jistou  symboliku  díky  naší  pře-
shraniční  spolupráci  s  polskou 
stranou,  která  trvá  od  samého 
začátku  v  roce  2013,“  uzavřel 
Ondrůj.   fli
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A PAMÁTKOVÁ PÉČE V ROCE 2019
Stejně jako v předešlých letech, i letos se v srpnovém čísle Přerovských listů 

věnujeme Ročence životního prostředí za uplynulý rok. Na následujících stra-
nách se dozvíte třeba to, jaký je stav ovzduší v našem městě, kde je nejvíce praš-
ného spadu a které podniky patří k největším znečišťovatelům ovzduší. Ty z vás, 
kteří se zajímají o veřejnou zeleň, bude zajímat, kolik stromů bylo v Přerově vy-
sázeno a naopak – kolik dřevin a keřů bylo pokáceno. Tušíte, kolik komunálního 
odpadu vyprodukuje jeden Přerovan? I to se dozvíte, pokud se pozorně začtete 
do následujících stránek. A nakonec se můžete dozvědět i to, kolik druhů zvěře 
žije v našich lesích díky sčítání zvěře. Někoho možná překvapí, že v našem regi-
onu žijí také výři velcí, jezevci lesní i vydry říční.

Stav ovzduší 
V Přerově se měří kvalita ovzduší (imise) v automatické imisní monitorova-

cí stanici u kina Hvězda a jejím provozovatelem je Český hydrometeorologický 
ústav ostravské pobočky. V roce 2019 byla průměrná roční koncentrace oxidu 
siřičitého (SO2) 3,5 µg/m

3 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 splněn. U ozonu došlo k 19 překročením přípustné četnos-
ti maximálního denního osmihodinového průměru (pro který je stanoven limit 
ve výši 120,0 µg/m3 a počet překročení 25 za rok). Plnění imisního limitu pro 
ozon se vyhodnocuje na základě průměru za tři kalendářní roky, v roce 2019 ne-
byl průměr 25 překročení za tři roky překročen. U znečišťující látky suspendo-
vané částice PM10 (polétavý prach) byl v roce 2019 překročen 24hodinový limit 
26krát (stanovená přípustná četnost činí 35krát) a to znamená, že celkově ne-
byl limit překročen. Průměrná roční koncentrace PM10 byla naměřena v úrovni 
24,1 µg/m3, stanovený limit činí 40 µg/m3 a ten nebyl překročen.

produkující  emise musí  splňovat  tzv.  emisní  limit,  což  je  nejvýše  přípustné 
množství znečišťující látky nebo skupiny znečišťujících látek vnášené do ovzdu-
ší ze stacionárního zdroje.

Roční průměry koncentrací PM10 v mikrogramech na m3
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Magistrát o kvalitě ovzduší obyvatele Přerova informuje už několik let pro-
střednictvím světelné tabule firmy Compekon na Velké Dlážce a také na svě-
telné  tabuli  firmy  Ledmultimedia  naproti  autobusovému  nádraží.  Každou 
čtvrthodinu se na tabulích objevují aktuální hodnoty znečišťujících látek měře-
ných 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 
2019 informoval magistrát obyvatelstvo na vysoké koncentrace částic PM10 při 
jedné lednové epizodě. Na závěr roku 2019 využívalo asi 2 400 občanů zasílání 
SMS informací o zhoršené kvalitě ovzduší v tématu SMOG, tuto službu posky-
tuje město Přerov zdarma. Oproti předchozím letům došlo k navýšení zájmu 
o tuto službu u občanů.

Zdroje znečišťování ovzduší, emise
Stacionárním zdrojem se rozumí ucelená, technicky dále nedělitelná staci-

onární technická jednotka nebo činnost, které znečišťují nebo by mohly zne-
čišťovat. Jmenovitě jsou v zákoně uvedeny spalovací stacionární zdroje. Zdroj 

Vývoj emisí tuhých znečišťujících látek u největších  
znečišťovatelů v letech 2001–2019 (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
2019 13,11 1,56 6,28 20,96

suma 272,28 86,44 145,84 504,56

272,28

86,44

145,84

PRECHEZA

VEOLIA

METSO

Celkové množství emisí tuhých znečišťujících látek významných  
producentů v tunách za období let 2001-2019
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Stav znečištění ovzduší, imise
Imisemi se rozumí množství znečišťujících látek obsažených v ovzduší, což 

je to, co skutečně dýcháme. Vývoj znečištění ovzduší na území města Přerova 
v průměrných ročních koncentracích (μg/m3) u tří nejsledovanějších škodlivin 
(SO2, NO2, PM10) je uveden v následující tabulce a grafu. Protože v předchozích 
letech byly nízké měřené hodnoty u NO2, od roku 2013 již tuto látku ČHMÚ 
v Přerově nesledoval. Od roku 2007 začalo město na pěti místech opět měřit 
prašný spad, dříve tuto činnost vykonávala pro stát Okresní hygienická stanice. 
Tento spad vypovídá o zatížení jednotlivých oblastí prachem. Tato měření ka-
ždým rokem potvrzují, že prašný spad v okolí křižovatky Komenského–Novo-
sady, významně zatížené vysokou frekvencí dopravy, je nejvyšší ze všech měře-
ných 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 Čeky-
ni. Od ledna roku 2018 bylo měření přemístěno do Žeravic.
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Pokuty, závazná stanoviska, vyjádření obecního úřadu 
V  roce  2019  byla magistrátem  v  souvislosti  s  ochranou  ovzduší  uložena 

1 pokuta. V témže roce bylo vydáno ve správním obvodu obce s rozšířenou pů-
sobností  166 závazných stanovisek z hlediska ochrany ovzduší u  takzvaných 
nevyjmenovaných stacionárních zdrojů podle zákona o ochraně ovzduší, pod-
le  stejného  zákona  bylo  vydáno  v  pěti  případech  vyjádření  obecního  úřadu 
k umístění vyjmenovaného zdroje.

Vliv dopravy na ovzduší
V roce 2019 provozovala městská autobusová doprava v Přerově 22 autobu-

sů. Z toho je 10 autobusů na CNG (stlačený zemní plyn) a 12 na naftu.

Posuzování vlivů na životní prostředí – EIA, IPPC 
V procesu posuzování vlivů na životní prostředí – EIA zabezpečuje město 

zejména informování veřejnosti o záměrech investorů významných staveb, kte-
ré podléhají procesu EIA. Město v souladu se zákonem vydává i vlastní vyjádře-
ní k oznámení záměru, dokumentaci či posudku dokumentace. V roce 2019 bylo 
v rámci procesu EIA projednáno pět záměrů. Podle zákona o integrované pre-
venci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování bylo v roce 
2019 naším úřadem evidováno jedenáct významnějších akcí.

Ochrana přírody a krajiny, veřejná zeleň
Kácení dřevin

V roce 2019 bylo vydáno 156 (v roce 2018 – 128) rozhodnutí, kterými jsme 
povolili kácení 566 (v roce 2018 – 736) stromů rostoucích mimo les, keřů a ná-
letových porostů na ploše asi 6 400 m2 (v roce 2018 – 33 500 m2) a nepovolili 
jsme kácení 31 (v roce 2018 – 18) stromů. Převážnou část těchto dřevin bylo po-
voleno vykácet z důvodu stavební činnosti, nevyhovující provozní bezpečnos-
ti, stáří dřevin nebo kvůli nevhodnému umístění. Dále jsme přijali 139 (v roce 
2018 – 76) oznámení o kácení dřevin, jejichž kácení bylo provedeno z důvodů 
pěstebních nebo zdravotních. Velký počet dřevin musel být vykácen kvůli je-
jich poškození při pracích v souladu s elektrizačním, vodním, silničním a dráž-
ním zákonem. V tomto případě se jednalo hlavně o vykácení vzrostlých pře-
vážně náletových dřevin, kdy se jednalo o opatření k zabránění nepříznivých 
vlivů na zařízení správců sítí k zajištění jejich bezpečného provozu. Náhradní 
výsadba byla uložena v počtu 836 stromů a 1540 keřů (v roce 2018 – 952 stro-
mů a 2750 keřů).

Památné stromy 
Ve správním obvodu Magistrátu města Přerova jako obce s rozšířenou pů-

sobností se nachází celkem deset památných stromů, z tohoto počtu je jen jeden 
na území města Přerova. Jedná se o jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) ve Šrobá-
rově ulici. Tento významný solitér a esteticky hodnotný exemplář domácí dřevi-
ny je vysoký 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 vychýle-
ní  stabilizovaného  těžiště,  rozšířila  se prasklina v kmeni a  rovněž  instalova-
né 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. Zdravotní stav je průběžně mo-
nitorován. Díky tomuto ošetření má strom další perspektivu růstu a rozvoje. 
V roce 2019 došlo k zahoření dutiny stromu. Díky zásahu hasičského záchran-
ného sboru bylo zabráněno zničení stromu. Město nechalo zpracovat odborné 
posouzení technického a zdravotního stavu a následně budou provedena navr-
žená opatření. 

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

• Přírodní památka Na Popovickém kopci – vyhlášena v roce 1949, výměra 
3,32 ha. Jedná se o ostrůvek vzácné teplomilné a suchomilné květeny a zvíře-
ny, doklad směru šíření teplomilné flóry na Moravě. 

Hodnoty ročních průměrů koncentrací znečišťujících látek
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Srovnání výsledků měření prašného spadu za roky 2007–2019
HODNOTA g/m2/30 dní (t/km2/30 dnů)

místo měření

rok DIDA 
KRATOCHVÍLOVA

KŘIŽOVATKA 
KOMENSKÉHO 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
2018 4,26 9,97 5,85 5,57 4,50 6,03
2019 3,53 9,60 5,87 5,72 2,61 5,47
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• Přírodní památka Malé laguny v Přerově, vyhlášena v roce 2008, výmě-
ra 3,07 ha. Tvoří ji mokřadní biotop, který je mykologicky cenný i s pes-
trou  faunou  a  flórou,  je  zde  viditelný  proces  postupného  samovolného 
zazemňování.

Významné krajinné prvky 
Významný krajinný prvek (VKP) je ekologicky, geomorfologicky nebo este-

ticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udr-
žení 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 – jako VKP zaregistrovaný v roce 1994, kromě 
toho je od roku 1992 kulturní památkou. Jedná se o pozůstatek lužního les-
ního porostu se zachovalou přirozenou druhovou skladbou dřevin a bylin-
ného patra. V roce 2015 byly v parku provedeny práce dle Návrhu pěsteb-
ních opatření a výsadeb pro park Michalov v Přerově s cílem prodloužit 
existenci mnoha stromů v parku, dosadit stromy tak, aby byly v souladu 
s původním kompozičním záměrem zahradního architekta Františka Tho-
mayera, a stabilizovat parkové porosty do budoucna. 

• Vápencové zmoly – katastrální území Žeravice, zaregistrované v roce 
1996. Tyto terénní deprese vznikly v minulosti pomístnou těžbou vápence. 
Významně jsou zde zastoupeny původní druhy rostlin, a to i ohrožené a sil-
ně ohrožené druhy. 

• Malá lipová – katastrální území Žeravice, zaregistrovaná v roce 1996. Ma-
lou lipovou tvoří opuštěné plochy po těžbě písku s přilehlým úvozem. Sever-
ní strana má strmou stěnu a z ornitologického hlediska představuje tato lo-
kalita 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 částech je vyvinuto i stromové pat-
ro. Lokalita je významným hnízdištěm ptactva.

Památková péče
Na území Přerova coby obce s rozšířenou působností je evidováno 142 ne-

movitých kulturních památek, 200 památek movitých, dvě městské památ-
kové zóny – Přerov a Tovačov, tři vesnické památkové zóny – Lhotka, Stará 
Ves a Uhřičice a 10 ochranných pásem, a to jak památkových zón, tak i kul-
turních památek. V roce 2019 přibyla jedna kulturní památka – kaple Panny 
Marie Hostýnské s křížem a byla prohlášena nová vesnická památková zóna 
Uhřičice.

Podpora obnovy exteriéru památkově významných staveb
Již od roku 2001 město poskytuje dotace na obnovu exteriéru památkově 

významných staveb, od roku 2006 je to dle zastupitelstvem schválených Zásad 
pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na 
území města Přerova. V roce 2019 byla k rozdělení schválena částka v celkové 
výši 150 tisíc korun pro pět žadatelů takto: 
• oprava a nátěr fasády uličního průčelí domu čp. 30, Horní náměstí, Přerov, 
ve výši 44 000 Kč

• oprava omítek soklu oplocení a nátěr atiky, brány, sklepních oken a vstup-
ních dveří domu čp. 2384/39, Macharova ulice, Přerov, ve výši 14 000 Kč

• výměna 2 ks výkladců na domě čp. 65, ulice Mostní, Přerov, ve výši 
29 000 Kč

• výměna výkladců a vitrín domu čp. 226, Mostní ulice, Přerov, ve výši 
35 000 Kč

• oprava čelní fasády domu čp. 1943, nám. Svobody, Přerov, ve výši 28 000 Kč
Dále statutární město Přerov poskytlo dotaci ve výši 350 tisíc korun na po-

krytí  nákladů  spojených  s  I.  etapou  celkové  obnovy  střechy  kostela  svatého 
Vavřince v Přerově.

Válečné hroby
Na základě zákona o válečných hrobech a pietních místech má město ve své 

správě k datu 31. prosince 2019 evidováno 174 válečných hrobů, přičemž se vá-
lečným hrobem ve  smyslu  zákona  rozumí místo,  kde  jsou pohřbeny ostatky 
osob, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v dů-
sledku válečného zajetí, anebo ostatky osob, které zahynuly v odboji nebo při 
válečné operaci v době války. Válečným hrobem jsou také pomníky, památníky 
i pamětní desky. Na území správního obvodu Přerova bylo ke konci roku 2019 
vedeno 2 782 pohřbených či připomenutých osob. 

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 2019, který schválilo zastupi-
telstvo, a to pro čtyři oblasti s vymezeným účelem:
Environmentální projekty:
• Muzeum Komenského v Přerově: projekt Sovy, dravci, sokoli, ve výši 
50 000 Kč

• Střední průmyslová škola, Přerov: projekt Ekovýuka 10 – Voda v kra-
jině, ve výši 6 000 Kč

• Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Přerov: projekt 
Zahrádkáři sobě i městu, ve výši 11 350 Kč

• Základní škola Přerov, U tenisu 4: projekt Ovocný keřový sad ZŠ U te-
nisu, ve výši 6 000 Kč

• Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov: projekt Environmen-
tální vzdělávání a aktivity v BIOS ve školním roce 2019/2020, ve výši 
26 400 Kč

• Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky, Přerov: projekt Školní soutěž a výukové programy s tematikou 
EVVO pro žáky OA Přerov, ve výši 30 200 Kč

• Mateřská škola Přerov, Máchova 14: projekt Zahrada hrou, ve výši 
19 858 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 handicapované živočichy na území města:
• Muzeum Komenského v Přerově: projekt Celoroční provoz Záchranné 
stanice pro živočichy ORNIS, ve výši 300 000 Kč

Podpora přirozené biologické rozmanitosti:
• Predmostenzis, Žernava: projekt Podpora biodiverzity Knejzlíkových 
sadů a přírodní památky Popovický kopec, ve výši 288 596 Kč

• Naše společná krajina, Pavlovice: projekt Zvýšení biodiverzity v lokali-
tě Přerov-Hvězdárna, ve výši 61 404 Kč

Středisko environmentální výchovy a záchranná stanice  
pro handicapované živočichy

Středisko environmentální výchovy (SEV) a Záchranná stanice pro handi-
capované živočichy sídlí v areálu Ornitologické stanice (ORNIS) Muzea Komen-
ského v Přerově v Bezručově ulici, kterou každoročně 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 netopý-
ry, Vánoční strom pro ptactvo a dalších, ale také přednášek a výstav. V roce 2019 
si výstavu Den stromů přišlo prohlédnout 653 dětí. Součástí bohaté programo-
vé nabídky jsou i exkurze, procházky do přírody a výukové a animační progra-
my pro školy (návštěvnost 4032 žáků a pedagogů, vloni 2838). V mykologické 
poradně zodpověděli v roce 2019 přes 615 dotazů a určili 94 druhů hub. V are-
álu je přístupná otevřená expozice ochrany ptactva – Ptačí zahrada Františka 
Gintera a výukový amfiteátr s užitkovými rostlinami a léčivými bylinami. Od 
roku 2006 funguje také Ekoporadna, která je součástí sítě ekoporaden regis-
trovaných na Ministerstvu životního prostředí. Pracovníci poradny odpovídají 
na otázky lidí od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin osobně, telefonicky i elek-
tronicky, jedná se o dotazy z oblasti ochrany zvířat a péče o zraněné živočichy, 
všeobecné ochrany životního prostředí, zeleně, přírodních zahrad. Ekoporadna 
nabízí i sdílení osiva formou Semínkovny a podobně. V roce 2019 bylo zodpo-
vězeno 1163 dotazů (vloni 1317 dotazů). Záchranná stanice pro handicapované 
živočichy je od 3. srpna 2009 řádně registrovanou záchrannou stanicí a od roku 
2014 je součástí Národní sítě záchranných stanic pod Českým svazem ochránců 
přírody. 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 2019 zaměstnanci záchranné stanice přijali 249 jedinců 
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62 druhů živočichů, 78 zvířat se podařilo úspěšně vypustit do volné přírody, 
17 zvířat předat dalším odborníkům k dochování a přípravě na vypuštění, a to 
především netopýry a mláďata zajíce polního. Tradičně byla nejvíce přijímána 
mláďata ježků – celkem 51 jedinců. Z ptáků to byla nejčastěji poštolka obecná 
a rorýs obecný. Na konci roku 2019 zůstávalo v péči stanice celkem 8 jedinců 
několika druhů, převážně ale přezimující ježci. V péči stanice zůstávalo 13 trva-
le handicapovaných zvířat – sedm káňat lesních, dva kalousi ušatí, dva kalousi 
pustovky, jedna kavka obecná, pět havranů polních a jedna sova pálená, jeden 
holub domácí, jeden výr velký, jeden ježek východní, šest ježků západních, šest 
poštolek obecných. Záchranná stanice je využívána i k osvětové činnosti jako 
součást organizovaných prohlídek a výukových programů. Péče o zvířata v zá-
chranné stanici je zajištěna denně včetně víkendů a svátků. 

Centrum ekologické výchovy Střediska volného času Atlas  
a Bios Přerov

BIOS je součástí Střediska volného času ATLAS a BIOS, což je školské zaří-
zení pro zájmové vzdělávání a volnočasové aktivity s dlouholetou tradicí. Cent-
rum ekologické výchovy se zaměřuje na přírodovědné zájmové kroužky a kur-
zy, ekologické vzdělávání a výchovu realizuje také v rámci výukových programů 
pro všechny věkové skupiny dětí, žáků a studentů. Činnosti z oblasti chovatel-
ství, ekologie, přírodních věd jsou vedeny odbornými pedagogickými pracovní-
ky, kteří spolupracují s externími pracovníky. Nabízených zájmových kroužků 
je široké spektrum. Dále BIOS organizuje řadu soutěží především s přírodověd-
nou tematikou (ekologické, fotografické, rybářské, chovatelské a výtvarné), vý-
stavy, exkurze a pobytové nebo příměstské tábory. Nabízí návštěvu mini ZOO 
v přírodním areálu a již tradičně se zapojuje do mnoha celosvětových tematic-
kých akcí – Den Země, Dny stromů, zvířat, vody a dětí. V rámci spolupráce se 
školami zajišťuje rovněž praxi středoškolských studentů, podílí se na práci s ta-
lenty (Středoškolská odborná činnost a Ekoknihovna), realizuje poradenskou 
činnost pro veřejnost v rámci sítě ekoporaden (HOBBY PET poradna) a posky-
tuje konzultační a poradenskou činnost k chovu drobných zájmových i exotic-
kých zvířecích mazlíčků.

Osvětová akce UKLIĎME ČESKO
Celorepubliková akce UKLIĎME ČESKO se uskutečnila v dubnu 2019, a to 

hned na několika místech v Přerově – podél Strhance, podél toku Bečvy, v lo-
kalitě zahrádkářské kolonie směrem do Kozlovic, u přerovské hvězdárny, ale 
i v místních částech – zapojil se například i Sbor dobrovolných hasičů v Dluho-
nicích, místní část Žeravice i Čekyně. Přírodu uklízeli dobrovolníci z řad úřed-
níků a veřejnosti, žáků a pedagogů školy J. A. Komenského v Předmostí, přero-
vští Piráti i členové spolku Predmostenzis, ti všichni naplnili odpadem, který 
tvořily hlavně PET láhve, plechovky, sklo, papír, igelitové sáčky, koberce, starý 
textil, asi dva velkoobjemové kontejnery. 

Soutěž pro školy ve sběru baterií
Soutěž základních škol na území města Přerova v odděleném sběru použi-

tých 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 ná-
sledně je předávají prostřednictvím systému ECOBAT k dalšímu využití. Vý-
sledky soutěže jsou každoročně vyhodnoceny ke konci školního roku a nejlepší 
školky a školy bývají odměněny formou finančních příspěvků na nákup potřeb 
pro činnost dětí. Ve školním roce 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 množství základní školy nasbíraly 779,3 kg, mateřské školy 
2172,8 kg. Nejlépe si vedla stejně jako v loňském roce MŠ Máchova 14 – odlou-
čené pracoviště Sokolská 26, jejíž děti sesbíraly celkem 496 kg použitých baterií, 
což představuje 20,67 kg na žáka. V kategorii základních škol zvítězila ZŠ U Te-
nisu s 496 kg odpadu, což je 0,756 kg/žáka. Od zahájení sběru použitých baterií 
ve školách, tj. od školního roku 2004/2005 do 27. května 2019, bylo vytříděno 
celkem již úctyhodných 34 925,1 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 závaz-
nou vyhláškou o nakládání s komunálním odpadem na území města Přerova. 
V souladu s OZV občané povinně třídí papír, sklo, plasty, nápojové kartony, tex-
til, kovy, biologicky rozložitelný odpad, nebezpečné složky komunálního odpa-
du, objemný odpad a zbytkový komunální odpad. 

Sběr baterií v Přerově
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Množství jednotlivých složek komunálního odpadu 

(v tunách) 2014–2019
Druh odpadů 2014 2015 2016 2017 2018  2019
Papír 1 514,96x  2094,04x 1689,08x 1697x 1697x 1471x
Sklo 460,24  461,44 480,87  495,4  482,74  558,3
Plasty 313,84  359,99 431,07 423  461,35  455,44
Nápojový karton 19,20  19,29 24,91  22,19  20,39  19,39
Bioodpad 104,09  1 986,89 1778,23 1831,62 1857,1  2030,7
Kovy 4 470,13xx  2 938,50xx 3192,21xx  3244xx  3783,4xx  2933xx
Textil 98,35 121,74 103,52  106,4  129,54  159
Jedlý olej a tuk 0,077 1,17  1,96  1,84  3,5
Nebezpečný odpad 26,11 22,78 34,19 30,27  31,83  24,53
Ostatní odpad 38,05 93,80xxx 243,96  211,9  308,27  484
Objemný odpad 2 435,26 2 440,13 2402,51 2584,56  1761,88  1731,2
Směsný (zbytkový) komunální odpad 8 317,72 6 968,73 7231,19 7250,14  7455,64  7142
Biologicky nerozložitelný odpad 340,98 147,04 124,30 97,31  22,55  65,2
CELKEM 18 138,92  17 654,37 17737,21 17995,75 18013,53 17077,26
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 2019 cca 398 kg komunál-
ního odpadu (v roce 2018 – 417 kg, v roce 2017 – 415 kg, v roce 2016 – 405 kg, 
v roce 2015 – 402,2 kg, v roce 2014 – 410,25 kg), z toho vytříděného 190 kg 
(v roce 2018 – 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), což představuje 47,73 hmotnostních pro-
cent z celkového množství komunálního odpadu (v roce 2018 – 48,7 %, v roce 
2017 – 45 %, v roce 2016 – 45 %, v roce 2015 – 45,87 %, v roce 2014 – 38,84 %).

Město Přerov je zapojeno do systému EKO-KOM, díky němuž získává na zá-
kladě množství vytříděného komunálního odpadu a předložení dokladů o jeho 
předání k dalšímu využití finanční odměnu. Za rok 2019 tato odměna činila 
5 584 122 Kč (v roce 2018 – 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).

Finanční prostředky z této odměny jsou účelově vázány. V roce 2019 byly 
použity zejména na zpracování projektové dokumentace rekonstrukcí stávají-
cích kontejnerových stanovišť v ulicích Seifertova, Šrobárova, Kouřílkova, Šířa-
va a v místní části Vinary. Z těchto finančních prostředků byly hrazeny rovněž 
rekonstrukce kontejnerových stanovišť v ulicích Kozlovská, nám. Fr. Rasche, 
Durychova, Alšova, Fügnerova a v místních částech Čekyně, Lověšice a Penči-
ce. Z finanční odměny byly pořízeny nové odpadové nádoby na tříděný komu-
nální odpad, organizován Den Země v Přerově a financován svoz papíru a kovů 
nad rámec smlouvy.

Zpětný odběr výrobků
V roce 2019 odevzdali občané v rámci zpětného odběru výrobků 258 tun 

elektrozařízení (například lednice, televizory, počítače, varné konvice, žehlič-
ky, fény, zářivky a podobně) a 3,8 tuny použitých baterií. Místy zpětného odbě-
ru elektrozařízení a použitých baterií v Přerově jsou sběrné dvory, dále červené 
kontejnery v počtu 18 kusů, které  jsou umístěny na veřejně přístupných sta-
novištích, sběrné nádoby, tzv. E-boxy ve veřejně přístupných prostorách budov 
magistrátu a další místa zpětného odběru, což jsou některé školy a prodejny. 
Za rok 2019 činila celková odměna pro město za zpětný odběr elektrozařízení 
316 319,50 Kč.

Zpětný odběr pneumatik
Zpětný odběr pneumatik je prováděn prostřednictvím míst zpětného odbě-

ru. Jejich seznam je uveden na stránkách MŽP (www.mzp.cz). Technické služ-
by města Přerova, s.r.o., odebírají pneumatiky ve sběrných dvorech za poplatek. 
V dubnu 2019 se v Přerově uskutečnila akce Den Země, kdy součástí programu 
byly 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 Texti-
lEco. Účelem této akce bylo zábavnou formou informovat o důležitosti ekologic-
ké recyklace a motivovat občany ke správnému třídění.

Výkon státní správy
Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství projednal v roce 

2019 celkem 12 přestupků na úseku odpadového hospodářství. Jednalo se o pře-
stupky neoprávněného založení skládky nebo odkládání odpadů mimo vyhra-
zená místa, či odkládání elektrozařízení mimo místa k tomu určená nebo mimo 
místa jejich zpětného odběru. Dále provedl pět kontrol u původců odpadů.

Vodní hospodářství na území města Přerova  
a v jeho místních částech
Vodní toky

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

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

Na řece Bečvě nebylo v roce 2019 dosaženo žádného stupně povodňové ak-
tivity. 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 aktiv-
ní zóně záplavového území se nesmí umisťovat, povolovat ani provádět stavby 
s výjimkou vodních děl a dále nezbytných staveb dopravní a technické infra-
struktury. V aktivní zóně lze za určitých podmínek provádět pouze údržbu stá-
vajících 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.

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 kory-
to rozdvojuje. Jedno z ramen se vlévá u přerovské sokolovny zpět do Beč-
vy, druhé pak až u Prechezy u Dluhonic. Na vodním toku jsou vybudovány 
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 pou-
ze 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 plynu-
lý průchod vod. 

Vodní tok Olešnice pramení na jižních svazích Oderských vrchů a na úze-
mí obce Přerov protéká místními částmi Penčice, Penčičky, Lhotka a Žeravi-
ce. Kapacita koryta Olešnice v luční a polní části je menší než pětiletá voda. 
K  rozlivům  dochází  po  poměrně  plochém  inundačním  území  většinou  do 
pravého břehu. K velkému zaplavováni pozemků při povodních většinou ne-
dochází. V zastavěné časti obci  je koryto Olešnice v průměru kapacitní do 
Q50. Při velkých vodách zde dochází k drobným rozlivům. Povodňová akti-
vita v těchto místních částech souvisí nejčastěji se zvýšenými průtoky vodní-
ho toku Olešnice, přičemž určující je výška hladiny měřená na limnigrafické 
stanici Kokory.

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 vodním toku Olešnice nebylo v roce 2019 dosaženo žádného stupně po-
vodňové aktivity. Místními částmi Újezdec a Lověšice dále protéká vodní tok 
Svodnice. 

Vodní nádrže
Přerov 

Městský rybník: vodní plocha o rozloze 1,8 ha, sportovní revír ČRS MO Pře-
rov Laguna I a II: vodní plochy o rozloze 4,9 ha

Lýsky 
Vodní nádrž: vodní plocha o rozloze 9,36 ha, dříve zásobování obyvatelstva 

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

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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Při  výkonu  práva myslivosti  je  důležitým  pomocníkem  pes  s  příslušnou 
loveckou  upotřebitelností.  V  roce  2019  se  k  tomuto  účelu  používalo  celkem 
247 psů disponujících zkouškami pro příslušný výkon. Nejvíce z nich (124) má 
zkoušky lovecké upotřebitelnosti pro lov drobné zvěře, což koresponduje s tím, 
že nejčastějším druhem honitby v našich podmínkách je polní honitba, v rám-
ci které je nejvíce zastoupena tzv. drobná zvěř (zajíc polní, bažant obecný, kach-
na divoká). Druhou nejpočetnější skupinu tvoří psi se zkouškami pro lov zvěře 
v podzemí (norníci) v počtu 63 psů, v našich podmínkách zejména pro lov lišek 
obecných (pomocí norníků byla ulovena 1/4 lišek z celkového počtu ulovených 
jedinců) a omezeně i na jezevce lesního. 

Po odeznění výskytu afrického moru prasat (AMP) v populaci prasat divo-
kých v České republice dochází k pozvolnému nárůstu výskytu a odlovu prasete 
divokého. Dalšími druhy spárkaté zvěře, u kterých nadále zaznamenáváme ná-
růst početního stavu, je daňčí zvěř například v lokalitě od Staré Vsi po Žákovice 
a plošně omezeně i mufloní zvěř například v Křenovicích a Kojetíně-Kovalovicích. 

V  roce  2019  jsme  vysledovali  mírnější  nárůst  početního  stavu  v  počtu 
2 909 jedinců na 25 tisíc hektarů využitelné honební plochy. Největší podíl na 
poklesu početního zastoupení má intenzivní forma zemědělského obhospoda-
řování krajiny a intenzita automobilového provozu. 

Myslivost
V územní působnosti Magistrátu města Přerova je uznáno 34 společenstev-

ních a jedna vlastní honitba. Tyto honitby myslivecky obhospodařuje 30 mys-
liveckých spolků, dvě honební společenstva ve vlastní režii a dvě fyzické oso-
by. Na právu myslivosti se v tomto území podílelo v roce 2019 celkem 603 osob 
s platným loveckým lístkem. Počet osob podílejících se na myslivosti se průběž-
ně snižuje. 

Tab. I. Členění honebních pozemků dle druhu pozemků 
v hektarech – ORP Přerov: 

Zemědělská půda Lesní půda Vodní plocha Ost. pozemky Celkem

28 508 4176 779 1418 34 881

Zastoupení vybraných druhů zvěře v rámci posledního sčítá-
ní zvěře ze dne 29. února 2020 a její lov v roce 2019 

Druh Sčítaný stav v ks Odlov v ks

Srnčí zvěř-celkem 1 660 679+149 úhyn

Zajíc polní 2 909 976

Králík divoký 5 -

Bažant obecný 2 611 5 712 (+bažantnice)

Kachna divoká 643 2 045

Jezevec lesní 99 14

Kuna les .a skal. 581 145

Bobr evropský 164 -

Vydra říční 30 -

Kormorán velký 582 59

Koroptev polní 266 -

Výr velký 22 -

Mýval severní ? 125

Psík mývalovitý ? 13
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Drobná zvěř – zajíc a bažant – ORP Přerov

Lesy 
U pozemků určených k plnění  funkce  lesa  (PUPFL)  v územní působnos-

ti Magistrátu města Přerova se lesy ve větších komplexech rozprostírají mezi 
Troubkami a Kojetínem, v místních částech Vinary a Žeravice nebo se jedná 
o lesní komplex Žebračka a dále Dřevohostický les. V dalších částech územní 
působnosti jsou lesní pozemky spíše izolované nebo v menších celcích. Z hledis-
ka struktury vlastnictví k lesům je největší podíl výměry lesa ve vlastnictví stá-
tu s právem hospodaření v prospěch Lesů České republiky. 

Zvyšování podílu listnatých dřevin je žádoucí i z hlediska přibližování k při-
rozené skladbě dřevin v této oblasti. Nadále prioritním úkolem lesního hospo-
dářství při zabezpečování veřejně prospěšných funkcí je ochrana lesního eko-
systému a obnova lesních porostů. 

Ze škodlivých abiotických činitelů se v roce 2019 nejvíce podíleli na škodách 
v lesích zejména hmyzí škůdci, hlavně lýkožrout smrkový a lesklý ve zbytku jeh-
ličnatých lesních porostů jako důsledek rozpadu smrkových porostů ve všech 
věkových stupních v rámci procesu chřadnutí smrkových porostů. Z hlediska 
nejzávažnějšího stavu ochrany lesa se v roce 2019 nadále prohluboval proces 
takzvaného chřadnutí smrků, který ohrožuje plnění funkcí lesa v celém regionu 
střední a severní Moravy. V současnosti je již poškozena významná část smr-
kových porostů v nadmořské výšce do 600-700 m n. m., v některých lokalitách 
zasahuje již výše. 

Příčinou chřadnutí je zhoršení vlastností půdy způsobené nedostatkem hoř-
číku a vápníku ve svrchních vrstvách půdy, kde má smrk své kořeny. Další dů-
vodem chřadnutí smrků je jeho vysazování mimo klimatické optimum, působí 
i vyšší  imise, klimatické změny, nedostatek vody a další okolnosti. V posled-
ních letech se vyskytují ve vegetačním období nadprůměrné teploty již od jara 
až do pozdního podzimu s teplejším rázem zimního období, prakticky bez sně-
hu. Opakují se periody s extrémními výkyvy srážek vedoucí k nedostatku vody 
v lesní půdě. 

Pravděpodobnost, že se stávající smrkové porosty v těchto lokalitách nepo-
daří dopěstovat do mýtního věku, je vysoká a bude mít vliv na kvalitu, množství 
a vyrovnanost dodávek dříví pro dřevozpracující podniky v budoucnu a nutnost 
předčasné změny skladby porostů. 

Nadále se projevuje postupující škodlivé působení choroby v porostech jasa-
nů, kterou vyvolává fytopatogen Chalara fraxinea Kow. 

Smrkový porost napaden hmyzím škůdcem v roce 2019 – k.ú. Penčičky a k.ú. Kokory
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

SK Přerov
Eva Machalová, tel.: 725 017 083
1. 8. Luhačovice – Zlín, 20 km, vede 
Válková, vlak 6:15 
6. 8. Nahošovice – vodní nádrž – 
Hradčany – Nahošovice, 8 km, vede 
Bernátová, autobus 9:15, nást. č. 9
8. 8. Karlova Studánka – Bílá Opava 
– Praděd – Švýcárna, 14 km, vede 
Sedláková, autobus 7:35, nást. č. 18
13. 8. Moravská Třebová – Křížový 
vrch – Moravská Třebová, 10 km, 
vede Michňová, vlak 6:15 
15. 8. Branná – Vozka –Kouty 
n. Desnou, 19 km, vede Sedláková, 
vlak 6:05. Účast nahlásit vedoucí!
20. 8. Bystřička – Valašské Mezi-
říčí, 12 km, vede Peprnová, vlak 
7:15 
20. 8. Věrovany – Troubky, 10 km, 
vede Lančová, autobus 6:25, nást. 
č. 11
22. 8. Tesák – Hostýn –Bystřice 
p. Hostýnem, 15 km, vede Šťávová, 
autobus 6:35, nást. č. 23
27. 8. Zábřeh – Brníčko – Postřel-
mov, 14 km, vede Válková, vlak 7:39
29. 8. Petrov nad Desnou – lesní 
balneo – Bukovka – Velké Losiny, 
15 km, vede Sedláková vlak 7:06. 
Účast nahlásit vedoucí!
TJ Spartak Přerov 
Vítězslav Vaculík,  
tel.: 776 806 161
1. 8. Hutisko-Solanec – Díly – Há-
žovické Díly – Rožnov pod Rad-
hoštěm, 15 km, vlak 6:29, vede 
Dittelová 
5. 8. Ostružná – Ostružník – Ada-
movské údolí – Staré Město p.Sn., 
12 km, vlak 6:15, vede Dittelová
8. 8. Hoštejn – Pod Vrcholnou – 
Lupěné – Zábřeh, 17 km, vlak 8:05, 
vede Ligurský
12. 8. Brodek – citovský mlýn – Vě-
rovany – Tovačov, 12 km, vlak 8:05, 
vede Pěček
15. 8. Cholina – Loučka – Cakov – 
Senice na Hané, 15 km, vlak 7:06, 
vede Punčochářová
19. 8. Chropyně – Miňůvský most 
– Kroměříž, 12 km, vlak 8:57, vede 
Bartošík
22. 8. Horní Bečva – Kotlová – So-
láň – Velké Karlovice, 14 km, vlak 
6:29, vede Bartošík
26. 8. Vizovice – Pod Suchým vr-
chem – Vysoké Pole, 12 km, vlak 
7:24, vede Žaludová 
29. 8. Horní Lipová – Lesní bar – 
Smrk – Lví hora – Horní Lipová, 
14 km, vlak 7:06, vede Mužíková

ODBOR VYSOKOHORSKÉ  
TURISTIKY KČT 

www.vhtprerov.cz
Tomáš Beránek, tel.: 602 575 673
18.–24. 8. Centrální Pyreneje, Špa-
nělsko – výstup na vrcholy Monte 
Perdido, Pico de Aneto, a Coma 
Pedrosa v Andoře. Vlakem do Pra-
hy, letecky Barcelona, na místě půj-
čení aut.

22.–29. 8. Třeboňsko a Novohrad-
ské hory, cykloetapy s ubytováním 
na jednom místě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.–30. 8. Loučení s létem, turistic-
ká akce. Ubytování Letohrad.

MUZEUM KOMENSKÉHO  
V PŘEROVĚ – PŘEROVSKÝ ZÁMEK

www.prerovmuzeum.cz
Otevírací doba:
pondělí až pátek 8:00–17:00
sobota a neděle 9:00–17:00 
Výstavy:
od 20. 7. do 15. 11. Z deníku ma-
lého táborníka. Historický sál. 
Vstupné 20/10 Kč.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

do 1. 11. První proti okupantům! 
Přerovské povstání v roce 1945. 
Kaple. Vstupné 40/20 Kč.
do 22. 11. Hledání podobizny 
Komenského. Chodba ve 2 patře. 
Vstupné 20/10 Kč.
do 20. 12. Zdeněk Burian: Školní 
výukové obrazy. Galerie přerov-
ského zámku. Vstupné 40/20 Kč.

ORNITOLOGICKÁ STANICE 
Otevírací doba:  
pondělí až pátek 8:00-16:00 
sobota a neděle 9:00-17:00 
Stálé expozice
Ptáci České republiky
Ptačí zahrada Františka Gintera 
Výstavy: 
do 30. 11. Čižba – umění jem-
né a líbezné. Výstava o tom, jak 
a proč ptáčníci ptáky lapali a s čím 
je spojený odchyt ptáků dnes. Jed-
notné vstupné 30 Kč.
Akce:
2. 8. Zahradní slavnost Loutkové 
divadlo, koncert Václava Koubka, 
komentovaná prohlídka výsta-
vy, opékání špekáčků, občerstve-
ní. Koná se za každého počasí! Od 
16:00 hod. v areálu ORNIS. Vstup-
né děti 40/ostatní 80/2+1 rodinné 
150 Kč.

Semínkovna – sdílená semín-
ka zdarma – pondělí až pátek 
8–16 hodin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekoporadna – pondělí až pátek 
8–16 hodin
Mykologická poradna – pondělí 
8–16 hodin
Programy pro příměstské tábory  
a jiné zájmové skupiny:
Jak ptáčky lapati – o ptáčnících 
a odchytu ptáků v nové výstavě
Ptáci – o ptácích, v naší expozici
Stromy – o stromech v parku 
Michalov
Bylinková zahrádka – o léčivých 
rostlinách 
Na návštěvě v záchranné stani-
ci – komentovaná prohlídka ZS, 
zdarma 
Kontakt na tel. 581 219 910,  
ornis@prerovmuzeum.cz nebo 
osobně v ORNIS. Informace o pro-
gramech na www.ornis.cz nebo FB. 

HRAD HELFŠTÝN 
Otevírací doba: 
úterý až neděle 9:00–18:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stálé expozice:
Hradní mincovna
Archeologie na hradě Helfštýně
Výstavy:
do 11. 10. Příběh torza. Po více 
než dvou stoletích chátrání se na 
podzim roku 2017 torzo renesanč-
ního paláce na hradě Helfštýně 
dočkalo zahájení statických a zá-
chranných prací. Mimořádný pro-
jekt „Záchrany a zpřístupnění hrad-
ního paláce na Helfštýně“ přinesl 
nepřeberné množství poznatků 
z oborů archeologie, dějin umění 
i stavební historie. Originální obra-
zy, historické veduty, pohlednice, 
archeologické nálezy, projektová 
dokumentace a řada dalších detailů 
přiblíží osudy helfštýnského paláce 
od počátků výstavby přes vrchol-
nou slávu v období renesance, říze-
nou likvidaci zahájenou v 17. století 
a následné snahy o záchranu roz-
sáhlého torza. 

Akce:
4.–8. 8. Vivat Flauto. Celodenní hu-
dební vystoupení zobcových fléten 
v prostorách hradu.
22. 8. Slavnostní zahájení XXXII. 
ročníku Kovářského fóra. 
23.–28. 8. XXXII. ročník Kovářské-
ho fóra. 
29. 8. Noční kování. 

GALERIE MĚSTA PŘEROVA
1. a 22. 8. Komentované prohlídky 
výstavy KOV(ID) 2020 – prohlídky 
s autory Ondřejem Gélou a Micha-
lem Ptáčkem, začátek v 14:00, 22. 8. 
navíc přidána i noční komentovaná 
prohlídka, začátek po setmění 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Akce pro dospělé:
1. 7. – 31. 8. Prázdninová interne-
tová soutěž „Putování po českých 
hradech a zámcích“ 
1. 7. – 31. 8. Letní luštitelská soutěž 
„Vrcholy českých pohoří“
1. 7. – 31. 8. Letní luštitelská sou-
těž „Národní přírodní rezervace 
v Česku“
Akce pro děti:
1. 7. – 31. 8. X-BOX – oblíbené po-
hybové aktivity na herní konzo-
li, půjčovna pro děti, Palackého 1, 
v provozní době
3. 7. – 6. 8. Tvořivá dílna – motýl, 
půjčovna pro děti, Palackého 1, 
v provozní době
10.–13. 8. Tvořivá dílna – brouk, 
půjčovna pro děti, Palackého 1, 
v provozní době
17.–20. 8. Tvořivá dílna – medvěd, 
půjčovna pro děti, Palackého 1, 
v provozní době
24.–31. 8. Tvořivá dílna – mucho-
můrka, půjčovna pro děti, Palacké-
ho 1, v provozní době
24.–28. 8. Rytířský příměstský tá-
bor v knihovně (jen pro již přihlá-
šené účastníky), půjčovna pro děti, 
Palackého 1, od 8.00 do 16.00 hod.
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SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
Centrum SONUS 
Palackého 17a/2833, Přerov 
Pondělí 3. 8.  
8:45–12:45 internet pro seniory
9:00 – 10:00 cvičení s prvky Tai Chi 
Čtvrtek 6. 8.  
8:15–9:15 cvičení se smovey kruhy 
9:30–10:30 cvičení na balónech 
Pondělí 10. 8.  
8:45–12:45 internet pro seniory
9:00–10:00 cvičení s prvky Tai Chi 
10:15 Změny ve stáří a jak se na ně 
připravit – Anna Stojanová
Čtvrtek 13. 8.  
8:15–9:15 cvičení se smovey kruhy 
9:30–10:30 cvičení se smovey kruhy
Pondělí 17. 8.  
8:45–12:45 internet pro seniory
10:15–11:15 Jak vyzrát na únavu – 
Olga Župková
Středa 19. 8.  
Výlet: Stezka korunami stromů Va-
laška, Pustevny. Odjezd vlakem 
v 6:23. Sraz na vlakovém nádra-
ží v 6:10. Předpokládaný návrat 
v 17:00. Vstupné na stezku 170 Kč. 
Čtvrtek 20. 8.  
8:15–9:15 cvičení se smovey kruhy 
9:30–10:30 cvičení na balónech
Pondělí 24. 8.  
8:45–12:45 internet pro seniory
9:00–10:00 cvičení s prvky Tai Chi 
Čtvrtek 27. 8.  
8:15–9:15 cvičení se smovey kruhy 
9:30–10:30 cvičení se smovey kruhy
Pondělí 31. 8.  
8:45–12:45 internet pro seniory
9:00–10:00 cvičení s prvky Tai Chi 
Maximální počet osob pro cvičení 
a přednášky je 12 osob. Maximální 
počet osob na kurz cvičení plosky 
nohou je 7 osob. Je nutné se přihlá-
sit u M. Krejčířové, tel. 777 729 521. 

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
Jateční 26, Přerov
12. 8. a 26. 8. Odborná poradna 
a kancelář od 15:00 do 18:00 

VÝSTAVNÍ SÍŇ PASÁŽ
27. 8. – 2. 10. Turistický oddíl mlá-
deže Lišáci – 50 let, výstava 
27. 8. – 8. 10. Komenského fas-
cinující Labyrint světa a ráj srdce 
v kolážích Miroslava Huptycha

RODINNÉ CENTRUM SLUNÍČKO
Sokolská 26, Přerov
Ve středu a ve čtvrtek máme ote-
vřeno od 9:00 do 12:00. Ve středu 
probíhají v rámci herny od 10:00 
Zpívánky a ve čtvrtek probíhá od 
10:00 Tvoření. Při hezkém počasí je 
k dispozici terasa, trampolína, za-
hrada a pískoviště.
Aktuální informace najdete na 
FB stránkách Rodinného centra 
Sluníčko.

DUHA KLUB DLAŽKA
1.–8. 8. Konec a Zvonec pro rodiče 
s dětmi, Meziříčko
1.–8. 8. Letní akademie sportu 
a her (13-17 let), Meziříčko
10.–14. 8. Hravý příměstský tábor 
pro děti – Vesmírné dobrodružství, 
Přerov
14.–22. 8. ZÁHADA TAJEMNÉHO 
POKOJE – pro děti, Rajnochovice
15.–22. 8. Vodácká Vltava – pro 
dospělé a rodiče s dětmi, Zátoň
15.–23. 8. Cimrmanovy prázdniny 
pro dospělé a rodiče s dětmi, Ra-
kousy v Českém ráji
22.–30. 8. Letem pohádkovým 
světem – pro děti, Rajnochovice
24.–28. 8. Hravý příměstský tábor 
pro děti – Dobrodružství Lvího krá-
le, Přerov
Nabídka táborů pro děti, mládež, 
rodiče s dětmi i dospělé. Vše najde-
te na www.dlazka.cz 

DUHA KLUB RODINKA 
3.–7. 8. ANGLICKÝ TÁBOR – pro 
děti 4–7 let., SK Přerov, Petřivalské-
ho 1, Přerov, Cena 2000 Kč/ 1 tý-
den, vč. stravy 3x denně. Přihlášky: 
tabor@rodinka.cz 

HVĚZDÁRNA PŘEROV
Pravidelná čtvrteční pozorování, 
při pěkném počasí a při jasné oblo-
ze od 21:00 do 23:00. Během prázd-
nin pozorování i v pondělí a úterý 
od 21:30 do 00:00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÝSTAVIŠTĚ PŘEROV
3.–28. 8. Příměstský chovatelský 
tábor pro děti 6–15 let
9. 8. Setkání chovatelů exotického 
ptactva
22. 8. Bleší trhy
23. 8. Setkání chovatelů exotické-
ho ptactva
Kalendář s informacemi o akcích je 
uveřejněn na webových stránkách 
Výstaviště Přerov: www.vystaviste-
prerov.cz

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zachraň trosečníky – Zábavná 
prázdninová hra pro děti a návštěv-
níky Přerova. Od začátku prázdnin 
se dozvíte více v Městském infor-
mačním centru Přerov nebo  
v Informačním centru Předmostí.  
www.zachrantrosecniky.cz

Proseniorské a mezigenerační 
akce 2020

6. 8., 9:00 – Stadion TJ Lokomotiva 
Olomouc – V. Sportovní hry seniorů 
Olomouckého kraje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. 8. – Jdeme společně – mezi-
generační akce nejen pro seniory 
a jejich vnoučata. Účastníci akce si 
projdou trasu naučné stezky „Pře-
rovským luhem“ a splní zábavné 
úkoly. 
25. 8. Hudební den pro seniory – 
To nej z opery, operety a muzikálu 
od sólistů opery Moravského diva-
dla v Olomouci. Koná se na letní di-
vadelní scéně mezi hradbami pře-
rovského zámku pod širým nebem 
s kapacitou 50 osob.
26. 8. Divadelní den pro seniory 
– divadelní představení VELKÁ ZE-
BRA na letní divadelní scéně mezi 
hradbami přerovského zámku pod 
širým nebem s kapacitou 50 osob.

venkovní
bazény

vnitřní dětský 
bazén

50m bazén,
pára, whirl., masáž

částečný 
pronájem

so 1. 8. 10 – 20 10 – 20 10 – 20 –

ne 2. 8. 10 – 20 10 – 20 10 – 20 –

po 3. 8. 10 – 20 10 – 20 10 – 20 –

út 4. 8. 10 – 20 10 – 20 10 – 20 –

st 5. 8. 10 – 20 10 – 20 10 – 20 –

čt 6. 8. 10 – 20 10 – 20 10 – 20 –

pá 7. 8. 10 – 20 10 – 20 10 – 20 –

so 8. 8. 10 – 20 10 – 20 10 – 20 –

ne 9. 8. 10 – 20 10 – 20 10 – 20 –

po 10. 8. 10 – 20 10 – 20 10 – 20 10 – 12, 13:30 – 15:30 

út 11. 8. 10 – 20 10 – 20 10 – 20 10 – 12, 13:30 – 15:30

st 12. 8. 10 – 20 10 – 20 10 – 20 10 – 12, 13:30 – 15:30

čt 13. 8. 10 – 20 10 – 20 10 – 20 10 – 12, 13:30 – 15:30

pá 14. 8. 10 – 20 10 – 20 10 – 20 10 – 12, 13:30 – 15:30

so 15. 8. 10 – 20 10 – 20 10 – 20 –

ne 16. 8. 10 – 20 10 – 20 10 – 20 –

ostatní 
aktivity

vnitřní dětský 
bazén

50m bazén,
pára, whirl., masáž

částečný 
pronájem

po 17. 8. 10 – 20 10 – 20 10 – 20 13 – 14

út 18. 8. 10 – 20 10 – 20 10 – 20 13 – 14

st 19. 8. 10 – 20 10 – 20 10 – 20 13 – 14

čt 20. 8. 10 – 20 10 – 20 10 – 20 13 – 14

pá 21. 8. 10 – 20 10 – 20 10 – 20 13 – 14

so 22. 8. 10 – 20 10 – 20 10 – 20 –

ne 23. 8. 10 – 20 10 – 20 10 – 20 –

po 24. 8. 10 – 20 10 – 20 10 – 20 13:30 – 15:30, 18 – 19:30

út 25. 8. 10 – 20 10 – 20 10 – 20 13:30 – 15:30, 18 – 19:30

st 26. 8. 10 – 20 10 – 20 10 – 20 13:30 – 15:30, 18 – 19:30

čt 27. 8. 10 – 20 10 – 20 10 – 20 13:30 – 15:30, 18 – 19:30

pá 28. 8. 10 – 20 10 – 20 10 – 20 13:30 – 15:30, 18 – 19:30

so 29. 8. 10 – 20 10 – 20 10 – 20 –

ne 30. 8. 10 – 20 10 – 20 10 – 20 –

po 31. 8. 10 – 20 10 – 20 10 – 20 –

Bazén Přerov na ulici Kopaniny 2 – srpen 2020

více informací na www.bazenprerov.cz

VÝZVA

Výzva pro čtenáře 
a pořadatele akcí
Organizujete sportovní, kulturní 
či jinou akci pro veřejnost? Dejte 
o ní vědět čtenářům Přerovských 
listů. Uzávěrka je vždy 15. den 
v  měsíci. Pozvánky posílejte na 
prerovskelisty@regvyd.cz.



16 SERVIS

Přerovské listy č. 8/2020 | Vychází 30. července 2020 | ročník XIX | Vydává statutární město Přerov, se sídlem Bratrská 34 | Periodický tisk územního samosprávního celku | Vychází 12x ročně | IČ: 00301825 
Grafická příprava a tisk: Regionální vydavatelství s.r.o., K Žižkovu 282/9, 190 00 Praha 9 | náklad 22 000 výtisků | redakce telefon: 608 707 799, prerovskelisty@regvyd.cz, redakce: Juraj Aláč, Monika Fleischmannová 
Uzávěrka příštího čísla je 12. srpna 2020 | inzerce: Yvona Pařízková, tel.: 602 755 916, e-mail: yvona.parizkova@seznam.cz | Distribuce: Česká distribuční | Zaregistrováno Ministerstvem kultury České republiky pod zn. MK ČR E 13283  
Přerovské listy na internetu: www.prerov.eu – kategorie Přerovské listy | Reklamace: Reklamace.PL@prerov.eu | Zdarma do všech domácností v Přerově a místních částech

DENNÍ ZPRAVODAJSTVÍ NA WWW.PREROV.EU–A––––TELEVIZE PŘEROV

TI
RÁ

Ž

KINO HVĚZDA PŘEROV, WWW.KINOHVEZDAPREROV.CZ, TEL.: 581 331 313

1. 8., 14:00 Scoob! | Bijásek, P, přístupný
1. 8., 17:00 3Bobule | přístupný
1. 8., 20:00 Démon zatracení | P, od 15 let
2. 8., 10:00 Velké dobrodružství malé pandy | P, Bijásek,  
 přístupný
2. 8., 14:00 Vzhůru za sny | P, Bijásek, přístupný
2. 8., 17:00 Bourák | BS, od 12 let
2. 8., 20:00 3Bobule | přístupný
4. 8., 18:00 Expediční kamera | přístupný
5. 8., 20:00 V síti | 18+, od 15 let
6. 8., 17:00 Tajemní impresionisté | RP, UMĚNÍ V KINĚ
6. 8., 20:00 Havel | přístupný
7. 8., 17:00 Ava: Bez soucitu | P, od 15 let
7. 8., 20:00 Démon zatracení | od 15 let
8. 8., 14:00 Trollové: Světové turné | P, přístupný
8. 8., 17:00 Meky | přístupný
8. 8., 20:00 Heavenś Gate: Amerikánka | DIVADLO V KINĚ
9. 8., 9:00 Prohlídka protiatomového krytu a jeho  
 tech. zázemí 
9. 8., 10:15 Do krytů, Přerove! | Přístupný
9. 8., 11:00 Prohlídka protiatomového krytu a jeho  
 tech. zázemí 

9. 8., 14:00 Scoob! | Bijásek, přístupný
9. 8., 17:00 V síti | BS, 15 +, od 15 let
9. 8., 20:00 3Bobule | přístupný
11. 8., 20:00 Samotáři, ZNOVU V KINECH | od 15 let
12. 8., 20:00 Můj otec Antonín Kratochvíl | P/ART, od 12 let
13. 8., 17:00 Casting na lásku | RP, od 12 let
13. 8., 20:00 Tenet | RP, od 15 let
14. 8., 17:00 Casting na lásku | od 12 let
14. 8., 20:00 Démon zatracení | od 15 let
15. 8., 14:00 Trollové: Světové turné | přístupný
15. 8., 17:00 3Bobule | přístupný
15. 8., 20:00 Casting na lásku | od 12 let
16. 8., 14:00 Frčíme | Bijásek, přístupný
16. 8., 17:00 Afrikou na pionýru | BS, od 12 let
16. 8., 20:00 3Bobule | přístupný
18. 8., 20:00 Kouř, ZNOVU V KINECH | přístupný
19. 8., 20:00 3Bobule | přístupný
20. 8., 17:00 Jeskyně | RP, od 12 let
20. 8., 20:00 Šarlatán | RP, od 12 let
21. 8., 17:00 Mulan | P, přístupný
21. 8., 20:00 Démon zatracení | od 15 let
22. 8., 17:00 Šarlatán | od 12 let

22. 8., 20:00 V síti | 15+, BS, od 15 let
23. 8., 14:00 Hurá do džungle | P, Bijásek, přístupný
23. 8., 17:00 3Bobule | BS, přístupný
23. 8., 20:00 Šarlatán | od 12 let
25. 8., 20:00 Postřižiny, ZNOVU V KINECH | od 12 let
26. 8., 20:00 Šarlatán | od 12 let
27. 8., 17:00 Noví mutanti | RP, od 12 let
27. 8., 20:00 The Courier | RP, od 15 let
28. 8., 17:00 Štěstí je krásná věc | P, od 12 let
28. 8., 20:00 Noví mutanti | od 12 let
29. 8., 14:00 Křupaví mazlíčci | P/Bijásek, přístupný
29. 8., 17:00 Noví mutanti | od 12 let
29. 8., 20:00 Vosto5: Pérák – Na jméně nezáleží.  
 Rozhodují činy! | DIVADLO V KINĚ, přístupný
30. 8., 14:00 Mulan | přístupný
30. 8., 17:00 3Bobule | BS, přístupný
30. 8., 20:00 Šarlatán | od 12 let

P = premiéra | RP=republiková premiéra  
BS=Biosenior | Bijásek = představení pro děti | ART je filmový klub
Změna programu vyhrazena, podrobnosti a aktuální informace na 
webových stránkách kina Hvězda.

VÝSTAVNÍ SÍŇ PASÁŽ, KRATOCHVÍLOVA, TEL.: 581 217 187

Přerovský turistický oddíl 
mládeže Lišáci završil půl 
století svého trvání. Za tu 
dobu prošlo jeho řadami 
hodně členů v  několika 
generacích, kteří na od-
dílových schůzkách, výle-
tech, výpravách, táboření 
a  putovních táborech za-
žili spoustu zábavy, legra-
ce a  poznání, ale i  napětí 
při hrách a  soutěžích. Vzpomínky připomene výstava od 27. srpna. Nová 
výstava koláží předního českého výtvarníka Miroslava Huptycha na moti-
vy výjimečného díla Jana Amose Komenského Labyrint světa a ráj srdce se 
představí také od 27. srpna. Výstava je zapůjčena Národním pedagogickým 
muzeem a knihovnou J. A. Komenského v Praze.

ARCHEOLOGICKÉ LÉTO 2020 PŘEROV

Vydejte se s archeology do terénu za 
archeologií! Více než tři desítky vě-
deckých, muzejních a  dalších regio-
nálních pracovišť si pro letošní rok, 
kdy většina obyvatel naší republi-
ky zůstává kvůli pandemii COVID-19 
„doma“ v  ČR, připravily svým rozsa-
hem zcela unikátní sérii komentova-
ných prohlídek vybraných archeolo-
gických lokalit. 
Během léta se jedná o 250 výprav za 
archeologií po celé republice. Na Přerovsku jsou milovníci archeologie a his-
torie během měsíce července a srpna zváni k prohlídkám vedeným archeo-
logem Muzea Komenského v Přerově Zdeňkem Schenkem. Ten je seznámí 
se všemi zajímavostmi, které se vztahují k významným archeologickým lo-
kalitám v regionu. V Přerově bude ve spolupráci Kulturně informačních slu-
žeb města Přerova a Muzea Komenského v Přerově realizována komentova-
ná prohlídka legendární paleolitické lokality Předmostí s Památníkem lovců 
mamutů. Další prohlídka bude věnována historickému jádru města Přerova, 
městskému opevnění a Památníku jednoty bratrské Na Marku. Třetí atraktiv-
ní prohlídkou bude návštěva hradu Helfštýna a seznámení s aktuálními ar-
cheologickými výzkumy a nálezy. 
Některá naleziště bude možné procházet dokonce ve dvou realitách – přímo 
v terénu s průvodcem a virtuálně na www.archeologickyatlas.cz. 

TERMÍNY PROHLÍDEK PŘEROV
PAMÁTNÍK JEDNOTY BRATRSKÉ V PŘEROVĚ,  
HORNÍ NÁMĚSTÍ A MĚSTSKÉ OPEVNĚNÍ
5. 8., 9:00–11:00 | 19. 8., 9:00–11:00

PÁMÁTNÍK LOVCŮ MAMUTŮ A LOKALITA PŘEDMOSTÍ
29. 7., 9:00–11:00 | 12. 8., 9:00–11:00

HRAD HELFŠTÝN
8. 8., 10:00–11:30 | 22. 8., 10:00–11:30 | 29. 8., 10:00–11:30
Na prohlídky je nutná rezervace na www.arup.cas.cz/archeologicke-leto 

GALERIE ESO, KRATOCHVÍLOVA 22, TEL.: 605 522 271

V měsíci srpnu můžete v galerii 
Eso vidět mimo jiné také zbru-
su nové obrazy a  sklo od Sta-
nislava Žampacha. Autor svou 
výtvarnou techniku popisu-
je jako reliéf v  obraze tvořený 
akrylovým tmelem, špachtlí, 
plátkovými kovy, barvami, do-
plněný patinováním a malbou. 
V  průběhu let prošel mnoha 
etapami, které jeho současný 
výtvarný projev definovaly. Za-
bývá se také sklem. Malý rodin-
ný ateliér založil v roce 1990. Produkce atelieru je charakteristická osobitým 
rukopisem výtvarníka, nadčasovým designem a precizním zpracováním re-
liéfního pískování v křišťále i přejímaném skle.


