
Zeleně není nikdy dost. Technické služby města Přerova proto v polovině července nainstalovaly v blízkosti Přerovanky a Městského domu několik nových rozkvetlých květináčů.
Ty na Masarykově náměstí mohou navíc unaveným kolemjdoucím sloužit i jako lavička. Život se brzy vrátí také do Městského domu (na snímku vlevo), podlaháři už totiž
finišují s výměnou parket. Hned v září si je budou moci na vlastní podrážky vyzkoušet tanečníci v tanečních. Foto: Jan Gebauer (red) 
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Šestnáct milionů korun zaplatila za chát-
rající budovu Chemoprojektu korporace
Domov Alzheimer. Ta provozuje už na
třech místech republiky – v Mostě, Roz-
tokách u Prahy a v Karviné – domovy se
zvláštním režimem pro osoby trpící Alz-
heimerovou nemocí. V Přerově firma
nabídne 114 míst v jednolůžkových
a dvoulůžkových pokojích. 
„Rekonstrukce bude komplexní. Garáže
budou zbourány, vznikne místo nich nová
jídelna a zahrada. Přibude jedno nad-
zemní podlaží s rovnou zelenou střechou,
takže to bude příjemný pohled i pro okol-
ní obyvatele. Pro potřebu domova bude-
me mít uvnitř areálu 25 parkovacích
míst,“ uvedl výkonný ředitel Domovů
Alzheimer Radek Žádník. 
V novém domově najde práci zhruba
osmdesát lidí – zdravotních sester, pečo-
vatelek, kuchařů, údržbářů, ale i nutriční
terapeut a fyzioterapeut. Město novou
službu jednoznačně vítá. „Poptávka po
těchto službách je v Přerově skutečně
velká. Jsme rádi, že lidé s touto nemocí
tu najdou útočiště,“ podotkl primátor
města Petr Měřínský. Jeho slova potvrzu-
je i ředitelka Sociálních služeb města

Přerova Jana Žouželková: „Evidujeme
celkem 1039 žádostí o umístění do
domova pro seniory, přičemž 268 žádostí
se týká služby ‚domov pro seniory se
zvláštním režimem‘, tedy pro seniory
s diagnózou demence. Kapacita součas-
ného přerovského domova pro seniory

je přitom 82 lůžek, z toho 42 je určeno
pro klienty s demencí.“
Tito uživatelé mají své specifické potřeby.
Personál specializovaného zařízení musí
sledovat zejména příjem jídla a tekutin,
dbá na pravidelný čas podávání jídla, vol-
nočasové aktivity, hygienickou péči. Lidé

s touto diagnózou postupně ztrácejí ori-
entaci v čase a prostoru i na místech jim
dobře známých, ztrácejí zájem iodříve oblí-
bené činnosti, dochází u nich ke zhoršení
paměti. Vdalších stadiích nemoci už nejsou
schopni žít bez pomoci, nepoznávají své
příbuzné, přátele a známé, nejsou schopni
se vyjádřit, omezuje se jejich schopnost
mobility až k upoutání na lůžko. A právě
lidem s těmito potížemi má sloužit nové
zařízení, které se v Přerově začíná budovat. 
„Staveniště bude předáno na začátku
srpna. Samotná rekonstrukce, která při-
jde na 135 milionů, by měla skončit na
konci roku 2022, v první polovině násle-
dujícího roku se nastěhují první klienti,“
doplnil výkonný ředitel Žádník.

14 let v majetku města
Budovu Chemoprojektu získal Přerov
v roce 2007 za 22 milionů korun. Zastu-
pitelé se ji tenkrát rozhodli koupit z obavy,
že nemovitost odkoupí chomutovská spo-
lečnost, která deklarovala zájem objekt
zbourat a místo něj vystavět Lidl. V nemo-
vitosti byly postupně kanceláře, menší díl-
ny, pobočka knihovny – celý objekt se ale
nepodařilo plně využít.  (red) 

Podepsáno, prodáno. V srpnu se začne na Trávníku
s budováním nového domova pro lidi s alzheimerem 
Sto čtrnáct klientů s diagnózou demence najde útočiště v novém Domově Alzheimer. Ten vznikne po rozsáhlé rekonstrukci na místě současného Chemoprojektu.
Kupní smlouvu o jeho prodeji podepsali zástupci soukromého investora a města na konci června. Rekonstrukce začne letos v srpnu, první klienti by se
mohli nastěhovat v roce 2023. 

Bývalá budova Chemoprojektu stojí v ulici Trávník – uprostřed panelového sídliště.
Foto: Jan Gebauer

Pravidelná
přerovská
ročenka
Životní prostředí a památková
péče v roce 2020
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Celníci dohlédnou na pálenice

V průběhu léta startuje každoroční sezo-
na pěstitelského pálení, celníky tak
v následujících týdnech čeká perné pra-
covní období. Činit se budou zejména ti
v Olomouckém kraji. „Ve své působnosti
máme celkem 81 pálenic, což je největší
počet v České republice. Při zahájení
výrobního období celníci v pálenici přiloží
na měřidlo celní závěry – plomby, ověří
funkčnost měřidla proteklého lihu
a zaznamenají počáteční stav. Průběžně
pak pálenice nejméně jednou za dva
měsíce kontrolujeme,“ vysvětlil tiskový
mluvčí Celního úřadu pro Olomoucký kraj
David Kubenz. Spotřební balení pochá-
zející z pěstitelského pálení nemusí být
opatřeno kontrolní páskou, nesmí se ale
dále prodávat, jinak hrozí až půlmilionová
pokuta. Pěstitel si takto může vyrobit
maximálně 30 litrů etanolu. Česká repub-
lika využívá udělené výjimky pro využití
uplatnění snížené spotřební daně z lihu
u ovocných destilátů, které pocházejí
výhradně z pěstitelského pálení. Sazba
daně v tomto případě činí 162 korun za
litr etanolu, běžná sazba je 323 korun.
V loňském roce Celní úřad pro Olomouc-
ký kraj vybral na spotřební dani pochá-
zející z pěstitelského pálení více než
83 milionů korun. 

Pomoc přišla i z Přerova

Ničivé tornádo, které na konci června
zasáhlo obce na jižní Moravě, rozpoutalo
obrovskou vlnu solidarity. K pomoci se
připojil i Přerov. „Ihned po katastrofě
jsme oslovili krizový štáb města Břeclavi
s nabídkou pomoci. Na místo zamířili pře-
rovští dobrovolní hasiči, strážníci městské
policie a na místo dorazilo také technické
vybavení ve formě elektrocentrály, elek-
trických pil, sanitního vozidla vybaveného
jako mobilní ošetřovna první pomoci
a další,“ uvedl primátor města Petr Měřín-
ský. Hasiči se strážníky vyrazili do obce
Hrušky. „Chuť pomáhat byla velice citelná
na každém kroku. Velká část domů byla
velmi poškozena a rozsah byl opravdu
značný. Všude pendlovala řada náklad-

ních aut, čtyřkolek a obcí korzovaly houfy
dobrovolníků,“ popsal situaci na místě
velitel přerovských dobrovolných hasičů
Petr Štěpánek. Ruku k dílu přiložili i hoke-
joví Zubři, kteří s sebou na jih Moravy
dovezli i materiální podporu v podobě
nářadí, kšiltovek, ale i opalovacích krémů
a repelentů. „Tím ale aktivity města
nekončí, pro postižené obce se chystá
i finanční pomoc. O její výši budou na
svém zářijovém zasedání rozhodovat
zastupitelé,“ doplnila náměstkyně pri-
mátora Hana Mazochová.

Nová ulice Pod Platany

Pod Platany. Tak by se mohla jmenovat
nová ulice v přerovské místní části Lýsky,
přejí si to sami zdejší lidé, radní s tím sou-
hlasí a v září o tom budou jednat zastu-
pitelé. „V dubnu jsme obdrželi žádost
o pojmenování ulice od majitelů soukro-
mé společnosti, která sem přemístila sídlo
své firmy. V žádosti uvádí, že pojmenování
ulice Pod Platany odkazuje na výsadbu
pětačtyřiceti platanů, které tu byly vysá-
zeny jako náhrada za vykácené přestárlé
topoly,“ uvedl přerovský primátor Petr
Měřínský. Ulice je situovaná na okraji –
začíná křižovatkou s ulicí U Silnice a končí
novou výstavbou. V minulosti tu byl objekt
zemědělského družstva a místo nemělo
název, dnes tu jsou i další stavby. Celkově
je v Přerově a jeho místních částech 291
ulic. Během posledních osmi let jich při-
bylo sedmnáct.

Na co se těší mladí výtvarníci?
Přesně deset základních uměleckých škol
se letos zapojilo do soutěže Olomouckého
kraje, jejímž námětem byla tentokrát kres-
ba na téma Už se těším, až… Nechyběla
ani přerovská Základní umělecká škola
Bedřicha Kozánka. Nejlepší díla si může
veřejnost prohlédnout v prostorách kraj-
ského úřadu. „Vážím si každé činnosti,
kterou děti stráví jinak než sezením u počí-
tače nebo koukáním do mobilu. V případě
malování nejde jen oobyčejnou kratochvíli,
ale také o formu umění. O to větší uznání
si všichni žáci, kteří se do soutěže zapojili,
zaslouží,“ uvedl hejtman Olomouckého
kraje Josef Suchánek. Mladí umělci, kteří
soutěžili ve čtyřech věkových kategoriích,
poslali do soutěže téměř 150 povedených
obrazů. Dvacítku nejlepších děl vybrala
odborná porota a všechna jsou k vidění
v druhém podlaží budovy krajského úřadu,
který se nachází nedaleko hlavního nádraží
v olomoucké ulici Jeremenkova 40a, a to
až do prvního zářijového týdne.

Mamuta dostalo 250 dětí

Vítání občánků bylo z bezpečnostních
důvodů pozastaveno vloni v březnu.
Poslední děti, které oblíbený obřad
absolvovaly, byla miminka narozená
v prosinci 2019. Malí Přerované narození
v roce 2020 se už slavnostního aktu,
který se tradičně koná v obřadní síni
matriky na Horním náměstí, nedočkali.
Aby nepřišli o památku, jsou přivítáni
alespoň symbolicky na dálku. „Stačí,
když jejich rodiče vyplní na matrice při
převzetí rodného listu formulář s žádostí.
Děti pak poštou obdrží pamětní list
a dárek v podobě maňáska mamuta,
který speciálně pro ně vyrobila firma Noe
z Lipníku nad Bečvou,“ vysvětlila Lenka
Tomečková z kanceláře primátora. Jed-
ním z občánků, které takto na dálku
město Přerov přivítalo do svých řad, je
i čerstvě narozená Diana Macíčková (na
fotografii). Celkem svůj balíček už dosta-
lo téměř 250 dětí – 164 v roce 2020
a 82 letos. Pokud to epidemiologická
situace dovolí, mohlo by být slavnostní
vítání občánků obnoveno letos na pod-
zim. 

Čekají na pohlednice z cest
Současná doba je ve znamení elektro-
niky, lidé komunikují prostřednictvím
e-mailů, SMS zpráv a sociálních sítí –
Městská knihovna v Přerově se proto
rozhodla svým čtenářům připomenout
nezaměnitelné kouzlo papírových
pohlednic. Její ředitel Pavel Cimbálník
vyzývá čtenáře: „Vzpomeňte si během
prázdninových cest či dovolených na
knihovnu a pošlete nám na adresu vaše-
ho oblíbeného nebo nejčastěji navště-
vovaného pracoviště právě takovou
pohlednici. Vy nám uděláte ohromnou
radost a my na oplátku v září obdaruje-
me knihou tři dětské a tři dospělé ode-
sílatele nejpovedenějších pohlednic.“
Dospělí čtenáři získají novinkový psy-
chothriller Její konec, jehož autorkou je
kanadská spisovatelka Shari Lapena,
děti se mohou těšit na vtipný příběh
Něfo od britského scenáristy Davida Wal-
liamse. Kvůli snadnější identifikaci by
čtenáři neměli zapomenout uvést na
pohlednici i číslo čtenářského průkazu.

Rehabilitace po koronaviru
Vyčerpanost, bolesti páteře, kloubů i sva-
lů či dlouhodobý pocit únavy. S těmito
potížemi se lidé po prodělaném koro-
naviru obracejí na své ošetřující lékaře.
Ti mohou při řešení jejich problémů
v mnoha případech doporučit i rehabi-
litaci. „Jedná se především o pohybovou
léčbu pod vedením fyzioterapeuta, kte-
rou pak provádí pacient doma v pravi-
delném režimu. Pacienty čeká trénink
vytrvalostní i silový včetně ošetření hrud-
níku, zlepšení dechového stereotypu
a nácvik správného dýchání,” popisuje
léčbu primářka rehabilitačního oddělení
přerovské nemocnice Jana Řezáčová.
Dostat se do původní kondice pomáhají
také metody fyzikální léčby, jako je CO2

suchá koupel, vodoléčebné a elektrolé-
čebné procedury, ošetření laserem nebo
některé typy masážních technik. „Celý
rehabilitační program k obnově kondice
postcovidového pacienta je individuální,
řídí se aktuálním zdravotním stavem, ale
také stavem jeho organismu, který byl
před onemocněním,” doplňuje primářka
Řezáčová. Doba léčení se na ambulantní
rehabilitaci pohybuje v rozmezí 3 až 4
týdnů.

Školy obsadili řemeslníci 
Prázdniny se přehouply do druhé půli,
v přerovských školách ale klid nepanuje.
Obsadili je totiž řemeslníci, kteří musejí
do září stihnout všechny naplánované
opravy. „Nejčastějším problémem pře-
rovských školských objektů je stav
povrchu plochých střech. Materiál je
léty degradovaný a při silných deštích
dochází k průsaku do budovy. Tak vzni-
kají i nebezpečné situace, jako bylo
i zatečení do elektřiny v Mateřské škole
Radost v Kozlovské ulici. Oprava bude
stát 892 tisíc korun,“ nastínil náměstek
primátora Petr Kouba. Doplnil, že děl-
níci budou za 228 tisíc opravovat i stře-
chu nad vstupem do Základní školy Za
Mlýnem a na rekonstrukci za bezmála
150 tisíc korun čeká i střecha správní
budovy v Mateřské škole U Tenisu.
„S vodou má problém i školka v Jasín-
kově ulici. Prasklá vodovodní přípojka
tu způsobila zatečení do sklepních pro-
stor. Počítáme s opravou za 125 tisíc
korun,“ řekl náměstek Kouba. V mate-
řince v Máchově ulici zase musejí řešit
plynový kotel, který vypověděl službu.
Nové zařízení i s montáží bude stát
městskou kasu 328 tisíc. Největší inves-
ticí bude ovšem oprava silnoproudé
elektroinstalace v Základní škole Tráv-
ník, která začala už v loňském roce, kdy
byla provedena část prací v objektu
jídelny, kuchyně, skladů a tělocvičny,
to vše za 2 a půl milionu korun. „Do
konce srpna letošního roku by měly
mít novou elektroinstalaci za celkem
27 milionů korun všechny prostory,“
konstatoval Zdeněk Dostál z odboru
investic přerovského magistrátu.

DENNÍ ZPRAVODAJSTVÍ NA WWW.PREROV.EU A        TELEVIZE PŘEROV
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Kdo vlastní FB, určitě se
s tímhle „fenoménem“ dneš-
ní doby setkal. Polopravdy,
provokace, zavádějící či přímo

úmyslně šířené lživé informace jsou celo-
společenským problémem. Někdy jde jen
o neznalost, která vede k šíření dezinfor-
mací – a lidé pak netuší, co je pravda a co
výmysl. My se v naší rubrice „Víc hlav víc
ví“ zaměřujeme na otázky či tvrzení, které
se objevují v přerovských FB skupinách.
Tentokrát se podíváme na opravu mostku
na Osmeku, která začala 7. července a má
končit 5. listopadu. Investorem akce je
Olomoucký kraj. Zároveň vyzýváme čte-
náře – narazíte-li na zprávu, o jejíž prav-
divosti máte pochybnosti, pošlete nám ji,
nejlépe jako printscreen.

Jura F.: (Skupina Přerováci): Týden
demolice. Teď týden úprava pilířů. Pak
týden montáž nových nosníků. Jeden
týden asfalt plus zábradlí a dokon-
čovací práce. Takže v září se může ote-
vřít. Ne? Marně přemýšlím, co by na
tom chtěli dělat další dva měsíce.
David S.: Tohle v jiné zemi mají za
týden, nejpozději 14 dní.

Za dva týdny to stavbaři opravdu nemohou
stihnout. Nedodrželi by totiž nutné techno-
logické postupy a most by mohl spadnout.
Dále už odpovídá zástupce investora amost-
ní technik Jiří Vlček: „Most byl postavený
v roce 1929 auž byl ve velmi špatném tech-
nickém stavu, takže se musel zbourat. Pro-
běhly demoliční práce, část opěrek zůstává.
Akce je rozdělena na čtyři etapy: spodní
stavbu, druhá bude nosná konstrukce, třetí
mostní svršek, poslední jsou dokončovací
práce. První technologická přestávka, kdy
bude na staveništi minimální pohyb, bude
zhruba v druhé polovině srpna při betonáži
u spodní stavby u úložného prahu – potrvá
minimálně sedm dní podle počasí. V tomto
čase proběhnou v betonu fyzikálně-che-
mické vlastnosti a beton získá potřebnou
pevnost v tlaku, takzvaně zraje. Přibližně
v první polovině září bude ze stejného důvo-
du další technologická přestávka, kdy se
uskuteční betonáž spřažené desky. Stavební
práce budou moci pokračovat opět až po
vyzrání betonu. Potom se zhotoví izolace,
vyhotoví se mostní svršek. Pak už přestávky
potřeba nebude. Práce budou trvat čtyři
měsíce, v případě příznivého počasí se nám
je možná podaří zkrátit v řádu několika dní.“

(red) 

Víc hlav víc víOprava objízdné trasy

Silnice mezi Dluhonicemi a Přerovem
sloužila během stavby nové estakády
jako objízdná trasa. Ulicemi Staré Ryb-
níky a Předmostská denně projely tisíce
vozidel, což se nutně muselo podepsat
na jejím stavu. Ředitelství silnic a dálnic
České republiky proto naplánovalo její
opravu. „Silnice III/01857 bude oprave-
na ve čtyřech navazujících etapách za
více než 17 milionů korun. První etapa
u místní části Dluhonice začala v pondělí
12. července. Přesný harmonogram dal-
ších postupů zatím není možné nyní sta-
novit, protože termíny závisejí na stavbě
blízkého železničního nadjezdu, která
není v naší gesci,“ informoval mluvčí
ŘSD Jan Rýdl.

Školkovné se nezvýší 
Město nebude v příštím roce zvyšovat
poplatek za pobyt dětí v předškolních zaří-
zeních. Cena za umístění dítěte není ve
všech školkách jednotná, při stanovení
výše poplatku v konkrétní mateřince
vychází úřad z nákladů za uplynulý rok.
„Až do srpna letošního roku rodiče platili
v rozpětí od tří do pěti set korun, když
jsme vycházeli z nákladů roku 2019. Od
nového školního roku, tedy od září, bude
vybírána úplata, která byla vypočítána
z nákladů roku 2020. Ta se bude pohy-
bovat v rozpětí od 270 do 475 korun,“
vysvětlil náměstek primátora Petr Kouba.
Přesnou výši poplatku sdělí zájemcům
ředitelé mateřských škol.

Lavičky na Švédských šancích
Na žádost Klubu přátel turistů byly u piet-
ního místa na Švédských šancích umístěny
dvě lavičky a odpadkový koš. Turisté na
oplátku slíbili, že budou na místě udržovat
pořádek – a za těchto podmínek radní
města na návrh kývli. „Obávali jsme se,
aby se pak toto vzpomínkové místo nesta-
lo problémovým, neboť víme, že lavičky
v ústraní občas lákají bezdomovce k pře-
spávání, nebo skupinky k oslavám. Ale
nechtěli jsme turisty nevyslyšet, proto
padla dohoda, že my dovezeme lavičky,
oni si dvakrát měsíčně vezmou na svá
bedra úklid,“ řekl radní Michal Zácha.
Návrší, ze kterého je krásný rozhled do
kraje, získalo své jméno díky nalezeným
pozůstatkům opevnění zbudovaného
švédským vojskem v srpnu roku 1643.
Stalo se ale také dějištěm krvavého masa-
kru. V červnu roku 1945 zde bylo zastře-
leno 267 nevinných lidí, karpatských

Němců. Od roku 2015 událost připomíná
u cesty pamětní deska. O tři roky později
nechali přerovští radní vztyčit na kopci
artefakt – 4 metry vysoký a 300 kilo vážící
kovaný kříž s trnovou korunou, který
vytvořil umělecký kovář Jiří Jurda.  „Už
když se na kopec dával prostřílený kříž,
panovaly obavy, aby se nestal terčem van-
dalů. To se nenaplnilo, lidé místo ctí. Bude-
me doufat, že se situace nezmění ani
s lavičkami, řekl vedoucí odboru majetku
města Miloslav Dohnal. 

Nová bezdoplatková zóna
Přesně před rokem vygradovaly v Přerově
problémy ve zdejší komunitě olašských
Romů, u jejichž ostrých hádek museli
opakovaně zasahovat policisté. Jedna
z problémových rodin, žijící v Bratrské
ulici 38, znepříjemňovala dlouhé měsíce
život usedlíkům z dané lokality. Stěžovali
si nejen na potyčky romských klanů, ale
i na jejich agresivitu, vyhazování odpadků
z oken, poházené injekční stříkačky,
nepořádek. Rodina se nakonec vystěho-
vala, ale sousedé se báli, že se podobná
situace bude opakovat. „Jednali jsme
jak s majiteli bytu, tak se společenstvím
vlastníků, které mělo zájem na tom, aby
se dům dostal na seznam bezdoplatko-
vých zón a nemohli se tam nastěhovat
další potížisté, kteří na bydlení čerpají
doplatek od státu. Protože v domě opa-
kovaně zasahovala u nejrůznějších
výtržností policie, cesta k opatření obecné
povahy tak byla otevřena,“ vysvětlil
náměstek přerovského primátora Petr
Kouba. Veřejná vyhláška je už v platnosti.
Podobné problémy nyní město řeší i na
adrese Žerotínovo náměstí 22, radní pro-
to chtějí zařadit do bezdoplatkové zóny
i tento dům. 

Petice na dokončení dálnice 

Deset tisíc. Tolik podpisů se sešlo pod
peticí požadující dokončení dálnice D1
mezi Říkovicemi a Přerovem, kterou
v první polovině července předali zástupci
Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruk-
tury na Moravě předsedovi Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky
Radku Vondráčkovi. Petentům se nelíbí,
že dostavbu dlouhodobě blokují ekolo-
gičtí aktivisté ze spolků Děti Země, Kra-
jina Dluhonice a Voda z Tetčic. „Pokud
by byla dokončena D1 v úseku Přerov –
Říkovice, došlo by k významnému snížení
hustoty dopravy v Přerově i okolních
obcích. Bohužel obstrukční jednání akti-

vistů v průběhu povolovacích procesů evi-
dentně brzdí průběh realizace stavby. To
komplikuje život desítkám tisíc spoluob-
čanů, kteří na Přerovsku žijí,“ vysvětlil
předseda sdružení Libor Lukáš. Už teď je
jasné, že stavba dálnice ani letos nezačne.
„Děti Země podaly žalobu na změnu
územního rozhodnutí. Soud o ní rozhodne
v září. Podpora deseti tisíc spoluobčanů
nám dodává další síly k tomu, abychom
v naší neustálé snaze dokončit D1 pokra-
čovali,“ řekl generální ředitel ŘSD ČR
Radek Mátl. Řidiči projíždějící Přerovem
zatím stojí desítky minut v dlouhých kolo-
nách. „Když se na dálnici D 35 stane něja-
ká nehoda, veškerý provoz, který by měl
jet přes dálnici, se nám nahrne do města.
Trpí tím hlavně běžní občané Přerova,“
konstatoval přerovský radní pro dopravu
Tomáš Navrátil. Podle předsedy poslanců
Radka Vondráčka je problém i v současné
legislativě. „Ukazuje se, že povolování
velkých infrastrukturních projektů a mož-
nosti nekonečného připomínkování či roz-
porování je potřebné lépe legislativně
ošetřit. Není možné, aby se normální lidé
stávali rukojmími nekonečných správních
procesů, které navíc stojí nás daňové
poplatníky nemalé finanční prostředky,“
podotkl Vondráček.  

Byty nejsou na prodej

Sto čtyři volné byty v hotelovém domě
Strojař nabízí na webových stránkách
k prodeji přerovská firma LEDCOLOR M
& E se sídlem v Kosmákově ulici. Háček
je v tom, že hotel patří Přerovu. Vedení
města se od aktivity distancuje a na strán-
kách města upozornilo občany, že firma
nemá ke Strojaři žádný právní vztah, a pro-
to je její nabídka neseriózní. „Nikdo nemů-
že touto formou nabízet nemovitost, která
už šestým rokem patří Přerovu. Sami jsme
firmu nekontaktovali, šetření necháváme
na Policii České republiky, která už věc
řeší,“ konstatoval primátor Petr Měřínský.
Majitelé firmy argumentují, že jejich strán-
ky mají sloužit k průzkumu – podle vyjá-
dření Martina Snížka z firmy LEDCOLOR
chtěla společnost vědět, zda by občané
měli o bydlení ve Strojaři zájem. A pak pří-
padně usilovat o koupi hotelu.
Panelový dům Strojař byl postaven v roce
1968 jako svobodárna pro zaměstnance
Přerovských strojíren. V roce 2000 ho zís-
kala do majetku armáda, od které ho za
42,5 milionu koupilo město. Strojař je
opuštěný a o jeho osudu vedení města
aktuálně jedná. (red) 
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Olomoucké hejtmanství udělovalo před koncem prázdnin tituly Pedagog roku 2021. Celkem si jej odneslo patnáct pedagogických pracovníků z celého
kraje. Uspěly i dvě středoškolské učitelky z Přerova – Dagmar Kaštilová a Věra Mikulcová.

Kraj ocenil dvě kantorky. Jedna učí matematiku a fyziku, druhá češtinu a hudebku

Vedení kraje tímto způsobem každoročně
poděkuje pracovníkům středních škol,
základních uměleckých škol, dětských
domovů, pedagogicko-psychologických
poraden a domů dětí a mládeže se sídlem
v Olomouckém kraji. Letos si odnesla oce-
nění také Dagmar Kaštilová z Gymnázia
Jakuba Škody a Věra Mikulcová z Gym-
názia Jana Blahoslava a Střední pedago-

gické školy. Obě pedagožky mají za sebou
už desítky odučených let. Na cenu jsou
pyšné, ale obě svorně dodávají, že je to
ocenění pro celý pedagogický sbor a vede-
ní jejich školy. „Když se do práce těšíte,
tak se vám daleko více daří. Díky podmín-
kám ve škole mě ta práce opravdu baví,“
vysvětluje Dagmar Kaštilová. Na Gymnáziu
Jakuba Škody učí už od roku 1987 fyziku

Přerovský dokument o válce zvítězil
na přehlídce muzejních filmů

Výroba filmařům trvala zhruba půl roku.
Kromě Svatavy Měrkové, vedoucí přerov-
ského kina Hvězda, se na něm podíleli ještě
další dva lidé. Otcem myšlenky a spoluau-
torem scénáře byl historik Petr Sehnálek
z přerovského Muzea Komenského, které
film také produkovalo. Za kameru si stoupl
zkušený Jiří Dvorský, jemuž patřil také závěr
postprodukce ve střižně adobarvování zábě-
rů. „O své příběhy a vzpomínky se s námi
podělila téměř desítka pamětníků, kteří
vzpomínají na to, jak se jim tehdy žilo, jak
jim válka a její konec zasáhly do života.
Máme tam zaznamenány i výpovědi rodin-
ných příslušníků, jimž povstání vzalo někoho
ze členů rodiny. Dodnes na tyto okamžiky
vzpomínají s bolestí,“ připomněla si atmo-
sféru natáčení Svatava Měrková. Ačkoliv
měla načtenu spoustu knih o holokaustu
a o válce, mluvit s pamětníky z města, ve
kterém sama žije, bylo náročné. „Syrové
výpovědi na papíře, s nimiž jsem mnohdy

usínala, výpovědi pamětníků a fotografie
a záznamy z exhumace masového hrobu...
Popravdě jsem ráda, že je to už za mnou,“
shrnula Měrková. 
Film bude k vidění 8. srpna
V červnu dokument „Přerovské povstání…
75 let poté“ získal na přehlídce muzejních
filmů MUSAIONFILM cenu Františka Pospí-
šila za významnou prezentaci archivního
materiálu, které se zúčastnilo 47 filmů.
„Každé ocenění zahřeje u srdce. A zvlášť
takové, kde jsme zabodovali mezi téměř
padesátkou snímků z celé republiky. Kon-
kurenty nám byly filmy zprodukcí Národního
technického muzea vPraze a jiných gigantů,
takže o to více si toho vážíme,“ podotkla
Měrková.
Dokument „Přerovské povstání… 75 let
poté“ mohou zájemci zhlédnout například
v rámci Svatovavřineckých hodů v neděli
8. srpna ve 13.30 v přerovském kině Hvěz-
da. (red)

Zažívají první prázdniny s jízdním kolem

Dagmar Kaštilová Foto: Olomoucký kraj Věra Mikulcová Foto: Olomoucký kraj

a matematiku. Jejíma rukama prošly už
tisíce studentů. Podobně je na tom i Věra
Mikulcová. Její specializací je čeština,
hudební a dramatická výchova. „Na cenu
mě navrhla moje někdejší žákyně Romana
Studýnková, která je teď na naší škole
ředitelkou. Spolu jsme vlastně na naší ško-
le začínaly. Ona byla v prvním ročníku a já
učila své první studenty. Ale protekce to
určitě nebyla,“ připomněla se smíchem
shodu náhod Věra Mikulcová. 
Podle obou kantorek je na jejich práci nej-
důležitější vztah se žáky. „Nedávno mi

jeden student poslal děkovný e-mail za to,
jak jsem ho připravila na přijímací zkoušky
na vysokou školu. Vyznal se, že ho fyzika
začala bavit až se mnou. To pak člověk ví,
že jeho práce má smysl,“ popisuje Dagmar
Kaštilová. Podobně to má iVěra Mikulcová.
„S žáky mám skvělý vztah, jezdíme spolu
na výlety, do ciziny, telefonujeme si. V prvním
ročníku jim vždy řeknu několik důležitých
hesel a citátů, například latinské Per aspera
ad astra, přes překážky ke hvězdám. Je totiž
důležité umět pracovat se svými chybami,“
zakončuje Mikulcová. (red)

Na snímku zleva historik Petr Sehnálek, ředitel Muzea Komenského Radim Himmler,
kameraman Jiří Dvorský (vzadu na obrazovce) a režisérka Svatava Měrková

Foto: archiv Svatavy Měrkové

Pavel Kadlíček je frontmanem oblíbené
regionální kapely D.U.Bmusic. Na svém
kole už sjezdil řadu zemí. A právě jeho
vášeň k cyklistice ho přivedla k projektu
Kola dětem. Pomoci druhým se ale věnuje
už podstatně déle. „Když mi během
povodní v roce 1997 spadl v Troubkách
dům, našla se spousta lidí, která mi nezišt-
ně pomohla. Rozhodl jsem se tuto pomoc
vracet dalším lidem. Nejprve jsem pořádal
různé benefice. Před několika lety jsem se
pak dostal k iniciativě Kola dětem. Sám
jsem nadšený cyklista. Navíc rozzářené
dětské oči jsou nejvíc,“ vysvětlil svou dob-
ročinnost Pavel Kadlíček. 
Potřebné rodiny ho samy neoslovují, ale
naopak on hledá je. Ve spolupráci se
sociálními pracovníky, kteří je osobně znají,
vytipovává ty nejvhodnější. Jde totiž o rodi-
ny, jež i přes velkou nepřízeň osudu fungují,
snaží se a o své děti se starají. Nemusí jít
onutně nejchudší rodiny v kraji, ale o rodiny,
u kterých věří, že právě u nich půjde dar
do těch správných rukou. Odměnou je mu
pak radost obdarovaných dětí i jejich rodičů.
Pavel Kadlíček naposledy rozdal pět kol
a jednu koloběžku na konci letošního škol-
ního roku. 
„Je strašně krásné. Opravdu hodně se mi
líbí. Celé prázdniny na něm budu jezdit.
Jsem moc šťastný,“ radoval se z nového

kola obdarovaný Matyášek. Ihned si naplá-
noval, jak se s ním vydá za nějakým dob-
rodružstvím či na výlet. Šťastná byla i paní
Věra, maminka čtyř dětí. Dvě z nich, Max
aTim, teď mají své první kolo a koloběžku.
„Jsem opravdu vděčná. Jako samoživitelka
bych si to nikdy nemohla dovolit. Kluci jsou
naprosto nadšení,“ řekla. (Pozn. redakce:
S ohledem na citlivost jejich situace pří-
jmení obdarovaných nezveřejňujeme.)
Peníze na pořízení kol Pavel Kadlíček vydě-
lá koncertováním či pořádáním přednášek
o svém cestování na kole. Část financí zís-
kává od dárců. „Snažíme se pomáhat, jak
můžeme. Je to pro nás samozřejmost. Pra-
videlně Pavlovi poskytujeme prostory pro
předání kol dětem. Letos jsme všem obda-
rovaným koupili helmy,“ řekla Lenka Sasá-
ková, provozovatelka Base Campu, kde
předání tradičně probíhá. 
Zakladatelé iniciativy Kola dětem se inspi-
rovali příběhem vášnivého bikera Marka
Reynoldse, který nezištně sbíral finanční
prostředky od svých známých a kolegů. Za
vybrané peníze vždy nakoupil několik dět-
ských jízdních kol, která poté osobně pře-
dával dětem z chudých poměrů. V roce
2004 ho napadla a smrtelně zranila puma.
Jeho odkaz udržují při životě nadále jeho
rodiče, kteří po synově smrti založili nadaci
„Children’s First Bicycle Fund“. (red) 

Z nových kol a koloběžky se tentokrát radovalo šest dětí. Foto: Anna Vojzolová

Mívala jsem slzy v očích, vzpomíná na natáčení dokumentárního filmu „Přerovské
povstání… 75 let poté“ jeho režisérka aspoluautorka scénáře Svatava Měrková.
Na jeho úspěch na přehlídce muzejních filmů MUSAIONFILM je pyšná, uspěl
totiž v konkurenci padesátky snímků z celé republiky. Konkurenty mu byly
filmy zprodukcí Národního technického muzea v Praze adalších gigantů. Doku-
ment divákům přibližuje poslední dny druhé světové války v Přerově.

Matyášek, Anetka, Max, Adam, Rozálka aTim. Šest dětí zažilo dosud nepoznaný
pocit, jaké to je projet se na svém vlastním kole či koloběžce. Zpěvák, cyklista
a cestovatel Pavel Kadlíček v rámci projektu Kola dětem obdarovává děti
z přerovských sociálně slabých rodin už několik let. 
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Proč se vaše kapela jmenuje Špunt? 
Existuje několik verzí. Jediná publikovatelná
je, že když na některém festivalu vypadla
kapela, vždy si pořadatel vzpomněl na nás
a „zašpuntoval” mezeru námi. 

Možná „zašpuntoval“, ale úspěch se
dostavil. Letos jste uspěli v oblastním
kole azahráli si tak na řevnické Portě.
Čím to je, že se vám tak daří? 
Všichni v kapele máme muziku rádi a mož-
ná je znašich vystoupení poznat, že si každý

koncert užíváme. A pak tu dobrou náladu
přenášíme do publika. To nám ji pak vnepře-
berném množství vrací zpět. Tak vzniká něja-
ká symbióza, která asi funguje.  

Kapela vznikla původně jako čistě
trampské uskupení. Postupem času
jste se více přiklonili k folku. Co vás
k tomu vedlo? 
Každý nový člen, který kapelou prošel, ji něja-
kým způsobem ovlivnil. Čím přicházelo více
folkařů, tím se náš směr přikláněl k folku.

Odloženou oslavu „pětatřicátin“ oslaví Špunti v říjnu koncertem 

Profese členů kapely jsou různé: úředník, ředitel společnosti, učitel, technolog, servisní
technik a student. Foto: archiv skupiny Špunt Přerov

Dnes kapela již třetím rokem hraje s bicími
a některá media nás již řadí k folk-rocku.
Tak uvidíme, kam budeme směřovat dál. 

Jaké jsou profese členů kapely?
Různé. Od úředníka přes ředitele společ-
nosti, učitele, technologa, servisního tech-
nika až po studenta.

Vydali jste zatím tři CD s rozestupem
deseti let. Pracujete už na dalším?
Kdy bude vydané? 
Nové CD bylo plánované na letošní rok. Pan-
demie zamíchala vším. Takže plánovaná oslava
35 let trvání kapely, která měla proběhnout
v roce 2020, se přesunula na letošní rok
a„cédéčko“ by mohlo vyjít vpříštím roce. Nové
písničky jsou z osmdesáti procent přichystané.

DISKOGRAFIE

Špunti vydali tři CD – vždy po deseti
letech. Prvním je „Pohádkář“, který je
datován rokem 1996. CD s názvem
„Vrať mi klíč“ vzniklo v roce 2006.
Nosič pojmenovaný „Už vím“ spatřil
světlo světa v roce 2016. Nové CD se
chystá, mohlo by vyjít v roce 2022.

SMUTNÁ ZPRÁVA

Fanoušky kapely Špunt zarmoutila
13. července informace o úmrtí jejího
zakladatele Miloslava Dohnala star-
šího, zvaného Fous. Měl 78 let.

Do kolika domácností vlastně dodá-
váte teplo a teplou vodu?
Přesně do 13 987 domácností a objektů
takzvané terciární sféry, tedy do úřadů,
škol, obchodů a podobně. 

Jakou technologii k výrobě tepla
a teplé vody používáte?
Převážná část dodávky tepla a teplé vody
je zajišťována z teplárny firmy Veolia Ener-
gy ČR a z centrálního systému zásobování
teplem. Provozujeme celkem 14 výmění-
kových stanic pára/voda, 8 výměníkových
stanic voda/voda a 319 objektových pře-
dávacích stanic. Dále dodávku tepelné
energie zajišťujeme z 18 plynových
domovních kotelen. Výměníkové stanice
a všechny domovní stanice jsou napojeny
na centrální dispečerské pracoviště, které
umožňuje obsluze dokonalý přehled o celé
soustavě, zálohuje veškerá data pro
následnou analýzu, umožňuje vzájemnou
komunikaci mezi řídicími systémy a v ne-
poslední řadě i kompletní řízení celé sou-
stavy z jednoho místa. Přenos informací
mezi jednotlivými řídicími systémy a dispe-

čerským pracovištěm probíhá prostřed-
nictvím místních rozvodů kabelové tele-
vize. Tento rozvod se chová jako klasická
ethernetová síť, což zároveň umožňuje
šíření potřebných dat dále po internetu.
Teplota vody na výtoku u spotřebitele musí
mít 45 až 60 °C.

Jak dlouho trvá topná sezona?
Otopné období začíná 1. září a končí
31. května následujícího roku.

Zdraží se teplo a teplá voda?
Cena tepelné energie se stanovuje vždy
na jeden kalendářní rok, to znamená na
období od 1. ledna do 31. prosince. V letoš-
ním roce se nepředpokládá její navýšení.
Konkrétní ceny tepelné energie jsou uve-
deny na našich webových stránkách
www.teploprerov.cz.

Dříve byla běžná každoroční údržbo-
vá odstávka teplé vody během letních
prázdnin. Jak je to v současné době?
Tyto původně čtrnáctidenní odstávky se
už nedělají zhruba od roku 2006. Dohodl

Společnost dodává teplo a teplou vodu do skoro 14 tisíc domácností a objektů 

jsem se tehdy s vedením společnosti Veolia
Přerov, že zakoupí nový plynový kotel,
jehož údržba nevyžaduje tak dlouhou
odstávku. V současné době tedy zajišťu-
jeme dodávku teplé vody 365 dní v roce

po dobu 24 hodin denně. Odstávky jsou
pouze v případě oprav či úprav technologií,
a to pouze na minimální dobu. Většinou
netrvají více než osm hodin.

Kolik zaměstnanců ve společnosti
pracuje?
V současné době máme 28 kmenových
zaměstnanců.

Jaké služby kromě dodávky tepla
a teplé vody ještě zajišťujete?
Dále zajišťujeme havarijní služby, pora-
denství, provozujeme Klub Teplo na Hor-
ním náměstí v Přerově a v malé míře
pronajímáme také nebytové prostory.

(av)

Hrajete pouze vlastní písničky, v roce
2011 jste dokonce získali jednu z hlav-
ních cen ústecké Porty „Ústecký stří-
brňák“. Kdo písničky skládá?
Dvorní textařkou kapely je zpěvačka
Jarka Ludvová. Omuziku se dělí několik čle-
nů kapely, ať ze současného složení, nebo
i z minulých sestav. 

Kdy akde si vás budou moci poslech-
nout i obyvatelé Přerova?
Už teď je můžeme pozvat na avizovanou
oslavu 35 let skupiny, která proběhne
v pátek 22. října v Klubu Teplo v Přerově.
Tedy pokud bůh a pandemie dovolí. Jako
hosty jsme pozvali dvě skvělé kapely, se kte-
rými nás spojuje dlouholeté přátelství, a to
Šediváky z Přerova askupinu Přístav z Brna.
Každá kapela bude moci okouzlit v hodi-
novém bloku své posluchače. (av)

Tramp-folková skupina Špunt Přerov se na hudební scéně pohybuje už od roku 1985. Na první cédéčko si ale museli fanoušci počkat až do roku 1996.
Kapelu tvoří šest členů – někteří jsou sice pamětníci, ale nikdo z nich nestál přímo u zrodu, jiní se přidali teprve před pár lety. Zpívá a na perkuse hraje
Jaroslava Ludvová, flétnu ke zpěvu přidává Martina Trojková. Zpěv v kombinaci s kytarou je doménou Jana Drabiny. Za basou stojí Luděk Kadák, bicí
a perkuse ovládá Zdeněk Sedlařík. A Miloslav Dohnal, s nímž jsme si o kapele povídali, zpívá a válí na kytaru. 

Statutární město Přerov vyhlašuje výběrové řízení na nájem volných bytových jednotek ve
vlastnictví města. Podrobnější informace k jednotlivým bytům včetně fotodokumentace
a úplného průkazu energetické náročnosti budovy naleznete na webových stránkách
https://realitniweb.prerov.eu v záložce „byty“. 

Jižní čtvrť I 2509/24 4 2+1 60 G

Jižní čtvrť I 2468/13 1 2+1 60 C

Jižní čtvrť II 2535/6 7 2+1 60 F

Jižní čtvrť III 2521/7 2 2+1 60 D

Komenského 1477/54 4 1+1 60 E

Kratochvílova 122/20 15 1+1 60 F

Kratochvílova122/20 18 1+1 60 F

Adresa Číslo  Velikost Minimální cena Energetická 
bytu bytu nájmu v Kč/m2 náročnost

Sídlo společnosti Teplo se nachází v Bla-
hoslavově ulici. Foto: Anna Vojzolová

V letošním roce se nepočítá se zvýšením ceny tepelné energie – i to v rozhovoru
konstatuje ředitel Jaroslav Klvač, který v seriálu Přerovských listů představuje
akciovou společnost Teplo Přerov, kterou vede už 17 let. Vznikla po transformaci
bývalého Bytového podniku města Přerova v listopadu roku 1997 a jejím
jediným akcionářem je město. Teplo zajišťuje kompletní dodávku tepla a teplé
užitkové vody pro bytový a nebytový sektor v podstatné části města.
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Jak moc bylo těžké v Německu uspět?
A jak takový závod vypadá? 
Já už závodím nějaký ten pátek, takže mě
máloco vyvede z míry. Tohle bylo mistrovství
Evropy v disciplíně FireFit. Závod není roz-
dělený do jednotlivých částí jako třeba uTFA,
což je zkratka pro soutěž Nejtvrdší hasič
přežije, ale běží se v jednom kuse. Trvá zhruba
minutu apůl. Začíná to tak, že na startu stojí
závodník připravený v zásahovém obleku
s dýchacím přístrojem na zádech a přímo
i dýchá z láhve, hodí si na rameno dvaceti-
kilovou hadici a vynese ji do třetího patra.
Poté ji odhodí do bedny, která je tam nachys-
taná. Nesmí nijak přečuhovat, jinak dostane
trestné sekundy. Nahne se přes zábradlí
avytáhne na laně dvacetikilové závaží, které
taky hodí do té bedny. Seběhne dolů po jed-
notlivých schodech. Když mine schod, je
penalizace. Dole ještě musí na speciálním

trenažéru údery kladivem posunout závaží.
Jakmile se mu to podaří, odloží palici na
určené místo a běží slalom. Vodou z hadice
trefí terč, vezme figurínu a jde sní ještě třicet
metrů do cíle. Je to hodně náročné.

Jak už dlouho děláte hasičské sporty?
Jsem u hasičů deset let. Už následující rok
po mém nástupu jsem začal jezdit po různých
závodech, českých, evropských i světových.
Ze začátku jsem soutěžil v závodech Nej-
tvrdší hasič přežije. Ten je podobný jako Fire-
Fit, ale je rozdělený do čtyř jednotlivých
úseků. Každý znich trvá zhruba minutu apůl.
Mezi úseky je pauza, kde se přechází na
další stanoviště. 

Kterého úspěchu si ceníte nejvíc?
V Hannoveru jsme zvítězili ve dvojicích, kde
každý z nás běžel půlku tratě. Jako štafetový
kolík jsme si s kolegou z Libereckého kraje
museli vyměnit láhev na dýchacím přístroji.
Nebylo to tedy jen o rychlosti, ale trošku
i šikovnosti. Vyhrál jsem mistrovství Evropy
v TFA i mistrovství Anglie. Těch úspěchů je
hodně, asi bych žádný ale nevyzdvihoval.
Člověk musí být hlavně spokojený sám se
sebou.

Jakému sportu jste se věnoval před
nástupem k hasičům?
Dělal jsem rychlostní kanoistiku, věnoval
jsem se jí skoro dvacet let a skončil sní právě
nástupem k hasičům.

Nechybí vám?
Ani ne. Jak jsem začal dělat hasičské sporty,
dostal jsem nový náboj, byla to změna.
Nebaví mě stereotyp. Člověk nemůže pořád

Bouchání kladivem, tahání figuríny, roztahování hadice.
V tom profesionální hasič Martin Plšek na soutěžích exceluje

Martin Plšek si z německého Hannoveru
ze závodů FireFit přivezl zlato a bronz. 

Foto: archiv Martina Plška

dělat to samé, čas od času je potřeba změna.
Hledal jsem, co by pro mne bylo ideální.
Uhasičů jsou rozšířeny dva sporty –požární
sport, ale ten se mi moc nezamlouval, pro-
vozuje se hlavně vzemích východního bloku
a je to spíš taková atletika v elasťákách na
tartanu. A pak zmíněné TFA nebo FireFit.
Má to mnohem více společného sprací hasi-
če, bouchání kladivem, tahání figuríny, roz-
tahování hadice, vytahování závaží. Vlastně
je to simulace zásahu ve sportovní podobě,
a to mě baví.

Jak často trénujete?
Dělám něco každý den. Jdu běhat nebo posi-
lovat. Od dubna pak piluju jednotlivé věci,
co jsou na závodech. Je výhoda, že je to
pořád stejné, víme přesně, co nás čeká. Je
to přesně daná trať spřesně danými rozměry.
Bohužel tu věž, která mi moc nejde, nemáme

jak natrénovat. Schody, které mají určitý
sklon, totiž unás nikde nejsou. Věž na závo-
dech stojí na návěsu auta, musí být úzká,
aby se tam vešla. A to mi při závodech dělá
velké problémy, při výběhu s hadicí na rameni
mám co dělat, abych se tam vešel a moc se
nezadrhl anezbrzdil. S touto věží organizátoři
objíždějí celou Evropu, takže je super, že
dokáží tu trať postavit kdekoliv, závodí se
třeba i na náměstí. Je to skvělá show i pro
diváky, vidí celou trať a vlastně celý průběh
závodu. 

To asi nemáte moc volna, když pra-
cujete, trénujete, závodíte…
To nemám. Ale nevadí mi to. Já neumím
sedět doma na zadku. Jsem akční, pořád
musím něco dělat, nerad se nudím. Chci ale
zdůraznit, že jsem právě především hasič,
jsem tu od toho, abych zachraňoval lidské
životy, zvířata a majetek. To závodění je jen
takový bonus zejména v mém volném čase
azároveň skvělá příprava na zásahovou čin-
nost. Jsem vděčný, že se díky němu podívám
po světě. Uhasičů mám funkci řidič-strojník.
Řídím auta k zásahům, obsluhuju čerpadla
a další prostředky, které mám na každou
směnu přiděleny. Strojníka nedělám každou
směnu, různě se střídáme sostatními kolegy.
Dále jsem členem lezeckého družstva, takže
zasahuji, když je problém ve výškách nebo
nad volnou hloubkou.

Jak dlouho chcete pracovat uhasičů?
U hasičů je možné zůstat do 65 let, mně je
39. Jsou kolegové, kteří vydrželi u sboru více
než třicet let a odcházeli skutečně až
v 65 letech. Tak uvidím, jak dlouho ještě
budu fyzicky vše zvládat já. (av) 

Zachraňuje lidské životy a majetek, hasí požáry. Kromě toho ale devětatřicetiletý přerovský hasič Martin Plšek reprezentuje Přerov a Českou republiku
i v hasičském sportu. Z německého Hannoveru si ze závodů FireFit nedávno přivezl zlato a bronz. A my jsme se ho ptali na závody, jejich průběh i pocity...

Jiří Zajíc zdolal výzvu Everesting. Šestadvacetkrát vyjel na Hostýn
Osmačtyřicetiletý Jiří Zajíc z Přerova propadl ježdění na kole před šesti
lety. Zhubl, zcela změnil svůj životní styl. V červenci se rozhodl připojit do
celosvětové výzvy Everesting, v rámci které musí cyklista na jakémkoli
kopci nastoupat během jediného dne výšku Everestu 8848 metrů. Jiří Zajíc
si za svůj cíl vybral nedaleký Hostýn. Vyjel ho celkem šestadvacetkrát. 

Jiří Zajíc slaví. Foto: archiv Jiřího Zajíce

Jednotlivé disciplíny musí závodníci absol-
vovat v oblecích s dýchacím přístrojem.  

Foto: archiv Martina Plška

Ve středu 7. července přesně ve 4:31 vyrazil
Jiří Zajíc z autobusové zastávky u hřbitova
v Bystřici pod Hostýnem do prvního stoupání
na Svatý Hostýn. Nahoře u točny autobusu
byl za 24 minut. Pak už následoval výjezd
za výjezdem. „Když jsem se otáčel popáté,
potkal jsem dole kluka na kole a říkám,
svezu se s tebou, ať mi z toho samotnému
nehrabe. Klučina souhlasil a ptal se, zda
jsem taky vyjel dřív, dokud není horko. Smál
jsem se, jo, vyjel jsem už asi před třemi hodi-
nami. Byl tak nadšený z mého pokusu, že
si to se mnou dal ještě jednou,“ popisuje
začátek svého zdolání výzvy. 

První krize 
Už šest hodin od startu zvládl Jiří Zajíc
vyjet Hostýn desetkrát. Aby dodal tělu
dostatek energie, musel posvačit každou
druhou jízdu. Po sedmnáctém výjezdu ale
přišla první krize. „Vtom jako dar z nebe
mi zazvonil telefon, volal kamarád Marek,

že mě za chvíli přijede podpořit. Opřel
jsem hlavu o zeď zastávky a začínaly se
mi zavírat oči. Rychle jsem se vzpamatoval,
polil hlavu vodou a vyrazil na další kou-
sek,“ líčí krizový okamžik Jiří Zajíc. Nako-
nec se na posledních šest výjezdů připojili
ještě další jeho kamarádi – bez jejich pod-
pory by to zřejmě vzdal. Před dvaadvacá-
tým výjezdem musel překonat i žaludeční
nevolnost a křeče. „Ke konci jsem čas
výjezdu protáhl až na třicet minut. Ten
poslední jsme už jeli za tmy. Když jsme
dojeli k bazilice, už tam na mne čekala
manželka se synem, stále mi nedocházelo,
co jsem dokázal,“ vypráví Jiří Zajíc, který
ze sedla seskočil krátce před desátou večer.
Hostýn se mu nakonec podařilo zdolat
na kole šestadvacetkrát. Za 17 hodin
a 25 minut měl v nohou 277 kilometrů
a nastoupal 8854 metrů. 
Výzvu Everesting kromě něj už v České
republice zvládlo 130 lidí. (red)
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Tradičně třídenní Svatovavřinecké hody se letos uskuteční ve dnech 6. až 8. srpna. Největším tahákem budou vystoupení hudebních hvězd zpěvačky
Anny K. a písničkáře Pokáče. Kapela Pirillo zase v rámci svého pátečního koncertu pokřtí nové CD. Nebude chybět ani tradiční nedělní historický
jarmark na Horním náměstí a hodová mše svatá v kostele svatého Vavřince. Galerie města Přerova zve návštěvníky na Hanácky nebe. 

Svatovavřinecké hody nabídnou koncerty, mši, šermíře, historický jarmark i výstavu

Pátek 6. srpna
Hodový program začíná už odpoledne v pátek
6. srpna, a to úderem páté hodiny. Na Masa-
rykově náměstí se mohou nejen Přerované
těšit hned na tři koncerty. Jako první zahrají
přerovští Re-Vox. Od sedmi večer bude pó-
dium patřit hardrockové kapele Limetall, kte-
rou založili bývalí členové ostravského Citronu
v čele s kytaristou Jaroslavem Bartoněm
a baskytaristou Václavem Vlasákem. Večer
uzavře přerovská legenda Pirillo. „Jarda Bar-
toň aVašek Vlasák pak společně s námi pokřtí
naše nové cédéčko, samozřejmě jako správní
rockeři nebudeme křtít žádným šampaňským,
ale pořádným rumem. Doufáme, že to s námi
přijdou Přerované oslavit,“ pozval na koncert
kapely Pirillo kytarista Jaroslav Macíček. 
V Galerii města Přerova na Horním náměstí
se uskuteční vernisáž hodové výstavy –
Hanácky nebe. „Hody byly u nás na Hané
vždycky velkou událostí, takže jsme rádi, že
máme možnost připravit právě hodovou
výstavu. Kromě tradičních ukázek toho, jak
a proč se na Hané hody slavily a slaví, na
výstavě uvidíte také přerovské slavnostní
i pracovní kroje. Některé z nich budou pre-
zentovat i droboučké panenky s věrnými rep-
likami krojů,“ řekla Magda Barboříková
z Folklorního souboru Haná Přerov, který
výstavu pro Galerii města Přerova připravoval.

Aproč dostala výstava název Hanácky nebe,
prozradil vedoucí souboru Tomáš Barbořík:
„Dostala se nám do rukou vzpomínka na
tovačovského faráře, který chtěl svým farní-
kům vysvětlit, jak vypadá taková blaženost
nebeská. A protože ji dokázal zhmotnit
naprosto dokonale, přenesli jsme ji i do výsta-
vy. Projdete se jí ana konci zjistíte, jak takové

V loňském roce se hody „smrskly“ do jedi-
ného dne. Program se uskutečnil na Hor-
ním náměstí. Foto: Město Přerov

nebe může podle Hanáků vypadat.“ Výstava
potrvá až do 12. září. 

Sobota 7. srpna
V sobotu 7. srpna bude od desáté hodiny
dopoledne pokračovat koncertní maraton.
Návštěvníky čekají domácí Šediváci, Kameron
a Arrhythmia. V 19 hodin vystoupí ostravská
skupina Buty. Večer uzavře hudební uskupení
Legendy se vrací, které ve svém nezaměnitel-
ném podání zahraje nejznámější rockové hity. 

Neděle 8. srpna
V neděli 8. srpna zahájí program na Masa-
rykově náměstí cimbálová muzika Primáš.
Slavnostní hodové poselství lidem přednese
o půl jedenácté děkan P. Josef Rosenberg
a primátor města Petr Měřínský. Od jedné
hodiny odpoledne bude náměstí opět patřit
hudbě. Nejprve zahraje Academic Jazz Band,
poté přerovské publikum rozezpívá písničkář
Pokáč. Vrcholem Svatovavřineckých hodů
bude koncert oblíbené zpěvačky Anny. K.
V kostele svatého Vavřince se dopoledne
uskuteční hodová mše svatá. Od čtyř hodin
odpoledne je na farské zahradě přichystáno
hodové posezení. Horní náměstí bude v neděli
patřit historickému jarmarku, který začne
v deset hodin ráno a potrvá až do pěti odpo-
ledne. „S ohledem na situaci bylo jarmark

docela obtížné zorganizovat, někteří trhovci
totiž kvůli lockdownu bohužel úplně skončili.
Nabídka bude ale i tak pestrá. Lidé si budou
moci nakoupit řemeslné výrobky z kůže, tex-
tilu, keramiku, dřevěné hračky, ale i pochu-
tiny,“ přiblížila nabídku jarmarku Renata
Tšponová ze spolku Anima Historica. Jarmark
bude jako už tradičně doprovázet bohatý kul-
turní program. „Lidé se mohou těšit na kej-
klíře, šermíře, provazochodkyni, tanečnice
i dobovou hudbu. Přijedou hosté i ze zahra-
ničí. Pod hradbami bude zejména na děti
čekat alchymista Bavor a knihtiskař Janez
Rozman se svými dílničkami. Připraveny jsou
pro ně i slasti útrpného práva,“ doplnil his-
torický program Petr Pedro Novotný z šermíř-
ské skupiny MarkusM – Přerov, která jej letos
organizuje. 
Do hodového programu se zapojí i kino Hvěz-
da. „Zájemci si ve dvou termínech budou
moci společně s našimi průvodci prohlédnout
protiatomový kryt a jeho technické zázemí.
V deset hodin dopoledne je čeká film doku-
ment Do krytů, Přerove. Odpoledne budeme
promítat dokumentární film Přerovské
povstání… 75 let poté, české filmy Gump –
Pes, který naučil lidi žít aMatky. Večer hodový
program zakončí Sebevražedný oddíl,“ vyjme-
novala vedoucí přerovského kina Svatava
Měrková. (red)
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Stav ovzduší 
V Přerově se měří kvalita ovzduší (imise) na automatické imisní monitorovací stanici
u kina Hvězda, jejím provozovatelem je Český hydrometeorologický ústav, Ostravská
pobočka. V roce 2020 byla průměrná roční koncentrace oxidu siřičitého (SO2)
3,3 μg/m3 a nepřekročila platný imisní limit (u SO2 imisní limit u doby průměrování
1 hod. a 24 hod. také nebyl překročen, resp. max. povolený počet překročení byl
splněn). U ozonu došlo k 6 překročením přípustné četnosti maximálního denního
osmihodinového průměru (pro který je stanoven limit ve výši 120,0 μg/m3 a počet
překročení 25 za rok). Plnění imisního limitu pro ozon se vyhodnocuje na základě
průměru za 3 kalendářní roky, v roce 2020 nebyl průměr 25 překročení za tři roky pře-
kročen. U znečišťující látky suspendované částice PM10, (polétavý prach) byl v roce
2020 překročen 24hodinový limit 15krát (stanovená přípustná četnost činí 35x, sta-
novená úroveň imisního limitu činí 50 μg/m3), a tedy celkově limit překročen nebyl.
Průměrná roční koncentrace PM10 byla naměřena v úrovni 21,2 μg/m3, stanovený limit
činí 40 μg/m3 a nebyl tedy rovněž překročen.

Magistrát pro obyvatele města zveřejňuje informace o kvalitě ovzduší v Přerově pro-
střednictvím velké světelné tabule na Velké Dlážce a obdobná služba je provozována
na světelné tabuli naproti autobusovému nádraží.

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

V roce 2020 smogová situace nenastala. 

Na závěr roku 2020 bylo evidováno okolo 3 000 občanů využívajících zdarma magi-
strátem zasílaných SMS informací o zhoršené kvalitě ovzduší v tématu SMOG.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A PAMÁTKOVÁ PÉČE V ROCE 2020

Roční průměry koncentrací PM10

m
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Olomouc
Prostějov
emisní
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Roční průměry koncentrací PM10 v mikrogramech na m3

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Přerov 51 42 35 32 32 39 44 45 42 42 41 30,4 29,5 32 34,8 32 31 31 29,7 27,9 26,5 30,3 29,7 24,1 21,2
Olomouc 39 40 29 28 34 42 48 48 35 42 48 33,4 31,9 32,1 30,2 27,7 30,4 29,9 25,6 19,3
Prostějov 46 33 31 29 36 35 36 39 33 35 39 29 28 31 34,4 32,6 30,1 31,3 32,1 28,6 25,4 27,5 27,8 22,5 22,7
imisní limit 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

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 stacionární zdroje. Zdroj produkující emise musí
splňovat emisní limit, což je nejvýše přípustné množství znečišťující látky nebo skupiny
znečišťujících látek vnášené do ovzduší ze stacionárního zdroje.

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

2020 12,50 1,27 6,27 20,04

suma 284,78 87,71 152,11 524,60

Vývoj emisí tuhých znečišťujících látek
u největších znečišťovatelů v letech 2001–2020 (v t/rok):

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

látka 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

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

PM10 51 42 35 32 32 39 44 45 42 42 41 30,4 29,5 32,0 34,8 32,0 31,0 31,0 29,7 27,9 26,5 30,3 29,7 24,1 21,2

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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Od roku 2007 začalo město na pěti místech opět měřit prašný spad (dříve tuto činnost
vykonávala pro stát okresní hygienická stanice), který vypovídá o zatížení jednotlivých
oblastí prachem. Okolí křižovatky Komenského–Novosady je lokalita významně zatížena
vysokou frekvencí dopravy, hodnoty jsou zde nejvyšší ze všech měřených míst, což je
velmi dobře patrné v grafu. (Depoziční limit pro prašný spad stanovený nařízením
vlády (NV) č.350/2002 Sb.12,5 g/m2/30 dnů byl spolu s nařízením zrušen NV č.597/2006
Sb.). Od února 2011 se prováděla i kontrolní pozaďová měření v Čekyni. Od ledna
roku 2018 bylo měření přemístěno do Žeravic.

MÍSTO měsíc

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

DIDA 8,10 1,10 1,10 2,00 3,70 3,30 7,40 6,30 2,70 3,10 2,30 2,20 3,61

KŘIŽOVATKA

KOMENSKÉHO 9,90 7,80 8,00 6,70 7,70 6,10 10,30 13,80 7,70 14,20 8,00 7,20 8,95

NOVOSADY

VEOLIA 2,60 3,90 4,60 3,20 8,90 5,60 3,50 7,70 10,50 6,20 3,10 6,00 5,48

PRECHEZA 3,40 2,60 4,10 8,90 11,80 5,60 7,30 7,70 3,60 5,80 2,40 5,10 5,69

TSMP

ZAHRADNICTVÍ 2,50 1,50 3,00 5,10 6,80 1,80 0,70 1,20 3,00 6,20 3,30 4,20 3,28

MICHALOV

ŽERAVICE 3,00 3,00 3,20 8,20 9,10 2,80 3,60 2,60 6,00 6,40 1,80 3,60 4,44

PRŮMĚR 4,92 3,32 4,00 5,68 8,00 4,20 5,47 6,55 5,58 6,98 3,48 4,72 5,24

Výsledky měření prašného spadu v roce 2020
HODNOTA g/m2/30dní (t/km2/30dní)

místo měření

rok
DIDA KŘIŽOVATKA VEOLIA PRECHEZA TSMP

PRŮMĚRKRATOCHVÍLOVA KOMENSKÉHO AREÁL ZAHRADNICTVÍ
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
2020 3,60 9,00 5,50 5,70 3,30 5,42

Srovnání výsledků měření prašného spadu v Přerově za roky 2007–2020
HODNOTA g/m2/30 dní (t/km2/30 dnů)

Pokuty, závazná stanoviska,
vyjádření obecního úřadu 
V roce 2020 vedl magistrát v souvislosti s ochranou ovzduší 2 řízení. V témže roce
bylo vydáno ve správním obvodu obce s rozšířenou působností 164 závazných stanovisek
z hlediska ochrany ovzduší u tak zvaných nevyjmenovaných stacionárních zdrojů podle
zákona o ochraně ovzduší. Podle stejného zákona bylo vydáno ve 3 případech vyjádření
obecního úřadu k umístění vyjmenovaného zdroje.

Vliv dopravy na ovzduší
Roku 2020 provozovala městská autobusová doprava v Přerově celkem22 autobusů,
z toho je 10 autobusů na CNG (stlačený zemní plyn) a 12 na naftu.

Posuzování vlivů na životní
prostředí – EIA, IPPC 
Vprocesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) zabezpečuje město 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 dokumentace. V roce 2020 bylo v rámci procesu EIA projednáno 8 záměrů.
Podle zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru
znečišťování (IPPC) bylo v roce 2020 naším úřadem evidováno deset významnějších akcí.

Ochrana přírody a krajiny;
veřejná zeleň 
Kácení dřevin
Vroce 2020 bylo vydáno 87 (156) rozhodnutí, kterými jsme povolili kácení 283 (566) stromů
rostoucích mimo les akeřů análetových zapojených porostů na ploše cca 4 200m2 (6 400 m2)
a nepovolili jsme kácení 11 (31) stromů. Převážná část těchto dřevin (stromů/keřů) byla
povolena vykácet z důvodu nevyhovující provozní bezpečnosti, stáří dřevin, nevhodného
umístění, anebo kvůli kolizi dřevin s plánovanou výstavbou. Dále jsme přijali 77 (139)
oznámení o kácení dřevin, jejichž kácení bylo provedeno z důvodů pěstebních nebo zdravotních
a za účelem odstranění dřevin v ochranném pásmu elektrizačních zařízení. V tomto případě
se jednalo hlavně o vykácení vzrostlých, převážně náletových dřevin, opatření mělo zabránit
nepříznivým vlivům na zařízení správců sítí a zajistit tak jejich bezpečný provoz. Náhradní
výsadba byla uložena v počtu 772 stromů a 1100 keřů (836 stromů a 1540 keřů). Statutární
město Přerov vysadilo v roce 2020 v rámci náhradní výsadby 98 stromů a 170 keřů.
Poznámka: V závorce jsou pro srovnání uvedeny údaje za rok 2019.

Památné stromy
Ve správním obvodu Magistrátu města Přerova jako obce s rozšířenou působností
se nachází celkem 11 ks památných stromů, z toho dva na území města Přerova. 
Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) v ul. Šrobárova, významný solitér aesteticky hodnotný
exemplář domácí dřeviny o výšce cca 20 m a stáří asi 140 let. V průběhu posledních let se
zdravotní stav stromu zhoršil. Nárůstem dřevní hmoty se totiž vychýlilo stabilizované těžiště,
rozšířila se prasklina vkmeni a instalované vazby přestaly plnit svou funkci. Z těchto důvodů
byl v roce 2016 proveden zdravotní ořez koruny stromu. Pro zajištění statiky koruny byly
instalovány dvě dynamické a jedna statická vazba větví. Díky ošetření tak má památný
jasan další perspektivu růstu a rozvoje. V roce 2019 došlo k zahoření dutiny stromu. Díky
včasnému zásahu hasičského záchranného sboru se jej podařilo zachránit. Město poté
nechalo zpracovat odborné posouzení technického azdravotního stavu, navržená opatření
pro prodloužení jeho života se provádějí průběžně. Současně se dále monitoruje. 
Dub letní (Quercus robur), zvaný „Blatnický dub“v Národní přírodní rezervaci Žebračka
v Lýskách. Jedná se o mimořádně významný strom svým stářím a vzrůstem s typickým
habitem. Název byl převzat z ústního podání obyvatel Lýsek, jeho původ není zatím známý.
Obvod kmene ve výšce 130 cm nad terénem je 530 cm, výška stromu je 34 m a šířka
koruny je 16 m. Zdravotní stav dubu je mírně zhoršený, ale odpovídá celkovému stáří.

Zvláště chráněná území 
Na území města Přerova se nachází:
■ Národní přírodní rezervace Žebračka – vyhlášena v roce 1949, původní výměra

234,9 ha; dubohabrový les, bučina a lužní porost, velmi bohaté ptačí refugium.
Nově vyhlášeno s účinností od 1. listopadu 2007 v upravených hranicích – kromě
rozšíření území o mokřad na severozápadním okraji je nejdůležitější změnou posun
hranice národní přírodní rezervace (dále také jako 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“.
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■ Přírodní památka Na Popovickém kopci – vyhlášena v roce 1949, výměra
3,32 ha; ostrůvek vzácné teplomilné a suchomilné květeny a zvířeny, doklad směru
šíření teplomilné flóry na Moravě.

■ Přírodní památka Malé laguny – vyhlášena v roce 2008, výměra 3,07 ha;
mokřadní biotop mykologicky cenný, s pestrou faunou a flórou; viditelný proces
postupného samovolného zazemňování.

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
krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody. Registrovanými VKP na území Přerova jsou:
■ Městský park Michalov – zaregistrovaný v roce 1994; kromě toho od roku 1992

je kulturní památkou. Jedná se o pozůstatek lužního lesního porostu se zachovalou
přirozenou druhovou skladbou dřevin a bylinného patra. V roce 2015 byly v parku
provedeny práce podle „Návrhu pěstebních 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 Thomayera a stabilizovat parkové porosty do budoucna. 

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

■ Malá lipová – v Žeravicích, zaregistrovaná v roce 1996; opuštěné plochy po těžbě písku
s přilehlým úvozem. Severní strana je tvořena strmou stěnou. Z hlediska ornitologického
představuje lokalita významné hnízdiště řady druhů ptáků. V letošním roce získali tuto
ptačí rezervaci do svého vlastnictví ornitologové. V rezervaci chtějí vytvořit ptačí pozoro-
vatelnu, fotografický úkryt i naučné cedule. Loni zde hnízdila kolonie asi osmi párů vlh. 

■ Skalice – v Žeravicích, zaregistrovaná v roce 1996. Jedná se o zmoly po těžbě vápenců,
jsou obklopeny svahy a zvlněnými plochami s hustým porostem křovin, v některých
částech je vyvinuto i stromové patro. Lokalita je významným hnízdištěm ptactva.

aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. V roce 2020 se roz-
dělovaly ve čtyřech oblastech s vymezeným účelem:
Pro účel A – environmentální projekty:
■ Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, na projekt

Zahradní slavnost, ve výši 50 000 Kč,
■ Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2, na projekt Ekovýuka 11

– rostliny v krajině, ve výši 6 000 Kč,
■ Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Přerov, pobočný spolek,

Havlíčkova 1286/29, Přerov, na projekt Aktivity zahrádkářů prospěšné i městu, ve
výši 12 750 Kč,

■ Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov, na projekt Environmentální
vzdělávání v BIOS ve školním roce 2020/2021, ve výši 26 400 Kč,

■ Základní škola J. A. Komenského, Přerov-Předmostí, Hranická 14, na
projekt Dny s EVVákem v Předmostí II. část, ve výši 45 000 Kč;

Pro účel B – pravidelná celoroční poradenská a osvětová činnost v oblasti tvorby
a ochrany životního prostředí pro občany města:
Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, Horní náměstí č. 7,
Přerov, na projekt Ekoporadna ORNIS, ve výši 50 000 Kč;
Pro účel C – celoroční provoz registrované záchranné nebo záchytné stanice pro han-
dicapované živočichy na území města:
Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, Horní náměstí č. 7,
Přerov, na projekt Celoroční provoz Záchranné stanice pro živočichy ORNIS, Přerov,
ve výši 300 000 Kč;
Pro účel D – podpora přirozené biologické rozmanitosti:
■ Predmostenzis, z. s., se sídlem Žernava č.ev. 147, Přerov II-Předmostí, na projekt

Obnova Knejzlíkových sadů, ve výši 284 375 Kč,
■ Naše společná krajina, z. s., se sídlem Pavlovice u Přerova čp. 274, na projekt

Zvýšení biodiverzity v lokalitě Přerov-Hvězdárna, 2. etapa, ve výši 34 000 Kč.

Zelená informacím
Město Přerov se v roce 2020 umístilo na pátém místě za Ostravou, Prahou, Krnovem
aTáborem v soutěži Zelená informacím, v rámci které porota volí nejlépe zpracovanou
prezentaci informací o životním prostředí na oficiálních webových stránkách jednotlivých
měst. Společnými pořadateli jsou nezisková organizace CI2 a Centrum pro otázky
životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze. Porota z řad pořadatelů posuzuje
stránky všech měst a obcí s počtem obyvatel nad pět tisíc. V první fázi hodnocení
probíhá „předvýběr“, kdy se ze zhruba tří set prezentací vybírá na základě jasně
určených kritérií 30 postupujících. Postupující prezentace jsou předány k hodnocení
porotě. Porota bere v úvahu následující kritéria: přehlednost celkové prezentace
města, rychlá a snadná dostupnost informací o životním prostředí, rozsah a kvalita
obsahu informací o životním prostředí, úprava stránek o životním prostředí, estetický
dojem, pravidelná aktualizace stránek, dlouhodobé udržování obsahu, například
formou ročenky nebo zprávy, využívání sociálních sítí a interakce a míra zlepšení
oproti poslednímu ročníku. V případě Přerova porota ocenila zejména logickou a boha-
tou strukturu webu s dlouhou řadou zpráv o životním prostředí.

Středisko environmentální výchovy
a Záchranná stanice pro
handicapované živočichy ORNIS
Středisko environmentální výchovy (SEV) a Záchranná stanice pro handicapované
živočichy sídlí v areálu Ornitologické stanice (ORNIS) Muzea Komenského v Přerově
v Bezručově ulici. ORNIS se pravidelně a dlouhodobě podílí na organizaci každoročních
známých a oblíbených akcí pro veřejnost, přednášek a výstav (v roce 2020 Čižba –
umění jemné a líbezné), součástí bohaté programové nabídky jsou i exkurze, procházky
do přírody, výukové a animační programy pro školy (v roce 2020 návštěvnost
1176 žáků s doprovodem). Odborníci v rámci mykologické poradny zodpověděli v roce
2020 celkem 246 dotazů a určili 127 druhů hub. V areálu je přístupná otevřená expozice
ochrany ptactva (Ptačí zahrada Františka Gintera) a výukový amfiteátr s užitkovými
rostlinami a léčivými bylinami. ORNIS v roce 2020 navštívilo přes 8 tisíc návštěvníků.
Od roku 2006 funguje také Ekoporadna, která je součástí sítě ekoporaden registrovaných
na Ministerstvu životního prostředí České republiky. Pracovníci zodpovídají od pondělí
do pátku od 8 do 16 hodin osobně, telefonicky i elektronicky dotazy z oblasti ochrany
zvířat a péče o zraněné živočichy, všeobecné ochrany životního prostředí, zeleně, pří-
rodních zahrad a podobně. V roce 2020 bylo zodpovězeno 1015 dotazů, a to především
telefonických (516). Nejvíce z nich se týkalo ochrany ptáků. Kontakt na ekoporadnu
i mykologickou poradnu: 581 219 910.
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

Památková péče
Na území Přerova, jako obce s rozšířenou působností, je evidováno 144 nemovitých
kulturních památek, 200 památek movitých, 2 městské památkové zóny (Přerov aTovačov),
3 vesnické památkové zóny (Lhotka, Stará Ves, Uhřičice) a 10 ochranných pásem, a to jak
památkových zón, tak i kulturních památek. Jako nová kulturní památka přibyla v roce
2020 Městská elektrárna v Přerově. 

Environmentální vzdělávání,
výchova a osvěta (EVVO)
Dotace na podporu environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty
Již od roku 2007 město poskytuje dotace na podporu aktivit v oblasti EVVO, a to
v souladu se zastupitelstvem schválenými zásadami pro poskytování dotací na podporu

Podpora obnovy exteriéru
památkově významných staveb
Již od roku 2001 město poskytuje dotace na obnovu exteriéru památkově významných
staveb. Od roku 2006 jsou dotace poskytovány podle zastupitelstvem schválených
Zásad pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na
území města Přerova. V roce 2020 byla přidělena pouze jedna dotace, a to ve výši
61 906 korun na výměnu komínů objektu Horní náměstí 3 v Přerově.
Dále statutární město Přerov poskytlo dotaci ve výši 350 tisíc korun na pokrytí nákladů
spojených s II. etapou celkové obnovy střechy kostela sv. Vavřince v Přerově.

Válečné hroby
Odbor vede na základě zákona o válečných hrobech a pietních místech evidenci válečných
hrobů a pietních míst ve svém správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působ-
ností. Evidence válečných hrobů se neustále doplňuje, aktuálně bylo k 31. 12. 2020
evidováno 174 válečných hrobů. Ve smyslu zákona se válečným hrobem rozumí místo,
kde jsou pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské
operaci nebo v důsledku válečného zajetí, anebo ostatky osob, které zahynuly v důsledku
účasti v odboji nebo válečné operaci v době války. Válečným hrobem jsou také pomníky,
památníky i pamětní desky. Na území správního obvodu Přerova bylo k  31. 12. 2019
vedeno 2 787 pohřbených či připomenutých osob.
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Českým svazem ochránců přírody. Je určena k rychlému ošetření a dočasné péči o živo-
čichy, zejména ptáky, kteří nejsou následkem zranění či jiných závažných okolností
schopni přežít ve volné přírodě. V roce 2020 zaměstnanci záchranné stanice přijali
325 jedinců 67 druhů živočichů (pro srovnání v roce 2019 to bylo 249 jedinců
62 druhů). Z tohoto počtu se 113 zvířat, tedy téměř 35 %, podařilo úspěšně vypustit
do volné přírody, 16 zvířat předat dalším odborníkům k dochování a přípravě na
vypuštění. Jednalo se především o netopýry, ježky a mláďata zajíce polního. Nejčastěji
byli přijímáni ježci (55 jedinců), z ptáků poštolka obecná (39), káně lesní (21), rorýs
obecný (18), kalous ušatý (16) a hrdlička zahradní (14). Záchranná stanice je využívána
i k osvětové činnosti jako součást organizovaných prohlídek a výukových programů.
V roce 2020 ji navštívilo 1044 návštěvníků. Činnost celého zařízení v roce 2020 výrazně
ovlivnila epidemie covid-19, kvůli které se nemohly uskutečnit některé plánované
tradiční akce a nuceně klesl i počet exkurzí a vycházek do přírody.
Od konce října 2020 probíhá rekonstrukce a dostavba budovy ORNIS, provoz záchranné
stanice však zůstává nepřerušen. Péče o zvířata v záchranné stanici je zajištěna denně
včetně víkendů a svátků. Kontakt: 581 219 910, 724 947 543, 724 947 544.

Centrum ekologické výchovy
Střediska volného času Atlas
a BIOS Přerov
BIOS, dnešní Centrum ekologické výchovy Střediska volného času ATLAS a BIOS v Pře-
rově, vznikla už v roce 1985 jako Okresní stanice mladých přírodovědců v Přerově. Od
školního roku 1985/1986 začalo sloužit jako volnočasové školské zařízení pro děti
a mládež. Zájmová činnost spočívala zejména v pravidelné výchově formou přírodo-
vědných zájmových kroužků. Název Biologická stanice, ve zkratce BIOS, získalo zařízení
v roce 1992.
Výchovně-vzdělávací činnost střediska se značně rozšířila a poskytovala postupně
komplexnější nabídku také nepravidelných činností, zejména vzdělávacích programů
a soutěží ekologického charakteru. V souvislosti s platností novely školského zákona
získala BIOS v roce 2005 nový název Stanice zájmových činností BIOS, Přerov. V té
době se organizace profilovala jako školské zařízení pro zájmovou výchovu v oblastech
chovatelství, přírodovědy a environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Environ-
mentální výchovu začala BIOS nabízet již počátkem devadesátých let minulého století.
V současnosti poskytuje ekologické vzdělávání a výchovu pro všechny věkové skupiny
dětí, žáků a studentů především v regionálním, ale i nadregionálním rozsahu.
Budova BIOS se nachází v severovýchodním intravilánu města Přerova na pravém
břehu řeky Bečvy při okraji asi hektarového přírodního areálu. Ten tvoří tři typy mikro-
biotopů - fragment lužního lesa, rybník a louka. Areál se celý využívá pro vzdělávací
účely. Při vstupu do budovy BIOS návštěvníci najdou tematické nástěnné malby zná-
zorňující Potravní pyramidu a Strom života. Po stránce účelové je BIOS vhodně při-
způsobena a vybavena k poskytování přírodovědných zájmových činností a nacházejí
se tu jak specializované klubovny odborných činností, tak i víceúčelové klubovny a sál. 
BIOS se zaměřuje na přírodovědné zájmové kroužky a kurzy, ekologické vzdělávání
a výchovu realizuje dále v rámci výukových programů pro všechny věkové skupiny dětí,
žáků a studentů. Činnosti z oblasti chovatelství, ekologie, přírodních věd vedou odborní
pedagogičtí pracovníci, kteří spolupracují s externisty. Dále BIOS organizuje řadu pří-
ležitostných aktivit – ekologická praktika, olympiády a přírodovědné soutěže (ekologické,
fotografické, rybářské, chovatelské a výtvarné), výstavy, exkurze a pobytové nebo pří-
městské tábory, realizuje poradenskou činnost pro veřejnost v rámci sítě Ekoporaden
(HOBBYPET poradna), v jejímž rámci poskytuje konzultační a poradenskou činnost
k chovu drobných zájmových i exotických zvířecích mazlíčků. V provozu je i Ekoknihovna.
V rámci praxe středoškolských studentů Centrum spolupracuje se základními a středními
školami v Přerově, jejichž studenti se podílejí na výukových programech, kulturních
aktivitách a metodických akcích.

Soutěž pro školy ve sběru
použitých baterií 
Soutěž základních škol na území města Přerova v odděleném sběru použitých baterií
a monočlánků probíhá už od školního roku 2004/2005. Od 1. ledna 2006 se do této
soutěže zapojily i mateřské školy. Baterie, které děti přinesou do škol a školek, svážejí
Technické služby města Přerova do sběrného dvora a následně je předávají prostřed-
nictvím systému ECOBAT k dalšímu využití.
Výsledky soutěže jsou každoročně vyhodnoceny ke konci školního roku a nejlepší
školky a školy bývají odměněny formou finančních příspěvků na nákup potřeb pro
činnost dětí. Ve školním roce 2018/2019 bylo k 25. květnu 2020 vytříděno celkem
2 454,5 kg použitých baterií. I když byl tento ročník poznamenán celorepublikovou
situací s nákazou covid 19, je to šestý nejlepší výsledek v historii této soutěže. Z tohoto

množství základní školy nasbíraly 403 kg, mateřské školy 2 051,5 kg. Nejlépe si vedla
stejně jako v loňském roce MŠ Máchova 14 – odloučené pracoviště Sokolská 26, jejíž
děti sesbíraly celkem 592 kg použitých baterií, což představuje úctyhodných
24,66 kg na žáka. V kategorii základních škol zvítězila ZŠ U Tenisu s 257 kg odpadu, což
je 0,389 kg na žáka. Od zahájení sběru použitých baterií ve školách, tj. od školního roku
2004/2005 do 25. května 2020 bylo celkem vytříděno obdivuhodných 37 379,6 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 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 odpad, nebezpečné složky komunálního odpadu, objemný odpad a zbytkový
komunální odpad. 

Každý občan města Přerova vyprodukoval v roce 2020 411,12 kg komu-
nálního odpadu (pro srovnání v roce 2019 to bylo 398 kg, v roce 2018 417 kg,
v roce 2017 415 kg, v roce 2016 405 kg, v roce 2015 402,2 kg), z toho vytří-
děného 195,46 kg (v roce 2019 190 kg, v roce 2018 203 kg, v roce 2017 186 kg,
v roce 2016 182,21 kg, v roce 2015  184,5 kg), což představuje 47,54 hmot-
nostních procent z celkového množství komunálního odpadu (v roce
2019 47,73 %, v roce 2018 48,7 %, v roce 2017 45 %, v roce 2016 45 %, v roce
2015 45,87 %).

Druh odpadů 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Papír 2094,04x 1689,08x 1697x 1697x 1471x 1488x

Sklo 461,44 480,87 495,4 482,74 558,3 606
Plasty 359,99 431,07 423 461,35 455,44 489
Nápojový karton 19,29 24,91 22,19      20,39 19,39 19,22
Bioodpad 1 986,89 1778,23 1831,62 1857,1 2030,7 2283
Kovy 2 938,50xx 3192,21xx 3244xx 3783,4xx 2933xx 2977xx

Textil 121,74 103,52 106,4 129,54 159 137
Jedlý olej a tuk 0,077 1,17 1,96 1,84 3,5 4,66
Nebezpečný odpad 22,78 34,19 30,27 31,83 24,53 22,56
Ostatní odpad 93,80xxx 243,96 211,9 308,27 484 271
Objemný odpad 2 440,13 2402,51 2584,56 1761,88 1731,2 1652
Směsný (zbytkový)
komunální odpad 6 968,73 7231,19 7250,14 7455,64 7142 7393
Biologicky
nerozložitelný odpad 147,04 124,30 97,31 22,55 65,2 110
CELKEM 17 654,37 17737,21 17995,75 18013,53 17077,26 17452,44 

Množství jednotlivých složek komunálního odpadu (v tunách)
v letech 2015–2020

x zapojeny sběrny a výkupny papíru na území města a organizovaný sběr papíru ve školách
xx zapojeny sběrny a výkupny kovů na území města

Vývoj množství vytříděného komunálního odpadu
od roku 2009 v tunách
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Vývoj množství vytříděného komunálního odpadu
od roku 2009 v procentech

Vodní hospodářství na území
města Přerova a v jeho místních
částech
Nejvýznamnějším vodním tokem protékajícím Přerovem v délce asi 9,5 km je řeka
Bečva. Její tok vytvářejí dva pramenné toky – Rožnovská Bečva (38 km) a Vsetínská
Bečva (59 km). Oba toky pramení ve Vsetínských vrších a mají soutok ve Valašském
Meziříčí. Odtud již vodní tok pokračuje jako Spojená Bečva a k soutoku s Moravou
má ještě dalších 61 km. Celková plocha povodí Bečvy nad soutokem s Moravou je
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-cen-
trum-gis/mapy-zaplavovych-oblasti.html

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)

Jednotlivé limity pro stupně povodňové aktivity v profilu
Dluhonice (Bečva) jsou:

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 Olo-
mouckého kraje, stanoveno záplavové území pro pěti-, dvaceti- a stoletou povodeň
a zároveň je vymezena aktivní zóna. V aktivní zóně záplavového území se nesmějí
umisťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl a dále nezbytných
staveb dopravní a technické infrastruktury. V aktivní zóně lze za určitých podmínek
provádět pouze údržbu stávajících staveb, popřípadě stavební úpravy. 

Řeka Bečva je sjízdná i pro vodáky, a to z Valašského Meziříčí až po soutok s Moravou
(za obcí Troubky). Řeka je sjízdná většinou celoročně a je určena pro začátečníky. Nej-
hezčím 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 koryto rozdvojuje. Jedno z ramen se
vlévá u přerovské sokolovny zpět do Bečvy, druhé pak až u chemického závodu Precheza
u Dluhonic. Na vodním toku jsou vybudovány čtyři malé vodní elektrárny, z toho tři
na území obce Přerov – MVE Mlýn Lýsky, MVE Prelax a MVE Jelínkův mlýn, přičemž
v provozu je pouze MVE Lýsky.
Zvýšená hladina vodního toku Strhanec a hrozba vylití vody z koryta tohoto vodního
toku hrozí především v zimním období, kdy při větších mrazech zamrzají česle u MVE
Prelax, a tím je znemožněn plynulý průchod vod. 

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

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)

Jednotlivé limity pro stupně povodňové aktivity jsou:

Aktuální informace o hydrologické situaci lze získat na stránkách www.chmi.cz nebo www.pmo.cz. 

Místními částmi Újezdec a Lověšice dále protéká vodní tok Svodnice. 
Všechny uvedené vodní toky jsou ve správě Povodí Moravy, s. p.

Na vodním toku Bečva a Olešnice bylo dosaženo v období od 14. do 16. října 2020
povodňové aktivity, a to až 3. stupně (3. SPA). Olešnice dne 14. října 2020 kulminovala
na stavu 304 cm a řeka Bečva pak dne 15. října 2020 na výšce hladiny kolem 590 cm.
Došlo k vybřežení vodních toků v některých částech, a to většinou lokálně a zejména
mimo zastavěná území. 

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

Myslivost
Myslivost je zájmová, hospodářsky přínosná a kulturní činnost mající v našich
zemích velmi silnou a dlouhou tradici. Přestože její hlavní význam dnes tkví v kra-
jinotvorné, ochrano-ekologické, společensko-kulturní a rekreační funkci, nalezneme
v jejích výstupech také velmi významný ekonomický efekt. V platném znění zákona
o myslivosti je definována pojmem jako „soubor činností prováděných v přírodě
ve vztahu k volně žijící zvěři jako součásti ekosystému a spolková činnost směřující
k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součásti českého národního
kulturního dědictví“.
Na územní působnosti Magistrátu města Přerova je uznáno 34 společenstevních
a 1 vlastní honitba. Tyto honitby myslivecky obhospodařuje 30 mysliveckých spolků,
2 honební společenstva ve vlastní režii a 2 fyzické osoby. Na právu myslivosti se
v tomto území podílelo v roce 2020 celkem 598 osob (v předešlém roce 603 osob)
s platným loveckým lístkem. Počet osob podílejících se na myslivosti se průběžně
snižuje a věkový průměr se naopak zvedá. 

Zemědělská půda Lesní půda Vodní plocha Ostatní pozemky Celkem

28 508 4176 779 1418 34881

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

Při výkonu myslivosti je důležitým pomocníkem pes s příslušnou loveckou upo-
třebitelností. V roce 2020 se k tomuto účelu používalo celkem 241 psů dispo-
nujících zkouškami pro příslušný výkon. Nejvíce z nich má zkoušky lovecké
upotřebitelnosti pro lov drobné zvěře (137). To koresponduje s tím, že nejčastějším
druhem honitby v našich podmínkách je polní honitba, kde je nejvíce zastoupena
takzvaná drobná zvěř (zajíc polní, bažant obecný, kachna divoká). Druhou nej-
početnější skupinu tvoří psi se zkouškami pro lov zvěře v podzemí (norníci)
v počtu 48, tedy v našich podmínkách zejména pro lov lišek obecných (pomocí
norníků ulovena 1/4 lišek z celkového počtu ulovených jedinců) a omezeně i na
jezevce lesního. 
Druhy spárkaté zvěře, u kterých nadále zaznamenáváme nárůst početního stavu,
je daňčí zvěř, např. v lokalitě od Staré Vsi až po Žákovice, a plošně omezeně
i mufloní zvěř, například v Křenovicích, Kojetíně-Kovalovicích a kolem Vlkoše. 
V posledním sčítání zvěře z února letošního roku je zaznamenán mírnější
nárůst početního stavu u zajíce polního, a to 3 116 ks. Výsledek loňského
sčítaní byl přitom 2 909 ks jedinců na 25 tisíc hektarů využitelné honební
plochy pro tento druh zvěře. K uvedenému nárůstu určitě přispělo to, že
v důsledku protiepidemických opatření se méně lovila drobná zvěř společným
způsobem lovu (hony), což odradilo mnohé myslivecké spolky od jejich orga-
nizace. Rovněž neproběhla ani každoroční přehlídka trofejí zvěře z důvodu
protiepidemických opatření. 
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Druh Sčítaný stav v ks Odlov v ks

Srnčí zvěř – celkem 1646 666+130 úhyn

Zajíc polní 3116 668

Králík divoký 9 -

Bažant obecný 2630 8333 (+bažantnice)

Kachna divoká 697 1317

Jezevec lesní 118 15

Kuna lesní a skalní 564 127

Bobr evropský 186 1

Vydra říční 30 -

Kormorán velký 683 45

Koroptev polní 220 -

Výr velký 21 -

Mýval severní ? 143

Psík mývalovitý ? 20

Zastoupení vybraných druhů zvěře v rámci posledního sčítání zvěře
ze dne 27. 2. 2021 a její lov v roce 2020

Lesy
U pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) v územní působnosti se lesy ve
větších komplexech rozprostírají mezi Troubkami a Kojetínem, v místních částech Vinary
a Žeravice, nebo v lesním komplexu „Žebračka“ a dále v „Dřevohostickém lese“.
V dalších částech územní působnosti Magistrátu města Přerova jako orgánu státní
správy lesů jsou lesní pozemky spíše izolovaně nebo v menších celcích. Z hlediska
struktury vlastnictví k lesům je největší podíl výměry lesa ve vlastnictví státu s právem
hospodaření ve prospěch Lesů České republiky. 
Ze škodlivých biotických činitelů se v roce 2020 nejvíce podílel na škodách v lesích
zejména houbový patogen fytopatogen Chalara fraxinea Kow, který způsobuje chřadnutí
jasanových porostů, jejich předčasné odumírání s nutnou realizací nahodilé těžby,
z které vznikají pro vlastníky lesa neplánované a předčasné ztráty na produkci v lesních
porostech. Je nutná plošná rekonstrukce původních jasanových porostů. 
V důsledku lepších klimatických podmínek v roce 2020 a zejména vyššího podílu
srážek došlo ke zlepšení podmínek umělé obnovy na obnovovaných plochách po vynu-
cené těžbě smrku v důsledku kalamitního výskytu kůrovce v předešlých letech.     
V roce 2020 bylo v územní působnosti Magistrátu města Přerova odňato celkem
0,57 ha lesní půdy (0,28 ha dočasné a 0,29 ha trvalé odnětí) pro jiné využití. 

Vývoj početního zastoupení zajíce polního a jeho odlov
v období 2011–2020 – ORP Přerov

Provozní doba plaveckého areálu Přerov
a koupaliště Penčice – srpen 2021

venkovní vnitřní 50m částečný ostatní koupaliště
bazény dětský bazén bazén pronájem aktivity Penčice

1. 8. 9–19 9–19 9–19 – – 9.30–19
2. 8. 9–19 9–19 9–18 9–10 šířka senioři 13–14 9.30–19

11–12 délka
13.30–14.30 š.
16.30–18 délka

3. 8. 9–19 9–19 9–19 9–10 šířka – 9.30–19
13.30–14.30 š.

4. 8. 9–19 9–19 9–19 9–10 šířka – 9.30–19
13.30–14.30 š.
16.30–18 délka

5. 8. 9–19 9–19 9–19 9–10 šířka senioři 13–14 9.30–19
13.30–14.30 š.
16.30–18 délka

18–19 šířka

6. 8. 9–19 9–19 9–19 9–10 šířka – 9.30–19
13.30–14.30 š.

7. 8. 9–19 9–19 9–19 – – 9.30–19
8. 8. 9–19 9–19 9–19 – – 9.30–19
9. 8. 9–19 9–19 9–19 11–12 délka senioři 13–14 9.30–19

16–18 délka
18–19 šířka

10. 8. 9–19 9–19 9–19 – – 9.30–19
11. 8. 9–19 9–19 9–19 16.30–18 délka – 9.30–19
12. 8. 9–19 9–19 9–19 16.30–18 délka senioři 13–14 9.30–19

18–19 šířka
13. 8. 9–19 10–19 10–19 – – 9.30–19
14. 8. 9–19 9–19 9–19 – – 9.30–19
15. 8. 9–19 9–19 9–19 – – 9.30–19
16. 8. 9–19 9–19 9–18 9–10 délka senioři 13–14 9.30–19

11–12 délka
16.30–18 délka

17. 8. 9–19 9–19 9–19 9–10 délka – 9.30–19
18. 8. 9–19 9–19 9–19 9–10 délka – 9.30–19

16.30–18 délka
19. 8. 9–19 9–19 9–19 9–10 délka senioři 13–14 9.30–19

16.30–18 délka
18–19 šířka

20. 8. 9–19 9–19 9–19 9–10 délka – 9.30–19
21. 8. 9–19 9–19 9–19 – – 9.30–19
22. 8. 9–19 9–19 9–19 – – 9.30–19
23. 8. 9–19 9–19 9–19 9–10 šířka senioři 13–14 9.30–19

12.30–14.30 d.
16.30–19 délka

24. 8. 9–19 9–19 9–19 9–10 šířka – 9.30–19
12.30–14.30 š.
16–17 délka
17–19 šířka

25. 8. 9–19 9–19 9–19 9–10 šířka – 9.30–19
12.30–14.30 š.
16–18 délka
18–19 šířka

26. 8. 9–19 9–19 9–19 9–10 šířka senioři 13–14 9.30–19
12.30–14.30 š.
16–18 délka
18–19 šířka

27. 8. 9–19 9–19 9–19 9–10 šířka – 9.30–19
12.30–14.30 š.
16–18 délka
18–19 šířka

28. 8. 9–19 9–19 9–19 – – 9.30–19
29. 8. 9–19 9–19 9–19 – – 9.30–19
30. 8. 9–19 9–19 9–19 11–12 délka senioři 13–14 9.30–19

16–19 délka
31. 8. 9–19 9–19 9–19 17–18 délka – 9.30–19
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Vyrazili na nás tenkrát tři ruští vojáci se samopaly, 
vzpomíná na srpen roku 68 zpěvák Jaroslav WykrentCo vám říká srpen 68?

■ Martina Radašová
Vstup ruského vojska

na území České
republiky. Okupa-
ce, zrada. Tatínek
byl tehdy s rodiči

a sestrou kempovat
na Slovensku. A když slyšeli dusání
země, vydali se raději zpět domů. Ces-
tou pak všude potkávali vojáky s tanky. 

■ Jaroslava Kořínková
Já jsem měla osm let,

takže jsem to zaži-
la. Byla jsem zrov-
na na prázdni-
nách u babičky ve

Slavonicích v pohra-
ničí. Vojáci ho obsadili jako

první. Když jsme šli do města, kolem
nás jezdily tanky. Babička se strašně
třepala, že se ani nemohla trefit klíčem
do zámku. Ale já tomu tehdy nerozu-
měla. 

■ Petr Mahrík
Katastrofa. Dobře

našlápnutý vývoj
v Československu
a z rozhodnutí
východního bloku

potlačení a totální
zničení svobody. Zadupání

do země. Normalizace. Ačkoliv jsem
to nezažil, dotýká se mě to. U nás
v rodině se to hodně řešilo, zejména
dědeček o tom mluvil.

■ Adéla Grmelová
Přiznám se, že o tom

moc nevím, jen to,
co si vzpomínám
ze školy. Přijeli sem

Rusové a obsadili
celou zemi. Ale proč

vlastně, to si nepamatuju. Snad jen to,
že pak odjeli až někdy po skončení
sametové revoluce. (red)

A N K E T A

O osobní vzpomínku jsme požádali pře-
rovského zpěváka a dnes už pamětníka
Jaroslava Wykrenta. „Přijela sanitka
s červeným křížem, vyskákali z ní vojáci
a městský rozhlas obsadili. Po nás jako
mládežnících pak z okresního výboru
Komunistické strany Československa
chtěli, ať dohlížíme na lidi čekající na
autobusové zastávce na dnešním Masa-
rykově náměstí, aby nepokřikovali na
Rusy, neprovokovali je. Tehdy se zrovna
na náměstí stavěl dům Okresního sta-
vebního podniku, dnes známý jako
Emos. My si s dalšími sedmi kamarády
místo toho sedli s kytarami na to stave-
niště, hráli a zpívali. Z ničeho nic na nás
vyrazili tři ruští vojáci s nataženými
samopaly. Naštěstí jsme utekli, ale neby-
lo to nic příjemného. Na náměstí jsme
pak na dlažbu namalovali nápis: Lenine,
vstaň, Brežněv se zbláznil,“ vzpomíná
na okupaci sedmasedmdesátiletý zpěvák
Jaroslav Wykrent.  (red)

Historické fotografie, letecká výzbroj
i výstroj, součásti skutečných letadel
i sedm desítek plastikových modelů, to
vše nabízí nová výstava Muzea Komen-
ského v Přerově. Návštěvníci si připome-
nou hned dvě zajímavá výročí: 110 let od
chvíle, kdy se nad Přerovem objevil první
letoun, a 70 let od úmrtí jednoho z nej-
významnějších přerovských rodáků,
armádního generála Karla Janouška.
Výstava je rozdělená do několika tema-
tických celků. „První je věnován počátkům
létání v Přerově, letecké činnosti v prvo-
republikovém období, vrcholící vznikem
letiště v Henčlově v roce 1937. Další se
věnuje Karlu Janouškovi, období druhé
světové války a poslední je spjatý s roz-
machem letectví na Přerovsku po druhé
světové válce, zejména v souvislosti
s vybudováním vojenského letiště
v Bochoři v roce 1952,“ přiblížil obsah

Výstava připomíná historii letectví 
i výročí úmrtí generála Janouška 

výstavy její kurátor Aleš Drechsler. Příchozí
zde naleznou i takové zajímavosti, jako
je originální vystřelovací sedačka, přídavní
nádrž z letounu L-29 Delfín, výškový
anti-G oblek či helma pilota proudového
stíhacího letounu. Výstava potrvá až do
konce října. 

(red)

Československý prvorepublikový lehký
bombardér a průzkumný Letov Š-16, 1/72.

Foto: Mojmír Skopalík

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
TJ Spartak Přerov, Vítězslav Vaculík
tel.: 776 806 161
4. 8. Vinary–Zábeštní Lhota–Borošín–Kokory,
12 km, bus MHD 8.40 hod., vede Květoslav
Bartošík
7. 8. Hovězí–Ochmelkov–U Krošenků–Vse-
tín, 16 km, vlak 6.30 hod., vede Hana Ditte-
lová
11. 8. Lužice–Mikulčice-Valy–Hodonín,
12 km, vlak 7.37 hod., vede Hana Dittelová
14 .8. Bruntál–Oborná–Milotice nad Opa-
vou–Zátor, 16km, vlak 6.35 hod., vede Cyrila
Punčochářová
18. 8. Dětřichov nad Bystřicí–Mlýnský vrch–
NS Křížový a Kočičí vrch–Moravský Beroun,
14km, vlak 6.35 hod., vede Cyrila Punčochá-
řová

21. 8.Vysoké Žibřidovice–Vysoká–Stříbr-
nice–Staré Město pod Sněžníkem, 18 km,
vlak 6.35 hod., vede Miroslav Ligurský
25. 8. Cholina–Chudobín–Litovel–Červen-
ka, 12 km, vlak 8.04 hod., vede Miroslav
Ligurský
28. 8. Tesák–Tři kameny–hrad Lukov–Leš-
ná–Štípa, 17 km, bus 6.35 hod., vede Cyrila
Punčochářová
                           
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
SK Přerov, Eva Machalová
tel.: 725 017 083
5. 8. Odry–Veseská rozhledna – Odry, 12km,
vede Válková, vlak 8.22 hod.
7. 8. Ruda n. M.–Janoušov–Paramuť–Kom-
ňátka,17km, vede Sedláková, vlak 6.09, účast
nahlásit vedoucí

12. 8. Tovačovské rybníky, 10 km, vede Sza-
bóová, bus 8.25, nást. 16
14. 8. Ostružná–Paprse –Ramzová, 15 km,
vede Šťávová, vlak 7.04
19. 8. Budišov nad Budiškovkou–Vítkov,
13 km, vede Bernártová, vlak 8.22
21.8. Petrov nad Desnou – rozhledna
Bukovka–Velké Losiny, 14 km, vede Válková,
vlak 7.04

RODINNÉ CENTRUM SLUNÍČKO
Sokolská 26, Přerov
www.rcslunicko.cz
facebook: rcslunickoprerov
Malování barvami na sklo – 26. 8. 2021 od 9
do 12 hodin, vstupné dle ceníku, akce bude pro-
bíhat v rámci dopolední herny, která bude kdispo-
zici. Každé dítě si odnese svůj obrázek.

Herna s programem bude otevřená i přes
prázdniny od 9.00 do 12.00 hodin
Úterý – herna s programem Zpívánky
Středa – herna s programem Pohybovky
Čtvrtek – herna s programem Tvoření

Vzpomínáme na událost, která se před třiapadesáti lety zapsala do dějin
a ovlivnila jejich chod. V noci na středu 21. srpna 1968 začala invaze armád
Varšavské smlouvy do Československa. Do Přerova dorazila okupační
vojska až ráno v pátek 23. srpna. O den později obsadili ruští vojáci městský
rozhlas po drátě. 

Kolony vojenských aut projíždějí současnou Palackého ulicí. Foto: archiv Jiřího Rosmuse

Ve čtvrtek 26. srpna se uskuteční
už 2. ročník mezigenerační a pro-
seniorské akce Jdeme společně: 
■ akce proběhne v parku Michalov

od 10 hodin 
■ naučné stezky s plněním úkolů pro

seniory i rodiny s dětmi
■ s hudebním programem vystoupí

Míša Růžičková 
■ bohatý doprovodný program: ská-

kací atrakce, malování na obličej,
balonkový klaun, na ukázku zvířata
ze střední zemědělské školy na cir-
kusové louce, výcvik psů Městské
policie Přerov, hasičská pěna,
cukrová vata, výtvarné dílničky, aj. 

■ prezentace neziskových organizací
poskytujících sociální služby 

■ vstup a atrakce zdarma 

Akce pro seniory
Jdeme společně 
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
www.knihovnaprerov.cz
Akce pro dospělé:
1. 7.–31. 8. Prázdninová internetová soutěž
„Gastrotoulky s tradicí“ – otázky na webu
knihovny
1.7.–31. 8. Letní luštitelská soutěž „Skalní
města v křížovkách“ – zadání na webu a pra-
covištích knihovny
1. 7.–31. 8. Letní luštitelská soutěž „Roz-
hledny v osmisměrkách“ – zadání na webu
a pracovištích knihovny
1. 7.–31. 8. Prázdninová pohlednice –
pošlete do knihovny pohled ze svých prázd-
ninových cest a získejte knižní odměnu (akce
pro dospělé i děti)
do 30. 9. Odlož mobil v knihovně – odložte
u nás svůj vysloužilý telefon a soutěžte
o poukaz na knihy nebo balíčky věcných
cen, všechna pracoviště knihovny ve městě,
v provozní době

Akce pro děti:
1. 7.–31. 8. X-BOX – oblíbené pohybové
aktivity na herní konzoli, půjčovna pro děti,
Palackého 1, v provozní době
1. 7.–31. 8. Tvořivá dílna – nažehlovací
korálky, půjčovna pro děti, Palackého 1,
v provozní době
1. 7.–31. 8. Tvořivá dílna – náramek přá-
telství, půjčovna pro děti, Palackého 1, v pro-
vozní době
1. 7.–31. 8. Pohádkový vlak – výtvarná sou-
těž pro děti, pobočka Předmostí, Hranic-
ká 93/14, v provozní době
17. a 19. 8. Výtvarná dílna s Krtečkem –
čtení pohádky a malování oblíbených po-
staviček (pro děti od 4 let), pobočka Velká
Dlážka 44, od 9 do 12 hodin
1. 7.–31. 8. Letní půjčovna knih, novin
a časopisů – venkovní prostory přerovského
bazénu, denně od 12 do 18 hodin

MUZEUM KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ
www.prerovmuzeum.cz

PŘEROVSKÝ ZÁMEK
www.prerovmuzeum.cz
Otevírací doba celoročně:
úterý až pátek 8–17 hodin
sobota a neděle 9–17 hodin 
Stálé expozice:
Rekonstrukce historických školních tříd
Archeologie Přerovska
Entomologie
Mineralogie
Národopis Hané a Záhoří
Tajemství tónu zvonu 
Veduty Přerova a vyhlídka z věže 
Výstavy:
od 11. 5. do 31.10. – Gotické, rene-
sanční a raně barokní kachle Přerov-
ska. Kaple. Vstupné 40/20 Kč
od 11. 5. do 29. 8. – Josef Spáčil – Vzpo-
mínky. Historický sál. Vstupné 20/10 Kč
od 15. 7. do 28. 11. – Dopravní pro-
středky na prvorepublikových školních
obrazech. Chodba ve 2. patře. Vstupné
20/10 Kč
od 30. 7. do 31. 10. – Mezi mraky: 110
let přerovského letectví / generál
Karel Janoušek a další…Velký výstavní
sál. Vstupné 60/30 Kč
17. 8. Všichni tvoří na nádvoří –
Výtvarná dílna pod širým nebem. V pro-
storu nádvoří přerovského zámku od 14
do 17 hodin. Akce se koná pouze za pří-
znivého počasí. Více info na https://pre-
rovmuzeum.cz/ 
Muzeum Komenského v Přerově, p. o., si
vyhrazuje právo na změny v programu. 
Informace o všech akcích najdete na
https://prerovmuzeum.cz/ nebo na FB profilu
muzea.

                       ORNITOLOGICKÁ STANICE
Budova ORNIS je z důvodu rekonstrukce pro
veřejnost dlouhodobě uzavřena, provozní
doba 9–15 hodin.
Informace o konání akcí ORNIS podle
situace aktuálně ověřte na
https://ornis.cz/ nebo FB! 
Ekoporadna pondělí až pátek 9–15 ho-
din
Mykologická poradna pondělí 9–15
hodin
Semínkovna – sdílená semínka zdarma –
obchod Bez obalu, Čechova 947/25 v Přero-
vě
12. 8. Jak se studuje hmyz vTichomoří –
Cestopisná apopularizační přednáška ovýzku-
mu hmyzu v jižním Tichomoří. Povídání o pří-
rodě akultuře Šalomounových ostrovů aNové
Guineje a jak se studují, pohledem biologa
Milana Jandy. Od 17 hodin v Korvínském
domě, Horní náměstí 31. Vstupné 10 Kč.

HRAD HELFŠTÝN
1. 8.–31. 8. otevřeno denně kromě pondělí
9–18 hodin
3.–8. 8. Vivat Flauto
Soubor zobcových fléten Vivat Flauto bude
hrát pro návštěvníky hradu celý týden vždy od
11.00 do 16.00 hodin. V rámci běžného vstup-
ného.
6. 8. Koncert Lenky Dusilové s kapelou
Květy

Koncert české zpěvačky Lenky Dusilové skape-
lou Květy za hradbami hradu Helfštýn. Od 20
hodin, vstupné 300 Kč, děti do 6 let zdarma.
21. 8. Slavnostní zahájení XXXIII. kovář-
ského fóra
Představení českého kovářskému týmu, který
během Kovářského fóra vytvoří unikátní dílo.
Večer zakončený koncertem.
22.–27. 8. Kovářské fórum – XXXIII. ročník
Český kovářský tým v historické kovárně na
III. nádvoří vytvoří unikátní dílo speciálně pro
hrad Helfštýn.
27.–29. 8. XXXIX. mezinárodní setkání
uměleckých kovářů Hefaiston
Vstupné: 200/100 Kč. Podrobnosti najdete
na https://hefaiston-helfstyn.cz/
Podrobné informace oakcích včetně časů pro-
hlídek, najdete na www.helfstyn.cz
Změna programu vyhrazena.

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
Jateční 26, Přerov
18. 8. Odborná poradna a kancelář, 15.00
až 18.00

  VÝSTAVIŠTĚ PŘEROV
8. 8. Setkání chovatelů

21. 8. Bleší trhy
22. 8. Setkání chovatelů
27. 8. Better World Festival

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
Centrum SONUS, Palackého 17a/2833
Pondělí 2. 8. 
8.30 cvičení s prvky Tai Chi
9.45 Možnosti, jak posílit zdraví po covidu –
Olga Župková
11.00 cvičení paměti
Středa 4. 8. 
Vycházka do Rokytnice uPřerova – prohlídka
kostela sv. Jakuba Staršího. Odjezd z autobu-
sového nádraží v 8.45 nástupiště č.11. Před-
pokládaný návrat kolem 12 hodin. 

Čtvrtek 5. 8. 
Vycházka do Pevnosti poznání v Olomouci –
sraz na vlakovém nádraží v 8 hod., odjezd vla-
kem v 8.09. Vstupné 95 Kč. 
Pondělí 9. 8. 
8.30 cvičení s prvky Tai Chi
9.45 Prevence nádorů – Anna Stojanová
Čtvrtek 12. 8. 
8.15 smovey kruhy
9.30 cvičení na balonech 
Pondělí 16. 8. 
8.30 cvičení s prvky Tai Chi
9.45 Mariánská poutní místa I. část –
Mgr. Martina Krejčířová
Čtvrtek 19. 8. 
9.30 cvičení na balonech 
Pondělí 23. 8. 
8.30 cvičení s prvky Tai Chi
9.45 Mariánská poutní místa II. část –
Mgr. Martina Krejčířová
Čtvrtek 26. 8. 
8.15 smovey kruhy 
Pondělí 30. 8. 
8.30 cvičení s prvky Tai Chi
9.45 První pomoc aneb umíte pomoci svému
bližnímu? – Anna Stojanová
Kurz cvičení s kmitací tyčí – kurz se skládá ze
14 lekcí. Začínáme 29. 7. v11 hod. Tyče účast-
níkům zapůjčíme. Maximální kapacita kurzu
6 osob. Je nutné se přihlásit u M. Krejčířové,
tel.: 777 729 521. Kurz je realizovaný za finanč-
ní podpory Olomouckého kraje. 
PC kurz pro začátečníky – kurz se skládá ze
sedmi lekcí, vždy vpondělí od 14.45 do 16.15.
Kurz začíná v pondělí 6. 9. 2021. Cena kurzu
je 450 Kč. Kurz probíhá vCentru SONUS, Palac-
kého 17a apřihlásit se můžete uM. Krejčířové,
tel. 777 729 521.

KINO HVĚZDA PŘEROV
www.kinohvezdaprerov.cz
tel.: 581 33 13 13
1. 8. 10.00 Croodsovi: Nový věk

Bijásek 3D dabing
1. 8. 15.30 Raya a drak

Bijásek dabing
1. 8. 17.30 Gump – Pes, který naučil

lidi žít
1. 8. 20.00 Matky česky 12+
2. 8. 17.30 Expedice: Džungle

3D dabing
2. 8. 20.00 Prvok, Šampón, Tečka

a Karel 12+
3. 8. 17.30 Matky česky 12+
3. 8. 20.00 Rychle a zběsile 9

LEVNÉ ÚTERÝ titulky 12+
4. 8. 17.30 Sebevražedný oddíl

PŘEDPREMIÉRA titulky 15+
4. 8. 20.00 Sebevražedný oddíl

titulky 15+
5. 8. 17.00 Sebevražedný oddíl

RP titulky 15+
5. 8. 20.00 Okupace RP 15+
6. 8. 17.30 Shoky & Morthy: Poslední

velká akce
P 12+

6. 8. 20.00 Slečna bestie
P titulky 15+

7. 8. 15.00 Králíček Petr bere do zaječích
P/Bijásek dabing

7. 8. 17.00 Black Widow
titulky 12+

7. 8. 20.00 Okupace 15+
PŘEROVSKÉ HODY
8. 8. 9.00 Prohlídka protiatomového krytu

a jeho technického zázemí
s průvodcem

8. 8. 10.00 Do krytů, Přerove!
8. 8. 11.00 Prohlídka protiatomového krytu

a jeho technického zázemí
s průvodcem

8. 8. 13.30 Přerovské povstání…75 let
poté

8. 8. 15.30 Gump – Pes, který naučil
lidi žít

8. 8. 17.30 Matky
8. 8. 20.00 Sebevražedný oddíl

titulky 15+
9. 8. 17.00 Expedice: Džungle

Bijásek dabing
9. 8. 20.00 Prvok, Šampón, Tečka

a Karel česky 12+
10. 8. 17.30 Bábovky

LEVNÉ ÚTERÝ 12+
10. 8. 20.00 Slečna bestie titulky 15+
11. 8. 17.00 Sebevražedný oddíl

titulky 15+
11. 8. 20.00 Jan Werich: Když už člověk

jednou je… P
12. 8. 17:00 Deníček moderního fotra

RP
12. 8. 20.00 Muž se zaječíma ušima

RP 12+
13. 8. 17.30 Free Guy

P dabing 12+
13. 8. 20.00 Smrt ve tmě 2

P titulky 15+
14. 8. 15.30 Králíček Petr bere

do zaječích
Bijásek dabing

14. 8. 17.00 Black Widow
3D dabing 12+

14. 8. 20.00 Deníček moderního fotra
15. 8. 15.00 Expedice: Džungle

Bijásek 3D dabing
15. 8. 17.30 Shoky & Morthy: Poslední

velká akce 12+
15. 8. 20.00 Free Guy titulky 12+
16. 8. 17.30 Matky 15+
16. 8. 20.00 Deníček moderního fotra
17. 8. 17.00 Cruella

LEVNÉ ÚTERÝ dabing 12+
17. 8. 20.00 Prvok, Šampón, Tečka

a Karel 12+
18. 8. 17.30 Smrt ve tmě 2 titulky 15+
18. 8. 20.00 Gunda P/ART titulky
19. 8. 17.30 Večírek

RP
19. 8. 20.00 Reminiscence

RP titulky 12+
20. 8. 17.30 Spící město

RP 12+
20. 8. 20.00 Temný dům

P titulky 15+
21. 8. 15.30 Tlapková patrola ve filmu

P/Bijásek dabing
21. 8. 17.30 Reminiscence titulky 12+
21. 8. 20.00 Večírek
22. 8. 15.30 Tlapková patrola ve filmu

dabing
22. 8. 17.30 Deníček moderního fotra
22. 8. 20:00 Večírek 
23. 8. 17:30 Matky 15+
23. 8. 20.00 Temný dům titulky 15+
24. 8. 17.30 Večírek
24. 8. 2000 Tiché místo: Část II.

LEVNÉ ÚTERÝ titulky 15+
25. 8. 17.00 Sebevražedný oddíl

titulky 15+
25. 8. 20.00 Prvok, Šampón, Tečka

a Karel 12+
26. 8. 17.30 Zátopek

RP
26. 8. 20.00 Candyman

RP titulky 15+
27. 8. 17.30 Zátopek česky
27. 8. 20.00 Candyman titulky 15+
28. 8. 15.30 Ainbo: Hrdinka pralesa

P/Bijásek dabing 
28. 8. 17.30 Okupace 15+
28. 8. 20.00 Večírek
29. 8. 10.00 Dračí země

P/Bijásek dabing 
29. 8. 15.30 Expedice: Džungle

Bijásek dabing
29. 8. 17.30 Matky

Biosenior 15+
29. 8. 20.00 Zátopek 
30. 8. 17.30 Deníček moderního fotra
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30. 8. 20.00 Večírek
31. 8. 17.30 Zátopek 
31. 8. 20.00 V zajetí démonů 3: Na

Ďáblův příkaz
LEVNÉ ÚTERÝ titulky 15+

Změna programu vyhrazena.
P = premiéra | RP = republiková premiéra
BS=Biosenior Bijásek = představení pro děti
| ART = filmový klub

DUHA KLUB DLAŽKA
www.dlazka.cz
1.9. Pražský výběr,
park Michalov, 19.00.

Legenda naší rockové scény vnejsilnějším slo-
žení vystoupí v parku Michalov. V sestavě
Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Klaudius Kry-
špín, Jiří Hrubeš aVilém Čok zahrají výběr hitů
Pražského výběru – Pražákům těm je tu hej,
Zubatá, Snaživec, Hrabě X, Tatrman, Olda …

HUDEBNÍ LÉTO NA HRADBÁCH
parkán městských hradeb
ulice Spálenec
každé úterý od 19 hodin
www.hudebni-leto-na-hradbach.cz
3. 8. THE BEAUTIFULS (CZ)
rockabilly & rock’n’roll na hradbách
10. 8. VOKÁLNÍ SETKÁNÍ – polsko-české
hudební workshopy (PL/CZ) 
sborový zpěv s doprovodem na hradbách 
17. 8. KULTURNÍ ÚDERKA (BiH/CZ) 
post rock na hradbách
24. 8. Allison Wheeler Quartet
(USA/RU/CZ)
jazz na hradbách
31. 8. MILO Ensemble (Pl/International)
world music na hradbách – hudební cestování
napříč kontinenty a styly

KAFE OD HOLKY
Mostní 13, tel.: 775 775 590
Martin Planka – Viva Espana

Originální, umělecké, experimentální foto-
grafie ve spojení s abstraktní technikou malby,
ale také silný lidský příběh. To vše nabízí
výstava východočeského fotografa a malíře
Martina Planky z cest po Španělsku. Z malých
vesnic Tiermas a Escó ve španělských Pyre-
nejích v provincii Zaragoza zbyly již jen křo-
vinami prorůstající ruiny. Se stavbou přehrady
na začátku 60. let zde došlo k vyvlastnění
pozemků a částečnému zaplavení vesnice.
Minulý režim místní přinutil, aby opustili své
domovy nedobrovolně. Tedy od roku 1201,
kdy bylo městečko založeno a žilo několik
století, tak až současný ,,pokrok“ utnul jeho
žití.

Při pátraní po vylidněných vesnicích na foto-
grafa silně zapůsobil duch minulosti. Tato neví-
daná scenérie ho naplnila inspirací, která ho
přiměla, aby tehdejší obyvatele ojedinělou
metodou znovu přivedl kživotu. Vzkaz je takový
– pocta těm, kteří museli opustit všechny své
vzpomínky amísto, kde vychovávaly rodiny po
generace. Pocta Bartolomé Torreauovi, který
jako jediný zůstal, neopustil svůj domov adožil
do 24.12.1994. Tečkováním (tzv. dotpainting)
odstínů šedé na fotografiích ztvárnil okamžiky
ze života původních obyvatel, kteří zde žili po
mnoho generací. Atak propojil fotografii smal-
bou. Nyní se i vám nabízí možnost vrátit se
v čase a okusit atmosféru španělského ven-
kovského života z minulého století.

GALERIE ESO
Kratochvílova 22

V měsíci srpnu můžete v galerii kromě zave-
dených malířů obdivovat obrazy od úplně nové-
ho autora Jiřího Petra. Jeho obrazy jsou vdnešní
hektické době velmi pozitivní, zklidňující avyvo-
lávají pocit vzájemné sounáležitosti mezi malí-
řem a divákem. Námětové spektrum rodáka
z Poličky je také velmi široké a malíř se nebojí
různými styly představovat kubismus, abstrakci
či pouhý svůj realistický pohled na svět. Jiří
Petr se věnuje jak tvorbě akrylů, tak i olejů.

VÝSTAVNÍ SÍŇ PASÁŽ
Kratochvílova 14, tel.: 581 217 187

V srpnu pokračuje výstava ovýznamném českém
architektovi, urbanistovi ahlavním představiteli
brněnské funkcionalistické školy Bohuslavu
Fuchsovi (1895–1972). Tento architekt byl oce-
něn řadou cen, uznání a členství v prestižních
uskupeních. Byl také čestným zahraničním kore-
spondentem Královského institutu britských
architektů – RIBA. V roce 1968 mu byl v Čes-
koslovensku udělen titul národní umělec.
A do 20. srpna pokračuje výstava prostějov-
ského fotografa Josefa France –Montenegro,
krajina pro romantiky. Nádherně členitá krajina
smnoha zajímavými prvky, zákoutími i zátišími,
malebné horské louky plné nepřeberného
množství květů idřevěné salaše spohostinnými
obyvateli; divoká zvěř, kterou je možné místy
spatřit, tyrkysové vody horských řek, protéka-
jících mohutnými dlouhými kaňony – to vše
vytváří skutečný obraz této svobodné balkán-
ské zemičky. Tady si duše i oko romantika
a fotografa přijdou na své…                   

GALERIE MĚSTA PŘEROVA
Galerie
V pátek 6. srpna se v Galerii města Přerova
otevřou brány Hanáckyho nebe. Hodová
výstava ukáže nejenom hodové tradice, ale
taky s trochou nadsázky představí všechno,
co by do nebe patřit určitě mělo. Připraven
bude i krojový fotokoutek nebo velmi tradiční
hodové recepty. Vernisáž proběhne v pátek
6. srpna od 17 hodin za účasti krojovaných
Hanáků a cimbálové muziky. Kromě tradič-
ních ukázek toho, jak a proč se na Hané
hody slavily a slaví, na výstavě uvidíte také
přerovské slavnostní i pracovní kroje. Některé
z nich budou prezentovat i droboučké panen-
ky s věrnými replikami krojů, které připravila
Magda Barboříková. Návštěvníci si budou
moci vyzkoušet hanácký valčík, vyfotit se ve
folklorním fotokoutku a představit si tak,
jak by asi vypadali jako správní Hanáci v kro-
ji.
Salonek galerie 
Vzpomínková výstava na Františka
Venclovského připomene 50. výročí pře-
možení kanálu La Manche. Exponáty kzápůjč-
kám poskytne vedle Muzea Komenského
v Přerově také rodina slavného sportovce.
Autorkou textové části výstavy je historička
Šárka Krákorová Pajůrková.

Výstavní plocha nám. TGM 16
Eva Pešáková: Stopy racků
I v srpnu pokračuje výstava abstraktních
maleb olomoucké výtvarnice a výtvarné
pedagožky Evy Pešákové za výlohami alter-
nativní výstavní plochy budovy na náměstí
TGM 16. Její charakteristicky rozevlátou
a barvami hýřící tvorbu nespatří návštěvníci
v Přerově prvně. Své soubory nabité pestrostí
a neutuchající životní energií v minulých
letech už představila v Galerii města Přerova,
kde vystavovala vedle maleb i smaltované
objekty nebo pro její tvorbu příznačné
enkaustiky.
Jan Dostál: Rotace
Socha autora Expo v Dubaji Jana Dostála
oživila veřejný prostor v Přerově. Dynamika,
síla a velkoformát. To jsou charakteristické
znaky pro skulptury teprve osmadvacetile-
tého olomouckého výtvarníka Jana Dostála,
který je kromě mnoha jiných originálních
uměleckých počinů i spoluautorem součas-
né expozice českého pavilonu na světové
výstavě EXPO v Dubaji. Nyní jednu ze svých
soch stěhuje i na přerovské náměstí TGM.
Ocelový propletenec čar s výstižným názvem
Lines je pozvánkou na autorův soubor kovo-
vých soch v alternativním výstavním pro-
storu budovy na nám. TGM 16 v Přerově.

Změny v konání mohou být z důvodu aktuální covid-19 situace vyhrazeny.
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Tradici oblíbených Přerovských dvorků pře-
rušil dočasně covid, a proto se v letošním
roce organizátoři rozhodli pro uspořádání
podobné volnější akce v rámci organizace
Zažít město jinak. Tato událost proběhne
v sobotu 11. září 2021 v centru Přerova.
Návštěvníky bude čekat lekce jógy zdarma,
společná snídaně zmístních potravin, před-
nášky oZero Waste, životě sminimem odpa-
du, hry senvironmentální tematikou. Chystá
se malba na zeď v centru města pro veřej-
nost aodpoledne plné vernisáží vkavárnách

za přítomnosti umělců a živé hudby. Večer
završí oblíbená Pecha Kucha Night, kde se
představí zajímavé osobnosti se svým pří-
během. Své nápady na další aktivity mohou
lidé posílat do 31. července na e-mailový
kontakt marta.lala.hm@gmail.com. 

Zažít město jinak? Proč ne...

Vpátek 30. července v 17 hodin se v salon-
ku Galerie města Přerova na Horním
náměstí uskuteční vernisáž vzpomínkové
výstavy na Františka Venclovského, věno-
vané letošnímu 50. výroční přeplavání
kanálu La Manche. Výstava tak bude zahá-
jena na den přesně, kdy Venclovský zdolal
svou největší životní výzvu a proslavil se
legendárním výrokem: „Já su tak ščasné!“ 

O týden později 6. srpna v 17 hodin pro-
běhne v galerii vernisáž výstavy Hanácky
nebe, která je součástí programu Svato-
vavřineckých hodů. Nebude chybět cim-
bálová muzika i krojovaní Hanáci.
Návštěvníkům představí hodové tradice,
těšit se mohou i na krojový fotokoutek,
velmi tradiční hodové recepty a hanácké
kroje. 

Vzpomínka na Františka Venclovského

Po roční pauze se na Horní náměstí vrací
divadelní festival Dostavníčko s divad-
lem. Začne už ve čtvrtek 5. srpna před-
stavením „Zločin na Lipnici aneb Dracula
je zpět!“ v podání Malého divadla Kolín.
Ve čtvrtek 12. srpna odehraje Divadlo
Stodola „Jedno jaro v Paříži aneb Krvavá
Henrietta“, o týden později 19. srpna
přijede Divadelní spolek Kroměříž s před-
stavením „Milá matko“. „Plné kapsy
šutrů“ bude mít divadelní soubor AMA-

DIS 26. srpna. Domácí Divadlo Dostavník
se návštěvníkům představí 2. září se
svou „Talkshow: 50 let Dostavníku“.
Čtvrtek 9. září bude patřit Divadlu Jako-
Host a jejich „Adresátu neznámému“.
Poslední festivalové představení „Osm
žen“ Divadelního souboru Svatopluk
Hodonín se uskuteční 23. září. Začátky
představení jsou ve 20.00, předprodej
vstupenek již probíhá v Městském infor-
mačním centru v Městském domě.

Divadlo mezi hradbami opět ožije 
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