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Radnice opraví školy i školky, děti dostanou 
nové učebny, interaktivní tabule i toalety
Místo školáků budou do přerovských škol chodit o prázdninách stavební dělníci. Velké modernizace a opravy 
budou probíhat na základních školách Trávník a Želatovská, kde kvůli plánovaným bouracím pracím skončil 
školní rok o týden dříve. Pokračují i úpravy budovy zdravotnické školy.  

„Provedli jsme velký pasport stavu naše-
ho majetku, mimo jiné škol. Na základě 
toho jsme začali řešit nutné rekonstruk-
ce. Během letošních prázdnin nás čekají 
dvě velké akce, a to oprava kanalizační 
přípojky i celé zdravotechniky v budo-
vě Základní školy Želatovská a zajištění 
konektivity, úpravy odborných učeben 
a kabinetů na Základní škole Trávník,“ vy-
jmenoval náměstek primátora pro školství 
Petr Kouba.
Na Želatovské se postupně vymění kana-
lizační přípojka, rozvody vody i odpady. 
„Rovněž bude zrekonstruováno i sociální 
zařízení. Vzhledem k tomu, že bylo třeba 
začít bouracími pracemi a všechny staré 
rozvody odstranit, byl školní rok ukonče-
ný předčasně, o týden dříve,“ podotkla 
vedoucí oddělení investic Petra Hirschová. 

Na Trávníku se žáci a učitelé mohou těšit 
na zmodernizované učebny geografie, 
biologie, ICT a kabinetů. „Práce budou 
kromě výměny podlah, nového zastíně-
ní oken, nábytku, zahrnovat i novou PC 
techniku včetně interaktivních tabulí. 
Součástí konektivity je také zřízení nových 
slaboproudých rozvodů v rámci celé školy 
a vybudování serveroven,“ vyjmenovala 
Hirschová. 
Už od května probíhá v budově Střední 
zdravotnické školy a Vyšší odborné školy 
zdravotnické AGEL na náměstí Přerov-
ského povstání rozsáhlá oprava třetího 
a čtvrtého nadzemního podlaží. „Tato 
dvě patra bude od srpna využívat stávající 
nájemce AGEL z důvodu rozšíření výuky 
zdravotnických oborů. V rámci prací dojde 
k rekonstrukci stávajících sociálních záze-

mí, výměně podlahových krytin a vnitřních 
dveří, výmalbě, výměně vnitřní silnoproudé 
elektroinstalace a zřízení nových sítí pro 
PC,“ vysvětlila Petra Hirschová. 
Probíhat bude i řada drobných stavebních 
akcí. „V tělocvičně Základní školy Svisle vy-
budujeme nové osvětlení, v Mateřské ško-
le Čekyně musíme předláždit chodník, aby 
děti mohly chodit bezpečně na zahradu, 
chceme opravit poškozenou omítku na ati-
ce školy. V Mateřské škole Vinary budeme 
rekonstruovat celý vchod. V mateřinkách 
v Újezdci a Píšťalce v Máchově ulici bude-
me měnit plynové kotle,“ uvedl náměstek 
Kouba. Jak doplnil, město připravuje zatím 
projektovou dokumentaci na opravu oplo-
cení zahrady Mateřské školy Lešetínská 
a na výměnu povrchu hřiště u Základní 
školy Velká Dlážka.  (red)

Volby do zastupitelstva se 
blíží. Uskuteční se v září

Přerované si v září zvolí, stejně jako obyvate-
lé celé České republiky, nové vedení města. 
„Volby do zastupitelstva se uskuteční 23. 
a 24. září. Volební místnosti budou otevřeny 
jako už tradičně v pátek od 14 do 22 hodin 
a v sobotu od 8 do 14 hodin,“ upřesnil Pavel 
Šlesinger z přerovského magistrátu. Počet 
a umístění volebních místností zůstane s je-
dinou změnou v takové podobě, na jakou 
jsou občané zvyklí. „Letos nebude kvůli re-
konstrukci otevřena pouze volební místnost 
v Meoptě. Nahradí ji staronový prostor, který 
jsme využívali do roku 2012 - v budově 
Most k životu v ulici Bohuslava Němce 4,“ 
podotkl Šlesinger. Zatím ještě podle něj 
není jasné, kolik politických uskupení bude 
v Přerově nakonec kandidovat - strany totiž 
mohou dokládat své kandidátky až do 19. 
července. Šlesinger zároveň připomíná, jak 
budou volby vypadat: „Na rozdíl od voleb do 
parlamentu a senátu, kdy je možné vybrat 
jednu politickou stranu, či dát preferenční 
hlasy konkrétním lidem jedné strany, mohou 
občané zastupitele vybírat napříč politickým 
spektrem. Podstatné je, aby zakřížkovali ma-
ximálně 35 osob,“ vysvětlil Pavel Šlesinger. 
A co dělat, pokud volič zjistí, že má neplatný 
občanský průkaz? Dříve bylo možné nechat 
si vystavit náhradní průkaz jen pro volby. Od 
loňska to již nelze. Občané s tím tedy musí 
počítat a včas si zajistit výměnu nebo přijít 
do volební místnosti s platným cestovním 
pasem. V případě, že volič není schopen se 
ze zdravotních důvodů dostavit do volební 
místnosti, je možné se telefonicky objednat 
a členové volební komise k němu přijedou 
s přenosnou urnou. Zájemci mohou v tomto 
případě kontaktovat Helenu Cetkovskou na 
telefonu 581 268 460. V době konání voleb 
je možné zavolat na dispečink nebo přímo 
do volební místnosti.    (red)

Zeptejte se lídrů!
Zajímá vás názor lídrů kandidujících stran? 
Pošlete nám své otázky – tak zní naše vý-
zva čtenářům. Své dotazy mohou zasílat 
na email redakce@prerov.eu až do 15. čer-
vence. Političtí lídři pak mohou podle svých 
preferencí odpovědět na jednu otázku. 
Vyzýváme zároveň „jedničky“ kandidátek 
– chtějí-li se zapojit do této ankety, mohou 
nás rovněž kontaktovat na výše uvedeném 
mailu. 

Léto a prázdniny jsou tu! Během horkých dnů se mohou Přerované zchladit nejen zmrzlinou, ale i u nových mlžných bran, které na 
Masarykově náměstí nahradily ty staré, dosluhující. Velké květináče, k nimž jsou rámy připevněny, jsou osazené směsí trvalek a let-
niček. Město za nové zařízení zaplatilo 275 tisíc korun. Příjemným osvěžením pro občany bude jistě i bohatý kulturní program, více 
o něm na str. 4.  Foto: Anna Vojzolová
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Oprava autobusové zastávky

Autobusový záliv na nábřeží Edvarda Be-
neše se dočkal opravy – ta byla zahájena 
na začátku června a potrvá do poloviny 
července. Pasažéři městské autobusové 
dopravy využívají náhradní zastávku, kte-
rá je umístěna v blízkosti té stávající. Za 
opravu město zaplatí půl milionu korun. 
„Žulová kostra zálivu byla rozebrána, pra-
covníci firmy odstranili i betonovou desku 
a nahrazují ji novou deskou s výztuží. Ná-
sledně bude celý záliv, včetně nájezdového 
a výjezdového klínu, opětovně zadlážděn 
kostkou z žuly,“ popsal radní Michal Zá-
cha. Součástí prací je i napojení zálivu na 
živičnou vozovku místní komunikace, výš-
ková úprava uliční vpusti a znaků inženýr-
ských sítí.  

Cena za společenskou 
odpovědnost pro organizace

Firmy, neziskovky, živnostníci, ale také 
školy a obce se mohou ucházet o Cenu 
hejtmana Olomouckého kraje za spole-
čenskou odpovědnost. „Chceme ocenit 
organizace, které do svých každodenních 
činností zahrnují zájmy regionální, sociální, 
environmentální a lidskoprávní. Být spole-
čensky odpovědný je skvělým nástrojem 
k budování dobrého jména ve společnosti 
a zároveň vede ke zvýšení konkurence-
schopnosti,“ uvedl hejtman Josef Suchá-
nek. Soutěž, jejímž garantem je Rada kva-
lity České republiky, vyhlašuje Olomoucký 
kraj už podruhé. Bližší informace jsou na 
stránkách www.cenykraje.cz. 

Hledá se zubař pro Přerov

Zlepšit lékařskou péči Přerovanům – to je 
cílem dotačního programu, který vyhlásili 
zastupitelé. Jeho prostřednictvím chtějí do 
města přilákat zubaře, který by si tu buď 
otevřel svou praxi, nebo převzal zavede-
nou ordinaci po jiném lékaři. A právě na 
ni může od města dostat 200 tisíc korun. 
„O nedostatku stomatologů víme, Přero-
vané mnohdy marně hledají nového zuba-
ře, protože ti stávající mají plné kartotéky. 
Tímto chceme situaci alespoň trochu zmír-

nit,“ řekl náměstek primátora Petr Kouba. 
Navíc od 1. června pohotovost v Olomou-
ci, kterou v krizových případech využívali 
i Přerované, z personálních a kapacitních 
důvodů omezila provozní dobu ve všední 
dny od 15 do 22 hodin a o víkendech od 
8 do 20 hodin. Nefunguje tedy nonstop. 
Zubní lékař, který získá ve vyhlášeném ří-
zení nejvíce bodů, bude moci peníze pou-
žít na vybavení do své ordinace, případně 
z nich zaplatit nájem. Potřebné tiskopisy 
jsou k dispozici v Městském informačním 
centru, na odboru sociálních věcí a škol-
ství magistrátu a na webu města. „Žádosti 
budeme přijímat od 14. do 29. července.  
Dotace bude poskytnuta výlučně jedno-
mu ze žadatelů, který bude vybrán pod-
le bodových kritérií,“ doplnila vedoucí 
odboru sociálních věcí a školství Romana 
Pospíšilová. 

Přerov je přátelský k rodinám 
s dětmi

Vynikajícím úspěchem pro Přerov skončila 
účast v celostátní soutěži Obec přátelská 
rodině. Za realizaci a podporu prorodin-
ných aktivit spočívající v posílení prostředí 
přátelského k rodinám, podporu mezige-
neračního soužití, nabídku aktivního trávení 
volného času a realizaci vzdělávacích aktivit 
rodin získalo město druhé místo a z Minis-
terstva práce a sociálních věcí obdrží dotaci 
ve výši 650 tisíc korun. „Umístění v soutěži 
je potvrzením toho, že věnovat se rodinám 
s dětmi a snažit se o to, aby se jim v Přerově 
dobře žilo, je správná cesta. Město připra-
vuje v průběhu celého roku různé akce a je 
důležité, že děti i jejich rodiče o ně mají zá-
jem, vyhledávají je a užívají si společné chví-
le,“ řekl Petr Kouba, náměstek primátora, 
v jehož gesci je mimo jiné také prorodinná 
politika. A v tomto přístupu bude město po-
kračovat. Na konec července je plánovaná 
„Letní pískovaná“. Akce určená nejmlad-
ším Přerovanům se uskuteční 27. července 
a součástí bude také procházka maminek 
a tatínků s kočárky po připravené stezce, 
kde budou na rodiny čekat stanoviště s úko-
ly. „A k zahájení nového školního roku bude 
pro přerovské školáčky připraveno zábavné 
odpoledne „S úsměvem do školy“, které se 
tradičně koná vždy první školní den,“ dopl-
ňuje pozvánku Pospíšilová. Přerovský projekt 
však není jen o zábavě a příjemně stráve-
ném času. „Chceme se zabývat i vážnějšími 
věcmi, podpořit propagaci náhradní rodinné 
péče, zabývat se problematikou ohrožených 
dětí. Plánujeme vzdělávací přednášky, ale 
třeba také vydání Bezpečnostního desatera 
pro děti. O všech aktivitách budeme občany 
průběžně informovat a věříme, že se akce 
setkají s velkým zájmem,“ uzavírá informace 
náměstek Kouba.

U Starých Rybníků bude 
průmyslový park

Hned dva investoři – firmy Accolade a CTP 
Invest, měli zájem o koupi pozemků v loka-
litě Staré Rybníky u místní části Předmostí. 
Zastupitelé na svém červnovém zasedání 
nakonec zvedli ruku pro prodej první z nich. 
Společnost tam chce do roka postavit novou 
průmyslovou zónu. „O lokalitu Staré Rybní-
ky projevila v minulosti zájem také společ-
nost Panattoni, která tu chtěla také postavit 
průmyslový areál. Během čtyř let nám ale 
nepředložila konkrétní návrh, proto jsme se 
rozhodli od záměru ustoupit. Naopak spo-
lečnost Accolade už vykoupila od fyzických 
osob velkou část pozemků v lokalitě. V její 
prospěch hovoří i investice firmy Amazon 
v nedalekém Kojetíně, pro kterou zde bu-
duje průmyslový areál,“ vysvětlil přerovský 
radní Michal Zácha. Město prodá pozemky 
firmě za 39 milionů 717 tisíc korun. „Naše 
společnost je spokojená. Lokalita je výborně 
dopravně napojená. Je to další rozvojová lo-
kalita pro Přerov, v podstatě jediná aktuální,“ 
okomentoval rozhodnutí zastupitelstva Jiří 
Stránský ze společnosti Accolade. 

Hlasujte pro vybrané projekty 
participativního rozpočtu

Celkem 23 návrhů od občanů postoupilo 
do finále prvního ročníku Participativního 
rozpočtu města Přerova. Elektronické hla-
sování v kampani, které lidé dali název 
„Chci v Přerově“, bylo spuštěno v pondělí 
20. června a potrvá až do 31. července. 
Každý hlasující má možnost udělit 6 klad-
ných a 3 záporné hlasy. Plusové body lidé 
přidělují projektům, které je zajímají, které 
se jim nejvíce líbí, které jsou podle nich nej-
větším přínosem. Minusové body naopak 
návrhům, které jim přijdou méně důleži-
té. Hlasující může rozdělit své hlasy mezi 
libovolné návrhy, ovšem jednomu projektu 
může přidělit maximálně 3 hlasy. Na závěr 
bude hlasujícímu na jeho číslo mobilního 
telefonu, které zadá po rozdělení svých 
hlasů, zaslán jednorázový PIN. Ten mu 
umožní odeslání hlasů vybraným projek-
tům. Po ukončení hlasování budou návrhy 
seřazeny sestupně dle dosažených bodů. 
Realizovat se budou nejlépe hodnocené 
návrhy, které v součtu svým finančním ob-
jemem nepřesáhnou jeden a půl milionu 
korun. V případě stejného množství klad-
ných hlasů po konečném sečtení, bude re-
alizován návrh s nižším počtem záporných 

hlasů. Celkové výsledky a vítězné návrhy 
budou známy do 15. srpna. Přerované do 
projektu přihlásili celkem 45 návrhů, z nich 
pak po zhodnocení formální správnosti 
a realizovatelnosti postoupilo do závěreč-
ného hlasování 23. Ty lidem představili 
sami jejich autoři na veřejném projednání 
v Městském domě 17. června.

Nové parkoviště v Tománkově
ulici

Z betonové dlažby, podélné a s kolmým řa-
zením – tak bude vypadat nové parkoviště, 
které město nechá vybudovat v Tománko-
vě ulici. Celkem nabídne místo pro dvacít-
ku aut, z toho dvě budou vyhrazena pro 
vozíčkáře. „Odvodnění parkoviště a zpev-
nění plochy bude řešeno pomocí nové 
drenážní dlažby do vsaku,“ řekla náměst-
kyně primátora Hana Mazochová. Nepůjde 
ovšem jen o stavbu parkoviště. V plánu je 
také nová plocha pro kontejnery na komu-
nální odpad a v rámci této akce se počítá 
s vyrovnáním části chodníku – a to tak, 
aby se plynule napojila trasa pro pěší. „Za 
stavbu zaplatíme 1 milion 887 tisíc korun 
a realizovat by se měla v průběhu letošních 
prázdnin. Firma by měla zakázku zhotovit 
za 25 pracovních dnů,“ uvedla Ivana Pin-
kasová z přerovského magistrátu.

Přerov jede na kole

Stovka Přerovanů se letos zapojila do sou-
těže Přerov jede na kole, kterou už počtvr-
té pořádala přerovská radnice. Celkem 25 
týmů, které reprezentovaly různé přerov-
ské firmy a společnosti, se celý květen řídi-
lo podtitulem akce „Nechej auto doma!“ 
a k přesunu do práce a z práce používa-
lo výhradně „vlastní pohon“ – tedy kola, 
koloběžky, kolečkové brusle, skateboardy 
či chůzi. „Jsem rád, že se každý rok najde 
velká skupina odvážných, kteří odloží svá 
auta a vyrazí do práce zdravějším a v ně-
kterých případech i rychlejším způsobem“, 
konstatoval radní pro dopravu Tomáš Na-
vrátil. Ten se s účastníky soutěže setkal na 
slavnostním ukončení v úterý 7. června, 
kde jim také předal připravené odměny. 
„Stejně jako každý rok jsme pro účastníky 
připravili originální upomínku - letos sou-
těžící dostali blok s logem kampaně Přerov 
jede na kole a láhev na pití. Také se losova-
ly balíčky s různými praktickými předměty 
pro cyklisty. To už ale bylo o štěstí, zda tým 
vyhraje nebo ne,“ upřesnila cyklokoordiná-
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torka města Jana Gazdíková. Každý ročník 
soutěže se město snaží oživit nějakou no-
vinkou. Letos byl pro účastníky připravený 
výletní cyklobus, který se podařilo beze-
zbytku naplnit.

Hospodaření bylo úspěšné 

Přerovští zastupitelé schválili Závěrečný 
účet a výroční zprávu statutárního města 
Přerova za rok 2021. V něm je přehledně 
popsán a vyčíslen život města v uplynulém 
roce. „Dvousetstránkový dokument shrnuje 
informace o činnosti magistrátu i našich pří-
spěvkových organizací a obchodních spo-
lečností, které všechny skončily s kladným 
výsledkem. Jsou tam dohledatelné všechny 

finanční prostředky, které město získalo na-
příklad z daní, dotací, dividend, zrovna tak 
jako všechno to, co se v průběhu roku utra-
tilo,“ uvedla náměstkyně primátora Hana 
Mazochová, která má finance na starosti. 
Přestože v minulém roce ekonomiku stá-
le ovlivňovala kovidová pandemie, do 
hospodaření města se výrazně negativně 
nepromítla. Město mělo v rozpočtu k dis-
pozici příjmy ve výši téměř 1 miliardy 300 
milionů, výdaje dosáhly výše něco málo 
přes miliardu. „I v nelehkých podmínkách 
jsme vykázali kladný rozpočtový výsledek 
ve výši 261 milionů korun, což je výborný 
počin pro letošní rok, který nezačal, co se 
týče ekonomických podmínek, příliš dob-
ře. A prozatím nic nenasvědčuje tomu, 
že by se měl tento trend zastavit. Je dob-
ře, že budeme mít v horších časech kam 
sáhnout. Převážná část nevyčerpaných 
prostředků byla převedena do rozpočtu 
roku 2022, “ doplnila Hana Mazochová. 
Město investovalo do rekonstrukcí a sta-

veb chodníků, komunikací, cyklostezek, 
modernizovalo školy, odpadové hospodář-
ství, opravovalo budovy a bytové domy ve 
svém majetku. „Nesmíme zapomenout ani 
na zabezpečení sociálních služeb pro naše 
občany, na aktivity připravované pro seni-
ory nebo rodiny s dětmi, miliony nás stojí 
také kultura,“ připomněl primátor Petr 
Měřínský. Závěrečný účet a výroční zprávu 
za rok 2021 najdou zájemci na webových 
stránkách prerov.eu v sekci Magistrát, Hos-
podaření města. 

Základní škola B. Němcové

Většina přerovských školních hřišť prošla 
v posledních letech opravou a stala se 

z nich moderní sportoviště, která využívají 
nejen žáci, ale i veřejnost. Jako jedno z po-
sledních čeká na stavební úpravy hřiště 
u Základní školy Boženy Němcové. Plocha 
stávajícího hřiště je v současné době zčásti 
využívána jako parkoviště pro zaměstnan-
ce – to se má ale brzy změnit. „Sportoviš-
tě se nachází uvnitř areálu základní školy, 
takže návrh nového hřiště je limitován 
tímto prostorem. Předpokládáme, že by tu 
měla být běžecká rovinka se dvěma draha-
mi, víceúčelové hřiště na malou kopanou, 
házenou, tenis, volejbal a basketbal,“ in-
formovala náměstkyně primátora Hana 
Mazochová. Projektant by měl podle jejích 
slov navrhnout v daném místě také odpo-
činkovou plochu pro školní družinu a pro 
rekreační sporty jako je badminton, kroket 
či létající talíře. Součástí má být i objekt 
pro správce a toalety pro veřejnost. Po-
slední školou, která ještě čeká na opravu 
venkovního sportoviště, je ta v Předmostí.
 (red)

Renesanční kachlová kamna patřila přerovskému měšťanovi, který žil 
v 16. století. Co našli archeologové ve dvoře Blažkova domu?

V polovině loňského roku začala rekonstrukce zchátralé, více než 140 let staré budovy – Blažkova domu, který stojí na rohu Masarykova náměstí 
a Bratrské ulice. Právě tady vzniká nové inovační centrum pro podnikatele. Stavebních prací využili i archeologové Muzea Komenského v Přerově. 
Jaké zajímavosti se jim v místě rekonstrukce podařilo najít? To je otázka pro archeologa Zdeňka Schenka.

„V průběhu první třetiny 16. století došlo 
v severní části zkoumané parcely k výraz-
ným terénním úpravám, při kterých byly 
patrně odstraněny starší vrstvy vrcholně 
až pozdně středověkého stáří, které na-
sedaly na podloží tvořené světle žlutohně-
dým jílovitým sedimentem naplaveným 
v minulosti Bečvou. Na upraveném pod-
loží vznikl v pozdním středověku komu-
nikační horizont s povrchem zpevněným 
říčními oblázky, místy většími plochými 
kameny.
Cestu překryla výrazná terénní vyrovnáv-
ka odpadního charakteru obsahující velké 
množství předmětů. Jednalo se především 
o zlomky dřev, dřevěné předměty, nalezli 
jsme i části kožené obuvi. 
Jen o pár metrů dál se podařilo zdoku-
mentovat stavebními zásahy neporušené 
souvrství, dokumentující vývoj osídlení 
za uplynulých tisíc let. Na profilech lze 
sledovat postupný nárůst terénu, při-
čemž úroveň současného povrchu od 
nejstaršího zachyceného osídlení dělí 
1,6 metru.
Doklady nejstaršího osídlení sahají až do 
období raného středověku, což dosvědču-
jí zlomky velkomoravské keramiky. Jedná 
se o části hrnců, jejichž povrch nese ty-
pickou výzdobu v podobě vlnic a obvodo-
vých rýh. Barva výpalu keramiky se pohy-
bovala od šedé až po červenohnědou. 
Mladší část souvrství tvoří zejména vý-
razné horizonty terénních vyrovnávek 

obsahující velké množství nálezů pochá-
zejících z období pozdního středověku 
a raného novověku. Ze starší části po-
chází kromě zlomků pozdně středověké 
kuchyňské keramiky také torza pozdně 
gotických komorových reliéfně zdobe-
ných kamnových kachlů, jejichž vznik lze 
datovat do závěru 15. století. Mezi frag-
menty byly nejpočetněji zastoupeny části 
heraldických motivů.
Z mladší raně novověké terénní vyrovnáv-
ky pochází soubor renesančních kachlů. 
Nejpůsobivější exemplář představuje ze-
leně glazovaný kachel s reliéfem polo-
postavy muže umístěné v arkádě. V levé 
ruce drží kružidlo, na pokrývce hlavy je 
nepřehlédnutelná trůnící ještěrka, druhá 
ještěrka sedí na hřbetu pravé ruky, v níž 
muž drží kruh. Nad jeho pravicí a v pro-
storu kolem kruhu jsou bohatě ztvár-
něny paprsky slunce. Motiv je doplněn 
nápisem LAFFAR. Tento alegorický motiv 
nepochybně zobrazuje jedno ze Sedmera 
svobodných umění, jejichž zobrazování 
doznalo s nástupem renesance značné 
obliby, a to pravděpodobně astronomie, 
alchymie či logiky. Zajímavým nálezem je 
rovněž torzo římsového kachle s jedním 
ze dvojice andělů – štítonošů. Nalezené 
kachle byly součástí honosných kamen, 
kterými byl vybaven interiér domu jedno-
ho z přerovských měšťanů žijících v 16. 
století na Dolním náměstí. Po ztrátě své 
funkce se kamna stala součástí planýrky, 

kterou byl zřejmě v průběhu 17. století na 
dvoře domu upraven terén.
Jeden z členů archeologického týmu Jan 
Novotný objevil za pomoci detektorů 
kovů také dvě ztrátové mince. Starší je 
stříbrný krejcar Ferdinanda II. Habsbur-
ského (1619 – 1637) z roku 1626, v pří-
padě mladší ražby jde o měděný krejcar 

císaře Františka II. (1792 – 1835) z roku 
1800. 
Soubor zachráněných movitých archeo-
logických nálezů bude jako už tradičně 
podroben laboratornímu ošetření a de-
tailnímu vyhodnocení, po kterém budou 
uloženy v nové archeologické sbírce Mu-
zea Komenského v Přerově.“ (red)

Otázka pro archeologa Zdeňka Schenka

Archeolog Zdeněk Schenk představuje torzo renesančního kachle s částí motivu alegorie 
astronomie, alchymie či logiky. Foto: Anna Vojzolová
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Bohatý kulturní program čeká Přerovany během letních prázdnin. Nebudou chybět třídenní Svatovavřinecké hody, pokračovat budou promenádní 
koncerty, kino Hvězda rozšíří nabídku pro děti, přijede i Kinematograf bratří Čadíků. Na venkovní scéně si lidé mohou dát „Dostavníčko s divadlem“, 
spoustu akcí chystá i knihovna a muzeum, zájemci mohou vyrazit i na komentované prohlídky.

Svatovavřinecké hody
Zřejmě největší akcí nadcházejících prázd-
nin budou už tradičně přerovské Svato-
vavřinecké hody. Ty budou třídenní a usku-
teční se ve dnech 5. až 7. srpna. „Opět nás 
čeká plno zajímavých koncertů, Přerované 
se mohou těšit například na Petra Kolá-
ře, kapely Mňága a Žďorp, Děda Mládek 
Illegal Band a Argema, i spoustu místních 
hudebních skupin. V neděli se uskuteční 
i historický jarmark na Horním náměstí,“ 
vyjmenoval hodový program ředitel Kultur-
ních a informačních služeb města Přerova 
Jaroslav Macíček. Součástí bude i výstava 
fotografií Jindřicha Štreita, který pro Pře-
rov nafotil kalendář pro rok 2023. „V něm 
zachytil Přerovany v různých prostředích. 
A právě prodej tohoto nového kalendáře 
bude zahájen v rámci páteční vernisáže fo-
tografií, která se uskuteční v Galerii města 
Přerova v 17 hodin,“ doplnila vedoucí Ga-
lerie města Přerova Lada Galová. Zájemci 
také mohou navštívit protiatomový kryt 
v kině Hvězda. „Kryt návštěvníkům otevře-
me v sobotu a v neděli, zhlédnout budou 
moci i dokument Do krytů,“ připomněla 
vedoucí kina Svatava Měrková. Více o pro-
gramu Svatovavřineckých hodů přineseme 
v srpnovém čísle Přerovských listů. 

Promenádní koncerty
I během prázdnin budou pokračovat Pro-
menádní koncerty v Michalově, uskuteční 
se o nedělích od 15 hodin. Přerované se 
mohou těšit na vystoupení dechové hud-
by Moravská Veselka, které bude na pro-
gramu 10. července (více k této kapele na 
str. 6). Blues a soul bude městským par-
kem znít 24. července, kdy posluchačům 
zahraje kapela Mothers Follow Chairs. 
Dvě srpnové neděle přinesou nálož jaz-
zu – 21. se představí Academic Jazz Band 
a o týden později pak Entuziasté & Hot 
Jazz Šůtrs. 

Letní kino na náměstí
Přerované už si zvykli, že každé léto zavítá 
do města i Kinematograf bratří Čadíků. 
Tentokrát si atmosféru letního kina v cent-
ru užijí ve dnech 20. až 23. července. „Jak 
už jsou lidé zvyklí, promítat se bude na ná-
městí T. G. Masaryka vždy od 21.30 hodin. 
Návštěvníci se mohou těšit na filmy Cesta 
domů, Gump, Prvok, Šampon, Tečka a Ka-
rel a pohádku Příšerákovi 2,“ sdělil Jaroslav 
Macíček. Informace budou upřesněny na 
webu města prerov.eu. 

Kino Hvězda 
Se zajímavou novinkou pro malé návštěv-
níky přichází kino Hvězda. „Pro děti bu-
deme hrát nejen o víkendu, jak jsou lidé 
zvyklí z Bijásků. Patřit jim bude i středeční 
dopoledne, vždy od 9.30. Těšit se mohou 
mimo jiné na pokračování filmu Mimoni: 
Padouch přichází,“ pozvala do kina malé 
diváky jeho vedoucí Svatava Měrková. Jak 
dodala, v červenci a srpnu se bude hrát 
v pondělky a úterky jen jednou denně, a to 
od 19 hodin. „Čas je zvolený tak, aby si 
lidé mohli zajít na film a pak zamířili k nám 
do kavárny posedět po filmu. Dojíždějící 
navíc bez problémů stihnou své spoje. Přes 
léto lidé obecně chodí méně do kina, na 
což reagují i distributoři tím, že posílají do 
distribuce méně filmových titulů,“ vysvět-
lila Měrková.

Dostavníčko s divadlem 
Přerovské Divadlo Dostavník se o letoš-
ních prázdninách pokusí znovu navázat 
na úspěšnou sérii 8 předchozích ročníků 
divadelního festivalu mezi hradbami pře-
rovského zámku – Dostavníčko s divadlem, 
kterou narušila epidemie koronaviru. Letos 
se vrátí Dostavníčko v osvědčeném formá-
tu prázdninových divadelních čtvrtků, čili 
celý červenec a srpen, vždy od 19.30 ho-
din. „Vybírali jsme pečlivě, lidé se tak mo-

hou  znovu těšit na komedie se zpěvy i bez, 
historické drama i trochu toho filozofová-
ní. Nabídka je skutečně pestrá. Soubory 
lidé znají a za dobu existence našeho festi-
valu si je již zamilovali,“ vzpomněl principál 
divadla Zdeněk Hilbert. Ve čtvrtek 14. čer-
vence přijede do Přerova divadlo Devítka, 
aby předvedlo své Enigmatické Variace. Ve 
čtvrtek 21. července se představí Baletky 
z Divadla Václav a poslední červencový 
čtvrtek bude patřit divadelnímu souboru 
AMDIS a jeho Smíšeným dvouhrám. Dne 4. 
srpna do města zavítá Divadlo Brod s bláz-
nivou komedií Trhni si otče, na Lva v zimě 
v podání Divadla Stodola se návštěvníci 
mohou těšit 11. srpna. Dokonalou svatbu 
předvede 18. srpna Divadelní soubor Jiří-
ho Voskovce, a o týden později Divadelní 
spolek Kroměříž s Velkou zebrou aneb 
Jakže se to jmenujete? „Vstupenky bu-
dou k dostání jako obvykle v předprodeji 
v Městském informačním centru Přerov na 
náměstí T. G. Masaryka 7 nebo přímo před 
představením na místě. Aktuální informace 
najdou návštěvníci na našem Facebooku,“ 
uzavřel principál Hilbert. 

Městská knihovna
Spoustu zajímavých akcí nachystala nejen 
pro své čtenáře Městská knihovna. „Děti 
se mohou těšit na tvořivé úterky, které 
budou probíhat každé prázdninové úterý 
v provozní době v půjčovně pro děti v Pa-
lackého ulici. V rámci Barevných prázdnin je 
zde čeká také  hraní deskových her, XBOX, 
piškvorky, soutěže, kvízy,“ vyjmenovala ře-
ditelka knihovny Edita Hausnerová. Knihov-
níci ale nezapomněli ani na dospělé. „Ti se 
mohou zúčastnit některé z našich soutěží. 
Připravili jsme vědomostní s názvem „Kvíz 
na hlavu – Jak dobře znáte Česko?“, ale 
i poznávací „Přerovsko za objektivem“, 
doplnila Hausnerová. Podrobné informace 
o všech akcích knihovny, a to i v jejích po-
bočkách v místních částech, najdou zájemci 
v servisu červencových Přerovských listů. 

Muzeum Komenského
Pozadu s prázdninovým programem ne-
zůstává ani Muzeum Komenského. Už 
1. července odstartuje ve skleníku v par-
ku Michalov putovní výstava Strom roku 
ke stejnojmenné celorepublikové soutěži. 
„Ve dnech 5. a 6. července se zejména děti 
mohou těšit na Helfštýnskou pouť, čeká je 
celodenní program plný řemesel a soutě-
ží a tvořivých dílen spojený s historickým 
tržištěm,“ pozvala návštěvníky muzejní 
pedagožka Jana Trtíková. V plánu jsou 
i dvě zážitkové prohlídky, ta první v sobotu 
16. července Palác žije chutí bude spoje-
ná s ochutnávkou vín, ta druhá v sobotu 
30. července Palác žije zrakem nabídne zá-

jemcům speciální noční prohlídky. „Konec 
srpna, konkrétně dny 26. až 28., budou 
patřit jubilejnímu ročníku mezinárodního 
setkání uměleckých kovářů Hefaiston, je-
muž bude předcházet týdenní Kovářské 
fórum,“ zakončila Trtíková. 

Archeologické léto
Pro milovníky historie jsou určeny komen-
tované prohlídky vedené archeologem 
Muzea Komenského Zdeňkem Schenkem. 
Ten je seznámí se všemi zajímavostmi, 
které se vztahují ke dvěma významným 
archeologickým lokalitám v regionu. 
„V Přerově se uskuteční tři prohlídky le-
gendární paleolitické lokality v Předmostí. 
Prohlédneme si Památník lovců mamutů, 
v jehož interiéru jsou k vidění unikátní 
kosti zvířat doby ledové,“ uvedl Zdeněk 
Schenk. Prohlídky proběhnou v pátek 
8. července, v pátek 12. srpna a v sobotu 
27. srpna vždy v 10 hodin, sraz je u pa-
mátníku. „Další atraktivní nabídkou bude 
návštěva hradu Helfštýna a seznámení se 
s výsledky archeologických výzkumů a nej-
zajímavějšími nálezy. Sejdeme se v atraktiv-
ním prostředí paláce, který byl po náročné 
obnově na konci srpna 2020 slavnostně 
otevřen veřejnosti,“ doplnil Schenk. Helfš-
týn si mohou zájemci prohlédnout s od-
borným výkladem archeologa v sobotu 
9. a 23. července nebo 13. srpna, sraz je 
vždy na 1. nádvoří hradu. Termíny na ko-
mentované prohlídky Předmostí i Helfštýna 
je zapotřebí si zarezervovat na webových 
stránkách www.archeologickeleto.cz. 

Komentované prohlídky Přerovem
Své průvodcovské služby nabízí o prázd-
ninách také Městské informační centrum 
– zájemci si mohou vybrat ze čtyř tematic-
kých okruhů - Kulturní dědictví, Z města do 
přírody, Za přerovským pivem a Archeolo-
gie v kostce. „O tu byl v minulých letech 
velký zájem, kvůli stěhování expozice 
v Základní škole J. A. Komenského jsme ji 
v posledních dvou letech nezařazovali. Teď 
se tedy znovu vrací. Vycházky budou pro-
bíhat vždy od úterý do soboty, vycházet se 
bude v 10 a ve 14 hodin od informačního 
centra v Předmostí,“ podotkla vedoucí in-
formačního centra Jolana Plšková. Vstupné 
je symbolické, dospělí zaplatí 20, děti od 
6 let 10 korun. „A pokud čtenáři nehod-
lají využít průvodcovských služeb a chtějí si 
zpříjemnit den individuální procházkou po 
pamětihodnostech a přírodních zákoutích 
parku Michalov, připomínáme zábavnou 
aktivitu s luštěním doplňovačky pro rodi-
ny s dětmi Výlet s tajenkou v Přerově. Po-
drobné informace k výletu zájemcům sdělí 
pracovníci informačního centra“, doplnila 
Plšková. (voj)

Léto v Přerově je nabité. Bude se hodovat, hrát, promítat,  
koncertovat. Helfštýn láká na Hefaiston i speciální prohlídky

Program letošního Dostavníčka začíná14. července a bude pokračovat každý další čtvrtek 
až do konce prázdnin.  Foto: Archiv Zdeněk Hilbert
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Lověšice slaví 732 let od svého založení 
Lověšice jsou místní částí města Přerova od roku 1948. Jejich historie se 
ale píše už od roku 1290. V historických pramenech byly uváděny mezi 
lokalitami ležícími od Olomouce za řekou Moravou, které podle privilegia 
daného biskupem Theodorichem podléhaly kroměřížskému městskému 
právu. A právě toto 732. výročí se obyvatelé Lověšic rozhodli letos oslavit. 

„Pochopitelně jsme oslavy plánovali už 
před dvěma lety na naše kulaté výročí, ale 
vstoupil nám do toho covid. Takže jsme je 
přesunuli na letošní rok. Podle archivních 
záznamů jsme už nechali vyrobit i kopie 
znaku a vlajky Lověsic,“ vysvětluje před-
sedkyně výboru městské části Lověšice Eva 
Hrutkaiová. Třídenní oslavy proběhnou ve 
dnech 1. až 3. července. „Program začne 
v pátek v 15 hodin v Dělnickém domě – 
návštěvníci si mohou prohlédnout výstavu 
starých fotek i historických perliček z lově-
šických půd. Pokračovat se bude v sobotu 
od 9 hodin, hodová zábava se skupinou 
ROKY odstartuje ve 20 hodin. Oslavy za-
končí nedělní mše svatá u lověšické kap-

ličky,“ vyjmenovala Hrutkaiová. Nejen oby-
vatelé Lověšic si v průběhu slavností budou 
moci zakoupit i různé upomínkové před-
měty. Budou na prodej pamětní mince, 
pohlednice a čokolády, ale také speciální 
štamprličky i s ozdobným pytlíčkem na krk. 
„Váčky vlastnoručně společně vyrábíme. 
Několik děvčat vyšívá motiv připomínající 
znak Lověšic. Je to náročné, musím si nasa-
dit dvoje brýle, abych na to pořádně viděla. 
Další děvčata vyrábějí šňůrky, další pytlíčky 
sešívají dohromady. Lidé si tak budou moci 
nejen při oslavách stylově přípít,“ dodává 
pětasedmdesátiletá Dana Svobodová, kte-
rá se v Lověšicích narodila a žije zde do-
dnes.  (red)

Program k výročí farnosti v Předmostí 
zaujme farníky i širokou veřejnost

V letošním roce uplyne 250 let od doby, 
kdy byla v roce 1772 dokončena a slav-
nostně posvěcena přestavba kostela sv. 
Marie Magdaleny v Předmostí. Oslavy 
kulatého výročí budou probíhat v době 
hodů farnosti od pátku 22. do nedě-
le 24. července. „Vydáváme publikaci 
o historii farnosti Předmostí, pohlednice, 
kalendáře,“ řekl děkan přerovské farnos-
ti Josef Rosenberg. V rámci programu 
se uskuteční nejen mše, ale i přednáška 
o historii farnosti a Předmostí, komen-
tované prohlídky kostela i věže, koncert, 
divadelní vystoupení, připravují se aktivity 
pro děti a další setkání nejen pro farníky, 
ale i pro širokou veřejnost. 
Děkan Rosenberg připomněl i historii sva-
tostánku: „Tehdejší farář František Suchá-
nek začal s přestavbou kostela už v roce 
1769. Věž byla zcela zbourána, kostel 
prodloužen a zaklenut, nad hlavním vcho-
dem byla postavena nová zvonice vysoká 

13,3 metru. Nová sakristie s oratoří byla 
postavena u jižní stěny kostela.“ (red)

Malí gymnasté si v Přerově  
zazávodili ve čtyřech disciplínách

Celkem 106 malých gymnastek a jeden 
gymnasta ve věku od 5 do 18 let před-
vedli své dovednosti na gymnastické sou-
těži ve volných sestavách pro děti, které 
tento sport dělají na zájmové úrovni. Ta 
se uskutečnila o víkendu 11. a 12. června 
ve Středisku volného času ATLAS a BIOS. 
„Závodilo se ve čtyřech disciplínách – 
přeskoku, hrazdě, kladině a akrobacii. 
Dvoudenní soutěžní maraton, jehož se 
účastnili závodníci z Přerova, Vizovic, 
Luhačovic a Troubek, sledovaly tři stovky 
diváků,“ vyjmenovala vedoucí oddělení 
kultury střediska Daniela Hrdličková. Děti 

odcházely domů s drobnou odměnou 
a medailemi. (red)

PROGRAM OSLAV

Pátek 22. července – svátek sv. Marie Magdaleny
18.00  Mše svatá
19.00  Adorace se zpěvy z Taize (sbor Předmostí)

Sobota 23. července
16.00  Historie farnosti a obce Předmostí – přednáška Jiřího Lapáčka – kostel
16.30  Prohlídka kostela, zvonice, káva, čaj, skákací hrad…
18.00   Dražba původních hodinových ručiček, Slavnostní žehnání a spuštění hodin 

a zvonů
18.30  Koncert Pavla Helana – vlídného písničkáře
20.00  Posezení u vína

Neděle 24. července
8.45    Hodová mše svatá
15.00  Adorace a svátostní požehnání
15.30  Posezení na farské zahradě       
17.30  Divadlo Víti Marčíka – Robinson Crusoe
19.00  Posezení u vína          (red)

Farnost v Předmostí slaví – nebudou chy-
bět mše, koncerty, přednášky či prohlídka 
kostela. Foto: Anna Vojzolová

Na dvoudenní soutěži závodilo celkem 
106 sportovců. Foto: Daniela Hrdličková

Celkem musí Dana Svobodová se svými sousedkami vyrobit na oslavy výročí tři sta vyšíva-
ných pytlíčků na štamprličky.  Foto: Anna Vojzolová

Galerie města Přerova představuje koláže Vladimíra Noska inspirované fenomenálním vý-
tvarníkem Jiřím Kolářem, od jehož úmrtí letos uplyne dvacet let. „Právě díky němu jsem 
se začal asi před patnácti lety kolážemi více zabývat. Koláž se mi dostala pod kůži svou 
originalitou a jistým propojením duchovního a literárního světa s tím výtvarným. Dá se 
jí vyjádřit v podstatě cokoliv,“ uvedl Vladimír Nosek (na snímku z vernisáže výstavy stojí 
uprostřed v brýlích). Jeho výstava Na hranici světla představuje propojení stříkaného akrylu 
s koláží. „Vladimír Nosek stále více inklinuje k abstraktnímu zobrazení s využitím pruhů 
v horizontálách a vertikálách v kombinaci s dalšími geometrickými tvary, především pak 
kružnicemi. Zůstává barevná střídmost, grafická preciznost a ucelená kompozice,“ dopl-
nila kurátorka výstavy Lada Galová (na snímku vpravo v červených šatech). Výstava potrvá 
až do 31. července. (red) Foto: Leona Malátková
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Moravská Veselka hraje na lidovou notu. Veselo s ní bude i v Michalově 
Promenádní koncerty v městském parku Michalov patří k přerovským nedělním tradicím. Nejinak je tomu i letos, kdy od května do září vystoupí 
v altánku před restaurací celkem deset kapel. V neděli 10. července čeká na posluchače dechová hudba Moravská Veselka. O její historii i novinkách 
jsme si v rámci našeho seriálu o místních kapelách povídali s manažerkou souboru Bronislavou Školoudíkovou, která současně v Moravské Veselce 
hraje na trubku. 

Jak vlastně vznikl název kapely – má 
něco společného se svatbou? 
Ale vůbec ne. U zrodu Moravské Veselky 
stál Václav Veselka, který se tou dobou vra-
cel z vojny, a Miroslav Vaculík, jenž do té 
doby působil v Záhorance. Psal se rok 1989 
a každá kapela tehdy musela mít svého zři-
zovatele. Tím naším byla Osvětová beseda 
Veselíčko. Ta měla jedinou podmínku - aby 
kapela měla ve svém názvu alespoň nějak 
zakomponovaný název obce. Odtud tedy 
název Veselka. Dalšími členy kapely se stali 
bývalí muzikanti ze zaniklé Osečanky, dopl-
nili je žáci Miroslava Vaculíka. Ten byl zvo-
len do role kapelníka. Prostory ke zkoušení 
Veselka našla v sále pohostinství v Sušicích. 
Po několika letech své činnosti si kapela 
ozdobila název přívlastkem „Moravská“. 
A právě pod tímto názvem nás znají poslu-
chači nejen u nás, ale i v zahraničí. V sou-
časné době máme 18 členů, z toho pět 
žen – tři zpívají, jedna hraje na klarinet, já 
hraji na es trumpetu. Skoro polovina z nás 
jsou profesí učitelé, ale jsou mezi námi 
i účetní, státní zaměstnanci a studenti. Tři 
členové jsou v kapele celých 33 let – Pavel 
Železný, Karel Jemelka a já. Hrával s námi 
i současný ministr práce a sociálních věcí 
Marian Jurečka.  

Jak zvládáte dát dohromady tak počet-
ný ansámbl na vystoupení, zkoušky?
Všichni bydlíme poblíž Přerova. Přímo 
z Přerova jsou tři muzikanti, jinak je většina 
z okolí - Pavlovic u Přerova, Sušic, Čech, 
Veselíčka, Skoků, Troubek, ale i z Bystřice 

pod Hostýnem. Zkoušky míváme jedenkrát 
týdně před sezonou nebo před vánočními 
koncerty, kterých míváme kolem dvanácti. 
Zkušebnu máme stále v Sušicích u Přerova 
– v kraji na rozhraní Hané a Záhoří, kde se 
širé lány začínají zvedat k vrcholkům Hos-
týnských hor. Všude tu slyšíte českou řeč 
kořeněnou moravským nářečím a veselý 
moravský lid, zpívající si své lidové písnič-
ky. Takové, které dokážou vykouzlit dolíčky 
na tvářích či upřímně rozplakat každého, 
kdo si je rád zanotuje, vypije sklenku vína, 
nebo si při nich s radostí zatancuje. Právě 
tyto neopakovatelné chvíle se snažíme při 
svých vystoupeních zprostředkovat. A proč 
sídlo právě v Sušicích? Po roce 1989 byly 
zrušeny Osvětové besedy i zřizovatelé, 
a protože jsme tu zkoušeli, dohodli jsme se 
s obcí, že bychom rádi reprezentovali právě 
Sušice. Za 33 let jsme odehráli přes třináct 
set vystoupení. 

Jaké písničky hrajete? Lidovky, de-
chovku, vlastní tvorbu?
Hrajeme samozřejmě na lidovou notu - 
polky, valčíky, ale také taneční skladby. 
Asi před 12 lety jsme zahájili spolupráci 
s aranžérem a muzikantem Karlem Matiá-
šem, který nám taneční písničky upravuje 
na míru. Proto můžeme říct, že už nyní 
máme v repertoáru asi 70 tanečních pís-
niček. Jsme výborní kamarádi se sklada-
telem a textařem Antonínem Perničkou, 
který píše nádherné písničky a spoustu 
nám jich píše přímo na míru. Teď napo-
sled nám napsal písničku o Pavlovicích 

u Přerova „Rozkvetlá země moravská“. 
V roce 2017 jsme vydali CD s názvem 
„Dojeďte k nám na Moravu“, na kterém 
hudbu, text nebo oboje napsal právě 
Antonín Pernička. A lidové písničky – ty 
jsou hlavně o lásce, přátelství, ale také 
o zklamání. Celkem jsme už vydali tři DVD 
a deset CD– sedm v lidovém tónu, dvě vá-
noční a jedno taneční. U posluchačů jsou 
v oblibě hlavně vánoční cédéčka, protože 
na nich neslyší pouze klasické koledy, ale 
také pohádkové melodie, které k Váno-
cům patří, a vánoční populáry.

Jaké je vaše publikum?
Naše vystoupení musíme vždy přizpůso-
bit publiku. Pokud jde o koncert, kde je 
převážně starší generace, hrajeme hodně 
v lidovém tónu a občas zařadíme taneční 
písničky, ale pokud je to taneční zábava, 
zařazujeme těch tanečních písniček víc, 
protože je tam většinou mladší a střední 
generace. O naší kapele se ví, že opravdu 
nehrajeme jen dechovku. Za těch 33 let mů-
žeme říct, že jsme projeli velký kus Evropy. 
Byli jsme ve Francii, Itálii, Španělsku, Němec-
ku, Rakousku, Holandsku a poslední dobou 
často vystupujeme v Polsku a na Slovensku. 
U nás brouzdáme po celé Moravě a v létě je 
hodně festivalů po celé republice. Pořádá-
me také řadu akcí – první víkend v červenci 
v domovské obci „Pravé sušické hody“. Ty 
začínají ráno budíčkem, kdy vyhráváme po 
obci, pak následuje mše a odpoledne vese-
lice s nějakým hostem Moravské Veselky. 
A v listopadu pořádáme v kulturním domě 
v Pavlovicích u Přerova „Záhorské odpole-
dne s…“, kdy si pozveme vždy nějakou 
kapelu jako hosta, celý večer je také spo-
jen s koštem vína Jožky Šmukaře, který si 
s námi i zazpívá a celý program moderuje. 

Chystáte něco nového, na co se mohou 
vaši posluchači těšit?
Nedávno jsme vydali speciální kalendář 
s QR kódy pro jednotlivá videa a melodie, 
když si kliknete na QR kód, spustí se vám 
klip na YouTube. Každý měsíc má zajíma-
vou fotku muzikantů, je tematický, napří-
klad v prosinci jsme natočili klip „Vánoční 
strom“, v lednu „Zima, zima“ a podobně. 
Do budoucna přemýšlíme o natočení dal-
ších tanečních klipů a tanečního DVD, ale 
je to samozřejmě o penězích, tak uvidíme.
 (voj)

Osmnáctičlenný soubor Moravská Veselka Přerovanům zahraje v neděli 10. července v městském parku Michalov v rámci promenádních 
koncertů.   Foto: Archiv kapely

Moravská Veselka se může pyšnit několika videoklipy, tento snímek vznikl při natáčení 
klipu k písničce Kvítek mandragory.   Foto: Archiv kapely
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Lidé využívají psího hotelu při 
dovolených i pobytu v lázních
Přerované, kteří z různých důvodů nemohou pečovat o své psí mazlíčky, 
mají možnost využít služeb Hotelu pro psy. Ten už několik let provozuje 
místní Útulek pro zatoulaná zvířata. Lidé zde mohou psy za poplatek ubyto-
vat celoročně – podmínkou je platné očkování, čip a dobrý zdravotní stav. 

Dovolená, pracovní cesta, pobyt v ne-
mocnici či v lázních – to vše mohou být 
důvody, které vedou majitele k hledání 
psího hotelu. V Přerově službu poskytu-
je Útulek pro zatoulaná zvířata. „Kapa-
cita hotelu jsou čtyři venkovní kotce se 
zateplenými boudami, a to celoročně. 
Od začátku listopadu do konce března 
ale ubytováváme pouze pejsky, kteří 
jsou zvyklí na pobyt venku. Pejsky hlí-
dáme i krátkodobě – třeba během vy-
šetření u lékaře. Mají se u nás dobře, 
nejméně třikrát denně je venčíme,“ vy-
světlila vedoucí útulku Gabriela Navrá-
tilová. A jaké jsou podmínky pro přijetí 
chlupáče do psího hotelu? „Majitelé si 
musí přinést potvrzení o provedeném 
povinném očkování, pes musí být také 
odčervený a načipovaný. Samozřejmostí 
je pak dobrý zdravotní stav – nemůže-
me přijmout psa, který má například 
střevní problémy. Neměl by být ani ag-
resivní,“ vyjmenovala Navrátilová. Psí 
hotel není určený ani pro březí a hárající 
feny, štěňata do tří měsíců věku a psy 
s chro nickým onemocněním – epilepti-
ky, kardiaky a podobně. S sebou by měli 
majitelé také donést krmení a pamlsky, 
na které je pes zvyklý, jeho oblíbený pe-
líšek a hračku. Nebude se ale svěřenec 
v psím hotelu trápit a tesknit? „Pejsci 
většinou pobyt u nás snášejí dobře. 
Někteří dokonce, když si je majitelé po 
delším pobytu v nemocnici či lázních při-
jedou vyzvednout, chtějí zůstat u nás,“ 
vyvrací obavy vedoucí útulku. Příjem psů 
probíhá v provozní dobu útulku, vždy je 
nutné si službu rezervovat dopředu na 
telefonu 602 541 060. Podrobné pod-
mínky přijetí zájemci naleznou na webo-
vých stránkách utulekprerov.cz. Ceny za 
ubytování psa se liší podle jeho velikosti, 
pohybují se od 116 do 149 korun bez 
DPH za den, v případě krátkodobého 
hlídání zaplatí majitelé 21 korun za ho-
dinu plus DPH.  (red)

Přerov v červenci hostí Mistrovství 
Evropy juniorů v tenise
Mladí talentovaní tenisté do 16 let se v druhé polovině července sjedou 
do Přerova. Právě sem se totiž narychlo přesunulo Mistrovství Evropy ju-
niorů a juniorek – jeho tradiční organizátor Rusko o pořadatelství přišel 
kvůli válce na Ukrajině. 

Milovníci tenisu se mohou těšit na jedi-
nečnou akci – ve dnech 18. až 24. čer-
vence se v Přerově uskuteční Mistrovství 
Evropy juniorů a juniorek do 16 let. 48 
evropských zemí budou reprezentovat 
vždy čtyři hráči – dvě děvčata a dva kluci 
pod vedením dvou trenérů. „Tato akce je 
velice významnou událostí pro tenis v celé 
Evropě a myslíme si, že i pro náš region 
– Olomoucký kraj. Posledních dvacet let 
se akce konala v Moskvě a narychlo byla 
přesunuta k nám do Přerova,“ vysvětlila 
spoluorganizátorka akce Daniela Huťko-
vá. Přerované tak budou mít možnost vi-
dět budoucí tenisové hvězdy – mezi vítěze 
předchozích ročníků totiž patří například 
Roger Federer, Rafael Nadal, Petra Kvito-
vá, Novak Djokovič, Alexander Zverev či 
Mats Wilander.
Pořadatelem akce je TK PRECHEZA Přerov 
a Sport Management s.r.o. ve spoluprá-
ci s Českým tenisovým svazem a Tennis 

Europe. Samotný turnaj začíná v pondělí 
18. července a vyvrcholí finálem v neděli 
24. července. Hrát se bude na 20 antu-
kových dvorcích v areálech TK PRECHEZA 
Přerov a Tenisového klubu Přerov. Vstup 
na akci je zdarma. Turnaj nabídne řadu 
doprovodných akcí, jako je slavnostní 
zahájení, slavnostní vyhodnocení výsled-
ků s oceněním vítězů a players party pro 
hráče, partnery, funkcionáře, trenéry. Na-
posledy se v Přerově hrálo Mistrovství Ev-
ropy juniorů a juniorek v roce 1978, kte-
ré mezi juniory ovládl Ivan Lendl a mezi 
juniorkami současná manželka zpěváka 
Michala Davida Marcela Skuherská. 
„Je to pro nás velká výzva tak narychlo 
zvládnout organizaci tak významné akce 
a obstát se srovnáním moskevského po-
řadatelství. Jsme přesvědčeni, že se nám 
to povede, a doufáme, že turnaj v Přero-
vě udržíme několik dalších let,“ uzavřela 
Huťková.  (red)

Kam dáváte svého 
psího mazlíčka, když 

jedete na dovolenou?

A N K E T A  •  A N K E T A

Michal Adámek a Bessy
Když jedeme někam na 

dovolenou, nechává-
me psa doma, aby 
hlídal náš domek. 
Současně také vždy 

seženeme někoho, kdo 
se o naši fenku postará, dokud budeme 
pryč. Využíváme na to hlavně pomoc čle-
nů rodiny. Když jsou velká horka, chodí jí 
i několikrát denně měnit čerstvou vodu. 
Dům je tak navíc pořád pod kontrolou 
a my si můžeme v klidu užívat volna.

Barbora Kafková, Badík 
a Loki

Naše dva pejsky dáváme 
na hlídání rodinným 
příslušníkům, a to 
hlavně buď k bratro-

vi, nebo k přítelovým 
rodičům na zahradu. 

Případně volíme dovolenou vhodnou i pro 
pejsky, kam mohou jet s námi. Jsou už 
docela zcestovalí, podívali se s námi už 
do Českého Ráje, sjeli s námi řeky Vltavu 
i Sázavu a navštívili nesčetně dalších míst. 

Daniel Kořínek a Freya
Freyu nám nejčastěji 

hlídá moje maminka, 
která s námi bydlí v ro-
dinném domku. Pokud 
nemůže ona, vezme si 

ji druhá „babička“ domů 
do Lipníka. Ta má ještě svou fenku knírače 
Haničku, vzájemně se milují, dokážou se 
spolu pořádně vyřádit, pohrát si. Na dovo-
lené po Česku Freyu ale většinou bráváme 
s sebou. Nejspokojenější je ale doma, ve 
svém. (red)

„Pejsci u nás rozhodně neteskní. Některým se pak ani nechce domů,“ říká vedoucí psího 
útulku Gabriela Navrátilová.   Foto: Anna Vojzolová

Vítězkou Mistrovství Evropy juniorů byla v minulosti i Petra Kvitová – na snímku z roku 
2017 přebírá v Přerově ocenění Zlatý kanár.   Foto: Jiří Vojzola st. 
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A PAMÁTKOVÁ PÉČE V ROCE 2021
Stav ovzduší 
V Přerově se měří kvalita ovzduší (imise) na automatické imisní monitorovací stanici u kina 
Hvězda – AMS 1076, jejímž provozovatelem je ostravská pobočka Českého hydrometeo-
rologického ústavu. V roce 2021 byla průměrná roční koncentrace oxidu siřičitého (SO2) 
3,6 µg/m3 a nepřekročila platný imisní limit (u SO2 nebyl imisní limit u doby průměrování 1 
hodina a 24 hodin také překročen, resp. maximálně povoleného počtu překročení nebylo 
dosaženo). U ozonu došlo k 9 překročením přípustné četnosti maximálního denního os-
mihodinového 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 kalen-
dářní roky, v roce 2021 nebyl průměr 25 překročení za tři roky překročen. U znečišťující lát-
ky suspendované částice PM10 (polétavý prach) byl v roce 2021 překročen 24hodinový limit 
27krát (stanovená přípustná četnost překročení je 35krát, stanovená úroveň imisního limitu 
činí 50 µg/m3) a tedy celkově nebyl limit překročen.  Průměrná roční koncentrace PM10 
byla naměřena v úrovni 24,1 µg/m3, stanovený limit činí 40 µg/m3 a nebyl tedy překročen.

Magistrát nadále zajišťoval pro obyvatelstvo zveřejňování informací o kvalitě ovzduší v Pře-
rově prostřednictvím velké světelné tabule naproti autobusového nádraží. Každou čtvrtho-
dinu se na tabuli objevují aktuální hodnoty množství znečišťujících látek měřených u kina 
Hvězda Českým hydrometeorologickým ústavem, které jsou doplněny slovním hodnoce-
ním magistrátu. Tabule je využívána k upozornění obyvatelstva na vysoké koncentrace 
znečišťujících látek v ovzduší. Provoz tabule na Velké Dlážce provozovatel ukončil.
V roce 2021 nenastala smogová situace. 

Na závěr roku 2021 bylo evidováno 3 139 občanů registrovaných k odběru informačních 
SMS na téma SMOG, které zájemcům zdarma rozesílá magistrát.

Zdroje znečišťování ovzduší, emise
Stacionárním zdrojem se rozumí ucelená technicky dále nedělitelná stacionární technic-
ká jednotka nebo činnost, která znečišťuje nebo by mohla znečišťovat. Jmenovitě jsou 
v zákoně uvedeny spalovací stacionární zdroje. Zdroj produkující emise musí splňovat 
tzv. emisní limit, což je nejvýše přípustné množství znečišťující látky nebo skupiny znečiš-
ťujících látek vnášené do ovzduší ze stacionárního zdroje.

Vývoj emisí tuhých znečišťujících látek u největších znečišťovatelů 
v letech 2001 – 2021 (v t/rok):

PRECHEZA VEOLIA METSO CELKEM
2001 19,09 2,32 11,69 33,10
2002 24,13 9,42 14,47 48,02
2003 23,06 6,97 6,61 36,64
2004 17,17 12,10 8,63 37,90
2005 11,02 10,90 15,58 37,50
2006 14,71 9,16 8,85 32,72
2007 13,14 3,53 10,01 26,68
2008 15,60 4,02 9,00 28,62
2009 18,38 3,06 6,11 27,55
2010 12,64 2,69 5,36 20,68
2011 14,54 3,66 5,52 23,72
2012 12,53 4,50 3,60 20,63
2013 16,11 2,13 4,79 23,03
2014 14,39 2,11 5,25 21,75
2015 10,10 2,23 9,16 21,49
2016 8,16 2,03 4,30 14,49
2017 7,98 2,33 3,88 14,19
2018 6,42 1,72 6,75 14,89
2019 13,11 1,56 6,28 20,95
2020 12,50 1,27 6,27 20,04
2021 12,81 1,16 1,64 15,61
suma 297,59 88,87 153,75 540,20

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

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.

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. Tato měření každým rokem potvrzují, že prašný spad v okolí křižovatky 
Komenského – Novosady, významně zatížené vysokou frekvencí dopravy, je nejvyšší ze 
všech měřených míst. Dokladuje významný vliv dopravy na blízké okolí a je velmi dobře 
patrný v grafu – viz následující strana. Od února 2011 se prováděla i kontrolní pozaďová 
měření v Čekyni. Od ledna roku 2018 bylo měření přemístěno do Žeravic.

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 2021

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 3,6

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

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

SO2

NO2

PM10

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 20,95

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

2021 12,81 1,16 1,64 15,61

suma 297,59 88,87 153,75 540,20

Vývoj emisí tuhých znečišťujících látek u největších znečišťovatelů v letech 2001 – 2021 (v t/rok):
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EMISE PRACHU

METSO

VEOLIA

PRECHEZA

297,59

88,87

153,75

PRECHEZA
VEOLIA
METSO

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 2021

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 24,1

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 25,6

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 22,1

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 40

Roční průměry koncentrací PM10 v mikrogramech na m
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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 2021

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 3,6

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

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

SO2

NO2

PM10

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 2021

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 24,1

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 25,6

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 22,1

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 40
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Pokuty, závazná stanoviska,  
vyjádření obecního úřadu 
V roce 2021 byla magistrátem v souvislosti s ochranou ovzduší vedena 2 řízení.  V témže 
roce bylo vydáno ve správním obvodu obce s rozšířenou působností 192 závazných sta-
novisek z hlediska ochrany ovzduší u tzv. nevyjmenovaných stacionárních zdrojů podle 
zákona o ochraně ovzduší, podle stejného zákona bylo vydáno v 1 případě vyjádření 
obecního úřadu k umístění vyjmenovaného zdroje.

Vliv dopravy na ovzduší
Vloni provozovala městská autobusová doprava v Přerově 22 autobusů. Z toho bylo 10 
autobusů na CNG (stlačený zemní plyn) a 12 na naftu.

Posuzování vlivů na životní  
prostředí – EIA
V procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) zabezpečuje město zejména infor-
mování veřejnosti o záměrech investorů významných staveb, které podléhají procesu 
EIA. Město v souladu se zákonem vydává i vlastní vyjádření k oznámení záměru, doku-
mentaci či posudku dokumentace. V roce 2021 bylo v rámci procesu EIA projednáno 
11 záměrů.

Ochrana přírody a krajiny; veřejná 
zeleň
Kácení dřevin
V roce 2021 bylo vydáno 97 (87)* rozhodnutí, kterými magistrát povolil kácení 653 
(283) stromů rostoucích mimo les a keřů a náletových zapojených porostů na ploše cca 
24 052 m2 (4 200 m2) a nepovoleno bylo vykácení 21 (11) stromů. Převážnou část těchto
dřevin (stromů, keřů) bylo povoleno vykácet z důvodu nevyhovující provozní bezpečnos-
ti, špatného zdravotního stavu, stáří dřevin, nevhodného umístění, anebo kvůli kolizi 
dřevin s plánovanou rekonstrukcí železniční trati a výstavbou jihozápadního obchvatu. 
Bylo přijato 138 (77) oznámení o kácení dřevin, jejichž kácení bylo provedeno ze zdra-
votních důvodů nebo za účelem odstranění dřevin v ochranném pásmu elektrizačních 
zařízení. V tomto případě se jednalo hlavně o vykácení vzrostlých převážně náleto-
vých dřevin, u kterých hrozilo, že by mohly poškodit zařízení správců sítí a zkompliko-
vat tak jejich bezpečný provoz. Náhradní výsadba byla uložena v počtu 1 289 stromů  
a 5 192 keřů (772 stromů a 1100 keřů). Z tohoto počtu město Přerov v roce 2021 ne-
chalo vysadit 201 stromů a 347 keřů. 
*Poznámka: V závorce jsou pro srovnání uvedeny údaje za rok 2020.

Památné stromy
V správním obvodu magistrátu se nachází celkem 11 památných stromů, z toho dva 
přímo na území města Přerova. Jedná se o:
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) v ul. Šrobárova, významný solitér a esteticky hod-
notný exemplář domácí dřeviny o výšce asi 20 m a stáří asi 140 let. V průběhu posled-
ních let se jeho zdravotní stav zhoršil – nárůstem dřevní hmoty došlo k vychýlení stabili-
zovaného těžiště, rozšířila se prasklina v kmeni a již dříve instalované vazby přestaly plnit 
svou funkci. Z těchto důvodů byl v roce 2016 proveden zdravotní ořez koruny stromu. 
Pro zajištění statiky koruny byly instalovány dvě dynamické vazby větví a jedna statická 
vazba. Díky ošetření má strom další perspektivu růstu a rozvoje. V roce 2019 došlo 
k zahoření dutiny stromu – jen díky zásahu hasičského záchranného sboru se podařilo 
zabránit jeho zničení. Město nechalo zpracovat odborné posouzení technického a zdra-
votního stavu následně jsou průběžně prováděna navržená opatření pro prodloužení 
jeho života. Zdravotní stav stromu je průběžně monitorován.
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. Skutečný původ 
názvu není znám. Obvod kmene ve 130 cm nad terénem je 530 cm, výška stromu je 
34 m a šířka koruny je 16 m. Zdravotní stav dubu je mírně zhoršený a odpovídá celko-
vému stáří. Vlivem nepříznivých klimatických podmínek došlo k odlomení horní části 
koruny. Strom byl ošetřen a průběžně je sledován jeho zdravotní stav.

Zvláště chráněná území 
Na území města Přerova se nachází
–  Národní přírodní rezervace (NPR) Žebračka – katastrální území Přerov, vyhlášena 

(vztahuje se k NPR) v roce 1949, původní výměra 234,9 ha. Žebračku tvoří dubo-
habrový les, bučina a lužní porost, jedná se o velmi bohaté ptačí refugium. Nově 
vyhlášena s účinností od 1. listopadu 2007 v upravených hranicích – kromě rozšíření 
území o mokřad na severozápadním okraji byl nejdůležitější změnou posun hranice 
NPR v oblasti „lagun“ na okraj lesa („laguny“ tak přestaly být součástí NPR); nová 
výměra činí 228 ha.
NPR Žebračka je na území města spolu s přilehlými úseky vodního toku Strhanec sou-
částí Evropsky významné lokality „Bečva – Žebračka“ 

–  Přírodní památka Na Popovickém kopci – katastrální území Popovice u Přerova, 
vyhlášena v roce 1949, výměra 3,32 ha. Jedná se o ostrůvek vzácné teplomilné a su-
chomilné květeny a zvířeny, doklad směru šíření teplomilné flóry na Moravě.

–  Přírodní památka Malé laguny – katastrální území Přerov, vyhlášena v roce 2008, 
výměra 3,07 ha. Malé laguny jsou mykologicky cenným mokřadním biotopem s pest-
rou faunovou a flórou s viditelným procesem samovolného zazemňování.

VÝSLEDKY MĚŘENÍ PRAŠNÉHO SPADU V PŘEROVĚ V ROCE 2021

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

PRŮMĚR 4,53 5,18 3,22 5,72 7,20 3,47 4,67 4,80 5,92 6,70 4,03 5,82 5,10

DEPOZIČNÍ LIMIT PRO PRAŠNÝ SPAD stanovený NV č.350/2002 Sb.  12,5 g/m
2
/30dní byl spolu s nařízením zrušen NV č.597/2006 Sb.

Zpracoval: Ing. Jaroslav Čagánek, odbor STAV/ZP, MMPr, na základě měření Envirta CZ, s.r.o.

HODNOTA g/m
2
/30dní (t/km

2
/30dní)

MÍSTO MĚŘENÍ

měsíc
PRŮMĚR

3,783,10 6,30 1,80 6,103,10 4,30

6,707,50

3,89

3,10 4,10

9,20 7,10

9,90

4,10

VEOLIA

5,70

7,50

4,50

7,56

5,38

5,23

4,40 7,40

6,20

3,10

6,201,70

DIDA

TSMP

ZAHRADNICTVÍ 

MICHALOV

1,60

7,00

3,70

5,00

7,90

3,403,102,30

7,90

3,20

PRECHEZA 7,80

KŘIŽOVATKA

KOMENSKÉHO 

NOVOSADY

10,50

5,00

4,60

ŽERAVICE 1,90 4,20 2,30

4,20 2,20 5,40

5,90 6,20

4,10
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PRŮMĚR

2007 2,52 6,74 2,40 2,88 1,81 3,27

2008 1,50 8,87 2,03 3,66 1,67 3,55

2009 2,03 7,91 2,07 3,01 1,87 3,38

2010 1,96 9,31 1,74 2,26 1,60 3,37

2011 1,94 8,24 2,17 3,21 2,45 3,60

2012 1,53 8,86 1,64 3,30 1,43 3,35

2013 2,37 6,98 1,76 3,21 1,59 3,18

2014 3,22 7,94 3,03 3,25 1,73 3,83

2015 2,83 10,51 2,12 2,60 1,94 4,00

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

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

2018 4,26 9,97 5,85 5,57 4,50 6,03

2019 3,53 9,60 5,87 5,72 2,61 5,47

2020 3,60 9,00 5,50 5,70 3,30 5,42

2021 3,78 7,56 5,38 5,23 3,89 5,17
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DEPOZIČNÍ LIMIT PRO PRAŠNÝ SPAD stanovený NV č.350/2002 Sb.  12,5 g/m
2
/30dní byl spolu s nařízením zrušen NV č.597/2006 Sb.

Zpracoval: Ing. Jaroslav Čagánek, odbor STAV/ZP, MMPr, na základě měření Envirta CZ, s.r.o.
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Významné krajinné prvky 
Významný krajinný prvek (VKP) je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná 
část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. VKP jsou 
ze zákona lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části 
krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody. Registrovanými VKP na území Přerova jsou:
–  Městský park Michalov – katastrální území Přerov, jako VKP zaregistrovaný v roce 

1994, který je také od roku 1992 kulturní památkou. Jedná se o pozůstatek lužního 
lesního porostu se zachovalou přirozenou druhovou skladbou dřevin a bylinného pa-
tra. Během května se mohou návštěvníci potěšit pohledem na kvetoucí zvlášť chráně-
nou lilii zlatohlavou.
V rámci 1. etapy projektu „Pasportizace dřevin“ na pozemcích ve vlastnictví města Přerova 
bylo provedeno zhodnocení zdravotního stavu a provozní bezpečnosti dřevin i na území 
parku. Na základě výsledků tohoto průzkumu bylo provedeno kácení nejrizikovějších a su-
chých stromů a pro postupné nahrazení silně narušených, poškozených a odumírajících 
dřevin novou výsadbou byl zpracován dokument „Návrh náhradních výsadeb pro park 
Michalov v Přerově“. Cílem je dosadit stromy tak, aby byly v souladu s původním kompo-
zičním záměrem zahradního architekta Františka Thomayera a stabilizovat parkové poros-
ty do budoucna. Zároveň proběhla také údržba stávajících dřevin k zajištění prodloužení 
jejich životnosti a provozní bezpečnosti. V roce 2021 započala obnova mlatových cest, 
která bude dokončena v roce 2023. Dále byla zahájena výsadba nového keřového opláš-
tění parku, byly položeny trávníky v hlavní ose, rozšířily se záhony rododendronů a azalek.

–  Vápencové zmoly – katastrální území Žeravice, zaregistrované v roce 1996. Malou 
lipovou tvoří opuštěné plochy po těžbě písku v minulosti. Významně jsou zde zastou-
peny původní druhy rostlin, a to i ohrožené a silně ohrožené druhy.

–  Malá lipová – katastrální území Žeravice, 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 roce 2021 získali do svého vlastnictví tuto ptačí rezervaci ornitologové. Odborníci zde 
chtějí vytvořit ptačí pozorovatelnu, fotografický úkryt i naučné cedule. Pozorovat zde 
můžeme např. žluvy hajní, v okolí se objevují motáci lužní, hrdličky divoké nebo břehule 
říční. Začátkem května přilétají i vlhy pestré, které bývají pro své pestrobarevné zbarvení 
nazývány českými papoušky. Strmé písčité stěny jsou vhodné pro hnízdění tohoto druhu.

–  Skalice – katastrální území Žeravice, zaregistrovaná v roce 1996. Jedná se o zmoly po 
těžbě vápenců, které jsou obklopeny svahy a zvlněnými plochamii s hustým porostem 
křovin, v některých částech je vyvinuto i stromové patro. Lokalita je významným hníz-
dištěm ptactva.

Památková péče
Na území Přerova, jako obce s rozšířenou působností, je evidováno 144 nemovitých 
kulturních památek, 200 památek movitých, 2 městské památkové zóny (Přerov a Tova-
čov), 3 vesnické památkové zóny (Lhotka, Stará Ves, Uhřičice) a 10 ochranných pásem, 
a to jak památkových zón, tak i kulturních památek. 

Podpora obnovy exteriéru  
památkově významných staveb
Od roku 2001 město poskytuje dotace na obnovu exteriéru památkově významných 
staveb, od roku 2006 je to podle zastupitelstvem schválených Zásad pro poskytování 
dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova. 
V roce 2021 byly přiděleny tři dotace, a to ve výši 52 365 korun na výměnu vrat objektu 
Horní náměstí 4 v Přerově, 64 086 korun na opravu fasády objektu Pod Valy 11, 75 738 
korun na obnovu fasády objektu na náměstí T. G. Masaryka 14.

Dále město poskytlo dotaci ve výši 350 tisíc korun na pokrytí nákladů spojených  
s III. etapou celkové obnovy střechy kostela sv. Vavřince v Přerově.

Válečné hroby
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí vede rovněž evidenci válečných hrobů 
a pietních míst ve svém správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působ-
ností. Jejich seznam se neustále doplňuje, aktuálně bylo k 31. prosinci 2021 evidováno 
174 válečných hrobů, přičemž se válečným hrobem ve smyslu zákona rozumí místo, kde 
jsou pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské ope-
raci 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. prosinci 2021 
vedeno 2 787 pohřbených či připomenutých osob. 

Environmentální vzdělávání,  
výchova a osvěta (EVVO)
Dotace na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy 
a osvěty

Dotace byly poskytnuty v souladu se zastupitelstvem schváleným Programem statutár-
ního města Přerova pro poskytování dotací na podporu EVVO pro rok 2021, a to ve čty-
řech oblastech s vymezeným účelem:

Pro účel A – environmentální projekty:
•  Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov, Žižkova 12, na projekt „Environmen-

tální vzdělávací aktivity v BIOS ve školním roce 2021/2022“, ve výši 26 400 korun,
•  Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pře-

rov, Bartošova 24, na projekt „Environmentálně zaměřené výukové programy a škol-
ní soutěž pro žáky OA Přerov“, ve výši 26 000 korun,

•  Střední průmyslová škola Přerov, Havlíčkova 2, na projekt „Ekovýuka 12 – Příroda 
a zdraví“, ve výši 8 000 korun,

•  Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Přerov, Havlíčkova 1286/29, 
na projekt „Zahrádkáři sobě i městu v roce 2021“, ve výši 10 500 korun,

•  Mateřská škola Přerov, Lešetínská 5, na projekt „Bylinková zahrádka“, ve 
výši 25 230 korun.

Pro účel B – pravidelná celoroční poradenská a osvětová činnost v oblasti tvorby a ochra-
ny životního prostředí pro občany města:
Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, Horní náměstí č. 7, na 
projekt Ekoporadna ORNIS, ve výši 50 000 korun;

Pro účel C – celoroční provoz registrované záchranné nebo záchytné stanice pro handi-
capované živočichy na území města:
Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, Horní náměstí č. 7, na 
projekt Celoroční provoz Záchranné stanice pro živočichy ORNIS, ve výši 300 000 korun;

Pro účel D – podpora přirozené biologické rozmanitosti:
•  Predmostenzis, z. s., se sídlem Žernava 147, Přerov II-Předmostí, na projekt Obnova 

Knejzlíkových sadů, ve výši 316 000 korun.
•  Naše společná krajina, z. s., se sídlem Pavlovice u Přerova 274, na projekt Zvýšení 

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

Středisko environmentální  
výchovy a Záchranná stanice pro 
handicapované živočichy ORNIS
Středisko environmentální výchovy (SEV) a Záchranná stanice pro handicapované ži-
vočichy sídlí v areálu Ornitologické stanice (ORNIS) Muzea Komenského v Přerově 
v Bezručově ulici. ORNIS se pravidelně a dlouhodobě podílí na organizaci každo-
ročních známých a oblíbených akcí pro veřejnost, přednášek a výstav, součástí bo-
haté programové nabídky jsou i exkurze, procházky do přírody, výukové a animační 
programy pro školy (návštěvnost 2 306 žáků s doprovodem). V areálu je přístupná 
otevřená expozice ochrany ptactva (Ptačí zahrada Františka Gintera) a výukový amfi-
teátr s užitkovými rostlinami a léčivými bylinami. ORNIS v roce 2021 navštívilo 3 120 
návštěvníků. Výstavu na stromech: Život v bavlně, která byla z důvodu rekonstrukce 
budovy ORNIS instalována na nádvoří přerovského zámku, zhlédlo 215 návštěvníků. 
Od roku 2006 funguje také Ekoporadna, která je součástí sítě ekoporaden registrova-
ných na Ministerstvu životního prostředí. Dotazy z oblasti ochrany zvířat a péče o zra-
něné živočichy, všeobecné ochrany životního prostředí, zeleně, přírodních zahrad 
a podobně zodpovídají pracovníci poradny osobně, telefonicky nebo e-mailem, a to 
od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin. V roce 2021 bylo zodpovězeno 969 dotazů, 
a to především telefonických (581), e-mailovou formou (193) a osobně (194). Nejvíce 
dotazů se týkalo ochrany ptáků – celkem 871, o zeleň a přírodní zahradničení se 
zajímalo 50 tazatelů. Z důvodu dlouhodobé nemoci byla v druhé půli roku významně 
omezena a od konce října úplně zrušena činnost mykologické poradny. I tak bylo 
určeno 52 druhů hub a zodpovězeno 115 dotazů.
Záchranná stanice pro handicapované živočichy je od 3. srpna 2009 řádně registro-
vanou záchrannou stanicí a od roku 2014 je součástí Národní sítě záchranných stanic 
pod ČSOP (Český svaz ochránců přírody). Je určena k rychlému ošetření a dočasné 
péči o živočichy, zejména ptáky, kteří nejsou následkem zranění či jiných závažných 
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okolností schopni přežít ve volné přírodě. V roce 2021 zaměstnanci záchranné stani-
ce přijali 206 jedinců 51 druhů živočichů (v r. 2020 325 jedinců 67 druhů). Nejčastěji 
byli přijímáni ježci – celkem 37 jedinců, z ptáků poštolka obecná (16 jedinců), rorýs 
obecný (14 jedinců), holub hřivnáč (14 jedinců). Za zmínku stojí vypuštění čápa čer-
ného, který ačkoliv plně opeřený a vzletný, nebyl po opuštění hnízda z neznámých 
příčin schopen lovit potravu. Po ošetření na záchranné stanici se rychle zotavil a bylo 
možné jej vypustit do volné přírody. Záchranná stanice je využívána i k osvětové čin-
nosti jako součást organizovaných prohlídek a výukových programů. Péče o zvířata 
v záchranné stanici je zajištěna denně včetně víkendů a svátků. 
Od konce října 2020 probíhá rekonstrukce a dostavba budovy ORNIS, provoz záchranné 
stanice však zůstává nepřerušen. Ačkoliv byla důsledkem rekonstrukce mírně ztížena její 
dostupnost, tak ji v roce 2021 navštívilo 3 120 osob. Činnost celého zařízení v roce 2021 
ovlivnila i epidemie onemocnění covid-19, kdy se nemohly uskutečnit některé plánované 
tradiční akce jako Zahradní slavnost a nuceně klesl i počet exkurzí a vycházek do příro-
dy. Přesto se podařilo návštěvníkům nabídnout alternativní akce, například krátkodobé 
zapůjčené výstavy ve veřejném prostoru.
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 Přerově vzniklo v roce 1985 jako Okresní stanice mladých přírodovědců v Přerově. 
Již od školního roku 1985/1986 začalo sloužit jako volnočasové školské zařízení pro 
děti a mládež. Název Biologická stanice, ve zkratce BIOS, získalo zařízení v roce 1992.
Budova BIOS se nachází v severovýchodním intravilánu města Přerova na pravém 
břehu řeky Bečvy při okraji asi hektarového přírodního areálu. Přírodní areál tvoří 
tři typy mikrobiotopů, fragment lužního lesa, rybník a louka. Celý areál je využí-
ván pro vzdělávací účely. Vstupní prostory budovy zdobí tematické nástěnné malby 
znázorňující Potravní pyramidu a Strom života. Po stránce účelové je budova BIOS 
vhodně přizpůsobena a vybavena k poskytování přírodovědných zájmových činnos-
tí a nacházejí se tu specializované klubovny odborných činností, tak i víceúčelové 
klubovny a sál. 
BIOS se zaměřuje na pořádání zájmových kroužků a kurzů, ekologické vzdělání a vý-
chovu, již realizuje v rámci výukových programů pro všechny věkové skupiny dětí, 
žáků a studentů. Činnosti z oblasti chovatelství, ekologie, přírodních věd jsou vede-
ny odbornými pedagogickými pracovníky, kteří spolupracují s externími pracovníky. 
Dále BIOS organizuje řadu příležitostných aktivit – ekologická praktika, olympiády 
a přírodovědné soutěže (ekologické, fotografické, rybářské, chovatelské a výtvarné), 
výstavy, exkurze a pobytové nebo příměstské tábory, realizuje poradenskou činnost 
pro veřejnost v rámci sítě Ekoporaden (HOBBYPET poradna) - poskytuje konzultační 
a poradenskou činnost k chovu drobných zájmových i exotických zvířecích mazlíčků. 
V provozu je i Ekoknihovna. V rámci praxe středoškolských studentů Centrum spo-
lupracuje se základními a středními školami v Přerově, jejichž studenti se podílí na 
výukových programech, kulturních aktivitách a metodických akcích.

Soutěž pro školy ve sběru  
použitých baterií 
Soutěž základních škol ve sběru použitých baterií a monočlánků probíhá už od škol-
ního roku 2004/2005. Od 1. ledna 2006 se do této soutěže zapojily i mateřské školy. 
Baterie, které děti přinesou do škol a školek, svážejí Technické služby města Přerova 
do sběrného dvora a následně je předávají prostřednictvím systému ECOBAT k dalšímu 
využití.
Výsledky soutěže jsou každoročně vyhodnoceny ke konci školního roku a nejlepší škol-
ky a školy bývají odměněny formou finančních příspěvků na nákup potřeb pro činnost 
dětí. Ve školním roce 2020/2021 bylo k 31. květnu 2021 vytříděno celkem 1 731,3 
kilogramů použitých baterií. Tento ročník soutěže byl poznamenán celorepublikovou 
situací s nákazou covid 19, kdy byly základní i mateřské školy po několik měsíců za-
vřené. Z tohoto množství základní školy nasbíraly 417,1 kilogramů, mateřské školy 
1 314,2 kilogramů. Nejlépe si vedla MŠ Újezdec - odloučené pracoviště Lověšice 26, 
jejíž děti sesbíraly 263 kilogramů použitých baterií, což představuje 13,15 kilogramů 
na žáka. V kategorii základních škol zvítězila ZŠ U tenisu s 311,5 kilogramu odpadu, 
což je 0,469 kilogramu na žáka. Od zahájení sběru použitých baterií ve školách, to 
znamená od školního roku 2004/2005 do 31.května 2021, bylo vytříděno obdivuhod-
ných 39 110,9 kilogramů použitých baterií a monočlánků.

Komunální odpad
Systém soustřeďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů vznikajících na území města Přerova se řídí obecně závaznou vyhláškou 
č. 8/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Na jejím základě 
občané povinně třídí papír, sklo, plasty, nápojové kartony, textil, kovy, biologicky roz-
ložitelný odpad, nebezpečné složky komunálního odpadu, objemný odpad a zbytkový 
komunální odpad. 

Produkce komunálního odpadu na občana města Přerova v letech 2015 – 2021 

rok komunální odpad 
(kilogramů)

z toho vytříděný (kilogramů) → % hm. 
z celk. množství KO

2015 402,20 184,50 45,87

2016 405,00 182,21 45,00

2017 415,00 186,00 45,00

2018 417,00 203,00 48,70

2019 398,00 190,00 47,73

2020 411,12 195,46 47,54

2021 465,43 245,31 52,71

školní rok 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

množství

baterií v kg
1805,0 807,0 1660,0 1897,0 2216,5 1803,5 2428,0 2492,0 2272,0 3331,5 3716,0 2216,0 2838,0 2491,0 2952,1 2454,5 1731,3 2918,7
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Sběr baterií v Přerově

bylo vytříděno obdivuhodných 39 110,9 kilogramů použitých baterií a monočlánků. 
GRAF!! 

Komunální odpad 

Systém soustřeďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů vznikajících na území města Přerova se řídí obecně závaznou vyhláškou  
č. 8/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Na jejím základě 
občané povinně třídí papír, sklo, plasty, nápojové kartony, textil, kovy, biologicky 
rozložitelný odpad, nebezpečné složky komunálního odpadu, objemný odpad  
a zbytkový komunální odpad.  

Produkce komunálního odpadu na občana města Přerova  
v letech 2015 – 2021  

 

rok komunální odpad 
(kilogramů)

z toho vytříděný (kilogramů)     →   % hm. z celk. 
množství KO

2015 402,20 184,50 45,87

2016 405,00 182,21 45,00

2017 415,00 186,00 45,00

2018 417,00 203,00 48,70

2019 398,00 190,00 47,73

2020 411,12 195,46 47,54

2021 465,43 245,31 52,71
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Množství jednotlivých složek komunálního odpadu (v tunách) 
v letech 2016 – 2021 

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

Druh odpadů 2016 2017 2018 2019         2020 2021

Papír 1689,08x 1697x 1697x 1471x 1488x 1652,7 x

Sklo 480,87       495,4      482,74       558,3 606 567,58

Plasty 431,07 423      461,35       455,44 489 489,5

Nápojový karton 24,91       22,19            20,39         19,39 19,22 19,031

Bioodpad 1778,23 1831,62 1857,1      2030,7 2283 3500,0

Kovy 3192,21xx     3244xx    3783,4xx      2933xx 2977xx 3385,5 xx

Textil 103,52     106,4     129,54        159 137 118,6

Jedlý olej a tuk 1,17   1,96          1,84         3,5 4,66 5,013

Nebezpečný odpad 34,19 30,27        31,83         24,53 22,56 25,87

Ostatní odpad 243,96      211,9      308,27        484 271 649,75

Objemný odpad 2402,51 2584,56    1761,88      1731,2 1652 1724,0

Směsný (zbytkový) komunální odpad 7231,19 7250,14    7455,64      7142 7393 7583,0

Biologicky nerozložitelný odpad 124,30 97,31        22,55          65,2 110 37,5

CELKEM 17737,21 17995,75 18013,53 17077,26 17452,44    19758,00

 11
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Množství jednotlivých složek komunálního odpadu (v tunách)
v letech 2016 – 2021

Druh odpadů 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Papír 1689,08x 1697x 1697x 1471x 1488x 1652,7 x

Sklo 480,87 495,4 482,74 558,3 606 567,58

Plasty 431,07 423 461,35 455,44 489 489,5

Nápojový karton 24,91 22,19 20,39 19,39 19,22 19,031

Bioodpad 1778,23 1831,62 1857,1 2030,7 2283 3500,0

Kovy 3192,21xx 3244xx 3783,4xx 2933xx 2977xx 3385,5 xx

Textil 103,52 106,4 129,54 159 137 118,6

Jedlý olej a tuk 1,17 1,96 1,84 3,5 4,66 5,013

Nebezpečný 
odpad 34,19 30,27 31,83 24,53 22,56 25,87

Ostatní odpad 243,96 211,9 308,27 484 271 649,75

Objemný odpad 2402,51 2584,56 1761,88 1731,2 1652 1724,0

Směsný (zbytkový) 
komunální odpad 7231,19 7250,14 7455,64 7142 7393 7583,0

Biologicky neroz-
ložitelný odpad 124,30 97,31 22,55 65,2 110 37,5

CELKEM 17737,21 17995,75 18013,53 17077,26 17452,44 19758,00
 
x zapojeny sběrny a výkupny papíru na území města a organizovaný sběr papíru ve školách
xx zapojeny sběrny a výkupny kovů na území města

Vodní hospodářství na území města 
Přerova a v jeho místních částech
Nejvýznamnějším vodním tokem protékajícím Přerovem v délce cca 9,5 kilometrů je 
řeka Bečva. Její tok vytvářejí dva pramenné toky – Rožnovská Bečva (38 kilometrů) 
a Vsetínská Bečva (59 kilometrů). Oba toky pramení ve Vsetínských vrších a mají sou-
tok ve Valašském Meziříčí. Odtud vodní tok pokračuje jako spojená Bečva a k soutoku 
s Moravou má ještě dalších 61 kilometrů. 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/magis-
trat/mapove-centrum-gis/mapy-zaplavovych-oblasti.html

Jednotlivé limity pro stupně povodňové aktivity v profilu Dluhonice (Bečva) jsou:
1. stupeň H = 370 [cm] 1.SPA (bdělost)
2. stupeň H = 450 [cm] 2.SPA (pohotovost)
3. stupeň H = 530 [cm] 3.SPA (ohrožení)
3. stupeň H = 723 [cm] 3.SPA (extrémní povodeň)

V průběhu roku 2021 nebylo na vodním toku Bečva dosaženo žádného stupně povodňové 
aktivity. Aktuální informace o hydrologické situaci lze získat na stránkách www.chmi.cz 
nebo www.pmo.cz. 
Na vodním toku Bečva je opatřením obecné povahy, které vydal Krajský úřad Olo-
mouckého kraje, stanoveno záplavové území pro pěti, dvaceti a stoletou povodeň 
a zároveň je vymezena aktivní zóna. V aktivní zóně záplavového území se nesmí umis-
ťovat, 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. 

Od 23. do 30. července 2021 byla na Bečvě provedena pravidelná každoroční srážka, 
během které byly provedeny údržbové práce na jezovém tělese. Dále proběhly úpravy 
sedimentové lavice na dně jezové zdrže a následně také v lokalitě pod jezem. 

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 začí-
ná 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 přerov-
ské 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 hrozí především 
v zimním období, kdy při větších mrazech zamrzají česle u MVE Prelax, a tím je zne-
možněn plynulý průchod vod. 

Vodní tok Olešnice pramení na jižních svazích Oderských vrchů a na území Přerova 
protéká místními částmi Penčice, Penčičky, Lhotka a Žeravice. Kapacita koryta Oleš-
nice v luční a polní části je menší než pětiletá voda. K rozlivům dochází po poměrně 
plochém inundačním území většinou do pravého břehu. K velkému zaplavováni po-
zemků při povodních většinou nedochází. V zastavěné časti obce je koryto Olešnice 
v průměru kapacitní do Q50. Při velkých vodách zde dochází k drobným rozlivům. 
Povodňová aktivita v těchto místních částech souvisí nejčastěji se zvýšenými průtoky 
vodního toku Olešnice, přičemž určující je výška hladiny měřená na limnigrafické sta-
nici Kokory.
Jednotlivé limity pro stupně povodňové aktivity jsou:
1. stupeň H = 190 [cm] 1.SPA (bdělost)
2. stupeň H = 240 [cm] 2.SPA (pohotovost)
3. stupeň H = 290 [cm] 3.SPA (ohrožení)
3. stupeň H = 423 [cm] 3.SPA (extrémní povodeň)

Na vodním toku Olešnice nebylo v roce 2021 dosaženo žádného stupně povodňové akti-
vity. Aktuální informace o hydrologické situaci lze získat na stránkách www.chmi.cz nebo 
www.pmo.cz. 

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

Vodní nádrže
Přerov
Městský rybník: vodní plocha o rozloze 1,8 ha, sportovní revír ČRS MO Přerov
Laguna I a II: vodní plochy o rozloze 4,9 ha

místní část Lýsky
Vodní nádrž: vodní plocha o rozloze 9,36 ha, dříve zásobování obyvatelstva 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 v platném znění zákona o myslivosti definována jako „soubor činností 
prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako součásti ekosystému a spol-
ková činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součásti 
českého národního kulturního dědictví.“

Druh odpadů 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Papír 1689,08
x

1697
x

1697
x

1471
x

1488
x

1652,7
 x

Sklo 480,87 495,4 482,74 558,3 606 567,58

Plasty 431,07 423 461,35 455,44 489 489,5

Nápojový karton 24,91 22,19 20,39 19,39 19,22 19,031

Bioodpad 1778,23 1831,62 1857,1 2030,7 2283 3500

Kovy 3192,21
xx

    3244
xx

   3783,4
xx

     2933
xx

2977
xx

3385,5
 xx

Textil 103,52 106,4 129,54 159 137 118,6

Jedlý olej a tuk 1,17 1,96 1,84 3,5 4,66 5,013

Nebezpečný 

odpad
34,19 30,27 31,83 24,53 22,56 25,87

Ostatní odpad 243,96 211,9 308,27 484 271 649,75

Objemný odpad 2402,51 2584,56 1761,88 1731,2 1652 1724

Směsný (zbytkový) 

komunální odpad
7231,19 7250,14 7455,64 7142 7393 7583

Biologicky 

nerozložitelný 

odpad

124,3 97,31 22,55 65,2 110 37,5

CELKEM 17737,21 17995,75 18013,53 17077,26 17452,44 19758

Sklo Plasty

Nápojový karton

Bioodpad

Kovy

Textil

Jedlý olej a tuk

Nebezpečný odpad

Ostatní odpad

Objemný odpad

Směsný (zbytkový) 
komunální odpad

Biologicky 
nerozložitelný 

odpad

SLOŽENÍ PRODUKOVANÉHO ODPADU V ROCE 2021
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Na územní působnosti Magistrátu města Přerova je uznáno 34 společenstevních a jed-
na vlastní honitba. Tyto honitby myslivecky obhospodařuje 30 mysliveckých spolků, 
dvě honební společenstva ve vlastní režii a dvě fyzické osoby. Na právu myslivosti se 
v tomto území podílelo v roce 2021 celkem 593 osob (v předešlém roce 598 osob) 
s platným loveckým lístkem. Počet osob podílejících se na myslivosti se dlouhodobě 
snižuje a věkový průměr se naopak zvedá. 

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

Zemědělská půda Lesní půda Vodní plocha Ost. pozemky Celkem

28 508 4 252 779 1418 34 957

Při výkonu myslivosti je důležitým pomocníkem pes s příslušnou loveckou upotře-
bitelností. V roce 2021 se k tomuto účelu používalo celkem 224 psů disponujících 
zkouškami pro příslušný výkon. Nejvíce z nich má zkoušky lovecké upotřebitelnosti 
pro lov drobné zvěře (106), což 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 nejpočetnější skupinu tvoří psi se 
zkouškami pro lov zvěře v podzemí (norníci) v počtu 64, tedy v našich podmínkách 
zejména pro lov lišek obecných (pomocí norníků ulovena čtvrtina lišek z celkového 
počtu ulovených jedinců) a omezeně i na jezevce lesního.

Druhy spárkaté zvěře, u kterých nadále zaznamenáváme dlouhodobější nárůst početního 
stavu, je daňčí zvěř například v lokalitě od Staré Vsi až po Žákovice a plošně omezeně 
i mufloní zvěř například v Křenovicích, Kojetíně a kolem Vlkoše. Výjimkou je početní stav 
u zajíce polního. V posledním sčítání zvěře z února letošního roku byl zaznamenán mírněj-
ší pokles, a to z 3 116 kusů v roce 2020 na 2 947 kusů v loňském roce, a to na 32 tisících 
hektarech využitelné honební plochy pro výskyt a chov tohoto druhu zvěře. K uvedenému 
početnímu nárůstu spárkaté zvěře (zajíců je méně) určitě přispělo to, že protiepidemická 
opatření i v roce 2021 odradila mnohé myslivecké spolky od organizace lovů (honů) na 
drobnou zvěř. Ze stejných důvodů neproběhla ani každoroční přehlídka trofejí zvěře.   

Zastoupení vybraných druhů zvěře v rámci posledního sčítání zvěře a její lov v roce 2021

Druh Sčítaný stav v ks Odlov v ks

Srnčí zvěř-celkem 1 650 681+123 úhyn

Zajíc polní 2 947 574

Králík divoký 12 –

Bažant obecný 2 400 10 359 (+bažantnice)

Kachna divoká – 1 371

Jezevec lesní 139 38

Kuna les .a skal. 555 101

Bobr evropský 187 –

Vydra říční 44 –

Kormorán velký 538 40

Koroptev polní 194 –

Výr velký 23 –

Mýval severní ? 172

Psík mývalovitý ? 15

Nutrie říční ? 177

Husice nilská ? 39

Lesy 
U pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) v územní působnosti Magistrátu města 
Přerova se lesy ve větších komplexech rozprostírají mezi Troubkami a Kojetínem, v místních 
částech Vinary a Žeravice, patří sem i lesní komplex „Žebračka“ a dále „Dřevohostický 
les“. V dalších částech územní působnosti magistrátu, jako orgánu státní správy lesů, 
se nacházejí 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 
v prospěch Lesů České republiky s.p. 
Ze škodlivých biotických činitelů se v roce 2021 na škodách v lesích nadále nejvíce podílel 
zejména houbový patogen fytopatogen Chalara fraxinea Kow, který způsobuje chřadnu-
tí jasanových porostů, jejich předčasné odumírání a následnou nahodilou těžbu, 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 (srážkových) podmínek v roce 2021 došlo ke zlepšení pod-
mínek umělé obnovy v lesních porostech postižených převážně předešlou nahodilou těžbou.  
V roce 2021 bylo v územní působnosti Magistrátu města Přerova odňato celkem 2,57 ha 
lesní půdy pro jiné využití. 

Voda z podjezdu už neskončí v kanalizaci, půjde do rybníku
Spodní voda, která se objevuje v podjezdu 
mezi Přerovem a Předmostím najde nové vy-
užití. Brzy poputuje do nedalekého rybníka. 
V současné době jsou podzemní vody, které 
se dostávají do podloží podjezdu silnice pod 
železniční tratí, čerpány do odvodňovacího 
příkopu podél trati a z něj pak odvádě-
ny městskou kanalizací. „Český rybářský 
svaz, který má problémy s nedostatečným 

přítokem vody do rybníků u Předmostí 
v lokalitě Hejnice, předložil městu návrh na 
odvedení těchto vod výtlakem do rybníka, 
který byl vloni a letos revitalizován,“ uvedla 
náměstkyně primátora Hana Mazochová. 
Upřesnila, že byla vybrána nejvhodnější 
trasa podél železnice a stávajícího výtlaku 
z firmy Navos. „Následně proběhla jednání, 
kterých se účastnili zástupci města, Českého 

rybářského svazu, firmy Navos, Ředitelství 
silnic a dálnic a Správy železnic, kteří se 
stavbou souhlasili,“ doplnil František Zlámal 
z oddělení koncepce a rozvoje města. Stu-
die na řešení problému je hotová a radní už 
schválili i zpracování projektové dokumen-
tace. K předložení nabídky bylo vyzváno pět 
firem, předpokládaná hodnota projektové 
dokumentace je 617 tisíc korun. „Rybník 

byl v roce 2020 vypuštěný a prošel revitali-
zací. Po jejím dokončení se nám ho ale stále 
nedaří dostatečně napustit. Vodní prameny 
v okolí rybníku se totiž po stavbě estakády 
stále ještě zcela neobnovily. Pořád jsme metr 
pod požadovanou hladinou, takže by nám 
tato úprava měla hodně pomoci,“ uzavřel 
hospodář místní organizace Českého rybář-
ského svazu Petr Kopřiva.  (red)

Podjezd je hlavní spojnicí mezi Přerovem a jeho místní částí Předmostí.
 Foto: Anna Vojzolová

Původně chovný rybník byl v roce 2020 vypuštěný a následně prošel revitalizací.
 Foto: Anna Vojzolová
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
TJ Spartak Přerov • Vítězslav Vaculík • tel.: 
776 806 161 • www.stdostal.unas.cz
2.7. Návsí – Filipka – Malý Stožek – Velký 
Stožek – Hrádek, 18 km, vlak 6.24, vede 
H. Dittelová
9.7. Stříbrnice – pramen Moravy – Krá-
lický Sněžník – Návrší – Staré Město pod 
Sn., 16 km, vlak 6.35, vede M. Ligurský
16.7. Domašov n. Bystřicí – Malý Rabštýn 
– Smilovský mlýn – Hrubá Voda, 16 km, 
vlak 7.03, vede H. Dittelová

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
SK Přerov, Eva Machalová 
tel.: 725 017 083
2.7. Frýdland n/Odrou – Ondřejník – Kun-
čice, 13 km, vede Válková, vlak 6.24 
7.7. Zbrašov – Teplice – Hranice, 10 km, 
vede Szabóová, vlak 8.28 
9.7. Buchlov – Salaš – Bunč – Zdounky, 
25 km, vede Šťávová, vlak 7.24, pozn. 
vlak- St. Město u Uh. Hradiště
14.7. Štarnov – Černovírská kyselka – 
Chvalkovice, 10 km, vede Láhnerová, vlak 
7.03, vedoucí z Brodku
16.7. Těchonín – Mladkov, 13 km, vede 
Bernátová, vlak 8.12  
21.7. Luhačovické zálesí, 10 km, vede 
Lančová, vlak 7.48
28.7. Drahotuše – Uhřínov – Jezernice, 16 
km, vede Peprnová, vlak 7.28 

VYSOKOHORSKÁ TURISTIKA KČT 
TJ SPARTAK PŘEROV

www.vhtprerov.cz, 
Tomáš Beránek 602 575 673
3. – 10.7. Dolomity – jednodenní ferraty 
a cyklovýlety, vlastními auty, ubytování 
kemp u Lago di Misurina   
4. – 9.7. Šumavské vrcholy - jednodenní 
výstupy z české a bavorské strany - Špi-
čák, Ostrý, Velký Javor, Luzný, Rachel, 
Stezka Korunami stromů, za podpory 
busu a lanovek, túry 10 - 20 km, 5x noc-
leh s polopenzí Železná Ruda
5. – 9.7. Letní turistický sraz Olomouc, 
jednodenní pěší a autobusové trasy
23. – 27.7. Ohře pohodově - cyklostez-
ka, jednodenní etapy s podporou busu 
na lehko, denní cyklotrasy 40 - 60 km, 4x 
nocleh se snídaní
30.7. – 7.8. Zemplínská Šírava - jedno-
denní turistické a cykloturistická akce 
s podporou busu, vihorlatské vrchy, 
Bukovské vrchy, Poloniny, Zakarpatská 
Ukrajina, ubytování hotel Berloga Siněvir, 
možnost snídaní i večeří, pěší túry 15 - 25 
km, cyklotrasy 25 - 75 km

MUZEUM KOMENSKÉHO 
V PŘEROVĚ

PŘEROVSKÝ ZÁMEK
Otevírací doba celoročně:
úterý až pátek  8–17 hodin
sobota a neděle 9–17 hodin 
Stálé expozice: 
Rekonstrukce historických školních tříd
Blahoslav, Komenský a Přerov
Archeologie Přerovska
Entomologie
Mineralogie
Národopis Hané a Záhoří
Tajemství tónu zvonu 
Veduty Přerova a vyhlídka z věže 

KINO HVĚZDA PŘEROV 
01.07. 17.30 Prezidentka 160,- 12+
01.07. 19.30 Top Gun: Maverick titulky 160,- 12+
02.07. 15.30 Mimoni: Padouch přichází Bijásek dabing 160,-/140,-
02.07. 17.30 Jurský svět: Nadvláda dabing 160,- 12+
02.07. 20.00 Párty Hárder: Summer Massacre 160,- 15+
03.07. 10.00 Mimoni: Padouch přichází Bijásek, dabing 160,-/140,-
03.07. 15.00 Jurský svět: Nadvláda dabing 160,- 12+
03.07. 18.00 Tři tygři: Jackpot BS 80,- 12+
03.07. 20.00 Prezidentka 160,- 12+
04.07. 19.00 Jurský svět: Nadvláda titulky 160,- 12+
05.07. 19.00 Top Gun: Maverick dabing 160,- 12+
06.07. 09.30 Rakeťák PRÁZDNINY V KINĚ, dabing 160,-/140,-
06.07. 17.30 Thor: Láska jako hrom PŘEDPREMIÉRA, titulky 160,- 12+
06.07. 20.00 Prezidentka 160,- 12+
07.07. 10.00 Tři tygři: Jackpot BS 80,- 12+
07.07. 17.30 Řekni to psem RP 160,-
07.07. 20.00 Thor: Láska jako hrom RP, dabing 160,- 12+
08.07. 17.30 Thor: Láska jako hrom 3D, dabing 180,- 12+
08.07. 20.00 Řekni to psem 160,-
09.07. 15.30 Mimoni: Padouch přichází Bijásek, dabing 160,-/140,-
09.07. 17.30 Top Gun: Maverick titulky 160,- 12+
09.07. 20.00 Thor: Láska jako hrom dabing 160,- 12+
10.07. 15.30 Thor: Láska jako hrom dabing 160,- 12+
10.07. 18.00 Řekni to psem česky 160,-
10.07. 20.00 Jurský svět: Nadvláda dabing 160,- 12+
11.07. 19.00 Thor: Láska jako hrom titulky 160,- 12+
12.07. 19.00 Tři tygři: Jackpot 160,- 12+
12.07. 09.30 Jurský svět: Nadvláda 3D, dabing 180,- 12+
13.07. 17.30 Párty Hárder: Summer Massacre 160,- 15+
13.07. 19.30 Jurský svět: Nadvláda dabing 160,- 12+
14.07. 10.00 Pánský klub BS 80,- 12+
14.07. 17.30 Hádkovi RP 160,- 12+
14.07. 20.00 Černý telefon RP titulky 160,- 15+
15.07. 17.30 Thor: Láska jako hrom dabing 160,- 12+
15.07. 20.00 Černý telefon titulky 160,- 15+
16.07. 15.30 Rakeťák Bijásek, dabing 160,-/140,-
16.07. 17.30 Top Gun: Maverick titulky 160,- 12+
16.07. 20.00 Prezidentka 160,- 12+
17.07. 15.00 Jurský svět: Nadvláda dabing 160,- 12+
17.07. 18.00 Hádkovi 160,- 12+
17.07. 20.00 Thor: Láska jako hrom 3D, dabing 180,- 12+
18.07. 19.00 Černý telefon titulky 160,- 15+
19.07. 19.00 Řekni to psem 160,-
19.07. 09.30 Mimoni: Padouch přichází PRÁZDNINY V KINĚ, dabing 160,-/140,-
20.07. 17.30 Thor: Láska jako hrom dabing 160,- 12+
20.07. 20.00 Prezidentka 160,- 12+
21.07. 10.00 Top Gun: Maverick BS, dabing 80,- 12+
21.07. 17.30 Velká premiéra RP 160,- 12+
21.07. 19.30  Všechno, všude, najednou RP, titulky 160,- 15+
22.07. 18.00 Velká premiéra 160,- 12+
22.07. 20.00 Thor: Láska jako hrom dabing 160,- 12+
23.07. 15.30 Zlouni Bijásek, dabing 80,-
23.07. 17.30 Hádkovi 160,- 12+
23.07. 19.30 Top Gun: Maverick titulky 160,- 12+
24.07. 15.30 Mimoni: Padouch přichází Bijásek, dabing 160,-/140,-
24.07. 18.00 Řekni to psem 160,-
24.07. 20.00 Černý telefon titulky 160,- 15+
25.07. 19.00 Prezidentka 160,- 12+
26.07. 19.00 Top Gun: Maverick dabing 160,- 12+
27.07. 09.30 Thor: Láska jako hrom PRÁZDNINY V KINĚ, dabing 160,- 12+
27.07. 17.00 Jurský svět: Nadvláda dabing 160,- 12+
27.07. 20.00 Erupce lásky P, titulky 160,-
28.07. 10.00 Kdyby radši hořelo BS 80,-
28.07. 17.00 Thor: Láska jako hrom titulky 160,- 12+
28.07. 19.30 Apocalypsa: Final Cut RESTAUROVANÁ VERZE, titulky 160,- 15+
29.07. 17.30 Prezidentka 160,- 12+
29.07. 20.00 Men P, titulky 160,- 15+
30.07. 15.30 DC Liga supermazlíčků dabing 160,-/140,-
30.07. 17.30 Top Gun: Maverick titulky 160,- 12+
30.07. 20.00 Men titulky 160,- 15+
31.07. 10.00 DC Liga supermazlíčků dabing 160,-/140,-
31.07. 15.30 Thor: Láska jako hrom 3D, dabing 180,- 12+
31.07. 18.00 Řekni to psem 160,-
31.07. 20.00 Černý telefon titulky 160,- 15+
Změna programu vyhrazena. 
P = premiéra | RP = republiková premiéra 
BS=Biosenior Bijásek = předst avení pro děti | ART = filmový klub

Výstavy:

do 30.8. Čtvero ročních období – LÉTO, 
výstava školních obrazů, chodba ve 2. pa-
tře, vstupné 20/10 Kč
do 24.7. Cesty do pravěku aneb Ve sto-
pách Zdeňka Buriana, výstava sdružení vý-
tvarníků Paleoart – Art and science, velký 
výstavní sál, vstupné 60/30 Kč 
do 18.9. Anna Sypěnová Němcová – Proč 
malovat? Výběr z díla přerovské malířky, 
historický sál, vstupné 40/20 Kč
Muzejní edukace pro veřejnost, školní 
a jiné zájmové skupiny: 
I během letních prázdnin nabízíme mož-
nost edukačních programů pro organizo-
vané skupiny (např. příměstské tábory). 
Aktuální nabídku a volné termíny je nutné 
si ověřit telefonicky na tel. 581 250 531 
(pokladna muzea) nebo na https://prero-
vmuzeum.cz/po-skoly
Akce pro veřejnost:
20.7. Všichni tvoří na nádvoří – Hurá 
do pravěku - výtvarná dílna s dinosaury 
a dalšími prehistorickými zvířaty, rozlou-
čení s výstavou Cesty do pravěku aneb 
Ve stopách Zdeňka Buriana pro malé 
i velké, 15.00 – 17.00, nádvoří zámku, 
vstupné 20 Kč, za špatného počasí v in-
teriéru
Muzeum Komenského v Přerově, si vyhra-
zuje právo na změny v programu. 
Více informací: Jana Trtíková, tel.: 581 
201 929, mob.: 725 337 426, e-mail: 
trtikova@prerovmuzeum.cz nebo  www.
prerovmuzeum.cz 
ORNIS
Budova ORNIS je z důvodu rekonstrukce 
pro veřejnost dlouhodobě uzavřena, pro-
vozní doba 9–15 hodin.
Akce pro veřejnost:
1.7. – 31.8. Strom roku – putovní výstava 
stromů z finále soutěže Strom roku 2021, 
skleník v parku Michalov, v otevírací době 
skleníku
9.7. Za nejkrásnějším ptákem Evropy na 
Malou Lipovou - ornitologická exkurze, 
sraz v 7.45 u kostela v Rokytnici u Přerova
Ekoporadna    
pondělí až pátek  
9.00 –15.00
Semínkovna – sdílená semínka zdarma 
– obchod Bez obalu, Čechova 947/25 
v Přerově
Informace o konání akcí je třeba si ověřit 
na https://ornis.cz/ nebo FB! 
HRAD HELFŠTÝN
Otevírací doba v měsíci červenci: 
1.7. do 31.7. – otevřeno denně kromě 
pondělí, 9.00 –18.00
Výstavy:
do 7.8. Poldi Habermann – sochy, obrazy, 
monografická prezentace aktuálního díla 
sochaře pracujícího v kovu Poldi Haber-
manna, H-studio na třetím nádvoří, vstup-
né součástí vstupného na hrad

www.kinohvezdaprerov.cz
tel.: 581 33 13 13
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do 9.10. 40 let Hefaistonu - hradní gale-
rie na druhém nádvoří, vstupné součástí 
vstupného na hrad
Akce pro veřejnost:
5.– 6.7. Helfštýnská pouť - celodenní 
program plný řemesel a soutěží spojený 
s historickým tržištěm, dílny a workshopy 
pro malé i velké pod taktovkou Studia Bez 
kliky, vstupné 150/80 Kč, děti do 6 let 
zdarma
16.7. Palác žije chutí – zážitkové pro-
hlídky hradu Helfštýn s ochutnávkou vín 
a dalším bohatým programem, hudební 
host cimbálová muzika Rubáš, jednotné 
vstupné 500 Kč (v ceně prohlídka hra-
du, 6 vzorků vín s výkladem, občerstvení 
a doprovodný program), prohlídky pro-
bíhají od 18.00 do 23.00, se začátkem 
v každou celou hodinu, nutná rezervace 
na helfstyn.rezervace@email.cz nejpozdě-
ji do 9. 7.
30.7. Palác žije zrakem - speciální noční 
prohlídky završené videomappingem na 
fasády obnoveného torza paláce,  pro-
hlídky probíhají od 21.00 do 00.00 se za-
čátkem v každou celou hodinu, vstupné 
300/200 Kč, děti do 6 let zdarma, nutná 
rezervace helfstyn.rezervace@email.cz 
nejpozději do 23. 7.
Více informací o hradě Helfštýně na: https:// 
helfstyn.cz/

 VÝSTAVIŠTĚ PŘEROV
10.7. Setkání chovatelů 
17.7. Bleší trhy 
24.7. Setkání chovatelů 

SVČ ATLAS A BIOS, PŘEROV
www.svcatlas-bios.cz
Středisko volného času Atlas a Bios zve 
po prázdninách zájemce na ,,Ukázkové 
hodiny“ vybraných kroužků. Informace 
na www. svcatlas-bios.cz

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ SPOLU
Setkávání seniorů SPOLU, Centrum  
SONUS, Palackého 17a/2833, Přerov
11.7. 
8.30 cvičení s prvky Tai Chi
9.45 zdraví v medu - Olga Župková
14.7.
8.15 smovey kruhy
9.30 cvičení na balónech 
18.7. 
8.30 cvičení s prvky Tai Chi
9.45 cvičení paměti hrou – Olga Župková
21.7. 
8.15 smovey kruhy
25.7. 
8.30 cvičení s prvky Tai Chi
9.45 O rozhlednách – Martina Krejčířová
28.7. 
9.30 jóga pro seniory
PC kurz pro všechny co „neumí“ zapnout 
počítač a nebojí se myší - 7 lekcí, vždy 
v pondělí od 14.45 do 16.15, začátek 
5.9., cena 450 Kč, Centrum SONUS, Pa-
lackého 17a, přihlášky u M. Krejčířové, 
tel. 777 729 521.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
www.knihovnaprerov.cz
Akce pro dospělé:
1.7. – 31.8. Prázdninová internetová 
vědomostní soutěž „Kvíz na hlavu – Jak 

dobře znáte Česko?“ – soutěžní otázky 
na webu knihovny
1.7. – 31.8. Prázdninová internetová po-
znávací soutěž „Přerovsko za objektivem“ 
– soutěžní fotografie na webu knihovny
Akce pro děti:
1.7. – 31.8. Barevné prázdniny s knihov-
nou – deskové hry, XBOX, piškvorky, 
soutěže, kvízy a další zábava na celé léto, 
půjčovna pro děti, Palackého 1, v provoz-
ní době
1.7. – 31.8. Tvořivé úterky – malované 
plátěné tašky, půjčovna pro děti, Palacké-
ho 1, každé prázdninové úterý v provozní 
době
Akce v místních částech:
1.7. – 31.7. Tvořivé dílny – pohoda v hou-
pací síti, Čekyně a Lýsky, v provozní době
1.7. – 31.7. Na co se těším o prázdninách 
– výtvarná soutěž pro děti, Henčlov, v pro-
vozní době
1.7. – 31.7. Tvořivé dílny – významná mís-
ta Lověšic, Lověšice, v provozní době
1.7. – 31.7. Tvořivé dílny – vlčí mák (otisk 
prstu), Žeravice, v provozní době
1.7. – 31.8. Buď fit! – soutěže a retrohry 
pro děti, Čekyně, v provozní době
1.7. – 31.8. Velká prázdninová luštitelská 
soutěž, Dluhonice, v provozní době
1.7. – 31.8. Deskohraní, soutěže a kvízy, 
Kozlovice, v provozní době
1.7. – 31.8. Deskohraní, hry a soutěže, 
Penčice, v provozní době
12.7. Seznamte se s Albi tužkou – knihy 
z edice Chytré čtení, Lověšice, v provozní 
době
18.7. – 31.8. Tvořivé dílny – veselí ptáčci, 
Vinary, v provozní době
28.7. Seznamte se s Albi tužkou – knihy 
z edice Chytré čtení, Penčice, v provozní 
době
1.8. – 31.8. Tvořivé dílny – veselý cyklista, 
Čekyně a Lýsky, v provozní době
1.8. – 31.8. Deskohraní, Henčlov, v pro-
vozní době
1.8. – 31.8. Tvořivé dílny – levandulová 
voňka, Lověšice, v provozní době
1.8. – 31.8. Tvořivé dílny – kočky z novin 
a časopisů, Žeravice, v provozní době
9.8. Seznamte se s Albi tužkou – knihy 
z edice Chytré čtení, Kozlovice, v provoz-
ní době

PROMENÁDNÍ KONCERTY
Park Michalov, od 15.00
10.7. Moravská Veselka
24.7. Mothers Follow Chairs

GALERIE ESO, KRATOCHVÍLOVA 22
V měsíci červenci můžete v galerii mimo 
jiné obdivovat nové grafiky od pražského 
malíře Tomáše Hřivnáče.  Jeho světem 
je svět ženy a poetiky, která ji obklopuje 
a utváří. Grafické listy jsou jakoby zázna-
mem okamžiků, v nichž se projeví záblesk 
akce, situace, gesta. I samotné názvy děl 
naznačují okamžitost a torzovitost situací 
(Naposled, Uhýbat, Stranou, Mimo aj.). 
Směrem k abstraktnosti míří jeho grafi-
ky tam, kde opouští i tvář a konkrétnost 
osobnosti, aby zbyla jen linka, tvar a tomu 
odpovídající napětí. Je členem Klubu kon-
kretistů, Profil, Parabola, Asociace volné 
grafiky (1993-1999), SČUG Hollar (od 
1999), SCA (2003).

VÝSTAVNÍ SÍŇ PASÁŽ
KRATOCHVÍLOVA 14, TEL.: 581 217 187 

V ¯ S TAV N Í  S Í ≈  PA S Á Î
Kratochvílova 14, Pfierov, tel. 581 587 778
Otevfieno po–pá 9–17 hod. • www.kis-prerov.cz

23. 6. – 26. 8. 
2022
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KRAJINY
VNIT¤NÍ A VNùJ·Í

Výstava studentských 
výtvarných prací Gymnázia

Jakuba Škody v Přerově

Kulturní a informační služby 
města Přerova 
vás zvou na výstavu

Krajiny vnější a vnitřní
Pokračuje tradiční výtvarná výstava stu-
dentů Gymnázia Jakuba Škody, kerá je 
inspirována stejnojmennou knihou od 
Václava Cílka. V průběhu školního roku 
se studenti věnovali tématu reálné kra-
jiny kolem nás, ale i symbolické krajině 
naší duše. Na výstavě zase uvidíte i prá-
ce, které vznikly dříve a díky covidové ka-
ranténě nebyla možnost je vystavit. Ved-
le portrétů, zátiší, kašírovaných objektů, 
balených soch zase najdete i díla reklamy 
nebo animace. Autory výtvarných děl 
jsou studenti ve věku od dvanácti let do 
devatenácti let.

V ¯ S TAV N Í  S Í ≈  PA S Á Î
Kratochvílova 14, Pfierov, tel. 581 587 778
Otevfieno po–pá 9–17 hod. • www.kis-prerov.cz

JAROSLAV ANDĚL
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Slova
Svědci a pachatelé
18. 6. – 19. 6. 1945

Kulturní a informační služby města Přerova vás zvou na výstavu

23. 6. – 2. 9. 2022
VernisáÏ za úãasti autora se koná 
ve ãtvrtek 23. 6. v 16 hodin.

Jaroslav Anděl: SLOVA: SVĚDCI A PACHA-
TELÉ, 18. a 19.6 1945
V červenci pokračuje výstava Jaroslava 
Anděla - výtvarníka, organizátora výstav, 
historika umění a pedagoga. Autor pů-
sobí jako pedagog na Anglo-American 
University, je konzultantem Rady Evropy 
pro kulturní dědictví, byl prvním ředitelem 
Veletržního paláce (1996–1998) a za-
kládajícím uměleckým ředitelem Centra 
současného umění DOX (2008–2015). Je 
autorem mnoha domácích a zahraničních 
výstav a knih o moderním a současném 
umění. V posledních letech se zabývá ze-
jména tématem kolektivní paměti a otáz-
kami historických traumat. 
Paměť se předává a udržuje skrze slova 
a obrazy. Tato výstava přináší obrazy slov 
svědků a pachatelů jednoho z nejhrůzněj-
ších zločinů spáchaných příslušníky česko-
slovenské armády na Karpatských Němcích 
a Slovácích, kteří se vraceli po skončení 
války domů na Slovensko. Stalo se tak na 
Švédských šancích u Přerova v noci z 18. 

a 19. 6. 1945. Vystavené práce zviditelňují 
tento proces výtvarnými prostředky, to jest 
symbolickým způsobem. Jednotlivé obrazy 
vybírají z výpovědí očitých svědků a pacha-
telů textové pasáže, často jen jednotlivá 
slova a slovní spojení, a řadí je do různých 
souvislostí a konfrontací.

GALERIE MĚSTA PŘEROVA 
Vladimír Nosek: Na hranici světla 
Tvorbu inspirovanou fenomenálním výtvar-
níkem Jiřím Kolářem představuje Galerie 
města Přerova na Horním náměstí. Jihočes-
ký výtvarník Vladimír Nosek zde vystavuje 
soubory koláží pod souhrnným názvem Na 
hranici světla. Autor pracuje s geometrií 
i grafickým citem, prvotně různé koláže 
nyní prezentuje v ucelených souborech, 
svázaných tematicky i výtvarnou technikou. 

VÝSTAVNÍ PLOCHA EMOS
Výstavní plocha EMOS, nám TGM 16
Jiří Jurda: Kované plastiky
Kované objekty, skici i fotografie realizací 
vystavuje po celé prázdniny za výlohami 
bývalé prodejny Emos na náměstí TGM 16 
v Přerově umělecký kovář Jiří Jurda. Ved-
le Poseidona, Souboje, Hádky, Medúzy 
a dalších kovaných objektů výstava nabízí 
i skici nebo fotografie křížů pro pietu na 
Švédských šancích, pro město Lipník nad 
Bečvou nebo soukromé zákazníky.

RONDEL KŘIŽOVATKY 
Komenského-Žerotínovo náměstí-Šířava
Jiří Jurda: Sudičky
Super alternativní výstavní plocha na os-
trůvku významné dopravní tepny města 
Přerova nabízí po celé léto obří plastiku 
Sudičky. Mytologická trojice je vysoká dva 
a půl metru a váží necelé dva metráky 
a navazuje tímto počinem na loňský první 
pokus dovést v létě umění do exteriéro-
vých prostor města a zpestřit tak nabídku 
letní výtvarné podívané v ulicích.

PLAVÁNÍ VEŘEJNOSTI 
Aktuální přehled koupání veřejnosti na 
plaveckém areálu Přerov zájemci nalez-
nou na www.sportoviste-prerov.cz

DOSTAVNÍČKO S DIVADLEM
Letní divadelní scéna u zámku
začátek představení 19.30
14.7. Enigmatické variace (Divadlo De-
vítka)
21.7. Baletky (Divadlo Václav)
28.7. Smíšené dvouhry (Divadelní soubor 
AMIDIS)

HUDEBNÍ LÉTO NA HRADBÁCH
Spálenec, pod hradbami
začátek koncertu 19.00
19.7. Gerald James Clark
26.7.  Andi Ray Haverda Band

Změny v konání mohou být vyhrazeny.

Červencové číslo je plné kulturních pozvá-
nek a obsahuje také tradiční přílohu o život-
ním prostředí v Přerově, proto se tentokrát 
nevešlo tradiční povídání o významných 
přerovských rodinách. Čtenáři se ale už teď 
mohou těšit na příběh rodiny Nováků.  (red) 
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Tři sudičky budou po celé léto věštit na rondelu u kostela svatého Michala
Kované plastiky z umělecké dílny Jiřího Jurdy mladšího, který prezentuje černé řemeslo za výlohami bývalé prodejny Emos, oživily centrální náměstí 
TGM v Přerově po celé léto. K vidění je výběr z jeho díla od exteriérové tvorby, přes skici a návrhy až po fotografie realizací. 

Vedle Poseidona, Souboje, Hádky, Medúzy 
nebo takzvaných Malých Sudiček a dal-
ších kovaných objektů výstava nabízí 

i skici nebo fotografie křížů pro pietu na 
Švédských Šancích, pro město Lipník nad 
Bečvou nebo soukromé zákazníky. „Ne-
bude chybět ani velmi specifický exponát 
s názvem Vrtule, který bude v rámci vysta-
vovaného souboru překvapením,“ přiblížil 
další ze zajímavých exponátů jejich autor, 
umělecký kovář Jiří Jurda. 
Kromě toho, že výstava ve výlohách Emosu 
je díky speciálnímu nasvětlení pohledově 
přístupná 24 hodin denně sedm dnů v týd-
nu, je pomyslnou třešničkou na dortu letní 
nabídky umění ve městě i novinka. „Spo-
lečně s výstavou je po celé léto instalována 
autorova velká plastika Sudičky na rondelu 
v křižovatce ulic Komenského, Žerotínovo 
náměstí a Šířava. Právě tam také zamířily 
kroky návštěvníků vernisáže v rámci auto-
rovy komentované prohlídky při zahájení 
výstavy 23. června,“ zve k prohlídce netra-
dičního výstavního pojetí kurátorka projek-
tu a vedoucí Galerie města Přerova Lada 
Galová. „Navazujeme tak už na loňský 
první počin dovést umění do ulic, přiblížit 

jej kolemjdoucím a projíždějícím. Ve svě-
tě je dekorování rondelů uměním běžné, 
například ve Vídni snad nenarazíte na ron-
del bez skulptury. Osobně mi není blízký 
boom vedený proti automobilové dopravě, 
naopak si myslím, že lidem život zásadně 
usnadňuje a je neoddělitelnou součástí 
doby, proto pojďme kultivovat uměním 
i dopravní tepny města, řidiče a spolujezd-
ce,“ doplnila Lada Galová.
Abstraktně figurální plastika Sudičky je 
vysoká dva a půl metru, váží necelé dva 
metráky a poprvé byla představena před 
dvanácti lety na Hefaistonu. Od té doby 
zdobí mytologická trojice exteriér rodinné-
ho domu s kovárnou v Penčicích, kde autor 
s rodinou žije. Její instalace do středu okruž-
ní křižovatky před kostelem sv. Michala 
proběhla v nočních hodinách tak, aby nebyl 
narušen provoz na jednom z nejfrekvento-
vanějších míst ve městě. „Skulpturu jsme 
zajistili za použití železných trnů s háky, 
které jsme zarazili do zeminy na ostrůvku,“ 
přiblížil instalační postup kovář Jurda. Ke 

zhmotnění Sudiček ho v minulosti inspi-
rovalo filozofické téma spojené s lidským 
osudem. „Mnozí, i já, se zabýváme otázka-
mi, nakolik se lidský osud odvíjí od náhody 
nebo toho, co nám sudičky takzvaně přiřkly 
do vínku. Máme něco předurčeno nebo nás 
vede náhoda?“ přemítá zástupce černého 
řemesla ze známého přerovského kovář-
ského rodu, jehož první Sudičky, které před 
lety opustily dílnu, byly paradoxně mnohem 
menší než jejich větší následovnice. Autor 
připouští, že i když zmenšenina náhodně 
posloužila jako inspirace pro větší ztvárnění 
tématu, nešlo u výhně pracovat identickou 
technikou jako v prvním případě. „Některé 
použité materiály jsem musel alternovat, 
s buchary a ostatními klasickými kovářskými 
nástroji to nešlo. Určité části jsou malinko 
jinak, došlo i na svařování větších ploch,“ 
popsal Jurda. 
Výstava na náměstí TGM je k vidění od 
23. června do konce prázdnin, Sudičky 
budou zdobit rondel ještě o měsíc déle.
 (red)

Mytologická trojice zdobila exteriér 
rodinného domu s kovárnou v Penčicích, 
kde kovář Jiří Jurda s rodinou žije.
 Foto: Anna Vojzolová

Sedmý ročník Hudebního léta na 
hradbách přinese sedm koncertů 
Přestože letošní festival Hudební léto na hradbách přinese oproti létům, 
kdy v Přerově začínal, méně koncertů, opět půjde o zajímavou směsici 
žánrů napříč hudebními styly. Během sedmi úterků počínaje 19. červencem 
dojde postupně na blues, rock, klezmer, jazz, soul, funky a mnohé další. 

„Letošní ročník zahájí  jihoafrický zpěvák, 
skladatel a kytarista Gerald James Clark. 
Ne nadarmo získal doma v Jihoafrické re-
publice několik titulů a cen za nejlepší živé 
vystoupení a nekomerční multižánrovou 
hudbu. Jeho písničky jsou svižné, šlapavé 
a veselé, je to spíše rock´n´roll než naří-
kavé mollové dvanáctky. Je to hudba pro 

dobrou náladu a k tanci,“ zve na zahájení 
letošního festivalu jeho ředitel Pavel Ond-
růj. Gerald Clark je podle něj vypravěčem 
příběhů. Hraje energický blues-rock, jása-
vý a taneční. Na svého otlučeného Fende-
ra hraje prsty jako folkař, trsátko používá 
jen na sóla. 
Festival bude dále pokračovat v úterý 26. 
července rokenrolovou smrští v podání 
Andi Ray Haverda Bandu z Bratislavy. „Ke 
snížení počtu letošních koncertů nás při-
měla finanční situace v hudební branži. Se 
zvyšováním veškerých nákladů ve společ-
nosti mají i kapely logicky vyšší požadav-
ky, zdražily se nám i položky jako cestov-
né pro muzikanty nebo jejich ubytování. 
Abychom nemuseli snížit kvalitu hudební 
produkce, snížili jsme raději počet koncer-
tů,“ informovala spolupořadatelka akce 
Lada Galová. 
Termíny srpnových koncertů jsou úterky 
2., 9., 16., 23. a 31. Podrobný program 
srpnového Hudebního léta na hradbách 
přineseme v příštím vydání Přerovských 
Listů. Začátky koncertů budou jako kaž-
doročně v 19 hodin.  (red)

Dvacet čtyři sošek Scholara za 
rok 2022 už zná své majitele

V úterý 14. června si ceny ve slavnostní zámecké síni převzalo osmnáct děvčat a šest kluků. 
„Návrhy na ocenění jsme získali od učitelů, kteří své žáky znají nejlépe. Ví o nich nejen, 
jak se učí, ale taky jakou mají povahu, zda jsou kamarádští, jestli se aktivně zapojují do 
školního života nebo jakým koníčkům se věnují,“ řekl náměstek pro školství Petr Kouba. 
A tak jsou mezi novými držiteli Scholara děti s výborným prospěchem, vynikající sportovci, 
hudebníci, výtvarníci nebo tanečníci, ale také žáci, kteří vynikají příkladným přístupem 
k životu, ohleduplností a slušností, pomáhají druhým či mají velmi dobré organizační 
schopnosti. Na fotografii zleva sedí: Natálie Havelková, Alice Chudárková, Julie Novotná, 
Zuzana Valentová, Roman Polhoš. Zleva stojí: radní Michal Zácha, Dominik Václavíček, 
Vendula Holá, Pamela Mižigárová, Adéla Zdražilová, Veronika Lejsková, Anna Frydrýšková, 
Pavlína Vránová, Erik Sova, Sabina Korejzová, Anna Korduliaková, Barbora Bürglová, Sofia 
Rafi, Patricie Drtilová, Vendula Cetkovská, Valérie Gálová, Milan Severa, Filip Rytíř, Nela 
Szárazová, náměstek primátora Petr Kouba. Za Prokopa Zelenku, který na fotografii chybí, 
převzal ocenění ředitel ZŠ Želatovská Přemysl Dvorský. (red) Foto: Město Přerov

Zahájení letošní hradební sezóny doku-
mentoval při Kytarovém rekordu svým 
objektivem světoznámý fotograf Jindřich 
Štreit (na snímku vlevo s pořadateli akce 
Ladou Galovou a Pavlem Ondrůjem). 
Štreitovy snímky budou součástí srpnové 
hodové výstavy v Galerii města Přerova. 
 Foto: Michal Sýkora


