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I letos město vypsalo soutěž o nejhezčí fasádu roku

Radní i letos vyhlásili jiÏ 4. roãník
soutûÏe o fasádu roku. „V loÀském roã-
níku soutûÏe bylo ve tfiech vyhla‰ova-
n˘ch kategoriích, a to fasáda novo-
stavby, fasáda rekonstrukce a fasáda pa-
nelového domu, pfiihlá‰eno patnáct ob-
jektÛ. S ohlédnutím na dfiíve konané
roãníky lze zaznamenat zv˘‰en˘ ohlas

na soutûÏ právû v kategorii fasáda pa-
nelového domu, nejspí‰e v souvislosti
se v‰eobecn˘m zájmem o zateplování
a zvy‰ování kvality bydlení v tûchto ob-
jektech. Vítûzem loÀského roãníku
v kategorii rekonstrukce se stala fasá-
da sídla firmy RPIC – Ekonomservis
Pfierov, v kategorii panelov˘ dÛm ob-

jekt na Sokolské 3 a v kategorii novo-
stavba pak rodinn˘ dÛm v Pfierovû VI-
II-Henãlov, ZakladatelÛ 77/46“, pfiipo-
mnûla vítûzné fasády roku 2005 mûst-
ská architektka Ing. Olga Krãmová.

„Do soutûÏe je moÏné pfiihlásit ãel-
ní fasádu objektÛ situovan˘ch ve
správním obvodu mûsta Pfierova, kte-
rá je souãástí fiádnû ukonãené, zko-
laudované stavby v roce 2006,“ in-
formovala Olga Krãmová.

Termín pro podání pfiihlá‰ek je do
15. února 2007. Pfiihlá‰ku do sou-
tûÏe si zájemci mohou vyzvednout
na Magistrátu mûsta Pfierova, Od-
boru rozvoje, pracovi‰ti architektu-
ry a urbanismu, nebo ji najdou spo-
lu se soutûÏními podmínkami na in-
ternetov˘ch stránkách mûsta Pfiero-
va (www.mu-prerov.cz/Informace
pro obãany/Rozvoj mûsta/Urbanis-
mus a architektura). 

SoutûÏ je stejnû jako v loÀském ro-
ce vypsána ve tfiech kategoriích, a to
fasáda novostavby, fasáda rekon-
strukce a fasáda panelového domu.
Vítûzné dílo v kaÏdé kategorii získá
ocenûní ve v˘‰i 50 000 korun. Spolu
s penûÏní ãástkou vítûz obdrÏí i ko-
vovou desku, kterou je moÏno na fa-
sádu umístit“, upfiesnila Olga Kr-
ãmová. Šaf

Pfiíprava strategického plánu eko-
nomického a územního rozvoje na-
‰eho mûsta v letech 2007 aÏ 2013
vstupuje do své poslední fáze. Témûfi
celoroãní práce expertní komise pod-
stupuje v tûchto dnech závûreãné
pfiipomínkové fiízení, které by mûlo
vyvrcholit poãátkem pfií‰tího roku
vefiejn˘m projednáním a následn˘m
schválením zastupitelstvem.

Mezi prioritní oblasti patfií tvorba
a rozvoj podnikatelského prostfiedí,
dopravní a technická infrastruktura,
Ïivotní prostfiedí, rozvoj lidsk˘ch
zdrojÛ a kvality Ïivota. PrÛfiezovou
prioritou je propagace Pfierova. 

podrobněji na straně 2

I přerovské vlakové nádraží čeká zá-
sadní přeměna v moderní železniční
uzel. Rekonstrukce by měla být za-
hájena již v roce 2008.

Bez šance na výhru možná není ani tento panelový dům. foto Miroslav Rozkošný

Do soutěže je možné přihlásit čelní fasádu objektů situovaných ve
správním obvodu města Přerova, která je součástí řádně ukonče-
né, zkolaudované stavby v roce 2006.

Plán ekonomického a územního rozvoje určil priority
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Plán ekonomického a územního rozvoje Přerova 
bude vodítkem pro další směřování města

„Pfierov se tak zafiazuje na listinu
mûst, které mají jasnû formulovány
své rozvojové vize a mohou zaãít pra-
covat na konkrétních zámûrech. Ten-
to fakt je v˘znamn˘ pfiedev‰ím vzhle-
dem ke skuteãnosti, Ïe rok 2007 je
rovnûÏ poãátkem nového rozpoãtové-
ho období Evropské unie, a tedy no-
v˘ch programÛ v oblastí evropsk˘ch
dotací, je takové naãasování pro na‰e
mûsto dÛleÏit˘m mezníkem“, zdÛraz-
nil námûstek primátora Mgr. Josef
Kulí‰ek, kter˘ má ve své kompetenci
mimo jiné odbor rozvoje a dopravy.
PoloÏili jsme mu otázku:

Kde vidíte prioritní oblasti
rozvoje mûsta v letech 2007
aÏ 2013?

Nejprve bych je
struãnû jmeno-
val. Patfií sem
tvorba a rozvoj
podnikatelského
prostfiedí, doprav-
ní a technická in-
frastruktura, Ïi-

votní prostfiedí, rozvoj lidsk˘ch
zdrojÛ a kvality Ïivota. PrÛfiezovou
prioritou je propagace Pfierova. 

A nyní podrobnûji. Na‰e mûsto ãe-
ká v dal‰ích letech nûkolik v˘znam-
n˘ch okamÏikÛ, které zmûní jeho
tváfi v oãích místních obãanÛ, turis-
tÛ i potenciálních investorÛ z tu-
zemska a zahraniãí. âeská republika
se nachází ve stfiedu Evropy a neza-
drÏitelnû se stává pfiirozenou do-
pravní tepnou. Na‰e mûsto musí vy-
uÏít své polohy a zaãít hrát aktivní
roli pfii budování své pozice logistic-
kého centra Moravy. Evropsk˘ Ïelez-
niãní koridor, leti‰tû s mezinárodní-
mi parametry, dálnice D1, to jsou tfii
základní stavební kameny, jejichÏ na-
plnûním a vyuÏitím se Pfierov mÛÏe
stát mûstem nové generace. Ty spo-
leãnû s vazbou na Strategick˘ plán
jsou promítnuty do dokumentu Akã-
ní plán strategického rozvoje, kter˘
specifikuje konkrétní akce s per-
spektivou ãasového fie‰ení a pfiedpo-
kládaného zpÛsobu financování s vy-
uÏitím zdrojÛ ze strukturálních fon-
dÛ v rámci realizace Regionálního
operaãního programu.

V tomto kontextu je pak zfiejmé, Ïe
klíãovou oblastí rozvoje se stává do-
pravní politika Pfierova a celkové plá-
nování technické infrastruktury. Do-

prava v na‰em mûstû je jiÏ fiadu let
hlavním tématem diskuse a kaÏd˘
z nás ví, v jakém stavu se nachází.
Dle nedávné studie Agentury pro re-
gionální rozvoj se celkem 81 procent
dotázan˘ch obãanÛ Pfierova domní-
vá, Ïe doprava ve mûstû pÛsobí váÏné
problémy. Souãasné vedení magist-

rátu je pfiipraveno tento fakt zmûnit.
JiÏ v leto‰ním roce budou zahájeny
práce na vybudování nového autobu-
sového nádraÏí, které si Pfierované po
tolika letech plánÛ koneãnû zaslou-
Ïí. Stejnû tak ãeká pfiestavba i nád-
raÏní budovu âesk˘ch drah dle tak
zvaného konceptu „Ïiv˘ch nádraÏí“,
která je zahrnuta do celkové moder-
nizace Ïelezniãního uzlu Pfierov. Ne-
ménû dÛleÏit˘mi projekty jsou i zá-
mûry v oblasti automobilové dopra-
vy. V úzké souãinnosti s ¤editelstvím
silnic a dálnic a krajsk˘m úfiadem se
pfiipravuje propojení ulic Velké No-
vosady a Tovární, ulice Tovaãovská
a gen. ·tefánika, ulice Osmek se sil-
nicí I/47, kfiíÏení s vlakovou tratí
Pfiedmostí a ulice Kojetínská, stavba
dálniãního pfiivadûãe ãi rychlostní
komunikace R55 z Olomouce. Na zá-
kladû aktualizované studie „dopravy
v klidu“ budou dále roz‰ifiovány par-
kovací plochy a své místo naleznou
ve mûstû i první parkovací domy.
Fungující dopravní systém mûsta pak
bude moci zvládnout i zvy‰ující se
nároky na transportní dopravu, kte-
rá proudí Pfierovem. Na‰e mûsto by

se dle navrÏeného konceptu nemûlo
bránit nákladní dopravû, ale naopak
se ji nauãit efektivnû pfiivést, odbavit
a odvést z mûsta díky moderním ko-
munikaãním systémÛm. Velkou v˘-
zvou tak zÛstává realizace dlouhodo-
bého zámûru v podobû terminálu
kombinované dopravy. Pro realizaci
plánÛ, které zde velice struãnû nasti-
Àuji, je nezbytné vyvinout tlak na za-
chování leti‰tû a vybudování dálniã-
ního obchvatu. V rámci dopravní ob-
sluÏnosti mûsta nesmíme zapome-
nout na vybudování nového Tyr‰ova
mostu.

Ve vybavenosti mûsta si rovnûÏ
uvûdomujeme nutnost vybudování
takového moderního informaãnû-
vzdûlávacího centra, kter˘m je kni-
hovna. Budeme usilovat o postavení

nové sportovní haly dÛstojnû repre-
zentující mûsto. Pokud chceme na-
plÀovat na‰e strategické zámûry, ne-
smíme v Ïádném pfiípadû zapome-
nout podpofiit bytovou v˘stavbu a v˘-
stavbu rodinn˘ch domÛ.

Na‰e mûsto ãeká v nadcházejícím
období velké mnoÏství zmûn, které
by mûly pfiispût ke zv˘‰ení atraktivi-
ty pro investory a stejnou mûrou
i pro samotné obãany. Magistrát se
musí stát hlavním iniciátorem roz-
voje mûsta a zapojovat do tohoto pro-
cesu v‰echny dÛleÏité skupiny, to
znamená obãany, zájmové spolky,
podnikatele, zastupitele i nezávislé
odborníky. Rozvoj mûsta se t˘ká
v‰ech a je tedy nezbytné, aby mu kaÏ-
d˘ vûnoval alespoÀ ãásteãnou pozor-
nost a úãastnil se vefiejn˘ch diskusí,
které bude magistrát od nového ro-
ku iniciovat. Správa mûsta si nad-
cházejícím procesním auditem, na
kter˘ by mûly navázat práce pro zís-
kání ISO 9001 (to je systému fiízení
kvality práce, pozn. red.), a násled-
n˘m zavedením procesního fiízení,
nastaví do dal‰ích let nové standardy
a lze oãekávat, Ïe se nov˘ magistrát
stane skuteãn˘m centrem rozvoje
mûsta a bude tak plnû slouÏit obãa-
nÛm mûsta.

Nelze krátce obsáhnout v dosta-
teãné ‰ífii a hloubce celou problema-
tiku rozvojov˘ch zámûrÛ. Îádám
proto obãany, aby sledovali interne-
tové stránky mûsta a místní tisk, kde
bude uvefiejnûn postup pfii vefiejném
projednávání Strategického plánu
a Akãního plánu mûsta a také zpÛ-
sob, jak˘m se budou moci s obsahem
dokumentÛ seznámit a pfiípadnû ho
pfiipomínkovat. Šaf

Práce na vybudování nového autobusového nádraží budou zahájeny již v roce 2007

Příprava strategického plánu ekonomického a územního rozvoje
našeho města v letech 2007 až 2013 vstupuje do své poslední fáze.
Téměř celoroční práce expertní komise podstupuje v těchto dnech
závěrečné připomínkové řízení, které by mělo vyvrcholit počátkem
příštího roku veřejným projednáním a následným schválením za-
stupitelstvem. 

Pozvánka na vefiejné jednání

Statutární mûsto Pfierov pfiipravuje

Strategick˘ plán 
ekonomického a územního rozvoje

statutárního mûsta Pfierova 
pro období 2007–2013

a

Integrovan˘ akãní plán rozvoje
statutárního mûsta Pfierova pro období

2007–2010
Zpracované dokumenty jsou k nahlédnutí na stránkách mûsta
www.mu-prerov.cz, sloÏka Aktuality a dûní ve mûstû; na odboru roz-
voje Magistrátu mûsta Pfierova, Bratrská 34, Pfierov; v Mûstské kni-
hovnû v Pfierovû, Îerotínovo nám. 36; v Mûstském informaãním
centru, Kratochvílova 14, Pfierov. Vefiejné projednání uveden˘ch do-
kumentÛ se bude konat dne 15. 1. 2007 v 16 hodin v sále Mûst-
ského domu v Pfierovû, Kratochvílova 1.

foto Miroslav Rozkošný
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Novoroãní slovo
primátora

Podûkovat za
podporu a hlasy
voliãÛ by bylo jed-
noduché. Daleko
sloÏitûj‰í bude sli-
by a volební pro-
gram uvést v Ïi-
vot. Jako primá-

tor statutárního mûsta se proto sna-
Ïím vytvofiit se sv˘mi kolegy – ná-
mûstky i dal‰ími aktivními zastupi-
teli, pracovní t˘m, kter˘ se bude sna-
Ïit efektivnû plnit úkoly. Chceme bez
zbyteãn˘ch prÛtahÛ nastartovat jed-
nání, která povedou k pozitivním
zmûnám v oblasti dopravy, vzniku
nov˘ch pracovních míst a celkovû
k v‰estrannému rozvoji mûsta. 

A jaké konkrétní úkoly ãekají na
mne? Struãnû fieãeno – musím pfii-
pravit pro v‰echny zámûry finanãní
krytí. Urãitû se chci zamûfiit nejen na
vyhledávání a rozumnou správu fi-
nanãních prostfiedkÛ, ale chci pokra-
ãovat i v komunikaci s obãany mûsta
a v‰ech na‰ich místních ãástí. Nerad
bych opomíjel oblast relaxace a od-
poãinku obyvatel Pfierova. Nepova-
Ïuji proto za zbyteãnû vynaloÏené
prostfiedky vûnované na úpravu
mûstsk˘ch parkÛ ãi peníze, za které
byla vybudována cyklostezka podél
Beãvy. Hust˘ provoz cyklistÛ na ní
bûhem sezony svûdãí o její uÏiteã-
nosti. RovnûÏ postupnû realizovaná
revitalizace lagun je zárukou klid-
n˘ch procházek, sportování i her. 

Stejnû dÛleÏitá je i kultura, budu
tedy i nadále podporovat tradici kon-
certÛ a vystoupení pofiádan˘ch mûs-
tem v rámci rÛzn˘ch oslav. V‰echny
na‰e plány budou podrobnû zpraco-
vány v programovém prohlá‰ení, kte-
ré Rada mûsta Pfierova projedná
a zvefiejní poãátkem roku 2007.

V nastupujícím roce pfieji v‰em
PfierovanÛm hodnû zdraví a pfievlá-
dající uspokojení nad podobou na‰e-
ho mûsta v nejbliÏ‰ích letech.

Ing. Jiří Lajtoch

Rada a Zastupitelstvo města Přerova

na zastupitelstvo
v pondûlí 5. února 2007

v 15 hodin 
ve velkém sále 

Mûstského domu

Pozvánka
Zastupitelé mûsta Pfierova se ob-

rátili dopisem zaslan˘m dne 13. pro-
since na hejtmana Olomouckého
kraje s v˘zvou, aby podpofiil v rámci
vzájemnû prospû‰né spolupráce
s Olomouck˘m krajem zájmy na‰e-
ho mûsta.

ZdÛraznili v nûm cíle, kter˘ch
chtûjí dosáhnout v rámci rozvoje
mûsta v pfií‰tích letech. Mezi nû pat-
fií prosazovat spoleãnû budování stra-
tegick˘ch komunikací, to znamená
dálniãního obchvatu, rychlostní ko-

munikace R55 a prÛpichu. ZdÛraz-
Àují potfiebu zkvalitnûní Ïelezniãní-
ho propojení sever – jih prostfiedni-
ctvím uspí‰ení rekonstrukce Ïelez-
niãní stanice Pfierov, obojí v rámci
vytvofiení evropského multimodální-
ho koridoru. V neposlední fiadû kla-
dou dÛraz na nutnost zachování
a rozvoj leti‰tû v Pfierovû a vybudo-
vání logistického centra s terminá-
lem kombinované dopravy stfiední
Morava. V‰echny v˘‰e uvedené kroky
smûfiují ke zkvalitnûní dopravní in-

frastruktury celého regionu. Pfied-
stavitelé mûsta chtûjí s pomocí Olo-
mouckého kraje promûnit teoretické
rozvojové ambice v konkrétní reálná
stavební díla. Tím chtûjí docílit eko-
nomick˘ a územní rozvoj nejen
vlastního mûsta, ale celého regionu.
Úzkou spoluprací s Olomouck˘m
krajem hodlají mûstu navrátit jeho
prestiÏ a v˘znam v rámci celé olo-
moucké aglomerace.

Zkrácená verze dopisu 
hejtmanovi Olomouckého kraje

Přerovští zastupitelé zaslali dopis
hejtmanovi Olomouckého kraje

Krátce z jednání
radních 22. 11.
❖ Schválili zmûnu sloÏení komise

strategického rozvoje, odvolali na
vlastní Ïádost Jindfiicha Valoucha,
poslance parlamentu, b˘valého
primátora mûsta Pfierova
a Mgr. ZdeÀka Boháãe, poslance
parlamentu, b˘valého námûstka
primátora z komise strategického
rozvoje. Jako nové ãleny komise
jmenuje Mgr. ·árku Krákorovou
PajÛrkovou, námûstkyni primáto-
ra, Ing. NadûÏdu Jaãkovou , ãlen-
ku Rady mûsta Pfierova, Ing. Mar-
tina Kolafiíka, ãlena Zastupitelstva
mûsta Pfierova a p. Karla Hudeãka.

❖ Vyhlásili 4. roãník ceny Fasáda ro-
ku za realizaci ãelní fasády udûlo-
vané mûstem Pfierovem.

❖ Schválili v˘zvu k podání nabídky
a k prokázání splnûní kvalifikace
na realizaci trvalého technického
dozoru investora stavby domova
dÛchodcÛ na ul. Optická v Pfiero-
vû. Schválili vyzvané zájemce. Jed-
ná se o spoleãnosti Stavební a in-
Ïen˘rsk˘ servis s.r.o. Olomouc
(Ing. Kochta, p. Naxera), IBS Pfie-
rov s.r.o. (Ing. Sedláãek, Ing.
Schindler), AJS Janota stavitel,
Lipník nad Beãvou, COMPAKTA
invest a.s. (Ing. Oldfiich Hlobil),
Pfierov.

❖ Vzali na vûdomí informaci o povo-
lování v˘herních hracích pfiístrojÛ
pro rok 2007 a uloÏili odboru fi-
nanãnímu, ve spolupráci s odbo-
rem právním, odborem ‰kolství,
mládeÏe a tûlov˘chovy, odborem
majetku, odborem sociálních slu-
Ïeb a zdravotnictví, stavebním úfia-
dem a odborem rozvoje pfiipravit
návrh obecnû závazné vyhlá‰ky
o povolování provozování v˘her-
ních hracích pfiístrojÛ, kde bude
stanoveno vefiejnû pfiístupné mís-
to, na kterém bude provozování
v˘herních hracích pfiístrojÛ zaká-
záno.

❖ Schválili uzavfiení smlouvy o po-
skytnutí dotace ve v˘‰i 10 000 Kã
mezi Statutárním mûstem Pfierov
a spoleãností Connex Morava, a. s.,
na obnovu vozového parku MHD
v Pfierovû zakoupením nového au-
tobusu.

❖ Schválili poskytnutí finanãního
pfiíspûvku mûstu Pfierovu v rámci
oslav 750 let mûsta Pfierova.
Schválili uzavfiení darovací smlou-
vy o pfiijetí finanãního daru ve v˘-
‰i 440 000 Kã mezi statutárním
mûstem Pfierov a subjektem TEP-
LO Pfierov a. s., se sídlem Blaho-
slavova ul., Pfierov.

❖ Stanovili celkov˘ poãet zamûst-
nancÛ statutárního mûsta Pfierova,
ktefií budou zafiazeni do Magistrá-
tu mûsta Pfierova v roce 2007 na
330,7.

❖ Povûfiili Mgr. ·árku Krákorovou
PajÛrkovou, námûstkyni primáto-
ra projednáváním Ïádostí o vyhlá-
‰ení voln˘ch dnÛ v období ‰kolní-
ho vyuãování v základních ‰kolách
zfiízen˘ch statutárním mûstem
Pfierov a o pfieru‰ení nebo omeze-
ní provozu matefisk˘ch ‰kol zfiíze-
n˘ch statutárním mûstem Pfierov.

❖ Schválili poskytnutí dotace ve v˘-
‰i 4 000 Kã Oblastní charitû âer-
ven˘ Kostelec, na provoz Domova
sv. Josefa v Îirãi v roce 2007.

❖ Schválili poskytnutí dotace ve v˘-
‰i 20 000 Kã Arcidiecézní charitû
Olomouc na provoz Hospice na
Svatém Kopeãku, Sadové nám. 24,
Olomouc – Sv. Kopeãek. 

❖ Souhlasili s nákupem zastfie‰ené-
ho pódia se zábradlím a schodi‰-
tûm od firmy MusicData Velké Me-
zifiíãí v celkové cenû 1 351 372 Kã
vã. DPH 

Krátce z jednání
zastupitelů 11. 12. 
❖ Schválili spoluúãast mûsta Pfiero-

va na vyhlá‰eném dotaãním pro-
gramu Podpora terénní práce 2007

ve v˘‰i 329 000 Kã na dva terénní
pracovníky.

❖ Schválili uzavfiení smlouvy o po-
skytnutí dotace na obnovu farního
kostela sv. Máfií Magdalény v Pfie-
rovû-Pfiedmostí mezi Statutárním
mûstem Pfierovem a ¤ímskokato-
lickou farností Pfierov – Pfiedmos-
tí ve v˘‰i 80 000 Kã.

❖ Schválili rozpoãet statutárního
mûsta Pfierova na rok 2007:
pfiíjmy celkem 1 011 092 100 Kã
v˘daje celkem 1 011 092 100 Kã
z toho financování 94 673 000 Kã,

❖ UloÏili Radû mûsta Pfierova zahr-
nout do rozpoãtu statutárního
mûsta Pfierova na rok 2007 inves-
tiãní akci „Domov dÛchodcÛ“ ve
v˘‰i min. 40 000 000 Kã.

❖ Schválili uzavfiení dohody mezi
Statutárním mûstem Pfierov a ob-
cí Radslavice o úhradû neinvestiã-
ních v˘dajÛ za dojíÏdûjící Ïáky.

❖ Vyhlásili Grantov˘ program na rok
2007. Podrobnûji na stranû 5.

❖ Schválili zfiízení v˘borÛ kontrolní-
ho a finanãního. ZároveÀ stanovu-
je maximální poãet ãlenÛ v˘boru
na 11 a vyzvali ãleny Zastupitelstva,
aby v termínu do 10. ledna 2007
navrhli kandidáty na ãleny tûchto
v˘borÛ a pfiedloÏili návrhy na even-
tuální roz‰ífiení poãtu v˘borÛ.

❖ Delegovali Ing. Jifiího Lajtocha do
funkce ãlena správní rady Vysoké
‰koly logistiky o.p.s, Palackého
1380/19, Pfierov I-Mûsto.

❖ V˘zva Zastupitelstva mûsta Pfiero-
va hejtmanovi Olomouckého kra-
je RNDr. Ivanu Kosatíkovi k zá-
chranû a dal‰ímu rozvoji pfierov-
ského leti‰tû a k urychlenému fie-
‰ení dopravní situace v Pfierovû.

❖ Schválili V˘zvu Zastupitelstva
mûsta Pfierova hejtmanovi Olo-
mouckého kraje RNDr. Ivanu Ko-
satíkovi k záchranû a dal‰ímu roz-
voji pfierovského leti‰tû a k urych-
lenému fie‰ení dopravní situace
v Pfierovû.

❖ V˘zva Zastupitelstvu Olomoucké-
ho kraje. Zastupitelé mûsta Pfiero-
va po projednání nesouhlasí se za-
ãlenûním pfierovské nemocnice do
spoleãnosti Nemocnice Olomouc-
kého kraje a.s.
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� Jak obãan po-
zná, kter˘ z v˘‰e
uveden˘ch odbo-
rÛ mu mÛÏe po-
moci, pokud bude
sociální sluÏby
potfiebovat?
V zásadû lze agen-

du nového zákona rozdûlit na poskyto-
vání finanãních ãástek na sociální sluÏ-
by a na poskytování samotn˘ch sociál-
ních sluÏeb ãi poradenství v oblasti so-
ciálních sluÏeb. Odbor sociálních dávek
rozhoduje o finanãních ãástkách na
úhradu sociálních sluÏeb, tak zvaném
pfiíspûvku na péãi, a o finanãní ãástce
na ãásteãnou jednorázovou úhradu
zvlá‰tních pomÛcek pro tûÏce zdravot-
nû postiÏené obãany. Tûlesnû postiÏe-
n˘m obãanÛm lze poskytovat pfiíspûv-
ky na rÛzné pomÛcky, které umoÏÀují
jejich sebeobsluhu, samostatn˘ pohyb
nebo zachování zdravotního stavu, po-
pfiípadû pfiíspûvky na pomÛcky na pfií-
pravu a realizaci pracovního uplatnûní.

Ná‰ odbor sociálních sluÏeb
a zdravotnictví zaji‰Èuje dostupnost
informací o moÏnostech a zpÛsobech
poskytování sociálních sluÏeb na
svém území. To znamená, Ïe pracov-
nice obãanovi poradí, které sociální
sluÏby na území mûsta mÛÏe obdrÏet
a od kter˘ch poskytovatelÛ pfiípadnû
mu sociální sluÏby zprostfiedkovat. 

� Co byste poradila mimopfierovské-
mu obãanovi, kter˘ potfiebuje soci-
ální sluÏby a v obci mu je nejsou
schopni poskytnout?

KaÏdá obec zaji‰Èuje poskytování
sociálních sluÏeb osobám nebo sku-
pinám na svém území. To znamená,
Ïe mûsto Pfierov poskytuje sociální
sluÏby na území mûsta a sv˘ch míst-

ních ãástí. Pokud mimopfierovsk˘ ob-
ãan se dostane do takové sociální si-
tuace, kdy neposkytnutí okamÏité po-
moci by ohrozilo jeho Ïivot nebo
zdraví a není mu poskytnuta sociální
sluÏba v obci, Magistrát mûsta Pfiero-
va zajistí pomoc v nezbytném rozsa-
hu. To ov‰em nezbavuje obec, ve kte-
ré obãan bydlí, povinnosti zajistit so-
ciální sluÏby pro obãana, jakmile po-
mine ohroÏení jeho Ïivota a zdraví.

� Kdo v Pfierovû zaji‰Èuje sociální
sluÏby?

Sociální sluÏby zaji‰Èuje mûsto pro-
stfiednictvím sv˘ch organizací. Nej-
vût‰ím poskytovatelem jsou Sociální
sluÏby mûsta Pfierova, se sídlem
U Îebraãky 18 a Ústav sociální péãe –
Denní pobyt se sídlem v Pfierova, Pur-
kyÀova 16. Sociální sluÏby zaji‰Èují
i neziskové organizace sídlící na úze-
mí mûsta i charitativní církevní orga-
nizace, Oblastní charita Pfierov a Ar-
máda spásy Pfierov. Informace o ne-
ziskovém sektoru v oblasti sociálních
sluÏeb mÛÏe obãan obdrÏet pfiímo na
Odboru sociálních sluÏeb a zdravot-
nictví ãi v Info-Centru pro zdravotnû
postiÏené v ulici Kainarovû.

Nov˘ zákon o sociálních sluÏbách
je zcela pfievratn˘, vychází vstfiíc ob-
ãanovi a respektuje jeho vÛli. KaÏd˘
obãan si mÛÏe zvolit sociální sluÏby
dle své potfieby a závislosti na sluÏbû
a hradit ji z pfiíspûvku na péãi a z dÛ-
chodu. Subjekty, které sociální sluÏ-
by chtûjí poskytovat, musí poskyto-
vání sociálních sluÏeb registrovat na
Krajském úfiadu Olomouckého kraje
do 30. ãervna 2007. Musí splÀovat
standardy kvality sociálních sluÏeb.
Sociální sluÏby musí nabízet jen kva-
lifikovaní pracovníci. Šaf

Jak se promítne nov˘ zákon o sociálních
sluÏbách do ãinnosti Magistrátu mûsta Pfierova?
V minulém čísle Přerovských listů jsme se v rozhovoru s ředitel-
kou Služeb města Přerova PhDr. Martou Vanišovou zaměřili na
problematiku nového zákona z pohledu služeb, které poskytuje
jejich zařízení. Jak se promítne nový zákon do činnosti dvou od-
borů Magistrátu města Přerova, a to do odboru sociálních služeb
a zdravotnictví a do odboru sociálních dávek, jsme zjišťovali nej-
prve u vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví Evy Divi-
nové. Na vedoucí odboru sociálních dávek Ludmilu Hošťálkovou
se obrátíme v příštím čísle Přerovských listů.

Sociální pracovníci zprostředkovávají řadu příležitostí k setkávání seniorů

Město pořídilo pro zastupitele notebooky. V této souvislosti jsme
požádali o krátké odpovědi na několik následujících otázek
Ing. Miloše Adama, vedoucího oddělení informatiky magistrátu.

� Proã se kupova-
li notebooky?
Rada mûsta Pfie-
rova samozfiejmû
hledá cesty úspor
a zefektivnûní jed-
nání. Proto roz-
hodla o postup-

ném zavedení elektronické podpory
jednání. Jedním z krokÛ je pofiízení
pfienosné v˘poãetní techniky, která
sníÏí celkové náklady. Pfiinese v˘raz-
né úspory za tisky materiálÛ. 

� Kolik notebookÛ se pofiídilo, v ja-
ké cenû a pro koho jsou urãeny?

Celkem se pofiídilo 40 kusÛ. Z to-
ho je 35 je urãeno pro radní a zastu-
pitele. Dal‰ích 5 je urãeno pro pra-
covníky, ktefií organizaãnû zaji‰Èují
jednání rady a zastupitelstva. Celko-
vá cena ãinila 2 091 715 korun vãet-
nû DPH, to vychází 52 293 korun na
jeden notebook. 

� Nezdá se vám tato cena vysoká?
Ne. Musíme si totiÏ uvûdomit, Ïe

cena samotného notebooku ãiní vãet-
nû Windows XP Pro zhruba 31 040
korun vãetnû DPH. Zb˘vající ãástku
do v˘‰e 52 293 korun zahrnují ãtyfii
roky sluÏeb, které obsahují ãtyfii roky
záruky, servis na místû do dvou pra-
covních dní, poji‰tûní proti krádeÏi,
zniãení nebo náhodnému po‰kození.
KaÏd˘, kdo notebooky intenzivnû
pouÏívá del‰í dobu, ví, Ïe maximum

poruch se objevuje po dvou letech
provozu a technika je ãasto neopravi-
telná, nebo opravitelná neúmûrnû
draze, ãi za dlouhou dobu.

� Kdo byl dodavatel notebookÛ?
Oslovili jsme ‰est dodavatelÛ. Nej-

lep‰í nabídku mûla EMEA Telecom
s.r.o., která nabídla nejniÏ‰í cenu pfii
splnûní v‰ech poÏadovan˘ch tech-
nick˘ch parametrÛ a sluÏeb. Dal‰í
úsporu pfiinese skuteãnost, Ïe EMEA
Telecom s.r.o. zamûstnává více neÏ
padesát procent obãanÛ se zdravot-
ním postiÏením. To znamená, Ïe
úfiad v roce 2007 uspofií dal‰ích od-
hadem ‰edesát tisíc korun na odvo-
dech státu za neplnûní povinného
podílu zamûstnávání obãanÛ se zdra-
votním postiÏením. 

� Proã jste vybrali tuto konkrétní
techniku? 

Notebooky jsou urãeny pro pra-
covní ãinnost zastupitelÛ, radních
a urãen˘ch pracovníkÛ úfiadu. Proto
dÛleÏit˘m kriteriem bylo zaji‰tûní
provozuschopnosti po celou dobu
ãtyfi let, záruka, servis a poji‰tûní. Za-
dání vycházelo ze zpÛsobu práce
s pfienosnou technikou a prostorem,
kde se bude technika pouÏívat. Kro-
mû vlastní ceny pofiízení je v‰ak roz-
hodující docílení nejlep‰í celkové ce-
ny za vlastnictví. A to nám právû vy-
braná technika a uzavfiená smlouva
zajistí. red.

Co veřejnost zajímá – 
nákup notebooků pro zastupitele

Využijte služeb bezplatné poradny
Od 1. ledna 2007 ve‰el v platnost zákon o sociálních sluÏbách,

kter˘ se dotkne témûfi kaÏdého zdravotnû postiÏeného obãana. Po-
kud se chcete dozvûdût více o nastávajících zmûnách, nebo pokud
máte dotazy i z dal‰ích oblastí Ïivota s postiÏením (odstraÀování ba-
riér, pfiíspûvky, pomÛcky, zamûstnání...), vyuÏijte bezplatnou tele-
fonní linku poradny Paragrafík – 800 100 250 nebo poradnu na
www.ligavozic.cz. 

Projekt je uskuteãnûn díky podpofie z programu Transition Facility EU.

Oddávajícího si můžete vybrat
V nastávajících ãtyfiech letech bude novomanÏele oddávat osm zástupcÛ

Statutárního mûsta Pfierova.
Ze zákona jsou vedením svatebního obfiadu zmocnûni primátor, jeho zá-

stupci a povûfiení ãlenové zastupitelstva. V tomto volebním období je to pri-
mátor Jifií Lajtoch, námûstkové primátora Elena Grambliãková, Josef Kulí-
‰ek a ·árka Krákorová PajÛrková, dále zastupitelka Marta Valenãíková, rad-
ní NadûÏda Jaãková a âestmír Hlavinka. Tuto ãestnou funkci bude v pfií‰tích
letech zastávat i poslanec Jindfiich Valouch. Na jednotlivé dny jsou jiÏ vy-
psána jména oddávajících. Pfierované, ktefií plánují svatbu, se v‰ak mohou
s konkrétním oddávajícím domluvit, aby pro nû tuto sluÏbu vykonal i mimo
urãen˘ termín. red.
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„Cel˘ projekt jsme pfiipravili
tak, aby splÀoval poÏadavky na
pfiidûlení dotace z Fondu sou-
drÏnosti Evropské unie. Po té-
mûfi dvouletém období pfiíprav,
které znamenaly zpracování zá-
mûru a Ïádosti, vãetnû nejrÛz-
nûj‰ích finanãních a enviro-

mentálních posudkÛ, sloÏitém projednávání
a schvalování na ãeské stranû a následném zpfies-
nûní dle poÏadavkÛ Evropské komise, byla na‰e Ïá-
dost schválena Evropskou komisí v prosinci roku
2005. Tím spoleãnost získá dotaci aÏ 225 milionÛ
korun na pfiípravu a vlastní realizaci celého pro-
jektu. Na financování projektu se budou také po-
dílet mûsta Hranice a Kojetín, SFÎP a VaK Pfierov
vlastními zdroji a úvûrem,“ informoval fieditel spo-
leãnosti Ing. Miroslav Dundálek a dodal, Ïe vlastní
realizace stavby bude zahájena v únoru 2007 a do-
konãena v záfií 2009. Na základû vefiejné obchodní
soutûÏe byl vybrán zhotovitel stavby, kter˘m je
OHL ÎS,a.s. a náklady na celou stavbu dosáhnou
témûfi pÛl miliardy Kã. DÛleÏit˘m úãastníkem v˘-
stavby bude i tak zvan˘ správce stavby, kter˘m bu-
de sdruÏení firem Centroprojekt, a.s. a VRV, a.s.

� MÛÏete ãtenáfiÛm pfiiblíÏit podobu a rozsah chy-
stané rekonstrukce? 

Ve mûstû Pfierovû bude stavba zahrnovat re-
konstrukci nevyhovujících nebo technicky opo-
tfieben˘ch kanalizaãních sbûraãÛ tak, aby mohly
nadále plnit spolehlivû svoji funkci. Rekonstruk-
ce sbûraãÛ budou v Pfierovû provádûny v pfieváÏ-
né mífie bezv˘kopovou metodou – vyvloÏkováním
vnitfiní stûny stoky sklolaminátovou vloÏkou. Cel-
kem bude vloÏkování provedeno v délce 1 696

metrÛ a otevfien˘m v˘kopem bude provedena re-
konstrukce stok v délce 658 metrÛ. Tyto stavební
práce budou probíhat v ulicích Komenského, ná-
bfieÏí PFB, Velké Novosady, Kojetínská a Dvofiá-
kova. NejsloÏitûj‰ím úsekem bude pfii provádûní
stavby sbûraã v Komenského ulici. Vnitfiní profil
sbûraãe je vejãit˘ o rozmûrech 1200/1800 mm
a postupnû se proti spádu redukuje na 1100/1650
mm. Souãasnû se sbûraãem budou vyvloÏkovány
i ãásti napojujících se uliãních stok a novû budou
vybudovány revizní ‰achty. SloÏitou záleÏitostí
bude pfiedev‰ím pfieãerpávání pfiitékajících od-
padních vod z horních úsekÛ kanalizace, z boã-
ních ulic a také nemovitostí v místech, kde bude
právû probíhat vloÏkování.

� Jaká pfiípadná omezení budou spojena s rekon-
strukcí kanalizace?

Provádûní stavebních prací si vyÏádá i v˘razné
omezení provozu na komunikacích, zejména v Ko-
menského ulici. Stavba bude ve mûstû probíhat po
dílãích úsecích tak, aby dopady dopravních ome-
zení byly co nejvíce eliminovány. Pfiesto se v‰ak
nevyhneme dílãím uzavírkám jízdních pruhÛ a ta-
ké objíÏìkám. I pfies tyto negativní vlivy, které pfií-
mo obãané v dobû v˘stavby pocítí, je v‰ak realiza-
ce této stavby nezbytnû nutná. Je zvolena techno-
logie, která umoÏní relativnû rychl˘ postup v˘-
stavby, pfii minimálním omezení Ïivota v dotãe-
n˘ch ulicích. Provádût v˘stavbu nové stoky v Ko-
menského ulici klasickou technologií – otevfien˘m
v˘kopem je v souãasnosti prakticky nemoÏné. Pfied
vlastním zahájením stavby v únoru 2007 budeme
obãany podrobnû informovat o postupu v˘stavby.

Eva Šafránková

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. připravila projekt s názvem Zlepšení kva-
lity vod v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravy, který podstatně zlepší podmínky pro od-
vádění odpadních vod a jejich čištění a přispěje ke zlepšení čistoty vod v povrchových
tocích. Do projektu jsou zahrnuty stavby, řešící dostavbu a rekonstrukci kanalizace v Ko-
jetíně, rekonstrukci některých kanalizačních sběračů v Přerově, výstavbu splaškové ka-
nalizace v Drahotuších a rekonstrukci čistírny odpadních vod v Lipníku nad Bečvou.

V letošním roce čeká Přerov
rekonstrukce kanalizace

Upozornûní pro obãany

Uzavfiení lávky u sokolovny
Dne 31. prosince od 13 do 16 hodin bude uza-

vfiena lávka u sokolovny (Tyr‰Ûv most). DÛvodem
uzavírky je hrozící nadmûrné zatíÏení lávky v sou-
vislosti s konáním Silvestrovské show otuÏilcÛ
a potápûãÛ.
Rekonstrukce mostu Legií

Nejv˘znamnûj‰í akcí na pozemních komunika-
cích, která si vyÏádala dlouhodobou uzavírku, je roz-
‰ífiení mostu Legií. V souãasnosti se na stavbû pro-
vádí nová mostovka, vyvrtávají kotvy, pfiekládá ve-
fiejné osvûtlení, kanalizace a parovod. V mûsíci led-
nu se bude pokraãovat ve vrtacích pracích, zvedání
mostovky a dal‰ích drobn˘ch ãinnostech dle klima-
tick˘ch podmínek. S v˘stavbou mostu je spojena
i uzavírka nábfieÏí PFB. V dne‰ních dnech (polovina
prosince, pozn. red.) byl na uzavfieném úseku uvol-

nûn prÛjezd autobusÛ, pro ostatní dopravu bude
uzavírka nábfieÏí PFB platit do 15. bfiezna 2007.

Plánované uzavírky, rekonstrukce a stavební práce

Grantov˘ program na rok 2007
JiÏ od roku 2000 mûsto schvaluje grantov˘

program, jehoÏ cílem je podpora projektÛ v ob-
lastech sportu, sociálních sluÏeb, zdravotnictví,
kultury, vzdûlávání (dfiíve volného ãasu) a Ïivot-
ního prostfiedí. 

Magistrát mûsta Pfierova upozorÀuje v‰echny zá-
jemce o poskytnutí finanãních prostfiedkÛ z rozpo-
ãtu statutárního mûsta Pfierova, Ïe je moÏné Ïádat
o grant formou vypracovan˘ch projektÛ. Îádosti
o grant se podávají na pfiedti‰tûn˘ch formuláfiích
v termínu do 12. února 2007 na adresu Magistrát
mûsta Pfierova, Odbor ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘-
chovy, Pracovi‰tû mládeÏe a tûlov˘chovy (pro ob-
last sportu), Odbor sociálních sluÏeb a zdravot-
nictví (pro oblasti sociálních sluÏeb a zdravotnic-
tví), Kanceláfi primátora (pro oblast kultury, vzdû-
lávání a Ïivotního prostfiedí), Bratrská 34, 750 11
Pfierov 2. V pfiípadû osobního podání musí b˘t Ïá-
dosti zaevidovány na podatelnû Magistrátu mûsta
Pfierova nejpozdûji 12. února 2007 do 17 hodin.
V pfiípadû zaslání Ïádostí po‰tou je rozhodující pro
dodrÏení termínu uzávûrky datum po‰tovního ra-
zítka, nejpozdûji 12. únor 2007. Pfiedti‰tûné for-
muláfie lze vyzvednout od 12. ledna 2007 na pfií-
slu‰n˘ch odborech Magistrátu mûsta Pfierova nebo
v Mûstském informaãním centru. V˘bûr projektÛ
odhlasují zastupitelé na dubnovém zasedání.

foto Miroslav Rozkošný

Obchodní akademie
zahájila kurz češtiny
pro cizince

Pfierovská Obchodní akademie a Jazyková ‰ko-
la má dlouholetou tradici ve v˘uce cizích jazykÛ.
Letos v‰ak poprvé otevfiela na jazykové ‰kole
i kurz ãe‰tiny pro cizince, kter˘ se setkává se stá-
le vût‰ím zájmem zahraniãní vefiejnosti.

„Kurz je urãen v‰em cizincÛm bez ohledu na to,
jak˘ je jejich matefisk˘ jazyk. V˘uka probíhá v ães-
kém jazyce za vydatné podpory názorn˘ch mate-
riálÛ ve ‰piãkovû vybavené uãebnû. PomÛckou pfii
studiu jsou jak uãebnice urãené pfiímo cizincÛm,
tak i doplÀkové materiály, vytvofiené pfiímo „na
míru“ jejich uãitelkami Mgr. Lenkou Mike‰ovou
a PhDr. Hanou Kopeãnou, které mají v aprobaci
bohemistiku v kombinaci s cizím jazykem. Poslu-
chaãi si osvojují základy ãeské gramatiky, nejuÏí-
vanûj‰í slovní zásobu a také se blíÏe seznamují
s reáliemi zemû, ve které pob˘vají. Cílem tohoto
kurzu je usnadnit na‰im zahraniãním spoluobãa-
nÛm komunikaci v bûÏn˘ch situacích kaÏdoden-
ního Ïivota“, informovala nás fieditelka ‰koly Ing.
Hana ·tûpanovská. Kurz ãe‰tiny pro cizince je or-
ganizován ve spolupráci s Magistrátem mûsta Pfie-
rova a SdruÏením obãanÛ zab˘vajících se emi-
granty. Šaf

Využijte možnosti
získat grant
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inzerce

Rozhovor s Ing. Marcelou Novotnou, vedoucí oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší Magistrátu města Přerova

KONTEJNERY MĚNÍ BARVY
Na aktuální téma

■ Občané Přerova do-
posud třídí odpad do
kontejnerů, které se ba-
revně odlišují od sběr-
ných nádob používa-
ných v ostatních obcích
a městech Olomoucké-
ho kraje i v celé České

republice. Od ledna 2007 dochází ke
sjednocení. Co to znamená v praxi?

Odlišná barevnost některých kontejnerů
na tříděný odpad v Přerově způsobuje ze-
jména problémy v možnosti využívat osvě-
tové a propagační kampaně, které za účelem
propagace třídění odpadů zajišťuje autori-
zovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s.,
Ministerstvo životního prostředí ČR i Olo-
moucký kraj. Začali jsme proto jednat o sjed-
nocení barevnosti kontejnerů. Technické
služby města Přerova mají do konce roku
2006 zajistit správné barevné označení všech
nádob na tříděný odpad v našem městě.

■ Kolik finančních prostředků si tato ak-
ce vyžádala?

Zhruba dva milióny korun. Na nákup no-
vých kontejnerů poskytl EKO-KOM, a.s. 600
tisíc korun, Olomoucký kraj přispěl částkou
170 tisíc korun z pilotního projektu „Inten-
zifikace odděleného sběru a zajištění využi-
tí komunálního odpadu včetně jeho obalo-
vé složky.“ Akci financuje i město Přerov,
které zdroje čerpá z odměn za vytříděné vy-
užitelné složky komunálního odpadu. Tyto
prostředky získáváme od společnosti EKO-
KOM, a.s. a jsou účelově vázány, tzn. že je
lze použít pouze pro účely související se
systémem sběru využitelných složek komu-
nálního odpadu.

■ Jak tedy budeme od ledna příštího ro-
ku třídit?
PET-láhve a NÁPOJOVÉ KARTONY 
do kontejnerů žluté barvy.

PAPÍR do kontejnerů modré barvy 
nebo do kontejnerů s modrým víkem.

SMĚSNÉ SKLO do kontejnerů zelené barvy
nebo do kontejnerů se zeleným víkem.

■ Nové barevné značení kontejnerů
umožní městu nejen využívání všech
osvětových a propagačních kampaní za-
měřených na třídění odpadu, ale při-
spěje i ke zvýšení počtu stanovišť na tří-
děný odpad. 

Jak je zřejmé z přiložené tabulky, počet
těchto kontejnerů roste. Město se nadále
snaží stanoviště rozšiřovat, případně budo-
vat nová hnízda pro sběrné nádoby na tří-
děný odpad tak, aby občané měli tato sta-
noviště v přijatelné docházkové vzdálenosti. 

■ Co považujete za největší problém při
třídění komunálního odpadu v Přerově?

I když je třídění komunálního odpadu
v Přerově na dobré úrovni, nelze přehléd-
nout problémy, s nimiž se Technické služby
města Přerova potýkají. Setkáváme se s ne-
kázní, kdy někteří občané do kontejnerů na
tříděný odpad vhazují zbytkový odpad. 

V kontejnerech na směsné sklo se objevu-
je například drátosklo, keramika nebo zr-
cadla. Ani jeden z uvedených odpadů sem
nepatří! Do kontejnerů na papír lidé často
nesprávně vhazují použité papírové pleny
nebo znečištěný papír. Když navíc do neza-
vřeného kontejneru naprší, i noviny, karto-
ny a další papír, který by se k dalšímu zpra-
cování hodil, déšť znehodnotí a tak bohužel
skončí na skládce. U kontejnerů s papírem se
navíc setkáváme s nešvarem, kdy je někteří
jedinci vybírají. Přitom přebírání a vybírání
kontejnerů je přímo zakázáno obecně zá-
vaznou vyhláškou města. Snažíme se infor-
movat veřejnost formou různých letáků, jak
a co mají třídit. Chtěla bych touto cestou ob-
čany požádat, aby dodržovali určitou kázeň
při třídění odpadů. Čím více jich vytřídíme,
tím méně zatížíme naše životní prostředí… 

(IKR)

■ Množství vytříděného odpadu 
v Přerově (v kg na občana)

Rok PAPÍR SKLO PET-láhve

2005 11,16 7,3 3,4

2004 7,47 5,9 3,25

2003 3,43 6,2 3,34

■ Náš cíl do roku 2010
Město Přerov má zpracován Plán odpado-

vého hospodářství na období 2006–2010 (dá-
le jen POH), který musí respektovat celkový
legislativní rámec platný v ČR pro nakládání
s odpady a závaznou část POH Olomoucké-
ho kraje(ten zase POH ČR). 

Návrh opatření pro město Přerov vychází
z opatření POH Olomouckého kraje a sta-
noví zvýšení třídění využitelných složek ko-
munálních odpadů v roce 2010 následovně:

PAPÍR SKLO PLASTY

17,4 kg/občan 13,2 kg/občan 7,0 kg/občan

■ Počet kontejnerů na tříděný odpad
v Přerově

Papír Sklo PET-láhve

Červenec 2004 192 189 196

Prosinec 2006 222 218 230

ZAPAMATUJME SI! PET-láhve a nápojové kartony patří do kontejnerů žlu-
té barvy. Papír do modrých kontejnerů a kontejnerů, jež jsou opatřeny modrým víkem. Ze-
lené kontejnery a kontejnery se zeleným víkem jsou určeny pro směsné sklo.
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Na to, jak se dotknou tyto zmûny
obãanÛ Pfierova, jsme se zeptali ve-
doucí odboru financí Oldfii‰ky Sed-
láãkové.

„Od 1. ledna 2007 nab˘vá úãin-
nosti nová obecnû závazná vyhlá‰ka
mûsta Pfierova o místním poplatku za
provoz systému shromaÏìování, sbû-
ru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a od-
straÀování komunálních odpadÛ.
Oproti dosavadní vyhlá‰ce dochází ke
zmûnû sazby poplatku, kter˘ se zvy-
‰uje o 8 korun na ãástku 475 korun.
Poplatníci, ktefií mají ve vlastnictví
stavbu urãenou nebo slouÏící k indi-
viduální rekreaci, ve které není k tr-
valému pobytu hlá‰ena Ïádná fyzic-
ká osoba, budou povinni za odpad
v pfií‰tím roce uhradit stejnou ãást-
ku jako dosud, a to 250 korun. Osvo-
bození od poplatkové povinnosti
u osob, které jsou ve v˘konu trestu
odnûtí svobody nebo ve vy‰etfiovací
vazbû, nebo se zdrÏují v zahraniãí dé-
le neÏ ‰est mûsícÛ za úãelem studia
nebo zamûstnání, nebo trvalého po-
bytu v zahraniãí, zÛstává zachováno.
U osvobození z dÛvodu dlouhodobé-
ho pobytu v zahraniãí se upfiesÀuje
délka ãasového období, a to na ‰est

mûsícÛ nepfietrÏitû. Dále dochází
k prodlouÏení lhÛty z 15 dnÛ na 30
dnÛ pro doloÏení rÛzn˘ch dokladÛ
pro uplatnûní nároku na osvobození
od poplatku a pro oznámení vzniku
nebo zmûny trvalého pobytu“, vy-
svûtlila Oldfii‰ka Sedláãková.

„Pro uplatnûní vzniku nároku na
osvobození z v˘‰e uveden˘ch dÛvodÛ
je nutné doloÏit doklady prokazující
pobyt mimo trvalé bydli‰tû podle
konkrétní skuteãnosti, a to potvrze-
ní VûzeÀské sluÏby âR o v˘konu tre-
stu odnûtí svobody nebo o vy‰etfiova-
cí vazbû, potvrzení o studiu v zahra-
niãí, potvrzení zamûstnavatele o pra-
covním pomûru v zahraniãí, potvr-
zení o vykonávané zahraniãní stáÏi,
potvrzení o trvalém pobytu v zahra-
niãí nebo potvrzení o placení poji‰-
tûní pro pobyt v zahraniãí. K dokla-
du v cizím jazyce musí b˘t pfiipojen
pfieklad textu v jazyce ãeském. Ve v˘-
jimeãn˘ch pfiípadech je moÏno do-
klady o pobytu v zahraniãí nahradit
písemn˘m ãestn˘m prohlá‰ením po-
platníka o jeho pobytu mimo území
âR“, informovala nás vedoucí odbo-
ru financí a dodala, Ïe doklady není
nutné znovu pfiedkládat, pokud jiÏ

byly doloÏeny do 31. prosince 2006
a t˘kají se i roku 2007.

Splatnost poplatku zÛstává za-
chována do konce ãervna, to zname-

ná do 30. ãervna 2007.
V pfiípadû vzniku poplat-
kové povinnosti po tom-
to datu je poplatek splat-
n˘ do 15 dnÛ od vzniku
poplatkové povinnosti.
Abychom usnadnili po-
platníkÛm placení, budou
tak jako dosud rozesílány
po‰tovní poukázky v prv-
ním ãtvrtletí roku 2007.
Poplatek je moÏno hradit
bezhotovostnû nebo v ho-
tovosti na kterékoliv po-
kladnû Statutárního mûs-
ta Pfierova, a to v Bratrské
ul. ã. 34, ve Smetanovû
ul. ã. 7 nebo na nám. T.
G. Masaryka ã. 16. 
Poznámka: Celková v˘‰e
pohledávek na poplatku

za komunální odpad ãiní od roku
2003 ke dne‰nímu dni 5 257 368 Kã.
Na této ãástce se podílí 5 208 dluÏní-
kÛ, obyvatel mûsta Pfierova. Šaf

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů má
za sebou již téměř pětiletou historii. Byl zaveden 1. ledna 2002
obecně závaznou vyhláškou. Ta se každoročně mění s ohledem
na výši skutečně vynaložených nákladů v předchozím roce.

„V minul˘ch letech byl návrh roz-
poãtu ve v˘dajové ãásti zpracován na
základû poÏadavkÛ jednotliv˘ch od-
borÛ. Tento zpÛsob projednávání ná-
vrhu rozpoãtu byl pomûrnû nároãn˘
na ãas. Od roku 2006 jsme zvolili ji-
n˘ zpÛsob tvorby rozpoãtu. Postupu-
jeme tak, Ïe nejdfiíve je sestavena pfií-
jmová strana rozpoãtu. Ze zji‰tûné-
ho objemu finanãních prostfiedkÛ
jsou pak vyãlenûny smluvnû podlo-
Ïené v˘daje, v˘daje na pfiecházející
investiãní akce na první dva mûsíce
roku a úãelové prostfiedky. Zb˘vající
finanãní prostfiedky jsou rozdûleny
jednotliv˘m odborÛm a organizacím,
a to jednou ãástkou, ne dle jednotli-
v˘ch odvûtví. Tato ãástka vychází
z návrhu rozpoãtu roku 2006 a je
zv˘‰ená o pfiirozen˘ nárÛst, kter˘ ãi-
ní ãtyfii procenta. Tento zpÛsob
umoÏÀuje, Ïe odvûtvové odbory sa-
my navrhnou priority a pfierozdûlení
dle jednotliv˘ch odvûtví“, vysvûtlila
Oldfii‰ka Sedláãková.

„Návrh rozpoãtu statutárního
mûsta Pfierova na rok 2007 je tedy
pfiedkládán jako pfiebytkov˘. Po za-
pojení finanãních prostfiedkÛ na splá-
cení jistin úvûrÛ z minul˘ch let je
pfiedkládán tak, Ïe pfiíjmy se rovnají
v˘dajÛm, a to ve v˘‰i 1 011 092 100
korun. Oproti roku 2006 se jedná
o zv˘‰ení pfiibliÏnû o 210 milionÛ ko-
run, a to zejména v dÛsledku zmûn
zákonÛ v sociální oblasti a vratek
pfiechodné finanãní v˘pomoci do
Fondu rozvoje bydlení ve v˘‰i 57 735
tisíc korun. Tuto bezúroãnou fi-
nanãní v˘pomoc mûsto obdrÏelo v le-
tech 1996 a 1997 a slouÏila na po-
skytování pÛjãek z fondÛ bydlení. Na
pfiecházející investiãní akce a na roz-
bûh nov˘ch investiãních akcí je vy-
ãlenûno v rozpoãtu 20 milionÛ ko-
run. Pfiedpokládá se v‰ak, Ïe v prÛ-
bûhu prvního ãtvrtletí bude fie‰en ná-
vrh rozpoãtu investiãních akcí na rok
2007“, informovala vedoucí odboru
financí. Šaf

❖ 400 000 Kã Tûlov˘chovná jedno-
ta Pozemní stavby Pfierov-Pfied-
mostí na provoz sportovní haly
v Pfiedmostí

❖ 400 000 Kã Sportovní klub Pfie-
rov na provoz sportovní haly a ha-
ly stolního tenisu 

❖ 180 000 Kã Tûlocviãná jednota
Sokol Pfierov na provoz sokolovny 

❖ 125 000 Kã Sportovní klub Îera-
vice na provoz sportovní haly

❖ 150 000 Kã TJ SPARTAK P¤E-
ROV na provoz kuÏelny, lodûnice
a atletického oválu vãetnû sektorÛ
technick˘ch disciplín,

❖ 100 000 Kã Tenisov˘ klub Preco-
lor Pfierov na provoz tenisov˘ch
hal,

❖ 200 000 Kã AUTO KLUB P¤E-
ROV-Mûsto v AâR na provoz tra-
tû v areálu Pfierovské rokle,

❖ 75 000 Kã Fotbalov˘ klub Kozlo-
vice, na provoz fotbalového hfii‰tû,

❖ 900 000 Kã Pfierovsk˘ volejbalo-
v˘ klub, na sportovní ãinnost,

❖ 500 000 Kã Fotbalov˘ klub mlá-
deÏe Pfierov, na sportovní ãinnost,

❖ 3 868 000 Kã Hockey club MI-
NOR 2000 Pfierov na úhradu ná-
jemného ledové plochy zimního
stadionu v Pfierovû,

❖ 40 000 Kã âesk˘ svaz metané,
(pro Okresní svaz metané Pfierov)
na úhradu nájemného ledové plo-
chy zimního stadionu v Pfierovû,

❖ 200 000 Kã Tenisov˘ klub Preco-
lor Pfierov, na organizaci kultur-
nû sportovní akce Zlat˘ kanár,

❖ 200 000 Kã Nadaãní fond Gená-
ãek, na organizaci kulturního pro-
gramu v rámci akce MOSTY 2007,

❖ 225 000 Kã Armáda spásy, na ãin-
nost spojenou s romsk˘m etni-
kem, sociálnû slab˘mi rodinami,

❖ 225 000 Kã Centrum v˘chovy
a vzdûlávání mentálnû postiÏe-
n˘ch, na provoz organizace,

❖ 700 000 Kã âesk˘ ãerven˘ kfiíÏ -
oblastní spolek Pfierov, na provoz
ubytovny pro bezdomovce, o‰aco-
vacího stfiediska, krizového cent-
ra pro Ïeny, humanitární ãinnost
a preventivní ãinnost – v˘uku dû-
tí a mládeÏe v první pomoci,

❖ 225 000 Kã KAPPA-HELP – obãan-
ské sdruÏení, na ãinnost kontaktní-
ho a krizového centra, na zaji‰tûní te-
rénních programÛ a na ãinnost rom-
ského komunitního centra,

❖ 460 000 Kã Oblastní charita Pfie-
rov, na provoz charitní o‰etfiova-
telské a peãovatelské sluÏby, ob-
ãanské poradny, klubu SPOLU,
Romského komunitního centra,
humanitárního skladu nábytku
a dûtského ‰atníku, chránûné díl-
ny sv. Tereziãky,

❖ 115 000 Kã SdruÏení MOST K ÎI-
VOTU, na provoz chránûné dílny,
agentury podporovaného zamûst-
nání, integrované zájmové ãinnos-
ti a sociálnû terapeutické dílny,

❖ 200 000 Kã Svaz tûlesnû postiÏe-
n˘ch v âR – místní organizace
Pfierov, na provoz INFO – Centra
a na ãinnost sdruÏení.

Rozpočet města 
na rok 2007 byl schválen

Za komunální odpad zaplatíme více

Zastupitelé na svém prosincovém jednání schválili rozpočet měs-
ta Přerova na rok 2007. Se žádostí o bližší informace jsme se ob-
rátili na vedoucí odboru financí Oldřišku Sedláčkovou.

Z rozpočtu města Přerova na rok 2007 byly vyčleněny
přímé finanční podpory a granty pro následující
subjekty z oblasti sportu, kultury, vzdělávání,
životního prostředí, sociálních služeb a zdravotnictví

ilustrační foto Jan Čep
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Rozhovor s PhDr. Jifiím Lapáãkem, drÏitelem Ceny mûsta Pfierova – Medaile J. A. Komenského

� Pane doktore, co vás do Pfierova
pfiivedlo?

Narodil jsem se v Pacovû na âes-
komoravské vrchovinû. Mûl jsem blíz-
ko do Pelhfiimova, okresního mûsta,
i do Tábora, kter˘ mnû jiÏ od mládí
pfiitahoval, nejdfiíve jako velké mûsto,
plné kulturních akcí, pozdûji i jako
mûsto plné architektonick˘ch pamá-
tek a d˘chající historií. KdyÏ jsem se
seznámil s manÏelkou, která je z Pfie-
rova, plánovali jsme, Ïe se usadíme
právû v Tábofie, protoÏe to v manÏel-
ãin˘ch oãích bylo nesrovnatelnû krás-
nûj‰í a pfiíjemnûj‰í mûsto neÏ Pfierov.
Ale osud tomu chtûl jinak. 

� Osudem je i va‰e profese historika
a archiváfie, nebo jste se na své Ïivot-
ní poslání jiÏ od dûtství pfiipravoval?

Nepatfiím k tûm, ktefií mûli odmala
jasno v tom, co chtûjí dûlat. Na gym-
náziu v Pelhfiimovû jsem byl v huma-
nitní tfiídû, poslední, která zde byla
otevfiena. Vybral jsem si ji pfiedev‰ím
proto, Ïe jsem si nerozumûl s mate-
matikou a ani jiné pfiírodovûdné pfied-
mûty nebyly mojí silnou stránkou. Na
druhé stranû jsem hodnû ãetl, zajímal
se o literaturu a jazyky. Tímto smû-
rem se ubíraly mé zájmy, ov‰em stu-
dium uãitelství s tímto zamûfiením mi
‰vagrová rozmluvila, takÏe jsem si vy-
bral jednooborovou historii a katedru
historie Filozofické fakulty Univerzi-
ty Palackého v Olomouci. Zde jsem se
po urãitém váhání vydal na cestu re-
gionální historie.

� MÛÏete b˘t konkrétní?
Po studiích jsem nastoupil na teh-

dej‰ím Okresním národním v˘boru
v Pelhfiimovû na odboru kultury jako
inspektor. Po tfiech mûsících jsem ale
ode‰el na základní vojenskou sluÏbu
a je‰tû bûhem vojny jsem rozvázal
pracovní pomûr a na‰el si místo
v pfierovském muzeu, tehdy se jme-
novalo Okresní vlastivûdné muzeum
J. A. Komenského. Pracoval jsem na
oddûlení dûjin ‰kolství, kde jsem
spravoval mimo jiné i vzácná kome-
niana, staré tisky a archiválie. Právû
osoba Komenského a dûjiny jednoty
bratrské ve mnû vzbudily opravdov˘
zájem o pfierovskou historii. V roce
1991, v dobû pfiíprav na oslavy 500.
v˘roãí narození J. A. Komenského,
jsem také zmûnil zamûstnání, pfie‰el
jsem ze zámku pfies Horní námûstí
do okresního archivu, kter˘ tu mûl
tehdy svoji budovu. Po dvou letech

jsem po dr. Vojtûchu Cekotovi pfie-
vzal funkci fieditele.

� Historie je pro nûkoho velice nud-
ná, pro jiné poutavá, aÏ dramatická
záleÏitost. Co vás na historii Pfiero-
va zajímá? 

Zastávám názor, Ïe v kaÏdém mís-
tû, byÈ sebemen‰ím, kde Ïijí lidé, se
najde z hlediska historie nûco zají-
mavého. Tím spí‰e v pfiípadû Pfiero-
va. Zde si zase myslím, Ïe to nejzají-

mavûj‰í z historie Pfierova nás je‰tû
ãeká, naráÏím tím na archeologické
nálezy. Je stále zfiejmûj‰í, Ïe geogra-
fická poloha pfiedurãovala Pfierov
hrát v urãit˘ch ran˘ch etapách v˘vo-
je spoleãnosti na území Moravy vel-
mi dÛleÏitou roli. Je to takové mé
pfiání doãkat se skuteãnû v˘znamné-
ho objevu z období Velkomoravské
fií‰e na území mûsta, protoÏe vûfiím,
Ïe Pfierov byl tím centrem fií‰e na se-
ver od Mikulãic a Starého Mûsta
u Uherského Hradi‰tû. Vedou mû
k tomu nûkteré skuteãnosti, zazna-
menané pak v tûch nejstar‰ích píse-
mn˘ch pramenech, napfiíklad Pfierov
vystupuje jako jedno ze ‰esti církev-
nû správních center na Moravû ve 12.
století. To nemÛÏe b˘t jen tak z ni-
ãeho, to pfiedpokládá del‰í v˘voj
v tomto smûru. Potvrzují to pak také
v daleko mlad‰ích pramenech zmín-
ky o pradávné slávû Pfierova. Zde je

tfieba si pfiipomenout v˘rok pfierov-
ského rodáka Jana Blahoslava, kter˘
ve své Gramatice ãeské zmiÀoval sla-
vnou minulost Pfierova, spojenou
s existencí velkého mnoÏství kostelÛ. 

� Z vlastní zku‰enosti vím, Ïe
v okresním archivu rádi pomÛÏete
badatelÛm. Co je dal‰í náplní práce
va‰eho archivu?

Ve vefiejnosti panuje mylná pfied-
stava, Ïe náplní práce archiváfiÛ je
péãe o staré listiny a mûstské knihy,
cechovní privilegia a jiné vzácné ar-
chiválie. Skuteãností je, Ïe tfii ãtvrti-
ny archivního materiálu, kter˘ je
uloÏen˘ v archivu (jedná se o 4 500
bûÏn˘ch metrÛ), jsou archiválie

vzniklé po roce 1850 z ãinnosti stát-
ních orgánÛ, jako byly okresní úfia-
dy, okresní národní v˘bory, soudy.
Práce archiváfie zaãíná vlastnû je‰tû
pfied tím, neÏ se k nám archiválie do-
stanou, a to kontrolou v˘konu spiso-
vé sluÏby u pÛvodcÛ. Následuje skar-
taãní fiízení, pfii kterém se z velkého
mnoÏství dokumentÛ vybírají ty, kte-
ré pro svoji trvalou hodnotu budou
zaevidovány jako souãást národního
archivního dûdictví a uloÏeny v ar-
chivu. Zde pak dochází k jejich tfií-
dûní, pofiádání a vypracování archiv-
ní pomÛcky, která slouÏí badatelÛm
v orientaci po archivním materiálu.
To uÏ se dostáváme k dal‰í ãinnosti,
která je spojena s uspokojováním ba-
datelÛ. K práci archiváfiÛ také patfií
péãe o fyzick˘ stav archiválií a vlast-
ní odborn˘ v˘zkum archivních pra-
menÛ, jehoÏ v˘sledkem je pak publi-
kaãní ãinnost na rÛzn˘ch úrovních.

� Lidé se na vás ãasto obracejí.
S ãím jim mÛÏete pomoci?

Rozdûlujeme si náv‰tûvníky archi-
vu na dvû skupiny, a to Ïadatele a ba-
datele. V prvním pfiípadû jde o úfied-
ní záleÏitosti, vyÏadující napfiíklad
vystavení kopie vysvûdãení nebo po-
tvrzení o náv‰tûvû ‰koly, vyhledání
archiválií k majetkoprávním sporÛm
nebo stavební dokumentaci. Je tfieba
fiíci, Ïe ne v‰echny Ïádosti lze uspo-
kojit, protoÏe co nebylo do archivu
pfiedáno úfiední cestou od pÛvodce,
tak tam nemÛÏe b˘t. NaráÏím tím na
pfiípady, kdy v dÛsledku nesprávného
vedení spisové sluÏby do‰lo ke zniãe-
ní dokumentÛ u pÛvodce. 

Badatelé pak jsou pro nás ti, ktefií
mají nûjak˘ hlub‰í zájem o vyuÏívá-
ní archiválií a nav‰tûvují nás del‰í do-
bu. Jde napfiíklad o studenty, ktefií
z na‰eho materiálu zpracovávají se-
minární, roãníkové, popfiípadû diplo-
mové práce. Jsou to také zájemci
o regionální historii, ktefií buì pro
své potû‰ení, nebo i s cílem v˘sledky
sv˘ch bádání publikovat, zpracová-
vají rÛzná vlastivûdná témata. Rádi
s nimi spolupracujeme a poskytuje-
me jim prostor v archivním sborní-
ku. Zájemce o dnes oblíbené rodo-
pisné bádání mÛÏeme uspokojit jen
z ãásti, protoÏe matriky narozen˘ch,
sÀatkÛ i úmrtí jsou uloÏeny v Zem-
ském archivu Opava, v pfiípadû na‰e-
ho regionu pak na pracovi‰ti v Olo-
mouci.

� Myslíte, Ïe máte pro svoji práci
v archivu dobré podmínky?

Do roku 1996 bylo archivnictví na
pfierovském okrese v dosti svízelné
situace, pfiedev‰ím po stránce vhod-
ného uloÏení archiválií. Depozitáfie
archivu se nacházely od Lobodic pfies
tovaãovsk˘ zámek, Pfierov, piaristic-
kou kolej v Lipníku aÏ po zámek
v Pot‰tátû. Po v˘stavbû moderní ar-
chivní budovy v Henãlovû byly v‰ech-
ny archiválie pfiestûhovány a nyní se
nacházejí v optimálních podmínkách
teplotních a vzhledem k relativní
vlhkosti. Také sluÏby pro badatele
snad pfiibliÏují pfiedstavám o archiv-
nictví 21. století. Nev˘hodou v urãi-
tém smûru je, Ïe archiv je mimo
vlastní centrum mûsta, nastávají te-
dy urãité problémy komunikaãní.
Budova slouÏí, ale bûhem povodnû
v roce 1997 se do suterénních pro-
stor a nakrátko i do pfiízemí dostala
voda, byÈ k po‰kozen archiválií ne-
do‰lo. Od té doby se pot˘káme s pro-
blémem spodní vody, která se z ãasu
na ãas dostává do spodních ãástí bu-
dovy a komplikuje provoz. 

Moje přání je dočkat se skutečně významného objevu
Posledním z oceněných Cenou města Přerova ještě v roce 2005 je
ředitel Státního okresního archivu v Přerově PhDr. Jiří Lapáček. Šes-
tačtyřicetiletý historik není přerovským rodákem, ale jak sám říká,
osud tomu chtěl, aby své bydliště i profesní dráhu možná již natr-
valo spojil s naším městem.

PhDr. Jiří Lapáček přednáší na muzejním úterku foto Jitka Hanáková

pokračování na straně 9
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� Pfies uvedené problémy dokáÏete
ãasto vy osobnû nebo pracovníci ar-
chivu potû‰it zájemce o regionální
historii svojí publikaãní ãinností. Co
v tomto smûru pfiipravujete?

Pfierovsk˘ archiv vydává pravidel-
nû od roku 1993 sborník, obsahující
pfiíspûvky s archivní, historickou ãi
obecnû vlastivûdnou tematikou.
Chtûl bych tuto tradici udrÏet, pro-
toÏe si myslím, Ïe se sborník stal
sv˘m zpÛsobem reprezentantem
mûsta a regionu. DÛkazem toho je
i zájem o sborník ze strany odbor-
n˘ch historick˘ch pracovi‰È v Praze
nebo Brnû. 

Sám teì zpracovávám prameny
k dûjinám Pfierova ve 14. a 15. stole-
tí. Chtûl bych novû interpretovat záz-
namy o robotách vesnic v okolí Pfie-
rova pfii stavbû a opravách hradeb.
Poprvé uãinil Ctibor z Cimburka ro-
ku 1485 vyznání pfied pány na obec-
ném snûmu v Brnû, podruhé roku
1489 t˘Ï Ctibor na Ïádost Viléma
z Pern‰tejna dal zaznamenat vypsání
z pfierovsk˘ch mûstsk˘ch knih. 

Na poli regionální historie spolu-
pracuji také pfii zpracovávání dûjin
obcí, napfiíklad v souãasnosti jsou to
Polkovice a Klokoãí.

� Pfied pÛlrokem se konala v na‰em
mûstû velkolepá událost, oslavy 750.
v˘roãí pov˘‰ení Pfierova na mûsto.
Mohl byste tyto oslavy zhodnotit
alespoÀ z osobního pohledu?

Jsem rád, Ïe jsem se mohl podílet
na oslavách 750. v˘roãí pov˘‰ení Pfie-
rova na mûsto. Myslím si, Ïe rozlo-
Ïení pfiipomínkov˘ch a jin˘ch akcí
bûhem celého roku bylo velmi vhod-
né. PrÛbûh hlavních oslav v mûsíci
ãervnu jsem oãekával s napûtím, ne-
jsem totiÏ pfiíznivcem takov˘ch ma-
sov˘ch akcí, ale skuteãnost mne vel-
mi mile pfiekvapila. OceÀují práci
agentury, která zafiizovala kost˘mní
akce, stfiedovûk˘ trh, turnaje apod.
Byl jsem nad‰en˘ z toho, s jak˘m záj-
mem pfierovská vefiejnost pfiijímala
jednotlivá vystoupení, pozoroval
jsem, jak se davy divákÛ pfielévaly
z jednoho místa na druhé. Cítil jsem
v tom jakousi potfiebu mít moÏnost
vstoupit do jiného prostfiedí, které je
pro nás obestfieno kouzlem neznáma
a tajemna. Je to má spekulace, Ïe to
vypl˘vá obecnû z pfietechnizovanosti
dne‰ní doby, v pfiípadû Pfierova se
k tomu mÛÏe, myslím si, pfiidat i do
znaãné míry nehistorick˘ ráz mûsta.
V˘raznou pfiipomínkou minulosti je
tu pouze Horní námûstí se zámkem.
Pfiipomenu-li si romantická zákoutí
táborsk˘ch uliãek, ãetné architekto-
nické detaily, je to málo. 

Miroslav Rozkošný

pokračování ze strany 8

Moje přání je dočkat se 
skutečně významného...

âasovû nejdále do minulosti jde ve
svém ãlánku PhDr. Ivan Kr‰ka, kter˘
uvádí na pravou míru historická fakta
vztahující se k baroknímu souso‰í Kal-
várie na pot‰tátském námûstí z roku
1748. Sochafisk˘m dílÛm jsou vûno-
vány i dvû dal‰í studie. Pracím Julia
Pelikána se vûnovala Mgr. Renata
Skfiebská. Mgr. Kristina Glacová s vy-
uÏitím pozÛstalosti, uloÏené v SOkA
Pfierov, osvûtlila umûleckou ãinnost
Josefa Bajáka. Historii stavební je vû-
nován ãlánek Mgr. Jana ·tûpána, kte-
rému se podafiilo najít ve fondu Vel-
kostatek Lipník nad Beãvou stavební
dokumentaci k vûtrn˘m ml˘nÛm ve
Slavkovû a Par‰ovicích z let
1844–1848. Podobnû dûjinami staveb-
ní památky – Tyr‰ova mostu v Pfiero-
vû – se zab˘vá PhDr. Jifií Lapáãek.
âtyfii pfiíspûvky jsou Ïivotopisné, vû-
nované gymnaziálnímu profesoru Ar-
no‰tu Kfiístkovi (Mgr. Petr Hlavaãka),
olympijsk˘m vítûzÛm Emilu Zátop-
kovi a Danû Zátopkové a jejich vztahu
k mûstu Pfierov (JUDr. Jan Jirka), Ïi-

votnímu dílu RNDr. Franti‰ka Haná-
ka (Oldfiich Fiala) a jubileu fotograf-
ky Jitky Hanákové (Oldfiich Fiala).
Zb˘vající ãtyfii pfiíspûvky se zab˘vají
rÛznou problematikou. PhDr. Miro-
slav Marada pokraãuje ve svém v˘-
zkumu antroponymického v˘voje,
tentokrát kojetínské Ïidovské obce
konce 18. a 1. poloviny 19. století. Vû-
ra Fi‰mistrová zpracovala historii lo-
vû‰ické ‰koly v letech 1881–1974,
Mgr. ·árka Krákorová PajÛrková na
základû archivních pramenÛ a novi-
nov˘ch zpráv sepsala historii sociální
demokracie v Pfierovû do roku 1918,
Josef Voltr se vûnuje podrobnû histo-
rii leteckého modeláfiství v Pfierovû
v letech 1929–1954. Text je u vût‰iny
pfiíspûvkÛ doplnûn velmi bohat˘m ob-
razov˘m materiálem. Doufáme, Ïe zá-
jemci o regionální historii si ve sbor-
níku najdou to, co je zajímá. Sborník
je moÏné obdrÏet na poÏádání ve Stát-
ním okresním archivu Pfierov, ul. So-
kolÛ 1, Pfierov-Henãlov.

PhDr. Jiří Lapáček

inzerce

Družstvo žen SK Přerov před utkáním v Katowicích v srpnu 1947. Zleva sto-
jí Valentová, Ingrová-Zátopková, Šicnerová, Šarmanová, trenér L. Polame,
dole Chudějová, Sigmundová a Plšková.

Vyšel nový sborník Státního
okresního archivu
Koncem roku 2006 vyšlo další číslo Sborníku Státního okresního
archivu Přerov, obsahující třináct příspěvků s různými tématy. 

2. 1. 1907 – pfied 100 lety se na-
rodil v Pfierovû Vratislav Kozánek,
hudebník, klavírista, zpûvák Pfieru-
bu, syn známého hudebního peda-
goga a skladatele Bedfiicha Kozánka
(* 1864 Pfierov, † 1913 Olomouc).
Vratislav Kozánek byl povoláním
úfiedník. Hrál v orchestru na kontra-
bas, pfiíleÏitostnû doprovázel hrou na
klavír a housle, pÛsobil pfieváÏnû
v Olomouci.

7. 1. 1947 – pfied 60 lety se naro-
dil Karel Havel, autokrosafi, autome-
chanik, závodník, nositel titulu Mis-
tr âeskoslovenska (1985, 1986, 1993,
1994), Mistr Evropy (1986), vítûz an-
kety O zlat˘ volant, nositel Ceny
mûsta Pfierova – medaile J. A. Ko-
menského (1994).

15. 1. 1992 – pfied
15 lety zemfiel v Pfie-
rovû Bohumil ·ko-
da, hudebník, diri-
gent dechové hudby
RUND (do roku
1984), autor známé

Lazarské hymny, Mysliveckého po-
chodu, Pochodu Optikotechny. Pro
dechové orchestry upravoval národ-
ní písnû a operety. JiÏ ve sv˘ch 14 le-
tech úãinkoval v jednom z prvních
jazzov˘ch orchestrÛ na Pfierovsku,
v Johny and His Orchestra, kter˘ byl
zaloÏen v éfie Jaroslava JeÏka v letech
1928/1929. Svá vojenská léta strávil
u Posádkové hudby v Olomouci. Pra-
coval 35 let pfierovské Meoptû. Naro-
dil se 4. 10. 1914 v Kelãi.

19. 1. 1887 – pfied
120 lety se narodil
v Pfierovû Franti‰ek
Bayer ml., profesor
ãe‰tiny a od 1. 7.
1938 fieditel pfierov-
ského gymnázia. Za-

slouÏil se o modernizaci ústavu, jeho
pfiiãinûním bylo zapoãato s v˘stavbou
nové tûlocviãny dle návrhu mûstské-
ho stavebního úfiadu (dokonãeno
v lednu 1939). Poprvé byl penziono-
ván za okupace dne 1. 8. 1942, po-
druhé v roce 1948. Pozdûji se opû-
tovnû ujal správy gymnázia. Zemfiel
23.1. 1973 v Pfierovû. Jeho otec Fran-
ti‰ek Bayer st. (* 1853, † 1925) byl
pedagogem a dûjepiscem, jehoÏ jmé-
no nese jedna z ulic Pfierova, sestra
Marie Bayerová byla fieditelkou Ve-
fiejné odborné ‰koly pro Ïenská po-
volání v Pfierovû.

21. 1. 1942 – pfied
55 lety zemfiel v kon-
centraãním tábofie
Osvûtim Zdenûk Ca-
lábek, pedagog, kte-
r˘ uãil na Obchodní
akademii v Pfierovû,

kde se narodil 16. 6. 1912. Za spolu-
práci s organizací Obrana národa byl
v roce 1941 zatãen gestapem, vûznûn
a popraven. Věra Fišmistrová

Kalendárium
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inzerce

Den lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû telefon

1. 1. lékárna U ·tûstûny, âechova 25 581 209 238

7. 1. lékárna MD, Boh. Nûmce 371 581 207 978

14. 1. lékárna U Kostela, Kratochvílova 13 581 738 439

21. 1. lékárna Komenského, Komenského 40 581 202 192

28. 1. lékárna U NádraÏí, Husova 2 581 205 539

V sobotu dopoledne jsou otevfieny tyto lékárny: 
U Kostela – Kratochvílova 13, U nádraÏí – Husova 2, 
Komenského – Komenského 40, Alfa – nám. Pfierovského povstání

Rozpis pohotovostních lékárensk˘ch sluÏeb 
v lednu – nedûle a svátky od 8 do 18 hodin

Nebytové prostory se prodají

Nebytové prostory v Husovû ulici
ã. 10 v Pfierovû, které dosud vlastní
Statutární mûsto Pfierov, koupí man-
Ïelé Míãkovi za 2 miliony 212 tisíc
korun. Chtûjí je vyuÏít jako prodejnu
elektrospotfiebiãÛ. Do v˘bûrového fií-
zení se celkem pfiihlásilo ‰est zájem-
cÛ. Jejich nabídkové ceny ale byly
niÏ‰í. Znalec cenu nebytov˘ch pro-
stor odhadl na 850 tisíc korun. -gáj-

Nezaměstnanost rekordně
klesla

Nezamûstnanost na Pfierovsku
klesla na leto‰ní nejniÏ‰í hodnotu
a dostala se tak pod hranici 10 %.
Zdej‰í úfiad práce ke konci listopadu
evidoval 7326 lidí bez práce, z toho
3913 Ïen, 903 zdravotnû postiÏen˘ch
a 518 absolventÛ ‰kol a mladistv˘ch.
Nízká míra nezamûstnanosti je pod-
le odborníkÛ v˘sledkem rostoucí
ekonomiky, nabídkou sezónních pra-
cí a nov˘mi zakázkami nûkter˘ch
vût‰ích podnikÛ. Rekordní byla
v uplynulém mûsíci také nabídka vol-
n˘ch pracovních míst. Nezamûstna-
ní si mohli vybrat z jednoho tisíce,
coÏ je oproti loÀskému listopadu
2,5krát více. I pfiesto, Ïe pfierovsk˘
úfiad práce zaznamenal v˘razn˘ po-
kles lidí bez práce, v rámci celého
Olomouckého kraje jsme na druhém
místû v nezamûstnanosti. -svam-

TJ Spartak Přerov vlastní
tenisové haly

Po ‰esti letech skonãil soudní spor
o budovy v tenisovém areálu v Pfiero-
vû v hodnotû zhruba 40 milionÛ ko-
run. Okresní i krajsk˘ soud daly za
pravdu Ïalobci – Tûlov˘chovné jedno-
tû Spartak Pfierov. Tenisov˘ klub Pre-
color, kter˘ dvû tenisové haly a dal‰í

stavby v areálu 12 let provozoval, si je
nechal zapsat do svého majetku po po-
vodni v roce 1997 neoprávnûnû. Nyní
ãeká obû organizace fiada jednání
o dal‰ím postupu. Pfiedseda Tûlov˘-
chovné jednoty Spartak Pfierov Oleg
Pl‰ek fiíká, Ïe nemají zájem ‰kodit te-
nisovému sportu a jako první budou
jednat se stávajícím uÏivatelem budov.
Zpoãátku chtûjí objekty pronajímat.
Valná hromada v‰ak mÛÏe pozdûji
rozhodnou i o jejich prodeji. -gáj-

Vodné a stočné podraží
Vût‰ina domácností z Olomoucké-

ho kraje zaplatí od pfií‰tího roku ví-
ce za vodné a stoãné. ZdraÏení jiÏ
ohlásily vodohospodáfiské spoleãnos-
ti z Pfierova, Olomouce, Prostûjova
i ·umperku. Ceny porostou v jedno-
tliv˘ch okresech rÛznû, v prÛmûru se
zvednou o dvû koruny. NárÛst vodo-
hospodáfii vysvûtlují mimo jiné infla-
cí a zdraÏováním vstupÛ. Vodovody
a kanalizace Pfierov zdraÏí vodné
a stoãné o 2,50 Kã. Pfierované tak za-
platí za metr krychlov˘ 48 korun a 50
haléfiÛ. -svam-

Libavá je otevřená veřejnosti
Témûfi ãtyfii a pÛl tisíce civilistÛ

vlastní povolení do Vojenského újez-
du Libavá, kde celoroãnû probíhá vo-
jensk˘ v˘cvik. Zpfiístupnûno je 20 %
území o rozloze 85 km2. A ãím je Li-
bavá tolik zajímavá? Turisty láká ne-
dotãenou krajinou, jedineãnou fau-
nou a flórou i kulturními památka-
mi. Povolenky ke vstupu do vojen-
ského prostoru vydává újezdní úfiad
a jeho pfiednosta peãlivû vybírá, ko-
mu je udûlí. Pfiednost mají obyvatelé
Libavé, jejich rodinní pfiíslu‰níci
a vstfiíc vychází i podnikatelÛm. Pro-
toÏe je zde vstup na vlastní riziko,
musejí lidé dodrÏovat stanovená bez-
peãnostní opatfiení. Bez povolení si
mÛÏete na Libavou zajet do zpfií-
stupnûn˘ch lokalit o sobotách, nedû-
lích a státních svátcích. -svam-

Zájem o průmyslovou zónu
Se ãtyfimi podnikatelsk˘mi subjek-

ty, které mají zájem podnikat v pfie-
rovské prÛmyslové zónû v Pfierovû-
Újezdci, v souãasné dobû jednají zá-
stupci magistrátu. V‰echny firmy po-
cházejí z pfierovského regionu a pod-
nikají ve strojírenství. Tfii z nich mají
zájem o plochu do jednoho hektaru,
jedna by chtûla vyuÏít více neÏ polovi-
nu celkem devítihektarové prÛmyslo-
vé zóny. Momentálnû se fie‰í rozdûlení
pozemkÛ, na kter˘ch budou firmy re-
alizovat své podnikatelské zámûry a ve-
dení pfiíjezdov˘ch komunikací. -gáj-

Z „Přerovských aktualit“

Více informací najdete na www.ktvprerov.cz

foto Petr Ludík

foto Petr Ludík

Zimní lyžařský tábor OLŠANKA
jarní prázdniny 17.–24. 2. 2007

■ Pro dûti ve vûku 8–17 let, zamûfien˘ 
na sjezdové lyÏování a snowboarding. 
Po dohodû je moÏná i úãast rodiãÛ. 
Program je doplnûn o hry v zimní pfiírodû 
a v místnosti.

■ Tábor se koná v Jeseníkách – Chata Ol‰anka 
u Starého mûsta pod SnûÏníkem (Velké Vrbno) 
2 km od Paprsku. Cena ãiní 2800 Kã (vãetnû vlekÛ).

Informace a pfiihlá‰ky:
Karel Jílek, Boh. Nûmce 15, Pfierov, 750 02, tel. 776 036 046
e-mail: delfin@brontosaurus.cz, web: http://delfin.brontosaurus.cz
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Újezdec je místní ãástí Pfierova,
do které se v minul˘ch desetiletích
pfiíli‰ neinvestovalo, i kdyÏ by si to
zaslouÏil. V podstatû jedinou vût‰í
investicí bylo vybudování kanalizace
v obci a chodníku v Hlavní ulici. Za
poslední pûtileté období v‰ak pro‰el
Újezdec v˘raznû pozitivním v˘vojem. 

Obec byla plo‰nû plynofikována,
ãímÏ se zlep‰ilo ovzdu‰í v chladn˘ch
mûsících. V ulici Hlavní byla kom-
pletnû zrekonstruována komunika-
ce, zároveÀ byly instalovány dvû mo-
derní autobusové zastávky a jejich
okolí bylo vydláÏdûno a osázeno
okrasn˘mi kefii. Odbor majetku pfie-
rovského magistrátu se zaslouÏil
o kompletní opravu budovy úfiadov-
ny, která byla ve velmi neutû‰eném
stavu, coÏ si mnozí obãané pamatují
z rÛzn˘ch schÛzí, které se zde kona-
ly. Opraven byl i dvorní trakt a pfii-
lehlá hasiãská zbrojnice a klubovna.
Budova úfiadovny s dvorním traktem
nyní slouÏí vefiejnosti ke kulturnímu
vyÏití, k akcím pro dûti a místnímu
Klubu dÛchodcÛ. Vnûj‰í i vnitfiní re-
konstrukcí pro‰la i kaple, její okolí

bylo navíc osázeno okrasn˘mi kefii.
Také park uprostfied návsi byl upra-
ven a doplnûn skluzavkou pro dûti.
RovnûÏ se opravilo první patro ‰koly
pro úãely vefiejné knihovny a jedna

tfiída pro cviãení Ïen a rÛzné aktivi-
ty obce. Proti proudÛm vody a bláta
z vût‰ích de‰ÈÛ chrání obec dokon-
ãen˘ poldr a pfiíãné vpusti na rÛz-
n˘ch místech. Dále bylo vybudováno

napfiíklad tréninkové hfii‰tû, kde se
zapojila i TJ Sokol Újezdec. V tomto
roce byla dokonãena rekonstrukce
pfiíjezdové komunikace do Újezdce,
kdy mûsto vyhovûlo poÏadavku z ro-
ku 2003 a zároveÀ byl u ní zbudován
chodník. Snahy obãanÛ, rovnûÏ da-
tované tímto rokem, zavést do obce
kabelovou televizi, budou uspokoje-
ny v souãasné dobû.

Samozfiejmû není mnohé hotové,
zejména rekonstrukce vedlej‰ích ko-
munikací v obci je více neÏ nutná.
V poÏadavcích je rovnûÏ uvedena no-
vá cesta z Pfierova do Nové âtvrti, na
jejímÏ plánování mûsto pracuje. 

Domnívám se, Ïe je pfiesto tfieba
pfierovsk˘m radním a zastupitelÛm
za investice, které stály nemal˘ peníz
a spoustu mravenãí práce, podûko-
vat. V poslední dobû se stalo zvykem
pouze kritizovat nedostatky a uvádût
spí‰e to, co se nepovedlo ãi nepoda-
fiilo udûlat. Já si ale myslím, Ïe je tfie-
ba vidût a ocenit pfiedev‰ím pozitiva.

Předsedkyně komise místní části Újez-
dec Jarmila Běhalíková 

Kostel sv. Michaela (Archandûla)
na ·ífiavû má velmi staré zaloÏení
a z dochovan˘ch pramenÛ lze usuzo-
vat i jeho moÏn˘ ranû stfiedovûk˘ pÛ-
vod. Stál na území pfiedlokaãního trÏ-
ního sídli‰tû, o kterém je první zmín-
ka z roku 1371 a z dochovan˘ch lis-
tin je patrné, Ïe existoval jiÏ ve 13.
století a aÏ do stavby kostela sv. Vav-
fiince plnil funkci farního kostela. 

Kolem kostela byl hfibitov, plnící
funkci obecního hfibitova (je velmi
pravdûpodobné, Ïe zde byla v roce
1622 pohfibena i Ïena J. A. Komen-
ského s obûma dûtmi, kdyÏ zemfiely
v dÛsledku morové nákazy).

Kostel v minulosti pfiestál mnoho
pohrom a v dÛsledku toho i mnoho

stavebních zmûn. Roku 1643 ho vy-
drancovali ·védové, ale byl obnoven
do pÛvodní podoby (mûl plochostro-
pou loì a osvûtlován byl ‰esti vyso-
k˘mi okny) a v roce 1682 nahradila
rákosov˘ strop klenba. Roku 1718
pfii barokizaci byl témûfi zbourán, ale
byl opût po ãtyfiech letech barokní
pfiestavby obnoven. V roce 1787 kos-
tel niãivû po‰kodil blesk a pfii jeho
následné opravû do‰lo ke zniãení vût-
‰iny renesanãních kostelních náh-
robkÛ. Pfii opravách roku 1791 bylo
pouÏito zdivo a staré náhrobní ka-
meny ze hfibitova. Z farního kostela
sv. Vavfiince byly do kostela pfienese-
ny tfii oltáfie s obrazy Jana Hoffman-
na. Na vûÏi visel zvon ulit˘ v r. 1496
olomouck˘m zvonafiem Janem. 

V roce 1868 kostel vyhofiel a ob-
noven byl v následujících dvou le-
tech a byl pfiipojen k novû zaloÏené-
mu klá‰teru Kongregace ‰kolních
sester Neposkvrnûného poãetí Pan-
ny Marie tfietího fiádu sv. Franti‰ka
(zaloÏen roku 1857).

Poslední rozsáhlá obnova kostela
probûhla v roce1974. KnûÏi‰tû i vnit-
fiek kostela byl upraven podle návrhu
akademického malífie Ludvíka Kolka
z Brna, eternitová stfie‰ní krytina by-
la nahrazena hliníkov˘m plechem.

Kostel, i kdyÏ není státem chránû-
nou kulturní památkou, patfií mezi
v˘znamné pfierovské památky, není
v‰ak bûÏnû pfiístupn˘ vefiejnosti.

Mgr. Miroslava Švástová, 
odbor životního prostředí, MMPr

Řada investičních akcí zkvalitnila život obyvatel přerovské místní části Újezdec

inzerce

vyhlašuje výběrové řízení
na prodej objektů bývalých výměníkových stanic

• VST 620 – Šířava I – ulice Interbrigadistů, Přerov
• VST 666 – Kopaniny – ulice Kopaniny, Přerov
• VST 670 – Palackého 34 – ulice Palackého, Přerov
• VST 672 – Kozlovská – ulice Kozlovská, Přerov
Doplňující informace, popisy objektů, a fotodokumentace na
www.teploprerov.cz nebo na adrese: Teplo Přerov a. s., Blahosla-
vova 7, Přerov, správa majetku, pan Matějov (tel. 581 250 858,
602 732 081), paní Hanáková (tel. 581 250 878, 606 678 004)

................ Kostel sv. Michaela na ŠířavěZa poznáním
památek

Pohled na průčelí kostela sv. Michaela

V budově bývalého kláštera dnes sídlí střední odborná škola a učiliště.

Pohled na jednu ze dvou nově instalovaných moderních autobusových zastávek
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Rozsáhlou novelou Ïivnostenské-
ho zákona, jakoÏ i dal‰ích zákonÛ
(zákonem ã. 214/2006 Sb.), do‰lo
k roz‰ífiení pravomoci Ïivnosten-
sk˘ch úfiadÛ jako centrálních regist-
raãních míst – CRM. Podnikatelé
mohou uÏ nûkolik mûsícÛ oznamo-
vat zahájení podnikatelské ãinnosti,
vãetnû zmûn a údajÛ pro v‰echny in-
stituce, tj. registrace pro daÀové úãe-
ly, plnûní oznamovací povinnosti
a dal‰ích povinností vÛãi âeské sprá-
vû sociálního zabezpeãení, úfiadÛm
práce a zdravotním poji‰Èovnám pfií-
mo na Ïivnostenském úfiadû.

Smyslem centrálních registraã-
ních míst je pfiedev‰ím pfienesení nû-
kter˘ch povinností z podnikatele na
úfiad a moÏnost uãinit na jednom

místû více krokÛ spojen˘ch se vstu-
pem do podnikání. K zefektivnûní
ãinnosti centrálních registraãních
míst mÛÏe urãitou mûrou pfiispût
i správná aplikace citované novely
Ïivnostenského zákona a navazují-
cích právních pfiedpisÛ v‰emi úfiady,
které se na ãinnosti CRM podílejí.

Mezi nejdůležitější změny
živnostenského zákona patří:

• Fyzická osoba, pokud podnikala nebo
podniká na území âR, musí prokazo-
vat, zda nemá daÀové nedoplatky
z podnikání, nemá nedoplatky pojist-
ného na sociálním zabezpeãení a pfiís-
pûvku na státní politiku zamûstna-
nosti, nemá nedoplatky na pojistném
na vefiejném zdravotním poji‰tûní.

• Pokud v˘pis z rejstfiíku trestÛ, po-
tvrzení o nedoplatcích z OSSZ a FÚ
nejsou doloÏeny, ovûfií si danou
skuteãnost Ïivnostensk˘ úfiad u pfií-
slu‰n˘ch orgánÛ.

• Evidence zboÏí u zastaváren a pro-
deje pouÏitého zboÏí musí b˘t pfií-
stupná v provozovnû.

• Pokud si Ïivnostensk˘ úfiad vyÏádá
dokumenty u pfiíslu‰n˘ch úfiadÛ,
musí o této skuteãnosti informovat
podnikatele.

• Vláda si vyhradila právo vydat dle
situace na trhu práce seznam Ïiv-
ností, které nemohou provozovat
fyzické osoby bez bydli‰tû na území
âeské republiky nebo EU nebo
osob, které nejsou rodinn˘mi pfií-
slu‰níky obãana EU.

Centrální registrační místa pro podnikatele

Zaãátkem prosince 2006 se v Pra-
ze konala mezinárodní konference
s názvem Tipy na budoucí projekty
v oblasti vefiejné infrastruktury. 

Hlavními tématy
byly PPP (Public
Private Partners-
hip) projekty v ob-
lasti dopravy a do-
pravní infrastruk-
tury. Netradiãní
pojetí aktivními

moderovan˘mi diskusemi pfiispûlo ke
zvládnutí tématu do vût‰í hloubky
a umoÏnilo se soustfiedit na trendová
témata. Podpora PPP projektÛ, kdy
pfiímá vazba mezi soukrom˘m a ve-
fiejn˘m sektorem bude v budoucnu
hrát jednu z primárních rolí v sou-
vislosti s ãerpáním prostfiedkÛ z nej-
rÛznûj‰ích zdrojÛ, je velmi dÛleÏitá.
Mezi zásadní v˘hody tûchto fungují-
cích vazeb patfií pfiedem známá trans-
parentní nákladovost. V této souvis-
losti mÛÏe kaÏd˘ subjekt vykonávat
dílãí ãást, kterou kvalifikovanû ovlá-
dá, vãetnû odpovûdného dûlení rizika
souvisejícího s realizací projektu. Le-
gislativní zmûny rovnûÏ umoÏnily v˘-
razn˘ posun v pfiípravû smluv o part-
nerství s jejich následn˘m financová-
ním a poji‰tûním rizik.

Nejsledovanûj‰ími tématy v souvis-
losti s PPP projekty jsou vedle dopra-
vy i projekty z oblasti ekologie, vod-
ního hospodáfiství a zdravotnictví.
V Pfierovû v budoucnu urãitû tyto pro-
jekty podpofiíme vzhledem k vesmûs
pozitivním domácím i zahraniãním
zku‰enostem. Informace získané na
této konferenci vyuÏijeme a zapracu-
jeme do pfiipravovan˘ch dokumentÛ
pfii tvorbû Integrovaného akãního plá-
nu rozvoje. Nemusím zdÛrazÀovat, Ïe
právû zodpovûdná pfiíprava tohoto
strategického dokumentu s pfiísunem
maximálního poãtu získan˘ch dÛle-
Ïit˘ch informací bude rozhodující pro
dal‰í práci, která se bude odvíjet od
tohoto dokumentu. Hlavním cílem
kvalitní pfiípravy tûchto materiálÛ je
maximální pfiipravenost na ãerpání
prostfiedkÛ ze strukturálních fondÛ
EU jiÏ od roku 2007 konkrétnû pro
potfieby Pfierova.

Ivo Kropáč, radní města Přerova

Tipy na projekty
v oblasti veřejné
infrastruktury

Přerovské listy na internetu
Kompletní vydání Pfierovsk˘ch listÛ
najdete na adrese www.mu-prerov.cz.
Pfierovské listy jsou zde umístûny ve
formátu PDF. Soubory lze otevfiít pfií-
mo nebo je mÛÏete uloÏit do svého
poãítaãe. Pro kontakt s redakcí Pfie-
rovsk˘ch listÛ mÛÏete vyuÏít také e-
mail eva.safrankova@mu-prerov.cz.
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor TJ Spartak Přerov

Vl. Wnuk, tel. 721 487 988

1. 1. • novoroãní v˘stup na âekyÀsk˘
kopec, v˘dej pamûtních listÛ u památ-
níku Na Îernové 10–13.30 hod.
3. 1. • tradiãní první vycházka zimní
Îebraãkou, do 10 km, odchod 9.30 hod.
sokolovna, vede L. Poláková.
10. 1. • Z Bystfiice p.H. na Sv.Host˘n
a zpût, 12 km, vlak 7.36 hod., vede L. Král.
13. 1. • Tr‰ice–Lazníky–Prosenice–Îe-
braãka–Pfierov, bus 8.20 hod., Vl. Wnuk.
17. 1. • Prosenice–Radvanice–Buk–So-
bí‰ky–Vinary–Pfierov, 14 km, vlak 9.05
hod., vede Zd. Sladk˘.
18. 1. • v˘roãní ãlenská schÛze v 17
hod. v lodûnici
20. 1. • Prosenice–Radslavice–Tuãín–
Újezdec–Pfierov, 15 km, odj. vlak 9.05
hod., vede Vl. Wnuk.

1. 1. • Novoroãní v˘stup na âekyÀsk˘
kopec, 15 km, J. ·vec, odch. 10 hod.,
sraz u sokolovny
2. 1. • schÛzka turistÛ, Vinary – Na
Skalce ve 14 hod., odj.  A13.15 hod.
4. 1. • Moraviãany–Lo‰tice–Li‰nice–
Mohelnice, 12 km, Î. Zapletalová, odj.
8 hod.
6. 1. • zimní v˘stup na Helf‰t˘n  –  30.
roãník, 10 km, V. Visnar, odj. 9.05 hod.
6. 1. • Fr˘dlant n. O.–Ondfiejník–Sv.
M. Magdaléna–Kunãice p. O., 16 km,
J. Sedláková, odj. 6.05 hod.
11. 1. • Tr‰ice–Daskabát–Tr‰ice, 12
km, M. Bráblíková, odj. A 9 hod.
13. 1. • Zlín–Vr‰ek–·típa–Vûtfiák–Zlín,
21 km, J. Pûãek, odj. 6.31 hod.
18. 1. • Naho‰ovice–Bezuchov–Pavlo-
vice, 13 km, M. Garzina, odj. A 8 hod.
20. 1. • Hluboãky–Radíkov–Kopeãek–
Lo‰ov–Vel. Bystfiice, 15 km, Ing. M.
âasta, odj. 7.36 hod.
23. 1. • v˘roãní konference odboru v 15
hod. v zasedací síni ZÚ Wurmova 2
25. 1. • Velká Bystfiice–Olomouc, 10
km, Î. Zapletalová, odj. 8 hod.
27. 1. • Mutûnice–Star˘–Podvorov–
âejkovice–âejã, 20 km, J. Pûãek, odj.
5.58 hod.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor SK Přerov – pěší turistika

Jiří Švec, tel. 608 730 541

1. 1. • novoroãní v˘stup na âekyÀsk˘ ko-
pec, setkání u památníku nad Pfierovskou
roklí 10–13.30 hod., 10 km, sokolovna
9.45 hod., J. Balcárek ml., pû‰í/bûÏky
6. 1. • zimní v˘stup na Helf‰t˘n, Lip-
ník n. B.–hrad Helf‰t˘n a zpût, 12 km,
vlak 8.05 hod., SK Pfierov, pû‰í
6.1. • dálková  jízda Pot‰tát–Pfierov,
Pot‰tát–Kozlov–pramen Odry–V. Újezd
–Sobi‰ky–Pfierov, 35 km, vlak 6.05 hod.
J. Balcárek ml., bûÏky 
9.1. • v˘roãní schÛze v restauraci Pi-
vovar v 19 hod. 
12.–14. 1. • ‰kolení vedoucích LT, cha-
ta Skalka, Mosty u Jablunkova, Beskydy,
vlak 16.26 hod., J. Balcárek ml., bûÏky 
20. 1. • Nízk˘ Jeseník, Mor. Beroun
–Jívová–Pohofiany–Sv. Kopeãek, 20
km, vlak 7 hod., M. Bezdûk, bûÏky 
25.–30. 1. • lyÏafisk˘ pfiejezd Jizer-
sk˘ch hor, Jizerka – jednodenní trasy
dle propozic pofiadatele, 6 dní, vlak, J.
Balcárek ml., bûÏky

KČT VHT TJ
Spartak Přerov

T. Beránek, tel. 602 575 673

Ceník plo‰né inzerce v Pfierovsk˘ch listech platn˘ od 1. 1. 2007
Velikost inzerátu ãerná barva ãerná + azurová barevn˘ inzerát
1 cm2 13 Kã 17 Kã 25 Kã
1/4 strany (100 × 131 mm) 1 703 Kã 2 227 Kã 3 275 Kã
1/2 strany (204 × 131 mm) 3 474 Kã 4 543 Kã 6 681 Kã
celá strana (204 × 265 mm) 7 028 Kã 9 190 Kã 13 515 Kã

Slevy za opakování stejného inzerátu: 
3–5× 3 %, 6–8× 5 %, 9–11× 7 %, 12× a více 10 %

Uvedené ceny jsou bez 19 % DPH. Náklad Pfierovsk˘ch listÛ je 20.700 v˘tis-
kÛ, distribuce do v‰ech pfierovsk˘ch domácností zdarma. Zájemci o inzerci
mohou získat bliÏ‰í informace na tel. ãísle 581 225 393 – M. Fla‰ar, e-mail:
studio@elan-prerov.cz. Elan spol. s r.o., Dluhonská 96, 750 02 Pfierov

Informace o vaší firmě si
přečtou čtenáři ve 20 500
domácnostech, a to nejen
v samotném Přerově, ale
i všech jeho místních částech.

nejniÏ‰í ceny
za inzerci
v regionu
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VYŠKRTÁVANÉ VÝRAZY:

PRAVOÚHLÁ OSMISMĚRKA Albert Schweitzer (1875–1965) byl myslitel blízký filozofii života. Snaha zachránit a rozvinout veškerý ži-
vot se má stát základem etické obnovy člověka, protijedem chladného rozumu, skepticizmu a nelidskosti soudobého člověka. Řetězec
písmen každého výrazu se lomí na prostředním písmenu pod pravým úhlem. Tajenku přečtete vodorovně z nevyškrtaných písmen

TAJENKA OSMISMĚRKY: ŠTĚSTÍ JE DOBRÉ ZDRAVÍ A ŠPATNÁ PAMĚŤ

BATOH
RYSKA
BEČKA
ŘECKO
BLATA
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SETBA
CITÁT
SODÍK
ETAPA
SUPOT

FIALA
ŠACHTA
HUMOR
TANEC
HYDRA

TARAS
INGOT
TEPRV
KAZAK

TREST
KOKOS
ÚKLAD
LALOK
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Náv‰tûvníci se budou moci seznámit s aktuální nabídkou cestovních kan-
celáfií, hotelÛ, penzionÛ, restaurací, dopravcÛ, lázní, sanatorií, sportovních
programÛ, vybavení, potfieb, odûvÛ a obuvi pro voln˘ ãas a sport, map, od-
borné literatury z âR a SR. Veletrh je rovnûÏ pfiehlídkou zajímavostí turis-
tick˘ch regionÛ âech a Moravy s pozoruhodn˘mi památkami, folklorem,
tradicemi, zvyky a kulináfisk˘mi specialitami. www.flora-ol.cz

V Brnû se uskuteãní ve dnech od
11. do 14. ledna mezinárodní veletrh
turistick˘ch moÏností v regionech 
Regiontour 2007, kter˘ se koná v are-
álu Brnûnsk˘ch veletrhÛ a v˘stav.

„Pfierov se aktivnû úãastní tohoto
veletrhu cestovního ruchu a turis-
tick˘ch moÏností v regionech. Dny
11. a 12. leden jsou urãeny pro od-
borníky, a na 13. a 14. ledna je po-
zvaná vefiejnost. Otevírací doba je od
10 do 18 hodin, v nedûli od 10 do 16
hodin. Garantem expozice je Olo-
mouck˘ kraj, Pfierov obsazuje kaÏdo-
roãnû jeden ze stánkÛ, podobnû jako
dal‰í mûsta. Úãast na veletrhu nám
umoÏÀuje získat informace o nov˘ch
trendech v oblasti cestovního ruchu,
podnûty z jin˘ch mûst a obcí. Regi-

ontour také vyuÏíváme k navázání
profesionálních kontaktÛ v oblasti
cestovního ruchu,“ informovala nás
Magda Vokounová, pracovnice pfie-
rovského magistrátu, která má mimo
jiné na starosti oblast cestovního ru-
chu.

„Hned v první den konání veletrhu
11. ledna se uskuteãní ve 14 hodin
tisková konference na téma Morava
a Slezsko – Pfiijeìte a poznejte více
a prezentace projektu Kolmo za po-
znáním Olomouckého kraje. Jedná
se o spoleãn˘ materiál v‰ech morav-
sk˘ch krajÛ. Jeho cílem je zv˘‰it po-
vûdomí o rozmanitosti Moravy a za-
ujmout odborníky a turisty k vyhle-
dání dal‰ích podrobnûj‰í informací“,
dodala Magda Vokounová. Šaf

Mezinárodní veletrh Regiontour 2007 LEDEN
5. 1. ve 20 hodin • Gymnázium Jana
Blahoslava, reprezentaãní a stuÏkova-
cí ples 
12. 1. ve 20 hodin • Gymnázium Ja-
kuba ·kody – stuÏkovací ples, tfiída 4. A
13. 1. v 19 hodin • Obchodní akade-
mie, stuÏkovací ples
19. 1. ve 20 hodin • Stfiední pedago-
gická ‰kola, reprezentaãní a stuÏkova-
cí ples
20. 1. ve 20 hodin • Gymnázium Jana
Blahoslava, reprezentaãní a stuÏkova-
cí ples
26. 1. ve 20 hodin • Ples armády âR,
reprezentaãní ples posádky Hranice
27. 1. ve 20 hodin • Stfiední prÛmyslo-
vá ‰kola, reprezentaãní a stuÏkovací ples

ÚNOR 
2. 2. ve 20 hodin • Stfiední pedagogic-
ká ‰kola, reprezentaãní a stuÏkovací ples
3. 2. v 19 hodin • Obchodní akademie,
reprezentaãní a stuÏkovací ples
4. 2. ve 14 hodin • Dûtsk˘ ma‰karní
karneval
9. 2. ve 20 hodin • Gymnázium Jaku-
ba ·kody, stuÏkovací ples, oktáva B
10. 2. ve 20 hodin • Stfiední prÛmyslo-
vá ‰kola, reprezentaãní a stuÏkovací ples 
16. 2. ve 20 hodin • Stfiední Ïivno-
stenská ‰kola, stuÏkovací ples
17. 2. ve 20 hodin • Leteck˘ ples
23. 2. ve 20 hodin • Precheza a.s.,
Ples chemikÛ
24. 2. ve 20 hodin • Stfiední zdravot-
nická ‰kola, stuÏkovací ples 

B¤EZEN 
2. 3. ve 20 hodin • Gymnázium Jaku-
ba ·kody, reprezentaãní a stuÏkovací
ples,oktáva A
3. 3. ve 20 hodin • Statutárního mûs-
ta Pfierov, ples primátora
9. 3. ve 20 hodin • SO· a SOU, ·ífia-
va, XIII. reprezentaãní ples
10. 3.ve 20 hodin • Leteck˘ ples
16. 3. ve 20 hodin • Gymnázium Ja-
kuba ·kody, stuÏkovací ples, tfiída 4.B
17. 3.ve 20 hodin • Meopta-optika,
a.s., reprezentaãní ples
23. 3. ve 20 hodin • IS·T, Koufiílko-
va 8, stuÏkovací ples
24. 3.ve 20 hodin • PROGRESS OK
a.s., âesko–Slovensk˘ ples

Reprezentační a stužkovací
plesy v Městském domě

foto Jan Čep

Besedy na zajímavé téma
pondûlí v 10.15 hodin

15.1. • Církevní dûjiny mezi I. a II. va-
tikánsk˘m koncilem (1869–1965).
Pfiedná‰í PaedDr. Rostislav Doãkal
22.1. • Vyluãovací ústrojí (tlusté stfie-
vo, moãov˘ mûch˘fi, ledviny). Pfiedná‰í
Olga Îupková
29.1. • Baroko, II. ãást. Pfiedná‰í Mgr.
Hana M.B. NároÏná

Rukodělné činnosti
ãtvrtek v 10.15 hodin

11.1. • Zapichovátka do kvûtináãÛ
(ptáãci z lepenky)
18.1. • Korálkov˘ stromeãek ‰tûstí
25.1. • Stfiapatá kresba (práce s bavl-
nkami a vlnou)

Zdravotní cvičení s lektorem
vÏdy v pondûlí, úter˘ a ãtvrtek 

od 9 do 10 hod.

Internet s lektorem i bez lektora
vÏdy v pondûlí a ve ãtvrtek 
od 10 do 12 hod. s lektorem
vÏdy v pondûlí a ve ãtvrtek 

od 9 do 10 hod. pro pokroãilé
Poplatek za uÏívání internetu 15 Kã/h.

Symbolické vstupné 15 Kã

Kavárna pro seniory
stfieda 24. 1. v 16 hodin

• Z v˘chodního pobfieÏí USA k Niagáfie
a zpût – vypráví Ing. Milena Rajsiková

Klub Spolu, Centrum Sonus
Palackého 17a/2833, Přerov

TOURISM EXPO 2007

Pozvánky

výstava služeb cestovního
ruchu a využití volného času
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Akademie III. věku
Pfiedná‰ka pro vefiejnost se koná v za-
sedací místnosti interního oddûlení ne-
mocnice s poliklinikou v Pfierovû vÏdy
v 15 hodin.
17. 1. • onemocnûní ‰títné Ïlázy, pfied-
ná‰í MUDr. Vychodilová

KPVU
11. 1. v 16.30 hodin • Architektura
a památky ãernomofisk˘ch pfiístavÛ.
Beseda s I. ·naidarem se koná ve ãtvr-
tek v Korvínském domû.

ÚKLID
NAFTA
VINAŘ
OTŘES

VRKOT
PAŘÍŽ
WALES
REZEK



Distribuci
Přerovských listů
zaji‰Èuje âeská po‰ta s.p. S nesrov-
nalostmi v doruãování se proto ob-
racejte pfiímo na odpovûdnou ve-
doucí oddûlení Danu‰i Pelikánovou,
telefon 581 278 203. Do vyãerpání
zásob je ãasopis k dispozici v Mûst-
ském informaãním centru (malá pa-
sáÏ v Kratochvílovû ulici).

LEDEN 2007 15

MĚSTSKÝ DŮM
Pfiehled reprezentaãních a stuÏkova-
cích plesÛ v Mûstském domû najdete
na stranû 14.

MUZEUM KOMENSKÉHO
Budova přerovského zámku

Budova pfierovského zámku je z dÛ-
vodÛ oprav pro vefiejnost uzavfiena

Korvínský dům
Pokraãování umûleckohistorického

semináfie
3. 1. • Mezi bezvládím a absolutismem
(ãeské zemû 1439–1620). Mgr. L. Ma-
loÀ
10. 1. • Humanismus a renesance
v ãesk˘ch zemích. Mgr. K. Glacová
17. 1. • Se zubfií hlavou ve znaku
(Pfierov v období pánÛ z Pern‰tejna).
Mgr. Milan Chumchal
24. 1. • Sbûratel a památka. Poãátky
zájmu o památkovou péãi. Mgr. Kristi-
na Glacová
31. 1. • Tfiicetiletá válka. Mgr. L. Ma-
loÀ 

Ornitologická stanice
pondûlí aÏ pátek 8–16 hod., 

jindy po dohodû
• V˘stava Ptáci v nitce. Ptaãí motivy
v paliãkované krajce pfierovsk˘ch kraj-
káfiek pod vedením Jitky Hanákové.
do 31. 1. • Mikro a makrosvût karlo-
varského vfiídlovce. Podivuhodn˘ svût
tvarÛ a barev karlovarské horniny. V˘-
stava fotografií Lenky Lisé.
• stálá expozice – Ptáci âR

Hrad Helfštýn
v lednu zavfieno

sobota 6. 1. • hrad Helf‰t˘n bude jiÏ tra-
diãnû otevfien pro turistickou vefiejnost od
8 do 15 hodin. Jednotné vstupné 10 Kã.

KOUPÁNÍ VEŘEJNOSTI V PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 735 045

Den sauna solárium, protiproud, rekondiãní stoly
perliãka, masáÏ Slender

Pondělí 15–21 společná jen v párech 13–21 7.30–21

Úterý 14–20 ženy 12–20 7.30–21

Středa 13–21 muži 13–21 7.30–21

Čtvrtek 15–20 ženy 12–20 7.30–21

Pátek 14–21 muži 13–21 7.30–21

Sobota zavřeno zavřeno zavřeno

Neděle zavřeno zavřeno zavřeno

Výjimky: 1. 1. zavřeno zavřeno zavřeno

REHABILITACE A SAUNA V PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 209 100

SLUÎBY MùSTA P¤EROVA • LEDEN 2007

koupel, zábal, masáž, perličková masáž
pondělí až pátek 7–18 hod.
Výjimka: 1.–7. 1. zavřeno

LÁZNĚ BOCHOŘ (tel. 581 205 045)

VÝJIMKY – plavecký areál
1. 1. dětský, 50 m 13–18

koupání imobilních občanů zavřeno
2. 1. dětský 10–20

50 m 10–21
koupání důchodci 16–17

27. 1. dětský, 50 m 10–15
koupání imob. občanů zavřeno

28. 1. dětský, 50 m 13–18
koupání imob. občanů zavřeno

Den dûtsk˘ kryt˘ ãásteãn˘ pára koupání koupání
bazén 50 m bazén pronájem sprchy imobilních obãanÛ – dÛchodci

Pondělí zavřeno 6.15–7.45 13.30–15 11.30–13.30
Úterý 18–20 6.15–7.45 18–21 13.30–15 16–17
Středa 15–20 6.15–7.45 15–21 15–16 18–19 13.30–15 11.30–13.30
Čtvrtek 18–20 6.15–7.45 18–21 13.30–15
Pátek 15–20 6.15–7.45 15–22 21–22 13.30–15 15–17
Sobota 10–20 10–20
Neděle 10–18 10–18 10–12

Dům dětí a mládeže ATLAS
• V˘tvarná soutûÏ Doba ledová
Na leden vyhla‰uje DDM Atlas v˘tvar-
nou soutûÏ na téma Doba ledová. Cel˘
tento mûsíc mohou dûti nosit obrázky
do DDM Atlas. Na zadní stranu obráz-
ku musí uvést své jméno, vûk a adresu.
Nejlep‰ím pracím budou udûleny drob-
né ceny.
• Snûhové hrátky
Pfii dostatku snûhu budou probíhat na
hfii‰ti DDM Atlas od 13 do 17 hodin
kaÏdé odpoledne. Dûti mohou dle své
fantazie pfiijít vytvofiit jak˘koliv v˘tvor
ze snûhu. Zájemci musí nahlásit své
jméno, vûk a telefon. Nejzajímavûj‰í
snûhové dílo bude ocenûno.
• Páteãní keramické hrátky od 15 do
18 hodin, sobotní keramické hrátky od
9 do 12 hodin.
• Pohádkové pondûlí pro maminky
s mal˘mi dûtmi. KaÏdé pondûlí od 10
hodin.

Pozvánka na silvestrovské akce
Silvestrovská show otužilců

a potápěčů
Letos se uskuteãní jiÏ 37. roãník

Silvestrovské show otuÏilcÛ a potá-
pûãÛ, ãlenÛ klubu Skorpen Pfierov.
Pfiíznivci této atraktivní podívané se
mohou sejít na lávce u lodûnice po-
slední den v roce ve 14 hodin odpo-
ledne. Celá akce je vzpomínkou na
Franti‰ka Venclovského, známého
pfiemoÏitele kanálu La Manche.

Silvestrovský běh 
Koná se tradiãnû poslední den v ro-

ce. Na startu 29. roãníku se u lávky
u tenisu sejdou v 10 hodin v‰ichni ti,
ktefií chtûjí zakonãit rok ve sportovním
duchu. Závodit budou juniofii, muÏi
a veteráni nad 40 let. Pokud si budou
chtít zabûhat i Ïeny, nesetkají se s od-
mítnutím. V‰ichni zájemci se musí pfii-
hlásit nejpozdûji do 9.30 hodin. Závod
se pobûÏí za kaÏdého poãasí.

V˘bûr ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ se uskuteãní ve dnech 29. aÏ 31. ledna 2007
vÏdy od 8 do 11 hodin v zasedací místnosti v pfiízemí budovy OV KSâM Pa-
lackého 8, u zastávky MHD ã. 1, 2, 4 a 5.

Souãasnû probûhnou volby do nového dílãího v˘boru seniorÛ. Volit lze jen
osobnû, zastoupení není moÏné.

Upozornûní pro seniory PSP

Koledníci 
v ulicích 

města
Tfiíkrálová sbírka 2007
Tfiíkrálová sbírka 2007 probûhne

v Pfierovû a okolních obcích ve
dnech od 2. do 15. ledna 2007.
V Pfierovû se bude koledovat v pátek
5. a v nedûli 7. ledna.

KaÏdá kolednická skupinka se sklá-
dá z vedoucího, kter˘ má u sebe prÛ-
kazku vystavenou SâKCH a zapeãetû-
nou pokladniãku se znakem âeské ka-
tolické charity, a dvou aÏ tfií koledníkÛ. 

LOUTKOVÉ DIVADLO SOKOL PŘEROV
PŘEROVSKÝ KAŠPÁREK

7. 1. ve 14 a 16 hodin • Snûhurka
a 7 trpaslíkÛ. Oblíbená pohádka pro
dûti i dospûlé.

Sauna – Zimní stadion
Pondělí 12–16 ženy, 16.30–20.30 muži
Čtvrtek 13.30–20 muži

Masáže nejsou v provozu.

Redakce Pfierovsk˘ch listÛ
pfieje sv˘m ãtenáfiÛm 

do nového roku 
hodnû zdraví, spokojenosti 

a pracovních úspûchÛ



telefon/fax: 581 202 216 • e-mail: info@kinohvezda.cz • net: www.kinohvezda.cz

Uzávûrka pfií‰tího ãísla je v úter˘ 16. ledna 2007
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Galerie a výstavy
Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 22, tel. 581 216 111 

15.–26. 1. • Vlastimil Kozák, pfierovsk˘ malífi. Letos uplyne deset let od jeho
úmrtí. Znám˘ akademick˘ malífi se vyuãil drogistou, pak studoval uãitelsk˘ ústav
v Olomouci a dále AVU v Praze u O. Nejedlého. Z existenãních dÛvodÛ se aÏ do
60. let zab˘val v˘tvarn˘m umûním vedle zamûstnání, pak ve svobodném povolá-
ní. Vûnoval se pfiedev‰ím krajináfiské tvorbû zaloÏené na bezprostfiednosti smy-
slového a citového proÏitku reality. Pfierovská vefiejnost jej v‰ak znala i jako v˘-
borného skalniãkáfie a ornitologa. Vlastimil Kozák byl v˘raznou osobností pfie-
rovského regionu s ‰irok˘mi zájmy a poetickou du‰í. Galerie Atrax chce vzpo-
menout tohoto v‰estranného a zajímavého ãlovûka kolekcí jeho obrazÛ.

Souãasnû jsou trvale vystavena díla kmenov˘ch autorÛ galerie Atrax.

V lednu zde bude pokraãovat v˘stava autorÛ, ktefií se pfiedstavili sv˘mi díly
náv‰tûvníkÛm galerie jiÏ v prosinci.

Minigalerie Îerotín Z.H. • Komenského 2, tel. 581 202 728

Kino Hvězda

Domeãek umûleck˘ch fiemesel
Jasínkova 2 (za Priorem), tel. 581 209 170

Dagmar Zemánková
– malífika

V lednu pfiedstaví
v galerii svou tvorbu
nová autorka Dagmar
Zemánková, která se ve
sv˘ch dílech inspiruje
krajinou JeseníkÛ, ale
pfiedev‰ím âeskomo-
ravskou vysoãinou. Ma-
lífika patfií k citliv˘m
autorÛm, jejichÏ obra-
zy mají nûÏn˘ nádech
s poetickou architek-
turou krajiny. Paleta
barev na jejích plátnech plnû odpovídá charakteru na‰ich krajin v souvislosti
s rytmem roãních období. Náv‰tûvníci galerie si dále mohou prohlédnout no-
vou kolekci akvarelÛ Ilsy Klingelhöfer. Po cel˘ rok nabídneme vefiejnosti auto-
rské v˘stavy ãesk˘ch, moravsk˘ch i zahraniãních umûlcÛ.

1.–3. 1. v 17.30 hod. • MALÁ MISS
SUNSHINE (USA, komedie, titulky,
premiéra). I cesta mÛÏe b˘t cíl… Malá
Miss Sunshine je nekonvenãní americ-
ká komedie, pojednávající o jedné z nej-
roztomilej‰ích dysfunkãních rodin, ja-
ké se v poslední dobû objevily ...
1.–2. 1. ve 20 hod. • ERAGON (USA,
fantasy, titulky, premiéra). AÏ padne
temnota, poslední drak si vybere svého
jezdce. Po Harrym Potterovi, Pánovi
prstenÛ a Letopisech Narnie pfiichází
dal‰í dobrodruÏné fantasy. 
4.–10. 1. v 17.30 hod. • PRÁZDNINY
(USA, komedie, titulky, premiéra).
ZmûÀ adresu. ZmûÀ chlapa. ZmûÀ si Ïi-
vot. Co by mûla dûlat ãerstvû opu‰tûná
holka v depresích krátce pfied Vánoce-
mi? Zmûnit prostfiedí. 
4.–7. 1. ve 20 hod. • BORAT: NA-
KOUKÁNÍ DO AMERYCKÉ KUL-
TÒRY NA OBùDNÁVKU SLAVNOJ
KAZA·SKOJ NÁRODU (USA, kome-
die, titulky, premiéra). Nebude u‰etfien
nikdo! Borat Sagdijev je ‰est˘m nej-
známûj‰ím Kazachem a nejlep‰ím tele-
vizním reportérem Kaza‰ské státní te-
levize, která ho vy‰le do USA...
8.–9. 1. ve 20 hod. • POTOMCI LIDÍ
(Velká Británie, sci-fi thriller, titulky,
premiéra). Poslední Ïiv˘ aÈ zhasne svût-
lo. Planeta Zemû, rok 2027. UÏ devate-
náct let se nenarodilo jediné dítû. Svût
podléhá beznadûji a anarchii a po ãím
dál zoufalej‰ích pokusech o nalezení...
11.–17. 1. v 17.30 hod. a 11.–16. 1. ve
20 hod. • OBSLUHOVAL JSEM ANG-
LICKÉHO KRÁLE (âR, hofiká komedie,
premiéra). O muÏi, jenÏ touÏil naplnit
za kaÏd˘ch okolností svÛj Ïivot bohat-
stvím a krásou a jehoÏ „‰tûstí bylo vÏdy
v tom, Ïe ho potkalo nûjaké ne‰tûstí“.
Dlouho oãekávan˘ film J. Menzela. 
18.–21. 1. v 17.30 hod. • DOBR¯ RO-
âNÍK (USA, komedie, titulky, premié-
ra). KaÏd˘ jednou dospûje … moÏná.
Film „Dobr˘ roãník“, pfii jehoÏ natáãe-
ní se proslul˘ reÏisér Ridley Scott (Gla-
diátor) podruhé se‰el s oscarov˘m her-
cem Russellem Crowem, vypráví...
22.–24. 1. v 17.30 hod. • TEXASK¯
MASAKR MOTOROVOU PILOU: PO-
âÁTEK (USA, horor, titulky, premiéra).
StaÀte se svûdky zrození strachu. Pfií-
bûh o zrození legendy o texaském ma-
sakru se odehrává v roce 1969, kdy bra-
tfii Dean a Eric Hillovi utíkají ...
18.–23. 1. ve 20 hod. • DÉJÁ VU
(USA, akãní thriller, titulky, premiéra).
Co kdyÏ je to nûco víc, neÏ jen Vá‰ po-
cit? Podmaniv˘ akãní thriller reÏiséra
Tonyho Scotta se toãí okolo tajemného
pocitu déjá vu, kter˘ provází agenta...
25.–28. 1. v 17.30 hod. • MILUJI Tù
K SEÎRÁNÍ (USA/Kanada, romantická
komedie, titulky, premiéra). Bláznivá
romantická komedie s nejasn˘m kon-

cem. Pfiedstavte si, Ïe milujete krásnou
Ïenu, ale ona vás pokládá JEN za ...
29.–31. 1. v 17.30 hod. • HAPPY FE-
ET (USA, animovan˘/rodinn˘, ãesk˘ da-
bing, premiéra). Nejvût‰í ‰oumeni An-
tarktidy vám pfiedvedou, jak fie‰it (skoro
v‰echny) problémy tancem ãi písní…
25.–30. 1. ve 20 hod. • PO HLAVù
DO PRDELE (âR, ãerná komedie, pre-
miéra). Jdi do klidu, stíhanej mÛÏe‰
bejt aÏ od patnácti… Tato provokativní
komedie je urãená nejen pfiíznivcÛm
ãerného humoru. Otec pan Vohnout, je
doma povaÏován za idiota a baãkoru. 

V LEDNU SE NEHRAJE

Artkino
3. 1. ve 20 hod. • CANDY (Austrálie,
drama, titulky, premiéra). Velká láska
plná drog! Candy, volnomy‰lenkáfiská
dívka se setká s neãestn˘m a nezodpo-
vûdn˘m Danem. Jejich dvû du‰e najdou
v sobû takové zalíbení, Ïe je nemÛÏe nic
rozdûlit. Jsou finanãnû na dnû…
10. 1. ve 20 hod. • NEP¤ÍJEMNÁ
PRAVDA (USA, dokument, titulky, pre-
miéra). Nejdûsivûj‰í film, jak˘ jste kdy
mohli vidût… V‰ichni sedíme na ãaso-
vané bombû. Pokud mají pravdu pesi-
mistické hlasy, pfiedstavované drtivou
vût‰inou svûtov˘ch klimatologÛ...
17. 1. ve 20 hod. • ILUZIONISTA
(âR/USA, drama, titulky, premiéra).
Magie, která vás pohltí… Nadan˘ iluzi-
onista Eisenheim (Edward Norton)
ohromuje ãím dál více vídeÀské publi-
kum. O jeho v˘jimeãnosti se dozvídá ta-
ké korunní princ Leopold.
24. 1. ve 20 hod. • OBâANSKÁ
V¯CHOVA (Nûmecko/Rakousko, kri-
mi/komedie, titulky, premiéra). Jana,
Petera a Jule spojuje jejich vá‰eÀ – tou-
ha zmûnit svût. Jan a Peter se stanou
záhadn˘mi aktivisty, ktefií …
31. 1. ve 20 hod. • ZAJATCI MLHY
(Rusko, váleãné drama, titulky, premi-
éra). O lásce, nenávisti, odpu‰tûní a ab-
surditû války. Mlad˘ rusk˘ dÛstojník
Grigorij dostane od nadfiízen˘ch úkol...

B I J Á S E K
7. 1. v 15 hod. • âAROVNÉ LYÎE (âR,
dûtské pásmo). Zimní pásmo animova-
n˘ch pohádek pro nejmen‰í diváky.
14. 1. v 15 hod. • AUTA (USA, animo-
vaná komedie, ãesk˘ dabing). Nûkdo
skonãí tam dole…
21. 1. v 15 hod. • KRTKOVA PO-
HÁDKOVÁ DOBRODRUÎSTVÍ (âR,
dûtské pásmo). Pásmo animovan˘ch
pohádek pro nejmen‰í diváky.
28. 1. v 15 hod. • DVA MRAZÍCI (âR,
dûtské pásmo). Zimní pásmo animova-
n˘ch pohádek pro nejmen‰í diváky.

■ K L U B  N Á R O â N É H O ■

■ D I V Á K A ■

■ A R T K I N O ■

■ B I J Á S E K ■

Vlastimil Kozák, Jaro za dveřmi, olej

Dagmar Zemánková, Jeseníky, olej

V mûsíci lednu se v Domeãku setkáte s v˘robky Umûlecké tkal-
covny ZdeÀka Kubáka ze Strmilova. Tkané pfiehozy, pfiikr˘v-
ky z pfiírodních materiálÛ, pol‰táfiky a dal‰í kvalitní v˘robky
pfiedstaví dnes jiÏ jedna z posledních tkalcovsk˘ch dílen v âes-
ké republice. V druhé polovinû mûsíce pfiedstaví svoji novou
kolekci obrázkÛ Dagmar Mráãková. Ráda se vrací k technice
voskové batiky a ke kombinovan˘m textilním technikám. Je-
jí tvorba je inspirována pfiírodou a poezií „v‰edního dne“.


