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VáÏené dámy, váÏení pánové,
milí spoluobãané,

jako kaÏdoroãnû i letos

nade‰lo období, kdy je

moÏné se pozastavit

uprostfied pracovního

shonu a zamyslet se

v tûchto sváteãních

dnech nad tím, co se

nám v právû konãícím

roce podafiilo a ãeho by-

chom chtûli dosáhnout v novém roce.

SnaÏil jsem se s mnoh˘mi z Vás b˘t i v le-

to‰ním roce v osobním kontaktu, obraceli jste

se na mne se sv˘mi problémy, ale i radostmi

a úspûchy. Potkávali jsme se spolu nejen pfii

rÛzn˘ch oslavách a spoleãensk˘ch ãi spor-

tovních událostech. âasto jste mne upozor-

Àovali na rÛzné nedostatky, s nimiÏ se ve

svém kaÏdodenním Ïivotû pot˘káte.

Dovolte mi, abych Vás ujistil, Ïe se snaÏím

spoleãnû se ãleny Zastupitelstva a Rady mûs-

ta Pfierova o to, aby se na‰e mûsto rozvíjelo,

aby co nejvíce na‰ich spoluobãanÛ na‰lo pra-

covní pfiíleÏitosti a mohli jsme spoleãnû Ïít

v ãistém, pûkném Ïivotním prostfiedí.

V leto‰ním roce leÏela nemalá zodpovûd-

nost vÛãi obãanské vefiejnosti na fungování

Mûstského úfiadu. Reforma vefiejné správy

pfienesla na mûsto, respektive na Mûstsk˘

úfiad celou fiadu úkolÛ, s nimiÏ se museli vy-

pofiádat nejen úfiedníci, ale i Vy, obãané, na‰i

klienti. Vûfiím, Ïe aÏ na v˘jimky cel˘ systém

v˘konu státní správy a samosprávy fungoval

bez váÏnûj‰ích problémÛ.

V dne‰ní uspûchané dobû bychom mûli na-

jít v sobû sílu a odvahu pozastavit se a ohléd-

nout se zpût. Vrátit se ve vzpomínkách ke

sv˘m kofienÛm, z nichÏ vyrÛstají stromy Ïi-

vota dne‰ních generací. Mnoho vûcí se zmû-

nilo od dob na‰ich pradûdÛ. Nevím, jak by se

cítili v na‰í moderní spoleãnosti, obklopeni

mobilními telefony, rychl˘mi auty, poãítaãi

a v‰emi dal‰ími technick˘mi vymoÏenostmi.

Nûkdy mám pocit, Ïe tak, jak nás moderní ko-

munikaãní technologie dokáÏí rychle infor-

movat o dûní a událostech nejen u nás, ale na

celém svûtû, tak na stranû druhé, jako by-

chom se lidsky od sebe vzdalovali. Nemûli by-

chom zapomenout, Ïe v‰echny vymoÏenosti

dne‰ní spoleãnosti by mûly slouÏit ku prospû-

chu nás - lidí, a mûli bychom se ubránit to-

mu, abychom se stali jejich „poddan˘mi“.

Milí spoluobãané, dovolte, abych Vám do

nového roku 2004 popfiál mnoho zdraví, ‰tûs-

tí a pohody, pracovní úspûchy i spokojen˘ ro-

dinn˘ Ïivot.

Zaãátek roku je pfiíleÏitostí
k zamy‰lení... (str. 2, 3)

V˘bûr z usnesení Zastupitelstva
a Rady mûsta Pfierova (str. 3)

Zmûny v místních poplatcích (str. 5)

NedluÏíte poplatek za komunální
odpad? (str. 5)

Bude mít Pfierov domov
dÛchodcÛ? (str. 6, 7)

Osobnost: mjr. Franti‰ek Vrána (str. 8)

Z galerie vyznamenan˘ch: psychiatr
MUDr. Emil Heider (str. 10)

Rozhovor s fieditelem mûstské
policie (str. 12)

SoutûÏ o nejhezãí fasádu roku
Mûsto vypisuje 1. roãník soutûÏe o cenu za realizaci ãelní fasády domu. Pfiedmû-

tem soutûÏe je architektonicko-v˘tvarné pojetí fasády objektÛ, situovan˘ch ve správ-
ním obvodu mûsta Pfierova.

„Úãelem je podpofiit zájem obãanÛ, ktefií jsou ma-

jiteli domÛ, i vedení mûsta aktivnû se podílet na

zlep‰ení vzhledu exteriérÛ objektÛ, zainteresovat je

na vytvofiení zajímavého v˘tvarného díla a docílit

tak v‰eobecného zlep‰ení vzhledu celého mûsta. Ví-

tûzné dílo ponese titul ’Fasáda roku‘. Toto ocenûní

by oznaãovalo nejvy‰‰í kvalitu provedené fasády

foto Jan âep

Vzhledem ke v‰eobecnû známé
demografické situaci populace v na‰í
republice stárne, prodluÏuje se prÛ-
mûrn˘ vûk muÏÛ i Ïen. Samozfiejmû
i v Pfierovû je nutno do budoucna po-
ãítat s nárÛstem poãtu obãanÛ dÛ-
chodového vûku, ktefií budou potfie-
bovat pfiimûfienû kvalitní sociální
a sociálnû zdravotní sluÏby.

Mûsto v souãasné dobû intezivnû jed-
ná o moÏnosti zfiídit tolik potfiebn˘ do-
mov dÛchodcÛ v objektu hotelu Fit,
kter˘ mu byl nabídnut spoleãnostmi
FINPEN a. s. a Tenisové sdruÏení. Cel-
ková cena ãiní 62 a pÛl milionÛ korun.

(pokraãování na stranû 6)

v kaÏdém udíleném roce. Vítûz získá finanãní od-

mûnu ve v˘‰i padesáti tisíc korun a na dÛm si bu-

de moci vyvûsit i pamûtní ‰títek,“ sdûlila nám
Mgr. Miroslava ·vástová z odboru rozvoje.

Do soutûÏe je moÏno pfiihlásit dílo, které je sou-
ãástí fiádnû ukonãené a zkolaudované stavby v roce
vyhlá‰ení soutûÏe. SoutûÏ bude vypsána pro dvû ka-

tegorie - fasáda novo-
stavby a fasáda rekon-
strukce. Jednotlivé
kategorie zahrnují fa-
sády objektÛ obãan-
ské vybavenosti, obyt-
n˘ch domÛ, rodin-
n˘ch domÛ i prÛmy-
slov˘ch budov. Do
soutûÏe je moÏno pfii-
hlásit i díla, na která
byla poskytnuta dota-
ce mûsta z Programu
podpory obnovy exte-
riéru objektÛ posta-
ven˘ch na území
mûsta Pfierova.

S pfiesn˘m zadáním
soutûÏních podmínek
se mÛÏete seznámit
na stranû 4.

Bude mít Pfierov domov dÛchodcÛ?

Fasáda domu v Jungmannovû
ulici 11 pfied a po rekonstrukci
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Zaãátek nového roku je pfiíleÏitostí

Mgr. Elena Grambliãková
Úvodem si dovo-

lím vyuÏít pfiíleÏi-
tosti k oslovení
ãtenáfiÛ s Nov˘m
rokem. Pfieji v‰em
mnoho hezk˘ch
chvil v následují-

cích 366 dnech pfiestupného roku
2004, co nejvût‰í míru zdraví
a spokojenosti.

Rozhodnutí smûfiující k usku-
teãnûní investiãních zámûrÛ je
vÏdy kolektivní záleÏitostí celého
zastupitelstva. Musím pfiiznat, Ïe
nejvût‰í radost mám z rozkvetlého
parku Michalov, z toho, jak se pro-
budil k Ïivotu a jak stále nab˘vá na
kráse i na vyuÏitelnosti pro volné
chvíle PfierovanÛ v‰ech vûkov˘ch
kategorií. I zlatavé cestiãky mno-
hokrát kritizované se nám usazují
a po de‰ti jsou schÛdnûj‰í neÏ v pr-
vopoãátku. V pfií‰tím roce oslaví-
me 100. v˘roãí zaloÏení parku, kte-
ré je naplánováno na poslední
ãervnov˘ víkend. Michalov oÏije
hudbou, tancem, atrakcemi a vû-
fiím, Ïe pfiedev‰ím hojn˘m poãtem
náv‰tûvníkÛ.

Tû‰í mû, kdyÏ mezi na‰imi obãa-
ny nachází odezvu navázání na tra-
dice oslav kfiesÈansk˘ch svátkÛ
a novû i pfierovsk˘ch hodÛ. Pokud
se námûstí pfii podobn˘ch slavnos-
tech zaplní lidmi, není na‰e sna-
Ïení marné.

K druhé ãásti otázky mám na ja-
zyku odpovûì „po bitvû je kaÏd˘
generálem“. Hodnû vûcí se dalo dû-
lat jinak, lépe, vãas oslovit vefiej-
nost, nûkdy pfiitvrdit, jindy více vy-
cházet vstfiíc. Ov‰em v demokra-
ticky fungující samosprávû je jedi-
nec jen mal˘m závaÏíãkem na mis-
ce vah a ani jeho svaté pfiesvûdãe-
ní nemusí b˘t totoÏné s názorem
ostatních kolegÛ. Proto se nechci
vracet zpût, ale ponauãení do dal-
‰í radniãní práce z kaÏdé nepove-
dené kauzy vstfiebávám.

Naléhav˘ch investiãních potfieb
je mnoho, jen nûkteré jsou v pfií‰-
tím roce reálné. Namátkou jme-
nuji rekonstrukci ‰kolních hfii‰È,
zaji‰tûní nového zázemí pro kni-
hovnu, dofie‰ení budov na námûs-

tí T. G. Masaryka i dopravní stavby
zvy‰ující bezpeãnost zejména na
kfiiÏovatkách. Domov pro dÛchod-
ce se posouvá do dal‰í fáze. Je tfie-
ba fie‰it rovnûÏ problémy spoluob-
ãanÛ Ïijících v místních ãástech.
Uvidíme, co unese ná‰ rozpoãet
a kter˘m zámûrÛm dá zastupitel-
stvo pfiednost.

Mgr. Zdenûk Boháã
Co nás nutí

k zamy‰lení nad
uplynul˘m ro-
kem? Zejména
skuteãnost, Ïe po
reformû vefiejné
správy a ukonãe-

ní ãinnosti okresních úfiadÛ se na
’Mûstû‘ uãíme Ïít ’nov˘m Ïivotem‘.
Úfiad se stal sloÏit˘m mechaniz-
mem, obhospodafiujícím chod té-
mûfi padesátitisícového mûsta.

A je stále se co uãit. Osobnû si
v‰ak myslím, Ïe vlastní reforma
probûhla pfiíli‰ uspûchanû a mnoh-
dy chaoticky, coÏ mûlo za následek
nekoordinované postupy mezi stá-
tem, reprezentovan˘m pfiíslu‰n˘-
mi ministerstvy, krajsk˘mi úfiady
a jednotliv˘mi obcemi. Jedná se
zejména o míru kompetencí v jed-
notliv˘ch resortech a nûkdy nejas-
né toky finanãních prostfiedkÛ do
nich plynoucí. Zdravotnictví v po-
sledních mûsících je toho typic-
k˘m pfiíkladem.

Z událostí právû uplynulého ro-
ku 2003 jsem pochopitelnû i já ve-
lice citlivû vnímal kauzu bochofi-
ského leti‰tû. Z mého pohledu jde
o naprosto arogantní a mnohdy
nepochopiteln˘ pfiístup minister-
stev a následnû i vlády k proble-
matice jednotliv˘ch regionÛ více
vzdálen˘ch od Prahy. Útlum 33. vr-
tulníkové základny v mûsíci listo-
padu a její plánované pfiemístûní
do Námû‰tû nad Oslavou je toho
záfin˘m pfiíkladem. Ze strany mi-
nisterstva obrany nepadl ani jedi-
n˘ moudr˘ a selsk˘m rozumem
ospravedlniteln˘ argument, kter˘
by podpofiil smysluplnost v˘‰e uve-
deného kroku. A to jak z pohledu
tolik vzpomínané ekonomiky, tak
z pohledu vojenského.

Z dal‰ích momentÛ minul˘ch
mûsícÛ je dobré vzpomenout po-
stupné naplÀování Programového
prohlá‰ení Rady mûsta Pfierova.
Z oblastí mnû svûfien˘ch bych
chtûl pfiipomenout realizující se
Program prevence kriminality
v na‰em mûstû. Konkrétnû se jed-
ná o zdokonalování kamerového
monitorovacího systému a jeho
napojení na Policii âR. Stanovení
územní odpovûdnosti stráÏníkÛ
mûstské policie ve mûstû a jeho
místních ãástech je dal‰ím kro-
kem, kter˘ by mûl rozhodnû pfii-
spût k pocitu bezpeãí obãanÛ a je
rovnûÏ souãástí pfiipravovaného
boje proti vandalismu.

V sociální sféfie je pozitivním
krokem prohlubující se spoluprá-
ce mezi subjekty pÛsobícími v té-
to oblasti, jako je napfiíklad pfie-
rovská Charita, Armáda spásy, pro-
tidrogové centrum - Kappa, ââK
a fiada jin˘ch. Dal‰ím momentem
ve zkvalitÀování programÛ pro
zdravotnû postiÏené spoluobãany
je umoÏnûní pfiístupu k informa-
cím prostfiednictvím novû otevfie-
ného Informaãního centra pro
handicapované na ulici Kainarovû.
Hodnû uÏiteãné práce pro rodiny
s mal˘mi dûtmi udûlalo matefiské
centrum Sluníãko. Stále aktuální
my‰lenkou zÛstává zfiízení domo-
va dÛchodcÛ v na‰em mûstû, coÏ
by dozajista bylo pfiínosem pro
zkvalitnûní sluÏeb pro seniory.

Ve sféfie zdravotnictví je na‰í
spoleãnou povinností aktivnû spo-
lupracovat na zkvalitÀování zdra-
votní péãe a sluÏeb pro obãany
mûsta Pfierova. Dokladem toho, Ïe
se to dafií, bylo zprovoznûní Pavi-
lonu pro matku a dítû v areálu pfie-
rovské nemocnice. Mûsto se podí-
lelo na vybavení a humanizaci dût-
ského oddûlení v rámci projektu
nadace Archa Chantal.

Závûrem bych si dovolil popfiát
nám v‰em PfierovanÛm, abychom
spoleãn˘m úsilím udrÏeli dÛstojné
postavení mûsta v rámci nového
státoprávního uspofiádání.

Ing. Martin Kuãera
Kdyby byla moÏ-
nost vrátit ãas
zpût, tak jedinû
do klukovsk˘ch
let. Nemyslím si,
Ïe by v tomto ro-
ce bylo nûco tak

zásadnû ‰patného, abych musel
vracet ãas. Naopak. Povedla se
spousta zajímav˘ch investiãních

akcí, z nichÏ bych si dovolil jme-
novat alespoÀ okruÏní kfiiÏovatku
u hotelu Strojafi nebo získání sym-
patií spoleãnosti OLYMPUS, která
se rozhodla proinvestovat v na‰em
mûstû pfies 100 milionÛ korun
a následnû pak zamûstnat 80 aÏ
100 lidí v první fázi. Olympus také
uvaÏuje o v˘robû, v níÏ by mohla
získat práci dal‰í stovka lidí. Máme
tradici v optice, tak ji musíme vy-
uÏít. Dal‰í v˘znamnou investiãní
akcí je nepochybnû rekonstrukce
vozovky a chodníku v ulici Za ml˘-
nem nebo v˘stavba tfiiceti byto-
v˘ch jednotek na nábfi. Protifa‰is-
tick˘ch bojovníkÛ.

Jmenovit˘ seznam akcí mûsta
Pfierova by zaplnil celou stránku,
a tak se radûji budu vûnovat spí‰e
tomu, co nás ãeká a do ãeho já
osobnû chci vloÏit ve‰keré úsilí
v roce následujícím. Kromû re-
konstrukce vozovky a celého pro-
storu pfied mostem Míru, vãetnû
dal‰ího rondelu a parkovi‰tû v uli-
ci Jateãní a nábfi. Protifa‰istick˘ch
bojovníkÛ, mû ãeká spousta jedná-
ní s pfiedstaviteli státu, s manaÏe-
ry rozhodujícími o dopravní do-
stupnosti na‰eho mûsta. Konkrét-
nû tedy zrealizování filozofie prÛ-
razu, coÏ znamená vybudování mi-
moúrovÀového kfiíÏení Ïeleznice
v Pfiedmostí, vybudování velké
okruÏní kfiiÏovatky pfied podjez-
dem smûrem na Olomouc, roz‰í-
fiení ulice Polní a TrÏní na ãtyfi-
pruh a roz‰ífiení Mostu Legií tak-
téÏ na ãtyfipruh. Realizace prÛpi-
chu mûstem Pfierov urãitû není
otázkou jednoho roku, ale zaãít se
musí hned. Urãitû se budu také za-
b˘vat ve spolupráci s Mgr. ZdeÀ-
kem Boháãem realizací domova
dÛchodcÛ, kter˘ jistû patfií do prio-
rit roku 2004. Nesmí zÛstat zapo-
menuta ani rekonstrukce jihozá-
padní ãásti námûstí TGM - poly-
funkãní dÛm s radnicí. Stejnou
prioritu nese také pfiípravná fáze
na vybudování vodovodu a kanali-
zace v Penãicích a âekyni.

V‰em PfierovanÛm pfieji krásné
proÏití vánoãní atmosféry a ‰Èast-
n˘ Nov˘ rok.

Ing. Jifií Lajtoch
Uspokojení cítím
v tom, Ïe se po-
dafiilo na poãát-
ku roku 2003
schválit rozpoãet
mûsta Pfierova
byÈ s úpravami,

které nebyly dostateãnû projedná-

Konãící rok a nástup roku nového nás inspiroval k tomu,
abychom se obrátili na v‰echny místostarosty s otázkou:

Ze kter˘ch rozhodnutí cítím uspokojení, ve kter˘ch
pfiípadech bych byl rád, kdyby se dal ãas vrátit a vûc
zmûnit, a v ãem vidím pro Pfierov priority v nastupu-
jícím roce 2004?
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V˘bûr z usnesení Zastupitelstva
a Rady mûsta Pfierova

dne 27. listopadu 2003
Zastupitelstvo mûsta Pfierova po projednání

❖ schválilo zámûr:
- jednat o odkoupení hotelu Fit na ul. Dvofiákova mûstem Pfierov,
- jednat o rekonstrukci hotelu Fit na domov dÛchodcÛ,
- jednat s Nemocnicí v Pfierovû o moÏném vyuÏití objektu ãi ãásti objektu

na zfiízení poboãky domova dÛchodcÛ pro imobilní obãany
❖ vzalo na vûdomí zprávu o stavu a ãinnosti Mûstské policie Pfierov za rok 2002,
❖ schválilo uzavfiení smlouvy o poskytnutí pfiíspûvku ve v˘‰i 50.000 Kã pro úãe-

ly vybudování a provozu expozice Olomouckého kraje na 13. Mezinárodním
veletrhu turistick˘ch moÏností v regionech - REGIONTOUR 2004, kter˘ se
koná ve dnech 8. - 11. 1. 2004 v Brnû,

❖ schválilo úplatn˘ pfievod nemovitostí - objektu bydlení b˘valé Okresní hygi-
enické stanice z vlastnictví Mûsta Pfierova do vlastnictví spoleãnosti Pfierov-
ská stavební spoleãnost s.r.o., se sídlem Pfierov I - Mûsto, Skopalova 7, za do-
hodnutou kupní cenu 4,500.000 Kã a za podmínek vyhlá‰en˘ch ve v˘bûro-
vém fiízení,

❖ schválilo uzavfiení smlouvy mezi Mûstem Pfierov a Svazem tûlesnû postiÏe-
n˘ch âR - místní organizace Pfierov, o poskytnutí dotace ve v˘‰i 86.300 Kã
na úhradu nábytku SluÏbám mûsta Pfierova v prostorách Informaãního cent-
ra na ul. Kratochvílova v Pfierovû,

❖ schválilo uzavfiení smlouvy o poskytnutí dotací z „Programu podpory obno-
vy exteriéru objektÛ postaven˘ch na území mûsta Pfierova“ takto:

- Alence Kelové a ZdeÀku Kelovi, na kompletní opravu uliãní fasády, vã. v˘-
mûny klempífisk˘ch prvkÛ, objektu Macharova 39, Pfierov ve v˘‰i 10.000 Kã,

- Ing. Janu Lidmilovi, Rostislavu Netopilovi, Tomá‰i Netopilovi, Ing. Vojtû-
chu Netopilovi, BoÏenû Netopilové, v‰ichni zastoupeni Ing.Vojtûchem Ne-
topilem, na celkovou obnovu uliãní fasády objektu Wilsonova 6/153, Pfie-
rov ve v˘‰i 45.000 Kã,

- Stfiední odborné ‰kole a Stfiednímu odbornému uãili‰ti, ·ífiava 7, Pfierov
na celkovou obnovu ãelní fasády objektu ·ífiava ãp. 670 a 289, Pfierov ve
v˘‰i 10.000 Kã,

❖ neschválilo uzavfiení smluv o poskytnutí dotací z „Programu podpory obno-
vy exteriéru objektÛ postaven˘ch na území mûsta Pfierova“ takto:

- Lence Prá‰ilové na obnovu uliãní fasády objektu Su‰ilova 15, Pfierov,
❖ schválilo Program regenerace panelového sídli‰tû Pfiedmostí, vypracované-

ho dle Nafiízení vlády ã. 494/2000 Sb., pro poskytnutí dotací ze státního roz-
poãtu,

❖ schválilo aktualizaci „Programu regenerace Mûstské památkové zóny Pfierov“
do roku 2010, a to jako nedílnou souãást programu rozvoje obce,

❖ schválilo poskytnutí dotace ve v˘‰i 250.000 Kã a uzavfiení smlouvy o poskyt-
nutí této dotace mezi mûstem Pfierov a obãansk˘m sdruÏením Pfierovsk˘ vo-
lejbalov˘ klub na sportovní ãinnost extraligového druÏstva Ïen v roce 2003,

❖ neschválilo poskytnutí dotace a uzavfiení smlouvy o poskytnutí dotace mezi
mûstem Pfierov a obãansk˘m sdruÏením Sportovní klub Pfierov, na rekon-
strukci osvûtlení ve sportovní hale v Pfierovû, Petfiivalského 3.

dne 4. prosince 2003
Rada mûsta Pfierova po projednání

❖ vzala na vûdomí, Ïe v roce 2003 nebyla na základû návrhu Odboru sociálních
sluÏeb a zdravotnictví MûÚ prominuta Ïádná kauce na byt,

❖ vzala na vûdomí doporuãení komise jiÏ nyní vést diskusi se ‰irokou pfierov-
skou vefiejností o dal‰ím pfiemostûní fieky Beãvy silniãním mostem ve v˘-
chodní ãásti mûsta, která vyústí aÏ v místní referendum,

❖ schválila ukonãení Smlouvy o dílo „DPS Mervartova - Fügnerova“, uzavfiené
dne 29. 10. 2002 mezi mûstem Pfierovem jako objednavatelem a spoleãností
STAG Morava, a. s., zastoupenou pfiedsedou pfiedstavenstva Romanem Gru-
sem jako zhotovitelem, dohodou ke dni 5. 12. 2003,

❖ schválila po projednání jako zadavatel vefiejné zakázky v˘zvu k podání na-
bídky na realizaci stavby „Pfiestavba v˘mûníkové stanice na kanceláfie Sociál-
ních sluÏeb mûsta Pfierova“,

❖ schválila uzavfiení smlouvy o závazku vefiejné sluÏby k zaji‰tûní mûstské au-
tobusové dopravy v Pfierovû a ostatní dopravní obsluÏnosti ve vefiejné linko-
vé osobní dopravû mezi Mûstem Pfierov a dopravcem Connex Morava a.s., na
úhradu prokazatelné ztráty vzniklé provozováním linek mûstské a pfiímûst-
ské dopravy na období od 1. 1. 2004 do 30. 6. 2004,

ny. Dále byl pfiijat úvûr ve v˘‰i
80 milionÛ korun k realizaci fiady
investiãních akcí, jako napfiíklad
rekonstrukce domu Mervartova -
Fügnerova, rekonstrukce komuni-
kace a chodníkÛ ul. Za ml˘nem,
I. etapa revitalizace Îerotínova ná-
mûstí, okruÏní kfiiÏovatka nábfi.
E. Bene‰e - Velká DláÏka a bytová
v˘stavba na nábfi. Protifa‰istick˘ch
bojovníkÛ a ulice Jateãní.

V roce 2003 pfiekroãil upraven˘
rozpoãet mûsta v pfiíjmové a v˘da-
jové ãásti objem 1 miliardy, a to ve
v˘‰i 1 064 090 500 korun. NárÛst
nákladÛ a potfieb pro zabezpeãení
provozu mûsta vzrostl za deset let
3,4krát.

Rád bych vrátil negativní roz-
hodnutí Zastupitelstva mûsta ve
vûci odkoupení pozemku na Wil-
sonovû ulici. Tento mûl opûtovnû
pfiejít do vlastnictví mûsta se za-
chováním pfiíjemného zákoutí
v této centrální ãásti.

Prioritou v pfiípravû rozpoãtu na
rok 2004 se stala první etapa anal˘-
zy celkov˘ch provozních nákladÛ
mûsta. Bylo nutné zastavit mezi-
roãní nárÛst a vyãlenit v plánova-
ném rozpoãtu na pfiíslu‰n˘ kalen-
dáfiní rok finanãní prostfiedky na
investiãní akce vût‰ího rozsahu.
Tento zámûr se nám jiÏ ãásteãnû po-
dafiil i pro rok 2004. Bylo vyãlenûno
20 milionÛ korun, které byly rozdû-
leny ve v˘‰i 10 milionÛ korun na
nové investice a 10 milionÛ korun
na pfiímé podpory a granty v oblas-
ti sportu, kultury a vzdûlávání, so-
ciálních vûcí a zdravotnictví.

Je nutné se zamûfiit i na spoleã-
nosti, které byly zaloÏeny mûstem,
aby jejich zisky jiÏ tvofiily ãást pfiíj-
mÛ rozpoãtu mûsta a mohly b˘t
pouÏity na dal‰í rozvoj mûsta.

Hlavní prioritu ale vidím v tom,
aby pfiipravované zámûry rozvoje
mûsta byly jednotnû podporovány
nejen zastupitelstvem mûsta, jako
napfi. realizace domova dÛchodcÛ,
ale také i vût‰inou na‰ich obyvatel.

Na to, jak se projevil obtíÏn˘
rok 2003 z hlediska reformy
vefiejné správy na chodu mûst-
ského úfiadu, jsme se zeptali
tajemníka Ing. Jifiího Baka-
líka.

Je-li moÏné brát necel˘ rok zku-
‰eností s nov˘m modelem vefiejné
správy jako postaãující k posouze-

ní ãi vyhodnocení
kladÛ i záporÛ
práce úfiadu mûs-
ta Pfierova, pak se
o to pokusím ve
struãnosti.

Za vyzdvihnutí stojí bezesporu
ta skuteãnost, Ïe pfievzetí pfiíslu‰-
né agendy ze zru‰en˘ch okresních
úfiadÛ prakticky ze dne na den pro-
bûhlo bez váÏnûj‰ích komplikací.

Ze strany státu se v rozhodn˘
okamÏik podafiilo nezajistit pro ná-
stupnické úfiady co nejjednodu‰‰í
pfievod software programu, ne-
zbytn˘ch pro okamÏité nabûhnutí
správních procesÛ. Tento nedosta-
tek se podafiilo díky mimofiádn˘m
opatfiením samosprávy mûsta a na-
‰ich technikÛ vãas eliminovat.

Jednoduchá situace nebyla ani
u dislokace jednotliv˘ch odborÛ
úfiadu. Zejména za první mûsíce
roku si zaslouÏí podûkování jak
t˘m pracovníkÛ, ktefií se podíleli
na stûhování, tak vefiejnost, která
nemohla v tuto dobu obdrÏet ten
standard sluÏeb úfiadu, kter˘ je ne-
zbytn˘.

V prÛbûhu letních mûsícÛ se po-
dafiilo vyfie‰it sloÏitou situaci v bu-
dovû na námûstí T. G. Masaryka na
dopravních agendách zlep‰ením
základních provozních podmínek.

Na co v‰ak v prÛbûhu leto‰ního
roku jiÏ prostor nezbyl, je nasta-
vení jiného, efektivnûj‰ího zpÛso-
bu fie‰ení v˘platy sociálních dávek.

Prostor pro fie‰ení se nabízí
v souvislosti se schválen˘m záko-
nem o pfievodu dávek státní soci-
ální podpory pod kfiídla úfiadu prá-
ce od 1. dubna 2004.

ZároveÀ, jak jsem jiÏ avizoval
v minulém ãísle, pfiistupuje vedení
mûstského úfiadu k podrobnému
vyhodnocení práce a náplnû jedno-
tliv˘ch odborÛ a úfiedníkÛ. To v‰e
s cílem uãinit chod úfiadu efektiv-
nûj‰í, hospodárnûj‰í, ale zároveÀ
kvalitnûj‰í smûrem k obãanÛm.

Mohu-li si dovolit tento proces
pojmenovat, tak snad v˘stiÏn˘ by
mohl b˘t pojem ’Úfiad s vlídnou
tváfií‘. Souãasnû v‰ak je tfieba jas-
nû zdÛraznit, Ïe tento úfiad bude
vÏdy rozhodovat v souladu s plat-
nou legislativou.

Závûrem chci popfiát sv˘m spo-
luobãanÛm hodnû zdraví, ‰tûstí
a optimismu do dal‰ího konání.

pfiipravila Eva ·afránková

k zamy‰lení...

Pfierovské listy na internetu: mesto.prerov.cz/listy
kompletní aktuální ãíslo ve formátu pdf

(pokraãování na stranû 4)
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❖ schválila poskytnutí dotace ve v˘‰i 30.000 Kã obãanskému sdruÏení Klub vod-
ního póla Pfierov na udrÏení rozvoje klubu v seniorsk˘ch i mládeÏnick˘ch ka-
tegoriích v souvislosti s vynikající reprezentací mûsta Pfierova,

❖ vzala na vûdomí usnesení Komise volného ãasu, sportu a kultury ze dne
20. 10. 2003 a uloÏila:
a) odboru ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy zab˘vat se lep‰ím zabezpeãením

‰aten proti krádeÏím v tûlocviãnách pfierovsk˘ch základních ‰kol
b) odboru rozvoje a odboru majetku mûsta, jeho správy a provozu zab˘vat se

roz‰ífiením poãtu vefiejn˘ch sportovních hfii‰È v klidov˘ch zónách mûsta
urãen˘ch pro trávení volného ãasu (Laguna, Michalov)

c) odboru majetku mûsta, jeho správy a provozu a SluÏbám mûsta Pfierova
zab˘vat se roz‰ífiením poãtu v˘lepov˘ch (plakátov˘ch) ploch ve mûstû

❖ schválila realizaci stavebních úprav ãásti obãanské vybavenosti ã. p. 675, Na
odpoledni 16, Pfierov, za úãelem umístûní odlouãeného pracovi‰tû Speciál-
ních ‰kol Pfierov, Malá DláÏka 4, a to v rozsahu prací do v˘‰e 500.000 Kã vãet-
nû DPH,

❖ podala návrh Zastupitelstvu mûsta Pfierova schválit uzavfiení smlouvy o po-
skytnutí dotace ve v˘‰i 150.000 Kã âeskému ãervenému kfiíÏi - oblastnímu
spolku Pfierov na provoz Ubytovny pro bezdomovce v Pfierovû, U v˘stavi‰tû 12,

V˘bûr z usnesení Zastupitelstva a Rady mûsta Pfierova
❖ odvolala na vlastní Ïádost ãleny Komise bezpeãnosti silniãního provozu:

Mgr. Marii Mifkovou a Mgr. Davida GuÀku a s úãinností od 4. 12. 2003 jme-
novala ãlenem Komise bezpeãnosti silniãního provozu JUDr. Mgr. Petra Ho-
lánka, fieditele Mûstské policie Pfierov a Ladislava LeÏáka, majitele soukromé
auto‰koly v Pfierovû,

❖ schválila uzavfiení smlouvy o smlouvû budoucí mezi Mûstem Pfierovem, spo-
leãností Lidl âeská republika v.o.s., a âR - ¤editelství silnic a dálnic âR, stát-
ní pfiíspûvkovou organizací, podle které se Mûsto Pfierov a Lidl âeská repub-
lika v.o.s. zavazují do 20 pracovních dnÛ od nabytí právní moci povolení ke
kácení dfievin, nejpozdûji v‰ak do 31. 3. 2004, uzavfiít smlouvu, jejímÏ pfied-
mûtem bude závazek Mûsta Pfierov provést náhradní v˘sadbu za pokácené
dfieviny jak na pozemcích ve vlastnictví mûsta Pfierov, tak na pozemcích ve
vlastnictví âR - ¤editelství silnic a dálnic âR, a její následnou péãi, pfiiãemÏ
Lidl âeská republika v.o.s. se zavazuje uhradit ãástku ve v˘‰i 572.020 Kã rov-
nající se pfiedbûÏnému odhadu vypracovanému Odborem Ïivotního prostfie-
dí za úãelem zji‰tûní ceny náhradní v˘sadby, provedení prací a následné pé-
ãe s v˘sadbou související,

❖ schválila uzavfiení smlouvy o poskytnutí dotace ve v˘‰i 20.000 Kã obãanské-
mu sdruÏení Matefiské centrum „Sluníãko“, na zabezpeãení hrazení provoz-
ních nákladÛ na období leden - duben 2004.

dy s bosáÏí a svûtlej‰ím odstínem
vystupující architektonické prvky,
‰ambrány, fiímsy a balustráda.

Celá zdafiilá obnova a rehabilitace
fasády byla provedena podle projek-
tové dokumentace zpracované auto-
rizovan˘m architektem Ing. arch.

Tomá‰em Koãnarem. Mûsto Pfierov
na obnovu fasády v rámci „Progra-
mu podpory obnovy exteriérÛ ob-
jektÛ postaven˘ch na území mûsta
Pfierova“ pfiispûlo ãástkou 50 tisíc
korun.

Ing. arch. Vladimír Petro‰

Souãasná nová fasáda je v˘sled-
kem dlouhodobého zámûru sou-
ãasného provozovatele restaurace
PIVOVAR spoleãnosti RONDO RES-
TAURANT s.r.o a majitele objektu
Pivovar ZUBR a.s. na znovuzpro-
voznûní, regeneraci a kultivaci his-
torického objektu restaurace Pivo-
var, kter˘ se nachází na ulici Ko-
menského v areálu Pivovaru. Sta-
vebnû nároãná rekonstrukce uliãní
fasády spojená s obnovou nedocho-
van˘ch a po‰kozen˘ch architekto-
nick˘ch prvkÛ navazuje na pfied-
chozí rozsáhlé dispoziãní úpravy,
v˘mûny oken a dvefií a nové vyba-
vení interiéru realizované v polovi-
nû 90. let 20. století. Nová uliãní fa-
sáda je replikou pÛvodní, architek-
tonicky zajímavé novorenesanãní

Do soutûÏe je moÏno pfiihlásit
dílo, které je souãástí fiádnû ukon-
ãené a zkolaudované stavby v roce
vyhlá‰ení soutûÏe.
• SoutûÏ bude vypsána pro dvû ka-

tegorie:
1. fasáda novostavby
2. fasáda rekonstrukce

• Jednotlivé kategorie zahrnují fa-
sády objektÛ obãanské vybave-
nosti, obytn˘ch domÛ, rodinn˘ch
domÛ, prÛmyslov˘ch budov.

• Do soutûÏe je moÏno pfiihlásit
i díla, na které byla poskytnuta
dotace mûsta z „Programu pod-
pory obnovy exteriéru objektÛ
postaven˘ch na území mûsta Pfie-
rova“.

• Dílo mÛÏe b˘t pfiihlá‰eno pouze
jedenkrát.

• Nejv˘‰e hodnocenému dílu bude
udûlen titul „Fasáda roku“, kter˘
bude moci b˘t udûlen pouze jed-
nomu z pfiihlá‰en˘ch dûl v udíle-
ném roce. Ostatní kvalitní návr-
hy mohou b˘t ocenûny odmûnou
nebo ãestn˘m uznáním, o kte-
r˘ch rozhodne porota.

• Pfiihlá‰ku podává vlastník (uÏiva-
tel, nájemce) objektu na Mûstsk˘
úfiad, odbor rozvoje, oddûlení ar-
chitektury a urbanismu, a to do
15. 2. následujícího roku po vy-
hlá‰ení.

• Vyhlá‰ení soutûÏe bude vÏdy mi-
nimálnû mûsíc pfied odevzdáním

pfiihlá‰ek do soutûÏe, a to pro-
stfiednictvím úfiedních desek
Mûsta Pfierova, internetov˘ch
stránek mûsta Pfierova (www.mu-
prerov.cz - Aktuality a dûní ve
mûstû), Kabelové televize Pfierov
a.s., Nového Pfierovska a Pfierov-
sk˘ch listÛ.

Obsah pfiihlá‰ky
• název domu s oznaãením:

N - novostavba
R - rekonstrukce

• místo domu (ulice, ã. p., ã. o.)
• vlastník (nájemce) objektu, adre-

sa, telefon
• autor (projektant)
• dodavatel díla

• kopie kolaudaãního protokolu
(ohlá‰ení stavby)

• barevná fotografie skuteãného
stavu z ãelního pohledu veli-
kosti 18 x 12,5 cm, popfi. archi-
tektonick˘ návrh s barevn˘m
fie‰ením (u rekonstruovan˘ch
objektÛ fotografie stavu pfied re-
konstrukcí)

Posouzení soutûÏního díla
Posouzení provede soutûÏní poro-

ta jmenovaná Radou mûsta Pfierova.
Posouzení pfiihlá‰en˘ch dûl probûh-
ne vÏdy nejpozdûji do 31. bfiezna ná-
sledujícího roku po vyhlá‰ení. Toto
datum je také nejpozdûj‰ím datem
pro vyhlá‰ení v˘sledkÛ soutûÏe.

fasády z období zaloÏení a následné
v˘stavby pivovaru v 19. století, kdy
pÛvodní historizující fasáda byla pfii
následn˘ch stavebních úpravách
v druhé polovinû 20. století aÏ na
nûkteré prvky zcela odstranûna. Fa-
sáda byla obnovena podle dochova-
né dokumentace a dobov˘ch foto-
grafií. PÛsobivost fasády je ve v˘-
razném spodním pásu bosáÏe, ‰tu-
kovû upraven˘mi ‰ambránami, pro-
filovan˘mi fiímsami a atikovou ba-
lustrádou. Celou novou kompozici
fasády bude zakonãovat velk˘ plas-
tick˘ nápis RESTAURACE, kde ryt-
mus textu odpovídá rytmu spodní-
ho pásu oken. Barevné fie‰ení bylo
navrÏeno v barvû srnãí hnûì ve
dvou odstínech. Tmav‰ím odstínem
byla pojednána hlavní plocha fasá-

Na ulici Komenského v areálu pfierovského pivovaru opût po
letech zazáfiila nová historizující fasáda objektu restaurace.

Nová fasáda restaurace pivovaru pfiitahuje pohledy

SoutûÏní podmínky soutûÏe o fasádu roku

pokraãování ze strany 3
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Dle obecnû závazné vyhlá‰ky
o místním poplatku z ubytovací ka-
pacity zpoplatÀována budou jen ta
ubytovací zafiízení, která byla takto
kolaudována. Dále se novû stanoví,
Ïe ubytovatel je povinen vést v pí-
semné podobû evidenãní knihu
a sazba poplatku byla zv˘‰ena ze
2 Kã na 4 Kã za jedno vyuÏité lÛÏ-
ko a den.

Poplatek za provoz systému
shromaÏìování, sbûru, pfiepravy,
tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování
komunálních odpadÛ, tzv. „popla-
tek za komunální odpad“ se prak-
ticky t˘ká kaÏdého z nás. Po dvou
letech zku‰eností s v˘bûrem toho-
to poplatku lze fiíci, Ïe tento
systém, aãkoliv administrativnû ná-
roãn˘, vnesl do plateb jasno. Osoba
poplatníka je urãena pfiímo záko-
nem a je jím kaÏdá fyzická osoba,
která má v obci trval˘ pobyt a tak-
téÏ kaÏdá fyzická osoba vlastnící
stavbu urãenou nebo slouÏící k in-
dividuální rekreaci, ve které není
hlá‰ena k trvalému pobytu Ïádná
fyzická osoba. Povinnost platit po-

platek mají v‰ichni v˘‰e uvedení
bez ohledu na mnoÏství vyprodu-
kovaného odpadu. V roce 2004 do-
chází ke zmûnû sazby poplatku,
která ãiní 400 Kã, splatnost zÛsta-
la rovnûÏ nezmûnûna, tj. k 30. 6.
2004. U poplatníkÛ, ktefií mají ve
vlastnictví stavbu urãenou nebo
slouÏící k individuální rekreaci, ve
které není k trvalému pobytu hlá-
‰ena Ïádná fyzická osoba, je pone-
chána stejná v˘‰e sazby jako v roce
2003, tj. 250 Kã. Dal‰í zmûnou pro-
ti dosavadní vyhlá‰ce je pfiesné vy-
mezení dokladÛ, které musí po-
platník pfiedloÏit, pokud chce vyu-
Ïít nároku na osvobození od place-
ní poplatku.

V‰echny nové obecnû závazné vy-
hlá‰ky o místních poplatcích budou
od Nového roku ke staÏení na in-
ternetov˘ch stránkách mûsta Pfie-
rova www.mu-prerov.cz, pfiípadné
dal‰í informace lze získat u správ-
ce tûchto poplatkÛ, tj odboru fi-
naãního Mûstského úfiadu Pfierov.

Oldfii‰ka Sedláãková,

vedoucí odboru finanãního

Finanãní odbor Mûstského úfiadu
v Pfierovû je povûfien˘ správou míst-
ního poplatku za provoz systému
shromaÏìování, sbûru, pfiepravy,
tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování
komunálních odpadÛ. Se Ïádostí
o bliÏ‰í informace v souvislosti s je-
ho platbou jsme se obrátili na Old-
fii‰ku Sedláãkovou z odboru financí.

„K 30. listopadu 2003 se vybrala

za tento poplatek do mûstské po-

kladny celkem ãástka ve v˘‰i

17,542.469,40 Kã. Pro úplnost chci

podotknout, Ïe povinnost uhradit

tento poplatek má kaÏdá fyzická

osoba, která je pfiihlá‰ena k trvalé-

mu pobytu ve mûstû Pfierov, to

znamená Pfierov I-Mûsto aÏ Pfierov

XIII-Penãice, pfiiãemÏ roãní sazba

ãiní 385 korun. Dále povinnost té-

to platby má osoba, která má ve

vlastnictví stavbu urãenou nebo

slouÏící k individuální rekreaci, ve

které není k trvalému pobytu hlá-

‰ena Ïádná fyzická osoba. Roãní v˘-

‰e sazby je v tomto pfiípadû 250 ko-

run,“ sdûlila Oldfii‰ka Sedláãková.
„Termín zaplacení poplatku byl

stanoven do 30. ãervna 2003, ov‰em

ne v‰ichni jej do dne‰ního dne

uhradili. V souãasnosti ãiní celková

v˘‰e pohledávky za dluÏníky za

loÀsk˘ a leto‰ní rok 2,908.556,30

korun. V‰em, ktefií poplatek dosud

neuhradili, jsou proto rozesílány

platební v˘mûry s urãením ná-

hradní lhÛty splatnosti. V pfiípadû,

Ïe poplatek nebude uhrazen, na-

stoupí jeho vymáhání daÀovou exe-

kucí na základû exekuãního pfiíka-

zu, kter˘ mÛÏe b˘t vydán napfiíklad

na penûÏní prostfiedky na bankov-

ních úãtech, stavebního spofiení ne-

bo na sráÏku ze mzdy, z dÛchodu,

ze sociálních a nemocensk˘ch dá-

vek a podobnû,“ upfiesnila Oldfii‰ka
Sedláãková a radí v‰em dluÏníkÛm
jej okamÏitû zaplatit, aby se vyhnu-
li zbyteãn˘m problémÛm.

·af

Tyto nové právní pfiedpisy mûs-
ta Pfierova úãinné od 1. 1. 2004
reagují na nová procesní ustano-
vení citovaného zákona,
• kde se zvy‰ují sankce za nespl-

nûní povinností penûÏního cha-
rakteru aÏ na trojnásobek, pro-
dluÏují se lhÛty k vymûfiení ne-
bo domûfiení místního poplatku
v pfiípadû, Ïe poplatník nesplní
svou poplatkovou povinnost
nejpozdûji do 10 let od konce
kalendáfiního roku, ve kterém
poplatková povinnosti vznikla,
a taktéÏ novû se stanoví pravo-
moc zcela nebo z ãásti promíjet
pfiíslu‰enství poplatku,

a dále u jednotliv˘ch místních
poplatkÛ se
• nov˘m zpÛsobem vymezuje po-

platník místního poplatku ze psÛ,
• nov˘m zpÛsobem urãuje ubyto-

vací zafiízení, ve kter˘ch bude
zpoplatnûna vyuÏitá lÛÏková ka-
pacita,

• u poplatku za uÏívání vefiejného
prostranství se roz‰ifiují zvlá‰t-
ní zpÛsoby uÏívání tohoto pro-
stranství,

• u místního poplatku ze vstup-
ného novû definuje pojem
„vstupné“,

• u poplatku z ubytovací kapacity
stanoví povinnost ubytovateli
vést evidenãní knihu.

Obecnû závazná vyhlá‰ka o míst-
ním poplatku ze psÛ novû urãuje
poplatníkem drÏitele psa (pÛvodnû
vlastník psa). Ten je definován jako
fyzická nebo právnická osoba, kte-
rá má trval˘ pobyt nebo sídlo na
území âeské republiky. Novû se bu-

de poplatek platit ze psÛ star‰ích
3 mûsícÛ (dle stávající úpravy od
6 mûsícÛ). Dosavadní v˘‰e sazeb
zÛstala zachována. Stejná zÛstala
maximální sazba u poÏivatelÛ inva-
lidního, starobního a vdovského
dÛchodu (200 Kã), kter˘ je jejich
jedin˘m zdrojem pfiíjmu, byl pou-
ze roz‰ífien v˘ãet tûchto poÏivatelÛ
o dÛchod vdoveck˘. Novû je zde
rovnûÏ pfiifiazen pfiíjemce sirotãího
dÛchodu. Splatnost poplatku rov-
nûÏ zÛstala zachována, tj. 31. bfiez-
na 2004, u druhého a kaÏdého dal-
‰ího psa se stanovená sazba poplat-
ku zvy‰uje o 50 %.

Dle nové obecnû závazné vyhlá‰-
ky o místního poplatku za uÏívání
vefiejného prostranství se bude no-
vû zpoplatÀovat provádûní v˘ko-
pov˘ch prací, umístûní doãasn˘ch
staveb a zafiízení slouÏících pro po-
skytování prodeje a sluÏeb a re-
klamních akcí pofiádan˘ch na ve-
fiejném prostranství.

U poplatku ze vstupného byl no-
vû definován pojem „vstupné“, no-
vá úprava vyhlá‰ky ponechává stá-
vající zpoplatÀování pouze u pro-
dejních akcí, novû se doplÀuje zpo-
platnování reklamních akcí. Vy-
hlá‰ka neobsahuje zpoplatÀování
kulturních ãi sportovních akcí, pfii
nichÏ je vybíráno vstupné. DÛvo-
dem je podpora kulturního dûní ve
mûstû Pfierovû (z nichÏ lze napfií-
klad vyjmenovat divadelní pfiedsta-
vení ãi koncerty v Mûstském domû
ãi filmová pfiedstavení v kinû Hvûz-
da) a podpora sportovních aktivit,
z nichÏ ãást je rovnûÏ podporována
formou grantÛ ãi dal‰ími pfiíspûvky
z rozpoãtu mûsta.

ilustraãní foto Jan âep

Pfiijetí nov˘ch obecnû závazn˘ch vyhlá‰ek o místních po-
platcích si vyÏádala novela zákona o místních poplatcích.

Od 1. ledna nastávají zmûny v místních poplatcích

NedluÏíte poplatek za komunální odpad?

Poznámka: Poplatek je moÏné uhradit v hotovosti na kterékoliv pokladnû mûst-
ského úfiadu, a to v Bratrské ulici 34, ve Smetanovû ulici ã. 7 a na námûstí
T. G. Masaryka ã. 16. Platbu mÛÏete provést i bezhotovostním pfievodem z úãtu
nebo po‰tovní poukázkou na úãet ã. 19-1884482379/0800, variabilní symbol 1337
a specifick˘ symbol vlastní rodné ãíslo. KaÏd˘ kdo platbu provádí za více osob,
musí neprodlenû odboru finanãnímu, Mûstského úfiadu Pfierov oznámit jména,
pfiíjmení, bydli‰tû a data narození v‰ech osob, za které platbu provedl.

Ve‰keré dal‰í podrobné informace získáte na tel. ãíslech 581 268 296, 581
268 230 nebo 581 268 297, pfiípadnû v kanceláfii ã. 42 odboru finanãního,
Mûstského úfiadu Pfierov, Bratrská 34.
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Vzhledem ke v‰eobecnû známé demografické situaci popu-
lace v na‰í republice stárne. Samozfiejmû i v Pfierovû je nutno
do budoucna poãítat s nárÛstem poãtu obãanÛ dÛchodového
vûku, ktefií budou potfiebovat pfiimûfienû kvalitní sociální a so-
ciálnû zdravotní sluÏby. Je známou pravdou skuteãnost, Ïe jed-
ním z mûfiítek vyspûlosti té které spoleãnosti je právû to, jak
se umí postarat o své staré a zdravotnû postiÏené obãany.

Také na‰e mûsto poskytuje po-
moc této skupinû obãanÛ z fiad se-
niorÛ prostfiednictvím Mûstského
úfiadu, a to odboru sociálních slu-
Ïeb a zdravotnictví.

„Za tímto úãelem má mûsto vy-

pracovanou koncepci poskytování

sociálních sluÏeb. Základní teze

Sociální koncepce mûsta Pfierova

byla pfiijata radou a zastupitel-

stvem mûsta v roce 1999. Skládá se

ze dvou ãástí, a to krátkodobé kon-

cepce, která byla limitována datem

31. prosince 2001, a dlouhodobé

koncepce s v˘hledem do roku 2005.

V tomto materiálu je zakotvena ob-

nova a rozvoj souãasn˘ch mûst-

sk˘ch zafiízení pro poskytování so-

ciálních a sociálnû zdravotních slu-

Ïeb, vytváfiení podmínek pro roz‰i-

fiování nabídky sociálních sluÏeb

poskytovan˘ch i jin˘mi subjekty

a rovnûÏ rozvojové „podpÛrné“

mûstské sociální programy se za-

mûfiením na situaci star˘ch a zdra-

votnû postiÏen˘ch obãanÛ ve mûs-

tû,“ pfiiblíÏila nám celkovou kon-
cepci sociální péãe v Pfierovû Eva
Divinová, vedoucí odboru sociál-
ních sluÏeb a zdravotnictví.

„Mûsto v souãasné dobû zaji‰Èu-

je péãi o seniory prostfiednictvím

7 domÛ s peãovatelskou sluÏbou

o kapacitû 231 bytÛ a penzionem

s kapacitou 83 obytn˘ch jednotek.

V tûchto zafiízeních mohou b˘t

umístûni obãané, ktefií jsou alespoÀ

ãásteãnû sobûstaãní a za pomoci

peãovatelské sluÏby a krátkodobé

o‰etfiovatelské sluÏby jsou schopni

samostatnû bydlet. Peãovatelská

sluÏba je poskytována rovnûÏ v by-

tech dÛchodcÛ v rámci bytové zá-

stavby. Jakmile obãané potfiebují

nepfietrÏitou peãovatelskou a o‰et-

fiovatelskou péãi, není moÏno, aby

dále zÛstávali ve svém stávajícím

bydli‰ti. Zde se situace komplikuje,

protoÏe Pfierov dnes nemá Ïádné

zafiízení pro poskytování dlouho-

dobé a nepfietrÏité péãe pro obãa-

ny, kter˘m je domov dÛchodcÛ,“

sdûlila nám Eva Divinová.
„V souãasné dobû tito obãané po-

dávají Ïádosti o umístûní do do-

mova dÛchodcÛ na Krajském úfia-

du Olomouckého kraje. Vzhledem

k tomu, Ïe je nedostatek voln˘ch

míst v domovech dÛchodcÛ, ãeka-

cí doby na umístûní jsou velmi

dlouhé. NejbliÏ‰í domovy, jejichÏ

zfiizovatelem je Krajsk˘ úfiad Olo-

mouckého kraje, jsou v Pavlovi-

cích, Tovaãovû a Radkovû Lhotû.

Zfiizovatelem domova dÛchodcÛ

v Hranicích a v Hole‰ovû je obec.

Rada mûsta Pfierova schválila

úhradu nákladÛ mûstu Hranice.

DÛchodci umístûní v domovû dÛ-

chodcÛ v Hole‰ovû si hradí nákla-

dy sami.

K 1. prosinci 2003 bylo na Kraj-

ském úfiadû Olomouckého kraje

evidováno 345 obãanÛ z Pfierova se

Ïádostí o umístûní do domova dÛ-

chodcÛ. Nûktefií z tûchto obãanÛ

potfiebují pfiednostní umístûní z dÛ-

vodu nutné nepfietrÏité o‰etfiova-

telské péãe,“ seznámila nás s kon-
krétními ãísly Eva Divinová a do-

dala, Ïe zbudování tohoto zafiízení
je v souladu jednak s jiÏ zmínûnou
Koncepcí mûsta Pfierova schvále-
nou Mûstsk˘m zastupitelstvem v li-
stopadu 1999, tak i Strategick˘m
plánem ekonomického a územního
rozvoje Mikroregionu Pfierov do ro-
ku 2005 a Programov˘m prohlá‰e-
ním Rady mûsta Pfierova pro voleb-
ní období 2002-2006.

V rámci pfiijaté sociální koncep-
ce mûsto se pokusilo vytypovat
v Pfierovû nûkolik míst vhodn˘ch
ke zfiízení domova dÛchodcÛ. V ro-
ce 2001 Rada mûsta schválila vy-
pracování projektové dokumentace
na vybudování tohoto zafiízení v lo-
kalitû b˘valé ‰koly na ulici Optiky,
která se jevila jako nejvhodnûj‰í
k tomuto úãelu. Domov dÛchodÛ
mûl mít kapacitu 120 míst s tím, Ïe
60 míst by bylo zaji‰tûno pro cho-
dící klienty a 60 míst pro leÏící kli-
enty. Zafiízení mûlo vzniknout re-
konstrukcí objektu b˘valé ‰koly
a pfiístavbou dal‰ího pavilonu. Bylo
zpracováno územní fiízení, doposud
nebylo vydáno stavební povolení.
Celkové náklady na zfiízení domova
dÛchodce v léto lokalitû ãiní zhru-
ba 190 milionÛ korun. Mûsto poÏá-
dalo o dotaci Ministerstvo práce
a sociálních vûcí v Praze. Je v‰ak
málo pravdûpodobné, Ïe Pfierov do-
stane z Ministerstva práce a sociál-
ních vûcí takto vysokou dotaci na
rekonstrukci a v˘stavbu zafiízení.
Pokud by byla poskytnuta dotace
v niÏ‰í v˘‰i, mûsto nemá v souãas-
né dobû finanãní prostfiedky na do-
krytí financování.

Zaãátkem listopadu 2003 se ale
situace zmûnila. Mûstu byl nabíd-
nut ke koupi hotel Fit. Zastupitel-
stvo mûsta na svém zasedání 27. li-
stopadu 2003 schválilo zatím pou-
ze zámûr jednat o odkoupení hote-
lu Fit na ul. Dvofiákova mûstem
Pfierov.

O krátk˘ rozhovor jsme poÏáda-
li Mgr. ZdeÀka Boháãe, místosta-
rostu mûsta, kter˘ nás seznámil
s tímto nov˘m zámûrem mûsta.

Zaãátkem listopadu uãinili zá-

stupci spoleãnosti FINPEN a. s.

a Tenisového sdruÏení nabídku na

odkoupení komplexu budovy Fit

s ve‰ker˘m pfiíslu‰enstvím, a to za

cenu 62 a pÛl milionÛ korun. Sa-

mozfiejmû, Ïe nás to potû‰ilo, pro-

toÏe pÛvodní vize umístit seniory

v lokalitû ulice Optiky v objektu b˘-

valé ‰koly byla mnohem náklad-

nûj‰í. Pokud k nabídnuté cenû pfii-

poãteme i náklady za rekonstrukci

objektu hotelu Fit, ãiní rozdíl 100

milionÛ korun a my si nemÛÏeme

v souãasn˘ch podmínkách úspor-

n˘ch opatfiení státu ho pfiehlíÏet.

Podmínkou realizace odkoupení

tohoto zastupitelstvem schválené-

ho zámûru je poskytnutí penûz

v podobû úãelové dotace z minis-

terstva práce a sociálních vûcí. Ta

je pfiislíbena, ale zatím není potvr-

zena.

Mohl byste alespoÀ ve struãnosti
popsat tento nov˘ objekt, kter˘ by
bylo moÏné rekonstruovat na tolik
pfierovsk˘m seniorÛm potfiebn˘ do-
mov dÛchodcÛ?

JiÏ nûkolik dní po uãinûné na-
bídce byla provedena orientaãní
prohlídka objektu, kter˘ se skládá
z obytné a obsluÏné ãásti. Nachází
se zde recepce, dále 76 pokojÛ, kaÏ-
d˘ s koupelnou, ve které je vana
a um˘vadlo. V tomto poãtu jsou za-
hrnuty 4 apartmány, které tvofií dvû
místnosti a velká koupelna. Dohro-
mady se jedná o 157 lÛÏek. Souãás-
tí komplexu je restaurace, dal‰í na-
jdeme i v suterénu. VyuÏití by urãi-
tû na‰el i víceúãelov˘ kongresov˘
sál, kanceláfie pro vedení a mal˘ sa-
lonek. Pfiínosem z hlediska kvality
sluÏeb poskytovan˘ch seniorÛm by
bylo kadefinictví, které se nachází
v pfiízemí objektu. VyuÏita by byla
i sauna s masérnou. Objekt má
vlastní kuchyni o kapacitû maxi-
málnû 250 obûdÛ.
Vidíte vût‰í problémy s pfiemûnou
tohoto komplexu v domov dÛ-
chodcÛ?

Na základû první zbûÏné prohlíd-
ky objektu lze konstatovat, Ïe po
nezbytn˘ch úpravách by bylo moÏ-
né uvaÏovat o jeho vyuÏití pro do-
mov dÛchodcÛ. Napfiíklad by bylo
tfieba pfiistavût nákladní v˘tah, boã-
ní únikové schodi‰tû, nezbytné by
bylo zfiízení lékafiské ordinace, pra-
covi‰tû zdravotních sester na patfie,
centrálních koupelen a dal‰ího hy-
gienického zázemí, vãetnû roz‰ífie-
ní zázemí pro personál. Je ov‰em
nezbytné vypracovat objemovou
studii, která odpoví na otázky nut-
n˘ch úprav, jeÏ odpovídají hygie-
nick˘m a poÏárním standardÛm
domovÛ dÛchodcÛ a moÏné kapa-
citû pro vyuÏití nûkter˘ch obytn˘ch
místností jako provozního zázemí.
Realizace zámûru je vázána je‰tû
jednou podmínkou.

Domov dÛchodcÛ je zafiízení,
které je urãeno mobilním, ale i ne-
pohybliv˘m lidem, ktefií vyÏadují
celodenní péãi, a to i lékafiskou.
V pfiípadû realizace na‰eho zámûru
by imobilní obãané byli umístûni
v areálu nemocnice, která by jim
vyãlenila jako deta‰ované pracovi‰-

Bude mít Pfierov domov dÛchodcÛ?

Jedna ze spokojen˘ch obyvatelek penzionu U Îebraãky foto Drahomíra Trávníãková

pokraãování na stranû 7
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Na‰e abilympioniãky v Indii nezklamaly
Ve dnech 23. aÏ 29. listopadu 2003 se stala Indie centrem abi-

lympionikÛ z celého svûta. Do hlavního mûsta Nai Dilli pfiijelo cel-
kem 1003 úãastníkÛ ze 32 zemí svûta, aby se utkali v pracovních do-
vednostech zdravotnû postiÏen˘ch na 6. mezinárodní abilympiádû.

foto Jan âep

tû tohoto domova jedno patro
s 30 lÛÏky na oddûlení léãebny
dlouhodobû nemocn˘ch. Tím by
byla zaji‰tûna okamÏitá a kvalitní
péãe o tyto obãany.
Závûrem snad uÏ jen malé vyhod-
nocení. Jak vy osobnû vidíte situaci
v oblasti péãe o pfierovské seniory?

Domnívám se, Ïe v oblasti soci-
ální péãe je zabezpeãení star˘ch
i zdravotnû postiÏen˘ch obãanÛ ze
strany mûsta na dobré úrovni, roz-
hodnû srovnatelné s okolními po-
dobnû poãetn˘mi mûsty Olomouc-
kého kraje. Jediné, co Pfierovu chy-
bí, je právû domov dÛchodcÛ. Bu-
dova hotelu Fit samozfiejmû není
ideální, ale nemÛÏeme oãekávat, Ïe
v dohledné dobû se objeví srovna-
telnû v˘hodná nabídka. Pfierov‰tí
seniofii by potom nemohli poãítat
s tím, Ïe se doãkají domova dÛ-
chodcÛ je‰tû v tomto volebním ob-

První ãást v˘ãtu a struãné charakteristiky zafiízení, která zaji‰Èují péãi
o staré a zdravotnû postiÏené obãany Pfierova, uvádíme na stranû 14.

dobí. Pfiednosti nové lokality ve
srovnání s pÛvodním zámûrem na
ulici Optické vidím i v tom, Ïe ob-
jekt se nachází blíÏe centra mûsta,
je zde moÏnost pûkn˘ch procházek
kolem Beãvy, ãi k lagunám nebo do
Îebraãky. Na psychiku star˘ch lidí
by pozitivnû pÛsobila blízkost ma-
tefiské a základní ‰koly, necítili by
se izolováni. Pfiítomn˘ sál by urãi-
tû na‰el vyuÏití nejen pro organi-
zování pfiedná‰ek, napfiíklad v rám-
ci akademie 3. vûku, ale pfiedev‰ím
jako místo pro pravidelná setkává-
ní seniorÛ celého mûsta. KdyÏ bych
to chtûl shrnout, prostû pfievládají
v pfiípadû tohoto zámûru jedno-
znaãnû klady nad jeho záporn˘mi
stránkami.

Eva ·afránková

Pozn. red.: rozhovor byl autorizo-
ván k datu 12. 12. 2003

pokraãování ze strany 6

Bude mít Pfierov domov dÛchodcÛ?

Pofiadatelem International Abi-
lympics 2003 byla Indická národní
abilympijská asociace za podpory
ministerstev sociální spravedlností
a rozvoje lidsk˘ch zdrojÛ, vlády sva-
zového teritoria Dillí, dobrovoln˘ch
organizací, korporací i privátního
sektoru.

„âeskou republiku reprezento-

valo 17 abilympionikÛ. Celá v˘-

prava mûla celkem 32 ãlenÛ, z to-

ho 7 vozíãkáfiÛ. Mezi reprezentan-

ty patfiily i dvû Pfierovanky, paní

Pavla Indrová a paní Jifiina Ivoro-

vá. âeská republika si z 6. meziná-

rodní abilympiády odvezla celkem

5 medailí a 2 ãestná uznání. Mezi

medailisty patfiila i Pavla Indrová,

která získala druhé místo v discip-

línû drhání a tfietí místo za cukráfi-

ství. Pavla Indrová se tak zafiadila

mezi na‰e nejúspû‰nûj‰í abilympi-

oniky v˘znamného mezinárodního

klání. Paní Jifiina Ivorová obsadila

Informace pro cestující
MHD v Pfierovû

Po vzájemné konzultaci mezi Krajsk˘m úfia-
dem Olomouckého kraje, zpracovatelem IDS a fir-
mou Connex Morava a.s., budou smluvnû pfie-
pravní podmínky platné pro mûstskou hromad-
nou dopravu v rámci IDS, provozovanou Connex
Morava a.s. doplnûny a upfiesnûny o informaci, Ïe
platnost jízdenky MHD v Pfierovû je sice omeze-
na její dobou platnosti 30 minut, av‰ak u jízdy bez
pfiestupu maximální dobou jízdy konkrétního
spoje, na kterém byla tato jízdenka vystavena.

Odbor rozvoje MûÚ Pfierov

Cena jízdného na území mûsta
Pfierov pro dÛchodce star‰í 70 let

Rada mûsta Pfierova vydala dne 4. 12. 2003 Nafiízení mûsta
Pfierov ã. 7/2003, kter˘m se mûní a doplÀuje nafiízení mûsta
Pfierov ã. 6/2003 o stanovení maximální ceny v mûstské dopravû
osob, bezplatné pfiepravû a slevách na území mûsta Pfierov.
S úãinností od 1. ledna 2004 platí maximální cena jednotlivé
pfiestupné jízdenky ve mûstû Pfierov po dobu 30 minut 8 Kã
v pracovních dnech a po dobu 60 minut v ostatních dnech (ce-
na jízdenky zakoupené u fiidiãe zÛstává ve v˘‰i 6 Kã). Souãas-
nû se zvy‰uje cena roãního jízdného pro dÛchodce star‰í 70 let
na 300 Kã.

Odbor finanãní Mûstského úfiadu Pfierov

Mûsto Pfierov upozorÀuje v‰echny
zájemce o opravy a modernizaci
vlastního bytového fondu na moÏ-
nost poskytnutí pÛjãky z fondu roz-
voje bydlení a fondu na opravy byto-
vého fondu postiÏeného povodní. V˘-
bûrové fiízení pro tyto pÛjãky bude vy-
hlá‰eno v termínu od 19. ledna aÏ do
3. bfiezna 2004. Îádost o pÛjãku
a ve‰keré informace získají zájemci
na Mûstském úfiadû Pfierov, Bratrská
34, odboru finanãním, I. patro, dvefie
ã. 23 - V. Krátká, K. Bukvaldová.

ãtvrté místo za háãkování a páté

místo za pletení,“ prezentovala ús-
pûchy pfierovsk˘ch abilympioniãek
Jana ÎouÏelková z odboru sociál-
ních sluÏeb a zdravotnictví, která se
cesty do Dillí zúãastnila jako ãlen-
ka doprovodné skupiny.

„SoutûÏní klání probíhala na

stadionu Indiry Gándhi v Nai Dilli.

Cel˘ t˘den byl pfiehlídkou pracov-

ních schopností a dovedností zdra-

votnû postiÏen˘ch z celého svûta.

Abilympiáda je totiÏ jednou z moÏ-

ností pro tyto lidi, jak ukázat nám

„zdrav˘m“ své dovednosti a um. Je

to ukázka toho, Ïe i zdravotnû po-

stiÏen˘ se mÛÏe uplatnit v pracov-

ním procesu, doklad toho, Ïe do-

káÏe Ïít aktivním Ïivotem a mít

svÛj cíl jako kaÏd˘ z nás,“ zdÛraz-
nila hlavní smysl tohoto setkání Ja-
na ÎouÏelková.

·af

PÛjãky z fondu rozvoje bydlení
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Narodil se pfied devadesáti lety, dne
27. 1. 1914, právû v tomto domû na
dnes ru‰né a znaãnû frekventované
ulici. Jeho otec Franti‰ek Vrána, nar.
13. 10. 1877 v Nûmãanech u Vy‰kova,
byl okresním cestmistrem, maminka
Îofie, roz. Nahodilová, nar. 5. 6. 1884
v Bystfiici u Nového Mûsta. Franti‰ek
mûl je‰tû tfii sourozence. Rodina se
krátce po jeho narození odstûhovala
do ulice Su‰ilovy, pak Jateãní, v roce
1925 pfiesídlila do Brna. Po skonãení
základní ‰kolní docházky studoval
Franti‰ek ml. na stavební ‰kole, kte-
rou ukonãil maturitou v roce 1934.
V dobû hospodáfiské krize tûÏce shánûl
zamûstnání. Pracoval jako pomocník
na stavbách. Rozhodl se stát vojákem
z povolání. V letech 1936-37 absolvo-
val hranickou vojenskou akademii.

Mobilizace v roce 1938 ho zastihla
na jiÏní Moravû. Po okupaci vlasti
ode‰el v kvûtnu 1939 do Polska, pak
se dostal pfies ·védsko do Velké Bri-
tánie. V ãervnu 1940 pÛsobil u 1. dû-
lostfieleckého pluku 1. ãs. divize ve
francouzském Agde, pak opût bojoval
v Anglii, kde byl pro své schopnosti
vysoce hodnocen. Pozdûji se dobro-
volnû se pfiihlásil na ruskou frontu
a dne 1. 9. 1944 se stal pfiíslu‰níkem

‰tábu tankové brigády 1. ãs. armád-
ního sboru v SSSR. V tomto období
byla pfiipravována na Ïádost moskev-
ského vedení KSâ a ãs. vlády v Lon-
d˘nû karpatsko-dukelská
operace, která byla urãena
na pomoc Slovenskému ná-
rodnímu povstání (SNP).
Touto operací, která zaãala
8. 9. 1944, vlastnû poãalo
osvobozování âeskosloven-
ska Sovûtskou armádou.
Karpatsko-dukelské opera-
ce se musel zúãastnit velk˘
poãet nûmeck˘ch vojsk,
které jejich velení nemohlo
pouÏít na potlaãení SNP
(napfi. v pásmu 38. armády
museli Nûmci postupnû na-
sadit aÏ 18 divizí). Navzdo-
ry dobfie vybudované obra-
nû nepfiátel, která sahala aÏ
do hloubky 50 kilometrÛ,
zv˘hodnûné ãlenit˘m hor-
sk˘m terénem, kde byla ne-
jsilnûji opevnûna údolí hor-
sk˘ch potokÛ, pfiechody
pfies nû a horské prÛsmyky,
pfiedev‰ím Dukelsk˘, vãetnû úporné
obrany jeho vojsk, sovûtské a ãesko-
slovenské jednotky vytlaãily Nûmce

z V˘chodních Karpat. Nacisté ztratili
témûfi 52 000 muÏÛ (mrtví, ranûní
a nezvûstní), více neÏ 800 dûl a mi-
nometÛ a 185 tankÛ a samohybn˘ch
dûl. Îivotní pouÈ pfierovského rodáka
Franti‰ka Vrány se uzavfiela právû pfii
bitvû o Dukelsk˘ prÛsmyk, kter˘ je
nejniÏ‰ím prÛsmykem slovensko-pol-
ské hranice v hlavním hfibetu Karpat,
502 m n. m. Vrána se osobnû zúãast-
nil bitvy o kótu 534 a útoku na mûs-
teãko Duklu a spolu s dal‰ími tankis-

ty se podílel i na dob˘vání kóty 694 -
Hyrowa hora. V závûreãné fázi bitvy
o Dukelsk˘ prÛsmyk na území Polska,

byl jmenován velitelem praporu. Pfii
útoku na kótu 578 u osady Zindrano-
wa, k nûmuÏ do‰lo dne 30. 9. 1944,
patfiil mezi nejstateãnûj‰í. Nejdfiíve se
zúãastnil prÛzkumné akce. V samot-
ném boji v první linii se mu podafiilo
dvakrát vyskoãit z hofiícího tanku.
V tûsné blízkosti ãeskoslovensk˘ch
hranic byl ale nûkolikrát zasaÏen ne-
pfiítelem a tûÏk˘m zranûním podlehl.
PozÛstatky nadporuãíka Franti‰ka
Vrány byly nalezeny aÏ po vstupu ar-
mádního sboru na na‰e území a ulo-
Ïeny na hfibitovû pfiímo v Dukelském
prÛsmyku. Pozdûji byly pfiemístûny na
novû vybudovan˘ hfibitov, kter˘ se stal
souãástí areálu Památníku dukel-
sk˘ch hrdinÛ. Franti‰ek Vrána byl po
bitvû pov˘‰en na kapitána, pozdûji na
majora in memoriam.

Spolu se Sovûtskou armádou vybo-
joval 1. ãs. armádní sbor v SSSR, od
10. 9. 1944 pod vedením generála
Ludvíka Svobody, v této operaci nej-
tûÏ‰í boje v celé své historii. Pfiíslu‰-
níci sboru pfiekroãili v Dukelském
prÛsmyku ãs. státní hranici a vstou-
pili na ãeskoslovenské území dne
6. 10. 1944, ãehoÏ se Franti‰ek Vrána
nedoÏil. Tento den se pozdûji stal
Dnem âs. lidové armády a v pfiedve-
ãer tohoto dne v roce 1984 pfii pfiíle-
Ïitosti 40. v˘roãí karpatsko-dukelské
operace odhalila pfierovská mûstská
rada Franti‰ku Vránovi na jeho rod-
ném domû pamûtní desku.

Vûra Fi‰mistrová
(PouÏity údaje dr. G. VoÏdy z broÏurky

Nebylo bezejmenn˘ch hrdinÛ)

Lednové kalendárium
připravuje Věra Fišmistrová, SOkA Přerov

1. 1. 1904 - před 100 lety se narodil v Praze František Tikal, zaměst-
nanec ministerstva práce, spisovatel, básník (sbírka Žíznivá země), au-
tor divadelních her (Paní Jarmila, Bloudění Heřmana Konipase, Pís-
nička máje, Karneval snů) a historických románů (V zavátých stopách,
rok 1930, jehož druhý díl o147 stranách zůstal nedokončen v rukopi-
su). Od roku 1967 žil v Přerově, kde 8. 1. 1987 zemřel.

2. 1. 1889 - před 115 lety se narodil v Trnavě u Zlína Slavomír Kra-
tochvíl, účastník protirakouského a protiválečného odboje za 1. svě-
tové války, člen přerovského Sokola. Za rozšiřování letáků „obsahují-
cích českou báseň, ve které se nynější válečné poměry, účel války a obě-
tavost obyvatelstva líčí způsobem pobuřujícím a nabádá se k činům,
které směřují ke zvýšení nebezpečí pro stát z venku a ku vzpouře uv-
nitř“, byl v Přerově zatčen, odsouzen k trestu smrti a 23. 11. 1914 v Os-
travě popraven. Byla to první oběť protirakouského odboje v Čechách.
Jedna z ulic Přerova nese jeho jméno.

16. 1. 1999 - před 5 lety zemřel v Přerově Jaroslav Nečesaný, Mgr.,
středoškolský profesor, atlet, trenér, rozhodčí, který se vedle sportu vě-

noval i hře na pozoun v orchestru KRAB. Za okupa-
ce byl vězněn v koncentračním táboře, po skončení
války učil na měšťanské škole, později vyučoval
němčinu a francouzštinu na přerovském gymnáziu.
Narodil se 31. 3. 1924 v Přerově.

18. 1. 1929 - před 75 lety zemřel v Přerově Vítěz-
slav Nečas, PhMr., lékárník, který zde působil od
roku 1904, první předseda Národního výboru v Pře-

rově po vzniku ČSR v říjnu 1918, podporovatel umělců. Narodil se 5. zá-
ří 1861 v Uherském Hradišti.

27. 1. 1914 - před 90 lety se narodil v Přerově František Vrána, voják,
major in memoriam. Padl 30. 9. 1944 při útoku na městečko Duklu.

27. 1. 1919 - před 85 lety se narodila v Přerově
Jiřina Hauková, redaktorka, spisovatelka, básníř-
ka a překladatelka, která žije v Praze. Její otec Karel
Hauke byl redaktorem a vydavatelem časopisů Host,
Přerovský obzor, Obzor a Naše Haná. Jiřina studo-
vala na přerovském gymnáziu, pak na brněnské uni-
verzitě angličtinu a češtinu, byla redaktorkou Obzo-
ru, po válce pracovala na ministerstvu lidové osvěty

a v americkém oddělení ministerstva informací. Od roku 1950 se za-
bývá pouze literaturou. Je autorkou sbírek básní Přísluní (1943), Cizí
pokoj (1946), Oheň ve sněhu (1956), Mezi lidmi a havrany (1963), Roz-
vodí času (1967), Letorosty (1970), Země nikoho (1971), Mozaika z ve-
dřin (1997), Díra skrz (1999), Básně (2000). Je autorkou knihy vzpomí-
nek Záblesky života (1996). Její knihy Motýl a smrt (1975), Světlo v zá-
ří (1984) a Spodní proudy (1987), vyšly před rokem 1989 v samizdato-
vých edicích. Po smrti manžela (1990) napsala rozsáhlou Elegii za Jind-
řichem Chalupeckým (1993). Přeložila např. Pustou zemi od T. S. Elio-
ta, Případ pana Waldemara od A. E. Poe, překládala díla J. Londona,
W. C. Williamse, Dylana Thomase, H. Melvilla, J. Keatse, E. Dickinso-
nové. V roce 1996 obdržela jako první žena v naší vlasti prestižní Cenu
Jaroslava Seiferta za sbírku Světlo v září, kterou uděluje Charta 77.

Pfierovsk˘ rodák Franti‰ek Vrána, major in memoriam (1914-1944)OSOBNOST

Na domû ãíslo 18 v pfierovské âechovû ulici je umístûna pa-
mûtní deska Franti‰ku Vránovi, majoru in memoriam a hrdino-
vi âeskoslovenské republiky. Nûktefií z nás desku s nápisem za-
registrují a snad se i zamyslí nad Ïivotem této pro nás
„neznámé“ osoby, která poloÏila Ïivot v bojích 2. svûtové války
ve vûku pouh˘ch tfiicet let. Kdo vlastnû byl Franti‰ek Vrána?

Vítûzslav Neãas

Jifiina Hauková
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Lidé z první fiady

Z MÍSTNÍCH
âÁSTÍ P¤EROVA

Publikaci s tímto názvem a pod-
titulem Pfierované a Pfierovsko
v I. a II. odboji vydala k 85. v˘roãí
vzniku âeskoslovenské republiky
âeskoslovenská obec legionáfiská,
Jednota Pfierov za spolupráce s pfie-
rovskou odboãkou zemského ar-
chivu, Muzeem Komenského a So-
kolem Pfierov.

Autofii publikace pfiedseda âes-
koslovenské obce legionáfiské Jan
Paroulek a historik Pavel Kopeãek
v ní seznamují ãtenáfie s pfiíbûhy
deseti obãanÛ Pfierovska, ktefií stá-
li u zrodu âeskoslovenské republi-
ky nebo bojovali proti nacismu za
její obnovení. âást z nich zaplatili
za tento boj cenu nejvy‰‰í, vlastní
Ïivot, legionáfi Jan Gayer, para‰u-
tisté Bohuslav Nûmec a Lubomír
Jasínek, odbojáfi Otta Koblovsk˘
a dal‰í. Jiní z nich, ktefií tento boj
pfieÏili, se po únoru 1948 ocitli
v komunistick˘ch vûzeních - Karel
Janou‰ek, Bohumír Kobliha, Ru-
dolf Luka‰tík. Zvlá‰È krut˘ byl osud
rodiny Lanãíkovy. B˘val˘ starosta
Pfierova a sociální demokrat se po
válce vrátil z Anglie jako pfiíslu‰ník
ãeskoslovenské zahraniãní armády,
ale s nejbliÏ‰ími se nesetkal. Syn
Jaroslav zahynul v Anglii v boji

s nepfiítelem jako pfiíslu‰ník
311. ãeskoslovenské bombardovací
perutû. ManÏelka Hermína a dcera
Eva byly popraveny gestapem.
Franti‰ek Lanãík byl po únoru 1948
vytlaãen z vefiejného Ïivota a zem-
fiel v Pfierovû 15. ledna 1976.

Zájemci mohou tuto publikaci
dostat zdarma v kanceláfii âeského
svazu bojovníkÛ za svobodu, v uli-
ci Velká DláÏka 2, v Pfierovû v pon-
dûlí a stfiedu od 9 do 11 hodin nebo
se kontaktovat na telefonním ãísle
581 209 431.

Miroslav Rozko‰n˘

Penãickou knihovnu
si tamní ãtenáfii chválí

Penãice - ‰edesát ãtenáfiÛ, to zna-
mená kaÏd˘ pát˘ obyvatel Penãic,
místní ãásti Pfierova, je ãtenáfiem kni-
hovny. „Do knihovny chodíme rádi,

nejen pro kníÏky, ale také si trochu

popovídat,“ prozradila jedna z tam-
ních ãtenáfiek Svatava Baranová.

Zásluhu na pfiíjemném prostfiedí
v knihovnû a spokojenosti ãtenáfiÛ
má knihovnice Kvûtoslava Koláfio-
vá, která tuto funkci vykonává uÏ
dvacet let. „Knihovnu jsem pfievza-

la, kdyÏ mû o to poÏádal b˘val˘

knihovník pan Krampla,“ vzpomí-
ná stále ãiperná a usmûvavá dÛ-
chodkynû, která nejen knihy ráda
pÛjãuje, ale také si se ãtenáfii ráda
pohovofií. Mezi stálé náv‰tûvníky
knihovny patfií hlavnû dûti a pak
star‰í generace, zatímco lidé stfied-
ní generace v knihovnû témûfi chy-
bí. Údajnû pr˘ proto, Ïe chodí do
zamûstnání. Nûkteré dûti si do kni-
hovny také je‰tû cestu nena‰ly. Po-
dle knihovnice Koláfiové si tím ‰ko-
dí samy, nejen Ïe nemohou proÏí-
vat dobrodruÏství hrdinÛ dûtsk˘ch
románÛ a poznávat cizí kraje, jak to
dûlaly generace i pfied námi, ale ta-
ké proto, Ïe se neumûjí vyjadfiovat.
„Nejradûji by odpovídaly jako v te-

levizní soutûÏi za ’bé‘ nebo za ’cé‘,“

vysvûtluje Koláfiová. Naopak nûkte-
fií seniofii z Penãic by se rádi stali
ãtenáfii tamní knihovny, ale ne-

mocné oãi jim to nedovolí. Pfiitom
knihovna mÛÏe zájemcÛm nabíd-
nout publikace snad v‰ech ÏánrÛ
a uÏ pohled do regálÛ na tituly knih
ukazuje, Ïe Mûstská knihovna
v Pfierovû, která tamní knihovnu
zásobuje knihami a roãnû jí dodává
jak stál˘m, tak v˘mûnn˘m fondem
330 knih, nepovaÏuje tuto vesnic-
kou knihovnu za Popelku. Knihy
zde najdou nejen ti, ktefií se chtûjí
pobavit, ale také pouãit, jak tfieba
udûlat domácí zabíjaãku ãi poradit
si s jin˘mi pracemi na vesnici.

Teì v zimû je v nevelké penãické
knihovnû zvlá‰È pfiíjemnû. NeÏ se
v‰ak Kvûtoslava Koláfiová dostane
do tepla knihovny v Penãicích, mu-
sí si vystát chvíli ãekání na autobus
u mostu Míru v Pfierovû. V zimû,
alespoÀ jednou t˘dnû, a to vÏdy
v pátek, kdy má knihovnu otevfie-
nou od 14 do 18 hodin. Jindy ãas-
tûji, protoÏe v Penãicích má za-
hrádku, která ji zÛstala po odstû-
hování se do mûsta. DojíÏdûní je
proto pro knihovnici urãitou zátû-
Ïí, ale pfii na‰em rozhovoru si ne-
stûÏovala. Zfiejmû ví, Ïe ‰tûstí a spo-
kojenost je nejen v pohodlí, ale ta-
ké v práci pro jiné. A potom, kdyby
se náhle rozhodla s knihovnictvím
skonãit, urãitû by mnoh˘m lidem
v Penãicích chybûla.

Miroslav Rozko‰n˘

Jak to v‰echno zaãalo, v‰ichni vû-
dí - chropyÀsk˘ pán zpychl, podda-
né t˘ral, se svou paní zle nakládal
a nakonec ji i se synkem v jeãmeni
narozeném dal odvézt do nûjaké da-
leké krajiny. Ale jak to bylo dál,
v tom uÏ se lidé neshodnou.

Nûktefií tvrdí, Ïe Jeãmínek je
v dubovém Ïaláfii, spoutan˘ bfiezo-
v˘mi pruty, a jen obãas ho stráÏ za
dobré slovo a hlavnû za dobr˘ peníz
pustí na chvíli na svobodu. (K tomu

se nûkdy dodává, a v jedné své bás-

ni si to tak vyloÏil i klasik Svato-

pluk âech, Ïe tenhle Jeãmínek, to

pr˘ je pivo v du-

bovém sudû.)

Jiní fiíkají, Ïe
Jeãmínek stále
chodí sv˘m rod-
n˘m krajem. Má dlouh˘ kabát
a modré nohavice do bot, které se
vÏdy lesknou jako zrcadlo, i kdyÏ je
venku slota a plískanice. A má
i plá‰È z modravého sukna, kter˘ ho
chrání pfied neãasem i nepfiáteli,
dokonce ho pr˘ dûlá i neviditeln˘m.

Vypráví se také, Ïe Jeãmínek ãas-
to chodíval k sedlákÛm na besedu,
ale vÏdy jen v noci, kdy uÏ ãeleì
spala. Vstoupil zavfien˘mi dvefimi,
posedûl, vyptal se, jak se lidem Ïije,
a zase zavfien˘mi dvefimi ode‰el. Ni-
kdy u nikoho nepfiespal, nikdy si
u nikoho chleba neukrojil.

Vrchnosti se Jeãmínek samozfiej-
mû nelíbil. Jak by mohl, vÏdyÈ vrch-
nosti se nikdy nelíbí nikdo, kdo si
chodí sv˘mi cestami a má své vlast-
ní názory. Páni chtûli Jeãmínka
chytit, ale jak, kdyÏ byl jednou tu
a podruhé zas tam? Vymysleli tedy,
Ïe jednou v roce, v noci, ve v‰ech
osadách v celém panství naráz, bu-
dou v‰echna obydlí prohledána
ozbrojen˘mi muÏi a kaÏd˘ pode-
zfiel˘ ãlovûk bude okamÏitû vsazen
do ‰atlavy.

Dlouho se v Pfierovû a v okolí ko-
návaly policejní prohlídky, zda ne-

jsou v obci po-
dezfielé osoby.
A kdyÏ se dûti
ptaly, co se to
dûje, odpovídali

jim rodiãe: „To páni hledají Jeã-
mínka.“

Je leden, zaãátek roku, a ten uÏ

tradiãnû patfií pfiedsevzetím. Jak

ale ubíhají dny, b˘vá to s na‰imi

pfiedsevzetími tak trochu jako

s Jeãmínkem: jsou - nejsou, byly -

nebyly, objevují se a hned zas mi-

zí… Nezatracujme je ale, jsou dÛ-

leÏitá. NeboÈ je dobré a správné

kaÏd˘ rok obnovit svou víru, Ïe

v‰ichni, vãetnû nás samotn˘ch,

mají tu moc nûco zmûnit k lep‰í-

mu.

Karolin

Hledání Jeãmínka
Pfierovské povídání

Vánoãní atmosféra koncertu
·tûpána Raka a Alfréda Strejãka

V pátek 5. prosince probûhl ve slavnostní zámecké síni pfierovského zám-
ku vánoãní program, kter˘ poskytl posluchaãÛm chvíli oddechu v pfiedvá-
noãním shonu. Podle slov sv˘ch protagonistÛ mûl b˘t pohlazením, jehoÏ
je v mezilidsk˘ch vztazích tak málo. Podveãerním sálem znûla kytara ·tû-
pána Raka, která doprovázela umûleck˘ pfiednes Alfréda Strejãka. Oba umûl-
ci pfiipravili pfierovskému publiku nev‰ední umûleck˘ záÏitek. Na závûr to-
hoto poetického veãera byla posluchaãÛm nabídnuta procházka pfii svíã-
kách v˘stavou Já bych rád k betlému, která umocnila dojmy náv‰tûvníkÛ
z vystoupení obou umûlcÛ. Vánoãního programu na zámku, kter˘ pfiipra-
vilo Muzeum Komenského v Pfierovû, se zúãastnilo 110 náv‰tûvníkÛ.
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vystupoval s pûveck˘m souborem
Jurik. M˘mi oblíben˘mi skladateli
jsou klasici svûtové a ãeské hudby.
Mám rád také moderní autory váÏ-
né hudby. Rád si poslechnu i popu-
lární zpûváky, tfieba Lucii Bílou.
V minulosti jste se angaÏoval také
politicky. Jak se nyní na tuto ãin-
nost díváte a co fiíkáte souãasné-
mu politickému a spoleãenskému
v˘voji?

Jako kfiesÈan se od roku 1963 an-
gaÏuji v lidové stranû. V Hranicích
jsem byl místopfiedsedou základní
organizace a v letech 1967 a 1968
pfiedsedou okresní organizace
v Pfierovû. Pozdûji mû bylo za tuto
ãinnost leccos vyt˘káno a mûl jsem
kvÛli tûmto dfiívûj‰ím aktivitám ur-
ãité problémy, ale soudruzi mû re-
spektovali jako lékafie a chovali se
ke mnû slu‰nû. Politické ãinnosti
jsem zanechal, kdyÏ jsem vidûl,
kam u nás vede v˘voj po vpádu tzv.
spojeneck˘ch vojsk. Dal‰ím dÛvo-
dem byly moje zdravotní problémy.
Nyní velice vítám, Ïe Ïiju ve svo-
bodné spoleãnosti. Jsem se souãas-
n˘m v˘vojem spokojen a optimista
do budoucnosti. Vûfiím, Ïe i kdyÏ
jsou nûktefií lidé nevrlí, dal‰í v˘voj
bude pozitivní. Svoboda ãlovûka je
nutná, aby se nemocní mohli léãit.

Byl jste v leto‰ním roce jmenován
jednou z patnácti osobností mûs-
ta Pfierova. Jak jste pfiijal toto oce-
nûní?

Velice mû potû‰ilo. Chtûl bych ale
zdÛraznit, Ïe bez pomoci druh˘ch
bych na Pfierovsku nedosáhl v˘-
sledkÛ, které byly dosaÏeny. Ze
zemfiel˘ch musím vzpomenout
MUDr. R. RÛÏiãkovou, která praco-
vala v Hranicích a Lipníku. Z dlou-
holet˘ch souãasn˘ch spolupracov-
níkÛ pak MUDr. Marii Vyhnánko-
vou, CSc., se kterou spolupracuji
v Pfierovû od roku 1971. Samozfiej-
mû nesmím zapomenout na man-
Ïele Rektorovy, ktefií pfii‰li do Pfie-
rova jako psychoterapeuti a sv˘m
odborn˘m zamûfiením posunuli lé-
ãení pacientÛ dále dopfiedu. Jsem
rád, Ïe mohu v tomto kolektivu
pracovat.

Medaile mûsta Pfierova si váÏím
i proto, Ïe je to jediné ocenûní to-
hoto druhu, které jsem dostal. Vá-
Ïím si i toho, Ïe mû má ráda vefiej-
nost i nemocní. Myslím, Ïe nemám
v Pfierovû nepfiítele, i kdyÏ ãlovûk
nikdy neví. Díky Bohu za to, co mi
dal, Ïe mohu b˘t v Pfierovû, kter˘
mám rád, a pomáhat.

Miroslav Rozko‰n˘

Psychiatr MUDr. Emil Heider

Ceník plo‰né inzerce v Pfierovsk˘ch listech
Velikost inzerátu ãerná barva ãerná + purpurová barevn˘ inzerát

1/1 strany (204 × 272 mm) 10.282 Kã 11.520 Kã 14.977 Kã
1/2 strany (204 × 134 mm) 5.504 Kã 6.053 Kã 7.871 Kã
1/4 strany (100 × 134 mm) 2.791 Kã 3.165 Kã 4.115 Kã
1/8 strany (100 × 65 mm) 1.820 Kã 2.002 Kã 2.603 Kã
men‰í neÏ 62,5 cm2 30 Kã/1 cm2 33 Kã/1 cm2 43 Kã/1 cm2

Náklad Pfierovsk˘ch listÛ je 20.700 v˘tiskÛ, distribuce do v‰ech pfierovsk˘ch domácností zdarma.
Uvedené ceny jsou bez 22 % DPH. Zájemci o inzerci mohou získat bliÏ‰í informace na tel. ãísle 581 225 393,

e-mail: studio@elan-prerov.cz, pan Miloslav Fla‰ar a Zdenûk Vymlátil.
Adresa: Dluhonská 96 (proti nákladní vrátnici PRECHEZA a. s.)

Pane doktore, co právû vás pfiived-
lo do Pfierova?

V dobû, kdy jsem nastoupil za-
mûstnání v Pfierovû pÛsobilo v ce-
lém âeskoslovensku pfies dvû stû
psychiatrÛ a mít specialistu v tom-
to oboru bylo urãitou módou. Ten-
krát, díky nov˘m lékÛm a léãebn˘m
postupÛm se zaãalo lépe dafiit pfii
léãbû nemocn˘ch pacientÛ a hlav-
nû tato léãba mohla b˘t provádûna
mimo psychiatrické léãebny. Mû lá-
kala práce v terénu, ve které vidím
také já hlavní tûÏi‰tû, a proto jsem
nabídnutou práci v Pfierovû pfiijal.
Do té doby jsem pracoval v moder-
ní psychiatrické léãebnû v Opavû.
Jak jste byl v na‰em mûstû pfiijat?

Lékafii mnû velice fandili, i kdyÏ
jsem vûfiící, a zájem o moji práci byl
velk˘. ZaloÏil jsem poboãku v Koje-
tínû a Hranicích. Jako lékafi psychi-
atr jsem pracoval také pfiímo v zá-
vodech - Meoptû, Pfierovsk˘ch stro-
jírnách a na Ïeleznici. Do mé am-
bulance pfiicházeli i lidé, ktefií byli
propou‰tûni z psychiatrické léãeb-
ny a s rodinou nedokázali komuni-
kovat.
Co vás pfiivedlo k povolání psychi-
atra?

Pocházím z Hranic, kde otec byl
rovnûÏ lékafi. V rodinû se udrÏovala
silná hudební tradice. Str˘c byl hu-
dební skladatel a profesionálnû se
hudbû vûnovala i moje sestra. Já
jsem hrál na nûkolik hudebních ná-
strojÛ. Spojení hudby a filozofie,
o kterou mám rovnûÏ zájem, mû
pfiivedlo ke studiu psychiatrie.
Jak˘ pokrok udûlala psychiatrie za
dobu va‰í profesní kariéry?

Obrovsk˘. Pacienti se více vrací
z léãeben do rodin a následnû do
zamûstnání. To umoÏnily nové lé-
ky. Dfiív nemocní lidé mohou pra-
covat a kontakty s rodinn˘m a pra-
covním prostfiedím se podílí na je-
jich dal‰ím zaãleÀování do normál-
ního Ïivota. Tento zpÛsob léãby se
dále rozvíjí. Mûli by se i u nás vy-
tváfiet domovy pro nemocné jako
v Nûmecku, kde tfii aÏ ãtyfii lidé spo-
lu Ïijí. Zdraví se musí více otevfiít
nemocn˘m, a tím jim pomáhat. Ne-
odstrkovat od sebû lidi, ktefií jsou
známí jako podivíni a projevovat
k nim více tolerance.
Hodnû se v souãasné dobû hovofií
o du‰evní relaxaci. Jak vy relaxu-
jete a co poradíte ostatním?

Je dÛleÏité nauãit se odpoãívat
a vyuÏívat k tomu vhodn˘ch chvil.
Pro mû je relaxace v aktivní umû-
lecké a duchovní ãinnosti. Pro jiné
to mÛÏe b˘t sport, kter˘ já, jako
kardiak dûlat nemohl. Lidé mohou
relaxovat i pfii jin˘ch zálibách nebo
koníãcích. Neodsuzuji nic. Je ale
tfieba v‰echno dûlat s láskou.
Mohl byste prozradit nûco víc
o sv˘ch koníãcích?

V rámci mé odbornosti je to psy-
chiatrie, neurologie a filozofická
antropologie. Mimo zamûstnání je
to pfiedev‰ím vzpomínaná hudba.
Od mládí hraji na hudební nástro-
je. Na gymnáziu v Hranicích jsem
hrál na kontrabas v dixilendové ka-
pele. VáÏné hudbû jsem se vûnoval
v kvartetu a triu, kde jsem hrál na
housle, violu nebo violoncello.
V hranicích jsem hrál také ve vût-
‰ím orchestru, kter˘ pfiíleÏitostnû

Z GALERIE VYZNAMENAN¯CH

V˘raznou osobností pfierovského zdravotnictví je b˘val˘ pri-
máfi psychiatrické ambulance MUDr. Emil Heider. Do Pfierova
natrvalo pfii‰el v roce 1963 jako mlad˘ osmadvacetilet˘ lékafi
s úkolem zaloÏit v na‰em mûstû stálou psychiatrickou ambu-
lanci. Kromû toho byl zakladatelem první protialkoholní po-
radny v Pfierovû. Dnes jako lékafi penzista stále vypomáhá
v rámci pfierovského Psychosociálního centra.

foto Jan âep

• Obfiady vítání dûtí, pfii kter˘ch
jsou novorozenci pfiijati mezi

obãany mûsta zápisem
do pamûtní knihy.

• Obfiady zlat˘ch a diamanto-
v˘ch svateb manÏelÛm, ktefií
v roce 2004 oslaví padesát ãi
‰edesát let spoleãného Ïivota.

BliÏ‰í informace: Ivana Veselá,
tel. 581 268 452, 581 268 111.

Komise pro
obãanské záleÏitosti
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Celoveãerním koncertem v Mûst-
ském domû v sobotu 29. listopadu
vyvrcholil druh˘ roãník projektu
Nebe poãká. Navzdory soubûÏnû
probíhající akci Zlat˘ kanár bylo
hledi‰tû témûfi zaplnûno milovníky
hudby a poezie.

Na jevi‰ti i v sále vládla pfiíjemná
atmosféra, velmi ‰Èastnou ruku mû-
li pofiadatelé pfii v˘bûru spisovatele,
hudebníka a reÏiséra Pfiemysla Ru-
ta, kterému svûfiili uvádûní celého

veãera. „Jsme rádi, Ïe jsme pana

Ruta objevili pro Pfierováky a Ïe se

jim tak líbil. Právû v tûchto dnech

vychází v nakladatelství Petrov je-

ho nová kniha Stra‰livé âechy,

dûsná Morava,“ podotkla jedna
z organizátorek. V Pfierovû se mu
líbilo, hlavnû Bílkova socha Jana
Blahoslava na Horním námûstí.
V‰ichni úãinkující si velmi pochva-
lovali pfierovské publikum a také
obdivovali i prostfiedí Mûstského

domu. Nejvût‰ího pfiekvapení od
Pfiemysla Ruta se divákÛm dostalo
pravdûpodobnû v závûru koncertu,
kdy od klavíru zpûvem s vtipem po-
dûkoval sponzorÛm tohoto pofia-
du...

Cel˘ veãer byl Ïánrovû pestr˘, od
praÏského písniãkáfie Jana Buriana,
pfies brnûnsk˘ „bigbít“ Folk Teamu
aÏ po vystoupení cimbálové kapely
Hradi‰Èan, která sice pfiijela bez
svého primá‰e Jifiího Pavlici, pro-

toÏe den pfied vystoupením one-
mocnûl, ale i tak sklidila nejvût‰í
ovace.

Spoleãné vystoupení Pfierovské-
ho dûtského sboru a EntuziastÛ vy-
‰lo také na jedniãku, podle ohlasÛ
divákÛ mohlo zaznít i více písní.

Tento poetick˘ koncert uzavfiel
jiÏ druh˘ úspû‰n˘ roãník pfierov-
ského setkání s hudbou a poezií Ne-
be poãká.

-ak-

Veãer pln˘ hudby a poezie

Hradi‰Èan foto Jan âep

Pfiemysl Rut foto Jan âep

OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU

Závûr kaÏdého roku nás vybízí
k bilancování, co se nám v uplynu-
l˘ch dvanácti mûsících podafiilo, ãi
co by se dalo je‰tû zlep‰it. Celkovû
lze konstatovat, Ïe rok 2003 byl pro
muzeum vesmûs úspû‰n˘. I kdyÏ
nostalgicky vzpomínáme na vzá-
jemnou souãinnost s na‰ím b˘va-
l˘m zfiizovatelem - Okresním úfia-
dem v Pfierovû, snaÏíme se navázat
na úspû‰ná pfiede‰lá léta.

To se odráÏí i v náv‰tûvnosti. Na
rozdíl od jin˘ch institucí obdobné-
ho zamûfiení, trend zájemcÛ vidût
na‰e expozice a v˘stavy, má vze-

stupnou tendenci. Letos napfiíklad
na Helf‰t˘nû byla pokofiena magic-
ká stotisícová náv‰tûvnost. Nejinak
tomu je i v Pfierovû, kde se zvlá‰È tû-
‰í oblibû pravidelné volné vstupy
8. kvûtna a na poãátku záfií v rámci
DnÛ evropské kultury.

Na pfierovském zámku a v pro-
storách objektÛ muzea na Horním
námûstí jsme úspû‰nû uspofiádali
deset koncertÛ, divadelních pfied-
stavení a veãerÛ poezie. V rámci
Muzejních úterkÛ jsme pro ‰irokou
vefiejnost pfiipravili ‰estnáct velmi
hodnotn˘ch pfiedná‰ek. Neménû

zdafiilá byla i v˘stavní ãinnost v Pfie-
rovû a na hradû Helf‰t˘nû, kde di-
váci zhlédli více neÏ dvacet ‰est v˘-
stav. ¤adu v˘stav jsme uspofiádali
i mimo na‰e mûsto. K nejúspû‰nûj-
‰ím nepochybnû patfií v˘stava sla-
bikáfiÛ Cestiãka do ‰koly… v praÏ-
ském Obecním domû, která konãí
4. ledna 2004, a prezentace dûl To-
ni Benettona v Lidicích a následnû
v Liberci.

Vedle této základní muzejní pre-
zentace byla ocenûna i na‰e tvÛrãí
a vydavatelské práce. Napfiíklad kni-
ha Lidov˘ kroj na Hané od PhDr.
M. Ludvíkové, CSc., byla letos na
Mezinárodním folklorním festivalu
ve StráÏnici 28. ãervna ocenûna
âeskou národopisnou spoleãností
jako „nejv˘znamnûj‰í poãin v obo-
ru za rok 2002“. Oprávnûnû pak
pfiedseda této spoleãnosti PhDr.
M. Válka vysoce hodnotil tuto pub-
likaci, která „vyãerpávajícím zpÛ-

sobem zpracovává problematiku li-

dového odûvu na stfiední Moravû

a náleÏí i po v˘tvarné stránce k vr-

cholÛm národopisné produkce

v tomto oboru“. Neménû úspû‰né-
ho ocenûní se dostalo i CD-ROMu
Svût oãima Amerlinga na 41. mezi-
národním festivalu filmÛ o vûdû,
technice a umûní v Hradci Králové,
o kterém ob‰írnû psaly prosincové
Pfierovské listy. Se zájmem ‰iroká

ornitologická vefiejnost pfiijímá no-
vé publikace, vycházející z na‰eho
pfiírodovûdného pracovi‰tû - na Mo-
ravské ornitologické stanici. Ne-
men‰í popularitû se tû‰ily i Pfierov-

ské veduty, vydané díky Grantové-
mu programu Mûsta Pfierova. Z to-
hoto grantu byly ãásteãnû financo-
vány i zmínûné kulturní a pfiedná‰-
kové akce.

A co se nám zatím nedafií? Pfie-
dev‰ím opût zahájit opravy a rege-
neraci pfierovského zámku, kter˘
od roku 1998 je jiÏ v majetku Mûs-
ta Pfierova. RovnûÏ bez úspûchu je
zatím jednání s majitelem zámku
na sníÏení nájmu, kter˘ je v sou-
ãasné dobû ve v˘‰i 1,5 milionu ko-
run, coÏ je tfiikrát více, neÏ u na‰ich
sestersk˘ch organizací v Prostûjo-
vû a v ·umperku. Zde u‰etfiené pe-
níze by se daly vyuÏít na nákup
sbírkov˘ch pfiedmûtÛ, pofiádání ví-
ce kulturních a vzdûlávacích akcí
pro pfierovské obãany a v neposled-
ní fiadû na estetizaci zámku a mo-
dernizaci expozic.

Pevnû vûfiím, Ïe jednání v pfií‰tím
roce povedou k oboustranné spo-
kojenosti. Pfieji v‰em ãtenáfiÛm
Pfierovsk˘ch listÛ v nastávajícím
novém roce pfiedev‰ím pevné zdra-
ví, ‰tûstí a spokojenost.

PhDr. Franti‰ek H˘bl,

fieditel MK v Pfierovû
Velmi úspû‰ná byla v˘stava obrazÛ prof. Ljubomíra Buriana u pfiíleÏitosti jeho
80. v˘roãí narození. Na snímku Jana âepa zábûr ze slavnostní vernisáÏe 19. 6. 2003.

Malé bilancování Muzea Komenského
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JUDr. Petr Holánek je fieditelem Mûstské policie uÏ ví-
ce neÏ pÛl roku. Pfiimûfienû dlouhá doba na to, aby se zo-
rientoval v novém pracovním prostfiedí a snad i mohl za-
myslet nad tím, do jaké míry se mu dafií uvést v Ïivot
vlastní pfiedstavy o tom, jak by mûl fungovat systém prá-
ce mûstsk˘ch stráÏníkÛ.

Mám za to, Ïe
jsem se s no-
v˘m pracovi‰-
tûm za tûch
sedm mûsícÛ
staãil sezná-
mit natolik,
abych mohl
dostateãnû vy-

uÏívat své dosavadní zku‰enosti
z desetileté policejní práce, dále pak
i z pedagogické praxe ve vedení lidí
a také i teoretické znalosti z oboru
policejní management, ze kterého
jsem v roce 2002 úspû‰nû sloÏil stát-
ní závûreãnou zkou‰ku. Vûfiím, Ïe
moje pÛsobení v této fiídící funkci
bude prospû‰né jak pro Mûstskou
policii Pfierov, tak vlastnû i pro
v‰echny obãany mûsta z pohledu
bezpeãnosti a vefiejného pofiádku.

Pochopitelnû jsem se zab˘val zmû-
nami ãinnosti Mûstské policie Pfierov
smûrem k pov˘‰ení prevence nad re-
presi. Podafiilo se mi uvést v Ïivot je-
den z bodÛ programového prohlá‰e-
ní Rady mûsta, kter˘m je zavedení
územní odpovûdnosti stráÏníkÛ nad
jednotliv˘mi ãástmi mûsta i v‰emi je-
ho místními ãástmi.
Tento systém zaãal fungovat jiÏ
v srpnu 2003. Mohl byste s ním pfii
této pfiíleÏitosti seznámit obãany
mûsta podrobnûji?

Mûsto a jeho místní ãásti jsou
rozdûleny na ãtyfii sektory. KaÏdá
smûna má patronát vÏdy nad jedním
sektorem, kter˘ se dále dûlí na jed-
notlivé regiony; celkem 31 stráÏní-
kÛ se podílí na zabezpeãování vefiej-
ného pofiádku a bezpeãnosti ve 40
regionech, a to tak, Ïe vÏdy o víken-
dech stráÏníci provádûjí kontroly
sv˘ch regionÛ a jsou takto v kon-
taktu nejen s obãany, ale i pfiedsedy
komisí pro jednotlivé místní ãásti.
Vzhledem k propracovanosti tohoto
systému je moÏné zji‰tûné nedo-
statky fie‰it ihned, pfiípadnû v nej-
bliÏ‰ím termínu dle jejich povahy.
Kladnû hodnotím práci preventistÛ
za jejich cyklus pfiedná‰ek pro ‰kol-
ní mládeÏ i pro seniory i za vedení
krouÏku mlad˘ch stráÏníkÛ Rex
v Domû dûtí a mládeÏe Atlas. Cítím
uspokojení i z toho, Ïe se podafiilo
zabezpeãit komisí pro prevenci kri-
minality propojení mûstského ka-
merového systému i na Okresní fie-
ditelství Policie âR. Provoz bude za-
hájen v nejbliÏ‰í dobû.

Samozfiejmû máme i dal‰í plány,
ale jejich realizace je ovlivnûna nû-
kolika faktory. Jedním z nich je po-
chopitelnû sloÏitûj‰í ekonomická si-
tuace vypl˘vající z probíhající refor-
my vefiejn˘ch financí. ZáleÏí také
i na vÛli a ochotû dal‰ích subjektÛ
spolupracovat a pochopitelnû roz-
hodné slovo bude mít i podoba cel-
kové koncepce bezpeãnostní politi-
ky státu po vstupu na‰í zemû do EU
v kvûtnu 2004. JiÏ nyní probíhají
rozsáhlé diskuze o tom, zda budou
zachovány mûstské a obecní policie
ve stávající podobû, hovofií se o moÏ-
nostech pfiechodu uniformovan˘ch
sloÏek Policie âR pod policie mûst-
ské a obecní, anebo o vytvofiení poli-
cejních sborÛ na úrovni krajÛ, coÏ
by vedlo ke slouãení Policie âR a po-
licií obecních i mûstsk˘ch. Je nutno
urychlenû tyto zámûry zákonodárnû
vyfie‰it, aby vnitfiní bezpeãnost zemû
stála na pevn˘ch a racionálních zá-
kladech po vzoru vyspûl˘ch demo-
kratick˘ch zemí EU a dále, aby
i stráÏníci mûstsk˘ch policií mûli jas-
no ohlednû své budoucnosti. Do do-
by, neÏ budou tyto záleÏitosti se v‰í
váÏností fie‰eny, je jakákoliv dlouho-
dobûj‰í koncepce na úrovni kon-
krétní mûstské ãi obecní policie dis-
kutabilní, tedy zfiejmû by se mûlo
koncepãnû pfiipravovat jen nejbliÏ‰í
období, napfiíklad kalendáfiní rok.
Jste pfiesvûdãen˘ o tom, Ïe poãet
mûstsk˘ch stráÏníkÛ vzhledem
k velikosti mûsta i jeho problémÛm
je dostateãn˘?

V rámci republiky se povaÏuje za
pfiimûfien˘ poãet jeden stráÏník
obecních ãi mûstsk˘ch policií na
1.000 obyvatel, coÏ v podstatû mûs-
to Pfierov splÀuje. K 1. lednu 2004
bude poãetní stav tvofiit 49 stráÏní-
kÛ MP Pfierov, pfiiãemÏ dvû pracov-
nice jsou na matefiské dovolené,
a v pfiímém v˘konu sluÏby bude jen
40 stráÏníkÛ. Poãetní stav je tedy
v souladu s celorepublikov˘m prÛ-
mûrem. Jakmile v‰ak nûkdo one-
mocní nebo ãerpá dovolenou, na-
stávají urãité problémy. Musím v‰ak
fiíci, Ïe jsou také mûsta, která mají
niÏ‰í poãet stráÏníkÛ, neÏ by mít
mûla, ale naopak i mûsta, napfiíklad
Kolín, kde je na zhruba 30.000 oby-
vatel témûfi 50 stráÏníkÛ. Prozatím
není poÏadavek na nav˘‰ení stráÏní-
kÛ MP Pfierov, i kdyÏ by to bylo zfiej-
mû pfiínosem.

V ãem spatfiujete hlavní smysl
„sluÏby“ mûstsk˘ch stráÏníkÛ smû-
rem k obãanÛm mûsta?

Byl bych spokojen˘, kdyby Mûst-
ská policie byla pfiedev‰ím sluÏbou
pro obãana a ne jenom represivním
orgánem. Právû krok spoãívající
v územní odpovûdnosti stráÏníka
povaÏuji za velmi v˘znamn˘ z po-
hledu pfiiblíÏení jeho sluÏby smûrem
k obãanovi. KaÏd˘ si mÛÏe dle mapy
uvefiejnûné na následující stránce
zjistit, kter˘ konkrétní stráÏník pod-
le svého identifikaãního ãísla má „na
starosti“ urãitou oblast mûsta ãi
místní ãást, a s ním se kontaktovat
buì telefonicky nebo následnû
i osobnû, a to jak na Mûstské policii
nebo i pfiímo v terénu, Mûl by nastat
stav, kter˘ existoval v období „zlaté
první republiky“, jak fiíkával mÛj dû-
deãek, kdy obãané, samozfiejmû po-
kud chtûli, znali svého ãetníka, na
kterého se mohli obracet s celou
‰kálou problémÛ, a ten jim byl ná-
pomocen s jejich fie‰ením.

V popisu práce stráÏníkÛ i v pfiede-
‰lém období byla vlastnû tato ãin-
nost „dohlíÏitele“ na pofiádek ve
mûstû. V ãem je práce kontaktního
stráÏníka jiná, ãi obsáhlej‰í...

Samozfiejmû základní ãinnosti
Mûstské policie vypl˘vají ze specific-
k˘ch problémÛ kaÏdého konkrétní-
ho mûsta ãi mûstské nebo místní
ãásti. Nûkteré pfietrvávají, jiné jsou
zase napfiíklad sezonní záleÏitostí.
Konkrétnû v Pfierovû se vûnujeme
aktuálním problémÛm, nerespekto-
vání obecnû závazn˘ch vyhlá‰ek, ale
dohlíÏíme i na dodrÏování zákonÛ
v oblasti Ïivotního prostfiedí, pfiede-
v‰ím mám na mysli voln˘ pohyb psÛ
a v souvislosti s tím zneãi‰Èování ve-
fiejné zelenû. ¤e‰íme samozfiejmû
dopravní pfiestupky, jako je nere-
spektování místních úprav, neukáz-
nûnost cyklistÛ, ktefií jezdí po chod-

MoÏná by nebylo ’od vûci‘ se zmínit
o tom, jaké jsou pravomoci mûst-
sk˘ch stráÏníkÛ ve srovnání s Poli-
cií âR.

Pravomoci stráÏníkÛ obecních
a mûstsk˘ch policií se postupem do-
by roz‰ifiují, naposledy novelou, kte-
rá nabyla úãinnosti 1. ledna 2003,
ale i tak stále ve srovnání s Policií
âeské republiky jsou v˘raznû ome-
zené, napfiíklad v dopravû, kdy nelze
ze strany Mûstské policie fie‰it ne-
pfiimûfienou rychlost, fiídit provoz.
Podobnû nemáme potfiebné pravo-
moci v pfiípadech trestné ãinnosti,
které musí stráÏníci policie nepro-
dlenû pfiedávat k dal‰ímu postupu
Policii âR, kdeÏto v zemích EU mé-
nû závaÏnou trestnou ãinnost fie‰í
i mûstské policie.

Eva ·afránková

nících, a naopak tam, kde mají vy-
budované stezky, je vidíme na fre-
kventované silnici. Svou jízdou za
tmy bez pfiíslu‰ného osvûtlení risku-
jí, Ïe je fiidiãi aut pfiehlédnou. Vûnu-
jeme pozornost i ochranû pfied alko-
holem a jin˘mi toxikomaniemi, ze-
jména sledujeme podávání alkoholu
mladistv˘m, podobnû i distribuci
drog. Samozfiejmû dohlíÏíme na do-
drÏování vefiejného pofiádku, snaÏí-
me se zabránit projevÛm vandalis-
mu, neukáznûnosti divákÛ na spor-
tovních utkáních, ru‰ení noãního
klidu, zakládání „ãern˘ch“ skládek.
Do na‰ich pravomocí spadá i fie‰ení
pfiestupkÛ v oblastech obãanského
souÏití a majetku. âasovû velmi ná-
roãné je vyfiizování drobn˘ch kráde-
Ïí v supermarketech. ¤e‰ením pfie-
stupkÛ se postupuje represivnû pro-
ti pachateli, ale ve vztahu k ostatním
obãanÛm jde o ãinnost vysoce pre-
ventivní. Tedy i samotn˘ pohyb
stráÏníka v terénu je jist˘m druhem
prevence.

JUDr. Petrem Holánkem, fieditelem Mûstské policie

ilustraãní foto z archivu Mûstské policie

ROZHOVOR S...
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UÏ ãtyfii roky se v na‰í zemi koná tradiãní tfiíkrálová sbír-
ka spojená se svátkem Tfií králÛ. Nejinak tomu bude i na za-
ãátku nového roku. Její pát˘ roãník, Tfiíkrálová sbírka 2004,
kterou vyhla‰uje SdruÏení âeská katolická charita probûh-
ne v Pfierovû ve dnech 4. a 5. ledna 2004.

V prÛbûhu tûchto dvou dnÛ bu-
dou u na‰ich dvefií zvonit, a bude-
me je také potkávat na ulicích, ko-
ledníci v kost˘mech Tfií králÛ - Ka‰-
para, Melichara a Baltazara. Budou
nám pfiipomínat radostnou zvûst
o Bohu a jeho lásce a v duchu hes-
la sbírky „Pomozte lidem v nouzi“
nás poprosí o dary pro potfiebné.

KaÏdá skupina koledníkÛ bude
doprovázena vedoucím vybaven˘m
zapeãetûnou pokladniãkou s logem
Charity, prÛkazkou s identifikaã-
ním ãíslem a obãansk˘m prÛka-
zem.

V˘tûÏek leto‰ní tfiíkrálové sbírky
2004 bude pouÏit na vybavení Cír-
kevního dûtského domova Emanuel
ve Staré Vsi, dále na pofiízení kom-
penzaãních pomÛcek pro klienty
Charitní o‰etfiovatelské a peãova-

Bezplatná v˘mûna
obãansk˘ch prÛkazÛ
Mûstsk˘ úfiad Pfierov, odbor

správní, oddûlení evidence oby-
vatel, obãansk˘ch prÛkazÛ a ce-
stovních dokladÛ informuje ob-
ãany, Ïe v˘mûna obãansk˘ch
prÛkazÛ bez strojovû ãiteln˘ch
údajÛ za nov˘ obãansk˘ prÛkaz
se strojovû ãiteln˘mi údaji bude
i nadále po 1. lednu 2004 probí-
hat bezplatnû, to znamená bez
jakéhokoliv správního poplatku.
Platnost obãansk˘ch prÛkazÛ
bez strojovû ãiteln˘ch údajÛ
konãí 31. 12. 2005.

Pfierov se pfiedstaví na
REGIONTOURU 2004
Ve dnech 8. - 11. ledna se

uskuteãní na BVV jiÏ 13. roãník
mezinárodního veletrhu turis-
tick˘ch moÏností v regionech
REGIONTOUR 2004 spoleãnû
s mezinárodním kontraktaãním
a prodejním veletrhem prÛmys-
lu cestovního ruchu GO 2004.
Pfierov jiÏ tradiãnû vyuÏije této
pfiíleÏitosti se spolu s dal‰ími
mûsty Olomouckého kraje pre-
zentovat v rámci spoleãné expo-
zice Stfiední Morava. Pro zají-
mavost - roãníku 2003 se zú-
ãastnilo 1.073 firem z 21 zemí
a pfii‰lo 37.038 náv‰tûvníkÛ.

red

telské sluÏby a na pfiímou pomoc
rodinám a lidem v tíÏivé Ïivotní
situaci.

V lednu 2003 se v pokladniãkách
koledníkÛ v Pfierovû a okolí se‰lo
400.100 Kã. Po pfierozdûlení této
ãástky bylo 210.110 Kã vyuÏito na
humanitární pomoc u nás i v za-
hraniãí a 189.990 Kã získala Ob-
lastní charita Pfierov. Díky tûm, kte-
fií neváhali pfiispût do pokladniãek
na‰ich koledníkÛ, jsme mohli
80.000 Kã podpofiit rekonstrukci
domu pro Církevní dûtsk˘ domov
Emanuel ve Staré Vsi. Za 85.000 Kã
bylo pofiízeno nutné vybavení do-
mácnosti pro ãtyfii sociálnû slabé
rodiny s dûtmi. Dal‰ími 15.000 Kã
pfiispûla Charita rodinû, která v led-
nu 2003 ne‰Èastnou náhodou vyho-
fiela a 9.990 Kã putovalo do nouzo-

této krásné akci dûkujeme v‰em,
kdo se na sbírce podílejí, i v‰em,
ktefií sv˘mi dary umoÏnili Charitû
pomáhat lidem, ktefií pomoc po-
tfiebují. Pfiejeme vám, aby rok 2004
byl pro vás rokem klidu, ‰tûstí
a pohody.

Za Oblastní charitu Pfierov

Martina Göblová

V˘tûÏek Tfiíkrálové sbírky 2003 je rozdûlen

ilustraãní foto

vého fondu Arcidiecézní charity
v Olomouci, kter˘ slouÏí pro po-
moc pfii vût‰ích událostech, které
sv˘m rozsahem pfiesahují moÏnos-
ti jednotliv˘ch farních charit - vel-
ké poÏáry, lokální povodnû.

Vûfiíme, Ïe i Tfiíkrálová sbírka
2004 bude projevem dobré vÛle po-
máhat lidem v nouzi. Za úãast na

Mapka znázorÀuje rozdûlení Pfierova a jeho místních ãástí do 40 regionÛ. které jsou oznaãeny identifikaãním
ãíslem pfiidûleného mûstského stráÏníka.
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Domy s peãovatelskou
sluÏbou (DPS)

Do DPS jsou pfiijímáni obãané na
podkladû písemné Ïádosti podané na
daném tiskopise, ktefií dosáhli vûku
rozhodného pro pfiiznání starobní-
ho dÛchodu nebo jsou poÏivateli pl-
ného invalidního dÛchodu, jejich
celkov˘ zdravotní stav je takov˘, Ïe
jsou alespoÀ ãásteãnû sobûstaãní,
jsou obãany âeské republiky nebo
obãany, majícími na území âeské
republiky trval˘ pobyt, jsou pfiíjem-
ci peãovatelské sluÏby nebo budou
peãovatelskou sluÏbu poÏadovat.
Uzavfiením nájemní smlouvy k bytu
v DPS se nefie‰í bytová situace Ïada-
telÛ.

Sociální sluÏby mûsta Pfierova
zaji‰Èují provoz tûchto DPS:
DPS U Strhance13 a DPS Na hrázi
32 - zde je celkem 39 bytÛ, z toho je
5 bytÛ velikosti 1+1, 31 garsoniér
a 3 bezbariérovû upravené byty.
DPS Trávník 1 - zde je 70 bytÛ -
garsoniér.
DPS JiÏní ãtvrÈ I/25 - zde je celkem
36 bytÛ, z toho je 34 bytÛ velikosti
1+1 a 2 bezbariérovû upravené byty.
DPS Pfiedmostí, Tyr‰ova 68 - zde je
celkem 46 bytÛ, z toho 22 bytÛ 1+1
a 24 garsoniér.
DPS Fügnerova 1 a Mervartova 9 -
tohoto ãasu probíhá v tûchto DPS
rekonstrukce. Po rekonstrukci zde
bude 18 garsoniér, 2 byty velikosti
1+1 bezbariérovû upravené s bez-
bariérovou kuchyÀskou linkou
a 6 bytÛ velikosti 1+1 s bezbariéro-
vou úpravou a klasickou kuchyÀ-
skou linkou. 

Îádosti do DPS se podávají
u Mûstského úfiadu, Odboru sociál-
ních sluÏeb a zdravotnictví, kter˘
vede evidenci podan˘ch Ïádostí a pí-
semnû informuje Ïadatele o zafiaze-
ní do evidence.

Z podan˘ch Ïádostí sestavuje Ko-
mise sociální pomoci návrh pofiad-
níkÛ ÏadatelÛ s pfiihlédnutím ke
zdravotnímu stavu, vûku a sociál-
ním pomûrÛm Ïadatele. NavrÏen˘
pofiadník schvaluje Rada mûsta Pfie-
rova. V pfiípadû uvolnûného bytu
v DPS, uzavírá Rada mûsta Pfierova

s Ïadatelem, kter˘ byl zafiazen do
pofiadníku, nájemní smlouvu k bytu
v tûchto domech. K dne‰nímu dni je
evidováno u Odboru sociálních slu-
Ïeb a zdravotnictví 520 nevyfiíze-
n˘ch Ïádostí.

Domov - penzion
pro dÛchodce
U Îebraãky 18 v Pfierovû

Je to ústavní zafiízení, ve kterém
se pfiidûluje obytná jednotka.
K dne‰nímu dni je v tomto zafiízení
58 obytn˘ch jednotek velikosti 1+1
a 25 obytn˘ch jednotek - garsoniér.

Do tohoto zafiízení jsou pfiijímáni
obãané na podkladû písemné Ïádos-
ti podané na daném tiskopise, ktefií
dosáhli vûku rozhodného pro pfii-
znání starobního dÛchodu nebo
jsou poÏivateli plného invalidního
dÛchodu a jejich zdravotní stav je
takov˘, Ïe nepotfiebují komplexní
péãi za pfiedpokladu, Ïe jim budou
poskytnuty potfiebné sluÏby vzhle-
dem k jejich vûku a zdravotnímu
stavu. Jsou obãany âeské republiky
nebo obãany, majícími na území
âeské republiky trval˘ pobyt.

Îádosti se podávají u Mûstského
úfiadu, Odboru sociálních sluÏeb
a zdravotnictví, kter˘ vede evidenci
podan˘ch Ïádostí a písemnû informu-
je Ïadatele o zafiazení do evidence.

Z podan˘ch Ïádostí sestavuje Ko-
mise sociální pomoci návrh pofiad-
níkÛ ÏadatelÛ s pfiihlédnutím ke
zdravotnímu stavu, vûku a sociál-
ním pomûrÛm Ïadatele. NavrÏen˘
pofiadník schvaluje Rada mûsta Pfie-
rova. V pfiípadû volné obytné jednot-
ky v tomto zafiízení, Odbor sociál-
ních sluÏeb a zdravotnictví vystavuje
rozhodnutí o pfiidûlení obytné jednot-
ky na základû schváleného pofiad-
níku. K dne‰nímu dni je na Odboru
sociálních sluÏeb a zdravotnictví
evidováno 316 nevyfiízen˘ch Ïá-
dostí.

Kluby dÛchodcÛ
Sociální sluÏby mûsta Pfierova zaji‰-
Èují provoz ve ãtyfiech klubech dÛ-
chodcÛ:
Klub dÛchodcÛ v Pfierovû na Îero-
tínovû námûstí ã. 4
Klub dÛchodcÛ v âekyni

Pfiehled zafiízení, která zaji‰Èují péãi o staré
a zdravotnû postiÏené obãany Pfierova

Klub dÛchodcÛ v Lovû‰icích
Klub dÛchodcÛ v Újezdci

V tûchto klubech se dÛchodci
schází, mají zde zaji‰tûnou pfiedná‰-
kovou ãinnost, kulturní akce, pofiá-
dají v˘lety, zájezdy do divadel a ma-
jí moÏnost se úãastnit dal‰ích kul-
turních vystoupení. 

Peãovatelská sluÏba
Sociální sluÏby mûsta Pfierova for-

mou peãovatelské sluÏby poskytují
v na‰em mûstû pomoc obãanÛm
v‰ech vûkov˘ch kategorií, ktefií po-
moc potfiebují. ObãanÛm tûÏce zdra-
votnû postiÏen˘m a seniorÛm, ktefií
pro svÛj nepfiízniv˘ zdravotní stav
jiÏ nejsou schopni si zajistit základ-
ní Ïivotní potfieby a jsou pfiíjemci pl-
ného invalidního nebo starobního
dÛchodu.

Cílem peãovatelské sluÏby je
umoÏnit tûmto obãanÛm zÛstávat
ve sv˘ch bytech, ve svém soukromí
i v pfiípadû, Ïe potfiebují rÛzné for-
my pomoci, které si nejsou schopni
zajistit sami. Peãovatelská sluÏba je
zaji‰Èována pfiímo v domácnostech
peãovan˘ch osob nebo v domech
s peãovatelskou sluÏbou.

Peãovatelská sluÏba se poskytuje
za plnou nebo ãásteãnou úhradu
s pfiihlédnutím k vûku, zdravotnímu
stavu, pfiíjmu a majetkov˘m pomû-
rÛm obãana. Bezplatnû se posky-
tuje peãovatelská sluÏba sociálnû
potfiebn˘m obãanÛm (tûm, jejichÏ
pfiíjem je na hranici Ïivotního mini-
ma), úãastníkÛm odboje a pozÛsta-
l˘m manÏelkám po úãastnících od-
boje star‰ím 70ti let.

Îádosti o zavedení peãovatelské
sluÏby je moÏno vyzvednout na pfií-
slu‰ném okrsku peãovatelské sluÏby
v DPS nebo na Odboru sociálních
sluÏeb a zdravotnictví Mûstského
úfiadu, kter˘ vystavuje rozhodnutí
o poskytnutí peãovatelské sluÏby.
K dne‰nímu dni je vydáno 569 roz-
hodnutí o poskytování peãovatelské
sluÏby. Zájemce o peãovatelskou
sluÏbu nav‰tíví sociální pracovnice
peãovatelské sluÏby, která na zákla-
dû poÏadavkÛ Ïadatele dohodne po-
tfiebné úkony poskytované peãova-
telskou sluÏbou tak, aby byl zaji‰tûn
plnohodnotn˘ Ïivot klienta.

Peãovatelská sluÏba v Pfierovû se
nesnaÏí sv˘m klientÛm poskytnout
jen základní péãi, nabízí i své soci-
ální programy, které mají za úkol
klienta aktivizovat. Cel˘ tento
systém musí b˘t propojen tak, aby
celková péãe o klienta byla kvalitní
(napfiíklad vzdûlávání a kultura,
pfiedná‰ky, pÛjãování knih z Mûstské
knihovny, náv‰tûva divadelních
pfiedstavení, zájezdy, vystoupení dû-
tí z matefisk˘ch ‰kol, posezení
u ohnû s opékáním ‰pekáãkÛ, reha-
bilitaãní cviãení, poznávací progra-
my, projíÏìky po Pfierovû pro imo-
bilní obãany a moÏnost vyuÏití slu-
Ïeb - pedikérka, perliãkové koupele
a dal‰í sluÏby).

Peãovatelská sluÏba je otevfiená
‰iroké vefiejnosti. KaÏdoroãnû je re-
alizován „Den otevfien˘ch dvefií“ ve
v‰ech domech s peãovatelskou sluÏ-
bou. Poskytování peãovatelské sluÏ-
by v Pfierovû a pfiímûstsk˘ch ãástech
je rozdûleno do 4 okrskÛ, je tedy po-
skytována podle místa trvalého byd-
li‰tû ÏadatelÛ o tyto sluÏby.

Domov dÛchodcÛ
Hranice

Mûsto Pfierov nemá prozatím Ïád-
n˘ domov dÛchodcÛ, proto Rada
mûsta Pfierova sv˘m usnesení v ro-
ce 2000 schválila úhradu nákladu
Mûstu Hranice z rozpoãtu mûsta
Pfierova pro pfierovské obãany umís-
tûné v Domovû dÛchodcÛ v Hra-
nicích.

Îádosti do domovÛ dÛchodcÛ se
podávají na dan˘ch tiskopisech
u Krajského úfiadu Olomouckého
kraje.

Pfierov‰tí obãané mají moÏnost si
tiskopis Ïádosti vyzvednout a vypl-
nûn˘ podat u Mûstského úfiadu
v Pfierovû, Odboru sociálních sluÏeb
a zdravotnictví. Odbor tyto Ïádosti
postupuje na Krajsk˘ úfiad Olo-
mouckého kraje. Odbor vede evi-
denci Ïádostí pfierovsk˘ch obãanÛ,
ktefií mají zájem o umístûní v Do-
movû dÛchodcÛ Hranice. V pfiípadû
uvolnûného místa v tomto zafiízení,
postoupí odbor seznam ÏadatelÛ Ko-
misi sociální pomoci, která sestaví
návrh pofiadníkÛ na umístûní tûch-
to obãanÛ. Sestaven˘ návrh pofiad-
níku pfiedkládá ke schválení Radû
mûsta Pfierova. Z takto schváleného
pofiadníku je obãan umístûn do Do-
mova dÛchodcÛ v Hranicích na zá-
kladû smlouvy o úhradû nákladÛ za
pobyt mezi Mûstem Pfierov a Domo-
vem dÛchodcÛ Hranice.

Jana Krejsová, odbor sociálních

sluÏeb a zdravotnictví

Mûsto Pfierov poskytuje pomoc star˘m a zdravotnû postiÏen˘m obãanÛm z fiad seniorÛ pro-
stfiednictvím odboru sociálních sluÏeb a zdravotnictví mûstského úfiadu. Pro zaji‰tûní sociálních
sluÏeb má mûsto Pfierov zfiízené pfiíspûvkové organizace. Jednou ze tfií organizací jsou Sociální
sluÏby mûsta Pfierova, které zaji‰Èují poskytování sluÏeb pro staré a zdravotnû postiÏené obãa-
ny v sedmi domech zvlá‰tního urãení - domech s peãovatelskou sluÏbou (ve dvou probíhá re-
konstrukce) a Domovû - penzion pro dÛchodce. Dále zaji‰Èují provoz KlubÛ dÛchodcÛ. Sociál-
ní sluÏby mûsta Pfierova mimo jiné poskytují obãanÛm na území mûsta zaji‰tûní základních
Ïivotních potfieb formou peãovatelské sluÏby.

1
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4. 1. • âerven˘ kvíteãek
11., 18. a 25. 1. • Snûhurka

LOUTKOVÉ DIVADLO

MùSTSK¯ DÒM
28. 1. od 19 hod. • Kabaret Praha
uvádí THE BEST OF TRAVESTI
SHOW 2004

Plesy v lednu 2004
3. 1. ve 20 hodin • Stfiední odborná
‰kola Ïivnostenská, stuÏkovací ples
maturantÛ
9. 1. ve 20 hodin • Gymnázium Ja-
na Blahoslava, stuÏkovací a repre-
zentaãní ples
10. 1. ve 20 hodin • Gymnázium Ja-
kuba ·kody, stuÏkovací ples VIII.B
17. 1. ve 20 hodin • Nemocnice s po-
liklinikou v Pfierovû, reprezentaãní
ples
23. 1. ve 20 hodin • Gymnázium
J. ·kody, stuÏkovací ples 4.A + VIII.D
24. 1. od 20 hodin • Stfiední prÛmy-
slová ‰kola, reprezentaãní a stuÏko-
vací ples
30. 1. ve 20 hodin • Gymnázium Ja-
na Blahoslava, stuÏkovací a repre-
zentaãní ples
31. 1. ve 20 hodin - Leteck˘ ples VÚ
4574
Pfiedprodej - vchod z námûstí TGM,
pondûlí aÏ pátek 8.00-16.30 hodin, te-
lefon 581 217 596, 581 215 100,
www.acein.cz/mdprerov

12. 1. • Zahájení pfiedprodeje letních
táborÛ
29. 1. - 1. 2. 2004 • Zimní rodeo -
lyÏafisk˘ víkend pro rodiãe s dûtmi na
Tesáku
V lednu pfiipravujeme koncert Karla
Plíhala - termín bude upfiesnûn.

AEROBIC DAY
P¤EROV 2004

Agentura HIT pfiipravila den pln˘
pohybu a hudby. V nedûli 18. ledna
2004 probûhne v sokolovnû Pfierov
akce s názvem AEROBIC DAY. Tfii ho-
diny perfektního aerobiku, tfii odbor-
ní lektofii (Jifií Huben˘, Vûra Lakomá
jun., Hanka Sovi‰ová), tfii rozdílné
pohybové styly. DoplÀkov˘ program
a v˘hodn˘ nákup obleãení pro aero-
bic, fitness a voln˘ ãas. Neváhejte - po-
slední lístky v pfiedprodeji za 200 ko-
run. Informace: 581 219 455, 606 468
521, 602 767 277 nebo www.agentu-
ra-hit.cz.

DUHA KLUB DLAÎKA
tel.: 581 219 852 • www.dlazka.cz

Budova pfierovského zámku
v lednu je muzeum uzavfieno

Moravská ornitologická stanice
pondûlí aÏ pátek 8-16 hodin

do 29. 2. 2004 • Fotografie ptákÛ
stfiední Moravy od A. Goebla

MUZEUM KOMENSKÉHO

KOUPÁNÍ VEŘEJNOSTI NA PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 735 045

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

SLUÎBY MùSTA P¤EROVA • LEDEN 2004

VÝJIMKY (dětský i krytý)
ČT 1. 1. 13 - 18
PÁ 2. 1. 12 - 20 (dětský)

12 - 22 (krytý)
SO 17. 1. 13 - 20
SO 24. 1. 10 - 12, 14 -19
PÁ 30. 1. 12 - 20 (dětský)

12 - 22 (krytý)

VÝJIMKY
sauna
1. až 2. 1. 2004 • ZAVŘENO!
BIO-V, masáÏe, aj.
1. až 4. 1. 2004 • ZAVŘENO!
Rekondiãní stoly
1. až 4. 1. 2004 • ZAVŘENO!

1. 1. až 11. 1. 2004
ZAVŘENO!

Den Dûtsk˘ bazén Kryt˘ bazén âásteãn˘ pronájem Pára
(kryt˘ bazén 50 m) a sprchy

Pondělí zavřeno 6.30 - 7.30 13.30 - 15

Úterý 18 - 20 6.30 - 7.30,  18 - 21 13.30 - 15

Středa 15 - 20 6.30 - 7.30,  15 - 21 15 - 19, 20 - 21 13.30 - 15

Čtvrtek 18 - 20 6.30 - 7.30,  18 - 21 13.30 - 15

Pátek 15 - 20 6.30 - 7.30,  15 - 22 15 - 16, 21 - 22 13.30 - 15

Sobota 10 - 20 10 - 20

Neděle 10 - 18 10 - 18

Den sauna BIO-V sv. terapie, masáÏe,
skot. stfiiky, solárium, perliãka rekondiãní stoly

Pondělí 15 - 21 (společná, jen v párech) zavřeno 13 - 21
Úterý 14 - 20 (ženy) 12 - 20 13 - 21
Středa 13 - 21 (muži) zavřeno 7.30 - 21
Čtvrtek 15 - 20 (ženy) 12 - 20 (i protiproud) 13 - 21
Pátek 14 - 21 (muži) zavřeno 10 - 18
Sobota 13 - 18 (lichá - muži, sudá - ženy) zavřeno zavřeno
Neděle 13 - 18 (muži) zavřeno zavřeno

1. 1. • Novoroãní v˘stup na âekyÀ-
sk˘ kopec - 15 km, ved. A. Dvofiák,
odchod 10.00 hod. od Sokolovny
3. 1. • Zimní v˘stup na Helf‰t˘n -
10 km, ved. M. Kauer, odj. 8.04 hod.
3. 1. • Fr˘dlant p. Ondfiejníkem -
Ondfiejník - Fren‰tát p. O. - 15 km,
ved. J. Sedláková, odj. 6.05 hod.
6. 1. • SchÛzka turistÛ - Vinary-Na
Skalce ve 14 hod., odjezd A13.15 hod.
MHD ã. 2 nebo pû‰ky
8. 1. • Mladcová - ZboÏenské rybní-
ky - U rozhledny - Zlín - 13 km, ved.
M. Bráblíková, odj. 8.11 hod.
10. 1. • Olomouc - Vel. Bystfiice - Ma-
riánské Údolí - Sv. Kopeãek - 21 km,
ved. Ing. M. âasta, odj. 6.59 hod.
13. 1. • SchÛzka turistÛ - Rokytni-

ce-Vrbovec ve 13.30 hod., odj. 13.02
hod., sraz na nádraÏí âD
15. 1. • Ro‰tûní - Li‰na - âehy -
10 km, ved.  V. Visnar, odj. A8.00 hod.
17. 1. • Ivanovice n. H. - Dûtkovice
- Ti‰tín - Nûmãice n. H. - 24 km, ved.
A. Dvofiák, odj. 7.22 hod.
19. 1. • V˘roãní konference odboru
v 15 hod. v kinû Hvûzda
22. 1. • Vel. Bystfiice - Olomouc - 10 km,
ved. Î. Zapletalová, odj. 8.03 hod.
24. 1. • Brodek u Pfierova - Dub na
Moravû - Vûrovany - Tovaãov - 15 km,
ved. J. ·vec, odj. 8.59 hod.
29. 1. • Chropynû - Drásov - Troubky
- 12 km, ved. M. Kauer, odj. 8.32 hod.
31. 1. • Fry‰ták - ·típa - Zlín -
16 km, ved. J. ·vec, odj. A8.00 hod.

KLUB âESK¯CH TURISTÒ SK P¤EROV

úterý muži 14 - 20
středa ženy 13 - 20
čtvrtek muži 13 - 21

SAUNA ZIMNÍ STADION
tel. 581 201 268

Koupel, zábal, masáž, perličková masáž:
pondělí až pátek 7 -18 hodin

LÁZNĚ BOCHOŘ
tel. 581 205 045

Hrad je jiÏ tradiãnû otevfien pro tu-
ristickou vefiejnost v sobotu 3. ledna
2004 od 8 do 15 hodin. Jednotné
vstupné 10 Kã.

HRAD HELF·T¯N

DDM ATLAS
ÎiÏkova 12 • www.volny.cz/ddmatlas

tel.: 581 209 353, 581 201 246

Keramické hrátky - od 9. ledna 2004
kaÏd˘ pátek od 14 do 18 hod., kaÏdou
sobotu od 9 do 12 hod.
Klubovna - kaÏdou stfiedu od 13 do
16.30 hod. v DDM Atlas
Pro maminky na matefiské
dovolené s mal˘mi dûtmi:
Pohádkové pondûlí - kaÏdé pondûlí
od 10 do 11.30 hod.
Klub Kosatka nebude ve ãtvrtek jako
vloni, ale je pfiesunut˘ na stfiedu. Za-
ãínáme 7. ledna 2004 v 9 hodin.
V‰em zájemcÛm o kalanetiku ozna-
mujeme, Ïe cviãení zaãne v úter˘
20. ledna v 19 hodin v zrcadlovém sá-
le DDM Atlas.
14. 1. 2004 • ·ipkov˘ novoroãní tur-
naj - od 16.30 hod. v DDM Atlas.

PÁRA A SPRCHY VSTUPNÉ
dospělí 15 Kč, důchodci a děti 10 Kč

Redakce přeje všem svým čtenářům do nového

roku 2004 pevné zdraví, radost a uspokojení z práce

a nezbytnou dávku životního optimismu.

V˘bor odboru KâT spolu s cviãiteli vám pfieje pevné zdraví
a mnoho pûkn˘ch záÏitkÛ na turistick˘ch akcí v roce 2004!

Zveme uãitele dÛchodce na schÛzi âMOS, která se
koná 21. ledna 2004 v 9 hodin v Korvínském domû.POZVÁNKA

TOURISM EXPO ’04
Tradiãním veletrhem sluÏeb ce-

stovního ruchu TOURISM EXPO
2004 zahájí novou sezonu V˘stavi‰-
tû Flora Olomouc ve dnech 30. led-
na aÏ 1. února. Pfiehlídku moÏností
pro dovolenou a trávení volného ãa-
su doplní nabídka turistick˘ch atrak-
cí domácích regionÛ. Náv‰tûvníci  si
budou moci zacviãit ve v˘stavním fit-
ness a spinning studiu, na horolezec-
ké stûnû, ãeká je ukázkov˘ camping,
expozice automobilÛ a motorek s vy-
bavením pro dovolenou, sportovní
módní pfiehlídky, povánoãní aerobik
i krajové kulináfiské speciality.



1. - 7. 1. v 17.30 hod. • HLEDÁ SE
NEMO - USA, animovan˘ film, da-
bing. I s malou rybiãkou mohou b˘t
velké starosti. Film Hledá se Nemo
a jeho úÏasn˘ podmofisk˘ svût je
zcela nov˘m umûleck˘m a technic-
k˘m standardem v poãítaãové ani-
maci. ReÏie: A. Stanton. V ãeském
znûní: I. Trojan, M. Páleniãek, J. Ma-
cháãek, M. ·tûpánek.
1. - 6. 1. ve 20.00 hod. • NESNE-
SITELNÁ KRUTOST - USA, ro-
mantická komedie, titulky, premié-
ra. Romantická komedie, která Vás
má na háku. Cel˘ film se nese v du-
chu velmi vtipn˘ch dialogÛ a neãe-
kan˘ch dûjov˘ch zvratÛ aÏ k závû-
reãnému vyvrcholení. ReÏie: J. Co-
en. Hrají: G. Clooney, C. Zeta-Jones,
G. Rush.
8. - 14. 1. v 17.30 hod. • ·VIND-
LÍ¤I - USA, krimikomedie, titulky,
premiéra. LÏi a kraì a kdyÏ ti to
projde, tak se neboj jít do toho zno-
vu. ReÏie: R. Scott. Hrají: N. Cage,
S. Rockwell, A. Lochman, B. McGill.
8. - 13. 1. ve 20.00 hod. • KDYSI
DÁVNO V MEXIKU - USA, akãní
komedie, titulky, premiéra. Mstitel
s kytarov˘m pouzdrem pln˘m pi-
stolí opût na scénû! Sága o m˘tic-
kém hrdinovi s kytarou - El Maria-
chim pokraãuje velkolep˘m akãním
filmem Roberta Rodriqueze. V hlav-
ních rolích: A. Banderas, S. Hayek,
J. Depp, M. Rourke, W. Dafoe.
15. - 21. 1. v 17.30 hod. • S.W.A.T.
- JEDNOTKA RYCHLÉHO NASA-
ZENÍ - USA, policejní thriller, titul-
ky, premiéra. Patfií k nejlep‰ím
z nejlep‰ích. Jsou elitou mezi stráÏ-
ci zákona. Nyní je ãeká nejtûÏ‰í mi-
se. ReÏie: C. Johnson. Hrají: S. L.
Jackson, C. Farrell, M. Rodriquez.
15. - 20. 1. ve 20.00 hod. • ÎELA-
RY - âR/Rakousko/Slovensko, ves-
nické drama. Krut˘ pfiíbûh nûÏné
lásky. ReÏie: O. Trojan. Hrají: A. Ge-
islerová, G. Cserhalmi, J. Adamová,
I. Trojan, J. Du‰ek, M. Donutil.
22. - 28. 1. v 17.30 hod. a 22. aÏ
27. 1. ve 20.00 hod. • JAK BÁS-
NÍCI NEZTRÁCEJÍ NADùJI - âR,
komedie, premiéra. Básníci D. Klei-
na a L. Pecháãka …trochu zestárli,
ale zÛstal jim smysl pro humor, sny
a na‰tûstí i dÛvod k Ïivotu. Hrají:
P. KfiíÏ, M. Badinková, D. Matásek,
L. Vaculík, A. Sklenafiíková.
29. 1. - 4. 2. v 16.30 (!) a 29. 1. -
3. 2. ve 20.15 hod. (!) • PÁN PR-
STENÒ: NÁVRAT KRÁLE - USA,
fantasy dobrodruÏn˘, titulky, pre-

miéra. Velkolepé vyvrcholení nejús-
pû‰nûj‰í filmové fantasy série v‰ech
dob. ReÏie: P. Jackson. Hrají: E. Wo-
od, I. McKellen, V. Mortensen.

7. 1. ve 20.00 hod. • SLADK¯ ÎI-
VOT - Itálie/Francie, drama, titul-
ky, premiéra. Otevfien˘ prÛfiez ital-
skou spoleãností bez ohledu na
v‰echna dosavadní tabu ve sféfie
morální, náboÏenské a erotické, jed-
no z nejv˘znamnûj‰ích dûl svûtové
filmové produkce posledních let.
Scénáfi a reÏie: F. Fellini. Hrají:
M. Mastroianni, A. Egberg, A. Ai-
mée, L. Barker.

14. 1. ve 20.00 hod. • AMADEUS
- USA, historick˘, titulky. Velkolep˘
historick˘ epos, nádherná oslava
hudby W. A. Mozarta. Film získal
osm OscarÛ za rok 1984, kdy byl po-
prvé uveden. ReÏisérsk˘ sestfiih ob-
sahuje navíc témûfi 30 minut pÛ-
vodnû nepouÏit˘ch scén. Scénáfi:
P. Shaffer. ReÏie: M. Forman. Ka-
mera: M. Ondfiíãek. Hrají: F. Murray
Abraham, T. Hulce, E. Berringe.
21. 1. ve 20.00 hod. • STAR¯ NO-
V¯ PÒJâEN¯ A MODR¯ - Dánsko,
komedie, titulky, premiéra. KaÏdá
nevûsta má mít nûco starého, nové-
ho, nûco vypÛjãeného a nûco mod-
rého. Komedie o hledání lásky á la
Dogma 95. ReÏie: N. Anthy. Kame-
ra: R. Videbaek. Hrají: A. B. Knud-
sen, L. M. Christernsen, M. Horn.
28. 1. ve 20.00 hod. • SENTI-
MENT - âR, drama, ãernobíl˘/ba-
revn˘, premiéra. Film inspirovan˘
setkáním s reÏisérem Vláãilem a je-
ho filmy. Scénáfi a skladba obrazu:
T. Hejtmánek, J. Soukup. ReÏie:
T. Hejtmánek. V hlavní roli: J. Ko-
det. Ve filmu vystupují: E. âerná,
J. Kaãer, F. Veleck˘, I. Palúch.

4. 1. v 15.00 hod. • HLEDÁ SE NE-
MO - USA, animovan˘ film, dabing.
V ãeském znûní: I. Trojan, M. Pále-
niãek, J. Macháãek, M. ·tûpánek.
11. 1. v 15.00 hod. • BUDULÍNEK
(âR) - animované pásmo pro nej-
men‰í diváky.
18. 1. v 15.00 hod. • KRTKOVA
DOBRODRUÎSTVÍ (âR) - animo-
vané pásmo pro nejmen‰í diváky.
25. 1. v 15.00 hod. • DVA MRA-
ZÍCI (âR) - animované pásmo pro
nejmen‰í diváky.

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

■ A R T K I N O ■

■ F I L M O V ¯  K L U B ■

■ B I J Á S E K ■

KINO HVùZDA
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V lednu se mÛÏete tû‰it na soubornou
v˘stavu dûl na‰ich nov˘ch autorÛ - no-
stalgické obrazy a grafiku Soni Lebedové,
vitráÏe z ateliéru Visu, umûleckou kera-
miku ZbyÀka Chmelafie a dal‰í. Nezapo-
meneme také na na‰e stálé autory z ateli-
éru Valãík (obrazy, akvarely), krajináfie pa-
na Hladkého a Jifiího Skofiepy. V˘bûr z ko-
Ïen˘ch kabelek Olgy Havrdové, hedvábné
‰átky Evy Chupíkové a velká nabídka ‰per-
kÛ jsou u nás jiÏ tradicí.

SoÀa Lebedová: Tajemství (olej na plátnû)

Uzávûrka pfií‰tího ãísla je ve stfiedu 14. ledna 2004
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V lednu bude v galerii ATRAX pokraão-
vat souborná v˘stava kmenov˘ch autorÛ
galerie.
Pfiesto bychom rádi upozornili na kolek-
ci Oty Janeãka, jehoÏ grafické listy a ole-
je tvofií v˘znamnou ãást této v˘stavy. Dá-
le svou v˘jimeãnou atmosférou star˘ch
mistrÛ upoutají obrazy Ivana Mraãka,
kter˘ po dvou úspû‰n˘ch v˘stavách, pfie-
dev‰ím klasick˘ch záti‰í, pfiedstavuje i ji-
nou tematiku.
Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu a do roku

2004 pfiejeme hodnû zdraví, ‰tûstí, osob-

ních i pracovních úspûchÛ.

GALERIE A V¯STAVY
Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 8, tel. 581 216 111 

V lednu bude v galerii vystavovat v˘tvarník Miroslav Rajsk˘, kter˘ Ïije a tvo-
fií v Beskydech. Zdrojem inspirace malífie je pfiíroda Beskyd v její námûtové bo-
hatosti a kráse. Z jeho obrazÛ je moÏno vypozorovat atmosféru klidu, pohody
a bezpeãí domova, stejnû jako harmonii a krásu pfiírody, která jej obklopuje.
Malífi objevuje krásu prost˘ch pohledÛ, míst kolem nichÏ ostatní procházejí
bez pov‰imnutí. Oblíbil si kouzlo star˘ch chalup, které maluje ve v‰ech roã-
ních obdobích v záfiiv˘ch barvách pfiírody. Nejvíce vystavuje v galeriích mo-
ravskoslezského regionu.

Minigalerie Îerotín • Komenského 2, tel. 581 202 728

8. 1. 2004 • Umûlecké památky ¤ecka - beseda s prof. I. ·najdarem se koná
ve ãtvrtek v 16.30 hodin v Korvínském domû na Horním námûstí. 

Klub pfiátel v˘tvarného umûní

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

26. ledna - 6. února
V˘stava ãajové keramiky

Na souborné v˘stavû ãajové ke-
ramiky si budete moci prohléd-
nout rÛzné autorské pfiístupy
v tvorbû ãajov˘ch misek, konvic,
ohfiívadel apod. Pfiedstaví se au-
tofii, ktefií pfieváÏnû tvofií v kame-
ninû a pfiírodních glazurách. Sr-
deãnû zveme v‰echny pfiíznivce
ãajového obfiadu.

Petr Procházka: âajová souprava

(slinutá burelová hlína se ‰amotem)


