
mûsíãník Mûstského úfiadu Pfierov • roãník IV • únor 2005 • www.mu-prerov.cz • zdarma

Mûsto Pfierov upozorÀuje v‰echny zá-
jemce o opravy a modernizaci vlastního
bytového fondu na moÏnost poskytnutí
pÛjãky z fondu rozvoje bydlení a fondu
na opravy bytového fondu postiÏeného
povodní. V˘bûrové fiízení pro tyto pÛjãky
bylo vyhlá‰eno v termínu od 10. 1. aÏ
23. 2. 2005. Informace získají zájemci
na Mûstském úfiadû Pfierov, Bratrská
34, odboru finanãním, I. patro, dvefie
ã. 23 - V. Krátká, K. Bukvaldová.

Pedagogové Domu dûtí a mládeÏe Atlas hodnotili a roze-
bírali programy jarních prázdnin ze tfií pfiedcházejících let.
A co bylo cílem? Nabídnout letos dûtem to nejlep‰í z uÏ vy-
zkou‰en˘ch aktivit, vybrat to, co se jim nejvíce líbilo a o co
byl v minul˘ch letech nejvût‰í zájem.

Do konce ledna byl pÛvodnû stanoven termín pro podání daÀo-
v˘ch pfiiznání k dani z nemovitostí pro v‰echny poplatníky, kter˘m
se oproti pfiedchozímu roku zmûnil základ danû z nemovitostí.
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foto archiv DDM Atlas

Jaké nastaly zmûny v placení danû z nemovitostí

T˘ká se to napfiíklad zmûny v˘mûry
parcel, kolaudace rekonstrukce domu
spoãívající ve zmûnû zastavûné plochy
nebo poãtu nadzemních podlaÏí stavby,
nabytí nemovitostí a dal‰ích. Jak nám

A hlavnû si pfiejí zbavit starostí ro-
diãe, ktefií si nemohou vzít v tyto dny
dovolenou a pfiitom chtûjí mít jistotu,
Ïe jejich dûti mají odborn˘ dohled
a zajímavou náplÀ prázdninov˘ch dnÛ.

„Po dobu jarních prázdnin, kte-
r˘ch si budou dûti v okresu Pfierov
uÏívat v t˘dnu od 7. do 11. února, na-
bízí DDM Atlas pestr˘ program, pln˘
her, sportování, zábavy, ve spoleã-

nosti star˘ch a moÏná i nov˘ch ka-
marádÛ,“ sdûlila Alena Dûrdová, fie-
ditelka DDM Atlas v Pfierovû.

„Opût i letos jsme pro dûti pfiipra-
vili pfiímûstsk˘ tábor v DDM Atlas. Je
urãen dûtem od 6 do 15 let. Bude za-
ji‰tûn po cel˘ t˘den prázdnin, a to
dennû od 8 do 14.30 hodin. Vzhledem
k omezené kapacitû je tfieba, aby rodi-
ãe své dûti pfiihlásili pfiedem, nejpo-
zdûji do 4. února. Podle pfiipraveného

sdûlil Ing. Pavel Hanu‰, vedoucí oddûle-
ní majetkov˘ch daní a ostatních agend
Finanãního úfiadu v Pfierovû, byl pro ty-
to poplatníky prodlouÏen termín pro
podání daÀového pfiiznání z 31. ledna

do 30. dubna 2005. Nejvût‰í nápor na
úfiadech lze oãekávat v lednu a v dubnu.
PoÏádali jsme ho o vysvûtlení zmûn, spo-
jen˘ch s platbou danû.

„S úãinností od 1. ledna 2005 byl
novelizován zákon ã. 338/1992 Sb.,
o dani z nemovitosti. V souvislosti
s touto zmûnou do‰lo ke zmûnû v osobû

Na jarní prázdniny chystá DDM Atlas
pfiímûstsk˘ tábor v nové podobû 
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Pozvánka

Zastupitelstvo
mûsta Pfierova

se koná

ve stfiedu 2. února 2005
v 15 hodin

ve velkém sále Mûstského domu

oblast:

KULTURA, VZDùLÁVÁNÍ

A ÎIVOTNÍ PROST¤EDÍ



programu si mÛÏete vybrat cel˘ t˘-
den nebo jen jednotlivé dny. V pondû-
lí si dûti mohou vyzkou‰et svou zruã-
nost v podobû rukodûln˘ch prací
v atlasácké klubovnû. Na úter˘ jsme
pro nû pfiipravili celodenní v˘let, jeÏ
bude upfiesnûn podle aktuálního po-
ãasí, pravdûpodobnû pojedeme do
zoo. V˘let je jedinou akcí, za kterou
rodiãe zaplatí, pÛjde nejspí‰e o ãástku
ve v˘‰i 150 korun. Program stfiedeãní-
ho dne pfiivítají dûti, které milují po-
hyb - ãeká je gymnastika, cviãení
s hudbou a proÏitkové hry. Ve ãtvrtek
dostanou pfiíleÏitost dûti, které si ne-
umûjí pfiedstavit den bez poãítaãe. Za
pfiíznivého poãasí jsou pro dûti pfii-
praveny hry na dopravním hfii‰ti ne-
bo snûhové hrátky. V pátek si mohou
vyzkou‰et své umûní v keramické díl-
nû,“ seznámila nás ve struãnosti s pro-
gramem pfiímûstského tábora Alena
Dûrdová. 

„Program a dozor pedagogÛ v pon-
dûlí, stfiedu, ãtvrtek a pátek jsou za-
ji‰tûny zdarma, dûti si pfiinesou jen

Mûsto vypsalo 2. roãník soutûÏe
o fasádu roku. Pfiedmûtem soutûÏe je
architektonicko-v˘tvarné pojetí fa-
sády objektÛ, situovan˘ch ve správ-
ním obvodu mûsta Pfierova.

Cílem je zlep‰it vzhled exteriérÛ ob-
jektÛ a tím i celého mûsta. Do soutû-
Ïe je moÏno pfiihlásit dílo, které je sou-
ãástí fiádnû ukonãené a zkolaudované
stavby v roce vyhlá‰ení soutûÏe, která
je vypsána pro tfii kategorie: fasáda
novostavby, fasáda rekonstrukce a fa-
sáda panelového domu.

Jednotlivé kategorie zahrnují fasá-
dy objektÛ obãanské vybavenosti,

obytn˘ch domÛ, rodinn˘ch domÛ, prÛ-
myslov˘ch budov, vãetnû objektÛ, na
které byla poskytnuta dotace mûsta
z „Programu podpory obnovy exterié-
ru objektÛ postaven˘ch na území mûs-
ta Pfierova“. Vítûzné dílo v kaÏdé ka-
tegorii získá ocenûní ve v˘‰i 50.000 Kã.
Spolu s penûÏní ãástkou vítûz obdrÏí
i kovovou desku, kterou je moÏno na
fasádu umístit.

Pfiihlá‰ku podává vlastník (uÏi-
vatel, nájemce) objektu na Mûstsk˘
úfiad, odbor rozvoje, oddûlení ar-
chitektury a urbanismu, a to do
15. února.

jídlo a pití na cel˘ den, k dispozici
bude ãaj. Doporuãujeme pfiibalit
i vhodné pfiezÛvky a sportovní oble-
ãení. Za pûkného poãasí mÛÏeme den-
nû vyuÏívat i dopravní hfii‰tû,“ doda-
la fieditelka DDM Atlas. 

„Pod názvem Zkuste to s námi si
mohou dûvãata i chlapci od 5 do 18
let, které baví tancování, vyzkou‰et
podle svého zájmu Disco, Hip Hop,
Break Dance, Elektric Boogie i akro-
bacii na gymnastickém pásu. Pro-
gram je pro nû pfiipraven na ãtvrteã-
ní odpolednû od 13.30 do 15.30 hodin
v tûlocviãnû Základní ‰koly v Horní
Mo‰tûnici. Toto taneãní odpoledne
pro vefiejnost probûhne v rámci sou-
stfiedûní pro ãleny Taneãní ‰koly
DDM Atlas, které se koná od pondûlí
7. února aÏ do pátku 11. února. Úãast
pro v‰echny po cel˘ t˘den je zdar-
ma,“ dodala Alena Dûrdová a upozor-
nila, Ïe dal‰í informace rodiãe mohou
zjistit pfiímo v DDM Atlas, ÎiÏkova 12,
Pfierov nebo na telefonních ãíslech
581 201 246 a 581 209 353.

·af

V územní pÛsobnosti Finanãního úfiadu v Pfiero-
vû do 31. prosince 2004 nabyla platnosti obnova

katastrálního operátu tûchto katastrálních území: Bezuchov, Bochofi - ãást,
Brodek u Pfierova, Citov, Císafiov, âechy, âekynû, Dluhonice - ãást, Dolní Újezd,
DomaÏelice, Grymov, Henãlov, Lazníãky, Lazníky, Lí‰ná u Pfierova, Oldfiichov
na Moravû, Penãice, Penãiãky, Proseniãky, Radslavice u Pfierova, Rokytnice
- ãást, Skoky u Stamûfiic, Stamûfiice, Stará Ves u Pfierova, Su‰ice u Pfierova,
Svrãov, Turovice, Zábe‰tní Lhota, Îeravice.

Àové pfiiznání a v nûm pfiiznat k dani
pfiedmûtné pozemky. Stejnou povin-
nost mají i vlastníci nemovitostí, u ni-
chÏ obnovou katastrálního operátu do-
‰lo ke zmûnû v˘mûr ãi parcelních ãísel
nemovitostí jiÏ pfiiznávan˘ch k dani
z nemovitostí v nûkterém z pfiedcho-
zích zdaÀovacích období od roku
1993,“ upozornil Ing. Pavel Hanu‰ a do-
dal, Ïe daÀové pfiiznání lze podat i pro-
stfiednictvím Internetu na adrese
www.mfcr.cz. Podrobnûj‰í instrukce na-
jdete na stranû 4.

·af
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Jaké nastaly zmûny v placení danû...

Na jarní prázdniny chystá DDM Atlas...

15. února je poslední termín k podání
pfiihlá‰ky do soutûÏe o fasádu roku

Upozornûní

poplatníka. Pro zdaÀovací období ro-
ku 2005 vzniká povinnost pfiiznat
daÀ v‰em vlastníkÛm pozemkÛ, je-
jichÏ parcely nejsou vedeny ve zjed-
nodu‰ené evidenci katastru nemo-
vitostí, respektive byly obnoveny
katastrálním operátem, digitalizo-
vány, a to bez ohledu na jejich pfií-
padn˘ pronájem a bez ohledu na sku-
teãnost, zda existují ãi neexistují
v terénu hranice pozemku.

Vlastník, respektive spoleãn˘ zá-
stupce spoluvlastníkÛ tûchto pozemkÛ,
je povinen podat daÀové nebo dílãí da-

Fasády nûkter˘ch domÛ pfiímo na námûstí T. G. Masaryka nejsou pûknou vizitkou
na‰eho mûsta. foto Antonín Krejãífi

Uvedené ceny jsou bez 19 % DPH. Náklad
Pfierovsk˘ch listÛ je 20.700 v˘tiskÛ, distri-
buce do v‰ech pfierovsk˘ch domácností zdar-
ma. Zájemci o inzerci mohou získat bliÏ‰í in-
formace na tel. ãísle 581 225 393, e-mail:
studio@elan-prerov.cz - Miloslav Fla‰ar ne-
bo Zdenûk Vymlátil. Adresa: Dluhonská 96
(proti nákladní vrátnici PRECHEZA a. s.)

Slevy za opakování
stejného inzerátu
poãet zvefiejnûní sleva

3 - 5 x 3 %
6 - 8 x 5 %
9 - 11 x 7 %
12 a více 10 %

Nejlevnûj‰í inzerce v pfierovském regionu

Ceník plo‰né inzerce v Pfierovsk˘ch
listech platn˘ od 1. 1. 2005

Velikost inzerátu ãerná ãerná barevn˘ 
barva + azurová inzerát

1 cm2 13 Kã 17 Kã 25 Kã
1/4 strany 1.699 Kã 2.222 Kã 3.267 Kã(99 x 132 mm)

1/2 strany 3.500 Kã 4.578 Kã 6.732 Kã
(204 x 132 mm)

celá strana 5.328 Kã 7.104 Kã 10.656 Kã(204 x 270 mm)
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Rada mûsta Pfierova

Krátce z jednání
radních 16. prosince
❖ UloÏili fiediteli TSMP Ing. Pavlu Suchánkovi osadit svo-

didla v délce 220 metrÛ na vnûj‰ích stranách obloukÛ
komunikace II/434 za úãelem zv˘‰ení bezpeãnosti cyk-
listÛ a chodcÛ na cyklostezce z Pfierova do Kozlovic.

❖ Schválili uzavfiení dohody o úhradû prokazatelné
ztráty ve vefiejné linkové osobní dopravû mezi Mûs-
tem Pfierov a dopravcem Connex Morava a.s., se síd-
lem Ostrava - Moravská Ostrava, na dobu od 1. 1. 2005
do 30. 6. 2005. Touto dohodou se stanovuje v˘‰e úhra-
dy prokazatelné ztráty v I. pololetí roku 2005 na ãást-
ku 8,780.000 Kã a uloÏili odboru dopravy svolat v ter-
mínu do 31. 3. 2005 jednání ve vûci projednání uza-
vfiení dohody o úhradû prokazatelné ztráty na dobu
od 1. 7. 2005 do 31. 12. 2005.

❖ Vzali na vûdomí zprávu o proveden˘ch fyzick˘ch kon-
trolách ãerpání finanãních prostfiedkÛ poskytnut˘ch
pÛjãek z fondu rozvoje bydlení a fondu na opravy by-
tového fondu postiÏeného povodní v roce 2003.

❖ Vzali na vûdomí informaci o zabezpeãení ostrahy are-
álu parku Michalov, schválili financování ostrahy
areálu parku Michalov v roce 2005 a uloÏili odboru
finanãnímu zajistit potfiebné finanãní prostfiedky ve
v˘‰i 400.000 Kã v termínu do 30. 6. 2005. Povûfiili sta-
rostu mûsta Pfierova k projednání moÏné ostrahy par-
ku Michalov s fieditelem Mûstské policie a informo-
vat Radu mûsta Pfierova na pfií‰tím zasedání.

❖ Jmenovali k 20. 12. 2004 ãlenem Rady ‰koly Základ-
ní ‰kola Pfierov, U tenisu 4, RSDr. Josefa Nekla,
Mgr. Pavla Vychodila a JUDr. ZdeÀka Horáka.

❖ Jmenovali k 20. 12. 2004 ãlenem Rady ‰koly Základ-
ní ‰kola Pfierov, Îelatovská 8, paní Ing. Martu Valen-
ãíkovou.

❖ Schválili poskytnutí dotace ve v˘‰i 41.800 Kã subjek-
tu Hockey club MINOR 2000 Pfierov na úhradu nájmu
ledové plochy SluÏbám mûsta Pfierova pronajaté
v souvislosti s organizací Mezinárodního vánoãního
turnaje ÏákÛ 9. tfiíd v ledním hokeji konaného v Pfie-
rovû ve dnech 22. - 23. 12. 2004. 

❖ Schválili poskytnutí provozního pfiíspûvku základním
‰kolám zfiízen˘m Mûstem Pfierov na pofiízení uãeb-
ních pomÛcek - poãítaãÛ vãetnû pfiíslu‰enství, a to do
v˘‰e 40.000 Kã pro kaÏdou základní ‰kolu.

❖ Schválili od 1. 2. 2005 zv˘‰ení hranice dÛchodÛ, ze
kter˘ch se vypoãítává úhrada za peãovatelskou sluÏ-
bu poskytovanou obãanÛm mûsta Pfierova.

❖ Odvolali s úãinností od 16. 12. 2004 ãlena Komise pre-
vence kriminality JUDr. Jitku Studenou.

❖ Schválili pouÏití znaku mûsta Pfierova v propagaãních
materiálech mezinárodního nohejbalového turnaje
„CZECH TECH CUP 2005“.

❖ Povûfiili vedoucího odboru majetku mûsta nákupem
osobního terénního vozidla znaãky Suzuki IGNIS GLX
4x4 1,5 VVT za cenu 409.900 Kã.

Krátce z jednání
radních 19. ledna
❖ Jmenovali soutûÏní porotu pro 2. roãník soutûÏe „Fa-

sáda roku“ ve sloÏení: Ing. Martin Kuãera - místosta-
rosta mûsta Pfierova, Mgr. Pavel Vychodil - ãlen Za-
stupitelstva mûsta Pfierova, Mgr. ·árka Krákorová Pa-
jÛrková - ãlenka Zastupitelstva mûsta Pfierova,
Ing. Josef Bfiezina - ãlen Komise pro kulturní památ-
ky, Ing. arch. Klára Koryãanová - pracovnice odboru
rozvoje MûÚ Pfierov, PhDr. Jifií Lapáãek - pfiedseda
Komise pro kulturní památky, PhDr. Karel Îurek, Mi-
roslav Herzig - náhradník, Mgr. Miroslava ·vástová -
organizaãní pracovnice.

❖ Vzali na vûdomí vyhodnocení ankety k v˘sledkÛm ve-
fiejné soutûÏe na návrh Tyr‰ova mostu pfies fieku Beã-
vu v Pfierovû.

❖ Odvolali vzhledem k rozvázání pracovního pomûru
Ing. Milenu Slováãkovou z funkce organizaãní pra-
covnice komise Hospodáfiského a územního rozvoje
Rady mûsta Pfierova a povûfiili touto funkcí Ing. Fran-
ti‰ka Zlámala, pracovníka odboru rozvoje, oddûle-
ní koncepce, rozvoje a GIS, a to s úãinností od
20. 1. 2005.

❖ Vzali na vûdomí zafiazení akce „Úprav vefiejn˘ch
ploch kolem areálu TRUMF centra v Pfierovû“ do Re-
gistru investic na rok 2005.

❖ Neusnesli se ve vûci podání návrhu Zastupitelstvu
mûsta Pfierova schválit poskytnutí dotace na rok 2005
ve v˘‰i 300.000 Kã subjektu NADACE OK¤ÍDLENÉ
KOLO, se sídlem Pfierov.

❖ Schválili poskytnutí dotace na rok 2005 ve v˘‰i
7.000 Kã subjektu Konfederace politick˘ch vûzÀÛ, po-
boãka ã. 51, zastoupeného Franti‰kem Pfiesliãkou,
pfiedsedou poboãky se sídlem BudovatelÛ 3, Pfierov.

❖ Schválili poskytnutí dotace na rok 2005 ve v˘‰i
7.000 Kã subjektu Ústfiední rada Vojenského svazu re-
habilitovan˘ch, zastoupeného plk. Pavlíkem, se síd-
lem Washingtonova 21, Praha 1, poboãka Pfierov.

❖ Schválili poskytnutí dotace na rok 2005 ve v˘‰i
7.000 Kã subjektu Pravoslavná církevní obec v Pfie-
rovû, Wilsonova 16, zastoupeného jer. Mgr. Liborem
Raclavsk˘m, duchovním správcem.

❖ Vzali na vûdomí zprávu o vyuÏití návratné finanãní
v˘pomoci fondu rozvoje bydlení a fondu na opravy by-
tového fondu postiÏeného povodní za rok 2004 a ulo-
Ïili odboru finanãnímu zaslat zprávu o vyuÏití ná-
vratné finanãní v˘pomoci Ministerstvu pro místní roz-
voj âR.

❖ Schválili pfiijetí daru - finanãního pfiíspûvku na útu-
lek pro zvífiata od pana Karla Zejdy ve v˘‰i 20.000 Kã.

❖ Podali návrh Zastupitelstvu mûsta Pfierova schválit
zru‰ení:

- ‰kolní jídelny - v˘vafiovny Pfierov, Na odpoledni 16,

- ‰kolní jídelny - v˘vafiovny Pfierov, Sokolská 26,

odlouãen˘ch pracovi‰È pfiíspûvkové organizace ·kol-
ní jídelna Pfierov, Za ml˘nem 1, s úãinností od
3. 2. 2005.

❖ Schválili poskytnutí dotace ve v˘‰i 45.000 Kã subjek-
tu TJ SPARTAK P¤EROV se sídlem Pfierov na organi-
zaci mezinárodního nohejbalového turnaje trojic
„HONEMSEM - NOHEJBAL - P¤EROV“ v rámci
„CZECH CUP 2005“ pofiádaného oddílem nohejbalu
v Pfierovû dne 19. února 2005.

❖ Schválili od 1. 1. 2005 poskytovat
1) rodinám s tûÏce zdravotnû postiÏen˘mi dûti

a mlad˘mi lidmi, 
2) v mimofiádn˘ch pfiípadech 

• základním a matefisk˘m ‰kolám v Pfierovû, je-
jichÏ zfiizovatelem je mûsto Pfierov,

• soukromé Základní ‰kole v Pfierovû, Máchova 3

osobní asistenãní sluÏbu prostfiednictvím pracovnic
ÚSP - Denního pobytu pro mentálnû postiÏené dûti
a mládeÏ v Pfierovû za úhradu 25 Kã/hod.

❖ Schválili uzavfiení dohody o spolupráci mezi mûstem
Pfierovem a Pfierovsk˘m podnikatelsk˘m INKU-
BÁTOREM, zájmov˘m sdruÏením právnick˘ch osob,
se sídlem Pfierov, Wilsonova 12. Pfiedmûtem dohody
je závazek partnerství na realizaci projektu „Pfierov-
sk˘ podnikatelsk˘ inkubátor“ s podporou fondÛ EU
v rámci Operaãního programu prÛmysl a podnikání
v katastrálním území mûsta Pfierov.

❖ Schválili pracovní skupinu pro pfiípravu oslav 750. v˘-
roãí pov˘‰ení Pfierova na mûsto ve sloÏení: pfiedseda
Ing. Jifií Lajtoch, místopfiedsedkynû Mgr. Elena
Grambliãková, ãlenové: Ing. Pavel Gala, RNDr. Pavel
Juli‰, Ing. Daniela Novotná, Mgr. Bohuslav Pfiidal,
Oldfii‰ka Sedláãková, Mgr. Miroslava ·vástová, Ing.
Pavel Suchánek, Franti‰ek Kavka, Mgr. Marie Chrom-
ãíková, Mgr. Romana Hradílková a uloÏili pracovní
skupinû zpracovat návrh rámcového programu oslav
750. v˘roãí pov˘‰ení Pfierova na mûsto a pfiipravit pfii-
hlá‰ku mûsta Pfierova na pofiadatelství akce Národní
zahájení DnÛ evropského dûdictví 2006 dle podmí-
nek stanoven˘ch SdruÏením historick˘ch sídel âech,
Moravy a Slezska.

❖ UloÏili vedoucímu Odboru majetku Ing. âajkovi pro-
vést inventarizaci Ïádostí na doprodej bytov˘ch jed-
notek v obytn˘ch domech urãen˘ch k prodeji, poda-
n˘ch do 31. 12. 2004.

❖ Schválili uzavfiení Dohody o zabezpeãení spolupráce
v oblasti kultury pro rok 2005 - leden aÏ duben, mezi
Mûstem Pfierov a obchodní firmou Mûstsk˘ dÛm, s.r.o.

❖ Doporuãili Zastupitelstvu mûsta Pfierova zab˘vat se
moÏností vyhlá‰ení místního referenda na níÏe uve-
dené akce mûsta Pfierova:
- smûna nemovitostí za úãelem vybudování více-

úãelového sportovi‰tû a prodejny Penny Market
- regenerace a revitalizace západní strany námûstí

T. G. Masaryka
- návrh Tyr‰ova mostu pfies fieku Beãvu

• Obfiady vítání dûtí, pfii kter˘ch jsou novorozenci pfiijati
mezi obãany mûsta zápisem do pamûtní knihy.

• Obfiady zlat˘ch a diamantov˘ch svateb manÏelÛ, ktefií
v roce 2005 oslaví padesát ãi ‰edesát let spoleãného
Ïivota.

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

Komise pro vefiejn˘ pofiádek a bezpeãnost
V pfiípadû nespokojenosti s vefiejn˘m pofiádkem a bez-

peãností v na‰em mûstû pouÏijte pro své pfiipomínky ná-
sledující kontakty - e-mail: pokrupa@kourilkova8.cz nebo
telefon: 581 208 629 (veãer, J. Pokrupa).

Uzávûrka pfií‰tího ãísla je ve stfiedu 16. února 2005

Komise pro obãanské záleÏitosti

www.mu-prerov.cz
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V prosincovém ãísle Pfierovsk˘ch listÛ z loÀského roku by-
la zvefiejnûna anketa k v˘sledkÛm vefiejné soutûÏe na pfií‰tí
podobu Tyr‰ova mostu. Obãané mûli pfiíleÏitost do 31. pro-
since 2004 vyjádfiit svÛj názor. A jaké byly v˘sledky?

JiÏ od roku 2000 pracovníci kanceláfie starosty pfierovského
mûstského úfiadu pfiijímají, evidují a fie‰í podnûty, námûty, stíÏ-
nosti a petice obãanÛ. Vyãlenûné pracovi‰tû vzniklo poté, kdy by-
lo zji‰tûno, Ïe na volené zástupce mûsta Pfierova se obrací mno-
ho obãanÛ se Ïádostí o radu, pomoc nebo se stíÏností ãi podnûtem.

Co ukázala anketa k pfií‰tí podobû Tyr‰ova mostu

„Pracovníci mûstského úfiadu ob-
drÏeli celkem 615 hlasovacích lístkÛ.
Nejvíce lidí (331) hlasovalo pro ná-
vrh ãíslo 9 (vizualizace vpravo vedle
textu), kter˘ ve vefiejné soutûÏi získal
druhé místo. Naopak ve vefiejné sou-
tûÏi vítûzn˘ návrh moderního pojetí
mostu skonãil v hlasování obãanÛ na
druhém místû. Sv˘mi hlasy se za nûj
postavilo 212 respondentÛ. Návrh
ãíslo 10 zaujal 59 obãanÛ a skonãil
na tfietím místû, stejnû jako ve vefiej-
né soutûÏi,“ vyjádfiil se k v˘sledkÛm
ankety tiskov˘ mluvãí Mgr. Bohuslav
Pfiidal a dodal, Ïe tfiináct hlasujících
na anketním lístku uvedlo, Ïe navrhu-
je napodobeninu b˘valého Tyr‰ova mo-

stu. Podotkl, Ïe tato alternativa neby-
la souãástí ankety.

„V˘sledky ankety byly pfiedloÏe-
ny na zasedání rady mûsta 19. led-
na. V souvislosti s dal‰ími investiã-
ními zámûry mûsta doporuãuje
rada zastupitelÛm zab˘vat se moÏ-
ností vyhlá‰ení místního referenda
k otázkám smûny nemovitostí za
úãelem vybudování víceúãelového
sportovi‰tû a prodejny Penny Mar-
ketu, regenerace a revitalizace zá-
padní ãásti námûstí T. G. Masaryka
a návrhu Tyr‰ova mostu pfies fieku
Beãvu,“ aktuálnû nás informoval Bo-
huslav Pfiidal.

·af

Ministerstvo financí - ÚFD¤ provo-
zuje program, kter˘ umoÏÀuje podávat
v elektronické podobû pfies Internet ta-
to podání pro finanãní úfiady: 
• daÀové pfiiznání k dani z pfiidané

hodnoty
• daÀové pfiiznání k dani z pfiíjmu

fyzick˘ch osob
• daÀové pfiiznání k dani z pfiíjmu

právnick˘ch osob
• daÀové pfiiznání k silniãní dani
• daÀové pfiiznání k dani z nemovitostí
• oznámení o nezdanûn˘ch vyplace-

n˘ch ãástkách fyzick˘m osobám dle
§ 34 odst. 5, 8, 9 a 14 zákona ãíslo
337/1992 Sb., o správû daní a po-
platkÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ 

• obecné podání

Program je umístûn na adrese
http://adis.mfcr.cz/adis/jepo/index.html
a je na nûj pfiím˘ odkaz z hlavní inter-
netové stránky Ministerstva financí, tj.
z adresy: http://www.mfcr.cz (na horní
li‰tû „daÀová správa“ a následnû v levo
„elektronické zpracování písemností“).

Program umoÏÀuje daÀové pfiiznání
vyplnit pfiímo prostfiednictvím uvedené-
ho programu anebo naãíst data ze sou-
boru pfiipraveného jin˘m programem
(napfi. programy pro vedení úãetnictví),
pokud bude soubor pfiipraven v defino-
vané struktufie. Dále nabízí provedení
kontrol na úplnost a vûcnou správnost
vyplnûní pfiiznání. Po odeslání souboru
na spoleãné technické zafiízení správce
danû (tedy centrální server) je automa-
tizovanû vystaveno potvrzení o pfiijetí po-
dání. Dále má uÏivatel moÏnost ovûfiit si
prostfiednictvím aplikace stav zpracová-
ní podání v rámci daÀové správy. 

Pro podepsání podání lze pouÏít jen
zaruãen˘ elektronick˘ podpis s kvalifi-

DaÀové pfiiznání mÛÏete podat pfies internet

„Mnozí obãané volí i formu pouze te-
lefonického dotazu nebo pfied dopiso-
váním dávají pfiednost osobnímu kon-
taktu. Pracovníci kanceláfie starosty
zodpovûdûli v loÀském roce, podobnû ja-
ko i v letech pfiede‰l˘ch, mnoho dotazÛ
na úseku obãanskoprávním, ale i tfieba
na úseku ochrany práv spotfiebitele.
StíÏnosti v oblasti v˘konu státní sprá-
vy postupujeme pfiíslu‰n˘m nadfiíze-
n˘m orgánÛm. Vyfiizování petic a stíÏ-
ností zaslan˘ch na Mûstsk˘ úfiad
Pfierov se fiídí vnitfiní smûrnicí ã. 2/98.
Znûní uvedené vnitfiní smûrnice, stejnû
jako v˘tah petiãního zákona, lze najít
i na internetov˘ch stránkách mûsta,“
sdûlil Zdenûk Danûk, vedoucí oddûlení
petic a stíÏností z kanceláfie starosty.

„V roce 2004 bylo pfiijato a vyfiízeno
165 písemn˘ch stíÏností, Ïádostí a pod-
nûtÛ, 3 petice a 3 dotazy podle zákona
ãíslo 106/99 Sb., o svobodném pfiístupu

StûÏovali jste si v loÀském roce?

k informacím. Petice se zab˘valy otáz-
kami vybudování nové autobusové za-
stávky v ulici Kabelíkovû, dopravní si-
tuací v ulici gen. ·tefánika a záchranou
stromu na ulici Máchova. Jedním z do-
tazÛ podle zákona ã. 106 byl dotaz vzne-
sen˘ na místostarostu Ing. Martina
Kuãeru a tazatel Ïádal poskytnutí in-
formací ohlednû zaji‰tûní provozu pla-
veckého areálu v Pfierovû,“ upfiesnil Zde-
nûk Danûk a dodal, Ïe pracovníci kan-
celáfie starosty pfiijali a fie‰ili i 22 podnûtÛ
zaslan˘ch senátorkou RNDr. Jitkou Seit-
lovou a tfii podnûty zaslané zástupkyní
vefiejného ochránce práv paní Annou ·a-
batovou. ZdÛraznil, Ïe v‰echny petice by-
ly projednány na jednotliv˘ch zasedáních
Rady mûsta Pfierova a na v‰echny doru-
ãené dotazy dle zákona o svobodném pfií-
stupu k informacím bylo odpovûzeno
vãas a fiádn˘m zpÛsobem.

·af

kovan˘m certifikátem, kter˘ v souãasné
dobû vystavuje I. Certifikaãní Autorita.
Pfii Ïádosti o vystavení certifikátu je ne-
zbytné pro jednoznaãnou identifikaci
osoby poÏádat o uvedení bezv˘znamové-
ho identifikátoru vytváfieného MPSV,
kter˘ je pouÏíván i pro daÀovou správu. 

ZároveÀ je zachována moÏnost podá-
vat uvedená podání prostfiednictvím da-
tové zprávy neopatfiené zaruãen˘m elek-
tronick˘m podpisem (na disketû nebo
po Internetu), souãástí takového podá-
ní datové zprávy je e-tiskopis vytisknut˘
na PC uÏivatele, jeÏ daÀov˘ subjekt po-
depí‰e a do tfií dnÛ doruãí svému místnû
pfiíslu‰nému správci danû. V˘hoda toho-
to postupu spoãívá v tom, Ïe daÀov˘ sub-
jekt si nemusí pofiizovat zaruãen˘ elek-
tronick˘ podpis s kvalifikovan˘m certi-
fikátem, pfiitom v‰ak mÛÏe se správcem
danû komunikovat elektronicky a vyuÏí-
vat v‰ech v˘hod programu (zejména au-
tomatické kontroly na správnost vyplnû-
ní a nápovûdy) s jen minimálními nároky
na pfiedávání listinn˘ch pfiíloh, zejména
u danû silniãní a danû z nemovitostí.
RovnûÏ lze daÀové pfiiznání vytisknout
na standardní tiskopis a ten doruãit ob-
vykl˘m zpÛsobem.

Kromû toho má aplikace nov˘ design
vãetnû rozmístûní nov˘ch ovládacích
prvkÛ a zejména prÛvodce vyplÀováním
daÀového pfiiznání. Souãástí aplikace je
pokyn k podávání pfiiznání elektronic-
k˘m zpÛsobem (D-252), návody k pouÏí-
vání a popisy struktur souborÛ pro pfií-
padnou komunikaci s jin˘mi programy.
Nedílnou souãástí aplikace je cel˘ ná-
sledn˘ systém na automatizované kon-
troly platnosti elektronického podpisu,
pfiedání podání na odpovídající místnû
pfiíslu‰n˘ finanãní úfiad a vlastní zpraco-
vání podání na finanãním úfiadû.

Finanãní úfiad v Pfierovû
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Nejvíce hlasÛ získal návrh ãíslo 9 (2. místo ve vefiejné soutûÏi)
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Jak nás informoval Miroslav Lako-
m˘ z odboru ‰kolství, Ïádosti o grant
se podávají na pfiedti‰tûn˘ch formu-
láfiích v termínu do 14. února 2005
na adresu Mûstsk˘ úfiad Pfierov, Od-
bor ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy,
pracovi‰tû mládeÏe a tûlov˘chovy
(pro oblast sportu), Kanceláfi sta-
rosty (pro oblast kultury, vzdûlává-
ní a Ïivotního prostfiedí) a Odbor so-
ciálních sluÏeb a zdravotnictví (pro
oblasti sociálních sluÏeb a zdravot-
nictví), Bratrská 34, 751 52 Pfierov.

V pfiípadû osobního podání musí b˘t
Ïádosti zaevidovány na podatelnû Mûst-
ského úfiadu Pfierov nejpozdûji 14. úno-
ra 2005 do 17 hodin. Pokud Ïádost za-
‰lete po‰tou, je rozhodující pro dodrÏení
termínu uzávûrky datum po‰tovního ra-
zítka, nejpozdûji 14. února 2005.

„Pro leto‰ní rok vyãlenilo Zastupi-
telstvo mûsta Pfierova do jednotliv˘ch
oblastí celkovou ãástku ve v˘‰i
3,400.000 korun. Z toho pfiipadla na
oblast sportu ãástka 1,600.000 korun,
na oblast kultury, vzdûlávání (dfiíve
voln˘ ãas) a Ïivotního prostfiedí ãást-
ka 500.000 korun, na oblast sociál-
ních sluÏeb 700.000 korun a na oblast
zdravotnictví 600.000 korun. V˘bûr
projektÛ bude proveden na dubno-
vém zasedání Zastupitelstva mûsta
Pfierova,“ poskytl nám nejdÛleÏitûj‰í
informace Miroslav Lakom˘. 

Pro moÏnost srovnání uvádíme
i informaci o celkové ãástce, která
byla schválena pro grantov˘ program
na rok 2004. Jednalo se o sumu
3,050.000 korun, která byla rozdûlena
do oblasti sportu ve v˘‰i 1,500.000 ko-

Co patfií k hlavním úkolÛm va‰eho
oddûlení?

Pfiedev‰ím je to snaha v maximální
mífie vyhledávat moÏnosti financování
projektÛ mûsta z jin˘ch neÏ vlastních
zdrojÛ. ZároveÀ zaji‰Èujeme komplet-
ní pfiípravu projektÛ pro vybrané do-
taãní tituly. Pfii této ãinnosti je ne-
zbytná spolupráce nejen s kolegy
z na‰eho odboru rozvoje, ale i s pra-
covníky ostatních odborÛ mûstského
úfiadu. V fiadû pfiípadÛ je nutné se kon-
taktovat s dal‰ími organizacemi.
Jak uÏ jste se zmínila, mûsto se sna-
Ïí vyuÏívat pfii financování projektÛ
nejenom zdrojÛ z vlastního rozpoãtu.
O které se konkrétnû jedná?

Podobnû jako ostatní mûsta a obce
i Pfierov se snaÏí získat peníze na fi-
nancování rÛzn˘ch investiãních i ne-
investiãních akcí nejen z vlastních
zdrojÛ. V uplynulém roce bylo takto vy-
uÏito pfiedev‰ím moÏností získat dota-
ce z kapitol státního rozpoãtu pomocí
rÛzn˘ch dotaãních titulÛ jednotliv˘ch

ministerstev, Státního fondu dopravní
infrastruktury, Státního fondu Ïivot-
ního prostfiedí, dotací z rozpoãtu Olo-
mouckého kraje. Po vstupu do Evrop-
ské unie se nám roz‰ífiila moÏnost
ãerpání financí, a to pfiedev‰ím z pro-
stfiedkÛ Strukturálních fondÛ, které
podporují chud‰í regiony ãlensk˘ch
státÛ EU.
Jaké v˘‰e dosáhly dotace, které zís-
kalo mûsto v roce 2004?

V loÀském roce bylo prostfiednic-
tvím Mûstského úfiadu Pfierov podáno
40 Ïádostí o dotace v celkové v˘‰i 179
milionÛ korun. Na neinvestiãní pro-
jekty byla poÏadována ãástka 865 tisíc
korun, na investiãní jsme Ïádali cel-
kem 178 milionÛ korun.
Mohla byste jmenovat jednotlivé
projekty, na jejichÏ realizaci byly vy-
uÏity dotace?

Mezi nejvût‰í dotované projekty
patfiila pfiedev‰ím v˘stavba cykloste-
zek, a to napfiíklad cyklostezky v ulici
Dvofiákovû v Kozlovicích, na kterou

Mûstsk˘ úfiad Pfierov upozorÀuje v‰echny zájemce o poskyt-
nutí finanãních prostfiedkÛ z rozpoãtu mûsta Pfierova, Ïe je moÏ-
né i v leto‰ním roce Ïádat o grant formou vypracovan˘ch pro-
jektÛ. Cílem grantového programu je podpora tûchto projektÛ
v oblastech sportu, kultury, vzdûlávání (dfiíve voln˘ ãas) a Ïi-
votního prostfiedí, sociálních sluÏeb a zdravotnictví.

K 1. ãervenci 2004 bylo zfiízeno pfii odboru
rozvoje Mûstského úfiadu v Pfierovû oddûlení
projektového manaÏera, kam byla jmenová-
na Ing. Hana Mikulová. Od ledna leto‰ního
roku bylo oddûlení posíleno o dal‰í pracov-
nici Ing. Jifiinu Va‰kov˘ch. Nûkolik otázek
jsme poloÏili Ing. Hanû Mikulové.

Grantov˘ program na rok 2005

Mûsto vyuÏívá na financování projektÛ nejen vlastní zdroje

run, na oblast kultury, vzdûlávání a Ïi-
votního prostfiedí pfiipadla ãástka
700.000 korun a na oblast sociálních
sluÏeb 850.000 korun. Pro oblast zdra-
votnictví nebyly v loÀském roce vyãle-
nûny Ïádné finanãní prostfiedky. V mi-
nulém roce zaevidoval odbor ‰kolství,
mládeÏe a tûlov˘chovy Mûstského úfia-
du Pfierov k termínu podání Ïádostí
o grant celkem 326 projektÛ, z toho do
oblasti sportu 150 (schváleno 82), kul-
tury, vzdûlávání a Ïivotního prostfiedí
132 (schváleno 49) a do oblasti soci-
ální 44 projektÛ (schváleno 33).

Eva ·afránková

mûstu poskytl dotaci ve v˘‰i 1,93 mili-
onÛ korun Krajsk˘ úfiad Olomouckého
kraje. RovnûÏ cyklistická stezka Pfie-
rov-Kozlovice byla dotována ãástkou
5,4 milionÛ korun získanou ze Státní-
ho fondu dopravní infrastruktury. Na
plynofikaci lokality Kfiivá-LuÏní jsme
získali dotaci 1,5 milionÛ korun, kte-
rou mûstu poskytnul Státní fond Ïi-
votního prostfiedí. Na obnovu kultur-
ních památek, konkrétnû se to t˘kalo
stavebních úprav zámku, jeho static-
kého zabezpeãení, rekonstrukce krovu
a stfie‰ního plá‰tû, mûsto získalo dota-
ce ve v˘‰i 1,1 milionu korun z Minis-
terstva pro místní rozvoj. Podobnû
oprava mûstsk˘ch hradeb byla dotová-
na ãástkou 616 tisíc korun, kterou po-
skytlo Ministerstvo kultury. Na jednot-
livé etapy programu regenerace sídli‰tû
Pfiedmostí jsme dostali dotaci 6 milio-
nÛ korun z Ministerstva pro místní roz-
voj. Státem byly dotovány také projek-
ty v oblasti prevence kriminality;
napfiíklad na koupi mobilního radaro-
vého zafiízení jsme získali dotaci 187 ti-
síc korun z Ministerstva vnitra.
Pochopitelnû ne ve v‰ech pfiípadech
mûsto dotace dostalo.

Ne na v‰echny projekty byla ov‰em
dotace pfiislíbena, ale i pfiesto obdrÏe-
lo mûsto rozhodnutí na dotace pro cel-
kem 19 projektÛ ve v˘‰i 20 milionÛ ko-
run, coÏ je více neÏ sedmaãtyfiiceti
procentní úspû‰nost. Nepodafiilo se

získat dotace napfiíklad na v˘stavbu
dopravních staveb, jako jsou parkovi‰-
tû, úpravy kfiiÏovatek, dále na opravy
staveb drobné architektury a bohuÏel
ani na v˘stavbu v˘tahu pro imobilní
Ïáky základní a matefiské ‰koly v Pfied-
mostí. 

Do operaãního programu Spoleãn˘
regionální operaãní program vytvofie-
ného pro financování projektÛ z fondÛ
EU byly podány Ïádosti na projekty in-
formaãních internetov˘ch kioskÛ, dal-
‰ích stavebních úprav zámku a dále na
projekt stavebních úprav hfii‰te Z· Tráv-
ník Pfierov. Projekt na instalování sedmi
informaãních internetov˘ch kioskÛ byl
vybrán pro financování z prostfiedkÛ EU,
o projektu stavebních úprav hfii‰tû Z·
Trávník bude rozhodnuto v lednu 2005.
Kolik penûz a ze kter˘ch dotaãních
zdrojÛ mÛÏe mûsto oãekávat v leto‰-
ním roce?

I v tomto roce hodlá mûsto poÏádat
o dotace na nûkteré projekty, a to jak
z prostfiedkÛ státního rozpoãtu, tak za
pomoci EU. Bude se jednat napfiíklad
o dal‰í etapu rekonstrukce zámku,
úpravy komunikace ulice Hlavní ve-
doucí do Újezdce, prezentaci lovcÛ
mamutÛ v Pfiedmostí, projekty v ob-
lasti prevence kriminality, vytvofiení
sluÏby osobních asistentÛ zdravotnû
postiÏen˘m a dal‰í projekty v oblasti
sociální pomoci.

Eva ·afránková

Jednodenní pololetní prázd-
niny pfiipadnou na pátek 4. února.

Jarní prázdniny v délce jednoho
t˘dne budou probíhat pro Ïáky
a studenty pfierovsk˘ch základních,
stfiedních a speciálních ‰kol v obdo-
bí od 7. do 13. února.

Velikonoãní prázdniny pfiipad-
nou na ãtvrtek 24. a pátek 25. bfiezna.

Hlavní prázdniny budou trvat od
pátku 1. ãervence do 31. srpna. Ob-
dobí ‰kolního vyuãování ve ‰kolním
roce 2005/2006 zaãne ve ãtvrtek
1. záfií 2005.

Organizace ‰kolního
roku 2004/2005
ve druhém pololetí

Evidenãní ãíslo:
(slouÏí pro potfieby Mûstského úfiadu Pfierov)

Îadatel o grant:
(pfiesn˘ název subjektu)

Razítko podatelny

oblast:

KULTURA, VZDùLÁVÁNÍ

A ÎIVOTNÍ PROST¤EDÍ
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Ohlédnutí

V záfií loÀského roku zaãal pracovat pfii Muzeu Komen-
ského v Pfierovû krouÏek mlad˘ch muzejníkÛ.

Olomoucká expozice byla vyhodnocena
jako jedna z pûti nejlep‰ích

Zajímavá ãinnost mlad˘ch muzejníkÛ

Druhého setkání ’tfiiadvacetiprocentní dámské men‰iny‘ zastupitelstva na‰e-
ho mûsta se zúãastnilo 18. ledna sedm pfierovsk˘ch zastupitelek. Posedûly v pfií-
jemn˘ch prostorách penzionu U NovákÛ. Iniciátorkou tûchto setkání je Mgr. Ele-
na Grambliãková, radní na‰eho mûsta i ãlenka Rady Olomouckého kraje. Îensk˘
pohled na problémy mûsta je velmi potfiebn˘...

Hlavní náplní krouÏku je seznáme-
ní dûtí s muzejní prací, jako je sbírko-
tvorná ãinnost, péãe o sbírky, tvorba
v˘stav a sluÏba muzea vefiejnosti, dále
regionálními dûjinami, základy histo-
rie dûjin umûní a památkové péãe.
Souãástí schÛzek jsou prohlídky expo-
zic, depozitáfiÛ a odborn˘ch pracovi‰È
Muzea Komenského. Dûti mají moÏ-
nost si samostatnû vyzkou‰et práci
s nûkter˘mi sbírkov˘mi pfiedmûty, pra-
covat na vlastních badatelsk˘ch zá-
mûrech a na základû tématick˘ch v˘-

letÛ roz‰ifiovat znalosti z historie Pfie-
rova a okolí. RovnûÏ poãítáme s celo-
denním poznávacím v˘letem po pa-
mátkách Olomouce.

KrouÏek je sv˘mi nároky zamûfien
na vûkovou skupinu dûtí druhého
stupnû základních ‰kol. Je bezplatn˘
a i v tomto roce otevfien dal‰ím zá-
jemcÛm, které tímto zveme a rádi uví-
táme v na‰ich fiadách. Scházíme se
kaÏdou stfiedu vÏdy v 14.30 v Korvín-
ském domû na Horním námûstí 31. 

Mgr. Kristina Glacová

Pfierovské zastupitelky se se‰ly U NovákÛ

foto Mgr. L. Skopalová

Veletrhy nav‰tívili i pfiedstavitelé mûsta. Na snímku Ing. Jifií Bakalík, tajemník
Mûstského úfiadu v Pfierovû.

Ministerstvo dopravy âR, odbor pro bezpeãnost silniãní-
ho provozu na pozemních komunikacích - BESIP vyhlásilo na
zaãátku roku v˘tvarnou soutûÏ s dopravnû bezpeãností té-
matikou „DùTI, POZOR, âERVENÁ!“.

V˘tvarná soutûÏ „DùTI, POZOR, âERVENÁ!“

Na mezinárodním veletrhu turistic-
k˘ch moÏností v regionech - REGION-
TOUR 2005, jeÏ se uskuteãnil v Brnû
od 13. do 16. ledna a na kter˘ na‰e
mûsto pfiispûlo ãástkou 50 tisíc ko-
run, letos vystavovalo 1.200 firem
z 26 zemí svûta. Na veletrzích se pfied-
stavily cestovní kanceláfie, agentury
a zahraniãní centrály cestovního ru-
chu. Turistické vyÏití nabídly i Egypt
a Tunisko. Aktuální informace k ces-
tovnímu ruchu v oblastech zasaÏen˘ch
pfiírodní katastrofou poskytly i zastu-
pitelské úfiady Srí Lanky, Indonésie
a Thajska. Náv‰tûvníci si mohli po-
slechnout zajímavou pfiedná‰ku na-
pfiíklad známého slovenského horo-
lezce Josefa Rakoncaje. Zpestfiením
byla i v˘stava fotografií Jana ·ibíka.

„Leto‰ní roãník Regiontouru se
nesl v duchu sloganu - více záÏitkÛ za
ménû penûz. Pfiedev‰ím ‰lo o propaga-
ci regionální olomoucké karty, která je
ojedinûl˘m projektem v âeské repub-
lice. Jedná se o slevovou kartu pro
vstup do odhadem 80 památkov˘ch
objektÛ Olomouckého kraje. Souãástí
je mimo jiné i vstup do Muzea Ko-
menského v Pfierovû. Tato karta získa-
la ocenûní Grand Prix Regiontouru
2005. Olomoucká expozice byla nomi-
nována jako jedna z pûti nejlep‰ích do
soutûÏe veletrhÛ, které se konají v prÛ-
bûhu roku 2005 na brnûnském v˘sta-
vi‰ti,“ sdûlila nám Alena Kfietínská, ve-
doucí oddûlení cestovního ruchu na
olomouckém krajském úfiadû.

·af

Smyslem soutûÏe je
pfiipomenout si nebez-
peãí na silnicích a uli-
cích, která hrozí kaÏdé-
mu, kdo nedodrÏuje
pravidla silniãního pro-
vozu, chodí a jezdí zbrk-
le a nepozornû, hraje si
na nebezpeãn˘ch místech, riskuje,
spûchá, je neukáznûn˘ a bezohledn˘.
Úkolem soutûÏících je nakreslit obrá-
zek, na kterém znázorní situace na
pfiechodech pro chodce, na fiízen˘ch
kfiiÏovatkách, pfii vystupování z auto-
busu, na nebezpeãn˘ch místech, do-
pravní nehody, práci policistÛ, záchra-
nek, míst, kde si hrají dûti, kdo a jaké
dûlá chyby apod.

Cílem soutûÏe je podporovat zájem
dûtí o problematiku dopravy a bezpeã-
nosti silniãního provozu na pozemních
komunikacích a pfiispût k jejich správ-
nému dopravnímu my‰lení formou

usmûrnûní i zcela Ïivel-
né tvorby v˘tvarn˘ch
prací s dopravnû bez-
peãnostní tématikou.
V˘tvarné kresby a prá-
ce je tfieba odevzdat
do 31. bfiezna na Od-
bor dopravy Mûstské-

ho úfiadu Pfierov, Blahoslavova 3,
Pfierov. V˘tvarné práce bude hodnotit
odborná porota, která pfiedá úspû‰-
n˘m autorÛm diplomy i vûcné ceny na
slavnostní vernisáÏi.

Hodnocení probíhá ve tfiech
kategoriích:

1. kategorie - pfied‰kolní vûk
2. kategorie - mlad‰í ‰kolní vûk

(1. aÏ 5. roãník)
3. kategorie - star‰í ‰kolní vûk

(6. aÏ 9. roãník)

Jarmila Kubisová,
komise BESIP mûsta Pfierova
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Jaká je historie této neziskové or-
ganizace v na‰em mûstû?

Oblastní charita Pfierov (OCHP) má
za sebou jiÏ 12 let svého trvání, kdy
v Pfierovû a okolí nabízí svou pomoc
potfiebn˘m. Její vznik v roce 1992 ini-
ciovali farníci ¤ímskokatolické far-
nosti Pfierov spoleãnû s dûkanem Jo-
sefem Lamborem. Zfiizovatelem na‰í
organizace je arcibiskup olomouck˘
Mons. Jan Graubner.
Mohla byste struãnû rekapitulovat
minul˘ rok, zmínit se o tom, co se
vám podafiilo udûlat pro potfiebné
skupiny obãanÛ v Pfierovû?

JiÏ od roku 1993 pomáhají lidem
zdravotní sestry a peãovatelky Charit-
ní o‰etfiovatelské a peãovatelské sluÏ-
by (CHOPS) v domácím prostfiedí kli-
entÛ. âas prokázal potfiebnost této
sluÏby, kaÏd˘m rokem zaznamenává-
me nárÛst zájemcÛ. Jen v uplynulém
roce se patnáct zdravotních sestfiiãek
a pût peãovatelek staralo o 440 klien-
tÛ, u kter˘ch vykonaly 37790 náv‰tûv.
Konec roku 2004 se odehrál ve zna-
mení zmûn. Malé a nevyhovující pro-
story CHOPS v ulici Palackého jsme
vymûnili za nové na adrese ·ífiava
1295 v budovû âeského telecomu a.s.
Chceme tím pomoci hlavnû tûm, pro
které bylo sídlo CHOPS ve II. poscho-
dí nedostupné. Nové prostory si mo-
hou obãané prohlédnout 16. února od
10 do 15 hodin.

„Do ulic vy‰lo letos 127 skupinek
koledníkÛ, ktefií do sv˘ch kasiãek vy-
brali ãástku 624.266 korun. Je to su-
ma o 193.397 korun vy‰‰í, neÏ v loÀ-
ském roce. V samotném mûstû Pfierovû
a jeho pfiímûstsk˘ch ãástech koledo-
valo 44 skupinek, z nichÏ pfieváÏnou
ãást tvofiili studenti pfierovsk˘ch
stfiedních ‰kol, a to Stfiední zdravot-
nické ‰koly, Gymnázia Jakuba ·kody
a SOU a SO· ·ífiava. V Pfierovû se
v kasiãkách koledníkÛ se‰lo celkem
111.407,50 korun. V okolních obcích
koledovalo 83 skupinek a ãástka, kte-
rou koledníci shromáÏdili, ãiní
512.858,50 korun,“ informovala nás

Martina Göblová, pracovnice pfierov-
ské charity. „Vybraná ãástka byla ode-
slána na konto SdruÏení âeská kato-
lická charita a po jejím pfierozdûlení
se zpût do Pfierova vrátí 65 % z celko-
vé sumy. Oblastní charita Pfierov chce
finanãní prostfiedky získané ze sbír-
ky vyuÏít na pomoc pro rodiny s dût-
mi, které se bûhem roku dostanou do
tíÏivé Ïivotní situace, dále na koupi
zdravotnick˘ch pomÛcek pro klienty
Charitní o‰etfiovatelské a peãovatel-
ské sluÏby a vybavení Dílny pro pod-
poru du‰evního zdraví. 10 % z vy-
brané ãástky jde jiÏ tradiãnû na
humanitární pomoc do zahraniãí,

v leto‰ním roce na pomoc zemím po-
stiÏen˘m vlnami tsunami,“ upfiesni-
la Martina Göblová a vyslovila podûko-

vání v‰em, bez jejichÏ spolupráce a po-
moci by konání sbírky nebylo moÏné.

·af

Kolik se letos vybralo v Tfiíkrálové sbírce?

V záfií loÀského roku zaznamenal
roz‰ífiení sv˘ch aktivit i Klub pro seni-
ory - SPOLU, kter˘ OCHP provozuje od
záfií 2003 v centru SONUS na Palacké-
ho ulici. Stali jsme se partnery pro-
jektu SENIO¤I SAMI SOBù, realizo-

van˘m organizací EPICO. Projekt je
podpofien finanãními prostfiedky EU
v rámci programu PHARE 2002 - Pod-
pora aktivního Ïivota seniorÛ a bude
trvat jeden rok. Cílem akce je zlep‰it
seniorÛm aktivní pfiístup k informa-
cím a informaãním technologiím. JiÏ

od poãátku ãinnosti Klubu SPOLU nás
pfiekvapil velk˘ zájem seniorÛ o zdra-
votní cviãení a práci s poãítaãem. Za-
znamenali jsme také zv˘‰en˘ zájem
o rukodûlné ãinnosti. V oblibû zÛstá-
vají pfiedná‰ky, nabízející seniorÛm
rÛzná zajímavá témata. Klub je otev-
fien dvakrát t˘dnû a bûhem loÀského
roku jsme evidovali 2 000 náv‰tûv asi
devadesáti seniorÛ.

JiÏ z povzdálí jsme sledovali rozjezd
ãinnosti Církevního dûtského domova
Emanuel ve Staré Vsi. DÛm, kter˘

OCHP pro domov zakoupila a zrekon-
struovala za finanãní podpory dárcÛ
a sponzorÛ jiÏ nyní slouÏí ‰esti dûtem.
Pfiejeme jim radost a spokojené dny.
A co oãekáváte od roku 2005?

Chceme co nejlépe, kvalitnû a od-
bornû zaji‰Èovat sluÏby potfiebn˘m, aÈ

uÏ prostfiednictvím jmenovan˘ch pro-
jektÛ, tak i v Obãanské poradnû a ta-
ké v Romském komunitním centru
Laão jilo - Dobré srdce, které sídlí
v Kojetínské ulici. Rádi bychom dû-
tem, které zde Ïijí, i nadále vytváfieli
dobré podmínky k pfiípravû na vyuão-
vání a nabídli zajímav˘ volnoãasov˘
program. Dûtem se pod vedením pra-
covnic klubu dafií zlep‰ovat své studij-
ní v˘sledky.

V tomto roce pfiipravujeme vznik
pracovi‰tû na podporu du‰evního zdra-

ví, ale tento projekt má je‰tû
mlhavé rysy.
Vedle tûchto pravideln˘ch
ãinností pracovníci pfierov-
ské charity budou i nadále
pfiipravovat jednorázové ak-
ce, jako napfiíklad Mosty -
pavilon pro chránûné dílny
a Tfiíkrálovou sbírku. Zde
chci podûkovat v‰em dobro-
volníkÛm a dárcÛm, bez kte-
r˘ch bychom nebyli schopni
tyto akce tak zdárnû zaji‰-
Èovat.
MoÏná nûkoho napadne
otázka, proã to v‰echno dû-
láte?
Posláním charity je naplÀo-
vat milosrdnou lásku Krista
sluÏbou lidem v nouzi bez
ohledu na jejich pfiíslu‰nost,
pohlaví, národnost ãi nábo-

Ïenství. To je motor, kter˘ charity
u nás i ve svûtû Ïene dál. Ve funkci fie-
ditelky OCHP jsem ãtvrt˘m rokem
a tû‰í mû, Ïe mám tu milost setkávat
se s lidmi dobré vÛle a to samé ze srd-
ce pfieji i vám.

Eva ·afránková

Pracovnice pfierovské charity (Marta Valenãíková ve spodní fiadû první zprava)

MoÏná jste pfiispûli právû tûmto tfiíkrálov˘m koledníkÛm...

Charita poskytuje pomoc lidem v nouzi
V dne‰ní dobû, která mÛÏe pfiinést lidem neãekané pro-

blémy, jeÏ v nûkter˘ch pfiípadech nedokáÏí fie‰it vlastními si-
lami, je zvlá‰È potfiebná pomoc, kterou pro nû zabezpeãují
pracovníci charity. Nûkolik otázek jsme poloÏili Ing. Martû
Valenãíkové, fieditelce Oblastní charity v Pfierovû.

Tfiíkrálová sbírka 2005 v Pfierovû a 34 okolních obcích
probíhala od zaãátku roku 2005. Na Pfierovsku byla ukon-
ãena 16. ledna. A jak ‰tûdfií byli ti, ktefií na ni pfiispûli?
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Kozlovice: âtenáfiÛm slouÏí také internet

Penãice: Dílnû chybûjí krejãové, ‰vadleny a ‰iãky

Kalendárium

Nalézt uplatnûní pro nevyuÏité objekty, zejména budovy
zru‰en˘ch ‰kol, je pro mûsto problém. Právû z tohoto dÛvo-
du nûkolik rokÛ byla nevyuÏita a chátrala b˘valá základní
a matefiská ‰kola v Penãicích.

UÏ témûfi rok mohou obyvatelé
Kozlovic nav‰tûvovat novou knihovnu.
Od záfií zde ãtenáfiÛm slouÏí také po-
ãítaã s pfiipojením na internet, jehoÏ
zájemci mohou vyuÏívat zdarma.

Knihovna, která je otevfiena vÏdy
v úter˘ a ve ãtvrtek od 15 do 18 hodin,
nabízí sv˘m náv‰tûvníkÛm v˘bûr z více
neÏ dvou tisícÛ knih ze stálého kniÏní-
ho fondu a témûfi tfii stovky knih z v˘-
mûnného fondu. AÏ do konce roku zde
jako knihovnice pracovala Jaroslava
Stoklásková, která se o kozlovickou
knihovnu peãlivû starala od roku 1967.
Za jejího vedení knihovna pofiádala
rÛzné soutûÏe a besídky. V závûru loÀ-
ského roku vyhrála i soutûÏ o nejdel‰í
vánoãní fietûz, kter˘ mûfiil neuvûfiitel-
n˘ch 926 metrÛ. Zaãátkem roku se stal
knihovníkem Jan Trmal.

-Roz-

Nakonec se mûstu podafiilo b˘valou
‰kolu prodat firmû Krejãovství Pik-
nová. Nová majitelka investovala do
rekonstrukce budovy dva a pÛl milio-
nÛ korun. Dnes tento objekt nedûlá
vesnici ostudu, ale urãitû je tomu na-
opak.

V dílnû na‰lo zamûstnání patnáct
Ïen. V‰echny pracovnice jsou z okolí

i vzdálenûj‰ích míst, ale pfiímo z Pen-
ãic Ïádná. „Mûli jsme zde jednu míst-
ní, ale ta jiÏ ode‰la. Dnes k nám do-
jíÏdûjí zamûstnanci z Pfierova, Oseku
nad Beãvou, ¤íkovic i dal‰ích obcí,“
fiíká majitelka a dodává, Ïe dÛvodem
je i to, Ïe potfiebuje hlavnû lidi z obo-
ru, alespoÀ zauãené s praxí, a ty se
z místních Ïen nehlásí.

Firma Jitky Piknové je zamûfiena na
‰ití úpletÛ a své zboÏí dodává na tu-
zemsk˘ trh i na Slovensko. O v˘robky
z penãické dílny je takov˘ zájem, Ïe by
zde nalezlo zamûstnání je‰tû dal‰ích
pût Ïen. Nedostatek pracovníkÛ byl ci-
teln˘ zvlá‰tû pfied Vánocemi. Potfieb-
n˘ poãet zamûstnancÛ se nedafií zaji-
stit ani navzdory tomu, Ïe mûsíãní
v˘dûlky se zde pohybují od sedmi do
jedenácti tisíc ãistého a pracovníci do-
stávají pfiíspûvky na obûdy. Stejnû tak
zamûstnavatelé pfiispívají i na jejich
cesty do práce.

- Roz-

2. 2. 1835 - pfied 170
lety se narodil v Pfie-
rovû Jindfiich Matze-
nauer, starosta Pfie-
rova v letech 1874 aÏ
1883 a 1896-1898. Za
jeho starostování se
podafiilo realizoval stavbu gymnazijní bu-
dovy na Komenského tfiídû, v˘stavbu
hfibitovní budovy, kanalizaci mûsta, za-
slouÏil se o zakoupení hostince se za-
hradou v Michalovû. Stál v ãele fiady
spolkÛ, byl zakladatelem a prvním pfied-
sedou Obchodního gremia v Pfierovû,
ãlenem správní rady akciového pivovaru
v Brodku. Zemfiel 28. 4. 1915 v Pfierovû.
13. 2. 1910 - pfied 95 lety se narodil
v Pfierovû-Pfiedmostí Vlastimil Knejzlík,
vydavatel ãasopisu Rádce, od roku 1948
‰éfredaktor Rádce zahrádkáfiÛ. Zemfiel
6. 5. 1997 v Pfierovû.

17. 2. 1975 - pfied 30
lety zemfiel v Praze
Jifií Kárn˘, dr., ing.,
první pfiedseda MNV
v Pfierovû v roce
1945. V letech 1939-
1944 pracoval jako

provozní fieditel u fy K. Zejda v Pfierovû,
v letech 1944-1945 byl vûznûn v kon-
centraãním tábofie Klettendorf Breslau.
Narodil se 10. 8. 1914 v Praze.
17. 2. 1990 - pfied 15 lety zemfiel v Pfiero-
vû Bedfiich Havelka, RNDr., univ. pro-
fesor, matematik, odborník na jemnou
mechaniku a optiku, v letech 1954-1976
profesor Pfiírodovûdecké fakulty PU Olo-
mouc. Narodil se 17. 7. 1907 v Protivanovû.
19. 2. 1895 - pfied 110 lety se narodil
v Pfierovû Josef Jani‰ka, profesor na
gymnáziu ve Vala‰ském Mezifiíãí, nada-
n˘ filolog. V roce 1918 byl tlumoãníkem
pfii francouzské vojenské misi v Hrani-
cích, po Jifiím Wolkrovi redaktorem Stu-
dentského sborníku, kter˘ v letech 1918
aÏ 1919 vycházel v Pfierovû. Zemfiel
11. 8. 1923 v Hranicích.
20. 2. 1895 - pfied 110 lety zemfiel v Olo-
mouci Josef Kramáfi, PhMr., lékárník
(po smrti bratra Franti‰ka v roce 1866
pfievzal správu lékárny v Pfierovû), pfie-
kladatel, vydavatel a spolumajitel ãeské
tiskárny v Olomouci. Je autorem Domá-
cího slovníku pouãného. Narodil se
23. 6. 1814 ve Vysoké nad Jizerou.
20. 2. 1915 - pfied 90 lety se narodil
v Pfierovû Franti‰ek Vrba, majitel tex-
tilní firmy Vrba-PraÏák v letech 1936-
1949, pak technick˘ úfiedník, zlep‰ova-
tel. Byl ãlenem Sokola, zakladatelem
ko‰íkové, hráãem odbíjené. Zemfiel
9. 7. 1981 v Pfierovû.
21. 2. 1970 - pfied 35 lety zemfiel v Pra-
ze Antonín Kubát, profesor gymnázia,
figuralista a krajináfi, kter˘ akvarelem
zachycoval národopisné námûty, zvlá‰tû
hanácké lidové typy, kroje a stavby, za-
chytil také star˘ mizející Pfierov. Vûnoval
se i grafice a provedl mnoho exlibris, di-
plomÛ a plakátÛ. Narodil se 27. 8. 1885
v Ruzyni u Prahy.

Jaroslava Stoklásková

Jak se Ïije lidem v místních ãástech

·kola pfied rekonstrukcí a po následné opravû

Ceník plo‰né inzerce v Pfierovsk˘ch listech platn˘ od 1. 1. 2005
Velikost inzerátu ãerná barva ãerná + azurová barevn˘ inzerát
1 cm2 13 Kã 17 Kã 25 Kã
1/4 strany (99 x 132 mm) 1.699 Kã 2.222 Kã 3.267 Kã
1/2 strany (204 x 132 mm) 3.500 Kã 4.578 Kã 6.732 Kã
celá strana (204 x 270 mm) 5.328 Kã 7.104 Kã 10.656 Kã

Uvedené ceny jsou bez 19 % DPH. Náklad Pfierovsk˘ch listÛ je 20.700 v˘tiskÛ, distribuce do v‰ech pfie-
rovsk˘ch domácností zdarma. Zájemci o inzerci mohou získat bliÏ‰í informace na tel. ãísle 581 225 393,
e-mail: studio@elan-prerov.cz - Miloslav Fla‰ar nebo Zdenûk Vymlátil. Adresa: Dluhonská 96 (proti nákladní vrátnici PRECHEZA a. s.)

Slevy za opakování
stejného inzerátu
poãet zvefiejnûní sleva

3 - 5 x 3 %
6 - 8 x 5 %
9 - 11 x 7 %
12 a více 10 %
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VáÏení a milí ãtenáfii,

v osmém kole soutûÏe byla vylosována z tûch, ktefií správnû od-
povûdûli na otázku z lednového ãísla Pfierovsk˘ch listÛ, SoÀa Tr-
Àáková, Seifertova 2, Pfierov, které blahopfiejeme!

V‰em, ktefií se chtûjí zúãastnit soutûÏe, pfiipomínáme, Ïe své od-
povûdi spoleãnû s adresou zasílejte vÏdy do 10. dne daného mûsíce
na adresu Redakce Pfierovské listy, Mûstsk˘ úfiad, námûstí T. G. Ma-
saryka 2, 750 00 Pfierov nebo na e-mailovou adresu eva.safranko-
va@mu-prerov.cz, pfiípadnû vhoìte do schránky pfiipravené v Mûst-
ském informaãním centru v Kratochvílovû ulici. Na obálku pfiipi‰te
heslo SOUTùÎ. Ze správn˘ch odpovûdí vylosujeme kaÏd˘ mûsíc jed-
noho v˘herce, kter˘ od nás obdrÏí kniÏní publikaci. Jméno v˘herce
zvefiejníme v pfií‰tím ãísle Pfierovsk˘ch listÛ. V˘hru si mÛÏete vy-
zvednout v redakci po pfiedchozí telefonické domluvû - tel. 581 268
451, 724 015 273.

SoutûÏ Poznáte, co je na fotografii?
Dne‰ní úkol zní:

Poznáte na snímku z dvacát˘ch let 20. století,
o kterou pfierovskou ulici se jedná?

SoutûÏní fotografie z minulého ãísla pfii-
ná‰í pohled na námûstí Svobody. âinÏovní
domy zachycené na snímku postavilo v ro-
ce 1920 stavební a bytové druÏstvo Le‰etín.
Sadová úprava námûstí byla i pfies protes-
ty obãanÛ, ktefií Ïádali zachování trÏi‰tû
pro selata, provedena na jafie roku 1921.

Skupiny kefiÛ dobfie harmonovaly s kulti-
vovan˘mi javory, ka‰tany a stfiíhan˘mi Ïi-
v˘mi stûnami, mezi nimiÏ dominovaly do
v˘‰ky se tyãící topoly. Kvûtinovou v˘zdobu
tvofiily ãtyfii vázy s kvûtinami a dlouhé zá-
hony rÛÏí.

➤

XII. PLES LEVICE
25. 2. 2005 od 20 hodin
Klub Horní náměstí Přerov

K tanci a poslechu hrají Moravská veselka a Dandy Band
PROGRAM: pfiedtanãení, velká a malá tombola

KSâM srdeãnû zve na

Pfiedprodej a rezervace vstupenek v cenû 120 Kã:
Palackého 8, Pfierov - p. Smejkal, tel. 581 217 262-3

P¤IPRAVUJEME: Oslava MDÎ - 8. 3. 2005 * Klub SME - imitátor Libor PantÛãek, hudba Kalí‰ek
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MÛÏete nejprve vysvûtlit, co jsou ne-
státní neziskové organizace?

„V podmínkách âeské republiky,
pokud hovofiíme o nestátních nezis-
kov˘ch organizacích (NNO), jde o pût
druhÛ právních subjektivit - obãan-
ská sdruÏení, nadace, nadaãní fondy,
obecnû prospû‰né spoleãnosti a cír-
kevní právnické osoby. Celkem je za-
registrováno v âR kolem 80.000 tûch-
to organizací. Je‰tû k vysvûtlení
pojmu „nestátní“ - nebyly zfiízeny
státem nebo jeho organizaãními sloÏ-
kami, ale ze svobodné vÛle obãanÛ
a „neziskové“ proto, Ïe nebyly zaloÏe-
ny za úãelem dosahování zisku,
i kdyÏ zamûstnávat pracovníky, po-
skytovat nejrÛznûj‰í sluÏby i za úpla-
tu a tvofiit finanãní rezervy mohou,“
vysvûtlil Roman Haken.

„Mediální kampaÀ 30 dní pro ne-
ziskov˘ sektor je celostátní akcí, je-
jímÏ cílem je posílit dÛvûru vefiej-

nosti v neziskové organizace a moti-
vovat ji k neanonymnímu individu-
álnímu dárcovství. DÛvody pro téma
dárcovství jsou nûkolik let stále stej-
né, patfií mezi nû odchod zahraniã-
ních dárcÛ související se vstupem âR
do EU, zmûna systému financování
neziskov˘ch organizací ze státního
rozpoãtu - pfiesun financí z minis-
terstev na kraje, konãí ãerpání fi-
nancí z pfiedvstupních fondÛ EU
a novû i skluz v rozdûlování finanã-
ních prostfiedkÛ ze strukturálních
fondÛ EU. Neziskové organizace se
tak dostávají do období finanãního
vakua, kdy jim chybûjí finanãní pro-
stfiedky na pfieklenutí problema-
tického období. Tím je ohroÏena
existence i takov˘ch neziskov˘ch or-
ganizací, které poskytují kaÏdodenní
servis postiÏen˘m, seniorÛm, dûtem
a dal‰ím potfiebn˘m. KampaÀ je pfií-
leÏitostí pro v‰echny neziskové orga-

nizace. Média budou v únoru k té-
matÛm neziskového sektoru vníma-
vûj‰í a snad i vstfiícnûj‰í. Vznikne tak
prostor k prezentaci ãinnosti nezis-
kov˘ch organizací. NejrÛznûj‰í akce,
od koncertÛ aÏ po dny otevfien˘ch
dvefií, mohou b˘t vhodn˘m podûko-
váním právû neanonymním indivi-
duálním dárcÛm. Kalendáfi tûchto
akcí je vefiejnû pfiístupn˘ na www.ne-
ziskovky.cz. Samy neziskové organi-
zace mohou svoje akce prostfiedni-
ctvím tûchto stránek registrovat,“
sdûlil Roman Haken.

Dobrovolnice z Rodinky získaly za svou ãinnost ocenûní.

V únoru opût probûhne kampaÀ 30 dní pro neziskov˘ sektor
V leto‰ním roce se uskuteãní osm˘ roãník celostátní ak-

ce 30 dní pro neziskov˘ sektor. O bliÏ‰í informace jsme po-
Ïádali Romana Hakena z Pfierova, ãlena Rady vlády âR pro
nestátní neziskové organizace.

V rámci 30 dní pro neziskov˘ sek-
tor pofiádá Mûstská knihovna v Pfie-
rovû v˘stavu Neziskové organizace
Pfierovska. Koordinátorka v˘stavy
Dagmar Trochtová upfiesnila: „V˘sta-
va probûhne v pfiedsálí kina Hvûzda
od 1. do 27. února. Slavnostní zahá-
jení se uskuteãní 31. ledna v 16 hodin.
Zpestfiení náv‰tûvníkÛm pfiinese vy-
stoupení folklórního souboru Haná
Pfierov. Vefiejnosti bude v˘stava pfií-
stupná vÏdy v dobû otevfiení kina. In-
formace o jednotliv˘ch organizacích
si náv‰tûvníci budou moci pfieãíst na
panelech. Obãané Pfie-
rova zde získají
kontakty a in-
f o r m a c e
o pfiipravo-
van˘ch akcích.
Prezentovat se
budou na tfii
desítky orga-
nizací. Za or-
ganizátory
srdeãnû zvu v‰echny obyvatele, pfied-
stavitele na‰í vefiejné správy i poten-
cionální sponzory!“

Zájemci o kontakty na NNO na
Pfierovsku se mohou obrátit na mûst-
skou knihovnu, pfiípadnû odkazy na
nûkteré z nich najdou na interneto-
vé adrese www.knihovnaprerov.cz.

V˘stava Neziskové
organizace Pfierovska

Dobrovolníci doplÀují pracovní t˘m
a pfiiná‰ejí do organizací nov˘ pohled
a nové nápady. Do tohoto projektu, ve
kterém mÛÏete i vy pomoci ostatním ja-
ko dobrovolník, jsou vedle fiady pfiíspûv-
kov˘ch organizací zapojeny také tyto ne-
státní neziskové organizace:

Armáda spásy - pomáhá komukoli,
kdo hledá duchovní a sociální pomoc,
spoleãenství v osamûlosti ãi místo pro set-
kávání s druh˘mi lidmi. Pfied‰kolním dû-
tem je urãen program, ve kterém se pfii-
pravují na nástup do ‰koly. Pro star‰í dûti,
ale také pro seniory, pofiádá Armáda spá-
sy fiadu zajímav˘ch krouÏkÛ a aktivit.

Centrum v˘chovy a vzdûlávání men-
tálnû postiÏen˘ch - je urãeno mládeÏi
a dospûl˘m s mentálním postiÏením
a kombinovan˘mi vadami. Dominantní
postavení v ãinnosti kaÏdého jedince zau-
jímá pracovní rehabilitace. Dal‰í sloÏky
v˘chovy a nezbytná docházka do ‰koly
pravidelnû doplÀují denní reÏim. Centrum
pofiádá rehabilitaãní pobyty a fiadu akcí. 

DUHA, klub DlaÏka - nabízí celou fia-
du pravideln˘ch i jednorázov˘ch aktivit
pro rodiãe s dûtmi, pro dûti, mládeÏ
a dospûlé. DlaÏka organizuje sportovní,
kulturní a vzdûlávací akce, tábory a fia-
du dal‰ích aktivit pro aktivní vyuÏití vol-
ného ãasu.

DUHA, klub Rodinka - nabízí aktivi-
ty pfiedev‰ím pro rodiny s nejmen‰ími
dûtmi. Mezi nabízené ãinnosti patfií po-
hybové aktivity dûtí i rodiãÛ, vãetnû pla-
vání kojencÛ a batolat, v˘tvarn˘, hudeb-
ní a dramatick˘ program. Rodinka také
organizuje pro rodiny s mal˘mi dûtmi
pravidelné víkendové a t˘denní pobyty. 

Charita Pfierov - pomáhá v‰em lidem
v nouzi. Charita své poslání uskuteãÀuje
v tûchto projektech: Charitní o‰etfiova-

telská sluÏba a peãovatelská sluÏba,
a SPOLU - klub pro seniory, kter˘ posky-
tuje sluÏby seniorÛm, zdravotnû postiÏe-
n˘m a nemocn˘m lidem. Charita také
provozuje Romské komunitní centrum
Laão jilo - Dobré srdce.

Kappa-Help - zfiizuje programy
a zafiízení sluÏeb z oblasti psychosoci-
ální pomoci, protidrogové prevence
a prevence sociopoatick˘ch jevÛ. Je
také realizátorem ãi partnerem fiady
preventivnû osvûtov˘ch, ‰kolících
a vzdûlávacích aktivit v regionu. Kap-
pa také zaji‰Èuje nepfietrÏit˘ provoz
Linky dÛvûry a poskytuje i interneto-
vé poradenství.

Matefiské centrum Sluníãko - pomá-
há rodiãÛm na matefiské dovolené, ze-
jména matkám, pfiekonat sociální a pro-
fesní izolaci ve spoleãnosti. Sluníãko je
místem, kde dochází k v˘mûnû doved-
ností, znalostí, názorÛ, ale také starostí
a problémÛ v oblasti péãe o dítû. Pro-
gram MC obsahuje hudební, pohybové
a v˘tvarné ãinnosti pro dûti. 

Nadaãní fond „Du‰evní zdraví“ - ori-
entuje se na pomoc du‰evnû nemocn˘m
lidem. SnaÏí se o zmen‰ení bariér mezi
du‰evnû nemocn˘mi a tzv. zdravou po-
pulací. Pomáhá také rodinám sv˘ch pa-
cientÛ. Nadaãní fond „Du‰evní zdraví“
usiluje o zkvalitnûní Ïivota nemocn˘ch
roz‰ífiením jejich zájmÛ - zaji‰Èuje pro
klienty kaÏdodenní odpolední aktivity.

SdruÏení MOST K ÎIVOTU - cílem
sdruÏení je integrace osob se zdravotním
postiÏením do spoleãnosti. MOST K ÎI-
VOTU nabízí zdravotnû postiÏen˘m prá-
ci v chránûné dílnû. Dal‰í aktivitou této
organizace je integrovaná zájmová ãin-
nost v keramické ateliéru, ve kterém se
pravidelnû scházejí dûti z matefisk˘ch
a základních ‰kol.

Pokud vás zaujala moÏnost pomáhat
jako dobrovolník v neziskové organi-
zaci, mÛÏete se obrátit na koordiná-
torku projektu Ing. Jitku Krabicovou,
CpKP stfiední Morava, Horní námûstí
12, Pfierov, tel. 581 210 502.

RovnûÏ pro neziskové organizace ãtvrt˘ rok pokraãuje v Pfie-
rovû projekt Dobrovolnictví na stfiední Moravû, kter˘ organi-
zaãnû zaji‰Èuje Centrum pro komunitní práci stfiední Morava.

I vy se mÛÏete zapojit do projektu Dobrovolnictví na stfiední Moravû
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Vedoucí taneãního oboru Základní
umûlecké ‰koly v Pfierovû Jaroslav
Gajzbacher se více neÏ stovce ÏákÛ vû-
nuje uÏ od roku 1982. Letos, aÏ na dvû
v˘jimky, jsou to samá dûvãata. O své
práci, která pro nûho stále zÛstává ko-
níãkem, rád a se zaujetím vyprávûl.

Proã jste si vybral právû na‰e mûsto
pro své pedagogické a umûlecké pÛ-
sobení?

Absolvoval jsem státní konzervatofi
v Bratislavû a zde jsem také dva roky
tancoval v Národním divadle. Po dvou
letech jsem pfiijal nabídnuté angaÏmá
v Moravském divadle v Olomouci. V ro-
ce 1982 jsem se rozhodl nastoupit pe-
dagogickou dráhu. Nabídek jsem mûl
tenkrát víc, ale z rodinn˘ch dÛvodÛ
u mû vyhrál Pfierov.
Jako nov˘ zaãínající pedagog jste ji-
stû chtûl b˘t pro ‰kolu pfiínosem. Co
se vám povedlo?

S dûtmi jsem zaãal inscenovat ba-
letní pfiedstavení. Pfiedtím se taneãní
obor pfiedstavoval divákÛm jen jedno-
tliv˘mi ukázkami. Nyní kaÏdoroãnû
uvádíme novou baletní premiéru.
Z dfiívûj‰ích titulÛ to byla mimo jiné
Popelka, Ferda mravenec, loni jsme
uvedli napfiíklad Rapsodii v modrém.
Pro leto‰ní rok pfiipravujeme Lous-
káãka P. I. âajkovského. Premiéra se
uskuteãní v dubnu v Mûstském domû.
V pfiedstavení vystoupí témûfi sto úãin-
kujících. Poãítáme se tfiemi aÏ ãtyfimi

pfiedstaveními pro ‰koly a jedno se
uskuteãní veãer pro dospûlé.
Stovka úãinkujících v jednom pfied-
stavení je hodnû. To je v Pfierovû ta-
kov˘ zájem o balet?

Na nezájem dûtí a rodiãÛ si nestû-
Ïujeme. Rodiãe platí dûtem ‰kolné,

Velk˘m lákadlem pro diváky jsou uÏ deset let pfii rÛzn˘ch
slavnostech v Pfierovû maÏoretky Základní umûlecké ‰koly.
Vût‰ina z nás se pfii jejich vystoupeních pfiíjemnû baví, za-
tímco poblíÏ stojící muÏ s váÏnou, trochu ustaranou tváfií sle-
duje kaÏd˘ dívãí pohyb.

Plesy uÏ nejsou to, co dfiíve, fiíká uãitel tance a baletu
Rozhovor s Jaroslavem Gajzbacherem, drÏitelem Ceny mûsta Pfierova

pfiíspûvek na kost˘my a ãásteãnû také
hradí cenu zájezdÛ. Pfiesto máme Ïá-
kÛ dost.
Kolik rokÛ dûti nav‰tûvují taneãní
obor?

První cyklus má sedm roãníkÛ
a druh˘ ãtyfii. Dohromady jedenáct.
Jim pfiedchází rok nebo dva pfiípravky,
kam chodí dûti od pûti let. Vyuãujeme
standardní a moderní tance, lidov˘ ta-
nec a balet. MaÏoretky jsou mimo na-
‰e osnovy navíc.
Pfiesto právû s maÏoretkami jste na
vefiejnosti vidût nejvíc.

S maÏoretkami jsem zaãal v Pfiero-
vû zkou‰et uÏ pfied patnácti lety. Spo-
lupracoval jsem s Divadlem Dostavník
jako choreograf v dobû reÏisérování
Pavla Dostála. Následovala nûkolika-
letá pauza a pfied deseti lety vznikl
souãasn˘ soubor Bludiãky. Tenkrát to
byl po Jeseníku druh˘ maÏoretkov˘
soubor na severní Moravû. Bludiãky se
uÏ del‰í dobu drÏí na pfiedních mís-
tech v republice. Republikovou soutûÏ
se nám zatím vyhrát nepodafiilo, nû-
kolikrát jsme v‰ak byli druzí a do pá-
tého nebo ‰estého místa se na‰e dûv-

ãata umístí vÏdycky. Mistrovství re-
publiky se pravidelnû zúãastÀuje
sedmnáct aÏ dvacet souborÛ. Myslím
si proto, Ïe tyto úspûchy dobfie repre-
zentují na‰i ‰kolu i mûsto.
Známé v Pfierovû v‰ak nejsou jen Blu-
diãky, ale také mlad‰í Pomnûnky.

Tento soubor mlad‰ích maÏoretek
do tfiinácti let dosáhl je‰tû vût‰ích ús-
pûchÛ. Hned po zaloÏení se umístil na
druhém místû v republice a vybojoval
si postup na mistrovství Evropy v Ang-
lii. Pomnûnky uÏ tradiãnû nûkolik ro-
kÛ obsazují vÏdy druhé místo na mist-

rovství republiky. Letos
tento soubor postoupil do
star‰í vûkové kategorie,
takÏe ‰kolu budou mezi se-
niorkami reprezentovat
dva soubory. V kategorii ju-
niorek v‰ak Ïádn˘. Zatím
se dûvãata pfiipravují a le-
tos uÏ je v soutûÏích urãitû
uvidíme.
Co ãeká va‰e maÏoretko-
vé soubory letos?
SoutûÏní vystoupení zaãí-
náme 20. a 21. kvûtna ve
Valticích, kde budeme ãe-
lit konkurenci z celé Mora-
vy. Pak nás ãeká postup do
semifinále, které se koná
o t˘den pozdûji v Hradci
nad Moravicí. Mistrovství
republiky, kam se letos ta-
ké chystáme, se koná
11. a 12. ãervna v Pfie‰ti-
cích. SoutûÏíme i v solofor-

macích, kde dûvãata na mistrovství
Evropy v Polsku obsadila jedno druhé,
tfietí a ãtvrté místo.
Va‰e maÏoretky vystupují nejen do-
ma, ale také v zahraniãí.

Bûhem posledních pûti let jsme se
pfiedstavili ve Francii, Anglii, Holand-
sku, Slovensku a tfiikrát vystupovali
v Polsku.

foto archív J. Gajzbachera

Co je vám bliÏ‰í, maÏoretky nebo balet?
Osobnû Ïádn˘ taneãní obor nepre-

feruji. MaÏoretky jsou v‰ak nyní mód-
ní trend, proto dûvãata mají vût‰í zá-
jem vystupovat v tûchto souborech.
V˘hodou je, Ïe maÏoretky mohou tan-
ãit s doprovodem dechové i moderní
hudby, která je mlad˘m lidem bliÏ‰í.
âinnost taneãního oboru je rozma-
nitá. Jistû byste ji sám nezvládl. Kdo
vám nejvíce pomáhá?

NejbliÏ‰ím spolupracovníkem je
pan Milan Ludvík. Jako korepetitor
doprovází taneãníky hrou na klavír
a stará se také o organizaãní záleÏi-
tosti. O kost˘my maÏoretek i dûtí v ba-
letu obûtavû peãuje paní Ludmila Chy-
tilová z Vlko‰e. Má zlaté ruce a za
práci, kterou dûlá pro dûti a pro ‰ko-
lu, si zaslouÏí velik˘ dík.
Své spolupracovníky jen chválíte.
A co dûti?

Za tfiiadvacet let mojí pedagogické
práce se nezmûnily. Potfiebujeme jen
více chlapcÛ, aby v muÏsk˘ch rolích ne-
musela zaskakovat dûvãata. Tû‰í nás, Ïe
absolventi na‰í ‰koly si do Ïivota odná-
‰ejí trval˘ vztah ke kultufie, nauãí se vy-
stupovat na vefiejnosti, dûvãata pûknû
chodit a mají lásku k tanci a muzice.
Únor je mûsícem, kdy uÏ je naplno
rozjeta plesová sezona. Co pro vás
jako taneãníka znamená?

Zatancovat si na plesy uÏ nechodím.
Dne‰ní plesy nejsou to, co byly. Dfiív,
kdyÏ jsme vpluli na parket, páni v ãer-
ném a dámy v toaletách, za zvuku
Straussova valãíku, to bylo nûco jiné-
ho. Dnes taneãníci ãasto stojí na mís-
tû a jen h˘bou rukama. To není tanec.
Na plesy v‰ak chodím se star‰ími Ïáky
na‰í ‰koly. S maÏoretkami nebo bale-
tem pfiedvádíme taneãní vloÏku. Pro
leto‰ní sezonu máme slíbeno pût vy-
stoupení a pokud bude zájem, urãitû
bychom jich zvládli i víc.

Miroslav Rozko‰n˘

foto archív J. Gajzbachera
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Pro kaÏdého z nás, pokud nemáme
obãansk˘ prÛkaz typu identifikaãní
karta se strojovû ãiteln˘mi údaji (pfie-
vládající barva zelená, s nápisem
„âESKÁ REPUBLIKA - OBâANSK¯
PRÒKAZ“), je tímto nafiízením stano-
ven termín, dokdy musíme poÏádat
o v˘mûnu obãanského prÛkazu:

LhÛty pro v˘mûnu
obãansk˘ch prÛkazÛ
bez strojovû ãiteln˘ch údajÛ

Obãan je povinen pfiedloÏit Ïádost
o vydání nového obãanského prÛka-
zu se strojovû ãiteln˘mi údaji:

do 30. listopadu 2005,
pokud byl jeho obãansk˘ prÛkaz vydán
do 31. 12. 1994, platnost tûchto ob-
ãansk˘ch prÛkazÛ konãí 31. prosin-
ce 2005. Od 1. 1. 2006 jsou neplatné.
Jde o tyto typy obãansk˘ch prÛkazÛ:

■ kníÏka (barva ãervená, hnûdá, obal
látkov˘ nebo plastov˘), i kdyÏ je
v nûm zapsáno: „PLATNOST BEZ
OMEZENÍ“

■ identifikaãní karta bez strojovû ãi-
teln˘ch údajÛ, barva rÛÏová, s ná-
pisem „OBâANSK¯ PRÒKAZ -
âESKÁ REPUBLIKA“, kter˘ byl vy-
dán do 31. 12. 1994

do 30. listopadu 2006,
pokud byl jeho obãansk˘ prÛkaz vydán
do 31. 12. 1996, platnost tûchto ob-
ãansk˘ch prÛkazÛ konãí 31. 12. 2006.
Od 1. 1. 2007 jsou neplatné.

do 30. listopadu 2007,
pokud byl jeho obãansk˘ prÛkaz vydán
do 31. 12. 1998, platnost tûchto ob-
ãansk˘ch prÛkazÛ konãí 31. 12. 2007.
Od 1. 1. 2008 jsou neplatné.

do 30. listopadu 2008,
pokud byl jeho obãansk˘ prÛkaz vydán
do 31. 12. 2003, platnost tûchto ob-
ãansk˘ch prÛkazÛ konãí 31. 12. 2008.
Od 1. 1. 2009 jsou neplatné.

Rozhodující je datum vydání obãan-
ského prÛkazu a za v˘mûnu se nepla-
tí Ïádn˘ správní poplatek.

Obãanské prÛkazy vydané do
30. dubna 1993 (typu kníÏka), v nichÏ
není vyznaãeno státní obãanství, po-
zbyly platnosti jiÏ dnem 31. prosin-
ce 2001.

Do konce roku 2005 má povinnost
vymûnit si obãansk˘ prÛkaz velká ãást
obãanÛ. UpozorÀuji, Ïe povinnost v˘-
mûny platí i pro obãany, ktefií v nich

mají zapsáno „PLATNOST BEZ OME-
ZENÍ“. V praxi pÛjde vût‰inou o star‰í
obãany, mnohdy potfiebující pomoc ro-
dinn˘ch pfiíslu‰níkÛ.

ZároveÀ upozorÀuji, Ïe pokud si ob-
ãané obãanské prÛkazy ve stanove-
n˘ch termínech nevymûní a ze zákona

dojde k jejich neplatnosti, mohou mít
potíÏe pfii jednání na úfiadech, pfii vy-
bírání zásilek do vlastních rukou a ho-
tovosti na âeské po‰tû apod.

Co k v˘mûnû obãanského
prÛkazu potfiebujeme
a kde mÛÏeme podat Ïádost

Îádost s doklady lze pfiedloÏit u kte-
réhokoliv obecního úfiadu obce s roz-
‰ífienou pÛsobností nebo matriãního
úfiadu. Îádost za obãana mÛÏe pfiedlo-
Ïit i jím povûfien˘ zástupce - plná moc
se nevyÏaduje. Ve stejn˘ch místech si
lze vyzvednout Ïádost o vydání obãan-

ského prÛkazu. Pfii podání Ïádosti mu-
sí obãan pfiedloÏit:
• vyplnûnou Ïádost o vydání obãan-

ského prÛkazu, 
• jednu fotografii
• dosavadní obãansk˘ prÛkaz
• popfiípadû dal‰í doklady osvûdãují-

cí skuteãnosti, o nichÏ se do obãan-
ského prÛkazu zapisují údaje na
Ïádost obãana (napfi. rodné listy ne-
zletil˘ch dûtí, oddací list pfii zápisu
manÏela do obãanského prÛkazu,

diplom o získání
titulu...), pokud jiÏ
nejsou zapsané
v pÛvodním obãan-
ském prÛkazu

Obãansk˘ prÛkaz
bude vyhotoven do
30 dnÛ ode dne
pfiedloÏení fiádnû
vyplnûné Ïádosti
a v‰ech potfiebn˘ch
dokladÛ pfiíslu‰né-
mu obecnímu úfia-
du obce s roz‰ífie-
nou pÛsobností.

Vyhotoven˘ obãansk˘ prÛkaz je ob-
ãan povinen pfievzít osobnû (není
moÏnost zastoupení). Obãansk˘ prÛ-
kaz si mÛÏe obãan pfievzít u matriãní-
ho úfiadu nebo obecního úfiadu s roz-

‰ífienou pÛsobností, kter˘ uvedl v Ïá-
dosti, jinak je povinen obãansk˘ prÛ-
kaz pfievzít u pfiíslu‰ného obecního
úfiadu obce s roz‰ífienou pÛsobností
(podle místa trvalého pobytu).

V Pfierovû si mÛÏete podat Ïádost
o obãansk˘ prÛkaz na MûÚ Pfierov,
nám. T. G. Masaryka 16, I. patro,
telefon 581 268 680. Pracovní doba:
pondûlí, stfieda 8.00-11.15 hod.
a 12.00-17.00 hod. • úter˘, ãtvrtek
8.00-11.15 hod. a 12.00-15.00 hod.,
v pátek je pro vefiejnost zavfieno.

Vzhledem k velkému mnoÏství ob-
ãanÛ, ktefií budou muset poÏádat o v˘-
mûnu obãanského prÛkazu, Ïádáme
obãany, aby nenechávali podání Ïádo-
stí na poslední chvíli. Podle na‰ich
zku‰eností se budou tvofiit fronty
v prÛbûhu celého roku a v listopadu
2005 budou zfiejmû nûkolikahodinové.

Na v˘mûnu obãanského prÛkazu se
lze i objednat pfies internet na adrese
www.mu-prerov.cz, rubrika Elektro-
nická obsluha obãana - objednávka
k obslouÏení.

Pokud ve stanovené lhÛtû obãan ne-
splní povinnost provést v˘mûnu svého
obãanského prÛkazu bez strojovû ãi-
teln˘ch údajÛ, dopou‰tí se pfiestupku,
za kter˘ lze uloÏit pokutu do 10.000 Kã.

Jaroslav Sláma, vedoucí správního
odboru MûÚ Pfierov

Vláda sv˘m nafiízením ãíslo 612/2004 Sb. stanovila lhÛty
pro v˘mûnu obãansk˘ch prÛkazÛ bez strojovû ãiteln˘ch údajÛ.
Toto nafiízení nabylo úãinnosti 1. ledna 2005.

Odbor správní informuje

Dokdy máme povinnost si vymûnit obãansk˘ prÛkaz

nabízí k pronájmu v areálu
na ul. 9. kvûtna 2452 v Pfierovû
- sklad vã. manipulaãní rampy o plo‰e

205 m2 - 350 Kã/m2/rok
- samostatn˘ oplocen˘ sklad

vã. kanceláfie, soc. zafiízení - 348 m2 -
350 Kã/m2/rok, venkovní skladovací
prostor ke skladu - 534 m2 -
150 Kã/m2/rok

- parkování pro nákladní auta a kamiony
v hlídaném areálu (100-150 Kã/m2/rok)

dále nabízí k pronájmu
na Blahoslavovû ul. 2 v Pfierovû
- kanceláfi v 1. patfie
- pfiízemní prostory pro obchodní

ãinnost (kanceláfi)

Informace na telefonech:
581 200 405, 581 202 745,

732 773 727, fax: 581 200 405-6

V minulém ãísle jsme uvedli tuto ãásteãnû mylnou informaci, za kterou se
ãtenáfiÛm omlouváme a uvádíme ji na správnou míru:

V ãlánku „Zmûny v zákonech o obãansk˘ch prÛkazech a cestovních dokladech
se dotknou kaÏdého z nás“ jsme uvedli, Ïe do zemí Evropské unie lze vycestovat se
v‰emi typy OP (tedy i typu „kníÏka“). To platí pouze pro Slovensko. Do ostatních
zemí Evropské unie lze vycestovat pouze na OP typu identifikaãní karta.

GE Money Bank 17. ledna slavnostnû otevfiela obchodní místo v âechovû ulici
106/2 v Pfierovû. Pfierovské obchodní místo pÛvodnû sídlilo v Jiráskovû ulici 20.
Nové prostory splÀují v‰echny poÏadavky GE Money Bank na vzhled a útulnost.
V blízkosti obchodního místa najdete i bankomat.

Pfierovské obchodní místo GE Money Bank v nov˘ch prostorách

OPRAVA
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Od zaãátku leto‰ního roku zaplatíme za vodu ví-
ce. Jak nám sdûlil MUDr. Michal Chromec, pfied-
seda pfiedstavenstva VaK, a.s. Pfierov, je to zcela
prozaick˘ jev, kter˘ probíhá kaÏdoroãnû ve v‰ech
vodárensk˘ch spoleãnostech. PoÏádali jsme ho
o vysvûtlení v trochu ‰ir‰ích souvislostech.

Proã zaplatíme za vodu více

V rámci své pÛsobnosti se mûstská policie podílí i na boji pro-
ti krádeÏím z majetku fyzick˘ch i právnick˘ch osob. Zde je na
místû se zmínit o rostoucím poãtu krádeÏí Ïeleza i jin˘ch kovÛ
s cílem je následnû prodat do sbûren druhotn˘ch surovin.

Roste poãet krádeÏí ÏelezaMûstská policie
informuje

V roce 1988, tedy pfied revolucí, byla
pro obyvatele cena vodného 60 haléfiÛ
a stoãného 20 haléfiÛ. Pro ostatní od-
bûratele, to znamená podniky, ãinila
cena vodného 3,70 a stoãného 2,35 ko-
run. Vodárna prodávala vodu levnûji,
neÏ ji byla schopna vyrobit, o pfiípad-
ném nav˘‰ení ceny za ãi‰tûní vody ne-
mluvû. Stát dotoval cenu ze zdrojÛ, kte-
ré se, jak si pamatujeme, stále tenãily.
Nedocházelo k fiádné údrÏbû zafiízení,
k modernizacím a rekonstrukcím.
Jaké fie‰ení zvolil stát za dané situace?

Stát pfiedal na poãátku devadesá-
t˘ch let v rámci první a druhé vlny ku-
ponové privatizace tento zanedban˘,
ale pfiesto obrovsk˘ majetek obcím
a mûstÛm. Pro v‰echny bylo ‰tûstím,
Ïe do vznikajících akciov˘ch VaKÛ, te-
dy i na‰í akciové spoleãnosti, mûly
omezen˘ pfiístup privatizaãní fondy.
Nedo‰lo proto k vytunelování tûchto
spoleãností, jak se stalo v jin˘ch sek-
torech na‰eho hospodáfiství.
Co to konkrétnû znamenalo pro mûs-
ta a obce?

Zástupci mûst a obcí v pfiedstaven-
stvu spoleãnosti stáli  pfied nelehk˘mi
úkoly.

Na‰e spoleãnost musela odstranit
zanedbanost rozhodujících vodáren-
sk˘ch a ãistírensk˘ch zafiízení za zhru-
ba jednu miliardu korun v prÛbûhu
zhruba 10 let. Nejvût‰ími investicemi
v uplynulém období byla vynucená re-
konstrukce vodárenského zdroje
v Troubkách po povodni za 100 milio-
nÛ korun a plánované rekonstrukce
ãistiãek odpadních vod, a to pfierovské
za 350 milionÛ korun a hranické za
140 milionÛ. Kvalita ãi‰tûní odpadních
vod je na úrovni vy‰‰í, neÏ pfiedepisu-
jí normy Evropské unie. Bez tûchto in-
vestic by nebyl moÏn˘ rozvoj mûst
a obcí na‰eho regionu. S moÏností ãi‰-
tûní odpadních vod souvisejí nejen
bûÏné potfieby kaÏdého obãana, ale ta-
ké moÏnosti podnikání, které je ãasto
spojeno se vznikem velkého objemu
zneãi‰tûné vody a potfiebou jejího vy-
ãi‰tûní.

To se ov‰em odrazilo v potfiebû zdra-
Ïit dramatick˘m zpÛsobem vodu. Ne-
‰lo pfiitom o procenta, ale stovky a ti-
síce procent. Vodné a stoãné zdraÏilo
za deset let, tedy do roku 1998, dvaca-
teronásobnû - tedy o 2000 procent. Ob-
ãané v tomto ãase platili za vodné 13
korun, za stoãné 8 korun, podniky pak

15,70 a 11 korun. Docházelo tedy k po-
stupnému sbliÏování cen pro v‰echny
odbûratele. Ke sjednocení cen do‰lo
v roce 2000.
Jaké kroky si vynutil tento stav ze
strany vedení spoleãnosti?

Na‰i spoleãnost pfiirozenû nikdo
prÛbûÏnû nedotuje, musí si na v‰ech-
ny nezbytné investice vydûlat, a to za
podmínek pfiísnû regulované ceny vod-
ného a stoãného. Spoleãnost tedy pra-
cuje s minimálním ziskem, kter˘ ne-
dosahuje ani pûti procent. Jedin˘m
mechanismem, kter˘ umoÏÀuje nezvy-
‰ovat extrémnû ceny vodného a stoã-
ného, jsou a budou zhruba do roku
2010 státní dotace a dotace z fondÛ
EU. Proto je nutno respektovat potfie-
bu prÛbûÏného získávání prostfiedkÛ
k realizaci dal‰ích investiãních akcí,
které pfied spoleãností stojí. Repre-
zentuje je potfieba zvy‰ovat ceny mezi-
roãnû o 5 aÏ 7 procent. NepÛjde tedy
o Ïádnou dramatickou zmûnu.
MÛÏete struãnû nastínit, jak˘ v˘voj
se dá oãekávat ve vzdálenûj‰ím ãa-
sovém horizontu?

Pfiedpokládá se, Ïe kolem roku 2013
budou muset b˘t vodárenské spoleã-
nosti plnû samofinancovatelné, to zna-
mená, Ïe se jiÏ nepoãítá s existencí
státních dotací do této oblasti. Okol-
nost, Ïe vlastníky na‰í spoleãnosti jsou
mûsta a obce a fakt, Ïe na‰e spoleãnost
vlastní cel˘ infrastrukturní majetek,
kter˘ souãasnû provozuje, je i do bu-
doucna mimofiádnû dÛleÏitá. Vlastní-
kÛm, mûstÛm a obcím, je tak dána
moÏnost svobodnû rozhodovat o tom,
zda bude spoleãnost upfiednostÀovat
pfii své ãinnosti vefiejn˘ zájem, tedy
nízkou cenu vodného a stoãného, ne-
bo pÛjde cestou vy‰‰ího nárÛstu ceny
a rozhodne se vyplácet dividendy. Ty se
pfiirozenû pfii fungování na‰eho VaKu
jako smí‰ené spoleãnosti stanou kapi-
tálov˘m pfiíjmem rozpoãtÛ v‰ech mûst
a obcí, které jsou na‰imi akcionáfii.

A na závûr si s dovolením poloÏím
otázku sám - chcete znát, v ãem je pÛ-
vab fie‰ení, které na‰e zastupitelstvo
znovu podpofiilo tím, Ïe zabránilo roz-
dûlení na‰í spoleãnosti a odmítlo svû-
fiit podnikání na svém majetku do ci-
zích rukou?

Odpovím takto: I kdyby se mûsta
a obce rozhodly jít cestou v˘platy di-
vidend, tedy cestou vy‰‰ího zdraÏová-
ní vodného a stoãného, stejnû se tak-
to získané finanãní prostfiedky vrátí
obãanÛm, a pokud budou uÏity ro-
zumnû, tak i v souladu s vefiejn˘m záj-
mem. O tomto rozumném uÏití konec-
koncÛ rozhodnou zase jenom obãané,
ov‰em pochopitelnû pouze tehdy, po-
kud budou chodit k volbám a zvolí si
zodpovûdné zastupitele; jestli se ne-
pletu, bude to na konci pfií‰tího roku. 

Eva ·afránková

foto archiv VaK

ilustraãní foto archív MP Pfierov

„Samozfiejmû za ’pracovitostí‘ zlo-
dûjÛ stojí jejich snaha získat finanã-
ní prostfiedky. Tato spoleãensky nega-
tivní ãinnost v nûkter˘ch pfiípadech
mÛÏe zpÛsobit i ohroÏení Ïivota

a zdraví obãanÛ. O tom mÛÏeme mlu-
vit v souvislosti se stále se rozrÛstají-
cími krádeÏemi rÛzn˘ch kanálov˘ch
poklopÛ a mfiíÏí,“ sdûlil fieditel MP
Pfierov JUDr. Petr Holánek.

„Mûstská policie v Pfierovû v po-
sledním ãtvrtletí loÀského roku re-
gistrovala celkem 6 takov˘ch pfiípa-
dÛ, kdy byl pfiistiÏen konkrétní
pachatel krádeÏe druhotn˘ch suro-
vin, jak je z místa ãinu odváÏí na vo-
zíku. Vzhledem k tomu, Ïe vesmûs ne-
ní okamÏitû zfiejmé, zda se jedná
o pfiestupek ãi trestn˘ ãin, aÈ uÏ
vzhledem k v˘‰i ‰kody nebo k osobû
pachatele, b˘vají tyto pfiípady pfie-
dávány k dal‰ímu ‰etfiení Policii âes-
ké republiky. 

Îádáme proto obãany, aby v pfií-
padû zji‰tûní osob s podezfiel˘m ná-
kladem na vozíku vãasn˘m oznáme-
ním na MP Pfierov nebo na Policii âR
umoÏnili dopadení pachatele, jeho
potrestání a pfiispûli tak i k prevenci
tohoto protiprávního jednání. Kromû
toho je Ïádoucí, aby obãané registro-
vali a oznamovali pfiípady, kdy zjis-
tí, Ïe do‰lo k odcizení jiÏ zmiÀova-
n˘ch poklopÛ a mfiíÏí od kanálÛ, aby
nedo‰lo k po‰kození zdraví jin˘ch
osob,“ apeluje na obãany mûsta JUDr.
Petr Holánek.

·af
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Po loÀské úspû‰né sezonû nabídne
letos pfierovsk˘ divadelní soubor Do-
stavník novou muzikálovou inscenaci.

V úpravû a reÏii Vlasty Hartlové,
ãlenky Moravského divadla v Olomou-
ci, pfiichází Dostavník s premiérou
skoromuzikálu O zrození, milování
a smrti. Jedná se o nové zpracování

zpûvohry E. Brylla a K. Gärtnerové Ma-
lováno na skle. V jubilejní 35. divadel-
ní sezonû se tak soubor vrací k hudeb-
nímu divadlu. S mírn˘m pfiedstihem
chceme upozornit na premiéru in-
scenace Malováno na skle aneb
O zrození, milování a smrti, která
se uskuteãní 7. bfiezna ve velkém sá-
le Mûstského domu v 19.30 hodin.

1. 2. • SchÛzka turistÛ - Vinary Na Skal-
ce ve 14 hodin
3. 2. • Kojetín - Tovaãov - 10 km, ved.
Î. Zapletalová, odj. 8.30 hod.
5. 2. • Libina - Bradlo - Úsov - Moravi-
ãany - 21 km, ved. Ing. M. âasta, odj. 7.09
hod.
8. 2. • SchÛzka turistÛ - Kozlovice ve
14 hodin
10. 2. • Vrbátky - Kralice - âechÛvky -
Vrahovice - Prostûjov - 13 km, ved.
J. ·mehlík, odj. 6.59 hod.
12. 2. • Brodek u Pfi. - Kokory - Îera-
vice - âekynû - Pfierov - 20 km, ved.
A. Dvofiák, odj. 9.04 hod.
17. 2. • KrãmaÀ - Pfiestavlky - Vel. T˘-
nec - Olympia - Olomouc - 10 km, ved.
Î. Zapletalová, odj. A8.00 hod.
17. 2. • Ostrava - Svinov - Vfiesina - Krás-
né Pole - Pustkovec - 15 km, ved. J. ·vec,
odj. 7.20 hod.
19. 2. • Luleã - Raãice - Pístovice - Ol‰a-
ny - Luleã - 20 km, ved.  H. ·Èávová, odj.
8.30 hod.
24. 2. • Hustopeãe - Nûmetice - Klade-
ruby - Chorynû - Lhota n. B. - 15 km,
ved.  J. ·mehlík, odj. 8.06 hod.
26. 2. • Pot‰tát - BoÏkov - Peklo - Jezer-
nice - Lipník n. B. - 19 km, ved. J. Sed-
láková, odj. 6.06 hod.

Reprezentaãní a stuÏkovací
plesy v Mûstském domû

2. 2. • Pfierov - podél Beãvy - Rokytni-
ce - 10 km, odchod od nádraÏí âD 9.00
hod., vede L. Poláková
9. 2. • Pfierov - podél Beãvy - Osek n. B.
- 12 km, odchod od sokolovny 8.00 hod.,
vede Zd. Sladk˘
16. 2. • Pavlovice - Lhota - T˘n n. B. -
Lipník n. B. - 13 km, odj. bus 9.20 hod.,
vede ing. V. Polidorová
19. 2. • Osek n. B. - Skoky - Stamûfiice
- Svrãov - Tr‰ice - 15 km, odj. vlak 7.06
hod., vede V. Wnuk
26. 2. • Litovel - Lhota n. M. - Pfiíkazy
- 15 km, odj. vlak 9.04 hod., vede L. Po-
láková

Potfiebujete znát aktuální snûhové
podmínky na moravsk˘ch horách?

Aktuální informace z lyÏafisk˘ch
areálÛ Moravy s denním zpravodaj-
stvím stavu snûhov˘ch podmínek (ak-
tualizace probíhá v pracovních dnech
do 9.30 hod.) naleznete na interneto-
vé adrese: pocasi.ecesko.cz

Stav podmínek (v provozu, úprava
tratí, teplota, druh snûhu, v˘‰ka snû-
hu, sráÏky, síla vûtru, smûr vûtru, ak-
ce v areálu atd.) si mÛÏete nechat po-
slat na mobilní telefon zasláním SMS
ve tvaru: pocasi kód místa napfi. ly-
Ïafisk˘ areál Pustevny pustevny na
tel. ãíslo 907 09 06 (cena SMS je 6 Kã)

V pfiípadû, Ïe nemáte k dispozici
kód místa, za‰lete dotazovací SMS ve
tvaru pocasi.

Pfiíklad zadání SMS
stanice Horské sluÏby Bílá: pocasi hsbila
lyÏafisk˘ areál Pustevny: pocasi pustevny

Podmínky ze stanic garantuje Hor-
ská sluÏba, z lyÏafisk˘ch areálÛ jsou ga-
rantovány provozovateli. Aktuální se-
znam areálÛ - pocasi.ecesko.cz nebo
SMS ve tvaru pocasi. SluÏba je posky-
tována od 1. 12. 2004.
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Po vyškrtání všech 35 výrazů přečtete tajenku vodorovně z nevyškrtaných písmen.

Tajenka: Ples starosty města Přerova

BONTON
GALA
JIVE
KLAPOT
KLEC
LAVINA
NOTA

OKO
OSADA
PLESY
POLKA
POSEZENÍ
POST
PÓZA

PREZENT
RÓBA
RUM
SAMBA
SEZONA
SNAHA
STÍN

STUŽKOVÁNÍ
SVING
TANEC
TANGO
TATRY
TENOR
TOMBOLA

UČEŇ
ÚSEK
VEČER
VESELÍ
VÍNO
ZÁBAVA
ŽERT

KLUB âESK¯CH TURISTÒ
odbor SK Pfierov - pû‰í turistika

KLUB âESK¯CH TURISTÒ
odbor TJ Spartak Pfierov

❋ ÚNOR 2005 ❋
4. 2. ve 20 hod. • Reprezentaãní a stuÏ-
kovací ples Stfiední pedagogické ‰koly 
5. 2. ve 20 hodin • StuÏkovací ples 4.B
Gymnázia Jakuba ·kody
11. 2. ve 20 hodin • Ples chemikÛ Pre-
cheza a.s. Pfierov
12. 2. ve 20 hodin • Leteck˘ ples
18. 2. ve 20 hod. • Ples maturantÛ 4.C
SO· Ïivnostenské spoleãnû s nástav-
bou 2.E VO· Ïivnostenské
25. 2. ve 20 hod. • Reprezentaãní a stuÏ-
kovací ples VIII.B Gymnázia J. ·kody
26. 2. ve 20 hodin • Ples starosty
mûsta Pfierov 

❋ B¤EZEN 2005 ❋
4. 3. ve 20 hodin • XI. reprezentaãní
ples SO· a SOU Pfierov
5. 3. ve 20 hodin • Leteck˘ ples
12. 3. ve 20 hodin • Reprezentaãní ples
Nemocnice Pfierov, p.o.
18. 3. ve 20 hodin • Ples maturantÛ
IS·T Koufiilkova
19. 3. ve 20 hodin • VI. reprezentaãní
ples SK Pfierov

❋ DUBEN 2005 ❋
16. 4. ve 20.30 hodin • XII. reprezen-
taãní ples spoleãností Mûstsk˘ dÛm
s.r.o. & Vekotrans s.r.o. 

1. 2. • SchÛze - Restaurace Pivovar; ved.
T. Beránek; 19.00 hod.
3. - 6. 2. • IX. âesk˘ zimní turistick˘
sraz Králíky - hvûzdicové trasy (bûÏky)
dle v˘bûru; ved. J. Machálek; odj. vlak
5.35 hod.
12. - 13. 2. • 3. Vysoãina - sobota: Nové
Mûsto n. M. - Ski hotel - Tfii Studnû - Cik-
háj - ·krdlovice, nedûle: ·krdlovice -
Sklené - Mar‰ov - Nové Mûsto n. M.;
25 km dennû; ved. R. Havelka; odj. vlak
5.35; bûÏky
18. - 20. 2. • 1. pfiejezd ·umavy - pátek:
Hojsova StráÏ - Pancífi - Prá‰ily • sobota:
Modrava - Kvilda • nedûle: Kubova HuÈ;
3 dny (30, 32, 25 km); ved. V. Koutn˘,
T. Beránek; odj. vlak 23.03 (ãtvrtek
17. 2.); bûÏky
26. 2. • 20. Javorníky - Bumbálka - Por-
tá‰ - Hrozenkov; 32 km; ved. J. Machá-
lek; odj. bus 7.08; bûÏky

KâT SK P¤EROV
vysokohorská turistika

T O M B O L A P A L P P T E Y S

S A M B A A S K S J O T N R N T

A U Z V B S L R I S S O T A E U

R O I Ó V O E V E S T A H T Ć Ź

Í N R E P R E Z E N T A C E L K

A L Č L Y O E Á O M G A Ń Ě L O

S E E N Ú N S B T N O G N A T V

R S A S Í E P A I Ř A O P E Í Á

Y E E R E T O V D L T O K N C N

A K L O P V S A A A T V O O A Í

26. ÚNORA
od 20 hodin
ve v‰ech sálech
Mûstského domu
v Pfierovû

K tanci a poslechu
vám budou hrát

PAVEL NOVÁK
PRIMÁ·

REPREZENTAâNÍ

PLES STAROSTY
MùSTA P¤EROVA

Pozvánka na pfiedstavení 
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MùSTSK¯ DÒM

Kulturní a sportovní servis

7. 2. v 19.30 hodin • Hrd˘ BudÏes - di-
vadelní hra. Hrají: B. Hrzánová, J. Vlã-
ková, L. Jeník. Tragikomické normali-
zaãní roky poãátku 70. let v naivním po-
hledu osmiletého dítûte.
14. 2. v 19.30 hodin • Muzikálové hity
II - koncert P. Bfiínkové a J. JeÏka za kla-
vírního doprovodu prof. J. Pazoura
22. 2. v 19.30 hodin • Klíãe na nedûli
- komedie plná trapasÛ mistrovsky roze-
hraná znám˘mi hereck˘mi osobnostmi

27. 2. ve 14 hodin • Dívka roku 2004 -
oblastní kolo soutûÏe dívek, vûk 12-15
let, pofiádá Z· a M· Matefiídou‰ka Pfie-
rov-Pfiedmostí

28. 2. v 19.30 hodin • MistfiíÀanka -
koncert známé moravské krojované de-
chovky

Pfiehled reprezentaãních a stuÏko-
vacích plesÛ v Mûstském domû najde-
te na stranû 14.
Pfiedprodej - vchod z námûstí T. G. Ma-
saryka, pondûlí aÏ pátek 9-18 hodin, te-
lefon 581 217 596, 581 215 100.

Budova pfierovského zámku
v únoru stálé expozice uzavfieny!

Ornitologická stanice
otevírací doba v únoru:

pondûlí aÏ pátek 8-16 hodin

stálá expozice • Ptáci âeské republiky

17. 2. • Soví noc v Pfierovû - sraz v 16.30
hodin v Ornitologické stanici, krátká
pfiedná‰ka s ukázkami, vycházka do Mi-
chalova, pfiípadnû do Îebraãky

MUZEUM KOMENSKÉHO

KOUPÁNÍ VEŘEJNOSTI NA PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 736 580

koupel, zábal, masáž,
perličková masáž

pondělí až pátek 7.00 -18.00

sauna masáže
úterý 13 - 21 muži -

SAUNA ZIMNÍ STADION
tel. 581 201 268

LÁZNĚ BOCHOŘ
tel. 581 205 045

Den Dûtsk˘ Kryt˘ âásteãn˘ Pára, Koupání
bazén 50 m bazén pronájem sprchy imobilních obãanÛ

Pondělí zavřeno 6.30 - 7.30 13.30 - 15.00 11.30 - 13.00

Úterý 18 - 20 6.30 - 7.30, 18 - 20 13.30 - 15.00

Středa 15 - 20 6.30 - 7.30, 15 - 21 15 - 16, 18 - 19 13.30 - 15.00 11.30 - 13.00

Čtvrtek 18 - 20 6.30 - 7.30, 18 - 21 13.30 - 15.00

Pátek 15 - 20 6.30 - 7.30, 15 - 22 21.00 - 22.00 13.30 - 15.00 15.00 - 17.00

Sobota 10 - 20 10 - 20

Neděle 10 - 18 10 - 18

Den sauna solárium, masáÏe, skot. stfiiky, perliãka rekondiãní stoly

Pondělí 15 - 21 společná jen v párech zavřeno 13.00 - 21.00

Úterý 14 - 20 ženy zavřeno 7.30 - 21.00

Středa 13 - 21 muži 12.00 - 20.00 13.00 - 21.00

Čtvrtek 15 - 20 ženy 12.00 - 20.00 13.00 - 21.00

Pátek 14 - 21 muži zavřeno 7.30 - 21.00

Sobota 13 - 18 lichá - muži, sudá - ženy zavřeno zavřeno

Neděle zavřeno zavřeno zavřeno

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

prosinec aÏ únor: hrad uzavfien

HRAD HELF·T¯N

Ve ãtvrtek 17. února v 16.30 hodin
se uskuteãní tfietí díl cyklu besed
s J. Havlíãkem na téma Svûtové ma-
lífiství - renesance. Pfiedná‰ka se ko-
ná v Korvínském domû.

KPVU

16. 2. v 15 hodin se koná v zasedací
místnosti interního oddûlení Nemoc-
nice s poliklinikou v Pfierovû pfiedná‰-
ka na téma Poruchy krvetvorby ve vy‰-
‰ím vûku. Pfiedná‰í MUDr. ·. Repovsk˘.

AKADEMIE 3. VùKU

Rekreaãní klub Taiãiãuanu Jefiáb
zve na víkendov˘ semináfi Taiãiãua-
nu pro zaãáteãníky i pokroãilé. Se-
mináfi se koná 5. a 6. bfiezna v Pfierovû
v tûlocviãnû Z· U tenisu (vchod od ho-
telu FIT) pod vedením prof. Mario To-
pol‰eka. BliÏ‰í informace a zápis: tel.
737 578 648.

TAI-âI

LOUTKOVÉ DIVADLO SOKOL P¤EROV

P¤EROVSK¯ KA·PÁREK

Keramické hrátky • pátek od 14 do 18
hodin a sobota od 9-12 hodin

Atlasácká klubovna • stfieda od 14 do
16 hodin

Pohádkové pondûlí • pondûlí od 10 do
11.30 hodin

Hrátky na balonech • ãtvrtek od 9 do
9.45 a od 9.45 do 10.30 hodin
Pfiímûstsk˘ tábor • 7. - 11. 2. od 8 do
14.30 hodin ➤

SLUÎBY MùSTA P¤EROVA • ÚNOR 2005

DÛm dûtí a mládeÏe ATLAS
tel.: 581 209 353, 581 201 246

6. 2., 13. 2., 20. 2. a 27. 2.  ve 14 a 16
hodin • Ka‰párkÛv první krok do Ïi-
vota - loutková pohádka

Nejlep‰í nohejbalisté svûta v Pfierovû
35 LET NOHEJBALU V P¤EROVù

Mezinárodní nohejbalov˘ turnaj trojic s úãastí mistrÛ svûta 2004 a nejlep‰ích nohejbalistÛ
âeské republiky, Slovenska a Maìarska. Pod zá‰titou hejtmana Olomouckého kraje

Ivana KOSATÍKA a starosty mûsta Pfierova Jindfiicha VALOUCHA

SOBOTA 19. ÚNORA 2005
TENISOVÁ HALA TK PRECOLOR P¤EROV

8.00 hodin - kvalifikace • 14.30 hodin - play off
V průběhu play off - mezistátní utkání trojic žen ČR vs SR

Vstupné 35 Kã/mládeÏ do 15 let zdarma

V sobotu 19. 2. bude teni-
sová hala TK Precolor hostit
nejlep‰í nohejbalisty svûta na
mezinárodním turnaji trojic
CZECH CUP 2005, kter˘ pro
pfiíznivce této hry pfiipravil
oddíl nohejbalu Spartak
MSEM Pfierov pod názvem
HONEMSEM - NOHEJBAL
- P¤EROV.

Turnaje se zúãastní 24 tro-
jic z âR, SR a Maìarska.
V prÛbûhu turnaje se pfierov-
sk˘m divákÛm poprvé pfied-
staví i Ïensk˘ nohejbal pfii ex-
hibiãním utkání trojic Ïen âR
a SR.

Turnaj bude zahájen v 9 ho-
din zápasy ve skupinách a od-
poledne od 14 hodin bude po-
kraãovat  play-off. Pfiihlá‰ené
trojice jsou zárukou toho nej-
lep‰ího, co v nohejbalu mohou
diváci spatfiit. Pfiijìte a sami
se pfiesvûdãíte.

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

e-mail: dlazka@dlazka.cz

28. 1. v 19 hod. • Slavnostní zahájení
v˘stavy DlaÏka & Komi‰ (Pfierovanka -
v˘stavní centrum) - fota z akcí + v˘tvar-
ná tvorba Toma Komínka (otevfieno do
9. 2., pondûlí aÏ pátek od 9 do 16 hodin)

1. 2. • Letní tábory • zahájení pfied-
prodeje - Duha Klub DlaÏka, nám. T. G.
Masaryka 16 (nad Emosem ve 2. patfie)
nebo www.dlazka.cz
6. - 11. 2. • Zimní tábor pro dûti ve Stfie-
dolesí - pro lyÏafie i nelyÏafie
7. aÏ 10. 2. od 9.30 do 12.30 • Stolní
hry - klub DlaÏka, Palackého 1

18. - 20. 2. • Lavoriáda - pro dûti a mlá-
deÏ (10-20 let) ve Stfiedolesí

Jednou z oblíben˘ch sportovních aktivit dûtí v rámci pfiímûstského tábora je gymnastika.

info tel. 00421 904 387 600

LYÎOVAâKA
V ROHÁâOCH - ZÁPADNÉ TATRY

apartmánové ubytovanie

VÝJIMKY
4. 2. dětský i 50 m bazén 11 - 22
7. 2. dětský bazén 10 - 20

50 m bazén 10 - 21
8. 2. dětský i 50 m bazén 11 - 20
9. 2. dětský bazén 10 - 20

50 m bazén 10 - 21
10. 2. dětský bazén 10 - 20

50 m bazén 10 - 21
11. 2. dětský bazén 11 - 20

50 m bazén 11 - 22
26. 2. dětský i 50 m bazén 12 - 18
27. 2. dětský i 50 m bazén 12 - 18



1. - 2. 2. v 17.30 hod. • WIMBLEDON
(USA/Velká Británie, romantická ko-
medie titulky). Nová romantická ko-
medie od tvÛrcÛ Notting Hill, Láska
nebeská a Deník Bridget Jonesové. Re-
Ïie: R. Loncraine. Hrají: K. Dunst,
P. Bettany, S. Neil, J. Favreau.
1. 2. ve 20 hod. • ÎRALOK V HLAVù
(âR, dojemné a pozitivní drama). KaÏ-
d˘ máme svého Ïraloka. V hlavû. For-
málnû originální, pÛsobiv˘ a pozitivní
film pro v‰echny generace. ReÏie: Ma-
ria Procházková. Hrají: O. Kaiser,
J. Krausová, J. Lábus, V. Îehrová.
3. - 9. 2. v 17.30 hod. a 3. - 8. 2. ve 20
hod. • LOVCI POKLADÒ (USA, do-
brodruÏn˘, titulky, premiéra). Aby roz-
lu‰tili kód, musel zru‰it v‰echna pravid-
la. ReÏie: J. Turteltaub. Hrají: N. Cage,
D. Kruger a J. Voight.
10. - 16. 2. v 17.30 hod. • DU·E JAKO
KAVIÁR (âR, tragikomedie). Hvûzdnû
obsazená ãeská komedie o Ïivotních
kotrmelcích, o cestû za ‰tûstím, na níÏ
ãlovûk udûlá stokrát stejnou chybu,
aby ji aÏ na stoprvé napravil. ReÏie:
M. Cieslar. Hrají: O. Vetch˘, V. Cibulko-
vá, S. Ra‰ilov.
10. - 15. 2. ve 20 hod. • RESIDENT
EVIL: APOKALYPSA (Kanada/VB,
akãní sci-fi horor, premiéra). Noãní
mÛra neskonãila... Milla Jovovich ob-
dafiená nov˘mi schopnostmi a silou
v pokraãování populární podívané Re-
sident Evil. ReÏie: A. Witt. Hrají: M. Jo-
vovich, S. Guillory, O. Fehr.
17. - 23. 2. v 17.30 hod. • KAME≈ÁK 3
(âR, komedie). Znovu na pár dnÛ v Ka-
meÀákovû. Dal‰í pokraãování úspû‰né
komedie ZdeÀka Tro‰ky. Hrají: J. Pau-
lová, V. Vydra, J. Laufer, R. Genzer,
M. Absolonová.
17. - 22. 2. ve 20 hod. • LETEC (USA/
/Japonsko, drama, titulky, premiéra).
Leonardo DiCaprio v roli slavného let-
ce, reÏiséra a dobrodruha Howarda
Hughse. Film získal Zlat˘ glóbus za
nejlep‰í film v kategorii „drama“ a je
hork˘m favoritem na Oskara. ReÏie:
M. Scorsese. Hrají: L. DiCaprio, C. Blan-
chet, K. Beckinsale, A. Scott.
24. - 27. 2. v 17.30 hod. a 24. 2. - 1. 3.
ve 20 hod. • SAMETOVÍ VRAZI (âR,
kriminální, psychologick˘, premiéra).
...stáhnou Vás s sebou... Siln˘ pfiíbûh,
skvûlé obsazení v reÏii klasika ãeské
detektivky Jifiího Svobody. To v‰e na-
bízí film o orlick˘ch vraÏdách, jakási
ãeská porevoluãní mafiánská sága.
Hrají: M. Dlouh˘, J. Dolansk˘, R. Kraj-
ão, A. Veselá, L. Bene‰ová, P. ¤ezníãek.
28. 2. - 2. 3. v 17.30 hod. • BRIDGET
JONESOVÁ: S ROZUMEM V KON-
CÍCH (USA, romantická komedie, ti-
tulky). Dokonal˘ pfiítel. Dokonal˘ Ïivot.

Co by se mohlo podûlat. Úsmûvná
a osobní odpovûì na otázku: co vlast-
nû následovalo po happy-endu? ReÏie:
B. Kidron. Hrají: Renée Zellweger,
H. Grant, C. Firth.

2. 2. ve 20 hod. • ARIZONA DREAM
(USA, komedie, titulky, premiéra).
Realistick˘ film nás pfiesvûdãuje o tom,
Ïe i nerealistické sny je moÏno plnit.
ReÏie a scénáfi: E. Kusturica. Hrají:
J. Depp, J. Lewis, F. Dunaway, L. Tai-
lor, P. Porizkova.

9. 2. ve 20 hod. • KAFE A CIGÁRA
(USA, povídkov˘ film, titulky, premié-
ra). Protagonisté jedenácti krátk˘ch
povídek v podání fiady americk˘ch he-
reck˘ch i hudebních hvûzd. Ocenûní:
Velká cena Zlatá Palma na MFF v Can-
nes. ReÏie a scénáfi: J. Jarmusch. Hra-
jí: R. Benigni, C. Blanchet, B. Murray,
A. Molina, T. Waits a dal‰í.
16. 2. ve 20 hod. • V¯CHOD-ZÁPAD
(Francie, drama, titulky, premiéra).
Zatímco Alexej se se sv˘m osudem smi-
fiuje, Marie vûfií ve svoji svobodu... Re-
Ïie: R. Vargnier. Hrají: S. Bonnaire,
O. Menchikov, S. Bodrov, Jr. a C. De-
neuve.
23. 2. ve 20 hod. • EXIL (Francie, ro-
ad movie, premiéra). Film o „dûtech
exilu“, na cestû za sv˘m pÛvodem. Ro-
ad movie o hledání kofienÛ, plná hud-
by, temperamentu a smyslnosti. ReÏie
a scénáfi: T. Gatlif. Hrají: R. Duris,
L. Azabal, L. Makhlouf, H. Chemik.
2. 3. ve 20 hod. • MODERNÍ DOBA
(USA, komedie, titulky, premiéra -
v rámci cyklu PROJEKT 100 2005).
Charles Chaplin a jeho souboj se stro-
ji v éfie, která není pfiíli‰ naklonûna li-
dem. Spoleãenská satira natáãená je‰-
tû v konvencích pantomimy nûmého
období. Protest proti nehumánním
aspektÛm technické civilizace a auto-
matizace lidského Ïivota. ReÏie a scé-
náfi: Ch. Chaplin. Hrají: Ch. Chaplin,
P. Goddard, H. Bergman.

6. 2. v 15 hod. • MIKE· II (âR) - po-
hádkové pásmo pro nejmen‰í diváky
13. 2. v 15 hod. • BROUâKOVY TAJ-
NOSTI I (âR) - pohádkové pásmo pro
nejmen‰í diváky
20. 2. v 15 hod. • BROUâKOVA RO-
DINA II (âR) - pohádkové pásmo pro
nejmen‰í diváky
27. 2. v 15 hod. • POHÁDKOVÉ TA-
JEMSTVÍ I (âR) - pohádkové pásmo
pro nejmen‰í diváky

telefon/fax: 581 202 216 • e-mail: hvezda@dokina.cz • net: www.dokina.cz/hvezda
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Uzávûrka pfií‰tího ãísla je ve stfiedu 16. února 2005
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Galerie a v˘stavy

Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 22, tel. 581 216 111 

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

Od 15. února vám v Domeã-
ku pfiedstaví své originální
odûvy Jana Jaklová. Má ráda
pfiírodní materiály a ve sv˘ch
kresbách a tiscích teplej‰í ‰ká-
ly barevn˘ch odstínÛ. Její styl je
hrav˘ a pln˘ nápadÛ. Souãasnû
s ní vám pfiedstavíme patchwor-
kovou tvorbu Zdeny Chmela-
fiové. Patchwork pÛvodnû vzni-
kl z nutnosti vyuÏít i ten nejposlednûj‰í kousek látky, ov‰em tak, aby v˘sledek pûknû
vypadal.V Evropû je stále více Ïen, jejichÏ skvostné pfiehozy a doplÀky pfiipomínají
umûlecké dílo. Patchwork - to je fascinující hra s látkou, tvarem a barvou!

Malífi Josef Va‰ák Ïijící v Rychnovû nad
KnûÏnou se pfiedstaví v galerii Atrax po-
prvé. Své obrazy maluje dokonalou kla-
sickou technikou star˘ch holandsk˘ch
mistrÛ. Je i v˘born˘ kopista. PouÏívá v‰ak
také nové technologie. Jeho velk˘m vzo-
rem a zdrojem inspirace se stal jeho uãi-
tel a pfiítel Zdenûk Burian - malífi svûto-
vého formátu.

Tvorba Josefa Va‰áka má dvû polohy.
První tvofií autorská díla, jejichÏ témati-
kou je symbolismus, romantismus a otáz-
ky biblické existence ãlovûka. Druhá po-
loha práce je portrétování a malování kopií star˘ch mistrÛ, pfiípadnû i na zakázku.

S kolekcí asi 10 symbolick˘ch obrazÛ a romantick˘ch krajin se mÛÏete v ga-
lerii Atrax seznámit ve dnech 14. aÏ 25. února.

Od 15. února bude zde vystavovat své fotografie vynikající ãesk˘ horolezec Miroslav
Caban, kter˘ mimo jiné vrcholy pokofiil i Mount Everest. Vadila mu absence videozá-
bûrÛ a v˘stupov˘ch fotografií vÏdy, kdyÏ chtûl zdolat nûjakého alpského velikána. Za-
ãal proto v‰echny své v˘stupy filmovat a fotografovat. V˘sledkem jsou zábûry pfiekrás-
n˘ch panoramat z v˘stupÛ v Alpách a Himalájích a právû tyto si budou moci náv‰tûvníci
nejen prohlédnout, ale i zakoupit vãetnû knihy, ve které vylíãil své záÏitky z expedic.

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

V únoru zahájí galerie po dohodû s Unií v˘-
tvarn˘ch umûlcÛ Olomoucka (UVUO) v˘-
stavu ãlenÛ tohoto spolku. UVUO je nezisko-
vé a nepolitické obãanské sdruÏení, jehoÏ
cílem je rozvoj a podpora aktivit v oblasti v˘-
tvarného umûní a kultury. SdruÏuje profesio-
nální v˘tvarné umûlce, v˘tvarné teoretiky
a architekty jak z Olomouce, tak ze ‰ir‰í ob-
lasti Moravy. Díky spolupráci UVUO s kul-
turními institucemi a sdruÏeními doma
i v zahraniãí uskuteãnila fiadu v˘mûnn˘ch
autorsk˘ch i spoleãn˘ch v˘stav napfiíklad
v Rakousku, Slovensku, Itálii, Nûmecku, Bel-
gii, Kanadû a Holandsku.

Od roku 1993 UVUO zaji‰Èuje na dÛsledném
neziskovém principu ãinnost galerie G v Olo-
mouci a umûleckého klubu. Mezi ãleny spol-

ku patfií V. John, J. Hrachovina, Z. Vacek, J. Sedláãek, P. Markulãek, J. Hastík, V. Ko-
tasová, P. Kotas, P. Zlamal, M. Trizuljaková, M. Trizuljak, J. Ry‰av˘ a B. Bendová,
která se pfiedstaví pestrou paletou v˘tvarn˘ch názorÛ a malífisk˘ch a grafick˘ch tech-
nik. V˘stava bude zahájena vernisáÏí 17. února v 17.30 hodin.

Kino Hvûzda

Zdenûk Vacek: „Harlek˘n“ (2002)


