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Vytfiídûn˘ odpad na skládce nekonãí

PÛvodní podoba varianty ã. 1

V souvislosti s leto‰ními osla-
vami 100. v˘roãí parku Micha-
lova opût vystoupila do popfie-
dí potfiebnost vyfie‰it prostor
v lokalitû b˘valé mûstské plo-
várny u lodûnice. Nejprve jsme
poÏádali o nûkolik historick˘ch
fakt Kláru Koryãanovou, mûst-
skou architektku.

„V 90. letech 19. století pociÈo-

valo obyvatelstvo mûsta Pfierova

nedostatek vhodného místa ke

koupání. ¤eka Beãva v té dobû ne-

byla je‰tû regulovaná, vinula se ha-

dovitû a v jejích zátoãinách byly

hluboké tÛnû, jeÏ si kaÏdoroãnû vy-

Ïádaly obûti na lidsk˘ch Ïivotech.

Poãátkem roku 1900 mûstská ra-

da rozhodla postavit plovárnu na

pravém bfiehu fieky Beãvy pfii cestû

do parku Michalov. NádrÏ mûla

14 metrÛ ‰ífiky a 40 metrÛ délky

a byla na obou koncích zaokrou-

hlena. Pfii stavebních pracích se

pfii‰lo na siln˘ spodní proud pra-

menité vody, která se zaãala ãerpat

do nádrÏe ze studny pod strojov-

nou, kam pfiitékala potrubím z fie-

ky Beãvy. Dne 7. ãervna 1900 bylo

zapoãato s v˘kopem betonové ná-

drÏe a jiÏ 2. srpna téhoÏ roku byla

ve mûstû Pfierovû, pravidelnû zaji‰Èují svoz jed-

notliv˘ch vytfiídûn˘ch odpadÛ na dotfiíìovací

linku v Pfierovû-Îeravicích. Zde jsou ruãnû vy-

tfiídûny PET láhve na barevné a bílé. âást PET

láhví je slisována a v balících putuje do Plané

nad LuÏnicí, ãást je drcena na tak zvané ‰upiny,

jejichÏ odbûratelem je firma ESOKOM s.r.o.

v KromûfiíÏi. Na lince se dále ruãnû tfiídí papír,

a to dle poÏadavkÛ odbûratelÛ. Mezi jeho odbû-

ratele patfií Kazeto spol. s r.o., Brnûnské papír-

ny s.p. Pfiedklá‰tefií a firma SHP Harmanec a.s.

na Slovensku. RovnûÏ sklo je pfiedáváno k dal‰í-

mu vyuÏití. Mezi jeho odbûratele je napfiíklad fir-

ma AMT Pfiíbram s.r.o.,“ sdûlila Marcela Novot-
ná a zdÛraznila, Ïe na skládce konãí pouze odpad
ze svozu zbytkového odpadu a neÏádoucí pfiímû-
si, které jsou, pfiedev‰ím nedÛsledností obãanÛ
pfii tfiídûní, obsaÏeny v odpadov˘ch nádobách na
tfiídûn˘ odpad. âast˘m a neÏádoucím jevem je
napfiíklad odkládání keramick˘ch odpadÛ do
kontejnerÛ na sklo nebo pouÏité dûtské pleny do
kontejnerÛ na papír. Tyto odpady patfií do odpa-
dov˘ch nádob na zbytkov˘ odpad.

„Pfierov je zapojen do systému EKO-KOM, kdy

na základû mnoÏství vytfiídûného odpadu a pfied-

loÏení dokladÛ o jeho prodeji získává finanãní

odmûnu. PouÏití tûchto finanãních prostfiedkÛ je

úãelovû vázáno a peníze lze pouÏít jen na práce

související s nakládáním s komunálním odpa-

dem ve mûstû, zejména na informaãní programy

v oblasti odpadového hospodáfiství pro obãany,

na zlep‰ování systému sbûru, tfiídûní a vyuÏívá-

ní odpadÛ. Za minul˘ rok obdrÏelo na‰e mûsto

ze systému EKO-KOM finanãní odmûnu ve v˘‰i

okolo jednoho a pÛl milionu korun. Za pfiispûní

tûchto finanãních prostfiedkÛ zakoupily Tech-

nické sluÏby mûsta Pfierova nové svozové vozid-

lo,“ informovala nás Marcela Novotná.
Systém nakládání s komunálním odpadem je

ve mûstû Pfierovû stanoven obecnû závaznou vy-
hlá‰kou ã. 13/2001, o nakládání s komunálním
odpadem, ve znûní obecnû závazné vyhlá‰ky
ã. 5/2002. Obãané jsou povinni odkládat komu-
nální odpad na místech k tomu urãen˘ch, oddû-
lenû jej shromaÏìovat, tfiídit a pfiedávat k vyuÏití

Pfiíjemné posezení nabídne prostor v místû b˘valé mûstské plovárny

Jak nás ujistila ing. Marcela Novotná z odbo-
ru Ïivotního prostfiedí, vytfiídûn˘ odpad v Ïád-
ném pfiípadû nekonãí na skládce.

„Toto mnoÏství odpadu by nadmûrnû zatíÏilo

skládku komunálního odpadu a zároveÀ by mûs-

to pfii‰lo o nemalé finanãní prostfiedky, které zís-

kává prodejem vytfiídûného odpadu. Technické

sluÏby mûsta Pfierova, které jsou provozovate-

lem systému nakládání s komunálním odpadem

Obãané Pfierova vytfiídili v roce 2003 celkem 614,13 tun odpadÛ, z toho 162,25
tun papíru, 293,47 tun skla a 158,41 tun PET láhví. K odkládání tûchto odpadÛ
jim slouÏí pfiedev‰ím barevnû rozli‰ené a oznaãené odpadové nádoby, rozmístûné
na území mûsta na vefiejnû pfiístupn˘ch stanovi‰tích.

Mimofiádná pfiíloha
uprostfied ãísla

R O Z P O â E T
N A · E H O  M ù STA

foto Jan âep

(pokraãování na stranû 2)

(pokraãování na stranû 2)
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Vytfiídûn˘ odpad... Pfiíjemné posezení nabídne prostor v místû b˘valé mûstské...

a odstraÀování. K tomu jim na úze-
mí mûsta Pfierova slouÏí barevnû
rozli‰ené kontejnery, rozmístûné
na vefiejnû pfiístupn˘ch stanovi‰-
tích, sbûrn˘ dvÛr nebezpeãn˘ch od-
padÛ v areálu Technick˘ch sluÏeb
mûsta Pfierova, mobilní zafiízení pfii
svozu nebezpeãn˘ch odpadÛ v ãás-
tech Pfierov III-XIII, skládka komu-
nálního odpadu a dotfiíìovací linka
v Pfierovû-Îeravicích.

·af

Pozn. red.: Obecnû závaznou vyhlá‰-
ku lze získat na Odboru Ïivotního
prostfiedí nebo na internetov˘ch
stránkách mûsta Pfierova www.mu-
prerov.cz. Dal‰í informace t˘kající se
nakládání s komunálním odpadem ve
mûstû Pfierovû získáte rovnûÏ na Od-
boru Ïivotního prostfiedí Mûstského
úfiadu Pfierov, tel. 581 268 237 nebo
na Technick˘ch sluÏbách mûsta Pfie-
rova, tel. 581 225 359, 581 225 361.

plovárna otevfiena pfierovskému

obyvatelstvu za mírn˘ poplatek.

U plovárny byly pfievlékací kabiny,

sprchy a pláÏ ke slunûní. V roce

1930 bylo provedeno roz‰ífiení be-

tonové nádrÏe.

Plovárna byla v druhé polovinû

20. století zru‰ena a její bazén byl

zasypán. Stávající plocha vefiejné

zelenû je bez jasného urãení funk-

ce. Vefiejná zeleÀ je tvofiena zatrav-

nûn˘mi plochami a doplnûna o pás

stromÛ bfiízy bûlokoré i nûkolik ku-

sÛ jehliãnanÛ,“ ve struãnosti po-
psala historii a stávající skuteãnost
této ãásti Pfierova Klára Koryãano-
vá. „Pravdûpodobnû se jiÏ zde nepo-

dafií znovu obnovit plovárnu, pfies-

to v‰ak by stálo za to tuto lokalitu

upravit a zatraktivnit ji pro ‰irokou

vefiejnost. Mûstská ’plovárna‘ je na-

víc jak˘msi pohledov˘m zakonãení

parku Michalov, jehoÏ 100. v˘roãí

vzniku si letos pfiipomínáme. Vede-

ní mûsta povûfiilo odbor rozvoje

zpracovat tfii varianty moÏného fie-

‰ení a vyuÏití stávající plochy zele-

nû a ty byly spolu s variantou zpra-

covanou ing. Hanou Bûlafiovou

z fiíjna 2001 pfiedloÏeny radû mûsta

na jejím únorovém zasedání. Ta

z pfiedloÏen˘ch ãtyfi variant vybra-

la variantu ãíslo 1,“ informovala nás
Klára Koryãanová a charakterizova-
la vítûznou variantu.

„Podle vybraného návrhu je fie-

‰ená plocha navrÏena jako prÛ-

chozí, to znamená, Ïe je pfiístupná

z pûti rÛzn˘ch stran. Pû‰í trasy vy-

mezují svou polohou plochy zele-

nû, které jsou tématicky rozdûleny

do ãtyfi ãástí. Jedna je urãena stro-

mÛm, druhá kefiÛm, tfietí kvûtino-

v˘m záhonÛm a ãtvrtá plastikám,

skulpturám. Z ekonomick˘ch dÛ-

vodÛ bude vypu‰tûna realizace

pÛvodnû plánované vodní plochy

s plastikami plavcÛ, která byla si-

tuována uprostfied parku. Na zá-

kladû této studie bude vypracován

projekt pro územní a stavební fií-

zení a pak bude následovat reali-

zace úprav parku,“ nastínila Klára
Koryãanová dal‰í postup a bohuÏel
potvrdila, Ïe jeho realizace se ne-
podafií uskuteãnit ke zmínûnému
v˘roãí parku Michalova.

·af

pokraãování ze strany 1 pokraãování ze strany 1

„Na zaãátku tfietí lednové dekády

bylo v‰ech deset v Pfierovû pÛsobících

základních ‰kol pfiipraveno posoudit

schopnosti a dovednosti dûtí, které by

mohly prvního záfií poprvé usednout

do ‰kolních lavic. BohuÏel stejnû ja-

ko v pfiede‰l˘ch letech nedo‰lo ve vût-

‰inû pfiípadÛ na Ïádné tlaãenice pfied

základními ‰kolami a budoucí prv-

Àáãci byli spí‰e touÏebnû oãekáváni.

Kfiivka grafu dlouhodobého de-

mografického v˘voje poãtu naroze-

n˘ch dûtí v Pfierovû jiÏ dlouho smû-

20. a 21. ledna probûhl zápis dûtí do prvních roãníkÛ zá-
kladních ‰kol. ¤editelství Z· a M· BoÏeny Nûmcové si zvo-
lilo za svÛj druh˘ termín zápisu 11. únor. Na to, jaké jsou
pfiedbûÏné poãty prvÀáãkÛ pro pfií‰tí ‰kolní rok, jsme se ze-
ptali Mgr. Petra Hrbka z odboru ‰kolství.

PrvÀáãkÛ nastoupí zhruba o stovku ménû

fiuje dolÛ a tento nelichotiv˘ trend se

kaÏdoroãnû potvrzuje i u zápisu do

na‰ich ‰kol. Je moÏné vysledovat, Ïe

v posledních tfiech letech nastupova-

lo do prvních tfiíd pfiibliÏnû stejné

mnoÏství ÏákÛ, ale celkov˘ poãet dû-

tí v základních ‰kolách klesal v dÛ-

sledku odchodu poãetnûj‰ích roãníkÛ

ze druhého stupnû.

V leto‰ním roce pfii‰lo k zápisu

480 dûtí a po udûlení odkladÛ po-

vinné ‰kolní docházky, kter˘ch je

roãnû udûleno kolem stovky, mÛÏe-
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Hranická Pod Skalkou Velká DláÏka Za Ml˘nem B. Nûmcové Trávník U Tenisu Îelatovská Svisle

me pouze netrpûlivû oãekávat, zda

v záfií leto‰ního roku posílí fiady pfie-

rovsk˘ch ‰kolákÛ okolo 400 prvÀáã-

kÛ. Tento stav je pro v‰echny zá-

kladní ‰koly velmi citliv˘ a je ne-

zbytnû nutné klást velk˘ dÛraz na

prezentaci jednotliv˘ch ‰kol, jejich

vzdûlávacích programÛ a mimo-

‰kolní ãinnosti na vefiejnosti. Je i na-

prosto zfiejmé, Ïe nejen kvalita v˘-

chovnû vzdûlávacího procesu ovliv-

Àuje celkové poãty ÏákÛ jednot-

liv˘ch ‰kol, av‰ak ne v‰echny ‰koly

pociÈují úbytek ÏákÛ tak citelnû, jak

je patrné z grafu,“ podotkl Petr Hr-
bek z odboru ‰kolství.

„S notnou dávkou ironie lze na

budoucnost pfierovsk˘ch základních

‰kol pfiece jen hledût optimisticky,

neboÈ situace s naplnûností neúpl-

n˘ch i úpln˘ch ‰kol v men‰ích ob-

cích a mûstech v okolí Pfierova je

je‰tû hor‰í a zfiejmû není daleko do-

ba, kdy pfiijdou ke slovu ‰kolní au-

tobusy. Leto‰ní zápis tedy dopadl

podle oãekávání a nezb˘vá neÏ vû-

fiit pedagogick˘m sborÛm na‰ich

základních ‰kol, Ïe se jim podafií

zviditelnit kvalitu na úkor kvanti-

ty,“ konstatoval Petr Hrbek.
·af

ceník inzerce najdete
na stranû 8

UPOZOR≈UJEME NA
SNÍÎENÍ CEN

INZERCE
V P¤EROVSK¯CH LISTECH

20.700 v˘tiskÛ zdarma do v‰ech
domácností v Pfierovû a okolí

foto Jan âep
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dne 15. ledna 2004
Rada mûsta Pfierova po projednání

❖ vzala na vûdomí informace DSMP o dosavadních opatfieních pfii fie‰ení nepo-
voleného poÏárnû nebezpeãného vytápûní v nûkter˘ch bytech s niÏ‰í vybave-
ností v domû Tovaãovská 1259 v Pfierovû a uloÏila DSMP pokraãovat bezod-
kladnû ve zjednávání nápravy,

❖ schválila sloÏení pracovní skupiny k vytvofiení koncepce kultury v Pfierovû
s vyuÏitím Mûstského domu, klubu na Horním námûstí, Mûstského infor-
maãního centra a kina Hvûzda ve sloÏení: ing. Jifií Lajtoch (místostarosta),
Mgr. Elena Grambliãková (místostarostka), Mgr. Bohuslav Pfiidal (vedoucí od-
boru informací a styku s vefiejností), Jan Vrba (manaÏer kultury MD s.r.o.),
ing. Jaroslav Biolek (vedoucí Klubu DlaÏka Pfierov), Jan Balek (pfiedseda ob-
ãanského sdruÏení DIVAKULTUR), Rudolf Neuls (námûstek fieditele SMP),
Ludmila Tomaníková (zastupitelka), Mgr. ·árka Krákorová (zastupitelka),
Blanka Ma‰ková (ved. oddûlení kultury DDM ATLAS Pfierov), Mgr. Jiljí Hloch
(fieditel ZU· Bedfiicha Kozánka Pfierov), Zdenûk Hilbert (ãlen DOSTAVNÍKU),

❖ jmenovala ãlenem Komise investiãní ing. Martina Kuãeru, místostarostu mûs-
ta Pfierova,

❖ rozhodla v souladu s usnesením komise pro posouzení a hodnocení nabídek,
Ïe nabídkou, která byla vybrána jako nejvhodnûj‰í na realizaci dostavby ne-
dokonãeného domu s peãovatelskou sluÏbou na ul. Mervartova - Fügnerova
v Pfierovû je nabídka uchazeãe Stfiedomoravské stavby s.r.o. Pfierov, se sídlem
Îerotínovo nám. 839/13, Pfierov s nabídkovou cenou 4,803.291,15 Kã a schvá-
lila uzavfiení smlouvy o dílo,

❖ uloÏila Odboru informací a styku s vefiejností Mûstského úfiadu Pfierov, zafia-
dit do plánu oslav 2004 - 100 let parku Michalov, vydání obrazové publikace
o parku Michalov, a to k jeho stému v˘roãí,

❖ odvolala na vlastní Ïádost ãleny místní ãásti âekynû paní Miladu Milerovou
a pana Antonína Drábka,

❖ schválila poskytnutí finanãní dotace ve v˘‰i 40.000 Kã pro zaji‰tûní oslav
100. v˘roãí zaloÏení SDH v Újezdci u Pfierova,

❖ schválila poskytnutí finanãní dotace ve v˘‰i 7.000 Kã pro zaji‰tûní ãinnosti
Konfederace politick˘ch vûzÀÛ âR - poboãka Pfierov,

❖ podala návrh Zastupitelstvu mûsta Pfierova schválit poskytnutí finanãního
pfiíspûvku ve v˘‰i 53.210 Kã pro technické zaji‰tûní kostela sv. Vavfiince pro-
ti dosedání a hnízdûní zdivoãelé populace holubÛ,

❖ neschválila poskytnutí finanãní dotace ve v˘‰i 2.000 Kã pro zaji‰tûní úãasti
Davida ·koloudíka na soutûÏi SEDMIKVÍTEK 2003/2004 a uloÏila vedoucí-
mu odboru informací a styku s vefiejností Mgr. Bohuslavu Pfiidalovi pfienést
tuto situaci k fie‰ení vedoucí odboru sociálních sluÏeb a zdravotnictví paní
Evû Divinové.

dne 3. února 2004
Rada mûsta Pfierova po projednání

❖ jmenovala soutûÏní porotu pro 1. roãník soutûÏe „Fasáda roku“ ve sloÏení:
ing. Martin Kuãera - místostarosta mûsta Pfierova, Mgr. Pavel Vychodil - ãlen
Zastupitelstva mûsta Pfierova, Mgr. ·árka Krákorová PajÛrková - ãlenka Za-
stupitelstva mûsta Pfierova, PhDr. Jifií Lapáãek - pfiedseda Komise pro kul-
turní památky, ing. arch. Klára Koryãanová - pracovnice odboru rozvoje MûÚ
Pfierov,

❖ schválila návrh na nové pojetí vefiejné zelenû na Bezruãovû ulici, na pravém
bfiehu fieky Beãvy, v místech b˘valé plovárny, ve variantû 1 a zafiadit tuto ak-
ci do registru poÏadavkÛ,

❖ schválila pfiijetí daru - finanãního pfiíspûvku na útulek pro zvífiata:
od pana Karla Zejdy ve v˘‰i 20.000 Kã,
od paní Katefiiny Brillové ve v˘‰i 500 Kã,

❖ podala návrh Zastupitelstvu mûsta Pfierova vydat obecnû závaznou vyhlá‰ku
o ãistotû a ochranû vefiejné zelenû v pfiedloÏeném znûní,

❖ vzala na vûdomí informaci o v˘skytu populace zdivoãel˘ch holubÛ na území
mûsta Pfierova a opatfieních, smûfiujících k redukci jejich stavu,

❖ podala návrh Zastupitelstvu mûsta Pfierova schválit dílãí projekty Komplex-
ního souãinnostního programu prevence kriminality pro rok 2004 v inten-
cích pfiedlohy:
1) Projekty zamûfiené na práci s romsk˘m etnikem a mládeÏí ohroÏenou so-

ciopatogenními jevy
2) Mobilní radarové zafiízení VIASIS 3000 s pfiídavn˘m optick˘m svûtlem
3) Modernizace pultu centralizované ochrany (MP)
4) Bikepark

5) Multiplexer - druhá fáze propojení MKMS a O¤ PâR v Pfierovû
❖ schválila zabezpeãení oslav roku 2004 - organizaãní komisi na zaji‰tûní oslav

ve sloÏení: pfiedseda: ing. Jifií Lajtoch, ãlenové: JUDr. Otakar ·i‰ka, Oldfii‰ka
Sedláãková, Franti‰ek Kavka, Rudolf Neuls, ing. Pavel Suchánek, Alois Ka-
ras, Edita Hausnerová, Mgr. Bohuslav Pfiidal, Mgr. Elena Grambliãková,
JUDr. Mgr. Petr Holánek, Richard Bdinka, Fany Vrbová

❖ schválila zapojení mûsta Pfierova do kampanû „Vlajka pro Tibet“ a uloÏila od-
boru majetku dne 10. bfiezna 2004 vyvûsit na budovû radnice tibetskou vlajku,

❖ schválila pouÏití znaku mûsta Pfierova na CD „Smyãcové trio Gideon“, které
pfiipravuje k vydání hudební vydavatelství GNOSIS Brno,

❖ schválila poskytnutí dotace ve v˘‰i 50.000 Kã a uzavfiení smlouvy o poskyt-
nutí této dotace mezi mûstem Pfierov a subjektem Gymnázium Jakuba ·ko-
dy, Pfierov na úhradu jízdného, na doprovodného programu a vûcn˘ch cen
úãastníkÛm celostátního kola 53. roãníku Matematické olympiády âR, kte-
rou bude pofiádat Gymnázium Jakuby ·kody Pfierov ve dnech 28. bfiezna -
3. dubna 2004,

❖ schválila uzavfiení Dohody o zabezpeãení spolupráce v oblasti kultury pro
rok 2004, mezi Mûstem Pfierovem a spoleãností Mûstsk˘ dÛm, s. r. o.

❖ uloÏila místostarostce Mgr. Elenû Grambliãkové zab˘vat se pfiipomínkou Ko-
mise hospodáfiského a územního rozvoje ve vûci likvidace odpadních vod
v místních ãástech mûsta Pfierova v souãinnosti s odborem zemûdûlství.

dne 12. února 2004
Zastupitelstvo mûsta Pfierova po projednání

❖ vzalo na vûdomí v˘sledky kontroly vybran˘ch úãelov˘ch dotací poskytnut˘ch
v roce 2002 a uloÏilo Radû mûsta Pfierova fie‰it nedostatky vypl˘vající z pro-
tokolu o kontrole ã. 3/2004,

❖ schválilo úplatn˘ pfievod objektu hotelu FIT  a k nûmu pfiíslu‰ejících nemo-
vit˘ch vûcí z vlastnictví Tenisového sdruÏení Pfierov do vlastnictví Mûsta Pfie-
rova za dohodnutou kupní cenu 62,500.000 Kã za podmínek:
1) Mûsto Pfierov obdrÏí státní dotaci v minimální v˘‰i 70 % nákladÛ na po-

fiízení domova dÛchodcÛ v uveden˘ch nemovitostech (koupû nemovitos-
ti a provedení rekonstrukce budovy)

2) pfiedmûtné nemovitosti nebudou zatíÏeny zástavními právy ani jinak ome-
zena dispoziãní práva s nimi,

❖ schválilo Komplexní souãinnostní program prevence kriminality pro rok 2004
vãetnû dílãích projektÛ prevence kriminality,

❖ schválilo úplatn˘ pfievod nemovit˘ch a movit˘ch vûcí z vlastnictví úpadce -
Pfierovsk˘ch strojíren, a.s. Pfierov do majetku Mûsta Pfierova
Pfievod ve‰ker˘ch nemovit˘ch a movit˘ch vûcí se uskuteãní za kupní cenu,
která odpovídá 25 % ceny uveden˘ch pozemkÛ stanovené dle znaleckého po-
sudku. Po nabytí vlastnického práva k pfiedmûtn˘m nemovit˘m a movit˘m
vûcem mûstem Pfierovem bude jednáno se spoleãností Pfierovská stavební spo-
leãnost, s.r.o., o pfievodu vûci movit˘ch a nemovit˘ch do jejich vlastnictví, vy-
jma nemovitostí, které budou pfiímo dotãeny pfiipravovanou stavbou „PrÛpi-
chu“ - silnice I/55, a to za kupní cenu urãenou dle stejn˘ch podmínek, za ja-
k˘ch nabude nemovité a movité vûci mûsto Pfierov.

❖ schválilo uzavfiení smlouvy o úplatném pfievodu 2 ks listinn˘ch kmenov˘ch
akcií ã. 140-141 spoleãnosti JANA a. s., Pfierov, o jmenovité hodnotû
50.000 Kã/1 akcie, z majetku mûsta Pfierova do vlastnictví ing. Pavla âady,
bytem Pfierov, za cenu 33.000 Kã, tj. 16.500 Kã/1 akcie. Podmínkou pfievodu
akcií je souhlas pfiíslu‰ného orgánu spoleãnosti.

V˘bûr z usnesení Rady a Zastupitelstva mûsta Pfierova

Tak jako kaÏdoroãnû, bude i letos Komise pro obãanské záleÏitosti
pfiipravovat setkání 75let˘ch obãanÛ s pfiedstaviteli mûsta Pfierova.
Vzhledem k velkému poãtu jubilantÛ se uskuteãní tfii setkání. Jubilanti
narozeni v mûsících leden aÏ duben budou pozváni na den 24. bfiezna,
jubilanti narození v kvûtnu aÏ v srpnu se setkají s pfiedstaviteli mûsta
dne 9. ãervna a jubilanti narozeni v záfií aÏ v prosinci budou pozváni na
den 22. záfií. V‰ichni obdrÏí písemnou pozvánku.

Komise pro obãanské záleÏitosti dále zaji‰Èuje:
• 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 2004 oslaví padesát ãi ‰edesát let spoleãného Ïivota.

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

Komise pro obãanské záleÏitosti
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V JiÏní ãtvrti II/13 je to ‰est bytÛ
1+1, v JiÏní ãtvrti II/5 ãtyfii byty 2+1,
v JiÏní ãtvrti I/25 - DPS dva byty (1+1
a 1 garsoniéra), U Strhance 13 - DPS
tfii byty 1+1, ve ·kodovû ulici 33 slou-
Ïí postiÏen˘m obãanÛm dva byty
(1+1 a 2+1), v Seifertovû ulici 21 je-
den byt 3+1. Na posledním zastupi-
telstvu dne 12. února bylo rozhodnu-
to o koupi dal‰ího bezbariérového
bytu na této adrese. V Kozlovské uli-
ci 17 vlastní mûsto 12 bytÛ (osm by-
tÛ 2+1, ãtyfii byty 3+1), U Îebraãky 18
v Domovû-penzionu pro dÛchodce
uÏívají postiÏení obãané dva byty 1+1.
Na to, jaká je potfiebnost tûchto by-
tÛ v souãasné dobû, jsme se zeptali
Jany Krejsové z odboru sociálních
sluÏeb a zdravotnictví.

„Bytové pracovi‰tû odboru sociál-

ních sluÏeb a zdravotnictví Mûsta

Pfierova v souãasné dobû eviduje 37

Ïádostí obãanÛ o uzavfiení nájemní

smlouvy k bytu zvlá‰tního urãení-

bezbariérovû upravenému bytu. Nû-

ktefií Ïadatele jsou sice drÏiteli prÛ-

kazÛ ZTP nebo ZTP/P (zdravotnû tûÏ-
ce postiÏení, pozn. red.), ale ne vÏdy

Dostat se nûkam ven mezi lidi je
pro Ïeny na vesnici, a zejména teì
v zimû, zvlá‰È tûÏké. V âekyni vyfie-
‰ily Ïeny v dÛchodovém vûku tento
problém zaloÏením Senior klubu.
„Pofiád jsme se domlouvaly, hlavnû

pfii nákupech, Ïe se tady nic nedûlá

a nakonec z toho vze‰el nápad zalo-

Ïit Senior klub,“ vzpomíná pfiedsed-
kynû klubu Zdena Vanãurová.

âlenové klubu se z poãátku schá-
zeli dvakrát t˘dnû a teì uÏ jen jed-
nou, vÏdy v pondûlí, kdy se ve spole-
ãenské místnosti v budovû b˘valé
‰koly shromáÏdí dvacet i více Ïen. 

Sdûlit si své problémy, co koho
bolí a tfieba co pfii‰lo po‰tou, je neo-
ficiálním programem kaÏdé z pon-
dûlních schÛzek. V pondûlí 12. led-
na se zvlá‰È na pfietfies pfiítomn˘ch
Ïen dostal Mûstsk˘ úfiad. DÛvodem
byla pfiipomínka jedné ze seniorek,
Ïe na minulém zasedání mûstského
zastupitelstva nebyl pfiítomen Ïádn˘
z ãekyÀsk˘ch obãanÛ a nemûl proto
kdo prosazovat potfiebnou ãástku
z rozpoãtu mûsta na zlep‰ení Ïivota
obyvatel v této místní ãásti Pfierova.
O nedostatcích, které âekyni trápí,
Senior klub informoval v tisku ve-

fiejnost jiÏ loni v kvûtnu. Je to ‰pat-
ná kanalizace, chybûjící vefiejn˘ vo-
dovod, ‰patn˘ stav cest a chodníkÛ,
nedostateãnû udrÏovaná vefiejná
prostranství a co zvlá‰È star‰ím Ïe-
nám chybí, je prodejna, kam by
mohly docházet na nákupy. Na svÛj
dopis dostaly sice z Mûstského úfia-
du odpovûì, ale podle hlasu pfiítom-
n˘ch se jinak v âekyni témûfi nic ne-
zmûnilo. Kritikou ne‰etfiily Ïeny ze
Senior klubu ani na adresu ãlenÛ
místní komise, která by mûla hájit
zájmy jejich vesnice. „Ti by mûli mít

zájem a starat se, jsou mladí. Co my

uÏ stafií,“ míní jedna ze zakládají-
cích ãlenek klubu. „Mûl by si ales-

poÀ nûkdo z mûstského úfiadu obec

projít. Pfierov si uÏ vydláÏdili. âeky-

nû je jim ‰umafuk,“ pfiidávají se dal-
‰í. Oz˘vají se v‰ak hlasy, Ïe Mûstsk˘
úfiad leccos pro âekyni v loÀském
roce udûlal, ale v‰echno nedopadlo,
jak by si ãekyÀ‰tí a moÏná i odpo-
vûdní pracovníci mûstského úfiadu
pfiáli. Je to napfiíklad nekvalitnû
opravená silnice, zatímco podle ná-
zoru pfiítomn˘ch Ïen si za stav
chodníkÛ mohou obãané âekynû
z velké ãásti sami. Zejména fiidiãi
parkující na dlaÏbû chodníkÛ, hlav-
nû u hfibitova. âlenky klubu také

oceÀují snahu podnikatele, kter˘
koupil nákupní stfiedisko Jednoty,
aby zde znovu otevfiel prodejnu.
Podle jejich slov jsou v‰ak poÏadav-
ky na provoz prodejny, jako je bez-
bariérov˘ pfiístup a dal‰í, tak nároã-
né, Ïe nov˘ majitel by ve snaze
otevfiít prodejnu, potfieboval urãitou
pomoc.

MoÏná pro inspiraci ostatním sto-
jí za to se zmínit alespoÀ o nûkte-
r˘ch aktivitách jejich klubu. První
vût‰í akcí klubu byla pfiedloÀská vá-
noãní v˘stava, vloni následovala ve-
likonoãní a opût vánoãní. Klub
uspofiádal zatím jednu zdravotní
pfiedná‰ku a zájezd do olomoucké-
ho divadla na operetní pfiedstavení.
Na tento zájezd finanãnû pfiispûl
mûstsk˘ úfiad, kter˘ také zdarma po-
skytuje ãlenÛm klubu spoleãenskou
místnost k pravideln˘m setkáním.
V tûchto aktivitách chtûjí seniofii
z âekynû pokraãovat a je‰tû je obo-
hatit o spoleãné vycházky. Pofiádání
akcí a fie‰ení problémÛ v‰ak není je-
dinou náplní jejich klubu. V nepo-
slední fiadû se chtûjí pfii sv˘ch setká-
ních odreagovat a to se jim dafií
hlavnû, kdyÏ si na závûr svého pose-
zení v‰ichni zazpívají.

Miroslav Rozko‰n˘

jejich zdravotní postiÏení vyÏaduje

bydlení v bezbariérovém bytû. Nû-

ktefií Ïadatelé si podáním Ïádosti

chtûjí vyfie‰it bytov˘ problém,“ upo-
zornila Jana Krejsová.

„V˘stavba bezbariérovû uprave-

n˘ch bytÛ nebo rekonstrukce stáva-

jících bytÛ na bezbariérové je fi-

nanãnû nákladná záleÏitost. Proto je

tfieba zváÏit, kolik takto upraven˘ch

bytÛ mûsto skuteãnû potfiebuje.

Vzhledem k v˘‰e uveden˘m okolnos-

tem je potfieba, aby Ïadatel pfiedloÏil

odborné posouzení svého zdravotní-

ho stavu od posudkového lékafie

z Okresní správy sociálního zabez-

peãení a získal od nûj potvrzení, Ïe

trpí tûÏkou vadou nosného ústrojí

nebo pohybového ústrojí, která ome-

zuje ve znaãném rozsahu jeho po-

hyblivost ãi pro nevidomost se ne-

obejde bez bezbariérového bytu,“

uvedla Jana Krejsová podmínky pro
získání bezbariérového bytu.

„Od února leto‰ního roku v‰ichni

Ïadatelé o bezbariérov˘ byt obdrÏí

spoleãnû se Ïádostí o takto upraven˘

byt i formuláfi, se kter˘m se dostaví

Mûsto Pfierov má v souãasnosti vybudováno nebo rekon-
struováno 31 bezbariérovû upraven˘ch bytÛ, ve kter˘ch byd-
lí zdravotnû tûÏce postiÏení obãané.

Janu Krejsovou z odboru sociálních sluÏeb a zdravotnictví

Jak postupovat v pfiípadû potfiebnosti bezbariérového bytu?

Chlapi mají hospodu, Ïeny Senior klub

ke svému praktickému lékafii a ten

za finanãní úhradu vyplní uveden˘

tiskopis a postoupí jej posudkovému

lékafii na Okresní správu sociálního

zabezpeãení.

V‰ichni obãané, ktefií mají jiÏ Ïá-

dost zaevidovanou na odboru so-

ciálních sluÏeb a zdravotnictví, ob-

drÏeli zaãátkem února v˘‰e uveden˘

formuláfi s dopisem, ve kterém byli

informování o nutném postupu. Po-

sudkov˘ lékafi Okresní správy so-

ciálního zabezpeãení posoudí zdra-

votní stav a sdûlí odboru sociálních

sluÏeb a zdravotnictví stanovisko

k tomu, zda dotyãn˘ Ïadatel potfie-

buje vzhledem ke svému postiÏení

bezbariérov˘ byt,“ popsala Jana Krej-
sová postup ÏadatelÛ, ktefií potfiebují
získat pro svÛj kvalitní Ïivot tento typ
bytu, a dodala, Ïe teprve po posouze-
ní jejich zdravotního stavu budou
moci vyhodnotit, kolik bezbariéro-
v˘ch bytÛ bude je‰tû v˘hledovû po-
tfieba v mûstû Pfierovû vybudovat ãi
rekonstruovat. ·af

OTÁZKA PRO...

Z MÍSTNÍCH âÁSTÍ

Bezbariérov˘ byt 1+1 v JiÏní ãtvrti II/13 foto Jana Krejsová

âlenky klubu pfii vánoãní v˘stavû v roce 2002, která byla první vût‰í akcí Senior klubu âekynû.



B¤EZEN 2004 STRANA 5

Tyto dokumenty doporuãují po-
stup obnovy historicky nejv˘z-
namnûj‰ích lokalit Pfierova. Vedle
tûchto dokumentÛ odbor rozvoje
dokonãuje pasport památek místní-
ho v˘znamu roztrou‰en˘ch na ce-
lém území mûsta. AlespoÀ o tûch
nejdÛleÏitûj‰ích akcích realizova-
n˘ch v uplynulém roce, které pod-

statn˘m zpÛsobem dotváfiejí obraz
mûsta, nás informovala Mgr. Miro-
slava ·vástová z odboru rozvoje.

„V roce 2003 pokraãovaly práce

na rekonstrukci mûstsk˘ch hradeb.

Obnoveny byly vnûj‰í a vnitfiní

hradby od proluky na Wilsonovû

ulici smûrem k námûstí T. G. Masa-

ryka, a to za finanãního pfiispûní

státu, kter˘ z Programu regenerace

mûstsk˘ch památkov˘ch rezervací

a mûstsk˘ch památkov˘ch zón âR

pfiidûlil mûstu ãástku ve v˘‰i pÛl mi-

lionu korun,“ uvedla Miroslava ·vá-
stová.

„Mezi v˘znamné a mistrnû pro-

vedené investiãní akce je tfieba za-

fiadit práce v parku Michalov, vãet-

nû areálu zahradnictví. Pfiízniv˘

ohlas vefiejnosti mûla nová v˘sadba

na stfiedové ose a zejména rÛÏí v ro-

záriu. Koncem roku bylo dokonãe-

no zajímavû fie‰ené dûtské hfii‰tû na

území b˘valé zahrádkové osady. Po

pomûrnû zdlouhav˘ch jednáních

byl odkryt a restaurován pÛvodní

pískovcov˘ sokl na budovû Mûstské-

ho domu, coÏ je‰tû více podtrhlo je-

ho v˘jimeãnou architekturu,“ jme-
novala dal‰í vût‰í realizované práce.

„Z drobn˘ch sakrálních staveb

byla dokonãena kompletní oprava

hrobky rodiny Psotovy na mûst-

ském hfibitovû v Pfierovû, kde byly

restaurovány i dvû v˘znamné pa-

mátky, a to pomník obûtem nacis-

mu pocházející z roku

1953 od ak. sochafie Vác-

lava Suchomela a pomník

Slavomíra Kratochvíla od

J. Mary (pozn. red.: Slavo-
mír Kratochvíl byl první
obûtí váleãné rakouské per-
zekuce z r. 1914). V mûst-

sk˘ch ãástech byla kom-

pletnû opravena kaple

v Pfierovû-Penãicích, kfií-

Ïe v Pfierovû-L˘skách, Ko-

zlovicích, Pfiedmostí a Pen-

ãicích a restaurován pom-

ník obûtem 1. sv. války

v Dluhonicích,“ vyjmeno-
vala M. ·vástová dal‰í pro-
vedené práce a zároveÀ se
zmínila o neradostném
osudu sochy sv. Jana Nepo-
muckého stojící u silnice
smûrem z Pfierova do Bo-
chofie. Tato kvalitní pískov-
cová plastika z r. 1855 byla
v bfieznu loÀského roku
dosud neznám˘m pachate-

lem zcizena. V souãasné dobû se v‰ak
nepfiedpokládá zhotovení její repliky
a osazení na stávající podstavec.

A které památky jsou na seznamu
oprav pro leto‰ní rok?

„V pfiípadû zaji‰tûní dostateãného

mnoÏství finanãních prostfiedkÛ, a to

pfii vyuÏití státních dotací, by mûla

b˘t realizována celková obnova kap-

le P. Marie stojící u farního kostela

sv. Vavfiince v Pfierovû a dal‰í etapa

obnovy mûstsk˘ch hradeb, a to za

b˘val˘m ml˘nem na Spálenci. Zde

mûsto poãítá s vyuÏitím dotace

z Programu regenerace mûstsk˘ch

památkov˘ch rezervací a mûstsk˘ch

památkov˘ch zón âR,“ podotkla Mi-
roslava ·vástová.

„V mûstském parku Michalov bu-

de dokonãena úprava b˘valé za-

hrádkové osady, která je koncipo-

vána do jednoho celku s úpravami

b˘valé botanické sbírky, kde bude

vytvofiena trvalková zahrada. Ta je

navrÏena jako rastr pravideln˘ch

záhonÛ oddûlen˘ch travnat˘mi pû-

‰inami. Pravidelné fie‰ení je mírnou

Mûsto v oblasti péãe o památky vychází ze tfií dÛleÏit˘ch do-
kumentÛ - Programu regenerace Mûstské památkové zóny Pfie-
rov, kter˘ byl aktualizován v roce 2003, dále Programu rege-
nerace a revitalizace zámku v Pfierovû a tfietím materiálem je
Program regenerace a rozvoje mûstského parku Michalov.

Péãe o památky nestojí na okraji zájmu mûsta
odezvou na b˘valou existenci pafie-

ni‰È a sbírkov˘ch záhonÛ v tomto

prostoru. Trvalkové záhony budou

opatfieny závlahou. S opravou mÛ-

Ïe poãítat i úãelová komunikace

u restaurace, vãetnû odvodnûní

zpevnûné plochy pfied restaurací,“

zmínila se o úpravách v lokalitû par-
ku Michalova.

Miroslava ·vástová se ve svém v˘-
ãtu neopomenula zmínit o pracích,
které ãekají Mûstsk˘ dÛm v souvis-
losti s jeho statick˘m zaji‰tûním. Je
navrÏena oprava a upevnûní ‰tukÛ
v jeho velkém sále.

„Finanãnû nároãné opravy ãekají

pfierovsk˘ zámek. V leto‰ním roce

bude provedeno vodorovné ztuÏení

objektu a rekonstrukce krovu, vãet-

nû v˘mûny stfie‰ní krytiny. Mûsto

Pfierov zaslalo jiÏ v dubnu roku 2001

Ministerstvu pro místní rozvoj Ïá-

dost o podporu projektu, kterou na-

bízel Program podpory regionální-

ho rozvoje hospodáfisky slab˘ch

a strukturálnû postiÏen˘ch regionÛ.

V první fázi rozhodování nebyl pro-

jekt mûsta Pfierova schválen. V po-

lovinû listopadu loÀského roku Mi-

nisterstvo pro místní rozvoj rozhod-

lo o pfiidûlení finanãní dotace ve v˘-

‰i 2,048.000 korun na zabezpeãení

opravy stfiechy zámku. Tyto finanã-

ní prostfiedky musely b˘t v‰ak pro-

investovány jiÏ v roce 2003. Mûsto

Pfierov nebylo v‰ak schopno v roce

2003 projekt uskuteãnit, protoÏe

bylo tfieba nejprve vyfie‰it statické

problémy na objektu zámku. To

mûlo za následek pfiesunutí rekon-

strukce krovu a v˘mûnu stfie‰ní

krytiny do roku 2004,“ objasnila
Miroslava ·vástová dÛvody, které
mûly za následek zdrÏení prací na
rekonstrukci zámku.

Jak nás dále informovala, z drob-
nûj‰ích akcí jsou navrÏeny rekon-
strukce památek místního v˘znamu.
Na mûstském hfibitovû bude opraven
centrální kfiíÏ a trojice pomníkÛ -
italsk˘m vojákÛm, prusk˘m vojákÛm
a pomník ze starého hfibitova. Opra-
ven bude i znaãnû po‰kozen˘ ka-
menn˘ kfiíÏ stojící na JiÏní ãtvrti.
Chystá se pfiemístûní a restaurování
hodnotné sochy sv. Jana Nepomuc-
kého v Pfierovû-Pfiedmostí.

·af

Opraven˘ kfiíÏ stojící v Pfiedmostí (na cestû do rokle)

VáÏení a milí ãtenáfii,

protoÏe v poslední dobû se tû‰í stále vût‰ímu zájmu vefiejnosti pohledni-
ce, kalendáfie a publikace pfiiná‰ející snímky na‰eho mûsta z konce 19. a po-
ãátku 20. století, rozhodli jsme se pro vás uspofiádat soutûÏ zamûfienou na
poznávání star˘ch snímkÛ Pfierova. Poãínaje tímto ãíslem uvefiejníme vÏdy
jednu fotografii s otázkou. Správnou odpovûì spoleãnû se svou adresou
nám za‰lete vÏdy do 10. dne daného mûsíce na adresu: Redakce Pfierov-
ské listy, Mûstsk˘ úfiad, námûstí T. G. Masaryka 2, 750 00 Pfierov nebo
hoìte do schránky pfiipravené v Mûstském informaãním centru v Krato-
chvílovû ulici. Na obálku pfiipi‰te heslo SOUTùÎ. Ze správn˘ch odpovûdí
vylosujeme kaÏd˘ mûsíc jednoho v˘herce, kter˘ od nás obdrÏí kniÏní pub-
likaci. Jméno v˘herce zvefiejníme v pfií‰tím ãísle Pfierovsk˘ch listÛ.

Dne‰ní otázka zní: Znáte název tohoto jiÏ neexistujícího
pfierovského objektu?

SoutûÏ Poznáte, co je na fotografii?



Veletrh ¤EMESLO - âESKÁ DEVIZA
Organizátoři záměrně označili řemeslný veletrh přívlastkem „Česká deviza“,

protože jeho rozmach v posledních třinácti letech vrátil tradici českého řemes-
la do dob první republiky, kdy bezprostředně s řemeslnou výrobou souviselo
ocenění pro české ruce hodnocením - zlaté. Nabídka na trhu nářadí a nástrojů
pro řemeslníky je v dnešní době zastoupena desítkami tisíc výrobků.

I. ročník veletrhu ŘEMESLO - ČESKÁ DEVIZA proběhne v pavilonu G ve
dnech 28. - 29. března, denně od 9 do 18 hodin. V rámci veletrhu bude za-
jištěn doprovodný program. V semináři se malí a střední podnikatelé dozvědí
aktuální informace o změnách v živnostenském zákonu a přípravě ČR na vstup
do Evropské unie.
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„Roz‰ífiení si vyÏádalo autobuso-

vé nástupi‰tû v Pfiedmostí ulici Hra-

nické, které bylo financováno ãást-

kou ãtvrt milionÛ korun. Na ulici

Bezruãovû byl vybudován sjezd

u vstupu do parku Michalov. Tato

akce pfii‰la na 220 tisíc korun. Mezi

akce, které se vÏdy setkají s povdû-

kem ze strany obãanÛ, patfií stavby

a opravy chodníkÛ, jak tomu bylo

v loÀském roce v ulici U tenisu, JiÏ-

ní ãtvrti II/5, Osmeku, Za ml˘nem 5

a ulici ·kodovû v celkové ãástce

zhruba jednoho milionu korun,“ vy-
jmenovala Svatava Doupalová a po-
znamenala, Ïe rekonstrukce nebo ji-
né úpravy chodníkÛ jsou zafiazovány
do plánu na základû poÏadavkÛ
a podnûtÛ obyvatel.

„Instalace nového vefiejného

osvûtlení byla provedena v ulici

Kainarovû a v místní ãásti Vinary-

-Skalka. V parku Michalov byl re-

konstruován hudební altán. Tato

stavba si vyÏádala ãástky 650.000

korun. PÛvodnû se poãítalo pouze

s v˘mûnou nûkter˘ch dfievûn˘ch

prvkÛ, ov‰em po odkrytí bylo zji‰-

tûno, Ïe nosná konstrukce je v ha-

varijním stavu a bylo nutno posta-

vit zcela novou stavbu. V místní

ãásti L˘sky bylo vybudováno nové

hfii‰tû pro malou kopanou a v le-

to‰ním roce bude stavba dokonãe-

na realizací víceúãelového hfii‰tû

a úpravou okolí. Na podnût obyva-

tel ulic Mikulá‰kovy a Svornosti na

sídli‰ti Kopaniny zde bylo vybudo-

váno hfii‰tû s hracími prvky pro

men‰í dûti, které je oploceno níz-

k˘m dfievûn˘m potem, aby se za-

mezilo pfiístupu psÛ. Dále byla

opravena nádrÏ ka‰ny Pod valy

a instalováno technologické zafií-

zení na fontánu Haná, která jiÏ by-

la nûkolik let mimo provoz,“ za-
konãila Svatava Doupalová krátk˘
v˘ãet rozsáhlej‰ích akcí, které byly
realizovány v roce 2003. 

Pochopitelnû jsme se zajímali,
které stavební úpravy jsou zahrnu-
ty do plánu prací na rok 2004.

„Bude provedena úprava komu-

nikace z ulice Osmek, dále se poãí-

tá s opravami zábradlí mostkÛ

v Penãicích a L˘skách. Úprava ãe-

ká komunikace v Újezdci v ulici

Hlavní. Pracovat se bude na obra-

ti‰ti autobusÛ MHD v ulici Osmek.

Na nové chodníky se mohou tû‰it

obyvatelé ulic Al‰ovy, Sokolské, Os-

meku, Kozlovic, Îeravic. Rekon-

strukci si vyÏádá chodník v ulici

Pfiíãní, kter˘ byl zniãen po povod-

ni. V plánu je odvedení povrcho-

v˘ch vod místní komunikace v uli-

ci Teliãkovû v Pfiedmostí, odvedení

de‰Èov˘ch vod v lokalitû V ãerném

v ulici 9. kvûtna, instalace nového

vefiejného osvûtlení v ulici Al‰ovû

a Újezdci. V leto‰ním roce bude

provedena demolice kontejnero-

v˘ch stání v ulici Vsadsko, tfi. 17. li-

stopadu, U tenisu a Sokolské a zb˘-

vá dokonãit hfii‰tû v L˘skách,“ uza-
vfiela v˘ãet plánovan˘ch stavebních
úprav Svatava Doupalová.

Mimo uvedené stavební práce za-
ji‰Èuje odbor majetku mûsta, oddû-
lení správy a provozu ostatního ma-
jetku dal‰í ãinnosti, a to napfiíklad

kácení dfievin, realizuje nové v˘-
sadby, opravy a rekonstrukce dût-
sk˘ch hfii‰È, opravy vefiejn˘ch roz-
hlasÛ v místních ãástech, ãi‰tûní
svodnic, zadávání vypracování pro-
jektov˘ch dokumentací, vyfiizování
podnûtÛ obãanÛ a dal‰í.

·af

Bude opraven˘ právû ’vá‰‘ chodník?

Dne 21. ledna 2004 náhle zem-
fiela ve vûku 78 let populární pfie-
rovská ko‰íkáfika a atletka Alena
Calábková, rozená Sigmundová.
Je‰tû v fiíjnu loÀského roku pomá-
hala pfii organizaci chodeckého
mistrovství na 50 km v Pfierovû. Ja-
ko ãlenka druÏstva Ïen SK Pfierov,
pak Sokol Pfierov a Spartak Pfierov
bûhala sprinty, pozdûji organizova-
la atletiku a byla rozhodãí II. tfiídy.
Byla ãlenkou druÏstva Ïen, které
získalo v roce 1949 mistrovsk˘ titul
druÏstev, startovala také v ãervenci

Vzpomínka

foto Svatava Doupalová

Alena Calábková (druhá zleva) jako jedna z rozhodãích pfii Silvestrovském bûhu
31. 12. 2001. Vlevo od A. Calábkové Jaroslav Králík, vpravo Ladislav Calábek,
ing. Jifií ·evãák a Eduard ·matlák.

Oddûlení správy a provozu ostatního majetku odboru ma-
jetku zajistilo v minulém roce realizaci fiady uÏiteãn˘ch in-
vestiãních akcí. O bliÏ‰í informace alespoÀ k nûkter˘m z nich
jsme poÏádali Svatavu Doupalovou z odboru majetku.

1945 v Bratislavû na juniorsk˘ch
mistrovstvích republiky a stala se
první ãeskoslovenskou juniorskou
mistryní po válce v bûhu na 60 met-
rÛ i jako ãlenka mistrovské ‰tafety
na 4 × l00 metrÛ ve sloÏení Sig-
mundová, Valentová, ·armanová,
·icnerová. Byla také ãlenkou ‰tafet,
které pfiekonaly ãs. rekord na
4 × 100 m Ïen, 4 × 100 m, 4 × 60 m
a 4 × 50 metrÛ dorostenek star‰ích.
Pfierovsk˘m atletÛm bude její obû-
tavá práce chybût.

JUDr. Jan Jirka
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screeningovou mamografii. Vy-
hlá‰ka dokonce pfiímo ukládá po-
vinnost gynekologÛm i praktick˘m
lékafiÛm posílat Ïeny zmínûné vû-
kové kategorie jednou za dva roky
na tento druh vy‰etfiení. Îeny mlad-
‰í 45 let si mohou zaÏádat o pro-
hlídku prsÛ na mamografu jednou
za rok, ov‰em s nutností samy si ho
uhradit. Zeptali jsme se doktora Ja-
na Nováka, v ãem spatfiuje v˘hody
právû tohoto druhu vy‰etfiení prsu.

„Na‰í snahou je operovat rakovi-

nu prsu je‰tû v nehmatném stadiu.

Tuto moÏnost nám právû zaruãuje

vy‰etfiení na mamografu. Zachy-

cuje rakovinu prsu v jejím nejra-

nûj‰ím stadiu, kdy není moÏné ji-

n˘m vy‰etfiením nádor diagnos-

tikovat. Navíc pfii tomto vy‰etfiení

je v˘hodou moÏnost srovnání ak-

tuálního snímku se zobrazením

star‰ího data. Ov‰em pfiece jenom

bych chtûl upozornit, Ïe vy‰etfiení

na mamografu není vhodné pro

snímkování mlad‰ích Ïen, které

je‰tû nepfiicházejí do pfiechodu. Vy-

povídací hodnota mamografie je

totiÏ pro charakter mléãné Ïlázy

nízká. V prÛbûhu menstruaãního

cyklu dochází ve tkáni mléãné Ïlá-

zy k vytváfiení i zanikání bunûk,

prs se tvarovû i uvnitfi tkánû mûní

a stanovení diagnózy rakoviny se

stává velmi obtíÏné. Mlad‰í Ïeny

mají moÏnost se nechat vy‰etfiit

ultrazvukem, kter˘ naprosto neza-

tûÏuje organismus a navíc i z eko-

nomického hlediska je mnohem

pfiíznivûj‰í,“ zdÛraznil Jan Novák.
„Rakovina prsu je rakovinou ci-

vilizovan˘ch zemí. Incidence, kte-

rá udává poãet nov˘ch onemocnû-

ní za jeden rok v pomûru ke stu

tisícÛm obyvatel, uvádí zajímavá

ãísla. V âeské republice pfiipadá na

100 tisíc Ïen 87 onemocnûní rako-

vinou prsu, v Holandsku je to 130

onemocnûní, v Americe dokonce

140 pfiípadÛ onemocnûní na sto ti-

síc obyvatel, zatímco v Angole je

zaznamenáno pouh˘ch 8 pfiípadÛ

rakoviny prsu na udan˘ pomûr,“

konstatoval moÏná ne aÏ tak pfie-
kvapující skuteãnost Jan Novák
a poskytl nám bliÏ‰í vysvûtlení.

„Zcela jasnû je totiÏ prokázaná

souvislost onemocnûní rakovinou

prsu s poãtem menstruaãních cyk-

lÛ. Opakovaná tûhotenství a ná-

sledné dlouhé kojení je prevencí

proti rakovinû. V civilizovan˘ch ze-

mích s vysokou Ïivotní úrovní Ïe-

ny mají fiadu dÛvodÛ, proã mít dí-

tû v pozdûj‰ím vûku, ãasto aÏ po

tfiicítce. Dále se zdá b˘t jasné, Ïe

zaãíná pfievaÏovat snaha mít pou-

ze jedno dítû v rodinû a Ïeny navíc

kojí pomûrnû velmi krátkou dobu,“

poukázal Jan Novák na stávající
trend v plánovaném rodiãovství
charakteristick˘ pro vyspûlé zemû.

„V poslední dobû dochází k zá-

sadnímu pfiehodnocení hormonál-

ní substituãní léãby pro Ïeny v pfie-

chodu. Poslední odborné studie

ukazují, Ïe pokud lékafii ji pfiedepi-

sují po dobu del‰í neÏ pût let, mÛ-

Ïe se vedle v˘skytu rakoviny v ro-

dinû i ona stát rizikov˘m faktorem;

pochopitelnû jiná je situace, pokud

musel b˘t pfiechod vyvolán umûle

nezbytn˘m operaãním zákrokem

u mlad‰ích Ïen - tam je na místû,“

upozornil Jan Novák.
„Z lékafiské strany, to znamená

zaji‰tûní kvalitních odborn˘ch lé-

kafiÛ i moderních pfiístrojÛ, má pfie-

rovská nemocnice vysokou úroveÀ.

BohuÏel stále zji‰Èujeme nezájem

o preventivní vy‰etfiení ze strany

tûch, kter˘ch se problém nejvíce t˘-

ká - samotn˘ch Ïen. To, co postrá-

dám, je pozitivní motivace, pfiíklad

znám˘ch osobností, a to pfiedev‰ím

uÏ v oblasti prevence. Také se do-

mnívám, Ïe zlep‰ení situace by na-

pomohlo i to, Ïe pravidelná vy‰et-

fiení na mamografu by zaji‰Èoval

a ’kontroloval‘ zamûstnavatel,“ vy-
slovil Jan Novák svou pfiedstavu, jak
zlep‰it souãasn˘ neradostn˘ stav. 

A Ïe by Ïeny opravdu nemûly pod-
ceÀovat skuteãnost, potvrzuje sou-
ãasn˘ trend nárÛstu nepfiízniv˘ch
rakovin prsu. Jedná se o nejãastûj‰í
druh rakoviny. Za posledních 20 let
se jeho ãetnost zdvojnásobila. Po-
chopitelnû zde nejvíce je na místû
konstatování, Ïe vãasná léãba rovná
se nadûje na úspûch.

Eva ·afránková

Pozn. red.: Mamologická ordinace
pfii chirurgickém oddûlení NsP
v Pfierovû je otevfiena kaÏdou stfie-
du v dobû od 13 do 14 hodin.

Program primární prevence - rakovina prsu

Téma na‰eho povídání sice ne-
patfiilo k nejpfiíjemnûj‰ím, ale je tfie-
ba hlavnû v my‰lení Ïen je odtabui-
zovat, protoÏe se stává bohuÏel stále
aktuálnûj‰ím - jedná se o rakovinu
prsní Ïlázy. Kdo pozornû ãetl ná‰
vstupní rozhovor s MUDr. Vítem
Stokláskou, neunikl mu v˘straÏn˘
fakt, Ïe právû mortalita v pfiípadû
nádorÛ prsu v posledním desetiletí
v na‰em okrese pfiekroãila celore-
publikov˘ prÛmûr. Nûkolik otázek
jsme nejprve poloÏili MUDr. Petru
Vojáãkovi, CSc.

âím si vysvûtlujete, Ïe právû Pfie-
rovsko patfií k tûm oblastem v na-
‰í republice, které mají nejvy‰‰í
úmrtnost na onemocnûní rakovi-
nou prsu?

Nedá se fiíci, Ïe pfiíãin, které ve-
dou k nastartování a rozvinutí ra-
koviny prsu, je na Pfierovsku více ãi
podmínky pro toto onemocnûní
jsou zde „pfiíznivûj‰í“. Faktem
ov‰em zÛstává, Ïe kdybych srovnal
pfierovsk˘ a olomouck˘ region, kde
jsem dfiíve pracoval, musím kon-
statovat, Ïe v Pfierovû se setkáváme
s daleko vût‰ím poãtem Ïen s velmi
pokroãil˘m stadiem tohoto one-
mocnûní. Ov‰em vysvûtlení je jed-
nodu‰‰í - hlavní pfiíãinu toho mu-
síme vidût pfiedev‰ím v tom, Ïe
Ïeny Ïijící v odlehlej‰ích obcích
spádové oblasti pfierovské nemoc-
nice oddalují náv‰tûvu lékafie i prá-
vû z dÛvodu obtíÏnûj‰í a ãasovû ná-
roãnûj‰í dostupnosti odborného
vy‰etfiení. Net˘ká se to Ïen pfiímo
z Pfierova a jeho blízkého okolí.

MÛÏete uvést nûjaká konkrétní ãís-
la v souvislosti s tímto druhem
onemocnûní?

KaÏdoroãnû jen na chirurgickém
oddûlení pfierovské nemocnice je
operováno asi 200 Ïen s onemoc-
nûním prsu. U 70 z nich se prokáÏe
rakovinné bujení.
Jaké máte v˘sledky v léãení rako-
viny prsu na va‰em oddûlení?

Úspû‰nost léãby závisí v první fia-
dû na stadiu onemocnûní, se kte-
r˘m pfiijde Ïena do nemocnice na
operaãní zákrok. Tato stadia se roz-
li‰ují podle velikosti nádorÛ a po-
stiÏení lymfatick˘ch uzlin. Îeny,
které pfiijdou s mal˘m nádorem
v prÛmûru do dvou centimetrÛ, kdy
mluvíme o prvním stadiu, mají ví-
ce neÏ padesátiprocentní ‰anci na
definitivní vyléãení. Îeny s rozsáh-
l˘mi nádory, s v˘razn˘m postiÏe-
ním uzlin nemají ‰anci na dlouho-
dobé pfieÏití témûfi Ïádnou.
Zavedli jste v poslední dobû nûjaké
nové moderní metody léãby?

S pomocí grantového programu
mûsta Pfierova zakoupila nemocni-
ce peroperaãní gamadetekãní son-
du. Tento pfiístroj nám pomáhá bû-
hem operace pfiesnû urãit rozsah
nádoru a postiÏení uzlin, ãímÏ
umoÏÀuje velice individuální v˘kon
u kaÏdého onemocnûní. S vyuÏitím
tohoto pfiístroje v˘znamnû stoupá
poãet záchovn˘ch operací prsu - to
znamená, Ïe radikální odstranûní
nádoru nemusí pro Ïenu znamenat
odstranûní celého prsu. Tento ná-
kladn˘ pfiístroj, jehoÏ cena se blíÏí
hodnotû jednoho milionu korun, se
pouÏívá zatím pouze na nûkolika
pracovi‰tích v âeské republice.
Co byste chtûl touto cestou pora-
dit na‰im ãtenáfikám?

Bylo by dobré, aby v‰echny Ïeny
vûnovaly pozornost jak˘mkoliv
zmûnám v mléãné Ïláze a pfii‰ly se
sv˘m onemocnûním co nejdfiíve.
I s touto zákefinou chorobou doká-
Ïeme v takovém pfiípadû úspû‰nû
bojovat. Právû vãasná diagnostika
onemocnûní touto stále jednou
z nejobávanûj‰ích chorob je pro
zdraví a následnou kvalitu Ïivota
Ïen nejdÛleÏitûj‰í.

Od záfií minulého roku plnû hra-
dí Ïenám ve vûku od 45 do 69 let
zdravotní poji‰Èovny tak zvanou

V rámci programu primární prevence, kter˘ vypracovali
ãlenové zdravotnické komise, jsme pfiipravili do bfieznové-
ho ãísla rozhovor s MUDr. Petrem Vojáãkem, CSc., primá-
fiem chirurgického oddûlení pfierovské nemocnice a MUDr.
Janem Novákem, kter˘ vede mamologickou poradnu pfii chi-
rurgickém oddûlení pfierovské nemocnice.

MUDr. Petr Vojáãek, CSc. (foto Jan âep)

MUDr. Jan Novák (foto Jan âep)
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a vypou‰tûním do volné pfiírody. Nejvût‰í úspû-
chy zaznamenali v chovu kriticky ohroÏen˘ch
druhÛ sov a dravcÛ (sova pálená, s˘ãek obecn˘,
sokol stûhovav˘ a raroh velk˘). Pfiipraven je zá-
chrann˘ program na chov orla skalního. Ve spo-
lupráci s myslivci se vûnují záchrann˘m chovÛm
koroptve polní. V˘stava zÛstane trvalou souãás-
tí expozice Ptáci âeské republiky a potrvá do
31. prosince 2004.

Îivot v tekoucích vodách
Potoky a fieky jsou nedílnou souãástí krajiny,

ve které Ïijeme. Co víme o svûtû pod zvlnûnou
hladinou? Jaké kde Ïijí
ryby? Kam jít za vodní-
mi rostlinami? Co Ïije
na dnû potoka ãi fieky?
âím na‰e toky zneãi‰-
Èujeme a naru‰ujeme?
Odpovûdi na tyto a dal-
‰í otázky najdete na v˘-
stavû o Ïivotû v tekou-
cích vodách, která je
dílem pracovníkÛ Vlas-
tivûdného muzea v ·um-
perku. V˘stava podává
textové i obrazové in-
formace na ‰esti dvou-
strann˘ch panelech. Ty-

to informace jsou doplnûny i ukázkami sítí
a dal‰ích pomÛcek pro lov a sbûr ÏivoãichÛ z to-
kÛ a na mûfiení nûkter˘ch faktorÛ prostfiedí,
akváriem s Ïiv˘mi rybami a nûkolika mal˘mi dó-
zami s drobn˘mi Ïivoãichy z tÛní, které jsou sou-
ãástí pofiíãní krajiny. Najdeme zde také ukázky
umûlecké tvorby, inspirované fiekami a dûtsk˘
koutek. V˘stava potrvá do 30. ãervna 2004.

V˘stavy v Moravské ornitologické stanici Mu-
zea Komenského v Pfierovû budou pfiístupny spo-
leãnû se stálou expozicí Moravské ornitologické
stanice ve v‰ední dny mimo pondûlí od 8 do
16 hodin, v sobotu a nedûli od 9 do 17 hodin.

RNDr. Franti‰ek Hanák,
Muzeum Komenského

Moravská ornitologická stanice
zahajuje jarní sezonu nûkolika v˘stavami

Ptáci na po‰tovních známkách
Autor v˘stavy ing. Adolf Goebel, Ph.D. zaãal

sbírat po‰tovní známky pfied více neÏ ãtyfiiceti le-
ty a zamûfiil se pfiedev‰ím na známky zobrazují-
cí zvífiata. Ptáci jsou velmi ãast˘m motivem po‰-
tovních známek a mnohého asi pfiekvapí, Ïe jen
v âeskoslovensku a v âeské republice bylo tako-
v˘ch známek vydáno témûfi sedmdesát. Na v˘-
stavu bylo vybráno pfies 270 známek z 39 zemí
svûta. Zobrazují 70 ptaãích druhÛ, které se vy-
skytují i na území âeské republiky. V˘stava byla
pfiipravena ve spolupráci s Moravsk˘m ornitolo-
gick˘m spolkem, kter˘ je partnerskou organiza-

cí âeské spoleãnosti ornitologické. Kromû zná-
mek jsou vystaveny i ukázky ar‰íkÛ, obálek
prvního dne (FDC) a analogick˘ch pohlednic
(CM). V˘stava potrvá do 30. ãervna 2004.

Ekologie ptákÛ
Tato v˘stava seznámí náv‰tûvníky s ekologic-

k˘mi v˘zkumy v ornitologii, které v âeské re-
publice organizují âeská ornitologická spoleã-
nost a âesk˘ svaz ochráncÛ pfiírody. Velká
pozornost je vûnována záchranû drav˘ch ptákÛ
a sov. Na stfiední a severní Moravû se dlouhodo-
bû vûnuje této práci Stanice pro záchranu Ïivo-
ãichÛ v Barto‰ovicích. Mimo záchranu handica-
povan˘ch ÏivoãichÛ se zab˘vá také jejich chovem

1. bfiezna budou zahájeny v Moravské ornitologické stanici Muzea Komen-
ského v Pfierovû tfii v˘stavy, které pfiiblíÏí motivy s obrázky ptákÛ na po‰tovních
známkách, ekologii ptákÛ vãetnû jejich ochrany a historie ornitologie v âeské
republice a seznámí nás s Ïivotem v tekoucích vodách a jeho v˘zkumem.

A jak nám fiekl ing. Ladislav Petrovsk˘, zástupce
fieditele Mûstské policie v Pfierovû, k vytvofiení in-
ternetov˘ch stránek je pfiivedla i zku‰enost, Ïe ob-
ãané chtûjí naãerpat informace pfiímo u zdroje a pfii-
tom sedût u svého poãítaãe doma.

„Z jedenácti oblastí jsme pro obãany vyãlenili

’lampárnu‘, kde mají moÏnost komunikovat s mûst-

skou policií prostfiednictvím ’online poradny‘. V ní

je prostor pro dotazy, pfiipomínky a námûty, které

budou smûfiovat ke zkvalitnûní práce mûstské po-

licie. Pokud ale nalezneme vulgární pfiíspûvky, tak

je samozfiejmû vymaÏeme. Odpovûdi budou zvefiej-

nûny v co nejkrat‰í moÏné dobû, pokud moÏno do

deseti dnÛ, protoÏe stráÏník, kter˘ bude reagovat

na dotazy, slouÏí na smûny. Souãástí lampárny je

rubrika ’StráÏník radí‘, kde lze nalézt pfiíspûvky za-

mûfiené na nejãastûj‰í oblasti zájmÛ obãanÛ.

Druhou oblast, ve které lze naãerpat ãerstvé in-

formace, pfiedstavují ’Aktuality‘. Mají trojí zamû-

fiení - plánované akce, mûsíãní statistiku a ãlánky

pro média. V první budeme zvefiejÀovat akce, kte-

ré se pfiímo dot˘kají jak ãinnosti mûstské policie,

tak i mûsta Pfierova, napfiíklad s loni budovan˘m

rondelem na Velké DláÏce a s tím spojen˘m usmûr-

Àováním provozu na pozemních komunikacích. Do

ãlánkÛ pro média proniknou nejvût‰í ’‰peky‘ z v˘-

konu sluÏby, jejichÏ poãet bude rychle narÛstat.

Myln˘ dojem mnoha obãanÛ, Ïe stráÏník pÛso-

bí pouze represivnû, nabouráme rubrikou ’Preven-
ce‘. V ní se lze doãíst mimo jiné o zaãátcích pre-

ventivní skupiny, o pfiedná‰kách na základních

i matefisk˘ch ‰kolách, o ãinnosti krouÏku mladého

stráÏníka Rexáci.

Obãané, jeÏ neznají nebo si nezapamatovali pÛ-

sobnosti regionÛ a k nim pfiidûlen˘ch stráÏníkÛ,

ktefií vykonávají v urãit˘ch dnech zv˘‰en˘ dohled

nad dodrÏováním vefiejného pofiádku, najdou in-

formace v oblasti ’Profil - pÛsobnost‘.
Ostatní informace, které dokreslují ãinnost mûst-

ské policie, si mohou obãané pfieãíst pod názvem

’Historie‘, ’Zákony‘, ’Záchranáfii‘, ’Technika‘, ’V˘-
cvik‘ a ’Psi‘,“ vyjmenoval alespoÀ nûkteré pravidel-
né „rubriky“ Ladislav Petrovsk˘ a vyslovil pfiesvûd-
ãení, Ïe vytvofiené www stránky budou slouÏit k vût‰í
informovanosti vefiejnosti a zároveÀ roz‰ífií známé
komunikaãní kanály: telefony 581 219 900-1, nou-
zová linka 156, kanál ã. 9 na civilní radiostanici, te-
lefonní linka pro sluchovû postiÏené 606 657 767
a e-mail: policie@mu-prerov.cz. ·af

Internetové stránky
mûstské policie

Mûstská policie Pfierov od 1. ledna
leto‰ního roku zprovoznila své inter-
netové stránky - www.mpprerov.cz.
Hlavním dÛvodem tohoto kroku byla
snaha pfiiblíÏit práci stráÏníkÛ stále
‰ir‰í skupinû obyvatel, samozfiejmû
pfiedev‰ím té, jejímÏ „denním chle-
bem“ je práce s internetem. 

Horské ptactvo na známkách (obálka prvního dne)

V prostorách galerie zámku na Horním námûstí v Muzeu J. A. Komenského se v dobû od 3. bfiez-
na do 2. kvûtna uskuteãní reprezentaãní v˘stava ÏákÛ v˘tvarného oboru, která se v podobném roz-
sahu jiÏ fiadu let nekonala. V˘stava bude pfiedstavovat práce ÏákÛ v‰ech vûkov˘ch skupin, od pfiíprav-
né v˘tvarné v˘chovy (6-7 let) po II. stupeÀ studia (19-20 let), z pfiedmûtÛ bude zastoupena plo‰ná,
prostorová, objektová a akãní tvorba. Vystaveny budou práce kresebné, malífiské, grafické, koláÏe,
modelování a v˘tvarné objekty z nejrÛznûj‰ích materiálÛ ÏákÛ ze tfiíd uãitelky Slavomíry Foretové
(vedoucí odboru), Mgr. Svûtlany La‰ákové a uãitele Vladislava âasty.

Souãasnû budou vystavovat své práce také Ïáci v˘tvarného oboru z hranické ZU· ze tfiíd uãitelky
Renaty AmbrÛzové jako podûkování za pfiedloÀskou v˘stavu na‰ich ÏákÛ v Hranicích. VernisáÏ v˘-
stavy se bude konat ve stfiedu 3. bfiezna v 17 hodin v galerii Muzea Komenského. Vystoupí Klari-
netové kvarteto ÏákÛ hudebního oddûlení ZU·.

V˘stava prací ÏákÛ v˘tvarného oboru
Základní umûlecké ‰koly Bedfiicha Kozánka
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Cenu mûsta Pfierova „za pfiínos k rozvoji hudební kultu-
ry“ pfievzala 28. fiíjna 2003 spolu s dal‰ími osobnostmi kul-
turního Ïivota také pûvecká a hlasová pedagoÏka, PhDr. Lud-
mila Zapletalová, jejíÏ odborná ãinnost se váÏe nejen
k Olomouci, kde pracovala, ale také k rodnému mûstu Pfie-
rovu, kam se vÏdycky ráda vrací.

Do Pfierova se vÏdycky ráda vracím

Práci hlasového pedagoga a v˘u-
ce zpûvu vûnovala cel˘ svÛj Ïivot
a její láska k hudbû má hluboké ro-
dové kofieny. Po maturitû na pfie-
rovském gymnáziu a po studiu na
Filozofické fakultû Univerzity Pa-
lackého v Olomouci uãila na hu-
debních ‰kolách v Pfierovû, Opavû

a Olomouci a za více neÏ 40 let vy-
chovala fiadu vynikajících ÏákÛ.
Jsou mezi nimi známí herci, zpû-
váci a také uãitelé. V r. 1972 sloÏila
na Karlovû univerzitû v Praze rigo-
rózní zkou‰ku. Zasedala v porotách
pûveck˘ch soutûÏí a ãasto pfiedná-
‰ela o pûvecké a hlasové v˘chovû.
Byla hlasovou poradkyní Pûvecké-
ho sboru Pfierub (Pfierov), Pûvecké-
ho sboru P. J. Vejvanovského (Kro-
mûfiíÏ) a nûkolik let vedla v Pfierovû
pûvecké kurzy. Po r. 1989 uãila na
Katedfie hudební vûdy Univerzity
Palackého v Olomouci, krátce uãi-
la zpûv na konzervatofii v Kromûfií-
Ïi, ale její odborná práce se váÏe
pfiedev‰ím k oddûlení foniatrie ORL
kliniky v Olomouci.
Paní doktorko, mohla byste na-
‰im ãtenáfiÛm fiíct nûco bliÏ‰ího
o sv˘ch rodov˘ch kofienech?

Tatínek Jan Jirka pfii‰el do Pfie-
rova jako mlad˘ muÏ z Hlinska
v âechách, aby zde pracoval jako
prokurista „Úvûrního spolku záloÏ-
na“, kter˘ tenkrát je‰tû sídlil
v Mûstském domû. Po dostavûní no-
vé budovy se stal prvním fieditelem
banky, která sousedí s pfierovsk˘m

Mûstsk˘m domem. V tomto domû
jsme bydleli. Obyvatele Pfierova
moÏná bude zajímat, Ïe dÛm Pfie-
rovské záloÏny mûl jako první ve
mûstû své etáÏové topení. To byla
tehdy novinka Také rodina mojí
maminky pochází z âech. Do Pfie-
rova pfii‰el dûdeãek z Loun, kdyÏ

mamince byl asi rok, a pracoval zde
jako zahradník. Hospodafiil „na
Louãkách“, kde tenkrát byla velká
zahrada a rybník. Bratrem mé ma-
minky byl Jan Elmer, starosta pfie-
rovského Sokola. Tatínek za války
pomáhal postiÏen˘m rodinám, ale
po pfievratu v roce 1948 mûl z poli-
tick˘ch dÛvodÛ problémy. Ty vyfie-
‰il aÏ jeho pfiedãasn˘ odchod do dÛ-
chodu ze zdravotních dÛvodÛ.
Co vás pfiivedlo k tomu, Ïe jste si
vybrala hudbu jako své povolání?

Tatínek byl hluboce hudebnû za-
loÏen˘. Doma jsme pofiádali rodin-
né koncerty. Otec hrál na housle,
star‰í bratfii na klavír a violoncello
a já jsem zpívala nebo také hrála na
klavír. Maminka, i kdyÏ hudbu mû-
la velice ráda, Ïádn˘ nástroj neo-
vládala a s tetou byly na‰imi poslu-
chaãi. Na vefiejnosti jsme v tomto
rodinném obsazení nikdy nevystu-
povali, ale pfiesto jsme své soukro-
mé hraní brali velice váÏnû. Doma
se konaly také zkou‰ky, tfieba na vá-
noãní koncerty. Na vefiejnosti jsem
vystupovala aÏ jako ãlenka Pûvec-
kého sboru P¤ERUB a od roku 1955
jsem zpívala ve VSMU (VachÛv sbor

moravsk˘ch uãitelek), s nímÏ jsem
za pût let ãinnosti absolvovala nû-
kolik desítek koncertÛ doma a v za-
hraniãí. Ale zvlá‰È ráda vzpomínám
na koncerty s Pûveck˘m triem Pfie-
rubu. Houslov˘ part a sborové par-
ty nám psal pan fieditel Rudolf Ma-
cháãek, znám˘ pfierovsk˘ kulturní
pracovník a správce Muzea Ko-
menského. Na‰e spoleãné vystupo-
vání „tria“ trvalo od roku 1950 do
roku 1956. Z mlad˘ch let nesmím
zapomenout také na úãinkování
s dramatick˘m krouÏkem pfierov-
ského gymnázia. Hráli jsme hodnû
a rádi. UÏ tehdy jsem v Pfierovû po-
znala mnoho pfiátel, na které ráda
vzpomínám.
A co va‰e dráha hudebního peda-
goga?

Po absolvování FF Univerzity Pa-
lackého, obor hudební v˘chova -
nástroj, sólov˘ zpûv, hra na klavír,
jsem do roku 1956 uãila na Základ-
ní umûlecké ‰kole v Pfierovû, ten-
krát to byla „Hudební ‰kola v Pfie-
rovû“. Potom aÏ do r. 1961 jsem ve
stejném typu ‰koly pokraãovala
v Opavû a nejdéle - tfiicet rokÛ -
jsem uãila na Lidové ‰kole umûní
„Îerotín“ v Olomouci. Pfiitom od
roku 1983 jsem vykonávala funkci
hlasové poradkynû Pûveckého sbo-
ru Pfierub. Díky uvolnûní politic-
k˘ch pomûrÛ po listopadu 1989
jsem mohla nastoupit jako peda-
gog na Katedru hudební vûdy a v˘-
chovy Univerzity Palackého v Olo-
mouci, kde jsem uãila ãtyfii roky.
Krátce jsem uãila zpûv také na kon-
zervatofii v KromûfiíÏi, kam mû zva-
li i jako hlasového poradce pûvec-
kého sboru. Tato ‰kola nemá ve
svém zamûfiení v˘uku zpûvu, ale
pro prezentaci ‰koly bylo tfieba po-
moci i s hlasovou v˘ukou.
Pfii pfiedání Ceny mûsta Pfierova

nebylo zmínûno va‰e pÛsobení na
Oddûlení foniatrie ORL kliniky
v Olomouci. Mohla byste nám nû-
jak pfiiblíÏit va‰i práci na klinice?

Myslím, Ïe právû tato moje prá-
ce byla sv˘m zamûfiením ojedinûlá
a snad i v˘znamná. Na klinice jsem
pracovala od roku 1971 jako hlaso-
v˘ pedagog pfii léãení neurodyna-
mick˘ch poruch hlasu. To moÏná
zní trochu sloÏitû, ale pokusím se
to vysvûtlit. Moji klienti byli v‰ich-
ni z fiad lidí, ktefií ve svém povolání
potfiebují hlas jako hudební nástroj
nebo prostfiedek ke komunikaci.
A tento jejich „nástroj“ byl nûjak
po‰kozen. Reedukaci hlasu sv˘ch
pacientÛ jsem se vûnovala v olo-
moucké Fakultní nemocnici pl-
n˘ch tfiicet let. Léãila jsem nejvíce
uãitele, ale i herce, profesionální
zpûváky a také knûze. Tato práce
byla zajímavá a v mnoha ohledech
také tvÛrãí. Nûktefií pacienti pfii‰-
li, kdyÏ témûfi úplnû a dlouhodobû
tak zvanû ztratili hlas, a po urãité
dobû odcházeli zcela vyléãeni.
Funkci hlasového pedagoga zavedl
na kliniku zakladatel olomoucké
foniatrie MUDr. Jan ·irok˘, CSc.
z Pfierova. V sedmdesát˘ch letech
to bylo první klinické pracovi‰tû
v republice, které provádûlo tuto
specifickou léãbu.

Paní Ludmila Zapletalová proÏi-
la a stále se snaÏí proÏívat bohat˘
Ïivot uprostfied sv˘ch nejbliÏ‰ích
v rodinû a v zamûstnání. K jejím zá-
libám patfií kromû hudby také ces-
tování. Nav‰tívila mnoho zemí, ale
v poslední dobû se vûnuje zejména
turistice, sv˘m pfiátelÛm a vnouãa-
tÛm. Urãitému zklamání a bolesti
v Ïivotû, stejnû jako kaÏd˘ z nás, se
nevyhnula ani tato na pohled vy-
rovnaná a spokojená Ïena. 

Miroslav Rozko‰n˘

Rozhovor s pûveckou a hlasovou pedagoÏkou Ludmilou Zapletalovou

Z GALERIE VYZNAMENAN¯CH

V bfieznu konãí v˘tvarná soutûÏ s dopravnû bezpeã-
nostní tematikou DùTI, POZOR, âERVENÁ!, která by-
la vyhlá‰ena zaãátkem leto‰ního roku. Smyslem soutû-
Ïe je upozornit na nebezpeãí na silnicích a ulicích,
která hrozí kaÏdému, kdo nedodrÏuje pravidla silniã-
ního provozu. Úkolem soutûÏících je nakreslit obrázek,
na kterém znázorní situace na pfiechodech pro chod-

ce, na fiízen˘ch kfiiÏovatkách, pfii vystupování z autobusu, na nebezpeãn˘ch
místech, dopravní nehody, práci policistÛ, pracovníkÛ záchranné sluÏby.
Cílem je názornû ukázat, kdo a jaké dûlá chyby.

V˘tvarné kresby a práce nutno odevzdat do 31. bfiezna na Odbor dopra-
vy Mûstského úfiadu Pfierov, Bratrská 34, Pfierov. V‰echny v˘tvarné práce
vyhodnotí odborná porota. Slavnostní teãkou soutûÏe bude vernisáÏ dût-
sk˘ch prací. Úspû‰n˘m autorÛm v‰ech tfií kategorií budou pfiedány diplo-
my a ceny.

Jarmila Kubisová, komise BESIP mûsta Pfierova

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



Ceník plo‰né inzerce v Pfierovsk˘ch listech platn˘ od 1. 2. 2004
Velikost inzerátu ãerná barva ãerná + purpurová barevn˘ inzerát
1 cm2 13 Kã 17 Kã 25 Kã
celá strana (204 x 270 mm) 5.328 Kã 7.104 Kã 10.656 Kã

STRANA 10 B¤EZEN 2004

Rád maloval krajiny a kvûtiny. Lás-
ka k pfiírodû poznamenaly natrvalo
jeho tvorbu. V letech 1905-1908 nav-
‰tûvoval umûlecko-prÛmyslovou ‰ko-
lu v Praze. Poté studoval dva roky na
Akademii umûní v Mnichovû. Toto
studium Franti‰kovi umoÏnil malífi
O. Schmidt z Mnichova, s nímÏ se se-
známil v KromûfiíÏi. Franti‰ek Ziegel-
heim vzpomínal: „Nebylo to pro mne

snadné ani lehké. Na dal‰í studium

nebyly peníze a tak jsem byl nucen

malovat akvarely a posílat je do Pra-

hy obchodníkÛm s obrazy. Tak jsem

si vydûlal alespoÀ na základní obÏivu.

KdyÏ jsem se vrátil z Mnichova do

Pfierova s titulem akademického ma-

lífie, opravoval jsem sgrafita v Tova-

ãovû, Hole‰ovû a Pfierovû. Mûl jsem

rád krajinu kolem Beskyd i na âes-

komoravské vysoãinû…“

Na doporuãení Jifiího Mahena, kte-
r˘ tehdy pÛsobil na pfierovské ob-
chodní akademii, namaloval Ziegel-
heim nûkolik jevi‰tních dekorací pro
divadlo v Brnû a Mladé Boleslavi. Vû-
noval se téÏ figurální tvorbû, pfieváÏ-
nû s církevní tématikou, zachycoval
akvarelem krajinu, Ïivot na venkovû,
zvûfi. Z olejomaleb vynikala kvûtinová
záti‰í, pohled na Beskydy i Hanou
(Pfierovsko, Lipnicko). Zab˘val se ne-
jen v˘tvarn˘m umûním, ale byl ãinn˘
i v kulturním a politickém Ïivotû
v Pfierovû. Pracoval v Sokole, obci le-
gionáfiské, byl ãlenem a jednatelem
divadelního ochotnického spolku Tyl.

Na poãátku 1. svûtové války byl
v Pfierovû odveden jako jednoroãní

dobrovolník k pû‰ímu pluku. Ve vol-
n˘ch chvílích kreslil na lístky zvané
„feldpostky“ Ïánrové v˘jevy z vojen-
ského Ïivota i krajiny. V roce 1916 byl
zajat na Ukrajinû a k soustavné tvor-
bû se jiÏ nedostal. Je‰tû v roce 1916
vstoupil do dobrovolnické Srbské di-
vize v Odûse, pozdûji pfie-
stoupil do ãs. legií v Kyjevû.
Jako legionáfi pro‰el pfies
Penzu, Samaru, âeljabinsk,
Omsk, Jekatûrinburk, zú-
ãastnil se bitvy u Petropav-
lovska a dobytí Omsku. Jako
legionáfi pfiíleÏitostnû malo-
val, zajímal ho Ïivot na Sibi-
fii, v roce 1918 vytvofiil nûko-
lik zábûrÛ v Irkutsku, na
Angafie a u Bajkalu. Pozdûji
se nalodil ve Vladivostoku na
parník President Grant, kte-
r˘ plul pfies Ceylon a Suez
do Evropy. V ãervnu 1920 se
vrátil Záhorsk˘ do vlasti ja-
ko kapitán ãs. armády a roz-
hodl se zÛstat i nadále vojá-
kem z povolání. I cestou po
mofii vyuÏil moÏnosti malo-
vat a ve sv˘ch kresbách za-
chytil Ïivot v pfiístavech a na
ostrovû Ceylon. V letech
1922-1924 absolvoval Vysokou in-
tendantskou ‰kolu v Praze, poté pÛ-
sobil v Olomouci, Bratislavû, Brnû
a opût v Olomouci, kde pÛsobil aÏ do
okupace a likvidace ãs. armády v ro-
ce 1939.

V Olomouci byl starostou sokolské
Ïupy a pfiedsedou jednoty âs. obce le-

gionáfiské. I bûhem své vojenské sluÏ-
by se vûnoval malífiské tvorbû. Ve
20. letech minulého století vytvofiil
sgrafita Oráã s kravami a Rozsévaã na
budovû pfierovské zemûdûlské ‰koly.
âetné kresby vznikly na jeho cestách
v Jugoslávii (1930) a Itálii (1931), kde
ho zaujaly pfiedev‰ím Benátky.

Bûhem 2. svûtové války pob˘val
v Beskydech, na Fren‰tátsku, v roce
1940 se pfiestûhoval s rodinou do Pfie-
rova. Své pfiíjmení Ziegelheim si
zmûnil na Záhorsk˘. Ihned po nástu-

pu okupantÛ byl totiÏ jako legionáfi,
voják a ãlen Sokola vysl˘chán a pro-
následován gestapem. Byl úãastní-
kem odbojového hnutí, v letech 1939
aÏ 1940 pracoval v podzemním hnu-
tí v Olomouci s úkolem pfievzít sprá-
vu mûsta do ãesk˘ch rukou, zúãastnil
se pfierovského povstání. V roce 1941

vystavoval s ak. malífiem Antonínem
Kubátem a ak. sochafiem Franti‰kem
Mádlem v pfierovské sokolovnû. Nûm-
ci sokolovnu obsadili a v˘stava byla
pfiedãasnû uzavfiena. V˘stavu jeho dûl
uspofiádal v roce 1943 pfierovsk˘ Klub
pfiátel umûní. Akce mûla úspûch -
gestapo nespojovalo jméno malífie Zá-
horského s pfiíjmením Ziegelheim.
O rok pozdûji Klub pfiátel umûní vy-
dal publikaci Z tvorby pfierovsk˘ch

v˘tvarníkÛ, v níÏ jsou zafiazeny tfii ob-
razy Záhorského. V roce 1946 uspo-
fiádal Záhorsk˘ v˘stavu kvûtinov˘ch
záti‰í a motivÛ z Vala‰ska, na v˘stavû
Pfierov v minulosti v tomtéÏ roce vy-
stavoval své akvarely z roku 1910, kdy
Ïil v Pfierovû, obrazy s mysliveck˘mi
motivy pfiedstavil na v˘stavû Okresní
myslivecké jednoty v Pfierovû, v Olo-
mouci vystavoval v roce 1947, 1955,
1956 zúãastnil se celostátní v˘stavy
v Brnû apod. Ve své tvorbû zachytil
i tragické momenty a situace z 2. svû-
tové války - obûti Javofiíãské tragédie,
pfierovské povstání a dal‰í. Záhorsk˘
byl téÏ ãlenem Jednoty umûlcÛ v˘-
tvarn˘ch v Praze, od roku 1945 byl
ãinn˘ v Bloku v˘tvarn˘ch umûlcÛ
v Brnû, od roku 1948 ãlenem Dohody
ãs. v˘tvarn˘ch umûlcÛ-realistÛ.

Franti‰ek Záhorsk˘ se malífiskou
tvorbou zab˘val cel˘ Ïivot. V roce
1956 se vrátil zpût do Pfierova, kde
maloval ve svém ateliéru v Partyzán-
ské ul. Zde zemfiel 4. 3. 1979 ve vûku
94 let. Za své celoÏivotní pÛsobení
v armádû obdrÏel fiadu vyznamenání
(Váleãn˘ kfiíÏ 1920, ¤ád Sokola ·tefá-
nikÛv 1920, ¤ád Sv. Anny, Medaile
druhého odboje, ZásluÏn˘ kfiíÏ 1945
a dal‰í).

Vûra Fi‰mistrová (s pouÏitím

údajÛ od A. Pavelkové)

Malífi, rusk˘ legionáfi a voják Franti‰ek Ziegelheim-Záhorsk˘OSOBNOST

Franti‰ek Ziegelheim se narodil 22. 8. 1885 v Lysé nad
Labem, kde nav‰tûvoval obecnou ‰kolu. Od raného dûtství
rád kreslil, vá‰nivû maloval ve ‰kole i doma, zajímal se o pfií-
rodu, zvífiata a pfiedev‰ím lovnou zvûfi.

Franti‰ek Záhorsk˘: Polní kytice

Náklad Pfierovsk˘ch listÛ je 20.700 v˘tiskÛ, distribuce do v‰ech pfierovsk˘ch domácností zdarma.
Uvedené ceny jsou bez 22 % DPH. Zájemci o inzerci mohou získat bliÏ‰í informace na tel. ãísle
581 225 393, e-mail: studio@elan-prerov.cz - Miloslav Fla‰ar a Zdenûk Vymlátil. Adresa: Dluhon-
ská 96 (proti nákladní vrátnici PRECHEZA a. s.)

H n u t í  B r o n t o s a u r u s  D E L F Í N

Zimní lyÏafisk˘ tábor OL·ANKA 6. - 13. 3. 2004
Tábor pro dûti a mládeÏ od 8 do 17 let bude zamûfien˘ na sjezdové lyÏování a snow-

boarding. Po dohodû je moÏná i úãast rodiãÛ. Program zahrnuje i hry v zimní pfiírodû
a pfiedná‰ku Horské sluÏby. Letos novinka - snowtubing.

Místo: Chata Ol‰anka u Starého mûsta pod SnûÏníkem (Velké Vrbno), 2 km od Pa-
prsku, ubytování zaji‰tûno v chatkách pro 4 osoby, pfiímo u vleku. Cena: 2.400 Kã

Informace a pfiihlá‰ky: Karel Jílek, Boh. Nûmce 15, 750 02 Pfierov - tel. 581 207 119,
776 036 046 - e-mail: delfini@quick.cz - web: www.webpark.cz/delfini

C e n t r u m  p r o  v o l n ˘  ã a s  m l á d e Ï e
pofiádá bûhem jarních prázdnin od 7. do 12. bfiezna pro dûti a mládeÏ ve vûku

od 10 do 18 let pobyt v Beskydech

PO STOPÁCH SNùÎNÉHO MUÎE 2004
Pro dûti je pfiipravena spousta her a dle poãasí pochopitelnû bude na programu lyÏová-
ní, bruslení a sáÀkování. Dûti budou ubytovány v základnû mládeÏe Horní Beãva ve vytá-
pûn˘ch chatkách. Strava je pfiipravena ãtyfiikrát dennû. Doprava vlakem na vlastní nákla-

dy (hromadnû), nebo vlastní. Cena ãiní 1.300 Kã vãetnû ubytování, stravy a poji‰tûní.
Pfiihlá‰ky a podrobnûj‰í informace na adrese CVâM, Tyr‰ova 2, Pfierov,

751 24, tel. 581 211 720, 604 680 231, 608 909 916.

Nabídka táborÛ na jarní prázdniny

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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Nov˘ Zéland si vybral jako cílovou zemi své dal‰í v˘pravy
kantor a jiÏ zku‰en˘ cestovatel Zdenûk Zbofiil. Expedici, kte-
ré se mûl pÛvodnû zúãastnit nûkolikaãlenn˘ mezinárodní
t˘m, nakonec absolvoval sám.

Více neÏ pÛldruhého mûsíce doká-
zal zvládat rÛzné drobné i závaÏnûj‰í
problémy spojené s cestou, na kterou
se vydal 24. listopadu a do Pfierova
dorazil 10. ledna. Tentokrát se nevy-
rovnával s úmorn˘mi vedry, která
provázela jeho exotickou cestu do
Afriky v roce 2001, naopak - byl rád,
Ïe pfiípadné nachlazení nevyvolaly
studené de‰tû Severního a JiÏního
ostrova Nového Zélandu. Se ZdeÀkem
Zbofiilem jsme si povídali o jeho zá-
Ïitcích.
Nejprve jsme se zajímali o to, co roz-
hodlo pro volbu právû této krajiny.

Nov˘ Zéland je osamocen˘ ostrov,
kter˘ má jedineãnou a lidmi mini-
málnû naru‰enou krajinu - a to mû
lákalo. Jen zde je‰tû mÛÏete vidût
v prapÛvodní podobû de‰tn˘ prales...
MÛÏete nás podrobnûji informovat
o trase, kterou jste bûhem expedice
absolvoval?

Cestu jsem zahájil v Aucklandu, ze
kterého jsem se vydal na sever do
Rasslu, odkud jsem zamífiil jiÏním
smûrem podél pobfieÏí na poloostrov
Coromandel. Nezapomenutelná byla
krajina národního parku Rotorua
a Tongariro. Z Palmerstonu jsem ce-
stoval vlakem do hlavního mûsta No-
vého Zélandu - Wellingtonu, kde jsem
mûl pfiíleÏitost vidût kino, ve kterém za
pár dní ‰la svûtová premiéra filmu Pán

prstenÛ. 
Dal‰í ãást v˘pravy zaãala zajímavou

plavbou na trajektu mífiícím do Pic-
tonu na JiÏním ostrovû. Podél fieky
Bulle jsem projel dal‰í neménû krás-
n˘ národní park Tasman a dostal se
na Západní pobfieÏí. Pokraãoval jsem
stále jiÏním smûrem do národního
parku Mount Cook a do mûsta Queens-
town. Z Anau jsem projíÏdûl snad nej-
kouzelnûj‰í krajinou, jakou jsem kdy
vidûl, do Milfourd Sound. Z nejjiÏ-
nûj‰ího v˘bûÏku ostrova jsem zamífiil
zpût na sever pfies mûsto Dunedin do
Christchurchu.
Nezasvûcení se mohou domnívat, Ïe
‰lo o zajímavou dovolenou, byÈ tro-
chu del‰í a namífienou pfiece jenom
do vzdálenûj‰ího kouta svûta, neÏ je
obvyklé...

Cílem expedice bylo projet a nato-
ãit film o Novém Zélandu. Na video,
kde mám materiálu na ‰est hodin
pfiehrávání, se mi podafiily unikátní
snímky panenské pfiírody, napfiíklad
de‰tn˘ prales s vodopády, pou‰È bush.
Zajímavé jsou zábûry na kolonie ptá-
kÛ Ïijících jen na Novém Zélandu, ja-
ko je napfiíklad albatros královsk˘
a papou‰ek kea. Bude nûjakou dobu
trvat, neÏ se mi podafií zpracovat zís-
kané materiály - dokument bude slou-

Ïit jako pfiírodopisn˘ v˘ukov˘ film
pro základní a stfiední ‰koly. Mou sna-
hou bylo zachytit na filmu pfiírodní
krásy Nového Zélandu, jeho faunu
i flóru, ale také samozfiejmû Ïivot
zdej‰ích lidí i na‰ich krajanÛ. Byl
bych rád, kdyby se podafiilo pfiipravit
i cizojazyãnou verzi slouÏící k pro-
hloubení jazykov˘ch schopností ÏákÛ
a studentÛ.
Nov˘ Zéland je zemû opl˘vající nád-
hernou pfiírodou. Která ãást ostrova
vás nejvíce zaujala? 

Nedá se jednoznaãnû fiíct, co je na
Novém Zélandu krásnûj‰í, zda Sever
s malebn˘mi zátokami a pláÏemi ne-
bo jih s témûfi neprÛchodn˘mi hora-
mi, ledovci, snûhem a vodou. Myslím,
Ïe pfiírodu, jaká je k vidûní v kteréko-
liv ãásti této ostrovní zemû, hned tak
jinde na svûtû nespatfiíte. Její pÛvab
spoãívá v promûnlivosti a pestrosti.
Jste zku‰en˘ cestovatel a dobfie víte,
Ïe se nevyplácí podcenit pfiípravu na
tak nároãnou cestu.

ZvaÏovat kdy, kam, s k˘m a za ja-
k˘ch podmínek jsem zaãal prakticky jiÏ
po návratu ze své expedice do Afriky.
Pfiíprava trvala bezmála dva roky. Fy-
zickou kondici si udrÏuji kaÏdodenní
jízdou na kole, pravidelnû cviãím v po-
silovnû. Îádná sezení u psychologÛ
jsem neabsolvoval... Nezbytná byla
prÛprava jazyková, pravidelné studium
cestopisÛ a map, abych promy‰lenû na-
vrhl jednotlivé trasy. Pfiínosem byla
i v˘mûna zku‰eností s lidmi, ktefií tuto
zemi uÏ nav‰tívili. SvÛj ãas si vyÏádalo
i navázání kontaktÛ pfies internet s no-
vozélandsk˘mi úfiady, organizacemi
a krajany Ïijícími v této zemi.
Mûl jste konkrétnû z nûãeho váÏnûj-
‰í obavy?

Nov˘ Zéland je znám˘ velmi rych-
l˘mi zmûnami poãasí. NepfieÏenu,
kdyÏ fieknu, Ïe bûhem dne se mûní
roãní období - silné vûtry a dé‰È jsou
vzápûtí vystfiídané tepl˘m sluneãním
záfiením, kdy teplota vzduchu dosa-
huje i tfiiceti stupÀÛ Celsia. Vysvûtle-
ní je jednoduché. Nov˘ Zéland je ost-
rov na jiÏní polokouli. Kolem sebe
nemá Ïádnou pevninu. Vlivy subtro-
pÛ a jiÏního pólu a k tomu hory tak
dûlají s poãasím hotové divy. V noci
ulehnete pod hvûzdami a neuplyne
hodina a smáãí vás tropick˘ lijavec.
Prudké de‰tû, slunce, které vás hned
nemilosrdnû spálí, a nepomÛÏe ani
dvacetistupÀov˘ ochrann˘ faktor, pak
pfiijde sníh a chlad. V tom právû spo-
ãívala nároãnost cesty. Jen pro zají-
mavost, síla vûtru byla mnohdy tako-
vá, Ïe se mu podafiilo roztlaãit mû
i s nákladem aÏ na tempo 45 kilo-
metrÛ v hodinû. Nûkdy zase boãní

vítr byl tak mohutn˘, Ïe jsem jel na-
klonûn˘ jak do zatáãky, nesmûl ale
hned pfiestat foukat, jinak hrozil pád.
·tûstí, Ïe na Zélandu nemají u cest
pfiíkopy...
Co vás naopak mile pfiekvapilo bû-
hem pobytu na Novém Zélandu?

Pfiíjemné chování lidí, ktefií nikdy
neodmítli pomoc v nesnázích; ani ne-
bylo tfieba pfiíli‰ vysvûtlovat. Krédem
místních lidí je snaha v‰e fie‰it
s úsmûvem. Po celou dobu v˘pravy
jsem se nesetkal s nazloben˘m ãlovû-
kem. To dávalo pocit bezpeãí i na od
âeské republiky tak vzdáleném ost-
rovû. Vysvûtluji si to tím, Ïe zde Ïije
pomûrnû mladé obyvatelstvo ze v‰ech
koncÛ svûta a nûjaká pfiedpojatost vÛ-
ãi té které národnosti zde neexistuje.
Základ tvofií domorodci vût‰inou
z ostrovÛ v Pacifiku.

Bylo tûÏké se aklimatizovat na jiné
pásmo a s ním spojené podnebné od-
li‰nosti?

NepociÈoval jsem Ïádné zmûny ja-
ko nûjak˘ v˘razn˘ problém. Spal jsem
dobfie, mnohdy i 12 hodin. Jediné, co
mû dokázalo vzbudit, byl studen˘
dé‰È. Pfiekvapila mû nádherná viditel-
nost aÏ do vzdálenosti 300 kilometrÛ.
„Jiné“ bylo i slunce, které není Ïluté,
ale oslnivû bílé a k tomu v kontrastu
vynikala modrá obloha. Bez sluneã-
ních br˘lí hotová sebevraÏda...
PÛvodnû jste cestu plánoval v nûko-
likaãlenném t˘mu. Co vedlo k tomu,
Ïe jste nakonec vyrazil na cestu osa-
mocen˘?

PÛvodní expedici mûl tvofiit kolektiv
deseti lidí, mezi nimi horolezci, para-
‰utisté a kameramani. Souãástí plánu
bylo zdolání Mt. Cook a let padákem
dolÛ. Také jsme mûli v úmyslu nav‰tí-
vit Tasmánii. BohuÏel v prÛbûhu dal-
‰ích pfiíprav z rÛzn˘ch dÛvodÛ - nelze
totiÏ podcenit finanãní, ani ãasovou ná-
roãnost celé v˘pravy - dal‰í odfiekli.

Samotu jsem sná‰el velmi dobfie,
ba dokonce jsem ji i vyhledával. Vy-
hovovaly mi trasy, kde nebylo moc
cest; po silnicích totiÏ jezdilo dost

aut. KdyÏ mi nic nescházelo a v‰e
slouÏilo, jak mûlo, tak takov˘ pobyt
na krásné malé pláÏi obklopené bu-
shem byl pfiímo balzámem na du‰i.
VÛnû rÛzn˘ch kvûtin a zpûv ptákÛ
pfiímo nutil k meditaci.
Provázely vás cestou nûjaké defekty?

Bûhem 3222 kilometrÛ, které jsem
na kole ujel, jsem mûl 6 defektÛ.
V‰echny mûly jeden spoleãn˘ dÛvod,
a to sklenûné stfiepy. Ne‰varem mla-
d˘ch „Kiwi“, jak se fiíká Novozélanìa-
nÛm, je házení sklenic od piva z aut.
Nároãnûj‰í oprava nosiãe místními
farmáfii byla profesionální a blesková.
I bûhem mnohem krat‰í cesty se vût-
‰inou objeví alespoÀ drobné zdravot-
ní problémy. Vám se vyhnuly?

Bûhem cesty jsem neonemocnûl,
ani mû netrápila Ïádná zranûní, je-
nom trochu jsem ’cítil‘ ruce spálené

od slunce a odfiené prsty, zkrvavené
od vûãného otvírání a zavírání zipÛ
pfii vytahování kamery. Kupodivu mû
netrápily ani Ïádné bolesti svalÛ ãi
kloubÛ. Tûlo pracovalo jak hodinky.

Pochopitelnû byly krize. Nepfiíjem-
n˘ byl pitn˘ deficit, kdyÏ do‰la voda
nebo únava z najet˘ch kilometrÛ,
vãetnû bolavého zadku, vÏdyÈ sedût
dennû mnohdy 13 hodin v sedle udû-
lá své... Vzhledem k zamûfiení své ex-
pedice a splnûní jejího cíle bylo tfieba
najet pokud moÏno dennû okolo 100
kilometrÛ. Plán cesty byl neúprosn˘.
Pokud jsem se nûkde zdrÏel, tak se to
muselo dohnat, tfieba vlakem, auto-
busem nebo autem. Podle ujet˘ch ki-
lometrÛ v‰emi prostfiedky mûfiila ces-
ta okolo 4.000 kilometrÛ.
Urãitû byste rád podûkoval tûm, kte-
fií vám pomohli uskuteãnit tuto ná-
roãnou cestu.

M˘mi sponzory byly firmy Canon,
Singapur Airlines, Tilak - Goretex,
Zubr Pfierov, SOUz Lipník nad Beã-
vou a ·elasport Pfierov.
A plán na pfií‰tí cestu do svûta?

Budu-li zdráv, rád bych procesto-
val a „zmapoval“ JiÏní Ameriku.

Eva ·afránková

Bluff - konec svûta (foto z archívu Z. Zbofiila)

3222 kilometrÛ na kole po Novém Zélandu
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Osmek slepá ul. 1. 3. 29. 3.
Horní námûstí 8. 3. 5. 4.
Seifertova u v˘stavi‰tû 15. 3. 13. 4.
Svornosti 22. 3. 19. 4.
Na odpoledni u lékárny 1. 3. 29. 3.
Riedlova kfiiÏovatka 8. 3. 22. 3. 5. 4. 19. 4.
Za ml˘nem 3 15. 3. 13. 4.
Sokolská parkovi‰tû 1. 3. 15. 3. 29. 3. 13. 4.
Sokolská u domu 28 8. 3. 22. 3. 5. 4. 19. 4.
V. DláÏka ‰kolní jídelna 1. 3. 29. 3.
P. Jilemnického u VST 15. 3. 13. 4.
Na hrázi za mostkem 8. 3. 22. 3. 5. 4. 19. 4.
Mervartova 9 1. 3. 15. 3. 29. 3. 13. 4.
tfi. 17. listopadu zezadu 8. 3. 22. 3. 5. 4. 19. 4.
Dluhonice toãna 2. 3. 30. 3.
Dluhonice u b˘valé ‰koly 9. 3. 23. 3. 6. 4. 20. 4.
Wurmova za KSZ 16. 3. 13. 4.
JiÏní ãtvrÈ u b˘val˘ch jeslí 2. 3. 16. 3. 30. 3. 13. 4.
JiÏní ãtvrÈ I/4 9. 3. 23. 3. 6. 4. 20. 4.
·robárova 13 2. 3. 30. 3.
Kozlovská parkovi‰tû 9. 3. 23. 3. 6. 4. 20. 4.
Pod valy u parkovi‰tû 16. 3. 13. 4.
Bayerova parkovi‰tû 2. 3. 30. 3.
Svisle za samoobsluhou 9. 3. 23. 3. 6. 4. 20. 4.
Trávník parkovi‰tû 16. 3. 13. 4.
Trávník u Chemoprojektu 16. 3. 13. 4.
BudovatelÛ parkovi‰tû 2. 3. 16. 3. 30. 3. 13. 4.
U tenisu parkovi‰tû 9. 3. 23. 3. 6. 4. 20. 4.
U rybníka u trafa 3. 3. 17. 3. 31. 3. 14. 4.
Petfiivalského parkovi‰tû 24. 3. 21. 4.
Tyr‰ova parkovi‰tû 10. 3. 7. 4.
Dvofiákova u Rusalky 3. 3. 31. 3.
Dvofiákova u garáÏí 10. 3. 24. 3. 7. 4. 21. 4.
PurkyÀova denní pobyt 17. 3. 14. 4.
B. Nûmce za VST 10. 3. 24. 3. 7. 4. 21. 4.
Optiky u lékárny 3. 3. 31. 3.
Husova dvÛr 17. 3. 14. 4.
Pod skalkou parkovi‰tû 3. 3. 31. 3.
Olomoucká u stavebnin 10. 3. 7. 4.
Hranická u b˘valé cihelny 17. 3. 14. 4.
Dr. M. Horákové 24. 3.
1. kvûtna 21. 4.
Al‰ova u stadionu 3. 3. 17. 3. 31. 3. 14. 4.
Pod hvûzdárnou parkovi‰tû 10. 3. 24. 3. 7. 4. 21. 4.
ÎiÏkova u ka‰ny 4. 3. 1. 4.
Lovû‰ice u parku 11. 3. 8. 4.
Lovû‰ice U sokolovny 18. 3. 15. 4.
VaÀkova dvÛr 25. 3. 22. 4.
Kozlovice zaãátek obce 4. 3. 18. 3. 1. 4. 15. 4.
Kozlovice náves 11. 3. 25. 3. 8. 4. 22. 4.
Nerudova 33 4. 3. 1. 4.
Tománkova u garáÏí 11. 3. 25. 3. 8. 4. 22. 4.
Wolkerova 15 18. 3. 15. 4.
Fr. Rasche u parku 4. 3. 18. 3. 1. 4. 15. 4.
Na louãkách 15 11. 3. 25. 3. 8. 4. 22. 4.
V. Novosady u kostela 4. 3. 18. 3. 1. 4. 15. 4.
Újezdec Vûtrná 11. 3. 8. 4.

Újezdec malé hfii‰tû 25. 3.
Újezdec Pod dubíãky 22. 4.
kfiiÏ. Teliãkova - Sportovní 5. 3. 19. 3. 2. 4. 16. 4.
Popovice U trati 12. 3. 26. 3. 9. 4. 23. 4.
Vinary u garáÏí 5. 3. 2. 4.
Vinary Ve dvofie 12. 3. 9. 4.
Vinary Mezilesí II 19. 3. 16. 4.
Vinary RÛÏová 26. 3. 23. 4.
Penãiãky zaãátek obce 5. 3. 2. 4.
Henãlov náves 12. 3. 26. 3. 9. 4. 23. 4.
Penãice u po‰ty 19. 3. 16. 4.
âekynû nad rybníãek 5. 3.
âekynû k sokolovnû 12. 3. 16. 4.
âekynû náves 19. 3. 23. 4.
âekynû Na ãervenici 26. 3.
âekynû Podlesí 2. 4.
âekynû Boro‰ín 9. 4.
L˘sky k obchodu 5. 3. 2. 4.
L˘sky za mostkem 19. 3. 16. 4.
Îeravice Na návsi 12. 3. 9. 4.
Îeravice Lapaã 26. 3.
Îeravice Such˘ potok 23. 4.
V˘myslov 11. 3. 8. 4.

Jasínkova za Priorem 18. 3. 15. 4.

Zahrádkáfiské osady - uvedena data prvního pfiistavení,
po naplnûní bude pfiistaven je‰tû jednou prázdn˘ kontejner

ZO âZS ã. 1 u Îebraãky kfiiÏovatka 16. 3.
ZO âZS ã. 1 parkovi‰tû u Laguny 6. 4.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã. 1 9. 3.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã. 2 9. 3.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã. 3 9. 3.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã. 4 9. 3.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã. 5 9. 3.
ZO âZS ã. 16 u Kozlovic ã. 1 10. 3.
ZO âZS ã. 16 u Kozlovic ã. 2 10. 3.
ZO âZS ã. 3 naproti âSAD 16. 3.
ZO âZS ã. 4 Kojetínská za sbûr. surovinami 30. 3.
ZO âZS ã. 4 k Mádrovu podjezdu 30. 3.
ZO âZS ã. 5 Lovû‰ice DruÏstevní 30. 3.
ZO âZS ã. 3 podél cesty k Lovû‰icím ã. 1 23. 3.
ZO âZS ã. 6 podél cesty k Lovû‰icím ã. 2 23. 3.
ZO âZS ã. 6 podél cesty k Lovû‰icím ã. 3 23. 3.
ZO âZS ã. 6 podél cesty k Lovû‰icím ã. 4 23. 3.
ZO âZS ã. 7 podél cesty k Lovû‰icím ã. 5 23. 3.
ZO âZS ã. 8 za benzinou Ekona Petrol 16. 3.
ZO âZS ã. 9 Markrabiny 30. 3.
ZO âZS ã. 10 Îernava - na konci 6. 4.
ZOS Îernava - naproti garáÏí 6. 4.
ZO âZS ã. 15 Dluhonice kfiiÏovatka u váhy 13. 4.
ZOS za hvûzdárnou 13. 4.
ZO âZS ã. 2, ã. 3 pod kasárna termín dle poãasí

(suchá cesta)
ZO âZS ã. 7 Al‰ova u rest.Viktoria 16. 3.
ZOS za Kabelíkovou ulicí 16. 3.
ZO âZS ã. 13 âekynû Boro‰ín 6. 4.

Stanovi‰tû velkoobjemov˘ch kontejnerÛ
pro jarní úklid - bfiezen aÏ duben 2004
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V˘stava slabikáfiÛ se v Praze setkala s velk˘m zájmem
V bfieznu bude zahájena vernisáÏí v Muzeu Komenského

slabikáfie i dfiívûj‰í ná‰ ‰kolsk˘
systém. Tak napfiíklad J. Vyplelová
ze ‰v˘carského bernského ‰kolské-
ho inspektoriátu napsala: ,,Bájeãná

my‰lenka! Na‰e ‰kolství bylo

opravdu na vysoké úrovni. ·koda

jen, Ïe spousta zvyklostí jiÏ dnes

není pravda. Mnoho bychom se

z minulosti mohli pouãit!“ Jifií Ko-
ãí zde napsal: ,,Dûkuji, v my‰len-

kách jsem se vrátil o 68 rokÛ zpût,

k PoupatÛm a vlídn˘m uãitelÛm.“

Pfiedvánoãní náv‰tûvník Jifií Slaby-

houdek z Klenãe pod ¤ípem po-
znamenal: ,,Zaãínal jsem po této

cestiãce chodit 1. záfií 1938. To ne-

byla dobrá doba. V˘stava mû v‰ak

vrátila o ‰edesát let zpût a vyvola-

la nádherné vzpomínky. Díky za

nû! Moc dûkuji. Jsem hrd˘ na Jana

Amose. Jsem hrd˘, Ïe jsem âech!“

Myslím, Ïe tato slova jsou nej-
lep‰í odmûnou autorÛm v˘stavy,
která se z Prahy pfiemístí do Pfiero-
va, kde bude instalována ve Velkém
v˘stavním sále pfierovského zámku.

Na rozdíl od praÏské v˘stavy budou
zde vystaveny ãeské slabikáfie v prÛ-
fiezu 16. - 20. století. Expozice bu-
de doplnûna i o zahraniãní slabiká-
fie ze sbírek Muzea Komenského
v Pfierovû.

Slavnostní vernisáÏ v˘stavy, ke
které bude vydán i pozoruhodn˘
katalog, probûhne ve stfiedu 3. bfiez-
na v 17 hodin. Po ní v 18 hodin se
uskuteãní koncert Gamavilla kvar-
tet & Co., sloÏen˘ z umûlcÛ olo-
moucké Moravské filharmonie.
V programu zazní barokní hudba
a úpravy skladeb skupiny Beatles.

Tímto zajímav˘m programem
bude zahájena jubilejní 15. pfierov-
ská muzejní sezona po listopadové
„sametové revoluci“.

PhDr. Franti‰ek H˘bl

V bfieznu uplyne 19 let od úmrtí v˘znamného svûtového malífie Marca
Chagalla. Galerie Atrax pfiipravila v˘jimeãnou v˘stavu pod názvem Marc
Chagall - BIBLE a dal‰í pfiíbûhy v originálních barevn˘ch lito-
grafiích z let 1956-1979. Tento rusk˘ malífi, kter˘ se narodil v roce 1887

a doÏil se bezmála sta let (zem-
fiel v roce 1985), pocházel z pfiís-
nû ortodoxní Ïidovské rodiny. To
spolu s tradiãním Ïivotem na
vesnici pfiedurãily jeho pfiedsta-
vov˘ umûleck˘ svût. Roku 1907
mu otec dovolil opustit rodn˘
Vitebsk a usadit se v Petrohradu,
kde nav‰tûvoval akademii. Po
tfiech letech obdrÏel stipendium
a odjel do PafiíÏe. Poznání mo-
derního malífiství, a zvlá‰È kubis-
mu, mu umoÏnilo osvojit si nové
v˘razové prostfiedky a zdokonalit
svou malífiskou techniku.

V roce 1914 se vrátil do Rus-
ka, kde byla uspofiádána jeho
první v˘stava. O rok pozdûji se
Ïení s Bellou, jejíÏ podoba se
objevuje v fiadû jeho obrazÛ.
Velmi v˘raznû se v˘tvarnû an-
gaÏuje v porevoluãním Rusku,

v roce 1922 se v‰ak natrvalo usazuje v PafiíÏi. Podniká fiadu studijních cest,
maluje, ilustruje, navrhuje scény a kost˘my. Jeho dílo dostává lyrick˘ ráz.

Na pozvání Musea of Modern Art odjel 1941 do New Yorku, kde uspofiá-
dal v roce 1946 velkou v˘stavu. V dal‰ím roce se vrací do PafiíÏe a podniká
cesty do Izraele a ¤ecka. Neustále tvofií - nástûnné malby, barevná okna ka-
tedrály, mozaiky, návrhy na goblény, ilustrace a obrazy. Pfiitom jeho pfied-
stavov˘ svût obsahuje pouze nûkolik motivÛ, jeÏ se neustále opakují: jsou
to stálé vzpomínky na Vitebsk, vesnické chalupy, Ïidi, ru‰tí venkované a je-
jich domácí zvífiata.

Marcu Chagallovi byly propÛjãeny za jeho mimofiádné dílo ãestné dok-
toráty v˘znamn˘ch univerzit. Roku 1974 bylo v Nice otevfieno Chagallovo
muzeum. V moderním malífiství 20. století zaujímá Chagall pfiední a jedi-
neãné místo.

V nedûli 7. bfiezna vás zveme na vernisáÏ, která se koná v 15 hodin v Ho-
telu JANA. V˘stava bude následnû pokraãovat od 8. do 31. bfiezna v sa-
motné galerii Atrax.

Litografie Marca Chagalla v Atraxu Galerie Centrum dává pfiíleÏitost
regionálním umûlcÛm

Se jménem Ivany Pavli‰ové se setkáváme v Pfierovû jiÏ od roku 1994, kdy
zapoãala její spolupráce s galerií Dílo a pozdûji s galerií Centrum.

Její první malebné krajiny z Vysoãiny, zvlá‰tû okolí Poliãky, kde Ïila od
roku 1982, vznikaly pod umûleck˘m dohledem jejího uãitele pana âíháka,
se kter˘m úzce spolupracovala v dobû sv˘ch v˘tvarn˘ch zaãátkÛ.

Tato mladá v‰estrannû talentovaná v˘tvarnice se narodila 14. 8. 1963
v Pfierovû, kde absolvovala Stfiední zemûdûlskou ‰kolu. JiÏ od mládí své ná-
pady vÏdy s náde-
chem romantismu
vkládala do tvarÛ
pohádkov˘ch posta-
viãek z keramiky,
které jsou vefiejnos-
ti známé z pfiedvá-
noãního prodeje v ga-
lerii Centrum. Od
roku 2000 Ïije trva-
le v Pfierovû a ve-
fiejnosti se pfiedsta-
vila ãetn˘mi olejo-
malbami nejtajnûj-
‰ích koutÛ Pfierova,
které umí malovat
v kterémkoliv roã-
ním období, vÏdy
s nostalgií Ïenské
du‰e. Zdálo se, Ïe
umûleck˘ smûr je
pro v˘tvarnici jasn˘
a Ïe do podvûdomí
PfierovanÛ se dosta-
ne jako regionální
malífika krajin.

V˘stava, která v galerii Centrum bude zahájena vernisáÏí ve ãtvrtek
18. bfiezna v 17.30 hodin a potrvá do 1. dubna, je ale jasn˘m dÛkazem no-
vé epochy tvorby malífiky, která s neobyãejnou citlivostí vyjadfiuje svÛj mo-
mentální Ïivot naplnûn˘ pozitivními proÏitky. Dejte pfiíleÏitost sobû i sv˘m
dûtem podívat se na obrázky této mladé pfierovské v˘tvarnice a na chvíli za-
pomenout na svût aut, mobilÛ a techniky.

Mgr. Kamila Vaníãková

POZVÁNKA DO GALERIÍ

Vedle Národní knihovny âR, Pa-
mátníku národního písemnictví, Pe-
dagogického muzea J. A. Komen-
ského a dal‰ích institucí hlavním
garantem v˘stavy bylo pfierovské
Muzeum Komenského. ZapÛjãili
jsme nejménû sto padesát slabikáfiÛ,
nábytek a zafiízení dvou tfiíd a ‰kol-
ního kabinetu z let 1850-1950.

V˘stavu zhlédlo více neÏ 11.000
náv‰tûvníkÛ. Mezi obdivovateli
,,první kníÏky“ byli nejen na‰i, ale
i zahraniãní diváci. Z pamûtní kni-
hy si tak mÛÏeme pfieãíst dojmy
z v˘stavy od obyvatel z Austrálie,
Finska, Francie, Gruzie, Japonska,
Maìarska, Nûmecka, Polska, Ruska,
Slovenska, ·panûlska, ·v˘carska,
USA, Velké Británie a dal‰ích státÛ.

Vût‰inou vysoce hodnotí ãeské

Ve dnech 23. záfií 2003 - 4. ledna 2004 se uskuteãnila v ku-
leãníkov˘ch sálech praÏského Obecního domu v˘stava slabi-
káfiÛ, knih pro dûti a originálních ilustrací k tûmto kníÏkám
pod názvem Cestiãka do ‰koly... Nejkrásnûj‰í ãeské slabikáfie.

Marc Chagall: Les Amoureux au soleil
(Milenci s rud˘m sluncem)
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Témûfi po cel˘ Ïivot aÏ do sv˘ch
sedmdesáti let, které oslaví 24. bfiez-
na, v‰ak zÛstal Pfierovákem jen bás-
ník a pedagog Jaroslav Mazáã. Slo-
vem témûfi, ale jen proto, Ïe po
urãitou dobu byl jako kfiesÈansky cí-
tící a jednající profesor pedagog po-
strkován po rÛzn˘ch místech na se-
verní a stfiední Moravû. O absurditû
této doby mi vyprávûl Jaroslav Ma-
záã po létech uÏ s úsmûvem. V do-
bû, kdy jako mlad˘ profesor uãil na
zábfieÏském gymnáziu, si dovolil
pfii víkendovém pobytu v Pfiedmos-
tí v kostele nav‰tívit nedûlní m‰i
svatou. Pfiikrãen za varhanami, aby
si ho snad nûkdo „zvûdav˘“ nev‰iml,
byl úãasten bohosluÏbû. Hned
v pondûlí ráno si ho volala do kan-
celáfie fieditelka gymnázia: „Mazá-

ãi, co jste to provedl?“ dramatick˘
hlasem a s vytfie‰tûn˘ma oãima té-
mûfi vykfiikla nadfiízená. Leknutím
jsem myslel, Ïe jsem nevûdomky

V úpravû a reÏii Vlasty Hartlové,
ãlenky Moravského divadla Olo-
mouc pfiichází soubor s komedií To
nefie‰! Jedná se o volné zpracování
úspû‰né hry amerického autora
R. Cooneyho Rodina je základ stá-

tu. Scénická hudba je dílem autor-
ské dvojice Zdenûk Hilbert - Radek
HrÛza. Je pozoruhodné, Ïe muzi-
kálov˘ soubor se poprvé pokou‰í
o zmûnu Ïánru a nastudoval ãino-
herní inscenaci.

Premiéra komedie To nefie‰! se
uskuteãní 1. bfiezna v Mûstském do-
mû v 19.30 hodin. Druhou premié-
rou Dostavníku je muzikál Princ
a chuìas. PÛjde o volné zpracování
románu M. Twaina od autorské dvo-
jice Pavel Dostál - Richard Pogoda.
Inscenace je urãena pfiedev‰ím mla-
dému divákovi a Dostavník ji v reÏii
âestmíra BeÈáka a choreografii
Vlasty Hartlové uvede premiérovû
7. dubna v Mûstském domû.

snad nûkoho zavraÏdil, vzpomínal
Mazáã. Celá „hrÛza“ spoãívala jen
v tom, Ïe nûkdo z ochráncÛ tehdej-
‰ího politického reÏimu si v‰iml, Ïe
mlad˘ pedagog kráãí do kostela
a zprávu o tom podal pfiímo do ‰ko-
ly nebo snad nûkam v˘‰.

Hledání smyslu Ïivota v duchov-
nu, které Jaroslav Mazáã nacházel
ve vífie v Boha, byl jeden ze zdûdû-
n˘ch darÛ po rodiãích. Dal‰ím byl
sklon k umûlecké tvorbû získan˘ po
otci, kter˘, aã obyãejn˘ dûlník, za-
nechal po sobû nûkolik se‰itÛ vlast-
ní básnické tvorby a vlastnoruãnû
namalovan˘ch obrazÛ, které básník
dodnes opatruje.

âerstv˘ sedmdesátník PhDr. Ja-
roslav Mazáã uÏ od dûtsk˘ch let
vkládal své umûlecké pfiedstavy do
ver‰Û. Do povûdomí ãtenáfiÛ poezie
se poprvé zapsal v roce 1965 svojí
básnickou prvotinou Havraní stfiíb-

ro. Mlad˘ autor uÏ v této své první

básnické sbírce pfiedkládá ãtená-
fiÛm, Ïe pro svoji meditativnost,
pfiipomínající dráÏdivost tajemství,
stálost i nekoneãnost promûn a zá-
niku, je jin˘ neÏ jeho souãasníci.
Svému osobitému pojetí poezie pak
zÛstává vûren i v dal‰ích sbírkách:
Laskav˘ soud, Setkání kfiídel,
Hvûzdná zemû, Sen o ‰iré pláni,
Dálkov˘ pochod, Pfiedpovûì na noc

a zítfiek, Nehasnoucí ohnû, Tichá

m‰e, Alfa konce - Omega letu, Ko-

nec náv‰tûv, Jupiter nízko nad ob-

zorem, Svûtlo mezi krami a Bílé ze-

ravy.
Jeho ver‰e byly pfiekládány do

pol‰tiny, nûmãiny a bûloru‰tiny.
Mûsto Pfierov ocenilo literární a pe-
dagogickou ãinnost Jaroslava Ma-
záãe v roce 1994 udûlením medaile
J. A. Komenského. Tím byla ocenû-
na i jubilantova celoÏivotní dráha
stfiedo‰kolského uãitele a pfiedev-
‰ím dvaatfiicetileté pÛsobení na
Stfiední zemûdûlské ‰kole v Pfiero-
vû. Profesor Jaroslav Mazáã, ãlen
Obce spisovatelÛ, sv˘m bytostn˘m
zaujetím pro literaturu a poezii,
osobit˘ ‰arm a snahu o zachování
lidsky korektního postoje i ve slo-
Ïit˘ch Ïivotních situacích, se na

dlouhá léta zapsal do srdcí mnoha
sv˘ch studentÛ a b˘val˘ch kolegÛ.

Za to v‰echno, pane profesore,
k va‰im sedmdesátinám pfiejeme
hodnû ‰tûstí a zdraví, abyste je‰tû
dlouhá léta tû‰il své pfiátele a blíz-
ké svoji pfiirozenou noblesou a mohl
pomáhat v‰ude tam, kde je to tfie-
ba. Stejnû jako dosud. A jako umûl-
ci vám pfiejeme, aÈ stále zÛstáváte
citliv˘m pozorovatelem v‰ech tajÛ
Ïivota, hodnû básnické obrazotvor-
nosti a mnoho vnímav˘ch ãtenáfiÛ.

Za redakci Pfierovsk˘ch listÛ

pfieje Miroslav Rozko‰n˘

Mûstem básníkÛ nazval Pfierov znám˘ ãesk˘ básník Jifií Îá-
ãek pfii své poslední náv‰tûvû na‰eho mûsta. V˘znamní morav-
‰tí básníci Josef Kainar a Oldfiich Mikulá‰ek v na‰em mûstû
poprvé spatfiili svûtlo svûta a skládali své první ver‰e. Blízk˘
vztah k Pfierovu mûl také brnûnsk˘ Jan Skácel a dal‰í.

K sedmdesátinám Jaroslava Mazáãe

Básník vûrn˘ svému mûstu

Divadlo Dostavník zahajuje sezonu
Leto‰ní 34. divadelní sezona pfierovského Dostavníku

bude ve znamení dvou premiérov˘ch inscenací - komedie
To nefie‰! a muzikálu Princ a chuìas.

JiráskÛv Hronov 2004 - Divadlo Dostavník pfied budovou Jiráskova divadla

Akce pro seniory PSP
V úter˘ 17. bfiezna se koná setká-

ní seniorÛ PSP v restauraci „Na JiÏ-
ní“ v Pfierovû. Zaãátek v 16 hodin,
k poslechu i k tanci hraje oblíbená ka-
pela Casablanca. Zveme i neãleny od-
borové organizace, b˘valé zamûst-
nance PSP. Pfiijìte se v kolektivu
pobavit a zavzpomínat.

V˘stavi‰tû Flora Olomouc zve na
RENOVA 2004

7. roãník veletrhu pro obnovu památek a historick˘ch sídel, se
uskuteãní ve dnech 26. aÏ 28. bfiezna v pavilonu A olomouc-
kého v˘stavi‰tû spoleãnû se v‰eobecn˘m stavebním a technic-
k˘m veletrhem STAVOTECH.

LIBRI
Od 4. do 6. bfiezna bude Flora patfiit v˘stavû LIBRI, nejvût‰ímu
moravskému kniÏnímu veletrhu. Na náv‰tûvníky ãekají kromû
pestré nabídky knih i zajímavá pfiedstavení, setkání, besedy, au-
togramiády znám˘ch domácích i zahraniãních osobností, spiso-
vatelÛ, hercÛ. Na LIBRI se letos mimo jiné pfiedstaví divadlo Se-
mafor a velmi populární slovenské Rado‰ínske naivné divadlo.

Zajímáte se o taiãi?
VÍKENDOV¯ SEMINÁ¤ TAIâI pro zaãáteãníky i po-
kroãilé 6. a 7. bfiezna v Pfierovû v tûlocviãnû Obchodní
akademie, Barto‰ova 24.
TRÉNINK UEâI RYU KARATE DO pro dûti i dospûlé
- 5. bfiezna v tûlocviãnû b˘valé Z· Optická.
Pod vedením mistra Mario Topol‰ka (7. dan uechi ryu)

pofiádá rekreaãní klub Taiãiãuanu Jefiáb. BliÏ‰í infor-

mace a zápis zájemcÛ na telefonu 737 578 648.

Nábor do TAIâI kaÏdé úter˘ 19.00 aÏ 20.30 hodin v ma-
lé tûlocviãnû SPg·, Denisova 3. Nábor do UEâI RYU KA-
RATE kaÏd˘ pátek 17-18 hodin v tûlocviãnû b˘valé Z·
Optická. Sebeobrana pro dûti i dospûlé pro rekreaci
a zdraví.

Pfierovské listy
na internetu

www.mu-prerov.cz

foto Jan âep
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MùSTSK¯ DÒM
1. 3. v 19.30 • To nefie‰! aneb rodi-
na je základ státu! - premiéra diva-
delní komedie Divadla Dostavník
4. 3. v 19.30 • Moravûnka - krojova-
ná dechová hudba s J. Helánem
9. 3. v 19.30 • Hana Hegerová - kon-
certní vystoupení (pozor zmûna! - pÛ-
vodnû 10. 3.)
18. 3. v 19.30 • Talkshow Hanse
Wursta - Nucen˘ v˘sek - komponova-
ná jevi‰tní show M. Dejdara a P. Vacka
22. 3. v 19.30 • Co v detektivce ne-
bylo - úsmûvná detektivní komedie.
28. 3. ve 14.30 a v 19.00 • Travesti
show skupiny Screamers

Plesy v bfieznu 2004
5. 3. ve 20 hodin • Gymnázium Ja-
kuba ·kody - reprezentaãní & stuÏ-
kovací ples VIII.C
6. 3. ve 20 hodin • VÚ 3888, repre-
zentaãní ples 
20. 3. ve 20 hodin • Meopta a.s. Pfie-
rov, reprezentaãní ples
27. 3. ve 20 hodin • SK Pfierov,
V. reprezentaãní ples

Pfiedprodej - vchod z námûstí TGM,
pondûlí aÏ pátek 8.00-16.30 hodin, te-
lefon 581 217 596, 581 215 100,
www.acein.cz/mdprerov

7. - 12. 3. • Zimohrátky - zimní tá-
bor pro dûti ve Stfiedolesí pro lyÏafie
i nelyÏafie
12. - 14. 3. • ApophisÛv návrat - ví-
kend pro mládeÏ od 17 let ve Stfiedo-
lesí
20. 3. • Kvalifikaãní turnaj na mist-
rovství republiky ve scrabble
26. 3. ve 20 hodin v klubu PSP • Va-
la‰sk˘ bál - hraje Fleret, cimbálovka
Primá‰ a diskotéka
29. 3. v 19.30 hod. • RadÛza - kon-
cert v klubu PSP

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

e-mail: dlazka@dlazka.cz

KOUPÁNÍ VEŘEJNOSTI NA PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 735 045

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

SLUÎBY MùSTA P¤EROVA • B¤EZEN 2004

VÝJIMKY (dětský i krytý)
SO 6. 3. 13 - 20
PO 8. 3. 11 - 20 (dětský),

10 - 20 (krytý)
9. - 11. 3. 11 - 20 (dětský),

10 - 21 (krytý)
PÁ 12. 3. 11 - 20 (dětský)

10 - 22 (krytý)
SO 20. 3. 11 - 20
V době prázdnin (8.-12. 3.) nebude
pro veřejnost ranní koupání!

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

Pondělí zavřeno 6.30 - 7.30 13.30 - 15

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

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

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

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

Sobota 10 - 20 10 - 20

Neděle 10 - 18 10 - 18

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

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

2. 3. • SchÛze KâT VHT - restaura-
ce Pivovar, salónek, ved. T. Beránek;
19 hod.
6. 3. • Pfierovská padesátka - trasy
dle propozic pofiadatele (10, 22, 35,
50 km), ved. J. Balcárek; sraz soko-
lovna 7-10 hod.
6. 3. • Jeseníky: Ramzová - Paprsek

- Návr‰í - St. Mûsto - 30 km, ved.
R. Havelka; odj. vlak 6.59 hod.; bûÏky
13. 3. • Setkání s pivem: Lhota nad
Moravou, pû‰í od 10, cyklo od 25 km;
ved. M. Bezdûk; cíl hostinec Pod lípou
od 10 hod.; DP, cyklo
19. 3. • Tradiãní Hasiãsk˘ bál Pre-
chezy - sál SME, 20 hod.

Odbor KâT SK Pfierov - vysokohorská turistika

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

SAUNA ZIMNÍ STADION
tel. 581 201 268

Koupel, zábal, masáž,
perličková masáž:
pondělí až pátek

7 -18 hodin

LÁZNĚ BOCHOŘ
tel. 581 205 045

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

tel.: 581 209 353, 581 201 246

5. 3. • Vystoupení Taneãní ‰koly na
plese Gymnázia Jakuba ·kody
5. 3. od 15 hodin • Malování na hed-
vábí

Program pro dûti na jarní
prázdniny:
8. 3. a 9. 3. od 6.30 do 15.30 hod. •
Klubovna - hry, soutûÏe, ruãní práce
10. 3. • GAME DAY - od 8 do 9.30
hod., od 9.30 do 11 hod., od 11 do
12.30 hod. a od 13.30 do 15 hod. -
v 90ti minutov˘ch intervalech si dûti
mohou zahrát hry na PC
12. 3. a 13. 3. od 8 do 15 hod. •
Prázdniny s keramikou
27. 3. od 14 do 17 hod. • V˘roba
kraslic
22. - 26. 3. • Velikonoãní salon - pon-
dûlí-ãtvrtek od 8.30 do 11.30 hod. a od
13 do 17 hod., v pátek jen dopoledne
8.30-11.30 hod.
31. 3. od 16.30 hodin • Velikonoãní
‰ipkov˘ turnaj
Pfiihlá‰ky na prázdniny a akce tel.
581 201 246, 581 209 353
DDM Atlas vyhla‰uje na mûsíc bfiezen
v˘tvarnou soutûÏ Prastar˘ svût dino-
saurÛ. V˘kresy jakoukoliv technikou
na jak˘koliv formát dodají dûti na
DDM Atlas do 31. 3. 2004. Na zadní
stranu napi‰ své jméno, vûk, adresu
a telefon.

Pfierov bude hostit
polskou skupinu Akurat

Koncert známé polské kapely, v je-
jíÏ hudbû se prolínají prvky stylÛ ska,
reggae a rocku, se uskuteãní 5. bfiez-
na ve 20 hodin v RC (rock klub)
·uplik v Pfiedmostí. Jako pfiedkapela
zahraje skupina Bugaboo z Pfiíbora.
Její hudební styl charakterizuje ener-
gická hudba s prvky rock’n’roll, funk
a blues. Vstupné ãiní 100 Kã. Koncert
pofiádá obãanské sdruÏení Divakultur
(tel.: 604 435 946, www.volny.cz/di-
vakultur).

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

Budova pfierovského zámku
otevírací doba v bfieznu: stfieda 8-17

hodin, sobota, nedûle 9-17 hodin

3. 3. - 2. 5. • Z pfiírÛstkÛ Muzea Ko-
menského v Pfierovû v roce 2003
3. 3. - 25. 7. • Cestiãka do ‰koly - v˘-
stava slabikáfiÛ, vernisáÏ 3. bfiezna
3. 3. - 2. 5. • V˘stava ZU· B. Kozánka
3. 3. - 13. 6. • Jehlou a nití - z po-
zÛstalosti D. Sedláãkové-Saganové

Korvínsk˘ dÛm, Horní nám. 31
Muzejní úterky

jarní cyklus pfiedná‰ek a besed -

zaãátky vÏdy v úter˘ v 17 hodin

2. 3. • Lubor Míka: Amatérské fil-
my a videoprogramy
9. 3. • F. Hanák: Ptáci Afriky II.
16. 3. • Jaroslav Mazáã: Setkání
kfiídel a jiné básnû
23. 3. • J. Jemelka: Prusko-rakous-
ká válka 1866 - bitva u Tovaãova
30. 3. • Václav Tomá‰ek: Pedagog
a v˘tvarník Eduard Svûtlík
6. 4. • Josef Voltr: Z historie vo-
jenského leti‰tû Pfierov-Henãlov

Moravská ornitologická stanice
otevírací doba v bfieznu: úter˘-pátek

8-16 hodin, sobota a nedûle 9-17 hodin

2. 3. - 31. 12. • Ekologie ptákÛ, his-
torie ornitologie, ochrana ptactva
2. 3. - 30. 6. • Ptáci na po‰tovních
známkách od A. Goebla
5. 3. - 30. 5. • Îivot v proudících vo-
dách

MUZEUM KOMENSKÉHO

otevírací doba v bfieznu:

sobota a nedûle 9-16 hodin

HRAD HELF·T¯N

17., 14., 21. a 28. 3. • O Mûsíãníku,
Sluneãníku a Vûtrníku

LOUTKOVÉ DIVADLO

stfieda 10. bfiezna v 18 hodin • Tarot
a vztahy - pfiedná‰í Gabriela Dobrá-
-StfiíteÏská, ·kola Tarotu
ãtvrtek 18. bfiezna v 18 hodin • Ta-
rot a kfiiÏovatky Ïivota - pfiedná‰í
Gabriela Dobrá-StfiíteÏská

âAJOVNA U DRAâÍ
PRINCEZNY

4. 3. • DomaÏelice - Li‰ná - Záme-
ãek - Karlovice - St. Ves - ¤íkovice -
14 km, ved. M. Kauer, odj. A8.00 hod.
6. 3. • Lipník n. B. - kolem Beãvy -
Pfierov - 16 km, ved. Z. DoleÏal, od-
jezd 7.20 hod.
11. 3. • Sv. Kopeãek - Pohofiany -
Véska - Sv. Kopeãek - 16 km, ved.
M. Bráblíková, odj. 8.03 hod.
11. 3. • Lhotka n. B. - Le‰ná - Po-
ruba - Hustopeãe - 10 km, ved. Î. Za-
pletalová, odj. 7.20 hod.
13. 3. • ·i‰ma - Kladníky - Lhota -
Val‰ovice - Teplice n. B. - Hranice -
22 km, ved. L. Bafiinka, odj. A6.20 hod.
18. 3. • Vinary - Sobí‰ky - Zábe‰tní
Lhota - âekynû - Vinary - 10 km, ved.
V. Krest˘nová, odjezd A8.40 hod.
18. 3. • Napajedla - Halenkovice -
Îlutava - Otrokovice - 15 km, ved.
J. ·vec, odj. 7.25 hod.
20. 3. • Rajnochovice - Tesák - Blud-
n˘ - Chvalãov - Bystfiice p. Host. -
20 km, ved. J. Sedláková, odj. 7.25 hod.
20. 3. • Brno - Kamenn˘ vrch - Ko-
houtovice - Bystrc pfiíst. - 18 km,
ved. P. ·Èava, odj. 7.18 hod.
25. 3. • Malenovice - Kudlov - Zlín -
12 km, ved. Î. Zapletalová, odj. 7.25 hod.
27. 3. • Hole‰ov - Pfiílepy - Hrad -
Rusava - Bystfiice p. H. - 20 km, ved.
ing. M. âasta, odj. 7.36 hod.

KLUB âESK¯CH TURISTÒ
SK P¤EROV



1. - 3. 3. v 17.30 hod. • MEDVùDÍ
BRAT¤I - USA, animovan˘, dabing,
premiéra. Pfiíbûh o pfiátelství dvou
medvûdÛ, z nichÏ jeden není med-
vûd. ReÏie: A. Blaire, R. Walker.
V ãeském znûní: F. BlaÏek, M. Pále-
niãek, J. Lábus.

1. - 2. 3. ve 20 hod. • MAZAN¯ FI-
LIP - âR, parodie, premiéra. Ostfie
nabitá parodie. Tomá‰ Hanák pfied-
stavuje soukromého detektiva Phi-
la Marlowa, tedy klasického hrdinu,
romantického kovboje, kter˘ bere
zákon do sv˘ch rukou, v drsné pré-
rii velkomûst. ReÏie a scénáfi: V. Mar-
houl. Dále hrají: V. Cibulková, P. Li‰-
ka, J. Du‰ek.

4. - 10. 3. v 17 hod. (pozor - zmû-
na ãasu!) a 4. - 9. 3. ve 20 hod. •
POSLEDNÍ SAMURAJ - USA, his-
torick˘/váleãn˘, titulky, premiéra.
Historick˘ epos o veteránovi ame-
rické obãanské války, kter˘ mezi ja-
ponsk˘mi samuraji najde sám sebe.
ReÏie: E. Zwick. Hrají: T. Cruise,
K. Watanabe, T. Spall, B. Connolly.

11. - 17. 3. v 16.30 hod. (pozor -
zmûna ãasu!) • PÁN PRSTENÒ:
NÁVRAT KRÁLE - USA, fantasy/do-
brodruÏn˘, titulky, premiéra. Vel-
kolepé vyvrcholení nejúspû‰nûj‰í fil-
mové fantasy série v‰ech dob. ReÏie:
P. Jackson. Hrají: E. Wood, I. Mc-
Kellen, V. Mortensen, L. Tyler.

11. - 16. 3. ve 20.15 hod. (pozor -
zmûna ãasu!) • KAME≈ÁK 2 - âR,
komedie. Diváci prvního KameÀá-
ku zaslali ZdeÀku Tro‰kovi pfies
60.000 anekdot. Poskládal z nich
dal‰í film. Hrají: V. Vydra, J. Paulo-
vá, H. Vondráãková, M. Maxa.

18. - 24. 3. v 17.30 hod. a 18. aÏ
23. 3. ve 20 hod. • BOLERO - âR,
krimi, premiéra. Pfiíbûh, jenÏ je in-
spirován skuteãn˘m zloãinem, kte-
r˘ se udál v 80. letech, pfievedli tvÛr-
ci filmu do souãasné Prahy. Vytvo-
fiili napínav˘ kriminální film o pát-
rání po vrazích mladé studentky.
ReÏie: F. A. Brabec. Hrají: M. Strop-
nick˘, D. Kraus, J. Barto‰ka, J. ·te-
fánková, B. Polívka.

25. - 28. 3. v 17.30 hod. • ·KOLA
RO(C)KU - USA, komedie, titulky,
premiéra. Uãení je aÏ na druhém
místû. ReÏie: R. Linklater. Hrají:
J. Black, J. Cusack, M. White.

29. - 31. 3. v 17.30 hod. • LEP·Í
POZDù NEÎLI POZDùJI - USA,
komedie, titulky, premiéra. Kome-
die o tom, jak zapfiísáhl˘ star˘ mlá-
denec potká tu pravou. ReÏie a scé-

náfi: N. Mayers. Hrají: J. Nicholson,
D. Keaton, K. Reeves, A. Peet.

25. - 30. 3. ve 20 hod. • ÚSMùV
MONY LISY - USA, romantick˘ pfií-
bûh, titulky, premiéra. Pfiíbûh Ïeny,
která mûla velké srdce a tvrdou hla-
vu. ReÏie: M. Newell. Hrají: J. Ro-
berts, K. Dunst, J. Stiles.

3. 3. ve 20 hod. • ZU¤ÍCÍ B¯K -
USA, drama, titulky, premiéra. Film,
o jehoÏ realizaci se Robert De Niro
neúnavnû snaÏil pût let. Film o bo-
xerovi, kter˘ má k Rockymu hodnû
daleko. Zufiícího b˘ka si zapamatu-
jete. ReÏie: M. Scorsese. Hrají: R. De
Niro, C. Moriarty, J. Pesci, F. Vin-
cent.

10. 3. ve 20 hod. • SNÍLCI - Fran-
cie/ Itálie, drama, titulky, premiéra.
Oddejte se milostn˘m hrám trojice
mlad˘ch studentÛ. Scénáfi: G. Adair.
ReÏie: Bernardo Bertolucci. Hrají:
M. Pitt, L. Garrel, E. Green.

17. 3. ve 20.15 hod. (pozor - zmû-
na ãasu!) • 21 GRAMÒ - USA, dra-
ma, titulky, premiéra. ReÏisér filmu
Amores Perros ve svém novém fil-
mu opût dokázal, Ïe ví hodnû o tom,
kolik váÏí du‰e. Drama, ze kterého
se hned tak nevzpamatujete. ReÏie:
A. G. IÀárritu. Hrají: Naomi Watts,
S. Penn, B. Del Toro, M. Leo.

24. 3. ve 20 hod. • REKONSTRUK-
CE - Dánsko, drama, titulky, premié-
ra. Jedna Ïena, jedna noc, jedna vol-
ba. Scénáfi a reÏie: Ch. Boe. Kamera:
M. A. Claro. Hrají: N. L. Kaas, M. Bon-
nevie, K. Henriksson.

31. 3. ve 20 hod. • NUDA V BRNù
- âR, ãernobíl˘, premiéra. Vkusná
komedie o sexu. AÈ chceme nebo ne,
vût‰ina z nás na nûj myslí pofiád. Re-
Ïie: V. Morávek. Hrají: J. Budafi,
K. Holánová, M. Donutil, P. Li‰ka,
J. Pokorná, P. Tomicová, I. Uhlífio-
vá, J. Pecha, A. Goldflam, M. Pech-
lát, M. Daniel, F. Rajmont.

7. 3. v 15 hod. • PASÁâEK VEP-
¤Ò (âR) - animované pásmo

14. 3. v 15 hod. • KRÁL A SK¤Í-
TEK (âR) - animované pásmo

21. 3. v 15 hod. • PANÍ BÍDA (âR)
- animované pásmo

28. 3. v15 hod. • MAL¯ BLESK
(âR) - animované pásmo

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

■ A R T K I N O ■

■ F I L M O V ¯  K L U B ■

■ B I J Á S E K ■
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4. bfiezna - 17. bfiezna • Ivan Jake‰
Osma‰edesátilet˘ sochafi z Vala‰ského Mezifiíãí se pfiedvede kolekcí komorních
reliéfÛ z terakoty a glazované keramiky.

18. bfiezna - 1. dubna • Ivana Pavli‰ová
Modr˘ svût - svût lásky a nadûje - v˘stava
je dÛkazem nové epochy tvorby pfierovské ma-
lífiky, která s citlivostí vyjadfiuje svÛj momen-
tální Ïivot naplnûn˘ pozitivními proÏitky.
Kompozice rÛzn˘ch odstínÛ modré barvy,
která symbolizuje klid a pohodu, nás vrátí do
dûtského svûta pohádek, kde není násilí, jen
dobro, láska a nûha mot˘lích kfiídel. V˘stava
vhodnû zvolená na dny pfiedjafií bude pohla-
zením po du‰i pro dospûlé i dûti.

Uzávûrka pfií‰tího ãísla je v pondûlí 15. bfiezna 2004
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GALERIE A V¯STAVY
Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 22, tel. 581 216 111 

11. bfiezna • Gotické umûní v Evropû - 2. díl cyklu Svûtové malífiství. Bese-
da s J. Havlíãkem se koná ve ãtvrtek 11. bfiezna v 16.30 hodin v Korvínském
domû na Horním námûstí.

Klub pfiátel v˘tvarného umûní

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

23. bfiezna - 9. dubna • Jarní v˘stava
I leto‰ní jarní v˘stava bude opût ve zna-

mení velikonoãních svátkÛ. Náv‰tûvníci
si mohou prohlédnout celou fiadu druhÛ
tradiãních kraslic - slámové, ‰krabané, va-
la‰ské, popovické, ale i novûj‰ích technik,
napfiíklad dírkované. Najdete zde krásné
tradiãní v˘robky z ‰ustí, modrotisku a slá-
my. Nebude chybût nová jarní kolekce
ubrusÛ, velikonoãního prostírání, origi-
nálních pfiání a sváteãních dekorací. ori-
ginální keramika s jarními motivy potû‰í
pfiedev‰ím milovníky kvûtin.

8. - 31. bfiezna • Marc Chagall - originální barevné litografie
V bfieznu uplyne 19 let od úmrtí v˘znamného svûtového malífie Marca Cha-

galla. Galerie Atrax pfiipravila
v˘jimeãnou v˘stavu pod ná-
zvem Marc Chagall - BIBLE
a dal‰í pfiíbûhy v originálních
barevn˘ch litografiích z let
1956-1979. V nedûli 7. bfiezna
vás zveme na vernisáÏ, která
se koná v 15 hodin v Hotelu
JANA. V˘stava bude následnû
pokraãovat od 8. do 31. bfiezna
v samotné galerii Atrax.

Souãasnû se vám v galerii
pfiedstaví svou zajímavou ko-
lekcí keramiky v kombinaci
se sklem keramiãka Isabela
Skfiivanová.

V bfieznu zde bude vystavovat v˘tvarník Bedfiich Pûknica. Patfií ke star‰í
generaci, Ïije a pracuje v Ostravû. Tvorba Bedfiicha Pûknici je pfieváÏnû realis-
tická, nevyãerpatelné zdroje mu poskytuje Ostravsko a krajina Moravy a Slez-
ska. V poslední dobû se zab˘vá abstraktnû ladûnou tvorbou. Jeho dílo je za-
stoupeno v mnoh˘ch soukrom˘ch sbírkách v tuzemsku i v zahraniãí.

Minigalerie Îerotín • Komenského 2, tel. 581 202 728


