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V druhé polovinû února mûst‰tí stráÏníci zahájili akci, bû-
hem které si vzali na ’mu‰ku‘ cyklisty. Urãitû není jejich hlav-
ním zámûrem ’vytáhnout‘ na pokutách co nejvíce penûz. Na
to, co stráÏníci sledují kontrolou tûchto úãastníkÛ silniãního
provozu, jsme se zeptali ing. Ladislava Petrovského, zástup-
ce fieditele Mûstské policie v Pfierovû.

právní jednání cyklistÛ, mezi které
nejãastûji patfií jízda po silnici, vedle
níÏ vede cyklostezka, jízda bez drÏe-
ní fiídítek ãi ãastá jízda po chodníku.

·af

Pozn. red.: Pro zájemce, ktefií si chtûjí
podrobnû prohlédnout technické vyba-
vení cyklistÛ, jsme na www.mppre-
rov.cz (Aktuality - Plánované akce) zve-
fiejnili Vyhlá‰ku ministerstva dopravy,
upravující technické vybavení vozidel.

MÛÏete bez obav vyrazit na svém kole do ulic mûsta?

„Na této stránce obãanÛm po-

stupnû zpfiístupníme moduly umoÏ-

Àující elektronicky zji‰Èovat infor-

mace o obsluze na nûkter˘ch od-

borech, to znamená mohou si zjis-

tit, kolik lidí stojí právû ve frontû

na obslouÏení a odhadnout ãas

obsluhy, zda se vyplatí jít pro sluÏ-

bu dnes, nebo odloÏíte sluÏbu na

dal‰í den. MÛÏeme se pochlubit, Ïe

Mûstsk˘ úfiad Pfierov je první z ve-

fiejné správy, kdo podobnou sluÏbu

zavedl a kde i funguje,“ pochlubil
se novinkou v oblasti sluÏeb posky-
tovan˘ch obãanÛm ing. Milo‰ Adam
z kanceláfie tajemníka.

„Tento informaãní systém je na-
sazen pro vyfiizování obãansk˘ch
prÛkazÛ, cestovních dokladÛ, fii-

diãsk˘ch prÛkazÛ a evidence mo-
torov˘ch vozidel v 1. patfie budovy
EMOS na námûstí T. G. Masary-
ka jako nadstavba nad vyvolávací

systém, kter˘ je v provozu od listo-

padu 2003. Pevnû vûfiím, Ïe obãané

pfiijmou tuto novou moÏnost zís-

kání informací stejnû pfiíznivû, ja-

ko pfiijali vyvolávací systém, kter˘

díky vydávan˘m lístkÛm a auto-

matizovanému zvaní klientÛ k pfie-

páÏkám podstatnû zv˘‰il kulturu

obsluhy a umoÏnil obãanÛm mís-

to stání ve frontû si pohodlnû sed-

nout a ãekat na v˘zvu k obslouÏe-

ní,“ zdÛraznil nadstandardnost
novinky Milo‰ Adam. 

V posledních letech stále více pfiib˘vá mezi ‰kolní po-
pulací dûtí, které mají problémy s uãením, za nimiÏ ne-
stojí sníÏená inteligence. Pfiedev‰ím rodiãe prvÀáãkÛ,
a pochopitelnû odborníci, vûdí, o ãem je fieã. Názory od-
borníkÛ i zainteresovan˘ch pracovníkÛ si mÛÏete pfieãíst
na stranû 12.

Od zaãátku bfiezna je na webov˘ch stránkách Mûstské-
ho úfiadu Pfierov - www.mu-prerov.cz spu‰tûna ve zku-
‰ebním provozu nová nabídka pod názvem Elektronická
obsluha obãana.

(pokraãování na stranû 2)

„V posledních nûkolika letech

pfietrvávala na‰e nespokojenost

s vybavením kol pfierovsk˘ch cyk-

listÛ. Pfiedev‰ím nám vadí, Ïe pod-

ceÀují jízdu bez osvûtlení za sníÏe-

né viditelnosti a neuvûdomují si,

Ïe tím ohroÏují bezpeãnost nejen

svou, ale i dal‰ích úãastníkÛ silniã-

ního provozu. Jedná se o dlouho-

dobûj‰í bezpeãnostní akci Mûstské

policie Pfierov. Vût‰ina cyklistÛ si

stále nechce pfiipustit my‰lenku, Ïe

ostatní úãastníci silniãního provo-

zu, pfieváÏnû fiidiãi, je za sníÏené vi-

ditelnosti buì vÛbec nevidí nebo je

spatfií aÏ na poslední chvíli. A po-

tom následuje havárie, která mÛÏe

skonãit tragicky nebo se zdravotní-

mi následky pochopitelnû právû pro

nû. Touto preventivní akcí, která bu-

de pokraãovat v prÛbûhu celého le-

to‰ního roku, chceme upozorÀovat

cyklisty na spáchané pfiestupky

a pokud nestaãí domluva, fie‰íme si-

tuaci v blokovém fiízení. Po nûkoli-

ka t˘dnech této akce rád konstatu-

ji, Ïe do‰lo k v˘raznému zlep‰ení.

Vût‰ina cyklistÛ doplnila „povinnou“

v˘bavu sv˘ch kol a fiádnû svítí,“

s uspokojením sdûlil Ladislav Pet-
rovsk˘ a dodal, Ïe mûst‰tí stráÏníci
fie‰í v rámci této akce i jiná proti-
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Pokud chcete ‰etfiit svÛj ãas,
vyuÏívejte elektronickou obsluhu

„Pfiipravujeme i dal‰í kroky, a to

u ãinností, které to sv˘m charakte-

rem umoÏní, zajistíme pfiíleÏitost

objednat si obslouÏení pfiíslu‰ného

okénka na poÏadovan˘ den a hodi-

nu. Zde v‰ak musíme citlivû vyfie-

‰it otázku, jak neznev˘hodnit ob-

ãana, kter˘ ãeká ve frontû. Proto

jako urãit˘ kompromis budeme vo-

lit variantu, kdy ke kaÏdému okén-

ku se po dobu zku‰ebního provozu

bude moci dopfiedu objednat na

kaÏdou hodinu jen jeden jedin˘

ãlovûk a zbytek kapacity okénka

bude urãena pro obãany, ktefií pfii-

‰li bez objednání. Po vyhodnocení

zku‰ebního provozu a ohlasu ob-

ãanÛ se bude rozhodovat, zda se

Zápis dûtí do matefisk˘ch ‰kol
na území mûsta Pfierova

se uskuteãní ve dnech

19. a 20. dubna 2004
od 10.00 do 17.00 hodin

Matefiské ‰koly zfiízené mûstem - Dvofiákova, Komenského, Koufiilkova,
Kozlovská, Kratochvílova, Le‰etínská, Máchova 8, Máchova 14, Pod skal-
kou, U tenisu, âekynû, Vinary, Henãlov, Optiky - Kozlovice, Újezdec - Lo-
vû‰ice

Soukromé matefiské ‰koly - Na odpoledni, Bajákova, Jasínkova, U Beãvy

Z· a M· BoÏeny Nûmcové provede zápis do M· Henãlov v obou zafiíze-
ních, tj. v Z· BoÏeny Nûmcové i na M· Henãlov.

M· Optiky provede zápis jen v budovû Optiky 14.

M· Újezdec provede zápis v obou zafiízeních tj. v M· Újezdec dne
19. 4. 2004 od 10.00 do 15.00 hod. a v M· Lovû‰ice dne 20. 4. 2004 od
10.00 do 12.00 hod.

Zápis probûhne v uveden˘ch termínech pfiímo v jednotliv˘ch matefisk˘ch
‰kolách. O pfiijetí dítûte do stanovené kapacity zafiízení, rozhoduje fieditel-
ka matefiské ‰koly.

Pokud bude kapacita nûkteré M· jiÏ naplnûna, pfiihlásí rodiãe dítû do ji-
né M·.

Mûsto Pfierov rozhoduje o pfiijetí dítûte do jím zfiizovaného pfied‰kolní-
ho zafiízení, pokud poãet pfiihlá‰en˘ch dûtí pfiesahuje poãet dûtí, které lze
pfiijmout.

Odbor ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy, Mûstsk˘ úfiad Pfierov

nové sluÏby roz‰ífií. Pokud se nûkdo

na moÏnost samoobsluÏného ob-

jednání se na dálku tû‰í, mÛÏe po-

ãítat s tím, Ïe plánujeme zku‰ební

nasazení k 1. kvûtnu leto‰ního ro-

ku,“ doplnil Milo‰ Adam informace
o pfiipravovan˘ch sluÏbách.

„Z pohledu vedení mûstského

úfiadu vûfiím, Ïe se jedná o dal‰í

krok k pfiiblíÏení úfiadu a jeho

sluÏby blíÏ k obãanÛm. Chceme

v‰ak jít v této oblasti dále. Roz‰ífie-

ním nabídky by mohlo b˘t elektro-

nické dálkové zpfiístupnûní moÏ-

ností mûstského úfiadu v oblasti

sociální pomoci na‰ich sociálních

odborÛ,“ sdûlil tajemník mûstské-
ho úfiadu Jifií Bakalík.

·af

pokraãování ze strany 1

I v leto‰ní roce velikonoãní svátky oslavíme vyzdoben˘m námûstím, kde
budou umístûny dfievûné domeãky s nabídkou velikonoãního zboÏí. Po-
chopitelnû nebude chybût ani zajímav˘ program, v rámci kterého budete
mít moÏnost si poslechnout nûkteré známé regionální soubory. 

Vítání jara v na‰em mûstû

Náv‰tûva ministra
obrany nepfiinesla optimismus
OHLÉDNUTÍ

Pfierov nav‰tívil 8. bfiezna ministr obrany Miroslav Kostelka. Na jed-
nání s regionálními politiky a odborníky Olomouckého a Zlínského kra-
je totiÏ potvrdil pro na‰e mûsto nepfiíznivou zprávu. Vrtulníková zá-
kladna na vojenském leti‰ti v Bochofii skonãí v roce 2007 a odstûhuje se
do Námû‰tû nad Oslavou. Pfiítomné naopak potû‰il sdûlením, Ïe armá-
da bude v Bochofii zfiejmû podporovat vybudování civilního leti‰tû.

foto Jan âep

7. aÏ 11. dubna • námûstí T. G. Masaryka

VELIKONOâNÍ JARMARK
prodejní stánky, obãerstvení

8. aÏ 11. dubna • námûstí T. G. Masaryka

HODY, HODY, DOPROVODY
kulturní pofiady na venkovní scénû

9. aÏ 10. dubna • Strojafi

VELIKONOâNÍ POMLÁZKA
k tanci a poslechu

5. aÏ 9. dubna • Mûstsk˘ dÛm

VELIKONOâNÍ V¯STAVA
zvyky, tradice, v˘roba, ukázky

podrobnosti na plakátech
zmûna programu vyhrazena



Mûsto Pfierov zve na

zasedání Zastupitelstva mûsta Pfierova,
které se bude konat

ve ãtvrtek 22. dubna 2004 v 15 hodin
ve velkém sále Mûstského domu v Pfierovû
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dne 26. února 2004
Rada mûsta Pfierova po projednání

❖ rozhodla v souladu s usnesením Investiãní komise o pfiímém zadání vefiejné
zakázky na dokonãení rozestavûné cyklistické stezky PRECHEZA spoleãnos-
ti STRABAG a.s., za nabídkovou cenu 839.762,70 Kã (vã. DPH); termín rea-
lizace je stanoven do 30. 4. 2004,

❖ povûfiila místostarostu ing. Martina Kuãeru vedením dal‰ích jednání ve vûci
uzavfiení smlouvy o pronájmu budovy s firmou Confidea, Nûmecko, za úãe-
lem vytvofiení nadnárodního centra sluÏeb pro podnikatele, tj. nov˘ch pra-
covních míst ve mûstû a povûfiila Odbor rozvoje MûÚ Pfierov vyhledáním vhod-
ného pozemku pro stavbu nové administrativní budovy této firmy,

❖ schválila úpravu rámcového stavebního programu pro regeneraci a revitali-
zaci západní strany námûstí T. G. Masaryka v Pfierovû a rovnûÏ schválila uzav-
fiení dodatku ã. 1 ke smlouvû o dílo na vypracování dokumentace pro územ-
ní fiízení „Regenerace a revitalizace západní strany námûstí T. G. Masaryka
v Pfierovû“ spoãívajícího v prodlouÏení termínu vyhotovení dokumentace do
21. 5. 2004. Cena díla podle uzavfiené smlouvy v ãástce 1.789.507,70 Kã zÛ-
stává nezmûnûna,

❖ odvolala ing. Jifiího Bílka z funkce pfiedsedy Komise hospodáfiského a územ-
ního rozvoje a ukonãila jeho ãlenství v této komisi, to v‰e s úãinností od
1. bfiezna 2004 a jmenovala s úãinností od 1. bfiezna 2004 ãlenem Komise
hospodáfiského a územního rozvoje místostarostu ing. Martina Kuãeru,

❖ odvolala s úãinností od 1. bfiezna 2004 ãlena Komise volného ãasu, sportu
a kultury pana Pavla Mirgu na doporuãení komise,

❖ schválila zahraniãní pracovní cestu ing. Ladislavu Petrovskému, Václavu
Cigánkovi, Liboru Ambruzovi, Franti‰ku Li‰kovi, Pavlu Rákosovi a Jakubu
·evãíkovi, stráÏníkÛm Mûstské policie Pfierov, na vodáck˘ v˘cvik se zamûfie-
ním na záchranu osob z raftu i bfiehu pomocí rÛzn˘ch technik, kter˘ se
uskuteãní v mûsících bfieznu ãi dubnu, podle aktuálního stavu vody (zále-
Ïí na sluneãní intenzitû, která rozpustí sníh a tím pádem poteãe dostateã-
né mnoÏství vody v Belé), a v celkové délce max. 4 dnÛ, na fiece Belá ve Slo-
venské republice,

❖ schválila sníÏení poãtu o 1 zamûstnance na Odboru finanãním, oddûlení cen
a fondÛ bydlení a stanovila s úãinností od 1. 3. 2004 poãet zamûstnancÛ mûs-
ta Pfierova, zafiazen˘ch do Mûstského úfiadu z 388,3 na 387,3

❖ schválila uhradit ãástku 5.000 Kã JUDr. Franti‰ku Venzarovi, majiteli hrob-
ky na hfibitovû v Pfierovû, jako ãásteãnou náhradu ‰kody vzniklé na hrobce,
zpÛsobené kofienov˘m systémem stromu rostoucím v její tûsné blízkosti,

❖ povûfiila tajemníka MûÚ Pfierov ing. Jifiího Bakalíka pfiedloÏit na jednání Ra-
dy mûsta Pfierova, které se bude konat dne 8. 4. 2004 zámûr doprodeje byto-
v˘ch jednotek v obytn˘ch domech urãen˘ch k prodeji,

❖ neschválila roz‰ífiení pracovní skupiny ke zpracování projektu koncepce kul-
tury mûsta Pfierova o ãleny: Alenu ·i‰kovou, Marii Vefimifiovskou, Aloise Ka-
rase a Franti‰ka Kavku.

S otázkou, jaké jsou jeho v˘sled-
ky, jsme se obrátili na PhDr. Jifiího
Hfiebíãka z firmy Profima Effecti-
ve Zlín, která audit provádûla.

„Pfii anal˘ze a doporuãeních

jsme vycházeli ze sv˘ch zku‰enos-

tí, jak má vypadat obecná podoba

optimální funkce samosprávy

a státní správy a z porovnání se

srovnateln˘mi úfiady. Kompetence

a ãinnosti mûstského i b˘valého

okresního úfiadu jsou z pohledu

anal˘zy plnû funkãní. Obãané mûs-

ta Pfierova mohou na mûstském

úfiadû vyfiídit v‰echny záleÏitosti,

které dfiíve vyfiizovali na okresním

úfiadû. Pfii porovnávání efektivity

ãinnosti se srovnateln˘mi úfiady

konstatujeme, Ïe Mûstsk˘ úfiad

Pfierov je fiízen efektivnûji, pfiísnûji

a produktivita realizace cílÛ je vy‰-

‰í neÏ u srovnateln˘ch úfiadÛ v mo-

ravském regionu a mnohem vy‰‰í

neÏ u srovnateln˘ch úfiadÛ v ães-

kém regionu. SluÏba pro obãany je

v˘raznû kvalitnûj‰í neÏ u srovna-

Jaké jsou v˘sledky personálního auditu?

teln˘ch úfiadÛ. Obãané mohou b˘t

spokojeni i s úfiední dobou, která je

pro nû v˘hodná. V Ïádném srovna-

telném mûstû není úfiední doba tak

rozsáhlá, obãané se mohou na

úfiedníky obracet pût dnÛ v t˘dnu,“

s uspokojením konstatoval Jifií Hfie-
bíãek a naopak kritice podrobil pro
fiadu obãanÛ nejasnost místa pro
vyfiízení svého problému ãi povin-
nosti, coÏ je dané lokální roztfií‰tû-
ností úfiadu. „Doporuãujeme vûno-

vat systematickou pozornost pfie-

dávání informací obãanovi, to zna-

mená kde a jak mÛÏe fie‰it svÛj

problém nebo povinnost,“ zdÛraz-
nil Jifií Hfiebíãek v této souvislosti.

„Spolupráce jednotliv˘ch odbo-

rÛ je na prÛmûrné úrovni,“ tak znûl
dal‰í závûr auditu a Jifií Hfiebíãek
doporuãil její znaãné zv˘‰ení.

Pochopitelnû pfiedev‰ím samot-
né pracovníky mûstského úfiadu za-
jímalo, zda nepfiijdou o práci.

„Doporuãujeme, v pfiesné speci-

fikaci na efektivnost práce jednot-

liv˘ch odborÛ, sníÏit v prÛbûhu

pfií‰tích dvou let poãet zamûstnan-

cÛ úfiadu v jednotliv˘ch odborech

o 10 %, a to jak redukcí jednotli-

v˘ch odborÛ, tak sníÏením poãtu

pracovníkÛ v jednotliv˘ch odbo-

rech,“ vyslovil se Jifií Hfiebíãek k nej-
oÏehavûj‰ímu bodu auditu.

K závûrÛm personálního auditu
se vyjádfiil i tajemník mûstského
úfiadu ing. Jifií Bakalík.

„Jako podklad pro optimální vy-

hodnocení tohoto úkolu bylo nut-

né zjistit znaãné mnoÏství údajÛ

z oblasti pracnosti ãinností a úko-

nÛ v odborech a oddûleních. DÛle-

Ïit˘mi ukazateli pro hodnocení by-

lo posouzení naplÀování obsahu

ãinností a pomûr mezi pracností

a poãtem pracovníkÛ. Potû‰ila mû

skuteãnost, Ïe audit jako silné

stránky úfiadu ukázal dobré mana-

Ïerské hodnocení vût‰iny vedou-

cích úfiedníkÛ, funkãnost koordi-

naãních skupin v rámci ãinnosti

úfiadu a napfiíklad v jin˘ch úfiadech

neobvykl˘ systém zastupitelnosti

v oddûlení kontaktÛ s obãany v ná-

vaznosti na hodnû otevfienou pra-

covní dobu ve vztahu k vefiejnosti,“

informoval o kladn˘ch závûrech au-
ditu Jifií Bakalík.

„Naopak dalo se pfiedpokládat,

Ïe jako negativní bude auditem vy-

hodnocena roztfií‰tûnost v˘konu

státní správy a samosprávy v nû-

kolika budovách ve mûstû a z toho

pramenící pro obãana urãitá ne-

jasnost místa vyfiizování svého

problému ãi povinnosti. Jednotliví

vedoucí odborÛ budou muset více

a transparentnûji stanovovat jed-

noznaãné priority sv˘ch cílÛ a ãin-

ností. Základními v˘stupy perso-

nálního auditu v‰ak jsou opatfiení,

která bude realizovat vedení úfiadu

v prÛbûhu leto‰ního roku. PÛjde

zejména o peãlivé zváÏení rezerv

jednotliv˘ch odborÛ a v návaznosti

na doporuãení auditu sníÏit poãet

pracovníkÛ úfiadu o osm aÏ deset

procent; po odchodu Státní sociál-

ní podpory na Úfiad práce by se mûl

poãet úfiedníkÛ stabilizovat kolem

ãísla tfiista. RovnûÏ k ze‰tíhlení

a zefektivnûní práce úfiadu povede

i úprava organizaãní struktury,“

naznaãil Jifií Bakalík opatfiení, kte-
rá budou následovat v pfií‰tích mû-
sících. ZároveÀ chce ubezpeãit ve-
fiejnost, Ïe urãitû Ïádná z nich
nepÛjdou na úkor kvality a stan-
dardu, na kter˘ jsou obãané zvyklí.

·af

V˘bûr z usnesení Rady mûsta Pfierova

• 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.

Komise pro obãanské záleÏitosti
Pozvánka

V prvních mûsících leto‰ního roku probûhl na pfierovském
mûstském úfiadu personální audit, kter˘ mûl posoudit a vy-
hodnotit efektivnost práce zamûstnancÛ úfiadu a hospodár-
nost jeho chodu.
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Odbor správní vznikl 1. 1. 2003
v souvislosti s reformou vefiejné
správy s tím, Ïe si ponechal vût‰inu
kompetencí zaniklého odboru vnitfi-
ních vûcí a ze zaniklého okresního
úfiadu pfievzal kompetence na úse-
ku evidence obyvatel, obãansk˘ch
prÛkazÛ a cestovních dokladÛ a nû-
které kompetence na úseku matrik
a pfiestupkÛ. Organizaãnû je rozdû-
len˘ na ãtyfii oddûlení, a to matriku,
ohla‰ovnu pobytu, pfiestupky a evi-
denci obyvatel, obãansk˘ch prÛka-
zÛ a cestovních dokladÛ. V dne‰ním
ãlánku vás seznámíme s prací za-
mûstnancÛ matriky. O informace
jsme poÏádali Jaroslava Slámu, ve-
doucího správního odboru.

„Matriku najdeme na Horním

nám. ã. 10, naproti zámku. Jejím

hlavním úkolem je vést fiádnû mat-

riãní knihy narození, manÏelství

a úmrtí. Od 1. 1. 2003 provádí kon-

troly na 9 matriãních úfiadech ve

správním obvodu Pfierova, obce

s roz‰ífienou pÛsobností, podílí se

na jejich metodickém vedení, pfie-

bírá od nich sbírky listin a zabez-

peãuje jejich pfiedarchivní péãi. Dá-

le zabezpeãuje fiadu úkonÛ, mezi

které patfií napfiíklad vydávání vy-

svûdãení o právní zpÛsobilosti

k uzavfiení manÏelství, osvûdãení

k církevním sÀatkÛm, zápisy o ur-

ãení otcovství, pfiidûlování rodn˘ch

ãísel, rozhodování o zmûnû jména

a pfiíjmení. Vydává doklady pro fií-

zení v cizinû, zaji‰Èuje podklady

pro zápisy do zvlá‰tní matriky

v Brnû, vydává potvrzení o obãan-

ském prÛkazu pfii jeho odevzdání

po zemfielém, potvrzení o zmûnû

rodinného stavu, zmûnû pfiíjmení

v souvislosti se zmûnou stavu sÀat-

kem, zaji‰Èuje obfiad uzavfiení

manÏelství apod. Obãan zde mÛÏe

poÏádat o vydání nového obãan-

ského prÛkazu v pfiípadû jeho prv-

ního vydání, to znamená v pfiípadû

patnáctilet˘ch, pfii podání Ïádosti

o vydání dokladu o státním obãan-

ství âR, nutného k vyfiízení první-

ho obãanského prÛkazu.

Matrika rovnûÏ ovûfiuje podpisy

a shodu kopie nebo opisu s listinou.

Nabízí moÏnost poÏádat i o v˘pis

z rejstfiíku trestÛ. V tomto jediném

pfiípadû jde správní poplatek do

rozpoãtu státu. Obãan si proto mu-

sí s sebou pfiinést kolek v hodnotû

50 Kã,“ vyjmenoval Jaroslav Sláma
poãetnou fiadu kompetencí pracov-
níkÛ matriky.

„V roce 2002 matrikáfiky proved-

ly 703 zápisÛ v knize narozen˘ch,

to znamená, Ïe zapsaly v‰echny na-

Jako pracovníci odboru informací jsme svûdky tápání Pfie-
rovanÛ, kam se obrátit s vyfiízením sv˘ch záleÏitostí. Ná-
sledujícími fiádky bychom chtûli pfiispût k nápravû. Jedním
z odborÛ, jehoÏ sluÏby obãané potfiebují velmi ãasto, je od-
bor správní.

Z ãinnosti odboru správního 

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

Denní stacionáfi pfii
Psychosociálním centru
Pfierov, nám. Pfi. povstání 1

Psychosociální a psychoterapeu-
tická péãe pro obãany trpící psy-
chotick˘mi poruchami.
Kontaktní osoba PhDr. Blanka
Rektorová, 581 204 437-8
(pondûlí-pátek 8-14 hodin)

Okresní pedagogicko-
-psychologická poradna
Pfierov, bfií. HovÛrkov˘ch 17
Hlavním cílem je poskytování od-
born˘ch pedagogicko-psychologic-
k˘ch sluÏeb, psychologické pora-
denství a diagnostika.
Mgr. Marie Plánková - 581 217
760, mobil: 604 730 692

Matefiské centrum Sluníãko
Pfierov, Îelatovská 12

Matefiské centrum je sdruÏení
matek, které umoÏní realizovat Ïe-
nám na matefiské dovolené a jejich
dûtem svépomocnou aktivitu a vzá-
jemnou v˘pomoc.
MUDr. Andrea Dutková - 581 201
553, mobil: 603 262 957
pondûlí-pátek 9-13 hodin, krouÏky
15-18 hodin.

âesk˘ ãerven˘ kfiíÏ -
oblastní spolek
Pfierov, U Beãvy 1

Zaji‰Èuje ãinnost v oblasti sociál-
ní, péãe o staré a invalidní obãany,
zdravotnû postiÏené dûti, zaji‰Èuje
v˘uku první pomoci a zvládání kri-

zov˘ch stavÛ. Základním principem
hnutí âerveného kfiíÏe jsou huma-
nita, nestrannost, neutralita, nezá-
vislost, dobrovolné sluÏby, jednota
a svûtovost. ââK se zavazuje usilo-
vat o jejich naplÀování.
Alena Stárková - 581 204 828
pondûlí, ãtvrtek 7-16, úter˘, stfie-
da 7-15, pátek 7-13 hodin

Klub stomikÛ
pfii nemocnici Pfierov
Bochofi, Zahradní 397

Dobrovolné sdruÏení nositelÛ
stomií, jehoÏ posláním je pomáhat
postiÏen˘m znovu získat ãasto ztra-
cené sebevûdomí a odvahu zapojit
se do spoleãnosti.
Zdenka Cvilinková - mobil:
604 404 990

3

P¤EDSTAVUJEME...

Pracovi‰tû matriky foto Jan âep

Stfiedisko rané péãe
Olomouc
Olomouc, Dolní námûstí 38

Cílem jsou sluÏby rané péãe po-
skytované dûtem se zrakov˘m
a kombinovan˘m postiÏením a je-
jich rodinám, spolupráce s rodiãi
postiÏen˘ch dûtí, provádûní a zaji‰-
Èování rekvalifikaãní a rehabilitaã-
ní, vzdûlávací a osvûtové ãinnosti,
spolupráce s odborn˘mi pracovi‰ti,
konzultaãní a informaãní sluÏby.
PhDr. Dagmar Krutilová -
585 222 921

Pokraãování pfiehledu nestátních
subjektÛ uvefiejníme v pfií‰tím

ãísle Pfierovsk˘ch listÛ.

Spolupráce s nestátními subjekty

ná mimo stanoven˘ termín. V kni-

ze úmrtí bylo provedeno 635 zápi-

sÛ. Jedno ze zajímav˘ch ãísel je i po-

ãet vyhotoven˘ch duplikátÛ mat-

riãních dokladÛ, kter˘ch bylo vydá-

no 938,“ sdûlil Jaroslav Sláma.
„Loni prudce stoupl poãet ovûfie-

ní podpisÛ a shod opisÛ nebo kopií

s listinou. Matrikáfiky provedly cel-

kem 6.688 ovûfiení, coÏ je o 93 % ví-

ce neÏ v roce 2002. Je to zpÛsobeno

zánikem okresního úfiadu, kter˘

ovûfiování rovnûÏ provádûl,“ vysvût-
lil Jaroslav Sláma a závûrem posky-
tl dal‰í zajímavou informaci o cel-
kové ãástce 311.780 korun, kterou
v˘bûrem správních poplatkÛ pfiispû-
la matrika do rozpoãtu mûsta.

·af

Pozn. red.: BliÏ‰í informace je moÏ-
no získat u pracovnic matriky, tel.
581 268 272.

rozené dûti v územním obvodu Mat-

riãního úfiadu, do kterého kromû

Pfierova patfií dal‰ích 9 obcí. Proto-

Ïe byla zru‰ena porodnice v Hrani-

cích pfiedpokládáme, Ïe v roce 2004

se zv˘‰í poãet dûtí narozen˘ch

v Pfierovû aÏ o 300. V pÛsobnosti

Matriãního úfiadu bylo uzavfieno

a do knihy manÏelství zapsáno 236

sÀatkÛ, z toho bylo 16 církevních

a 11 s cizinci, ve tfiech pfiípadech

s obãany Slovenska, dvakrát s ob-

ãany USA a po jednom sÀatku s ob-

ãany Nepálu, Mongolska, Polska,

Holandska, Ukrajiny a Itálie. Sva-

tební obfiady se konají stfiídavû v pá-

tek a v sobotu na matrice (Horní

námûstí 10) a zámku (Horní ná-

mûstí 1), pfiiãemÏ za svatební obfiad

na zámku se platí vÏdy správní po-

platek 1.000 Kã; na matrice jen

v pfiípadû, Ïe se svatební obfiad ko-
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„V fiíjnu loÀského roku byla za-

hájena stavba cyklistické stezky od

parkovi‰tû PRECHEZA podél fieky

Beãvy, pfies most Ïelezniãní vleãky

k PRECHEZE a dále kolem vleãky

na ulici Tovaãovskou. Stavbu pro-

vádûla dle v˘bûrového fiízení firma

STAVIPOL s.r.o. Pfierov. Vzhledem

k neplnûní termínu dokonãení, kte-

r˘ byl dle smlouvy o dílo stanoven

V˘‰e vybrané ãástky, kterou se po-
dafiilo nashromáÏdit v rámci sbírky
na strom pro Michalov, pfiekonala
i ty nejoptimistiãtûj‰í odhady. Do
celé akce se zapojili zásluhou pfie-
dev‰ím zápalu sv˘ch kantorÛ Ïáci
matefisk˘ch a základních ‰kol, a pfii-
spûli pomûrnû znaãn˘mi sumami.
Je‰tû v závûru loÀského roku pfie-
dali ãástku blíÏící se pÛldruhému ti-
síci korun Ïáci Základní ‰koly a Ma-
tefiské ‰koly Pod Skalkou a Ïáci
Základní ‰koly Svisle. V prvních mû-
sících leto‰ního roku celková v˘‰e
penûz na tomto kontû naskoãila
pfiedev‰ím zásluhou ÏákÛ Základní
‰koly U Tenisu a Základní ‰koly
Trávník, ktefií se podíleli pfiibliÏnû
stejnou mûrou na tom, Ïe stav kon-
ta vzrostl celkem o více neÏ dva
a pÛl tisíce korun. „V souãasné do-

bû (ke dni 22. 3., pozn. red) se sbír-

ka mÛÏe honosit celkovou ãástkou

28.772 korun. Ve srovnání se závû-

rem loÀského roku celková vybra-

ná ãástka vzrostla o zhruba 10.000

korun. Schránka je zatím stále

umístûna na námûstí T. G. Masary-

ka a vybíráme ji pfiíleÏitostnû, zpra-

vidla jednou za 14 dní,“ informova-
la nás Dagmar Sehnálková z odbo-
ru financí.

„Z vût‰í ãásti dosavadního v˘tûÏ-

ku sbírky bude je‰tû na jafie vysa-

zen v b˘valé zahrádkáfiské kolonii

v ulici Bezruãovû dub bahenní. Jed-

ná se o mohutn˘ strom pÛvodem ze

Severní Ameriky, na první pohled

s velmi zvlá‰tními listy, které se na

podzim pestfie zbarví. Strom vybra-

n˘ k v˘sadbû bude mít v˘‰ku okolo

5 aÏ 6 metrÛ, v obvodu kmene bu-

de mûfiit pfies 30 centimetrÛ. Potû-

‰ila nás nabídka

jedné ze ãtenáfiek

paní Jarmily Na-

vrátilové z Velké

Bystfiice u Olomou-

ce, která je pfierov-

skou rodaãkou. Na-

bídla zdarma k v˘-

sadbû v Michalovû

exempláfi liliovníku

tulipánokvûtého.

Tento strom je

vhodn˘ k pfiesaze-

ní. V parku nahradí

liliovník, kter˘ uhy-

nul po povodni 1997. Îáci Základ-

ní ‰koly B. Nûmcové se rozhodli

shromáÏdit prostfiedky na vlastní

strom, o kter˘ chtûjí sami peãovat.

Rozhodnutí v tomto pfiípadû padlo

na platan jasanolist˘. Zasazení se

pfiedpokládá rovnûÏ na jafie,“ se-
známil nás se zámûrem radnice
RNDr. Pavel Juli‰, vedoucí odboru
Ïivotního prostfiedí a dodal, Ïe za
zbylé prostfiedky ze sbírky bude
pravdûpodobnû na podzim pofiízen
ka‰tan jedl˘.

·af

na 22. listopadu 2003, rozhodla

Rada mûsta o odstoupení od smlou-

vy. Cyklistická stezka bude dokon-

ãena firmou STRABAG a.s. Olo-

mouc do 30. dubna 2004. Celkové

náklady na realizaci stezky ãiní

1.312 milionÛ korun. Na tuto stav-

bu obdrÏí mûsto dotaci ze Státního

fondu dopravní infrastruktury ve

v˘‰i 314 tisícÛ korun,“ informova-

SíÈ cyklistick˘ch stezek se rozrÛstá a pfiedev‰ím ti, ktefií
cyklostezky vyÏívají napfiíklad pro svou bezpeãnou cestu do
zamûstnání ãi za nákupy, mohou b˘t spokojeni.

CyklistÛm zaãíná ’hlavní‘ sezona
la nás Marie Blechtová z odboru
rozvoje.

„V bfieznu leto‰ního roku byla

zahájena stavba cyklistické stezky

Pfierov - Kozlovice. Trasa nové cyk-

listické stezky a chodníku pro pû‰í

zaãíná u kruhového objezdu u res-

taurace Haná, vede po pravé stra-

nû komunikace po ulici Dvofiáko-

vû, podél oplocení Meopty a dále

podél státní komunikace do Kozlo-

vic. Povrch cyklistické stezky je

v úseku procházejícím mûstem tvo-

fien zámkovou dlaÏbou, mimo mûs-

to asfaltobetonem. V úseku kolem

plotu Meopty je pro mal˘ prostor

stezka sdruÏená s chodníkem pro

pû‰í. Souãástí této stavby je i nová

toãna autobusu, úprava parkovi‰-

tû u Domu sester, nové autobusové

zastávky vãetnû mobiliáfie. Stavbu

provádí na základû v˘bûrového fií-

zení SATES Morava a.s. Vala‰ské

Mezifiíãí. Celkové náklady stavby

ãiní 14.700 milionÛ korun. Stavba

má b˘t dokonãena do 31. srpna le-

to‰ního roku,“ poskytla Marie
Blechtová vyãerpávající informace
k dal‰í cyklostezce, jejíÏ stavba se
zaãíná realizovat právû v tûchto
dnech.

·afilustraãní foto Jan âep

foto Jan âep

Penûz bude rozhodnû na více
neÏ jeden strom pro Michalov

6. 4. • SchÛze KâT VHT - restaura-
ce Pivovar, 19.00 hod.
3. 4. • Pochod Pfierovského povstá-
ní - 30. roãník, trasy dle propozic po-
fiadatele (8, 16, 25, 35, 50 km; ved.
R. Havelka; start MU Pfierov, nám.
T. G. Masaryka, 7-9.30 hod.
10. - 12. 4. • Velikonoãní pfiechod
Slovenského ráje - doliny Slovenské-
ho ráje; ved. J. Pe‰ák; odj. vlak 0.21
12. 4. • Velikonoãní v˘stup na Kelã-
sk˘ Javorník - Rajnochovice-Kelãsk˘
Javorník-Bystfiice p.H., 16 km; ved.
M. Jakubcová; odj. vlak 7.25 hod.
17. 4. • Za Pfierovsk˘m zubrem,
Na kole Pfierovskem - trasy dle pro-
pozic pofiadatele (12, 22, 35, 50 km;
cyklo 120, 100, 80, 60, 40 km); ved.
J. Balcárek; sokolovna 7-9 hod.
24. 4. • Pomoraví - Horka-Litovel
a zpût; 60 km; ved. J. Sedláãek; odj.
7.00; cyklo
25. 4. • První slanûní na Skalném -
Tesák-Skaln˘ (lezení)-Bystfiice p. H.;
14 km; ved. J. Balcárek ml.; odj. bus
7.00 hod.

Odbor KâT SK Pfierov
vysokohorská turistika

1. 4. • Grygov - StrejãkÛv lom - Ma-
jetín - Brodek u Pfi. - 12 km ved.
V. Krest˘nová, odj. 8.59 hod.
3. 4. • DP Pfierovského povstání -
trasy: 8, 15, 25, 35, 50 km, Prezenta-
ce od 7.00 do 9.30 hod.na Mûstském
úfiadû, námûstí T. G. Masaryka
6. 4. • SchÛzka turistÛ - Vinary-Na
Skalce ve 14 hod., odjezd A13.15 hod.
MHD ã. 2 nebo pû‰ky
8. 4. • Sv. Kopeãek - Posluchov -
Velká Bystfiice - 12 km, ved. Î. Za-
pletalová, odj. 8.03 hod.
10. 4. • Vala‰ské Klobouky - Drno-
vice - Vizovice - 20 km, ved. J. ·vec,
odj. 6.05 hod.
13. 4. • SchÛzka turistÛ - Rokytni-
ce-Vrbovec ve 13.30 hod., odjezd
13.02 hod.
15. 4. • Vala‰ské Mezifiíãí - (nauãná
stezka J. Karafiáta) - Bystfiiãka - 16 km,
ved. M. Bráblíková, odjezd 8.04 hod.
17. 4. • Pfiíbor - ·tramberk - Kocmí-
nek - Nov˘ Jiãín - 21 km, ved. J. Sed-
láková, odj. 6.05 hod.
22. 4. • Námû‰È n. H. - Terezské údo-
lí - Drahanovice - 12 km, ved. Î. Za-
pletalová, odj. 5.56 hod.
22. 4. • Lupûné - Bu‰inov - Lupûné
- 18 km, ved. M. Kauer, odj. 5.56 hod.
24. 4. • Fren‰tát p. R. - Pustevny -
Radho‰È - RoÏnov p. R. - 22 km, ved.
A. Dvofiák, odj. 6.05 hod.
24. 4. • Blansko - Nov˘ Hrad - B˘ãí
skála - Babice n. Svit. - 22 km, ved.
P. ·Èáva, odj. 5.35 hod.
29. 4. • Ruda n. Mor. - Hrabenov -
Háj - Bludov - 15 km, ved. V. Visnar,
odjezd 7.10 hod.

KLUB âESK¯CH TURISTÒ
SK P¤EROV
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Slu‰í se pfiedeslat, Ïe samotná my‰lenka zfii-
zování nauãn˘ch stezek není nikterak originál-
ní. Poãet existujících nauãn˘ch stezek nejrÛz-
nûj‰ího zamûfiení na území na‰í republiky je
odhadován na 300. Zhruba desetinou z nich se
mÛÏe pochlubit Olomouck˘ kraj a ani na území
mûsta Pfierov nebude nauãná stezka P¤EROV-
SK¯M LUHEM (takov˘ je zatím navrÏen˘ název
pfiipravované stezky) úplnû první. JiÏ pfied ãasem
pfii‰la vedení Základní ‰koly J. A. Komenského
spoleãnû s nadací Predmostenzis s nápadem zvi-
ditelnit svûtoznámé archeologické nalezi‰tû
v Pfiedmostí realizací projektu „Tábor lovcÛ na
mamutí stezce“. A nezÛstalo pouze u nápadu.
V loÀském roce pfiedstavil Krajsk˘ úfiad 24 nej-
zajímavûj‰ích nauãn˘ch stezek na území na‰eho
kraje. V barevné publikaci nechybí ani nauãná
stezka LOVCI MAMUTÒ V P¤EDMOSTÍ. Trasa za-
ãíná v malém ‰kolním muzeu a po tfiech dal‰ích
zastaveních konãí na tak zvaném ·kolním kop-
ci. Stezka slouÏí nejen ‰iroké vefiejnosti, ale hlav-
nû dûtem Z· J. A. Komenského. V‰ak pfiedev‰ím
jejich zásluhou se podafiilo stezku vybudovat.
A to je na ní nejcennûj‰í.

Nápad vybudovat pfiírodovûdnou nauãnou
stezku poblíÏ centra mûsta se zrodil jiÏ pfied nû-
kolika lety v hlavû prezidenta Moravského orni-
tologického spolku Jifiího ·afránka. PÛvodní
pfiedstava instalovat na frekventovan˘ch pû‰ích
trasách podél fieky Beãvy tabule s vyobrazením
bûÏn˘ch i ménû znám˘ch ptákÛ, upozornit na je-
jich místní stanovi‰tû a motivovat lidi k zimní-
mu pfiikrmování ptactva a jeho ochranû vÛbec,
se dále doplÀovala a roz‰ifiovala, aÏ nakonec vy-
krystalizovala v konkrétní projekt. Jeho realiza-
ci podpofiila i novû ustanovená Rada mûsta ve
svém programovém prohlá‰ení.

Celkem osmnáct bohatû ilustrovan˘ch tabulí
na trase nauãné stezky, jejíÏ otevfiení se má stát
souãástí ãervnov˘ch oslav 100. v˘roãí zaloÏení
parku Michalov, nás postupnû seznámí nejen
s pfiírodovûdn˘mi zajímavostmi na‰eho mûsta, ale
i s v˘znamn˘mi kulturními památkami, nûkter˘-
mi jedineãn˘mi zafiízeními a zabrousíme i do ge-
ologického dávnovûku. Místa, o kter˘ch jsme si
mysleli, Ïe je dÛvûrnû známe, spatfiíme pod no-
v˘m úhlem pohledu. Na dvanáctikilometrové
stezce (mÛÏeme se rozhodnout i pro trasu zhru-
ba poloviãní) nás pfiekvapí ‰iroká rozmanitost
ekosystémÛ „pfierovsk˘ch luhÛ“ a jejich obyvatel,
otevfie se pfied námi pohled do Moravské brány
i se starobyl˘m Helf‰t˘nem, dozvíme se nûco víc
o tzv. lagunách, nav‰tívíme Biologickou stanici
a Moravskou ornitologickou stanici a, samozfiej-
mû, park Michalov. Pro ‰kolní mládeÏ bude pfii-
pravena uãebna pod ‰ir˘m nebem. Milovníci ptac-
tva jistû ocení jednoduchou pozorovatelnu a na
jiném místû krmítko k zimnímu pfiikrmování.

Na pfiípravû stezky se kromû pracovníkÛ mûsta

podílí celá fiada odborníkÛ z jiÏ zmínûného orni-
tologického spolku, místní organizace rybáfiské-
ho svazu, vlastivûdného muzea ãi Klubu ãesk˘ch
turistÛ. Ve‰keré práce koordinuje odbor Ïivotní-
ho prostfiedí. Po schválení rozpoãtu mûsta na rok

2004 zb˘vá je‰tû vyfiídit nezbytnou v˘jimku Mi-
nisterstva Ïivotního prostfiedí pro umístûní sta-
novi‰È na území NPR Îebraãka, objednat slu‰né
poãasí a realizaãní práce mohou b˘t zahájeny.

Kromû toho, Ïe popsan˘ zámûr snad pomÛÏe
vyvrátit zakofienûnou pfiedstavu náv‰tûvníkÛ na-
‰eho mûsta, Ïe Pfierov je jen nádraÏí a chemiãka,
dokonale zapadá i do koncepce environmentální
v˘chovy, vzdûlávání a osvûty (EVVO), na jejíÏ
tvorbû se v souladu s pfiíslu‰n˘m státním pro-
gramem podílí i mûsto Pfierov.

(Na vysvûtlenou: Environment (z angl.) = Ïivotní
prostfiedí, Ïivotní podmínky, okolí. Environmentální =
mající vztah k Ïivotnímu prostfiedí, smûfiující k tvorbû
a ochranû Ïivotního prostfiedí apod. Je zfiejmé, Ïe jed-
noslovn˘ ãesk˘ ekvivalent „prostfieìov˘“ ãi „Ïivotnû-
prostfieìov˘“ si jen tak brzy do spisovné ãe‰tiny cestu
neproklestí, takÏe se je‰tû nûjak˘ ãas budeme muset
smífiit s pouÏíváním jiného slova cizího pÛvodu - „eko-
logick˘“. PouÏití pfiívlastku „ekologick˘“ ve spojení
„ekologická v˘chova“, „ekologická politika“, „ekologic-
k˘ zákon“ ãi „ekologick˘ v˘robek“ je sice nesprávné, ale
díky pfiedlistopadové tradici a tisku obecnû (pro âecha)
srozumitelné. KoneckoncÛ, „ekologická v˘chova“ je
i jedním z úkolÛ Strategického plánu ekonomického
a územního rozvoje mikroregionu Pfierov. Tak proã ne.
Ale pozor, nahrazení slovního spojení „Ïivotní prostfie-
dí“ termínem „ekologie“ v oficiálním sdûlení (napfi. dû-
láme hodnû pro ekologii) je takfika neomluvitelné.

Státní program EVVO, kter˘ byl schválen
usnesením vlády v roce 2000, si v dlouhodobé
perspektivû klade za cíl dosaÏení trvale udrÏitel-
ného rozvoje (tj. rozvoje, kter˘ uspokojuje po-
tfieby spoleãnosti bez ohroÏování moÏností bu-
doucích generací uspokojovat své vlastní
potfieby). Ve svém akãním plánu spoléhá pfiede-
v‰ím na spolupráci samospráv a vefiejnoprávních
institucí se v‰emi subjekty, které mají moÏnost
aktivnû rozvíjet vztah ãlovûka ke svému okolí. To
samozfiejmû pfiedpokládá, má-li b˘t program
uveden do Ïivota, i stanovení konkrétních úko-
lÛ (vypracování vlastních koncepcí) jak na úrov-
ni men‰ích územních celkÛ (krajÛ a obcí), tak
pfiedev‰ím na jednotliv˘ch zafiízeních a institu-
cích, které mají práci s vefiejností, tím spí‰e v˘-
chovu a vzdûlávání, v popisu práce.

Práce na místní koncepci EVVO pro mûsto
Pfierov zahájil koncem roku 2003 i odbor Ïivot-
ního prostfiedí. Vychází z konkrétních moÏností
a potfieb, které v souãasnosti mapuje a vyhodno-
cuje. Pfiitom se opírá o zku‰enosti a dosavadní
závûry, ke kter˘m dospûli zpracovatelé analogic-
kého dokumentu Olomouckého kraje (odbor ÎP
má své zastoupení v Krajském poradním sboru
pro EVVO Olomouckého kraje a podílí se na
zpracování krajské koncepce EVVO, jejíÏ dokon-
ãení se pfiedpokládá v dubnu 2004). Místní kon-
cepci pfiedstaví odbor ÎP Radû mûsta v druhé po-
lovinû leto‰ního roku. VyuÏívání vlastivûdné
nauãné stezky P¤EROVSK¯M LUHEM zde urãi-
tû najde své místo.

RNDr. Yvona Machalová, odbor Ïivotního prostfiedí

Nová nauãná stezka jako prostfiedek
environmentální osvûty

Je‰tû do konce tohoto ‰kolního roku mûsto hodlá otevfiít v místech, jeÏ jsou
tradiãním cílem víkendov˘ch procházek pfierovsk˘ch obãanÛ, novou nauãnou stez-
ku. Pouãení i zábavu by mûla nabídnout náv‰tûvníkÛm parku Michalov, areálu la-
gun i Îebraãky.

Klub ãesk˘ch turistÛ & Sportovní klub Pfierov pofiádá

v sobotu 3. dubna 2004
30. roãník

POCHOD P¤EROVSKÉHO POVSTÁNÍ
TRASY: 8 km, 15 km, 25 km, 35 km a 50 km. Trasy nejsou nároãné.
Plánek a popis trasy obdrÏí kaÏd˘ na startu. PREZENTACE: V sobotu

3. dubna 2004 od 7.00 do 9.30 hod. na Mûstském úfiadû, námûstí
T. G. Masaryka ã. 3, Pfierov. START: PrÛbûÏn˘ ihned po prezentaci.

CÍL: Do 19 hodin - v místû startu. STARTOVNÉ: Dûti do 15 let,
dÛchodci a zdravotnû postiÏení neplatí, ostatní podle délky trasy 5 - 10 Kã.
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lupracujeme s I. Interní klinikou Fakultní ne-
mocnice v Olomouci, kde je specializované pra-
covi‰tû. V tomto moderním zpÛsobu léãby stojí-
me na jednom z pfiedních míst ve svûtû, i kdyÏ
nemáme srovnatelné ekonomické zázemí.
A koneãnû bych se zeptala na to, co je z pohledu
prevence nejdÛleÏitûj‰í.

Nezb˘vá mi, neÏ konstatovat, Ïe pfiedcházení
cévním a srdeãním onemocnûním je pfiedev‰ím
otázkou Ïivotního stylu. Tady jako nejdÛleÏitûj‰í
vidím správnou v˘Ïivu. To znamená sníÏit spo-
tfiebu tukÛ. Pochopitelnû nezáleÏí jen na jeho

mnoÏství, ale i sloÏení. Potrava by mûla obsaho-
vat nenasycené mastné kyseliny, které mají
ochrann˘ vliv, pfiedev‰ím bychom mûli pouÏívat
olivov˘ olej, pokud moÏno pfii netepelné úpravû
jídel. Lidé by mûli preferovat ve své stravû konzu-
maci potravin s nízk˘m obsahu tuku, mezi které
patfií ryby, bílé maso, jako je drÛbeÏ, pfiípadnû li-
bové ãervené maso, upfiednostÀovat rostlinné tu-
ky, tmavé, celozrnné peãivo a pravidelnû zafiazo-
vat do svého jídelníãku ovoce a zeleninu.
Samozfiejmû jednoznaãnû ‰kodí koufiení. Dal‰ím
rizikov˘m faktorem je dlouhodob˘ stres. Ten je
tfieba eliminovat podle pravidla, pokud du‰evnû
pracuji, relaxuji pohybem a naopak. VáÏn˘m ne-
bezpeãím, a to nejen v pfiípadû tûchto onemocnû-
ní, je neustále se zvy‰ující spotfieba alkoholu. Zde,
a bohuÏel právû v kategorii tûch vûkovû nejmlad-
‰ích, se fiadíme ke svûtové ‰piãce. Ov‰em na mís-
tû je i pfiiznat, Ïe malé dávky alkoholu, jak fiada
souãasn˘ch studií potvrzuje, naopak chrání pfied
srdeãním onemocnûním. Lékafii dnes doporuãují
konzumaci 2 aÏ 4 dl vína u muÏÛ a 2 dl u Ïen, a to
4 aÏ 5 krát t˘dnû, nejlépe veãer. Pokud bychom to-
to doporuãené mnoÏství chtûli pfievést na pivo, tak
doporuãená dávka je 1 pivo. PfiestoÏe mají malé
dávky alkoholu ochrann˘ vliv, je nutno, a to ze-
jména mládeÏ, varovat pfied jejich konzumací,
protoÏe hrozí nebezpeãí návykovosti.

Eva ·afránková

Program primární zdravotní prevence -
problematika cévních a srdeãních onemocnûní

O tûchto onemocnûních jsme si povídali
s MUDr. Václavem Kopalem, primáfiem interní-
ho oddûlení pfierovské nemocnice. Nejprve jsme
ho poÏádali o jejich struãnou charakteristiku.

Kardiovaskulární choroby jsou rozsáhlou sku-
pinou onemocnûní, které mají dopad nejen zdra-
votní, ale pochopitelnû i ekonomick˘, sociální
a spoleãensk˘. Bez nadsázky mÛÏeme mluvit
o epidemickém v˘skytu tûchto onemocnûní, pro-
toÏe jsou jimi ve svûtû postiÏeny desítky aÏ stov-
ky milionÛ lidí. Právû proto je do jejich v˘zkumu
investována spousta penûz i energie, aby se do-
sáhlo zvratu neradostné statistiky. Ani na‰e re-
publika nezÛstává pozadu a ve v˘zkumu cévních
a srdeãních onemocnûní zaznamenala za posled-
ních 15 let fiadu úspûchÛ. K urãitému poklesu
úmrtnosti na kardiovaskulární choroby do‰lo uÏ
v období let 1985 aÏ 1999, a to u muÏÛ o 28,6 pro-
cent a u Ïen o 26,8 procent. Pfiesto zÛstává fak-
tem, Ïe v 51,1 procentech u muÏÛ a u Ïen do-
konce v 56,5 procentech zÛstávají hlavní pfiíãinou
úmrtí. V tabulce mortality zaujímají v âeské re-
publice první místo. Ve vyspûl˘ch zemích západ-
ní Evropy a USA se podílejí tato onemocnûní 45
procenty, jejich odborníci totiÏ mûli podmínky
k léãbû moderními postupy dfiíve.
Která onemocnûní konkrétnû zahrnujeme mezi
cévní a srdeãní choroby?

Mezi nû patfií celá skupina onemocnûní, z nichÏ
bych jmenoval pfiedev‰ím ischemickou chorobu
srdeãní, vysok˘ krevní tlak, mozkové pfiíhody, sr-
deãní vady a nemoci cév dolních konãetin. Nejv˘-
znamnûj‰í je ischemická choroba srdeãní, která
má dvû formy - akutní, zde nejváÏnûj‰í je akutní
srdeãní infarkt, a tou druhou je chronická forma,
která se projevuje anginou pectoris, jíÏ charakte-
rizuje bolest ha hrudi, a dnes ãastûji srdeãním se-
lháním.
Jaká je z hlediska v˘skytu tûchto chorob situace
na Pfierovsku?

V na‰em regionu zaznamenáváme klesající ten-
denci uÏ v letech 1989 aÏ 1993. V tomto období
jsme hospitalizovali s men‰ími ãíseln˘mi v˘kyvy
na na‰em interním oddûlení roãnû 220 aÏ „pou-
h˘ch“ 150 pfiípadÛ nemocn˘ch se srdeãním in-
farktem. V podstatû obdobná situace je i dnes, kdy
pozorujeme urãitou sestupnou kfiivku u srdeãních
infarktÛ, které na Pfierovsku ve své akutní formû
pfievládají u muÏÛ.
Co patfií mezi hlavní pfiíãiny onemocnûní cévní-
mi a srdeãními chorobami?

Ischemickou chorobu srdeãní zpÛsobuje celá
fiada rizikov˘ch faktorÛ. Dûlíme je na neovlivni-
telné, které nejsme schopni medicínsk˘mi pro-
stfiedky zásadnû zmûnit, a ovlivnitelné faktory. Me-
zi neovlivnitelné faktory patfií vûk, protoÏe
s pfiib˘vajícími roky narÛstá riziko onemocnûní.
Dal‰ím tímto faktorem je pohlaví, ãastûji one-

mocnûjí muÏi, Ïeny aÏ do klimakteria jsou chrá-
nûny hormony; po pfiechodu se tyto rozdíly srov-
návají a v 65 letech kfiivka v˘skytu ischemické
choroby u Ïen dostihuje muÏe. K rizikÛm patfií
i rodinná zátûÏ.

Ovlivnitelné faktory dûlíme do dvou velk˘ch
skupin. Jsou to faktory látkové v˘mûny, kam pat-
fií hladina krevních tukÛ, obezita, cukrovka a fak-
tory krevní sráÏlivosti. Zvlá‰È nebezpeãná je
v tomto pfiípadû vysoká hladina celkového cho-
lesterolu, kde jako norma se poãítá mnoÏství do
5,2 mmol/l. Je ov‰em tfieba si uvûdomit, Ïe rozli-
‰ujeme vedle tak zvaného „zlého“ cholesterolu
(LDL), kter˘ zaná‰í tukové látky do cévní stûny,
tak zvan˘ „hodn˘“ cholesterol (HDL), jehoÏ úko-
lem je naopak tyto látky odná‰et z cév do jater, kde
jsou zlikvidovány. Vysok˘m rizikov˘m neovlivni-
teln˘m faktorem je cukrovka, která zmûnou slo-
Ïení nejen tukov˘ch, ale i dal‰ích látek, v˘znam-
nû zrychluje proces vzniku arteriosklerozy.
Podobnû ‰kodlivû pÛsobí i vysok˘ krevní tlak. To-
to onemocnûní je právû nebezpeãné tím, Ïe mÛ-
Ïe probíhat fiadu let bez jak˘chkoliv pfiíznakÛ
a pokud si pacient nenechá jednou za ãas preven-
tivnû zmûfiit tlak, tak vÛbec o jeho pfiípadné ‰kod-
livé v˘‰i nemusí vûdût. Právû pro svou záludnost
b˘vá nûkdy naz˘ván „tich˘ zabiják“. Doporuãuje-
me lidem nad 40 let pravidelnû kontrolovat krev-
ní tlak.
Jak vlastnû vzniká srdeãní infarkt?

Podstatou choroby je arterioskleroza, která je
zpÛsobena ukládáním tukov˘ch, ale i dal‰ích lá-
tek, jako jsou napfiíklad cukry a vápník, do cévní
stûny. To vede k zuÏování prÛsvitu cévy. Na takto
zúÏeném místû potom snadno mÛÏe dojít k poru-
‰ení cévní v˘stely. Vytvofií se zde krevní sraÏeni-
na, která cévu ucpe a tím vzniká srdeãní infarkt.
Jak tuto kritickou situaci pociÈuje postiÏen˘ ãlo-
vûk?

Projevuje se prudkou bolestí na hrudi, která je
ãasto spojena s du‰ností, pocením a nevolností.
V nejkrajnûj‰ím pfiípadû mÛÏe nastat náhlá smrt.
VÏdy v‰ak platí, ãím dfiíve bude pacientovi po-
skytnuta odborná pomoc, tím míra po‰kození
a pfiípadn˘ch následkÛ je men‰í.
Mohl byste popsat, jak je pacient léãen v takov˘ch
pfiípadech?

Ze vzniku infarktu je patrné, Ïe je potfieba zprÛ-
chodnit uzavfienou cévu. Dnes to provádíme po-
mocí nejmodernûj‰ích technologií, mezi nûÏ pat-
fií primární koronární angioplastika. Podstata
metody spoãívá v tom, Ïe do zavfiené cévy se za-
vede hadiãka s balonkem, kter˘ nafouknutím cé-
vu roz‰ífií a následnû se zavede kovová síÈka -
stent. V‰e se provádí pouze s lokálním umrtvením.
Ov‰em tato metoda je pouÏitelná pouze v ãasné
fázi infarktu, proto, opût zdÛrazÀuji, je dÛleÏitá
co nejrychlej‰í odborná pomoc. Velmi dobfie spo-

I v tomto ãísle pokraãujeme v seriálu rozhovorÛ na téma chorob, které v dne‰-
ním civilizovaném svûtû se stávají nejvût‰í hrozbou a b˘vají nejãastûj‰ími pfiíãi-
nami úmrtí. V rámci programu zdravotní prevence, vypracovaném zdravotní ko-
misí zfiízenou pfii Radû mûsta Pfierova, pfiicházejí na fiadu v dubnov˘ch
Pfierovsk˘ch listech choroby cévní a srdeãní, které se i v na‰em regionu podílejí
vysok˘m procentem na mortalitû zdej‰ích obyvatel. 

MUDr. Václav Kopal foto Jan âep
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Dubnové kalendárium
připravuje Věra Fišmistrová, SOkA Přerov

8. 4. 1919 - před 95 lety se narodil v Přerově Jan Vrána, absolvent pře-
rovského gymnázia, publicista, editor díla Josefa Lady, po smrti dcery
Aleny Ladové editor i jejího díla. Zemřel 2. 10. 1994 v Benešově u Prahy.

9. 4. 1884 - před 120 lety se narodil v Přerově Vojtěch Kyjovský,
JUDr., právník a politik. Zemřel 13. 12. 1948 v Brně.

10. 4. 1889 - před 115 lety se narodil v Uhřiněvsi Jaroslav Votruba,
malíř a grafik, který v roce 1919 vydal 12 dřevorytů „Z hanáckých měst“,
z nichž dva zobrazují město Přerov, kde též krátce působil. Zemřel
21. 8. 1971 v Kežmarku, Slovensko.

15. 4. 1959 - před 45 lety zemřel v Táboře Jaroslav Hurt, herec a re-
žisér pražského ND (1906-1925). Narodil se 30. 12. 1877 v Přerově.

20. 4. 1879 - před 125 lety se narodil ve Velkém Týnci u Olomouce Ru-
dolf Vanýsek, učitel, vlastivědný pracovník, muzejník, komeniolog,
dramatik, režisér, literární a výtvarný kritik (sám byl zručným malířem).

Od roku 1899 učil v Přerově, byl ředitelem měšťanské školy v Tovačo-
vě. Byl činný literárně. V roce 1911 napsal a vydal knížku Jak člověk po-
znával zemi, v roce 1915 zveřejnil v Obzoru seriál článků Obrázky ze
starých časů Přerova, v letech 1921-22 seriál článků Pravěký člověk před-
mostenský, v roce 1928 vyšla jeho práce Naši výtvarníci za světové vál-
ky, o dva roky později přispěl do průvodce Přerov a okolí statí Praehis-
torické naleziště v Předmostí u Přerova, v roce 1933 vyšla stať Výtvarní
umělci v Přerově. Pro mládež napsal Pohádky měsíční noci a Na řece.
Je autorem divadelních her Ječmínek, Vzkříšení, Kapucín, Antoš, Lich-
tenštejnští dragouni, Labyrint života a tajemství srdce a mnoha dal-
ších. Napsal desítky divadelních a výtvarných kritik, článků a fejetonů.
Zemřel 17. 5. 1960 v Přerově.
20. 4. 1914 - před 90 lety se narodil v Přerově Jaroslav Hobza, RNDr.,
lékárník v Přerově a v Olomouci, který se zabýval dějinami lékárnictví,
aktivní sportovec, rybář. Zemřel 3. 1. 1974 v Olomouci.

Jaroslav Hurt se narodil dne
30. 12. 1887 v Pfierovû ã. 270. V pfie-
rovské matrice narození z roku
1887, která je uloÏena v Zemském
archivu v Olomouci, je uvedeno, Ïe
jeho otec Jan Hurt (nar. 4. 1. 1854
Praha, zem. 22. 9. 1921 tamtéÏ) byl
divadelním hercem v Pfierovû, he-
reãkou byla i matka Marie. Mal˘ Ja-
roslav vyrÛstal tedy v herecké rodi-
nû. Otec Jan Hurt byl majitelem
koãující divadelní spoleãnosti, v le-
tech 1890-1905 (s pfiestávkou 1894-
1900) fieditel vlastního souboru s li-
terárnû cenn˘m repertoárem,
1892-94 zaloÏil profesionální diva-
dlo v Praze-Libni, v letech 1907 aÏ
1909 byl Jan Hurt ãlenem právû po-
staveného a otevfieného Mûstského
divadla v Praze-Vinohradech, kde
pozdûji, ve stáfií, pÛsobil jako archi-
váfi, v letech 1910-17 byl ãlenem Pi‰-
tûkova divadla. JaroslavÛv bratr Jo-
sef (1881-1945) byl rovnûÏ hercem,
pÛsobil i jako reÏisér.

Mlad˘ Jaroslav zaãínal svou dra-
matickou dráhu, podobnû jako
v‰ichni tehdej‰í zaãáteãníci na ven-
kovû, vystupoval u nûkolika divadel-
ních spoleãností. Hrál i u svého ot-
ce, neÏ pfie‰el ke spoleãnosti
Vendelína Budila v Plzni (1903 aÏ
1906), v letech 1906-1925 pak pÛ-
sobil v ãinohfie Národního divadla
v Praze, kde za slavné éry Kvapilovy
patfiil k vynikajícím ãlenÛm soubo-
ru. Pro neshody s K. H. Hilarem
z ND ode‰el. Se jménem Jaroslava
Hurta je spojeno i pfievzetí Stavov-
ského (Tylova) divadla do ãeské sprá-
vy v roce 1918. Byl také spoluzakla-
datelem dramatického oddûlení
Státní konzervatofie, kde v letech

1919-1928 pÛsobil jako profesor
a pfiedná‰el zde deklamaci a mimi-
ku. Byl i prvním rozhlasov˘m reÏi-
sérem u nás. V âs. rozhlase pracoval
v letech 1927-1939 jako herec a re-
Ïisér ãinoherních pofiadÛ. Byl také
prvním v oboru, kter˘ zaãal rozli‰o-
vat divadelní a rozhlasové herectví.

KdyÏ v roce 1939 ode‰el do dÛcho-
du, pfiestûhoval se natrvalo do Tábo-
ra. I zde hrál a reÏíroval na rÛzn˘ch
jihoãesk˘ch divadelních scénách, za-
b˘val se pfiedev‰ím ochotnick˘m di-
vadlem. Byl znám˘ jako pfiedstavi-
tel hrdinsk˘ch a charakterních
postav. V letech 1943-1944 krátce
pÛsobil v praÏském Divadle práce.
Po 2. svûtové válce se vrátil k pro-
fesionální divadelní scénû. V letech
1945-1950 pÛsobil jako fieditel a re-

Ïisér Jihoãeského divadla v âesk˘ch
Budûjovicích. Pozdûji se opût vûno-
val ochotnickému divadlu.

O Hurtovi bylo známo, Ïe patfiil
k velk˘m ctitelÛm ãeského jazyka,
o jehoÏ ãistotu a kultivovanost pro-
jevu usiloval. Po hercích vyÏadoval
„krásnou“ mluvu a perfektní v˘slov-
nost. Je autorem studie „¤eãnictví
v teorii a praxi“. Pfii práci v rozhlase
se mu stal velkou oporou tehdej‰í
první hlasatel Adolf Dobrovoln˘,
kter˘ byl „mistrem ãeské v˘slovnos-
ti“. Od nûho se Hurt mnohému na-
uãil a na oné preciznosti projevu tr-
val i u sv˘ch spolupracovníkÛ,
kter˘m pfiedával cenné rady. Uãil je
milovat a ctít matefisk˘ jazyk. Podle
slov Ladislava Pe‰ka, dlouholetého
ãlena ND, kter˘ odehrál i pfied roz-
hlasov˘m mikrofonem stovky rolí,
vyÏadoval profesor Hurt na herci
pfiedev‰ím kulturu slova, vybrou‰e-
nou deklamaci a ostfie fiezanou cha-
rakteristiku postav vytvofienou hla-
sovou modulací a pfiízvukem.
S respektem vzpomínal na profeso-
ra Hurta i herec Martin RÛÏek:
„…V âesk˘ch Budûjovicích jsem se

se‰el s profesorem Jaroslavem Hur-

tem, jedním ze zakladatelÛ âesko-

slovenského rozhlasu. Mûl bohaté

zku‰enosti, poskytl mi tolik cen-

n˘ch rad, Ïe i dneska z nich tûÏím

a mohu bez obav pfiedstoupit pfied

mikrofon pfii jakémkoliv úkolu…

Hlavnû mû nauãil ctít matefisk˘ ja-

zyk, coÏ se dneska, bohuÏel, u mla-

d˘ch adeptÛ leckdy nedûje. Sly‰íme

obãas v jejich projevech rÛzné vul-

garismy, nepeãlivou v˘slovnost. To

bylo tehdy absolutnû nemoÏné - kdo

má mít vût‰í vztah k duchu ãeského

jazyka neÏ ãesk˘ herec? …“

Tento znamenit˘ realistick˘ herec
a reÏisér, profesor Jaroslav Hurt,
zemfiel 15. 4. 1959 v Tábofie.

Vûra Fi‰mistrová, SOkA Pfierov

Herec a reÏisér Jaroslav HurtOSOBNOST

V tûchto dnech si pfiipomínáme 45. v˘roãí úmrtí profeso-
ra Jaroslava Hurta, neprávem opomíjeného pfierovského ro-
dáka, jednoho z ãlenÛ star‰í slavné generace hercÛ praÏ-
ského Národního divadla.

JiÏ podeváté se koná od zaãátku
bfiezna do 2. kvûtna 2004 v prosto-
rách pfierovského zámku tradiãní v˘-
stava muzejních pfiírÛstkÛ za minul˘
rok. Historick˘ sál se zaplnil jen ãás-
tí z celkem 2.800 získan˘ch sbírko-
v˘ch pfiedmûtÛ - správci jednotliv˘ch
sbírek se snaÏili pro náv‰tûvníky vy-
brat ty nejzajímavûj‰í. Kolekce mincí
mohou obdivovat numismatici, své
pfiedmûty si zde najdou zájemci o ar-
cheologii, historické mapy i v˘tvarné
umûní. Vzácn˘m exponátem je kom-
pletní hanáck˘ kroj, star‰í náv‰tûvní-
ci jistû rádi zavzpomínají u vitrín
s vûcmi, dokumentujícími kaÏdoden-
ní Ïivot v nedávné minulosti, chod
domácnosti nebo ‰kolní docházku.
Z Helf‰t˘na byla na v˘stavu speciálnû
pfievezena kovaná socha bratrÛ Ste-
nicov˘ch z Itálie, kterou vytvofiili
v loÀském roce na Kováfiském fóru.
Dal‰í z atraktivních pfiírÛstkÛ je vy-
staven v expozici archeologie - nov˘
model Horního mûsta, jak vypadalo
v polovinû 16. století.

Jedním z cílÛ v˘stavy je podûkovat
dárcÛm, mezi nimiÏ je i fiada Pfiero-
vanÛ, ktefií vloni obohatili muzejní
sbírky o více neÏ tisíc pfiedmûtÛ. Rá-
di budeme i nadále spolupracovat
s institucemi a obãany, ktefií nám na-
bídnou pfiedmûty pro doplnûní sbírek
v souvislosti s historií mûsta, Ïivotem
na‰ich pfiedkÛ (vûci z domácnosti,
umûlecká díla). Uvítáme ‰kolní pfied-
mûty (vysvûdãení, se‰ity, ‰kolní po-
tfieby, pomÛcky a uãebnice) nebo kni-
hy a ãasopisy pro dûti a mládeÏ.
Knihovny muzea ocení pfiírÛstky s re-
gionální, pedagogickou a pfiírodovûd-
nou tematikou. V‰echny sbírkové
pfiedmûty - dary, koupû i vlastní sbû-
ry - vyuÏívá muzeum pfii v˘stavní
ãinnosti a jsou pfiístupné registrova-
n˘m badatelÛm a ãtenáfiÛm.

-jk-

Z pfiírÛstkÛ
Muzea Komenského

v roce 2003



VáÏení a milí ãtenáfii,

máme za sebou první kolo soutûÏe a mu-
síme s radostí konstatovat, Ïe nás vá‰ zájem
velmi mile pfiekvapil. Z 45 do‰l˘ch odpovû-
dí byla pouze jedna chybná. Správnû odpo-
vûdûla na otázku z bfieznového ãísla Pfie-
rovsk˘ch listÛ a byla vylosována paní Olga
Maráková, Velká DláÏka 15, Pfierov, které
srdeãnû blahopfiejeme!

V‰em, ktefií se chtûjí zúãastnit soutûÏe,
pfiipomínáme, Ïe své odpovûdi spoleãnû
s adresou zasílejte vÏdy do 10. dne daného
mûsíce na adresu Redakce Pfierovské listy,
Mûstsk˘ úfiad, námûstí T. G. Masaryka 2,
750 00 Pfierov nebo vhoìte do schránky pfii-

pravené v Mûstském informaãním centru
v Kratochvílovû ulici. Na obálku pfiipi‰te
heslo SOUTùÎ. Ze správn˘ch odpovûdí vy-
losujeme kaÏd˘ mûsíc jednoho v˘herce,
kter˘ od nás obdrÏí kniÏní publikaci. Jmé-
no v˘herce zvefiejníme vÏdy v následujícím
ãísle Pfierovsk˘ch listÛ.

SoutûÏní fotografie z minulého ãísla za-
chycuje jiÏ neexistující objekt pfierovské
mûstské elektrárny, kter˘ stál ve stfiedu
mûsta na levém bfiehu fieky Beãvy. Se stav-
bou budovy této mûstské elektrárny se za-
ãalo na jafie roku 1897 a jiÏ 15. fiíjna téhoÏ
roku byla elektrárna zprovoznûna. Dodáva-
la elektrickou energii 60 odbûratelÛm a za-
ji‰Èovala elektrick˘ proud i pro pouliãní
osvûtlení Pfierova. Bûhem následujících let
bylo vzhledem k vzrÛstajícímu odbûru elek-
trické energie nûkolikrát pfiikroãeno k roz-
‰ífiení jejího strojního zafiízení. Mûstská
elektrárna v‰ak pfiesto nestaãila svou kapa-
citou pokr˘t vzrÛstající poptávku, a proto
v roce 1917 byla zahájena v˘stavba nové
elektrárny na pravém bfiehu Beãvy. Po jejím
zprovoznûní v roce 1919 byla v˘roba ve sta-
ré mûstské elektrárnû zastavena a její stroj-
ní zafiízení demontováno.

SoutûÏ Poznáte, co je na fotografii?

Dne‰ní otázka zní: Jak se fiíká domu,
jehoÏ pozdnû renesanãní portál je za-
chycen na fotografii?
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Z MÍSTNÍCH âÁSTÍ

Mimo práci kronikáfie je také pfied-
sedou místního Klubu dÛchodcÛ
a v této funkci se podílí na pestrém
spoleãenském a kulturním Ïivotû Lo-
vû‰ic, které jsou samosprávnou sou-
ãástí Pfierova jiÏ od 1. ledna 1949. „Je

nám u mûsta dobfie,“ hodnotí vztah
Lovû‰ic k Pfierovu Vladislav Kubík.

Hlavním koníãkem tohoto ãino-
rodého a optimisticky naladûného
dÛchodce je historie. Spolu se sv˘m
pfiítelem ZdeÀkem Kubíkem, lovû-
‰ick˘m rodákem, Ïijícím v Kromû-
fiíÏi, se snaÏí doplnit záznamy
v místní kronice o události v letech
1959 aÏ 1999, kdy tato kronika ne-
byla samostatnû vedena a stala se
souãástí kroniky mûsta. Zajímá se
v‰ak také o události v Lovû‰icích
pfied touto dobou. Pfiedev‰ím o nich
hovofiil 23. února na besedû konané
v rámci Muzejních úterkÛ v Korvín-
ském domû. Posluchaãi se zde dovû-
dûli, Ïe první písemná zmínka o té-
to místní ãásti Pfierova pochází
z roku 1290, i kdyÏ tato osada byla
zfiejmû mnohem star‰í. Dal‰í zají-
mavostí z historie Lovû‰ic je sku-
teãnost, Ïe jiÏ ve 14. století pln˘ch

ãtyfiiatfiicet rokÛ zde vládla Ïena. By-
la to paní Trojslava z Hersteina. Za-
jímav˘ je také pád meteoritÛ na úze-
mí obce v roce 1931.

V dávn˘ch dobách suÏovalo oby-
vatele Lovû‰ic mnoho Ïiveln˘ch udá-
lostí. Pfiedev‰ím to byly poÏáry. Pfii
jednom z nich shofiely v‰echny do-
my ve vesnici a zÛstala jen jedna sto-

dola. Po dal‰ím zÛstaly jen dvû obyt-
ná stavení. Krutû dolehl na obyvate-
le Lovû‰ic také de‰tiv˘ a neúrodn˘
rok 1770, po kterém nastal velk˘
hlad. „Nouze nauãila Dalibora hou-

sti a hlad v roce 1770 nauãil lovû-

‰ické jíst brambory,“ vtipnû pozna-
menal pfied pfierovsk˘mi posluchaãi
V. Kubík. Mockrát publikovanou
událostí z historie Lovû‰ic byla sva-
todu‰ní Jízda králÛ, pfii které se ne-

daleko vesnice stfietly prÛvody mla-
díkÛ z Lovû‰ic, Mo‰tûnice, ·ífiavy
a Bochofie. Jejich vzájemn˘ souboj
o vydání krále byl krvav˘. Na místû
zÛstalo leÏet osm mrtv˘ch a dal‰ích

pût pozdûji na následky tûÏkého zra-
nûní zemfielo. Po této neblahé udá-
losti z roku 1819 zemská vláda zaká-
zala ozbrojené svatodu‰ní prÛvody.
Z pováleãného období je smutnou
událostí, která se dotkla také osobnû
nûkter˘ch obyvatel Lovû‰ic, krut˘
osud karpatsk˘ch NûmcÛ na ·véd-
sk˘ch ‰ancích. Tuto událost popsal
v samostatné publikaci fieditel Mu-
zea Komenského v Pfierovû Franti-
‰ek H˘bl. Katastrofa, kterou mají
obyvatelé Lovû‰ic je‰tû v Ïivé pamû-
ti je povodeÀ v roce 1997. „O tak vel-

ké povodni nejsou v historick˘ch

materiálech zmínky a sám pamatu-

ji, Ïe pfiedtím voda stoupla nanejv˘‰

do zahrad,“ odpovûdûl Kubík na do-
taz posluchaãÛm. Pfii stoleté povod-
ni pfied ‰esti lety padlo v Lovû‰icích
za obûÈ velké vodû dvacet domÛ.

Îivot v místní ãásti Lovû‰ice si
obyvatelé zpfiíjemÀují hlavnû udrÏo-
váním lidov˘ch tradic. Také letos se
zde konalo vodûní medvûda, které
pofiádaly Ïeny. KaÏdoroãnû se také
konají lovû‰ické hody s bohat˘m
spoleãensk˘m a sportovním progra-
mem. Klub dÛchodcÛ uspofiádal jiÏ
ãtyfii besedy o historii vesnice. Na
spoleãensk˘ch akcích se podílí také
SK Union, zahrádkáfii a místní ko-
mise. „Dûláme velmi mnoho akcí,“

pochválil aktivitu sv˘ch spoluobãa-
nÛ kronikáfi Vladislav Kubík.

Miroslav Rozko‰n˘

Vladislav Kubík (první zleva) na jednom z Muzejních úterkÛ foto Jan âep

Îije souãasností i minulostí Lovû‰ic
Kronikáfi místní ãásti Lovû‰ice Mgr. Vladislav Kubík je b˘va-

l˘ pedagog, kterého fiada lidí pamatuje jako uãitele Stfiední ze-
mûdûlské ‰koly v Pfierovû, pfierovského gymnázia a SOU Po-
zemních staveb. âinn˘ na vefiejnosti b˘t nepfiestal ani po své
osmdesátce, kterou oslavil jiÏ vloni.
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„V záfií minulého roku jsme byli

s manÏelem pozváni do Krakova na

Mezinárodní trienále grafiky, které je

jedním z nejprestiÏnûj‰ích evrop-

sk˘ch soutûÏních pfiehlídek s dlou-

holetou tradicí. Dostala jsem jako

vÏdy pozvánku na tuto tfii t˘dny tr-

vající v˘stavu. Cestu jsme v‰ak mu-

seli ze závaÏn˘ch dÛvodÛ posunout,

ãili jsme nestihli zahájení. KdyÏ jsme

se koneãnû ocitli v Bunkieru Sztuki,

trochu jsem znejistûla, zda tam své

vûci vÛbec uvidím. Omámena v úvod-

ním sále vystaven˘mi monumentál-

ními grafikami JaponcÛ, odhlédla

jsem na panel se dvûma grafikami

nad sebou, které se mi zdály jaksi po-

vûdomé. Prohlédla jsem je‰tû ty nej-

bliÏ‰í „‰peky“ a koneãnû jsem vzala

na vûdomí, Ïe ty dvû grafiky s ocenû-

ním jsou moje. Pfiiznávám, Ïe jsme

chvilku oba s manÏelem nemohli

mluvit,“ vylíãila paní Kotasová poté,
kdyÏ postavila na stÛl ãí‰e s oblíbe-
n˘m ãerven˘m vínem, svÛj nejpÛso-
bivûj‰í záÏitek posledních mûsícÛ
a dodala, Ïe cenu za ni pfievzala uÏ na
zahájení vicekonzulka âR. „KdyÏ se

nikdo nedívá, trochu si ji le‰tím...,“

pfiiznala paní Kotasová.
Této skromné umûlkyni, která se

vyh˘bá laciné popularitû, udûlá nej-
vût‰í radost ocenûní ze strany tûch,
ktefií podobnû jako ona, vûnují své
nadání a talent grafice.

„Pfiíjemn˘m pfiekvapením pro mû

byl lístek s novoroãním pfiáním od

mého polského kolegy,“ úsmûvnû vy-
práví s Ïivou mimikou v obliãeji. „Ví-

te, uÏ jsem se smífiila s pohledem nû-

kter˘ch pozorovatelÛ sv˘ch grafik.

¤íkají, Ïe na nû pÛsobí tesknû, asi pro

své vût‰inou ãernobílé ladûní,“ vy-
svûtluje bez lítosti paní Kotasová.
Tento dojem v‰ak mají jen ti, ktefií si
nena‰li více ãasu ãi trpûlivosti vnofiit
se hloubûji do tvarÛ a linií jejích gra-
fik. V tvorbû této umûlkynû se totiÏ
zrcadlí její obdiv k v˘chodním kultu-
rám a uãení zenu. Díla mají medita-
tivní ráz, tím je podmínûno i jejich
„nároãnûj‰í“ vnímání - neupoutají na
první pohled barevností ãi námûtovou
jednoznaãností - i v tom mají nûco
spoleãného s poezií, divákovi pone-
chávají moÏnost uvolnit vlastní fan-
tazii. Nejprve jsme s paní Kotasovou
trochu zavzpomínali.

V˘tvarné obory jsem studovala na
Filozofické fakultû Univerzitû Palac-
kého v Olomouci. Po absolutoriu
v roce 1961 jsem pÛsobila jako od-

borná asistentka na katedfie v˘tvarné
v˘chovy PdF UP. V roce 1965 jsem se
stala ãlenkou Svazu ãesk˘ch v˘tvar-
n˘ch umûlcÛ a velkou ctí pro mû by-
lo pfiijetí do Svazu ãesk˘ch umûlcÛ
grafikÛ Hollar v Praze v roce 1971.
V letech 1973 aÏ 1978 jsem vedla
obor grafiky na FF UP. Od roku 1978
se vûnuji v˘hradnû v˘tvarné práci.
MÛÏete sama charakterizovat svou
tvorbu, její v˘vojové pfiedûly, pfiípad-
nû ãím byly urãeny?

V poãáteãním období své profesio-
nální dráhy jsem se zab˘vala malbou,
preferovala jsem akvarel a olejomal-
bu s dÛrazem na volnou a mûstskou
krajinu. V tomto období jsem pokra-
ãovala i v nesmûl˘ch grafick˘ch po-
kusech v technice suché jehly a po-
zdûji linorytu. Tato aktivita po deseti
letech intenzívní práce vyvrcholila
samostatnou v˘stavou v galerii olo-
mouckého Muzea. Ve sv˘ch 40 letech
jsem se vzdala pedagogického úvaz-
ku i na filosofické fakultû a riskujeme
s manÏelem „volnou nohu“. V sedm-
desát˘ch letech jsem absolvovala fia-
du samostatn˘ch v˘stav doma i za-
hraniãí. Pfie‰la jsem postupnû od
klasické malby na techniku „americ-
ké retu‰e“, coÏ je malba stfiikem pfies
‰ablonu. Inspirovali mne stafií Ja-
ponci. V následujících letech jsem
absolvovala pfiibliÏnû 20 samostat-
n˘ch v˘stav doma i v zahraniãí. Od
roku 1989, kdy byla obnovena ãin-
nost Hollaru, rozvinula se obrovská
v˘stavní aktivita. Ráda vzpomínám
na vernisáÏ v˘stavy ãlenÛ Hollaru
v PafiíÏi, která byla vyvrcholením zá-
jezdu pod patronací prof. Franti‰ka
Dvofiáka. Ten t˘den byl tak napûcho-
van˘ umûleck˘mi záÏitky, Ïe se z to-
ho je‰tû dlouho Ïilo.
âemu se vûnuje v souãasnosti?

V posledních letech zÛstávám vûr-
na linorytu a zvût‰uji do krajnosti
formát. Vznikají ãernobílé listy, ãas-
to jen s barevn˘m akcentem. U ne-
barevn˘ch linorytÛ sázím na rozdíl-
nost rytí, tak vznikají rÛzné odstíny
‰edé, v˘sledn˘ efekt je bohat‰í. Je to
vlastnû paralela barevné grafiky.
V tomto duchu hodlám i nadále po-
kraãovat.
Co je pro vás hlavním zdrojem in-
spirace, kde ji hledáte?

Pfiedev‰ím v blízké pfiírodû, ve svû-
tû i v kosmu. Pfiírodu potfiebuji pofiád
kolem sebe a mám ji v sobû. Je to dû-
dictví po rodiãích a vdûãnû je v té sou-
vislosti vzpomínám. Svût se nám otev-

fiel, ale inspirace nemusí pfiicházet jen
pod vlivem bezprostfiedních záÏitkÛ,
je to záleÏitost imaginace. Kosmos je
zázrak, ale aÈ uÏ jsou prostfiedky in-
spirace brány odkudkoliv, autor od-
haluje a nachází pfiedev‰ím sám sebe.
Sama si organizujete práci, coÏ ne-
b˘vá jednoduché. Jak moc jste na se-
be pfiísná, ãi dokonce tvrdá?

Musím se svûfiit, Ïe nepracuji pra-
videlnû. KdyÏ mám pfied sebou zají-
mav˘ projekt, jde v‰echno stranou,
neÏ se mi podafií svou pfiedstavu rea-
lizovat. Kreslím, a maÏu, pfiímo na
pfiipraveném grafickém linoleu, ko-
neãnou kresbu je‰tû trochu zkou-
mám, zafixuji a pak tfieba mûsíc i více
zruãnû, ale pracnû reju. S manÏelovou
pomocí udûláme sami zku‰ební nátisk

Získala jste fiadu ocenûní. Kter˘ch si
povaÏujete nejvíce?

Bûhem své grafické aktivity jsem
se úãastnila 69 mezinárodních pfie-
hlídek grafiky. NejblíÏ jsem mûla
k slovinské Lublani a polskému Kra-
kovu. Nûkolikrát jsem se úãastnila
mezinárodních pfiehlídek v egyptské
Gize, mnohokrát vystavovala v ja-
ponské Kanagawû. V posledních le-
tech pfii‰la zajímavá pozvání, která
jsem ráda akceptovala, ze Spojen˘ch
arabsk˘ch emirátÛ, jihokorejského
Soulu a z thajského Bangkoku. Tyto
nové pfiíleÏitosti k prezentaci své prá-
ce ve zmínûn˘ch zemích vznikly na
základû internetového slovníku, kte-
r˘ vydává skupina organizátorÛ kra-
kovského trienále a v pûti stech ko-

Pfii rytí proÏívám okamÏiky slasti
Rozhovor s malífikou a grafiãkou Vûrou Kotasovou

V bfieznu oslavili v˘znamná Ïivotní jubilea dva pfierov‰tí
umûlci, zpûvák a hudebník Pavel Novák, o kterém si mÛÏe-
te pfieãíst na stranû 11, a grafiãka Vûra Kotasová. Tato umûl-
kynû, která se narodila 28. 3. 1939 v na‰em mûstû, Ïije
a pracuje v Pfierovû, Olomouci a v Praze.

ManÏelé Kotasovi na náv‰tûvû u prof. Fr. Dvofiáka, kde byl pfiítomen i Jan Zrzav˘.
foto Miloslav Stibor

ve vlastní grafické dílnû, a po pfiípad-
n˘ch korekturách s ãasov˘m odstu-
pem vytiskneme pár prvních listÛ;
ale i to fiemeslo a tisk musí b˘t in-
venãní! Vzhledem k nároãnosti
a okolnosti, Ïe sami tiskneme, mám
radost, kdyÏ vzniknou bûhem roku
aspoÀ tfii tituly.
Va‰e v˘tvarná specializace musí b˘t
fyzicky nároãná. Nepodepsala se va-
‰e práce za ta léta negativnû na va-
‰em zdraví?

Naprosto si nemohu nafiíkat, Ïe
jsem na tu mnohaletou, fyzicky ná-
roãnou práci doplatila zdravotnû.
I pfii tom dlouhodobém rytí, se zata-
jen˘m dechem, proÏívám opravdu
okamÏiky slasti, to pofiád není práce
mechanická, ale je to souãást tvorby.
Potfiebuji absolutní klid a soustfiedû-
ní, coÏ b˘vá ãasto nejvût‰í problém.
Velkou oporou pfii va‰í práci je pro
vás manÏel.

S manÏelem máme oba stejné
vzdûlání, podobné záÏitky a pracuje-
me vedle sebe. Navzdory tomu se
nám dafií udrÏet si svou v˘tvarnou
identitu. Nahrává nám také odli‰ná
specializace, malífi a grafiãka.

piích rozesílá prestiÏním svûtov˘m
galeriím, muzeím, univerzitám a ji-
n˘m institucím.

Nejvíce si váÏím ceny z minulého
roku z Mezinárodního trienále grafi-
ky v Krakovû. Tû‰í mû i ocenûní zís-
kané v Soulu v roce 2002 a ãestné
uznání z Grafiky roku v Praze ve stej-
ném roce. Mezi grafiky má zcela jis-
tû „váhu“ cena udûlená v polské Jele-
ní Hofie v roce 2000. PovaÏuji si
i Medaile France Kafky získané v ro-
ce 1996 a ceny Grafika roku v Praze
z roku 1995. V roce 1992 jsem získa-
la Cenu Masarykovy akademie umû-
ní v Praze, v roce 1995 ãestné uzná-
ní Mezinárodního trienále grafiky
v norském Fredrikstadu.
A závûrem uÏ jenom struãná otázka.
Kter˘ úkol je pfied vámi v nejbliÏ‰ích
dobû?

Mám pfiipraven˘ch nûkolik doko-
nale vybrou‰en˘ch formátÛ lina - ne-
ní to samo o sobû v˘zva?

V pfiíjemné atmosféfie ateliéru
manÏelÛ Kotasov˘ch si s umûlkyní
povídala

Eva ·afránková
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Mûsíc po úspû‰né premiéfie ãi-
noherní komedie To nefie‰ pfiichá-
zí pfierovské divadlo Dostavník
s dal‰í premiérou. Tentokrát zÛstal
vûrn˘ své 34leté tradici a paralelnû
nastudoval první velk˘ muzikál olo-
moucké dvojice Dostál & Pogoda
Princ a chuìas. Na motivy stejno-

Dostavník pfiichází s muzikálem
jmenné historické pohádky Marka
Twaina vznikl tento muzikál právû
pfied tfiiceti lety a v tehdej‰ím olo-
mouckém Studiu se doãkal rekord-
ních osmdesáti repríz. Tentokrát jej
hráli pfieváÏnû mladí herci a nejinak
je tomu i v na‰em nastudování. Do-
stavnická „Juniorka“, jak nûkdo po-

jmenoval tento kolektiv, pfiedstaví
v „Chuìasovi“ hned devût nováãkÛ.
Muzikálov˘ Ïánr pak dává nejen jim
pfiíleÏitost si zahrát, zazpívat, za-
tanãit a vlastnû i trochu zafiádit.
To v‰e v hudebním nastudování Ri-
charda Pogody, choreografii Vlasty
Hartlové a reÏii âestmíra BeÈáka.

Zpûváka, hudebníka a autora pûti knih Pavla Nováka není tfieba v Pfierovû ni-
komu pfiedstavovat. Za ‰est desítek Ïivota, které dovr‰il 10. bfiezna, se stal zná-
m˘m nejen v na‰em mûstû, ale i mezi pfiáteli populární hudby v celé republice.

lení, kolik toho nestihnu,“ fiíká Pavel Novák
skromnû o svém v˘znamném Ïivotním jubileu.
„Spoustu vûcí se mi nepodafiilo udûlat a na je-

jich zvládnutí potfiebuji ãas a k tomu zdraví.

Mám proto ke sv˘m narozeninám jediné pfiání,

aby mi lidé, ktefií mû znají a mají rádi, drÏeli pal-

ce, aby mi zdraví vydrÏelo,“ vzkazuje Pavel No-
vák prostfiednictvím na‰ich Pfierovsk˘ch listÛ.

Miroslav Rozko‰n˘

Z ‰edesátky nedûlám vûdu
Pavel Novák oslavil dvû Ïivotní jubilea

„Na dÛchod nepom˘‰lím,“ fiíká o svém Ïivot-
ním jubileu Pavel Novák. ·edesátka zastihla nej-
známûj‰ího Pfierováka v plné práci. Bûhem jed-
noho mûsíce absolvuje se svojí hudební skupinou
‰edesát aÏ sedmdesát koncertÛ po celé republi-
ce. Z toho asi ãtyfiicet pro dûti a dvacet pro do-
spûlé. „Jezdíme od A‰e po Bfieclav a víc bychom

ani nestihli,“ na nedostatek práce si znám˘ hu-
debník nestûÏuje ani po své ‰edesátce. Vedle ve-
fiejn˘ch vystoupeních jej totiÏ doma ãeká je‰tû
dal‰í práce. Je to pfiíprava koncertÛ, nového cé-
déãka a také zaãal psát jiÏ svoji ‰estou knihu,
o jejímÏ obsahu fiíká, Ïe bude maliãké tajemství.
Na její vydání si v‰ak musí ãtenáfii je‰tû poãkat.
Pro jiné aktivity nezb˘vá autorovi ãas na dopsá-
ní této knihy a pfiijde na ni fiada aÏ pfii prázdni-
novém pobytu na chatû v Jeseníkách. „Tady udû-

lám nejvíce práce,“ libuje si zpûvák, kter˘ je
v souãasné dobû v jednom kole. Chalupu také po-
kládá za svÛj druh˘ domov. Tím prvním je sa-
mozfiejmû rodn˘ Pfierov. „Nikdy jsem nepfie-

m˘‰lel o tom, Ïe bych se odstûhoval z Pfierova.

Mám zde rodinu, zázemí a ve‰keré pfiátele,“ fií-

foto Roman Koãí

ká Pavel Novák o na‰em mûstû. Vedle tûchto Ïi-
votních hodnot je pro jubilanta neménû dÛleÏi-
tá práce. „Nejménû produktivní období mé umû-

lecké dráhy bylo mezi pûtatfiiceti a pûtaãtyfiiceti

lety Ïivota, kdy jsem zaãal b˘t pro tehdej‰í po-

pulární hudbu star˘ a práci pro dûti jsem je‰tû

neobjevil,“ vzpomíná zpûvák.
âerstvého ‰edesátníka Pavla Nováka známe

v Pfierovû pfiedev‰ím z vánoãních vystoupení na
námûstí T. G. Masaryka, které dokáÏe zaplnit po-
sluchaãi jako snad Ïádn˘ z pozvan˘ch umûlcÛ.
Mimo tato jeho vystoupení se s ním setkáváme
na vefiejnosti pomûrnû málo. Pfiíãina je v jeho
ãast˘ch cestách po republice, jinak ãas tráví nej-
radûji doma s rodinou nebo v úzkém kruhu
sv˘ch pfiátel. Hlavnû se ãleny rodiny oslavil jubi-
lant dal‰í v˘znamné v˘roãí, a to ãtyfiicet rokÛ tr-
vání manÏelství se Ïenou Olgou, které jiÏ v roce
1963 vûnoval jeden ze sv˘ch nejvût‰ích hitÛ pod
názvem Vyznání. Právû kulaté v˘roãí sÀatku by-
lo dÛvodem, Ïe oslavy u NovákÛ mûly slavnost-
nûj‰í ráz. „Já ze ‰edesátky nedûlám vûdu, není to

dÛvod k rekapitulaci, vûk ale nabádá k pfiem˘‰-
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Domníváme se, Ïe právû Princ
a chuìas má reálnou ‰anci navázat
na úspû‰ná muzikálová pfiedstave-
ní Dostavníku let minul˘ch. Pre-
miéra se koná 7. dubna v 19.30
hodin v Mûstském domû.
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Nejãastûji se pouÏívá pro tyto Ïá-
ky v˘razu dyslektici. Chtûli by-
chom následujícím textem dát na-
dûji rodiãÛm i jejich dûtem, Ïe
situace se dá zvládnout, a to ze-
jména v pfiípadû, Ïe budou vstfiícní
k radám uãitelky, nechají vy‰etfiit
své dítû pracovníkem pedagogicko-
psychologické poradny, a hlavnû
dají na jeho doporuãení. U‰etfií si
tím mnoho starostí a trápení.

„Nedá se tvrdit, Ïe dûtí se speci-

fick˘mi poruchami uãení pfiib˘vá.

Spí‰e vzhledem ke kvalitnûj‰í dia-

gnostice, a to nejen psychologické,

ale i pedagogické, jsou tyto poru-

chy objeveny dfiíve. Chtûla bych ale

upozornit rodiãe, aby nepodceÀo-

vali urãité potíÏe uÏ v první tfiídû,

a to zejména takové, kdy dítû na-

pfiíklad nerozli‰uje délky nebo tva-

rovû podobná písmena, mnohem

radûji poãítá neÏ ãte a pí‰e. To mo-

hou b˘t první signály dyslektic-

k˘ch ãi dysgrafick˘ch poruch, kte-

ré velmi ãasto vedou k nechuti ãíst

a psát. Zaãít napravovat tyto zá-

kladní projevy poruch uãení je tfie-

ba co nejdfiíve. Ideální je zaãít oka-

mÏitû a pokraãovat v systematické

odborné péãi jiÏ ve druhé tfiídû,“

doporuãuje Marie Plánková, fie-
ditelka Okresní pedagogicko-psy-
chologické poradny v Pfierovû,
která má mnohaleté zku‰enosti
v diagnostice tûchto dûtí.

Jedinou základní ‰kolou v Pfie-
rovû, pfii které jsou zfiízeny dys-
lektické tfiídy, je Základní ‰kola
U Tenisu. PfiíleÏitost vyslovit svÛj
názor na stávající situaci v oblasti
práce s dyslektick˘mi Ïáky jsme
dali nejprve jejímu fiediteli Petru
Vojáãkovi.

Chtûl bych struãnû popsat situa-
ci v na‰em mûstû. Dyslektické tfiídy
byly zfiízeny pÛvodnû pfii Základní
‰kole na Palackého ulici. Po jejím
zru‰ení v srpnu 2001 byly dyslek-
tické dûti, spoleãnû se sv˘mi kan-
torkami, pfiemístûny na na‰i ‰kolu.
PÛvodnû se nám dafiilo naplnit ty-
to tfiídy, pro jejichÏ otevfiení je pod-
mínkou minimálnû 8 dûtí. V po-
sledních nûkolika letech v‰ak s tím
máme stále vût‰í problémy, pfiesto-
Ïe problémy s uãením v pfiípadû
dyslektikÛ jsou diagnostikovány uÏ
bûhem první tfiídy. Dfiíve bylo pra-
vidlem, Ïe byla otevfiena vÏdy jedna
tfiída pro 2. - 5. roãník. UÏ ale v loÀ-

ském roce se nám naplnit tfiídu ne-
podafiilo. 

Jaké máte pro to vysvûtlení?
V‰ichni víme, Ïe vzhledem k de-

mografické kfiivce se v posledních
letech hlásí do prvních tfiíd stále
ménû dûtí, letos je to zhruba o stov-
ku ménû neÏ loni. A tady je jedno-
duché vysvûtlení - boj o Ïáka. Na-
stupují pfiesvûdãovací akce vedené
uãiteli ostatních pfierovsk˘ch ‰kol
smûrem k rodiãÛm. SnaÏí se je
uklidnit, Ïe problémy zvládnou a Ïe
není tfieba vytrhnout dítû z „domá-
cí“ ‰koly. Chci zdÛraznit, Ïe pouze
na na‰í ‰kole pracují speciální pe-
dagogové, ktefií pût let studovali
svÛj obor. Zamûstnáváme ãtyfii kan-
torky s touto specializací a nûkoli-
kalet˘mi zku‰enostmi z praxe. Na
ostatních ‰kolách se dyslektick˘m
dûtem vûnují kantorky, které „pou-
ze“ absolvovaly odborné ‰kolení,
coÏ samozfiejmû po stránce kvality
nelze srovnávat.

V ãem vidíte nejvût‰í potíÏe stáva-
jícího stavu?

Zfiízení speciální dyslektické tfií-
dy je finanãnû nároãné, poãet dûtí
je limitován dvanácti. Navíc musí
b˘t tfiída vybavena speciálními vyu-
ãovacími pomÛckami, které nejsou
laciné. Na‰e ‰kola je schopna toto
zajistit. O to vût‰í ‰koda, samozfiej-
mû pfiedev‰ím pro dûti samotné,
kdyÏ tfiídu neotevfieme. Navíc Ïije-
me do poslední chvíle v nejistotû,
zda tfiída bude, ãi nebude, protoÏe
problémy se projeví u prvÀáãkÛ aÏ
v bfieznu nebo dubnu, kantorky je
vût‰inou z uÏ zmínûného dÛvodu
nepfiiznají a pfied rodiãi bagatelizu-
jí. Já nejsem schopen mnohdy ani
do zaãátku nového ‰kolního roku
potvrdit speciálním pedagoÏkám,
zda budou uãit v dyslektické tfiídû
nebo budou zafiazeny v pfiípadû ne-
naplnûnosti jako tfiídní uãitelky do
bûÏn˘ch tfiíd a jejich specializace
nebude vyuÏita.

O názor jsme poÏádali i samot-
né speciální pedagoÏky:

„Chtûli bychom pfiedev‰ím vzká-

zat rodiãÛm, Ïe se nemusejí obávat

toho, Ïe zafiazením dítûte do této

specializované tfiídy se odstartuje

jeho zaostávání za vrstevníky, ne-

suplujeme zvlá‰tní ‰kolu! A navíc

jsme otevfienou skupinou, to zna-

mená, jakmile se potíÏe se ãtením

a psaním zmen‰í, sami upozorní-

me rodiãe, Ïe s jejich pomocí uÏ dí-

tû bez pfiípadn˘ch komplexÛ za-

padne buì do tfiídního kolektivu

pÛvodní základní ‰koly nebo mÛÏe

zÛstat na na‰í ‰kole, ale je zafiaze-

no do bûÏné tfiídy,“ upozornila Vla-
dimíra Zapletalová.

„Rodiãe by mûli vûdût, Ïe se

v tûchto dyslektick˘ch tfiídách po-

stupuje podle uãebních osnov plat-

n˘ch naprosto ve stejném rozsahu,

v jakém probíhá v˘uka v ’normál-

ní‘ tfiídû. Je to umoÏnûno právû níz-

k˘m poãtem ÏákÛ, takÏe uãitelka

má pfiíleÏitost se vûnovat dûtem in-

dividuálnû a pfiitom staãí kvalitnû

plnit dan˘ plán v˘uky,“ zdÛraznila
Renata Stejskalová.

„Dítû je zafiazeno do kolektivu

dûtí se stejn˘mi problémy. To zna-

mená, Ïe netrpí pocitem ménûcen-

nosti. Uãitel zná a uplatÀuje ‰iro-

kou paletu speciálních metod, umí

si sám pfiipravit fiadu uãebních po-

mÛcek, které zpestfií a zkvalitní

vlastní v˘uku. Individuální péãe je

v malé skupinû mnohem intenzív-

nûj‰í. Zafiazení do tûchto tfiíd je

vhodné pfiedev‰ím pro dûti nervovû

labilnûj‰í, citlivé, pomalé, ustra‰e-

né,“ poukázala na v˘hody speciali-
zovan˘ch tfiíd Jana Svobodová
a podotkla, Ïe dûti v tûchto tfiídách
jsou hodnoceny na vysvûdãení slov-
nû. „Máme ovûfieno ve své praxi, Ïe

pokud k nám rodiãe pfiivedou své

dítû vãas, to znamená hned po ab-

solvování první tfiídy, tak 70 pro-

cent tûchto dûtí se po dokonãení

5. roãníku ’srovná‘, coÏ spolehlivû

prokáÏe vy‰etfiení v pedagogicko-

psychologické poradnû. V takovém

pfiípadû absolvuje 2. stupeÀ zá-

kladní ‰koly v bûÏné tfiídû, pfiípad-

nû postupuje podle individuálního

plánu. Navíc na 2. stupni pracují

krouÏky pro dûti, u kter˘ch pfietr-

vávají problémy,“ vysvûtlila Jana
Svobodová a dodala, Ïe právû zane-
dbání a podcenûní odborné péãe
hned v poãátku ‰kolní docházky
zpÛsobí v krátké dobû prospûchov˘
propad dítûte, protoÏe uÏ 2. tfiída je
na zvládnutí uãiva velmi nároãná
a nestíhající dítû se stává apatické
a jeho problémy s uãením se v˘raz-
nû násobí.

„Naopak mÛÏeme doporuãit

v pfiípadû lehãí dyslexie integraci

do kolektivu dûtí bûÏné tfiídy s tím,

Ïe uãitelka pro takové dítû po po-

radû se speciální pedagoÏkou vy-

pracuje individuální uãební plán.

Zejména pro dûti prospûchovû nad-

prÛmûrné bude pochopitelnû vhod-

nûj‰í ambulantní péãe,“ doporuãu-
je Jana Svobodová.

Eva ·afránková

ilustraãní foto Jan âep

Máte doma dyslektika?
V posledních letech stále více pfiib˘vá mezi ‰kolní popula-

cí dûtí, které mají problémy s uãením, za nimiÏ nestojí sní-
Ïená inteligence. Pfiedev‰ím rodiãe prvÀáãkÛ, a pochopitel-
nû odborníci, vûdí, o ãem je fieã.

Upozornûní
pro fiidiãe-amatéry
Vyz˘váme v‰echny fiidiãe, aby vyuÏili pfiíleÏitosti
a zdokonalili se ve znalostech potfiebn˘ch k bez-
peãnému fiízení motorového vozidla. Bezplatné
‰kolení zajistí LeÏákova auto‰kola Pfierov
5. dubna v 15 hodin ve velké zasedací místnos-

ti Úfiadu pro zastupování státu ve vûcech majetkov˘ch (b˘val˘ Okresní úfiad
Pfierov), Smetanova ã. 7, Pfierov, ve dvorním traktu - 1. patro.

Vyhodnocení v˘tvarné soutûÏe
„Dûti, pozor, ãervená!“

V kinû HVùZDA v Pfierovû budou vystaveny nejúspû‰nûj‰í práce v˘tvar-
né soutûÏe s dopravnû bezpeãnostní tématikou DùTI, POZOR, âERVENÁ!
V˘stava bude pfiístupna vefiejnosti ve dnech od 13. do 30. dubna dennû v od-
poledních hodinách od 16.30 hodin do 20.00 hodin. Mimo tuto dobu lze
náv‰tûvu pro ‰koly objednat na telefonním ãísle 581 202 216 (p. ·i‰ková).

Jarmila Kubisová, komise BESIP mûsta Pfierova
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Základní ‰kola Svisle v záfií otevfie atletickou tfiídu

kem ãtyfii základní ‰koly, a to Z·
U Tenisu, Z· Trávník, Z· Îelatov-
ská a Z· Svisle. Ty na rozdíl od ‰kol
v okolí stadionu TJ Spartak, kde se
nachází Základní ‰kola Za Ml˘nem,
která je specializována na fotbal
a basketbal a Základní ‰kola Velká
DláÏka se zamûfiením na plavání
a volejbal, jsou témûfi bez sportov-
ního zamûfiení. Shodli jsme se na
tom, Ïe pfiípadn˘ pfiechod dûtí me-
zi tûmito ãtyfimi ‰kolami nebude
pro nû ani jejich rodiãe, nûjak˘m
zásadním problémem vzhledem
k docházce z místa bydli‰tû do ‰ko-
ly. Nakonec rozhodnutí padlo na Z·
Svisle. Smlouva mezi ‰kolou a od-
dílem je jiÏ uzavfiena a od 1. záfií
2004 bude atletická tfiída otevfiena.

Poãítá se se smí‰en˘mi tfiídami
a jak bude jejich poãet limitován?

Ano, ve tfiídû budou spoleãnû
chlapci i dívky. Ideální stav by byl,
kdyby se podafiilo, aby pomûr mezi
nimi byl vyrovnan˘. Tfiídu by mûlo
nav‰tûvovat maximálnû 30 ÏákÛ,
minimální poãet je 16 ÏákÛ. Jsem
optimista a myslím, Ïe atletickou
tfiídu naplníme.

Budou se v˘raznûji li‰it uãební
osnovy pro Ïáky atletické tfiídy?

Vyuãování bude organizováno
stejnû jako v kaÏdé jiné základní
‰kole. Atletická tfiída bude mít pou-
ze navíc tfii hodiny tûlesné v˘chovy
t˘dnû, to znamená celkem pût ho-
din t˘dnû, a samozfiejmû Ïáci bu-
dou vyuÏívat dal‰ích tréninkov˘ch
hodin, úãastnit se závodÛ, soustfie-
dûní a rÛzn˘ch sportovních akcí.

Kdo se bude podílet na v˘uce?
V˘uku povedou smluvní uãitelé

Základní ‰koly Svisle. O atletickou
tfiídu se bude navíc starat zástupce
atletického oddílu, vedoucí trenér
atletické tfiídy, kter˘ zajistí i ve‰ke-
rou atletickou ãást v˘uky mimo
‰kolní hodiny, to znamená trénin-
ky, závody a soustfiedûní. Samo-
zfiejmû bude úzce spolupracovat
s vedením základní ‰koly, zkrátka
ponese odpovûdnost za Ïáky atle-
tické tfiídy po v‰ech stránkách.

âím byste mohl doloÏit, Ïe vedení
ÏákÛ v atletick˘ch tfiídách bude na
uspokojivé úrovni?

Ná‰ vlastní atletick˘ oddíl ãítá
okolo 150 ãlenÛ, dále s námi spo-
lupracují nûkteré pfierovské ‰koly,
coÏ ãiní dal‰ích asi 100 ÏákÛ. Tûm-
to mlad˘m atletÛm se vûnuje cel-
kem 7 vy‰kolen˘ch trenérÛ, z nichÏ
tfii mají druhou a zb˘vající ãtyfii tfie-
tí trenérskou tfiídu. Na‰e dosaÏené
v˘sledky v ryze amatérsk˘ch pod-
mínkách hovofií samy za sebe. V po-
sledních 20 letech jsme vychovali
nûkolik ãesk˘ch reprezentantÛ ãi
medailistÛ z Mistrovství âeské re-
publiky, z nichÏ bych jmenoval na-
pfiíklad Jaroslava ·motka, Ale‰e ¤í-
ho‰ka, ·árku KlvaÀovou, Danielu
Machaãovou ãi Petra Vymazala.

Jak máte tento projekt o‰etfien po
finanãní stránce?

Pfiedpokládáme, Ïe v‰ichni Ïáci
budou automaticky ãleny atletické-
ho oddílu a budou se fiídit jeho pra-
vidly. Vybíráme oddílové pfiíspûvky
1.000 korun na cel˘ ‰kolní rok, coÏ
ãiní 100 korun na mûsíc. Ve‰keré
náklady spojené s tréninkem, jako je

Základní ‰kola Svisle zfiídí v pfií‰-
tím ‰kolním roce 2004/05 sportov-
ní tfiídy se zamûfiením na atletiku.
Nûkolik otázek jsme poloÏili
ing. Václavu KlvaÀovi, kter˘ je
pfiedsedou atletického oddílu
SK Pfierov.

Co stálo za va‰ím rozhodnutím za-
loÏit atletické tfiídy pro pohybovû
nadané dûti?

V Olomouckém kraji jsou atle-
tické tfiídy zfiízeny v rámci základ-
ních ‰kol v Olomouci, Prostûjovû
a ·umperku. V˘sledky tûchto tfiíd
jasnû ukazují, Ïe práce s talentova-
nou mládeÏí v této podobû je nej-
lep‰í zárukou vût‰í popularizace
a zkvalitnûní atletického sportu.
Dal‰ím pozitivem je pochopitelnû
zapojení vût‰ího poãtu mlad˘ch li-
dí do sportování.

K ãemu budete pfiihlíÏet pfii v˘bû-
ru budoucích atletÛ?

Samozfiejmû máme stanovena
urãitá kriteria, podle kter˘ch se bu-
deme rozhodovat pfii pfiijímání zá-
jemcÛ. Pfiihlédneme nejen ke spor-
tovním v˘konÛm, ale bude nás
zajímat i samotn˘ prospûch ÏákÛ.
Pochopitelnû rozhodující bude
i zdravotní stav dûtí a nepodceníme
ani potenciální v˘hled v˘voje so-
matotypu adepta. Talentové zkou‰-
ky se budou konat ze základních
disciplín atletiky, to znamená po-
bûÏí se sprint na 60 metrÛ, dále je
zafiazen skok do dálky a hod míã-
kem. V leto‰ním roce probûhne v˘-
bûr z ÏákÛ souãasn˘ch 5. tfiíd.

Chtûl bych upozornit, Ïe i po
ukonãení základní ‰koly nadaní zá-
jemci se mohou dále sportovnû
rozvíjet. V rámci péãe o talentova-
nou mládeÏ navazuje ná‰ v˘ukov˘
systém na sportovní tfiídy Sportov-
ního centra mládeÏe âeského atle-
tického svazu. Po ukonãení základ-
ní ‰kolní docházky budou mít dûti
moÏnost pokraãovat ve studiu a ak-
tivnû sportovat na Gymnáziu Jana
Blahoslava.

Proã volba padla právû na Základ-
ní ‰kolu Svisle? 

Po zralé úvaze jsme v atletickém
oddíle do‰li k názoru, Ïe v okolí na-
‰eho domovského stadionu, kter˘
se nachází na Al‰ovû ulici, jsou cel-

Pokud máte sportovnû nadané dítû, které chvilku nepo-
sedí a dává pfiednost pohybu pfied vysedáváním u poãítaãe,
vyuÏijte pfiíleÏitosti jeho talent rozvíjet na profesionální
úrovni.

Atlet SK Pfierov Ale‰ ¤ího‰ek (vpravo) pfiebírá bronzovou medaili na Mistrovství âR.

nance jsou omezené, tudíÏ se na
nás zatím nedostalo, a tak jsme nu-
ceni náklady hradit z oddílov˘ch
prostfiedkÛ, které budeme shánût
od sponzorÛ. Podali jsme i Ïádost
o grant na Mûstsk˘ úfiad Pfierov.

Tento sport se nedá dûlat na uspo-
kojivé úrovni bez zaji‰tûní kvalitní
atletické dráhy.

To je kapitola sama pro sebe. At-
letika by si v Pfierovû urãitû zaslou-
Ïila umûlohmotnou dráhu vãetnû
sektorÛ, ale stále se nedostávají fi-
nance. Máme pfiislíbenou dotaci
z âSTV, ale ‰krt pfies na‰e zámûry
udûlal TJ Spartak Pfierov, kter˘ pod-
le na‰eho vzoru rovnûÏ zaÏádal
Mûstsk˘ úfiad o dotaci na vybudo-
vání umûlohmotné dráhy na „jeho“
stadionu u mûstského plaveckého
bazénu s tím, Ïe má také atletick˘
oddíl. Ten ov‰em ãítá pouze nûko-
lik ãlenÛ, z toho jen tfii nebo ãtyfii
závodící, ostatní pÛsobí jako roz-
hodãí v dÛchodovém vûku. RovnûÏ
nemají vlastní trenéry.

vyuÏívání tûlocviãny, atletické drá-
hy, pfiípadnû haly v Olomouci, a zá-
vody hradí ÏákÛm atletick˘ oddíl.
Soustfiedûní by platili rodiãe ÏákÛ,
stejnû tak i pfiípadnou rehabilitaci.

Jak ‰kola získá peníze na uhrazení
nákladÛ spojen˘ch ãinností atle-
tick˘ch tfiíd?

V âeské republice funguje cel-
kem 32 základních ‰kol s atletick˘-
mi tfiídami v rámci 6. aÏ 9. postup-
ného roãníku. Tûm hradí ãást
nákladÛ, jedná se zhruba o 210.000
korun roãnû, âesk˘ atletick˘ svaz.
My jsme sice Ïádali svaz o zafiazení
mezi tyto dotované oddíly, ale fi-

Kam se mají obrátit pfiípadní zá-
jemci o studium?

Formuláfie pfiihlá‰ek jsou k dis-
pozici na Základní ‰kole Svisle. Ter-
mín pro podání pfiihlá‰ky je 12. kvû-
ten a talentové zkou‰ky probûhnou
18. kvûtna. Tím je dána moÏnost
i ÏákÛm, ktefií tfieba nebudou pfiija-
ti do osmilet˘ch gymnázií.

Eva ·afránková

Pozn. red.:
BliÏ‰í informace mÛÏete najít na
internetové adrese
http://sweb.cz/KlvanaVaclav/ nebo
na e-mailu: klvana@szg.olc.cd.cz
ãi tel. ãísle 606 721 550.
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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

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.)

Slevy za opakování
stejného inzerátu
poãet zvefiejnûní sleva

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

Horní námûstí 5. 4.
Seifertova u v˘stavi‰tû 13. 4.
Svornosti 19. 4.
Riedlova kfiiÏovatka 5. 4. 19. 4.
Za ml˘nem 3 13. 4.
Sokolská parkovi‰tû 13. 4.
Sokolská u domu 28 5. 4. 19. 4.
P. Jilemnického u VST 13. 4.
Na hrázi za mostkem 5. 4. 19. 4.
Mervartova 9 13. 4.
tfi. 17. listopadu zezadu 5. 4. 19. 4.
Dluhonice u b˘valé ‰koly 6. 4. 20. 4.
Wurmova za KSZ 13. 4.
JiÏní ãtvrÈ u b˘val˘ch jeslí 13. 4.
JiÏní ãtvrÈ I/4 6. 4. 20. 4.
Kozlovská parkovi‰tû 6. 4. 20. 4.
Pod valy u parkovi‰tû 13. 4.
Svisle za samoobsluhou 6. 4. 20. 4.
Trávník parkovi‰tû 13. 4.
Trávník u Chemoprojektu 13. 4.
BudovatelÛ parkovi‰tû 13. 4.
U tenisu parkovi‰tû 6. 4. 20. 4.
U rybníka u trafa 14. 4.
Petfiivalského parkovi‰tû 21. 4.
Tyr‰ova parkovi‰tû 7. 4.
Dvofiákova u garáÏí 7. 4. 21. 4.
PurkyÀova denní pobyt 14. 4.
B. Nûmce za VST 7. 4. 21. 4.
Husova dvÛr 14. 4.
Olomoucká u stavebnin 7. 4.
Hranická u b˘valé cihelny 14. 4.
1. kvûtna 21. 4.
Al‰ova u stadionu 31. 3. 14. 4.
Pod hvûzdárnou parkovi‰tû 7. 4. 21. 4.

ÎiÏkova u ka‰ny 1. 4.

Lovû‰ice u parku 8. 4.

Lovû‰ice U sokolovny 15. 4.

VaÀkova dvÛr 22. 4.

Kozlovice zaãátek obce 1. 4. 15. 4.

Kozlovice náves 8. 4. 22. 4.

Nerudova 33 1. 4.

Tománkova u garáÏí 8. 4. 22. 4.

Wolkerova 15 15. 4.

Fr. Rasche u parku 1. 4. 15. 4.

Na louãkách 15 8. 4. 22. 4.

V. Novosady u kostela 1. 4. 15. 4.

Újezdec Vûtrná 8. 4.

Újezdec Pod dubíãky 22. 4.

kfiiÏ. Teliãkova - Sportovní 2. 4. 16. 4.

Popovice U trati 9. 4. 23. 4.

Vinary u garáÏí 2. 4.

Vinary Ve dvofie 9. 4.

Vinary Mezilesí II 16. 4.

Vinary RÛÏová 23. 4.

Penãiãky zaãátek obce 2. 4.

Henãlov náves 9. 4. 23. 4.

Penãice u po‰ty 16. 4.

âekynû k sokolovnû 16. 4.

âekynû náves 23. 4.

âekynû Podlesí 2. 4.

âekynû Boro‰ín 9. 4.

L˘sky k obchodu 2. 4.

L˘sky za mostkem 16. 4.

Îeravice Na návsi 9. 4.

Îeravice Such˘ potok 23. 4.

V˘myslov 8. 4.

Jasínkova za Priorem 15. 4.

Stanovi‰tû velkoobjemov˘ch kontejnerÛ
pro jarní úklid - duben 2004

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

ZO âZS ã. 1 parkovi‰tû u Laguny 6. 4.
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
ZO âZS ã. 13 âekynû Boro‰ín 6. 4.

FLORA OLOMOUC 2004
- svût barev

V˘stavi‰tû Flora Olomouc se ve
dnech 22. - 25. dubna otevfie pro-
slulé mezinárodní zahradnické v˘-
stavû a veletrhu FLORA OLOMOUC
2004. Náv‰tûvníkÛm nejvût‰í a nej-
star‰í ãeské kvûtinové akce, která si
letos pfiipomíná ãtvrtstoletí svého
trvání, se s nabídkou kvûtin, okras-
n˘ch rostlin, zahradnické mechani-
zace, pomÛcek a potfieb pfiedstaví
domácí i zahraniãní zahradnické
firmy a pûstitelé. Hlavní expozice
Svazu kvûtináfiÛ a floristÛ ponese
název Svût barev. Hitem leto‰ních
kvûtinov˘ch pfiehlídek budou trval-
ky, v exteriérech v˘stavi‰tû potû‰í
náv‰tûvníky pestrobarevné záhony
tulipánÛ a mace‰ek. Floristickou
soutûÏ v aranÏování kvûtin chtûjí le-
tos pofiadatelé zasvûtit Dnu matek.

Kvûtinovou v˘stavu, jejíÏ brány
budou otevfieny dennû od 9 do 18
hodin, budou uÏ tradiãnû doprová-
zet Jarní zahradnické trhy a veletrh
zahradní mechanizace Hortifarm.

Veletrh
AUTO-MOTO-VELO-SPORT
V dubnu zveme náv‰tûvníky pfie-

rovského v˘stavi‰tû na prodejní ve-
letrh AUTO-MOTO-VELO-SPORT.

Pfiipravena je ‰iroká nabídka
sportovního vybavení a obleãení.
V rámci doprovodného programu si
mohou odváÏlivci vyzkou‰et horo-
lezeckou stûnu, sednout na zajíma-
v˘ model kola i motocyklu. Atrak-
tivním záÏitkem bude ukázka
aerobiku a módní show. Veletrh
probûhne na pfierovském v˘stavi‰-
ti v hale G ve dnech 16. - 18. dub-
na od 9 do 17 hodin.

Velikonoãní jarmark
na hradû Sovinec

NA POMLÁZKOVÉ VESELICI
10. a 11. dubna

¤íkadla, písniãky, tradice, folk-
lórní zvyky a lidová fiemesla pfii ví-
tání jara. Zdobení kraslic a perníã-
kÛ, pletení ko‰Û a pomlázek,
kejklífii, divadlo a dûtské hry. Mód-
ní pfiehlídka renesanãního o‰acení
a ukázky hanáck˘ch krojÛ.
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MùSTSK¯ DÒM
2. 4. v 19 hodin • Dobroãinn˘ kon-
cert - pofiádá Rotary Club Pfierov, úãin-
kují: Dûtsk˘ pûveck˘ sbor Pfierováãek
a Klarinetov˘ kvartet ZU· B. Kozánka
3. 4. v 20.30 hodin • XI. reprezen-
taãní ples MD s.r.o. a Vekotrans s.r.o.
5. 4. v 19.30 hodin • Václav Hude-
ãek a Petr Adamec - koncert
19. 4. v 10 a 19.30 hodin •  Princ
a chuìas - muzikál Divadla Dostav-
ník Pfierov (dopoledne pro studenty
stfiedních ‰kol, veãer pro vefiejnost).
15. 4. v 19.30 hodin • Peter Nagy
a skupina Indigo - koncert
20. 4. v 19.30 hodin • Létající snou-
benky - situaãní komedie
28. 4. v 19.30 hodin • Îalman a spol.
- koncert & kfiest nového alba
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

29. 3. v 19.30 • RadÛza - koncert
v Klubu PSP
2. - 4. 4. • Duhová brána
7. - 9. 4. • Sportovní prázdniny - pro
mládeÏ 14-18 let
19. 4. ve 20.00 • Zuzana Navarová
+ KOA - koncert v Klubu PSP
30. 4. • âarodûjnická DlaÏka - turnaj
v dívãí kopané
TÁBORY - pro dûti, mládeÏ i rodiãe
s dûtmi - pfiehled na www.dlazka.cz

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 • DUBEN 2004

VÝJIMKY (dětský i krytý)
SO 3. 4. 10 - 12, 13.30 - 19
ČT 8. 4. 10 - 20 (dětský),

10 - 21 (krytý)
PÁ 9. 4. 10 - 20 (dětský),

10 - 22 (krytý)
PÁ 12. 4. ZAVŘENO
SO 24. 4. 10 - 12, 13.30 - 19
V dnech 8. a 9. 4. 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 solárium, masáÏe, rekondiãní stoly
skot. stfiiky, perliãka Slender

Pondělí 15 - 21 (společná, jen v párech) 12 - 20 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 zavřeno zavřeno zavřeno
Neděle zavřeno zavřeno zavřeno

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

MASÁŽE úterý 15 - 19  muži
středa 14 - 18  ženy
čtvrtek 14 - 18  muži

ZIMNÍ STADION
tel. 581 201 268

Koupel, zábal, masáž,
perličková masáž:

pondělí až pátek 7 -18

LÁZNĚ BOCHOŘ
tel. 581 205 045

DÛm dûtí a mládeÏe ATLAS
ÎiÏkova 12 • www.volny.cz/ddmatlas • tel.: 581 209 353, 581 201 246

1. 4. do 20. 5. • V˘tvarná soutûÏ na
téma Pestr˘ mot˘l
1. 4. od 13 do 18 hod. • Dopravní
odpoledne - soutûÏ pro dûti a mládeÏ
na kole
2. 4. ve veãerních hodinách • Dob-
roãinn˘ koncert Pfierováãku a jeho
hostÛ v Mûstském domû pro Rotary
club

Dopravní odpoledne
1. dubna pofiádá DÛm dûtí a mládeÏe Atlas ve spolupráci s BESIP v dobû

od 13 do 18 hod. na dopravním hfii‰ti u DDM ATLAS Dopravní odpoledne.
Tato soutûÏ pro mladé kluky a holky je zamûfiená na vybavení kola, jízdu na
kole podle pfiedpisÛ a testy. V‰ichni, ktefií se chcete zúãastnit, vezmûte si
s sebou kolo, sportovní obleãení a dobrou náladu. SoutûÏ probûhne za úãas-
ti hasiãÛ - záchranáfiÛ a Mûstské policie. Na vítûze ãekají ceny.

Akademie k 30. v˘roãí zaloÏení DDM Atlas
V leto‰ním roce slaví DÛm dûtí a mládeÏe Atlas 30. v˘roãí svého zaloÏe-

ní. K tomuto v˘roãí vydává roãenku a 30.dubna pofiádá v hale na V˘stavi‰-
ti Pfierov slavnostní Akademii. Zde se pfiedstaví dûti vefiejn˘m taneãním,
sportovním, pûveck˘m nebo divadelním vystoupením. Dûti, které se ne-
mohou takto prezentovat, protoÏe to charakter krouÏku nedovoluje, budou
mít moÏnost své v˘robky (keramiku, v˘tvarné práce atd.) vystavit v pro-
storách, kde se bude Akademie pofiádat. Akademie se uskuteãní dopoledne
pro ‰koly a v podveãerních hodinách pro pfiíznivce Atlasu.

3. 4., 9-12 hod. • Hrátky s vizovic-
k˘m tûstem
5. - 9. 4. • V˘stava velikonoãních tra-
dic 
10. 4., 14-17 hod. • V˘uka zdobení
kraslic
30. 4. • Akademie k 30. v˘roãí zalo-
Ïení DDM Atlas v hale na V˘stavi‰ti
Pfierov

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

VÝJIMKY: dne 12. 4. 2004 (Velikonoční pondělí) vše zavřeno!

dne 12. 4. 2004 (svátek) zavřeno!

Budova pfierovského zámku
otevírací doba v dubnu: stfieda aÏ

pátek 8-17, sobota, nedûle 9-17

do 2. 5. • Z pfiírÛstkÛ Muzea Komen-
ského v Pfierovû v roce 2003
do 25. 7. • Cestiãka do ‰koly - v˘sta-
va slabikáfiÛ, vernisáÏ 3. bfiezna
2. 5. • V˘stava Ïákovsk˘ch prací v˘-
tvarného oboru ZU· B. Kozánka
v Pfierovû a ZU· v Hranicích
do 13. 6. • Jehlou a nití - z pozÛsta-
losti D. Sedláãkové-Saganové

Korvínsk˘ dÛm, Horní nám. 31
Muzejní úterky

jarní cyklus pfiedná‰ek a besed -
zaãátky vÏdy v úter˘ v 17 hodin,

vstup voln˘

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 dubnu: úter˘-pátek

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

do 31. 12. • Ekologie ptákÛ, histo-
rie ornitologie, ochrana ptactva
do 30. 6. • Ptáci na po‰tovních znám-
kách od A. Goebla
do 30. 5. • Îivot v proudících vodách

MUZEUM KOMENSKÉHO

otevírací doba v dubnu:

úter˘ aÏ nedûle 9-17 hodin

do 31. 10. • Historické hodiny - v˘-
stava ze sbírek Muzea Komenského
v Pfierovû
10. 4. - 25. 4. • V˘stava kraslic v ate-
liéru Kováfiského studia
12. 4. (Velikonoãní pondûlí) • hrad
otevfien 9-17 hodin
12. 4. • Ukázky rÛzn˘ch technik
zdobení velikonoãních kraslic v ate-
liéru Kováfiského studia (10-15)
18. 4. • Mezinárodní den ochrany
památek - vstup do hradu po cel˘ den
zdarma

HRAD HELF·T¯N

4. 4. • Pekelná nuda - pohádka

LOUTKOVÉ DIVADLO

V˘tvarná soutûÏ
Mosty 2004

Nadaãní fond Genáãek, SO· a SOU
·ífiava a Mûsto Pfierov vyhla‰uje v˘-
tvarnou soutûÏ jako souãást akce
Mosty 2004.

Téma:
1. Mosty - Co takhle se vrátit zpût

MostÛm, uÏ je krásn˘ch pût.
2. Kdo je mÛj nejlep‰í kamarád.
Kategorie:
1. kategorie: matefiské ‰koly,
1.-2. tfiída Z·
2. kategorie: 3.-5. tfiída Z·
3. kategorie: 6.-9. tfiída Z·
4. kategorie: ZU· a v˘tvarné
krouÏky
SoutûÏ se vyhla‰uje v termínu od
1. 3. do 10. 5. 2004. Práce odevz-
dejte osobnû nebo zasílejte po‰tou
do 10. kvûtna 2004 na adresu SO·
a SOU ·ífiava, sekretariát ‰koly, ·í-
fiava 7, 750 02 Pfierov a obálku
oznaãte heslem „SoutûÏ - Mosty“.

Odbor ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘-
chovy pod patronací malífie Pavla Ko-
tase vyhla‰uje v˘tvarnou soutûÏ dûtí
a ÏákÛ ‰kol, pfied‰kolních, ‰kolsk˘ch
zafiízení zfiízen˘ch Mûstem Pfierov
u pfiíleÏitosti 100. v˘roãí zaloÏení par-
ku Michalova.
I. kategorie - dûti z matefisk˘ch ‰kol
téma: „Michalovník desetníkov˘“ -
strom, kter˘ roste v parku Michalov,
byl pofiízen z „desetníkové sbírky“ or-
ganizované pro tento úãel

II. kategorie - Ïáci 1. stupnû základ-
ních ‰kol
téma: „Michalovland“ (Zemû Micha-
lov) - návrh (projekt) podoby parku
Michalova podle vlastních pfiedstav
a pfiání
III. kategorie - Ïáci 2. stupnû základ-
ních ‰kol
téma: prezentace, propagace, reklama
parku Michalova (forma plakátu, pou-
taãe, www stránek) - u pfiíleÏitosti
oslav 100. v˘roãí zaloÏení parku

V˘tvarná soutûÏ - 100. v˘roãí zaloÏení parku Michalov



1. - 7. 4. v 17.30 hod. • BRAT¤I
JAK SE PAT¤Í - USA, komedie, da-
bing, premiéra. Patfií k sobû a drÏí
spolu. Nová komedie od tvÛrcÛ Nû-

co na té Mary je. ReÏie a scénáfi:
B. a P. Farelly. Hrají: M. Damon,
G. Kinnear, E. Mendes.
1. - 6. 4. ve 20.00 hod. • KRAJI-
NA ST¤ELCÒ - USA, western, ti-
tulky, premiéra. âtyfii pfiátelé boju-
jí proti tyranskému ‰erifovi ve jmé-
nu zachování svobody, cti a sprave-
dlnosti. Komerãnû úspû‰n˘ reÏijní
návrat Kevina Costnera do hollywo-
odské extraligy. Hrají: R. Duvall,
K. Costner, A. Bening.
8. - 14. 4. v 17.30 hod. • RISKNI
TO S POLLY - USA, komedie, titul-
ky, premiéra. Pro nejopatrnûj‰ího
muÏe na Zemi zaãíná b˘t Ïivot zají-
mav˘… ReÏie a scénáfi: J. Hamburg.
Hrají: B. Stiller, J. Aniston, P. Sey-
mour.
8. - 11. 4. ve 20.00 hod. • 21 GRA-
MÒ - USA, psychologické drama, ti-
tulky, premiéra. Chtûl jí jen podû-
kovat za transplantované srdce její-
ho mrtvého muÏe, které mu snad
na nûjak˘ ãas zachránilo Ïivot. 2 no-
minace na Oscara! ReÏie: A. G. IÀár-
ritu. Hrají: S. Penn, B. Del Toro,
N. Watts.
12. - 13. 4. ve 20.00 hod. • VADÍ
NEVADÍ - Francie/Belgie, roman-
tická komedie, titulky, premiéra.
Láska je hra na Ïivot a na smrt.
Hravá komedie o váÏn˘ch vûcech…
ReÏie: Y. Samuell. Hrají: G. Canet,
M. Cotillard, T. Verhaeghe.
15. - 21. 4. v 17.30 hod. a 15. aÏ
20. 4. ve 20 hod. • MIST¤I - âR,
komedie, premiéra. Fandit si musí-
me sami. Nikdo jinej to za nás neu-
dûlá. ReÏie: M. Najbrt. Hrají: J. Bu-
dafi, K. Melí‰ková, L. Noha, J. Ornest.
22. - 25. 4. v 17.30 hod. • VELKÁ
RYBA - USA, psychologick˘/fantas-
tick˘, titulky, premiéra. Pro nûkoho
je kaÏd˘ rybník mal˘. ReÏie: T. Bur-
ton. Hrají: E. McGregor, A. Finney,
B. Crudup, J. Lange.
26. - 28. 4. v 17.30 hod. • DRÎ
HUBU! - Francie/Itálie, komedie, ti-
tulky, premiéra. Základní pravidlo
pfii útûku z blázince! ReÏie a scénáfi:
F. Veber. Hrají: G. Depardieu, J. Re-
no, R. Berry.
22. - 27. 4. ve 20.00 hod. • CHO-
KING HAZARD - âR, hororová ko-
medie, premiéra. První ãeská zom-
bie komedie. ReÏie: M. Dobe‰. Hra-
jí: J. Du‰ek, J. Dolansk˘, K. ·vejda,
A. Fialková.

29. 4. - 2. 5. v 17.30 hod. • SCOO-
BY DOO 2: NESPOUTANÉ P¤Í-
·ERY - USA, komedie, dabing,
premiéra. Pfii‰li, vidûli, utekli... Re-
Ïie: R. Gosnell. Hrají: F. Prince Jr.,
S. M. Gellar, M. Lillard.
29. 4. - 4. 5. ve 20.00 hod. • KILL
BILL 2 - USA, akãní, titulky, pre-
miéra. „Nevûsta“ se vydává zavr‰it
krvavou pomstu. ReÏie a scénáfi:
Q. Tarantino. Hrají: U. Thurman,
D. Carradine, D. Hannah.

7. 4. ve 20.00 hod. • CASABLAN-
CA - USA, drama, titulky, premiéra.
Casablanca se poprávu py‰ní pfií-
domkem „nejromantiãtûj‰í film
v‰ech dob“. Film byl v roce 1942 vy-
hlá‰en Americkou akademií za nej-
lep‰í snímek, navíc získal Oskara za
scénáfi a reÏii. ReÏie: M. Curtiz. Hra-
jí: H. Bogart, I. Bergman, P. Henre-
id, C. Rains.

14. 4. ve 20.00 hod. • INVAZE
BARBARÒ - Kanada/Francie, tragi-
komedie, titulky, premiéra. Proã ho
nenechají v klidu umfiít? Tragiko-
medie o posledních vûcech ãlovûka.
Scénáfi a reÏie: D. Arcand. Hrají:
R. Girard, S. Rousseau, M.-J. Croze.
21. 4. ve 20.00 hod. • MÁ KAME-
RA A JÁ - Francie, komedie, titul-
ky, premiéra. Filmovat? Milovat?
Nebo obojí? Pojìte to zkusit! ReÏie:
Ch. Loizzilon. Hrají: Z. Soualem,
J. Gayet, J. Collet.
28. 4. ve 20.00 hod. • ÎÁDOSTI-
VÁ TùLA - Francie, drama, titulky,
premiéra. Pfiíbûh spalující sexuální
vá‰nû a lásky mezi touhou a smrtí.
OdváÏné milostné drama tfií lidí.
Tváfií v tváfi skuteãnosti, lásce a Ïi-
votu. Scénáfi a reÏie: X. Giannoli.
Hrají: L. Smet, N. Duvauchelle,
M. Denarnaud.

4. 4. v 15.00 hod. • STAROPRAÎ-
SKÉ POVùSTI (âR) - animované
pásmo pro nejmen‰í diváky.
11. 4. v 15 hod. • P¤ÍBùHY CVRâ-
KA A ·Tù≈ÁTKA (âR) - animova-
né pásmo pro nejmen‰í diváky.
18. 4. v 15 hod. • PANE, POJëTE
SI HRÁT (âR) - animované pásmo
pro nejmen‰í diváky.
25. 4. v 15.00 hod. • CIRKUS
HURVÍNEK (âR) - animované pás-
mo pro nejmen‰í diváky.

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

STRANA 16 DUBEN 2004

29. dubna - 12. kvûtna • grafiãka a malífika Olga Stárková
Stálou inspirací pro Olgu Stárkovou je hudba a z nûkter˘ch jejich obrazÛ do-

slova tryská. Skrze hudbu vyjadfiuje základní lidské city a hodnoty, vzájemn˘
vztah dvou lidsk˘ch bytostí, ale i svÛj
vztah ke svûtu. Podobnû, jak nûÏnû
se v˘tvarnice dot˘ká jednotliv˘ch té-
mat a pfietváfií je do sv˘ch vizí, tak se
urãitû dotkne kaÏdého vnímavého
a citlivého diváka, kter˘ nav‰tíví do
12. kvûtna tuto mimofiádnû zajíma-
vou prodejní v˘stavu v galerii Cent-
rum. V dubnu náv‰tûvníci galerie
mohou zhlédnout keramiku Marty
Lipusové z Olomouce.

Uzávûrka pfií‰tího ãísla je ve ãtvrtek 15. dubna 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 

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

Je‰tû do 9. dubna se mohou náv‰tûvníci
potû‰it velikonoãní v˘stavou, která je prÛ-
bûÏnû doplÀována. Od 19. dubna bude vy-
stavena nová kolekce originálních kera-
mick˘ch kachlí Jarmily Kreãmanové,
tentokrát nejen s figurálními, ale také s pfií-
rodními motivy. Veselá optimistická kera-
mika Oldfii‰ky Edlerové, která je v Pfie-
rovû velmi oblíbenou autorkou, bude
k vidûní ke konci mûsíce, spoleãnû s novou
kolekcí neobvykl˘ch sklenûn˘ch malova-
n˘ch vitráÏí Heleny Silberové z Prahy.

5. - 16. dubna • Max ·vabinsk˘ a jeho Ïáci
Jméno Maxe ·vabinského je pojem,

kter˘ je úzce spjat s v˘tvarn˘m umûním
20. století. Byl to vynikající malífi a gra-
fik, jehoÏ proslulost pfiesáhla rámec âes-
ké republiky. Zvlá‰tû v poslední dobû jsou
jeho díla stále vyhledávanûj‰í a v aukã-
ních síních dosahují stále vy‰‰ího ohod-
nocení. Max ·vabinsk˘ byl také v˘born˘
pedagog a vychoval mnoho autorÛ zvuã-
n˘ch jmen. Galerie Atrax pfiipravila v˘sta-
vu s názvem Max ·vabinsk˘ a jeho Ïáci.
Vedle krásné kolekce dûl Maxe ·vabin-
ského zde mÛÏete vidût díla J. Baucha,
C. Boudy, P. Dillingera, M. Holého,
J. Rambouska, V. Silovského, K. ·tiky,
V. Tittelbacha a dal‰ích.

V dubnu zde bude vystavovat v˘tvarník Zdenûk Moravec. První krÛãky
k malování udûlal za dozoru otce, kter˘ se sám malování vûnoval. Pozdûji se
uãil od znám˘ch ãesk˘ch malífiÛ Jaroslava Fröhlicha a Filáãka. Vytvofiil i sérii
velk˘ch obrazÛ KfiíÏové cesty do kaplí lemující alej ke králickému klá‰teru.
V souãasné dobû se vûnuje pfieváÏnû krajinomalbû. Nejvíce ho okouzluje kra-
jina kolem Králického SnûÏníku a Králicka. Právû v Minigalerii bude moÏno
zhlédnout pfieváÏnû olejomalby inspirované krajinou jeho rodi‰tû.

Minigalerie Îerotín • Komenského 2, tel. 581 202 728

16. - 18. dubna • Zájezd do Prahy

Klub pfiátel v˘tvarného umûní


