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Porota se rozhodla pro smûl˘ návrh mostu

foto Jan âep

Dlouhé ãekání nûkolik desítek seniorÛ na pohodlné bydle-
ní je u konce. Rekonstrukce domu s peãovatelskou sluÏbou
v ulicích Mervartovû a Fügnerovû je dokonãena a uÏ koncem
mûsíce dubna se sem zaãnou stûhovat první obyvatelé.

2 + kk s balkonem, z nichÏ dva by-

ty budou slouÏit jako bezbariérové.

Pfiínosem pro zkvalitnûní Ïivota se-

niorÛ je stfiedisko osobní hygieny,

pedikúra a spoleãenská místnost.

K dispozici budou mít obyvatelé

i sklepní kóje, prádelnu a su‰árnu.

V tomto komplexu má sídlo jeden

ze ãtyfi spádov˘ch okrskÛ a pro za-

mûstnance zde nechybí ani ne-

zbytné zázemí,“ vyjmenovala Mar-
ta Vani‰ová a dodala, Ïe pfiíjemné
chvilky odpoãinku nabídne i parãík
s laviãkami, kter˘ bude dotváfiet
celkov˘ dojem hezkého prostfiedí,
které tu vzniklo.

·af

Rekonstrukce bytÛ pro seniory dokonãena

„JiÏ více neÏ sto let uplynulo od

rozhodnutí pfierovské radnice vy-

budovat nov˘ betonov˘ most pfies

fieku Beãvu. Îelezobetonov˘ most

se skuteãnû zrealizoval v místû pÛ-

vodních pfieváÏnû dfievûn˘ch mos-

tÛ v roce 1904 podle návrhÛ

Ing. K. Herzána a L. Uhlífie. Jeho

stavitel pfiedbûhl ve své dobû v‰ech-

ny dosud platné technické pfiedpisy

a postavil dílo, které svou kon-

strukcí pfiedstihlo dobu. Pojmeno-

vání most dostal po zakladateli So-

kola, Miroslavu Tyr‰ovi. K jeho zni-

ãení do‰lo na konci druhé svûtové

války ustupujícími nûmeck˘mi

vojsky. Znovu zprovoznûn byl po-

mocí dfievûné konstrukce na pÛ-

vodních pilífiích. Pozdûji následo-

vala opût na pÛvodních pilífiích

stavba jen úzké ocelové lávky pro

pû‰í. Ta je v souãasné dobû jiÏ ve

velmi ‰patném technickém stavu

a témûfi na konci své Ïivotnosti,“

pfiipomnûla fakta z historie Tyr‰ova
mostu i jeho souãasn˘ stav Ing. Mi-
lena Slováãková z odboru rozvoje.

„Pfiíprava na obnovu mostu za-

ãala na odboru rozvoje jiÏ v roce

2001. Bylo tfieba posoudit stav

mostních pilífiÛ a opûr vãetnû jejich

zaloÏení, provést geodetické zamû-

fiení celé konstrukce. Vedla se dÛ-

leÏitá jednání o podmínkách se

správcem vodního toku, Povodím

Moravy. Pokusili jsme se také do-

hledat pÛvodní projektovou doku-

mentaci, bohuÏel marnû. Na mno-

ha pracovních schÛzkách se

postupnû formovaly technické pod-

mínky zadání na návrh Tyr‰ova

Technick˘ stav Tyr‰ova mostu, kter˘ je uÏ fiadu let ne-
vyhovující, pfiimûl radní k zahájení jednání ohlednû jeho
stavebních úprav. ZvaÏovala se rekonstrukce stávajícího
mostu nebo postavení mostu nového. Zaãátkem dubna za-
sedala jedenáctiãlenná porota, která vybrala variantu, jeÏ
se jeví jako nejlep‰í a nejzajímavûj‰í fie‰ení.

(pokraãování na stranû 2)

„Mûsto získává pro své staré ob-

ãany dal‰í dva moderní objekty. V˘-

daje na pfiestavbu pfiekroãily hranici

29 milionÛ korun. Hezké prostfiedí

se stane domovem nejen pro nové

obyvatele, ale i ty ’staronové‘, ktefií

v tûchto bytech pfied rekonstrukcí

bydleli a po dobu rekonstrukce na-

‰li útoãi‰tû v ubytovnû Chemik

a v zapÛjãen˘ch mûstsk˘ch bytech,

urãen˘ch k prodeji,“ sdûlila Marta
Vani‰ová, fieditelka Sociálních slu-
Ïeb mûsta Pfierova.

„Z pÛvodních ãtyfiiceti bytÛ pfie-

stavbou vzniklo dvacet ‰est bytÛ

zvlá‰tního urãení vãetnû samostat-

ného hygienického zázemí, které

dfiíve obyvatelÛm citelnû scházelo.

Z tohoto poãtu je osmnáct bytÛ

1 + kk s balkonem, osm vût‰ích
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Pfierovské listy na internetu
www.mu-prerov.cz
aktuální ãíslo ke staÏení ve formátu PDF

Porota se rozhodla pro smûl˘ návrh mostu
pokraãování ze strany 1

mostu pfies fieku Beãvu,“ zopakova-
la dále nûkolik jiÏ dfiíve uvádûn˘ch
informací o jednáních smûfiujících
k fie‰ení ‰patného stavu Tyr‰ova
mostu Ing. Milena Slováãková.

„V loÀském roce byly pfiipraveny

a âeskou komorou architektÛ

a Radou mûsta Pfierova schváleny

zadávací soutûÏní podmínky pro

vyhlá‰ení architektonické soutûÏe.

Posláním soutûÏe, kterou mûsto

Pfierov otevfielo v polovinû listopa-

du minulého roku, bylo získat fie-

‰ení nového mûstského mostu, kte-

r˘ bude hovofiit o dobû, ve které

vznikl i o kontextu a historii mís-

ta. Jeho bûÏné vyuÏití by mûlo b˘t

pfiedev‰ím pû‰ími a cyklisty, s v˘ji-

meãnou moÏností jízdy automobi-

lÛ. SoutûÏní návrhy odevzdalo

13 architektonick˘ch a technic-

k˘ch kanceláfií. Potom zahájila

svou práci porota, která mûla za

úkol vybrat ten nejlep‰í. Do jede-

náctiãlenné poroty byli starostou

mûsta jmenováni jak nezávislí

znalci historie, architekti, technici

a projektanti, tak také zastupitelé

na‰eho mûsta. V rozsáhlé diskusi

byly jednotlivé návrhy rozebírány

z mnoha úhlÛ pohledu, napfiíklad

porotci zvaÏovali, komu bude most

pfiedev‰ím slouÏit, moÏnosti pû‰í

promenády. Rozhodovali, zda vy-

brat variantu radûji otevfieného

mostu s moÏností vyhlídky, u ná-

vrhÛ oceÀovali vztah k místu, rov-

nûÏ nadãasovost konstrukce, jakou

ve své dobû stavba Tyr‰ova mostu

byla. RovnûÏ posuzovan˘m kritéri-

em byla podmínka vytvofiit vodní-

mu toku minimální pfiekáÏku, sa-

mozfiejmû finanãní nároãnost

stavby, moÏnost pfievedení inÏe-

n˘rsk˘ch sítí a také nenároãná

údrÏba. Je zfiejmé, Ïe práce poroty

nebyla jednoduchá a obãas se její

ãlenové dostávali do vzru‰en˘ch

diskusí. V˘sledkem hodnocení je

udûlení 1. ceny soutûÏnímu návr-

hu podaného firmou SHB akciová

spoleãnost, Brno, odhad nákladÛ ãi-

ní 40 milionÛ korun. Autory návr-

hu jsou Ing. arch. Vilém Jüttner,

Ing. Petr Damek, Ing. Jaroslav Ba-

ron a Ing. arch. Jaroslav âern˘.

Druhou cenu získal návrh Archi-

tektonické kanceláfie Aleny ·rám-

kové - Architekt, Praha a tfietí ce-

nou ohodnotila spoleãnou práci fi-

rem SIAL architekti a inÏen˘fii

spol. s r. o. a Valbek s.r.o., Liberec.

Dal‰í tfii návrhy byly porotou pro

svÛj pfiínos do soutûÏe alespoÀ od-

mûnûny,“ seznámila nás s rozhod-
nutím poroty Milena Slováãková,
sekretáfika soutûÏe. 

„U vítûzného návrhu porota oce-

nila technicky nápaditou kon-

strukci, která si nevyÏádá pilífie

v korytû fieky. Konstrukce je zají-

mavá sv˘m prostorov˘m fie‰ením,

vyv˘‰ená ãást mostovky mÛÏe

v pfiípadû potfieby pfievést automo-

bilov˘ provoz, jinak je urãena pro

pû‰í a cyklisty. SníÏená ãást nabízí

procházku s pfiípadn˘m posezením

na pfiírodních dfievûn˘ch stup-

ních,“ vyzdvihl mûstsk˘ architekt
Vladimír Petro‰ porotou uznané
pfiednosti v pofiadí prvního ocenû-
ného návrhu.

„Návrh odmûnûn˘ 2. cenou je

zajímav˘ pfiedev‰ím sv˘m archi-

tektonick˘m a v˘tvarn˘m fie‰e-

ním, jehoÏ dominantním rysem je

navrhovaná sochafiská v˘zdoba.

Porotou kritizovan˘m rysem ná-

vrhu byla jeho zámûrná nenápad-

nost, kterou autofii chtûli respek-

tovat stávající zasazení mostu do

okolního prostfiedí, a zvolená tra-

diãní Ïelezobetonová konstrukce

s novû navrÏen˘mi pilífii v korytû

fieky. Pojetí návrhu ocenûného

3. pofiadím pÛsobí pfiíznivûji z boã-

ních pohledÛ neÏ z vlastního „in-

teriéru“ mostu. Porota mûla v˘-

hrady k pfiíãnému profilu mostu,

kde byl kritizován vyv˘‰en˘ zá-

bradelní nosník, kter˘ vystupuje

ve své masivnosti do zábradlí,“

pfiiblíÏil Vladimír Petro‰ klady i zá-
pory dal‰ích dvou ocenûn˘ch ná-
vrhÛ.

Vefiejnosti budou v‰echny zasla-
né návrhy pfiedstaveny na v˘stavû,
která se uskuteãní od druhé polo-
viny kvûtna. Prostory a pfiesné da-
tum zahájení vernisáÏe budou zve-
fiejnûny v informaãním textu
Kabelové televize a na webov˘ch
stránkách mûsta Pfierova.

Eva ·afránková

Návrh odmûnûn˘ druhou cenou

Boãní pohled na v pofiadí tfietí odmûnûn˘ návrh

• 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

veselení

Pfierovské

námûstí T. G. Masaryka

1. kvûtna 2004
„S HUDBOU A TANCEM“
14 hodin
• Záhorská kapela

• MaÏoretky ZU· Bedfiicha Kozánka

• David ·koloudík

• Jen tak

• ·ediváci

• Sagittarius
Poãasí a obãerstvení v‰eho druhu,

srdeãné pozvání od pofiadatelÛ patfií v‰em

30. dubna 2004
„POD VLAJKOU EVROPY“

15 hodin
• Gipsy Imperio

• Taneãní ‰kola HIT Pfierov

17 hodin
• Banjo Band Ivana Mládka a hosté

18.30 hodin
• Tradicionál Olomouc

20.30 hodin
• Radio HITY a hosté

SPOLEâENSK¯ VEâER
19 hodin, Hotel Jana
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Dne 18. bfiezna 2004
Rada mûsta Pfierova po projednání

❖ vzala na vûdomí zprávu o prÛbûÏném plnûní Programu regenerace a rozvo-
je mûstského parku Michalov („Program“) za rok 2003 a doporuãila Zastupi-
telstvu mûsta Pfierova schválit zmûnu závazné ãásti Programu regenerace
a rozvoje mûstského parku Michalov spoãívající ve sníÏení v˘‰e prostfiedkÛ
vynaloÏen˘ch mûstem na plnûní „Programu“ v roce 2004 ze závaznû stano-
vené ãástky minimálnû 5 mil. Kã na ãástku minimálnû 2,6 mil. Kã,

❖ podala návrh schválit pofiízení zmûny územního plánu sídelního útvaru Pfie-
rov-Popovice Pfiední díly za úãelem zmûny vyuÏití plochy orné pÛdy na plo-
chu pro zástavbu rodinn˘mi domy,

❖ podala návrh schválit zadání zmûny územního plánu sídelního útvaru Pfie-
rov - Sportovní centrum Ml˘n,

❖ doporuãila schválit návrh zmûny územního plánu sídelního útvaru Pfierov -
Îeravice ·KOLA, spoãívající ve zmûnû vyuÏití území vymezeného pro ob-
ãanskou vybavenost na plochu pro bydlení v rodinn˘ch domech (B1) a plo-
chu pro nízkopodlaÏní intenzivní bytovou v˘stavbu,

❖ schválila poskytnutí dotace ve v˘‰i 10.000 Kã a uzavfiení smlouvy o poskyt-
nutí této dotace mezi Mûstem Pfierov a spoleãností Connex Morava, a. s., na
obnovu vozového parku mûstské autobusové dopravy v Pfierovû,

❖ vzala na vûdomí rozhodnutí Mûstského úfiadu Lipník nad Beãvou ze dne 25. 2.
2004, kter˘m byla uznána vlastní honitba Svrãov o celkové v˘mûfie 585 ha,
jejímÏ drÏitelem je Mûsto Pfierov, souhlasila, aby Mûsto Pfierov jako drÏitel
uznané vlastní honitby Svrãov tuto vyuÏívalo samo, a to prostfiednictvím vlast-
ní organizace Technick˘ch sluÏeb mûsta Pfierova, která na uveden˘ch ho-
nebních pozemcích lesnicky hospodafií,

❖ stanovila s úãinností od 1. 4. 2004 poãet zamûstnancÛ mûsta Pfierova, zafia-
zen˘ch do Mûstského úfiadu Pfierov z 387,3 na 344,7,

❖ jmenovala s úãinností od 1. 4. 2004 Mgr. Annu Hronovou do funkce vedoucí
Odboru právního MûÚ Pfierov,

❖ neschválila poskytnutí finanãní dotace ve v˘‰i 40.000 Kã pro zaji‰tûní taneã-
ních odpolední s dechovkou âeskému rozhlasu Olomouc,

❖ vzala na vûdomí zahraniãní pracovní cestu Mgr. Bohuslava Pfiidala, Magdy
Vokounové a Lenky Kuchtíkové. Cesta se uskuteãní ve dnech 14. - 18. 4. 2004
do mûsta Cuijk (Nizozemí) a je organizována v rámci v˘mûnn˘ch náv‰tûv
Town-Twinning 2004,

❖ schválila delegaci na slavnostní otevfiení radnice v holandském Cuijku ve slo-
Ïení: J. Valouch, Mgr. E. Grambliãková, Ing. M. Kuãera, Ing. J. Lajtoch a fii-
diã P. Koutn˘; zahraniãní pracovní cesta se uskuteãní ve dnech 15. aÏ 18. dub-
na 2004,

❖ schválila zahraniãní pracovní cestu JUDr. Mgr. P. Holánkovi, vzala na vûdo-
mí zahraniãní pracovní cestu Ing. L. Petrovského. Cesta se uskuteãní ve dnech
14. - 18. 4. 2004 do mûsta Cuijk (Nizozemí),

❖ odvolala s úãinností od 1. dubna 2004 ãlena Komise BESIP pana Tomá‰e
Braunera, na vlastní Ïádost,

❖ odvolala s úãinností od 1. dubna 2004 ãlena Komise pro vefiejn˘ pofiádek
a bezpeãnost Mgr. Jana Polanského, na vlastní Ïádost,

❖ odvolala s úãinností od 1. dubna 2004 ãlena Komise pro kulturní památky
PhDr. Karla Îurka, na vlastní Ïádost,

❖ vzala zá‰titu nad akcí „ShromáÏdûní - posezení s hudbou“ konanou dne 1. 4.
2004 Sjednocenou organizací nevidom˘ch a slabozrak˘ch âR, okresní po-
boãkou v Pfierovû, U Îebraãky 18,

❖ vzala na vûdomí znûní Kroniky mûsta Pfierova za rok 2002 a uloÏila odboru
informací a styku s vefiejností zajistit její svázání do knihy.

Dne 8. dubna 2004
Rada mûsta Pfierova po projednání

❖ vzala na vûdomí informaci o v˘sledcích 1. roãníku ceny „Fasáda roku“ za re-
alizaci ãelní fasády v roce 2003 objektu situovaného ve správním obvodu mûs-
ta Pfierova a doporuãila Zastupitelstvu mûsta Pfierova schválit poskytnutí pe-
nûÏního daru ve v˘‰i 50.000 Kã manÏelÛm Karlu a Eli‰ce Viãarov˘m, oba by-
tem Pfierov, Jungmannova 11 jako finanãní ohodnocení vítûzné fasády roku
2003, doporuãila Zastupitelstvu mûsta Pfierova povûfiit Odbor informací a sty-
ku s vefiejností realizací slavnostního pfiedání ceny vítûzi soutûÏe a udûlen˘ch
ãestn˘ch uznání, a to ve spolupráci s Odborem rozvoje,

❖ doporuãila schválit uzavfiení smlouvy o poskytnutí dotací z „Programu pod-
pory obnovy exteriéru objektÛ postaven˘ch na území mûsta Pfierova“ takto:

- Karlu Zejdovi a Ing. Miloslavû Cibulcové na obnovu uliãní fasády objektu
Barto‰ova 14, Pfierov ve v˘‰i 50.000 Kã,

- Tûlocviãné jednotû Sokol Pfierov, Brabansko 2 na obnovu uliãní fasády spo-
leãenské ãásti objektu sokolovny Brabansko 2, Pfierov ve v˘‰i 30.000 Kã,

❖ schválila poskytnutí daru ve v˘‰i 2.000 Kã a uzavfiení sponzorské smlouvy
mezi mûstem Pfierov a edicí REGION VùROVANY, jako pfiíspûvek na vydání
publikace o ãinnosti odbojové protifa‰istické organizace s názvem LVICE,

❖ schválila uzavfiení smlouvy o závazku vefiejné sluÏby k zaji‰tûní mûstské au-
tobusové dopravy v Pfierovû a ostatní dopravní obsluÏnosti ve vefiejné linko-
vé osobní dopravû mezi Mûstem Pfierov a dopravcem Connex Morava a.s., na
dobu urãitou, a to od 1. 7. 2004 do 31. 12. 2009 a uzavfiení dohody o proka-
zatelné ztrátû ve vefiejné linkové dopravû mezi Mûstem Pfierov a dopravcem
Connex Morava a.s., na dobu od 1. 7. 2004 do 31. 12. 2004. Touto dohodou se
stanovuje celková v˘‰e úhrady prokazatelné ztráty v roce 2004 na ãástku
13.990.000 Kã,

❖ podala návrh schválit:
1. Závûreãn˘ úãet mûsta Pfierova za rok 2003
a) pfiíjmy ve v˘‰i .............................................................. 924,358.340,46 Kã
b) v˘daje v˘‰i .................................................................... 944,858.760,70 Kã
c) uhrazené splátky dlouhodob˘ch pfiijat˘ch pÛjãek ........ 19,440.000,00 Kã
d) zapojení fondÛ do rozpoãtu ............................................ 6,911.679,75 Kã
e) dlouhodobé pfiijaté pÛjãky ............................................ 68,562.094,40 Kã
f) hospodáfisk˘ v˘sledek pfied finanãním vypofiádáním .... 35,533.353,91 Kã

2. V˘sledky hospodafiení pfiíspûvkov˘ch organizací, jejichÏ zfiizovatelem by-
lo k datu 31. 12. 2003 mûsto Pfierov.
3. Stavy úãelov˘ch fondÛ
a) fondu rezerv a rozvoje .................................................. 56,839.364,73 Kã
b) fondu rozvoje bydlení ...................................................... 8,943.261,04 Kã
c) fondu na opravy bytového fondu postiÏeného povodní .... 41,725.765,93 Kã
d) fondu sociálního .............................................................. 1,806.779,26 Kã
e) fondu Park Michalov..............................................................19.158,95 Kã

4. Finanãní vypofiádání roku 2003
a) finanãní prostfiedky k rozdûlení .................................... 93,144.639,09 Kã
b) vypofiádání úãelov˘ch prostfiedkÛ.................................. 13,427.716,65 Kã
c) zapojení finanãních prostfiedkÛ na dofie‰ení poÏadavkÛ

z roku 2003 ...................................................................... 8,394.300,00 Kã

❖ podala návrh Zastupitelstvu mûsta Pfierova souhlasit s celoroãním hospoda-
fiením roku 2003, a to bez v˘hrad,

❖ podala návrh Zastupitelstvu mûsta Pfierova:
1. nekrátit dotaci podle smlouvy uzavfiené dne 2. 3. 2004 mezi Mûstem Pfie-

rov a subjektem Hockey Club MINOR 2000 Pfierov, a uloÏila Odboru ‰kol-
ství, mládeÏe a tûlov˘chovy pfiipravit na pfií‰tí jednání Rady mûsta Pfiero-
va dodatek ke smlouvû,

2. neschválit nav˘‰ení pfiímé dotace pro subjekt Hockey Club MINOR 2000
Pfierov na úroveÀ roku 2003,

❖ uloÏila Odboru ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy Mûstského úfiadu Pfierov upra-
vit návrh koncepce mûsta Pfierov v oblasti ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy
v návaznosti na nové skuteãnosti vypl˘vající z rozpisu pfiím˘ch nákladÛ na
vzdûlávání na rok 2004 pro pfied‰kolní zafiízení, ‰koly a ‰kolská zafiízení zfií-
zená mûstem Pfierov,

❖ souhlasila se zfiízením sportovních tfiíd tenisu na Základní ‰kole Pfierov, U te-
nisu 4,

❖ schválila reprezentaci Mûsta Pfierova na IX. roãníku národní soutûÏe ku-
chafiského a cukráfiského umûní s mezinárodní úãastí GASTROHRADEC v ka-
tegorii C1 cukráfi, dne 23. dubna 2004 paní Pavlou Indrovou,

❖ jmenovala od 9. 4. 2004 do funkce fieditele pfiíspûvkové organizace Domovní
správa mûsta Pfierova pana Antonína âecháka,

❖ rozhodla o nákupu 80 souprav (PC + monitor) v˘poãetní techniky v souladu
s plánovanou obmûnou techniky v roce 2004, za celkovou cenu do 2.000 tis.
Kã bez DPH, schválila oslovení spoleãností: AUTOCONT Pfierov, NWT Hulín,
COMPUCO Pfierov, MERIT Olomouc,

❖ jmenovala Ing. Josefa Bfiezinu, bytem Pfierov, pracovníka Národního památ-
kového ústavu, územnû odborné pracovi‰tû v Olomouci, ãlenem Komise pro
kulturní památky,

❖ vzala na vûdomí zprávu o stavu a ãinnosti Mûstské policie Pfierov za rok 2003,
❖ schválila p. Franti‰ku Pfiesliãkovi zahraniãní studijní cestu do ·v˘carska a Itá-

lie, pofiádanou SdruÏením historick˘ch sídel âech, Moravy a Slezska ve dnech
22. - 28. kvûtna 2004,

❖ schválila úãast starosty mûsta Jindfiicha Valoucha ve skupinû primátorÛ a sta-
rostÛ ãesk˘ch a moravsk˘ch mûst, která se ve dnech 20. a 22. dubna 2004 zú-
ãastní diskuse v sídle NATO v Bruselu a na velitelství SHAPE v Monsu; cesta
se uskuteãní na pozvání.

V˘bûr z usnesení Rady mûsta Pfierova
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S nástupem tepl˘ch jarních dnÛ si majitelé pfiedzahrádek po-
spí‰ili s jejich instalací a zahájením své pohostinské ãinnosti,
se kterou je v naprosté vût‰inû spojená hudební „kulisa“.

ZdeÀka DaÀka, pracovníka kanceláfie starostyOTÁZKA PRO...
svátkem se upravuje a povoluje pro-

voz v restauraãních zafiízení v dobû

od 6 do 24 hodin, v ostatních dnech

od 6 do 23 hodin. Pro provozovate-

le pfiedzahrádek je závazné zajistit,

aby v dobû ukonãení prodeje zboÏí

a poskytování sluÏeb v restauraãní

pfiedzahrádce byla ukonãena ob-

sluha, proveden úklid a nezdrÏova-

li se v ní hosté,“ zdÛraznil zmûny
v novém nafiízení mûsta v rámci
ochrany obãanÛ pfied hlukem Zde-
nûk Danûk.

·af

stranství, nebo ojedinûle se vysky-

tující hlukové události,“ informoval
nás Zdenûk Danûk.

„Mûsto mÛÏe upravovat prodej

zboÏí a poskytování sluÏeb v restau-

raãních pfiedzahrádkách a tím ãás-

teãnû korigovat hluk vznikající pro-

vozem tûchto zafiízení. Rada mûsta

Pfierova na svém bfieznovém zasedá-

ní schválila Nafiízení mûsta Pfierova

ã. 2/2004, kter˘m se mûní a doplÀu-

je TrÏní fiád,“ vysvûtil Zdenûk Danûk.
„V pátek, sobotu a v den pfiedchá-

zející dni, kter˘ je státem uznan˘m

ilustraãní foto Jan âep

Do procesu tvorby celého Progra-
mu regenerace panelového sídli‰tû
(PRPS) Pfiedmostí byli zapojeni i zde
bydlící obãané, a to prostfiednictvím
dotazníkové akce, dvou besed s pra-
covníky Odboru rozvoje MûÚ Pfierov
a zpracovateli projektu. Nûktefií aktiv-
ní obãané se zapojili do práce Obãan-
ské poradní komise (OPK) pro PRPS
Pfiemostí. Cel˘ program regenerace
schválilo na konci listopadu loÀského
roku Zastupitelstvo mûsta Pfierova.

„Podle nafiízení vlády dotace mÛ-

Ïe b˘t poskytnuta aÏ do v˘‰e 70 %

rozpoãtov˘ch nákladÛ. Na základû

rozhodnutí ministra pro místní roz-

voj je urãena v˘‰e dotace na jednu

etapu v leto‰ním roce ve v˘‰i maxi-

málnû 6 milionu korun. Dal‰í pod-

mínka stanoví, Ïe obec se musí po-

dílet na financování úprav nejménû

ve v˘‰i 30 % jejich rozpoãtov˘ch

nákladÛ. Vzhledem k nedostatku fi-

nanãních prostfiedkÛ mûsta a ome-

zen˘m dotacím ze státního rozpo-

ãtu musel odbor rozvoje sníÏit

finanãní nároãnost 1. etapy pro rok

2004 a nûkteré dílãí projekty a stav-

by pÛvodnû plánované na leto‰ní

rok pfiesunout do následujících etap

tak, aby mûsto mohlo Ïádat o maxi-

mální dotaci s minimální nároãností

na rozpoãet mûsta. Z pÛvodní zastu-

pitelstvem schválené v˘‰e celkov˘ch

nákladÛ na 1. etapu pro rok 2004

z témûfi 13 milionÛ korun byla ãást-

ka sníÏena na 8,74 milionÛ korun,

z toho ãiní poÏadovaná dotace 6 mi-

lionÛ korun a z rozpoãtu mûsta bu-

de vyãlenûno 2,74 milionÛ korun.

Pro následující roky budou dal‰í

etapy opût upravovány podle toho,

jak budou pro ten kter˘ rok vypsá-

ny podmínky k získání státní dota-

ce, podle finanãních moÏností mûs-

ta a pfiípadnû podle zvolen˘ch

priorit jednotliv˘ch úprav v sídli‰ti.

Abychom mohli poÏádat o státní do-

tace je‰tû pro leto‰ní rok, museli

jsme stihnout do konce bfiezna ne-

chat vypracovat projektovou doku-

mentaci a mít od stavebního úfiadu

územní rozhodnutí na dílãí akce

plánované v první etapû,“ vysvûtlil
Franti‰ek Zlámal z odboru rozvoje.

„Na konci bfiezna byla vydána

Ve druhé polovinû loÀského roku byl ostravskou archi-
tektonickou kanceláfií Archplan vypracován Projekt regene-
race panelového sídli‰tû Pfierov II - Pfiedmostí.

Na regeneraci sídli‰tû v Pfiedmostí chceme vyuÏít státní dotaci
územní rozhodnutí na dílãí stavby

v okolí bloku Hranická 2-12 a na

Park u památného kamene. Pokud

se proti nim nikdo neodvolá, právû

v tûchto dnech nabudou právní mo-

ci a bude moÏné podat Ïádost o sta-

vební povolení. ¤ízení ke stavebnímu

povolení jiÏ probíhá u dílãí stavby

parkování u bloku Hranická 25, 27.

Souãasnû jiÏ probíhají projekãní prá-

ce na dal‰í dílãí akce, jako jsou úpra-

vy ãásti ulice Hranická od vjezdu do

sídli‰tû po kfiiÏovatku s ulicí Prostû-

jovskou, které by mûly pfiinést dal‰í

parkovací místa a zv˘‰ení bezpeã-

nosti úãastníkÛ silniãního provozu

a vypracovává se projektová doku-

mentace na úpravy centra sídli‰tû -

námûstí, pfiedkostelí a prostoru pro

stánkov˘ prodej. Realizace tûchto

akcí se plánuje na 2. etapu v pfií‰tím

roce,“ dodal Franti‰ek Zlámal.
„Park u památného kamene bu-

de vybudován v prostoru Z· a M·

Matefiídou‰ka v ulici Pod Skalkou

za více neÏ 3 miliony korun. Cel˘

tento park je koncipován z pfiírod-

ních materiálÛ. V prostoru lesa na

návr‰í bude pfiírodní posilovna

s pfiekáÏkovou dráhou, posezením

a vyhlídkou pfiístupnou po rampû

i pro vozíãkáfie. PoblíÏ památného

kamene vznikne indiánské poseze-

ní s mal˘m amfiteátrem. Dal‰í do-

minantou bude pergola s pískovi‰-

tûm, hopsadlo, houpaãka a kolotoã.

Na ãásti stávajícího asfaltového

chodníku vznikne tfiicetimetrová

bûÏecká dráha. Úpravy v okolí blo-

ku Hranická 2-12 si vyÏádají

4,5 milionÛ korun a budou zde zru-

‰ena stávající nevybavená asfaltová

hfii‰tû a jen na ãásti vznikne men‰í

hfii‰tû pro míãové hry se streetbalo-

v˘m ko‰em. Stávající pískovi‰tû bu-

de pfiesunuto a v jeho okolí bude vy-

budována hrací plocha pro men‰í

dûti s posezením a tfiemi dfievûn˘mi

plastikami. Naplánovan˘ je chodník

k ulici Zahradní a cel˘ prostor bu-

de doplnûn zelení. Pfied vstupy do

domÛ budou oploceny polosoukro-

mé prostory tzv. Pfiedzahrádky.

K fie‰ení jednoho z nejpalãivûj‰ích

problémÛ sídli‰tû, kter˘m je parko-

vání, pfiispûjeme vybudováním dvou

men‰ích parkovi‰È podél cest u blo-

ku Hranická 25 a 27,“ popsal pláno-
vané úpravy Franti‰ek Zlámal a zdÛ-
raznil, Ïe v‰echny tyto dílãí stavby
1. etapy budou moci b˘t realizovány
pouze za pfiispûní celé ãástky státní
dotace. V opaãném pfiípadû bude vy-
brána k realizaci jen jedna, nebo dvû
stavby.

·af

A ta mÛÏe b˘t
zdrojem nepfií-
jemností pro
obyvatele domÛ
v bezprostfiední
blízkosti tûchto
zafiízení. Na to,
jak se zmûnily

pravomoci obce v souvislosti
s ochranou obãanÛ pfied hlukem,
jsme se zeptali ZdeÀka DaÀka, kter˘
má mimo jiné na starosti právû vyfii-
zování stíÏností.

„V únoru leto‰ního roku probûh-

lo na toto téma spoleãné jednání zá-

stupcÛ zainteresovan˘ch odborÛ

mûstského úfiadu a Krajské hygie-

nické stanice. Bylo iniciováno

schválením novely zákona o ochra-

nû vefiejného zdraví, která s úãin-

ností od 1. fiíjna 2003 zru‰ila pravo-

moc obce stanovit obecnû závaznou

vyhlá‰ku k ochranû obãanÛ pfied

hlukem a vibracemi, konec vefiejné

produkce hudby, provozní doby hos-

tinsk˘ch provozoven, heren a ob-

dobn˘ch provozoven sluÏeb, pokud

jejich produkcí, nebo provozem do-

chází k neúmûrnému obtûÏování ob-

ãanÛ,“ sdûlil Zdenûk Danûk.
Hluk, kter˘ v noci vytváfiejí fyzic-

ké osoby, je postiÏiteln˘ na základû
zákona o pfiestupcích jako ru‰ení
noãního klidu. „V této záleÏitosti

jsou kompetentní pfiíslu‰níci Policie

âR, Mûstské policie a následnû Od-

bor správní Mûstského úfiadu Pfie-

rov, oddûlení pfiestupkÛ. Hluk vy-

cházející z pohostinství, klubÛ

a podobn˘ch zafiízení, jedná se

o tak zvané ’kamenné‘ provozovny

v soukromém vlastnictví, a hluk,

kter˘ vzniká provozem, napfiíklad

klimatizací, vûtrákem, produkcí

hudby, je mûfiiteln˘ na základû nafií-

zení vlády ã. 502/2000 Sb. Podle to-

hoto nafiízení mohou krajské hygi-

enické stanice mûfiit hluk z vefiejné

produkce hudby a hluk pÛsoben˘

v˘robní nebo jinou podnikatelskou

ãinností a nadmûrn˘ hluk sankcio-

novat. Krajské hygienické stanice

nemohou mûfiit hluk z hlasov˘ch

projevÛ lidí a zvífiat, hluk uvnitfi do-

pravního prostfiedku, hudební pro-

jevy a hluk osob na vefiejném pro-
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V dne‰ním ãlánku vás sezná-
míme s prací zamûstnancÛ ohla-
‰ovny. O informace jsme poÏáda-
li Jaroslava Slámu, vedoucího
správního odboru.

„Oddûlení ohla‰ovny pobytu je

umístûno v pfiízemí budovy MûÚ

Bratrská 34. Jeho zamûstnanci vy-

konávají pfiedev‰ím úkoly spojené

s hlá‰ením a evidencí trvalého po-

bytu obãanÛ. Ve správním fiízení

rozhodují o zru‰ení údaje o místu

trvalého pobytu. Dále zabezpeãují

agendu spojenou s evidencí a úscho-

vou ztrát a nálezÛ, organizaãnû za-

bezpeãují volby, referenda a sãítání

lidu, domÛ a bytÛ, územní ãlenûní

mûsta, vãetnû pfiidûlování ãísel

popisn˘ch, orientaãních a evidenã-

ních a pfiijímají oznámení o koná-

ní shromáÏdûní obãanÛ. Komplex-

nû zaji‰Èují spisovou sluÏbu Mûst-

ského úfiadu vãetnû ukládání spisÛ

ve spisovnû a jejich skartaci. Stej-

nû jako na matrice rovnûÏ pracov-

nice ohla‰ovny provádûjí ovûfiová-

ní podpisÛ a shodu kopie nebo

opisu s listinou a i zde mÛÏe obãan

poÏádat o v˘pis z rejstfiíku trestÛ,

v této souvislosti platí kolek v hod-

notû 50 korun,“ informoval Jaro-
slav Sláma.

„Ohla‰ovna pobytu dlouhodobû

eviduje úbytek poãtu obãanÛ Pfie-

rova. K 1. lednu 2003 bylo v její

evidenci zapsáno 48.103 obãanÛ

s trval˘m pobytem v Pfierovû.

K 1. lednu 2004 bylo s trval˘m po-

bytem evidováno 47.555 obãanÛ.

A pro porovnání k 1. 1. 1993 bylo

v Pfierovû pfiihlá‰eno k trvalému

pobytu 51.120 obãanÛ. Nejménû

obãanÛ, a to 219, je pfiihlá‰eno

k trvalému pobytu v ãásti mûsta

Pfierov IX-L˘sky. Tato ãísla jsou

Pfiedposlední bfieznovou stfiedu
patfiil velk˘ sál Mûstského domu
v Pfierovû pûtasedmdesátilet˘m ob-
ãanÛm na‰eho mûsta. Pfii této pfií-
leÏitosti pfievzali z rukou starosty
mûsta Jindfiicha Valoucha, místos-
tarostÛ Eleny Grambliãkové, ZdeÀ-
ka Boháãe, Jifiího Lajtocha a ta-
jemníka mûstského úfiadu Jifiího
Bakalíka dárkové balíãky.

Zajímav˘m rozpt˘lením pro pfií-
tomné oslavence bylo kulturní vy-
stoupení ÏákÛ ze Základní ‰koly
Velká DláÏka, ktefií na‰li vdûãné di-
váky navíc i z fiad rodiãÛ a kamará-

dÛ. K tanci i poslechu zahrála hu-
dební skupina MINI.

Tato akce se uÏ stala v na‰em
mûstû vítanou tradicí; urãitû i pro-
to, Ïe poãet zájemcÛ z fiad pûtasedm-
desátníkÛ stále stoupá. Zatímco
v pfiedcházejících letech se setkání
pfiipravovalo jen ve dvou termínech,
letos poprvé se poãítá se tfiemi - dal-
‰í setkání je naplánováno na 9. ãerv-
na a tfietí se uskuteãní 22. záfií.

Pfiíjemné odpoledne pro oslaven-
ce pfiipravily ãlenky komise pro ob-
ãanské záleÏitosti.

·af

platná vÏdy jen k 1. lednu, protoÏe

aÏ do bfiezna dal‰ího roku provádí

ohla‰ovna pobytu zmûny v trvalém

pobytu za uplynul˘ rok, které do-

stává od jin˘ch úfiadÛ, napfiíklad

informace o tom, Ïe se obãan pfii-

hlásil k trvalému pobytu v jiné ob-

ci,“ upozornil Jaroslav Sláma.
„V roce 2003 pracovnice ohla-

‰ovny zaevidovaly 373 narozen˘ch

dûtí. Novû se do Pfierova k trvalému

pobytu pfiihlásilo 491 obãanÛ, na-

opak 886 se jich z Pfierova odhlási-

lo, zemfielo 396 a v rámci Pfierova

zmûnilo adresu trvalého pobytu

1.218 obãanÛ. Celkem v roce 2003

bylo provedeno v evidenci obãanÛ

3.938 zmûn. 145 obãanÛ poÏádalo

o zru‰ení místa trvalého pobytu ji-

ného obãana z dÛvodu, Ïe tomuto

obãanovi zaniklo uÏívací právo

k objektu, i bytu a podobnû, a zá-

roveÀ objekt neuÏívá. V tûchto pfií-

padech zahájí ohla‰ovna pobytu

správní fiízení a prokáÏe-li se

oprávnûnost Ïádosti, rozhodnutím

zru‰í údaj o místu trvalého poby-

tu. Je-li údaj o místû trvalého po-

bytu takto úfiednû zru‰en, stává se

místem trvalého pobytu sídlo ohla-

‰ovny. K dne‰nímu dni je takto na

ohla‰ovnû vedeno 336 obãanÛ,“

sdûlil Jaroslav Sláma.
„Pfii ohlá‰ení zmûny trvalého

pobytu odstfiihne pracovnice ohla-

‰ovny roh obãanského prÛkazu

a vydá obãanovi „Potvrzení o zmû-

nû místa trvalého pobytu“. Obãan

je pak povinen do 10 dnÛ poÏádat

o vydání nového obãanského prÛ-

kazu. Pokud tak neuãiní, hrozí mu

udûlení pokuty aÏ do v˘‰e 5.000

korun,“ upozornil Jaroslav Sláma
na sankce pfii nesplnûní této po-
vinnosti.

I v kvûtnov˘ch Pfierovsk˘ch listech pokraãujeme v seriá-
lu, ve kterém chceme informovat obãany o sluÏbách posky-
tovan˘ch pracovníky odboru správního.

Pracovi‰tû ohla‰ovny foto Jan âep

foto Jan âep

Pûtasedmdesátníci oslavovali

Z ãinnosti odboru správního P¤EDSTAVUJEME...
Sláma a dodal dal‰í zajímavá ãísla:
v roce 2003 provedly pracovnice
ohla‰ovny celkem 5.342 ovûfiení
podpisu ãi shody opisu nebo kopie
s listinou. V˘bûrem správních po-
platkÛ ohla‰ovna pobytu pfiispûla
do rozpoãtu mûsta 229.890 korun.

Do oddûlení ohla‰ovny organi-
zaãnû patfií i pracovi‰tû podatelny
a v˘pravny po‰ty. Hlavní podatelna
MûÚ je v budovû na Bratrské 34,
pfiízemí. Obãan mÛÏe své podání
pfiedat i na podatelnû v budovû
Smetanova 7, av‰ak pouze v pfiípa-
dû, je-li adresováno odborÛm, kte-
ré zde sídlí, to znamená sociálním
odborÛm, Ïivnostenskému úfiadu
a odboru zemûdûlství. Zajímavé
mÛÏe b˘t, Ïe v roce 2003 bylo vy-
praveno 203.614 kusÛ dopisÛ
a balíkÛ. V pfiízemí na Bratrské 34
obãan mÛÏe rovnûÏ poÏádat o pfii-
dûlení ãísla popisného, evidenãní-
ho nebo orientaãního a mÛÏe zde
rovnûÏ oznámit konání shromáÏ-
dûní.

BlíÏe se o tom, co a jak˘m zpÛ-
sobem na odboru správním vyfií-
díte, dozvíte na www stránkách
mûsta na adrese www.mu-pre-
rov.cz (pak vyhledat mûstsk˘ úfiad,
odbor správní a zde najdete návo-
dy na fie‰ení nejrÛznûj‰ích Ïivot-
ních situací).
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„Na pracovnicích ohla‰ovny po-

bytu ãasto obãané poÏadují sdûle-

ní adresy svého známého ãi pfií-

buzného a jsou nespokojeni s tím,

Ïe je jim tato informace upírána.

Podle § 8 odst. 3 zák. ã. 133/2000

Sb., o evidenci obyvatel je moÏno

tuto informaci poskytnout na zá-

kladû písemné Ïádosti obyvateli

star‰ímu 15 let, a to pouze k jeho

osobû. Za obyvatele mlad‰ího

15 let Ïádá o poskytnutí údajÛ je-

jich zákonn˘ zástupce. Souvisí to

i s ochranou osobních údajÛ, kdy

sdûlením informace o trvalém po-

bytu mÛÏe obãan pfiijít k jakékoliv

úhonû,“ vysvûtlil vedoucí správní-
ho odboru.

„Na ohla‰ovnu bylo v roce 2003

pfiedáno 259 nálezÛ a ohlá‰eno 111

ztrát. Zatím se pracovnice ohla-

‰ovny nesetkaly s pfiedáním nale-

zené vy‰‰í ãástky penûz nebo hod-

notnûj‰ího nálezu. Kuriózní jsou

nûkdy nálezy, které nám pfiedáva-

jí âeské dráhy, napfiíklad ve vlaku

zapomenutou francouzskou hÛl.

Jako nález byl pfiedán i utrÏen˘ ná-

razník od nákladního auta. Obãas

nám obãané pfiinesou i to, co jiní

odloÏí u popelnice, napfiíklad roz-

bitou sochu, varnou konvici a po-

dobnû. Seznam nálezÛ je vyvû‰en

na úfiední desce MûÚ a je mûsíãnû

obnovován,“ informoval Jaroslav
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Paní Kolãavová, jak jste se dostala
k ãinnosti ve Sboru dobrovoln˘ch
hasiãÛ a poÏární ochranû?

Zásluhu na tom má mÛj otec, kte-
r˘ byl zakládajícím ãlenem Sboru
dobrovoln˘ch hasiãÛ v Kozlovicích,
kde jsme tenkrát bydleli. Dovedl mû
do hasiãského sboru a uÏ od jede-
nácti let jsem cviãila v druÏstvu mla-
d˘ch hasiãÛ a zúãastÀovala se soutû-
Ïí. Jako profesionální pfiíslu‰ník
závodní poÏární jednotky Meopty
Pfierov jsem nastoupila uÏ v roce
1957 jako ‰estnáctiletá. Pomohla mi
k tomu náhoda. V expedici, kde jsem
tenkrát pracovala, mû upozornila jed-
na ze spolupracovnic, Ïe k hasiãÛm
pfiibírají pracovníka. O toto místo
jsem mûla velk˘ zájem, ale pfiesto
jsem své rozhodnutí stát se profesio-
nálním hasiãem radûji konzultovala
s tatínkem. Ten mi fiekl, aÈ si v‰e dob-
fie rozmyslím, protoÏe se jedná o prá-
ci, která vyÏaduje celého ãlovûka
a nezná dne ani hodiny. Mûl pravdu.
Poznala jsem to hlavnû pozdûji, kdyÏ
jsem mûla jiÏ vlastní rodinu. Zazvo-
nil telefon a musela jsem bûÏet. Man-
Ïel a dûti se proto museli nauãit vût-
‰í samostatnosti v domácích pracích,
neÏ je tomu v jin˘ch rodinách.

ZaÏila jste nûjaké pfiíhody pfii zása-
zích proti poÏárÛm?

Tûch bylo moc. Vzpomínám si
tfieba, jak jsme pfii stopatnácti kilo-
metrové rychlosti jeli s cisternou
k poÏáru. Spûchali jsme zachraÀo-
vat majetek a moÏná i Ïivoty lidí
a v této rychlosti nás je‰tû nûjaké
auto pfiedjíÏdûlo. Osobnû bych tako-
v˘m fiidiãÛm nejradûji odebrala fii-
diãsk˘ prÛkaz. Pfii své práci jsem za-
Ïila nûkolik velk˘ch poÏárÛ. Bylo to
napfiíklad v Kazetû, Liazu, Plynoje-
mu v Lobodicích a dal‰ích. Pfii zdo-
lávání poÏárÛ jsem mûla vÏdy ‰tûstí,
zranûní se mi vyhnula. Spolupra-
covníci také oceÀovali mÛj klid
a rozvahu pfii nasazení proti poÏáru.
Stres a vyãerpání z velkého psychic-
kého a fyzického nasazení se v‰ak
dostavili vÏdy potom. Tfies rukou
a nervozitu jsem pak zahánûla ‰álky
kávy.
A jak jste se dostala ke sbûratelské-
mu koníãku?

První exponáty do své sbírky mám
je‰tû po otci. Dal‰í jsem získala na
sbûratelsk˘ch burzách v Pfierovû
a jinde. Tam je kupuji dodnes. Lidé
na burzách mû jiÏ znají a sami upo-
zorÀují na vûci, které by mû mohly

zajímat. Sbírám v‰echno, co se t˘ká
hasiãÛ - od uniforem, odznakÛ, me-
dailí, pozvánek na hasiãské plesy
a slavnosti aÏ po modely poÏární
techniky. SbûratelÛ tûchto souãástí
hasiãského Ïivota je víc, ale kaÏd˘ se
specializuje jen na jednu z uvede-
n˘ch vûcí. V‰echno od hasiãstva a po-
Ïární techniky v‰ak sbírám sama.
Kromû potû‰ení ze sbûratelské vá‰-
nû, jak˘ dal‰í v˘znam má tento vá‰
koníãek?

Je o nûj velk˘ zájem. Svoji sbírku
budu letos vystavovat na sedmi mís-

tech v republice. Zaãnu 27. bfiezna
aÏ 2. dubna v Kojetínû, kde se v˘sta-
va uskuteãní v rámci 130. v˘roãí za-
loÏení Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ.
Dal‰í v˘stavy se uskuteãní v Pfiímû-
ticích u Brna, Veselíãku, Litomûfii-
cích, Rokytnici, Opatovicích a Dfie-
vohosticích. Pût nabídek k v˘stavám,
mezi nimi i v Ostravû, jsem musela
odmítnout. Víc se toho zvládnout

Z GALERIE
VYZNAMENAN¯CH

Franti‰ka Kolãavová
Ojedinûl˘ koníãek pfierovské sbûratelky

S poÏární ochranou a s ãinností ve Sboru dobrovoln˘ch
hasiãÛ spojila svÛj dosavadní Ïivot paní Franti‰ka Kolãavo-
vá z Pfierova. Mezi hasiãi na Moravû i v âechách je známá
jako sbûratelka v‰ech pfiedmûtÛ, které se t˘kají hasiãstva
a poÏární ochrany. Jako jediná Ïena v b˘valém okrese Pfie-
rov je nositelkou odznaku Vzorn˘ hasiã prvního stupnû a ti-
tulu ZaslouÏil˘ hasiã. Za udrÏování a popularizaci tradic ha-
siãsk˘ch sborÛ na Moravû jí byla v roce 2003 udûlena Cena
mûsta Pfierova - Medaile J. A. Komenského.
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» antivir AVG 7.0, Spasitel - záchrann˘ software 
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» int. 6 kanálová zvuková karta, síÈová karta 
10/100 TP 

» faxmodem 56kB/s 
» klávesnice, reproduktory, optická my‰ 
» záruka 2 roky 
» kvalitní 17" monitor Hyundai Q770 

s plochou obrazovkou v cenû

Triline Hit Ce35

Intel, Intel Inside, Intel Inside logo, Pentium, Celeron
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Certifikace nejvy‰‰í kvality ISO 9001

Ideální konfigurace, ideální cena

Triline doporuãuje systém Microsoft® Windows® XP 

INZERCE

nedá. V˘stavu v Klatovech mám do-
hodnutou uÏ na pfií‰tí rok a nûkteré
dal‰í termíny aÏ do roku 2007.

Paní Franti‰ka Kolãavová se vi-
nou váÏného onemocnûní rozlouãi-
la s profesionální ãinností v poÏární
jednotce jiÏ v roce 1987. Navzdory
svému zdravotnímu stavu v‰ak ne-
pfiestala Ïít hasiãskou problemati-
kou dodnes. Nejen jako ãlenka Sbo-
ru dobrovoln˘ch hasiãÛ pfii Meoptû
Pfierov a jeho kronikáfika, ale hlavnû
jako sbûratelka. Sbûr exponátÛ, je-

jich tfiídûní, zafiazování a renovace
zabírá spoustu ãasu. Vydatnû jí pfii-
tom pomáhá manÏel Jan, kterého
dokázala pro svého celoÏivotního
koníãka nadchnout. Jejich sbírku
s nejstar‰ím exponátem z roku 1885
vidûlo jiÏ tisíce lidí z celé republiky,
a pokud obûma bude zdraví alespoÀ
trochu slouÏit, urãitû je‰tû uvidí.

Miroslav Rozko‰n˘

Franti‰ka Kolãavová
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Svûtov˘ den âerveného kfiíÏe

âlenem mezinárodního hnutí
âerveného kfiíÏe je i âesk˘ ãerven˘
kfiíÏ (nástupnická organizace âes-
koslovenského ãerveného kfiíÏe),
kter˘ byl zaloÏen v roce 1919. Prv-
ní pfiedsedkyní âSâK se stala
dr. Alice Masaryková, dcera prezi-
denta T. G. Masaryka.

Za zmínku stojí, Ïe návrh na vy-
hlá‰ení Svûtového dne âK vze‰el od
âeskoslovenského ãerveného kfiíÏe.
Bylo pro nûj zvoleno datum 8. kvût-
na - v˘roãní den narození zaklada-
tele svûtového hnutí âK Henri Du-
nanta. RovnûÏ i znak âK - ãerven˘
kfiíÏ v bílém poli, obrácena barva
‰v˘carské vlaky, symbolizuje projev
úcty zemi, kde se mezinárodní or-
ganizace zrodila a kde má dodnes
své sídlo.

V rámci regionu Pfierov pÛsobí
Oblastní spolek âeského ãervené-
ho kfiíÏe v Pfierovû, kter˘ má sídlo
v ulici U Beãvy ã. 1. Svou ãinnos-
tí naplÀuje poslání, ideály a cíle âK
zejména v tûchto oblastech:

Tentokrát se jedná o zákon
o ochranû ovzdu‰í ã. 86/2002 Sb.,
(letos jiÏ novelizovan˘), kter˘ ve
svém § 12, odst.1 fiíká, Ïe provozo-
vatelé mal˘ch stacionárních zdrojÛ
jsou povinni dle písmene f) „zaji‰-
Èovat prostfiednictvím oprávnûné

osoby mûfiení úãinnosti spalování,
mûfiení mnoÏství vypou‰tûn˘ch lá-
tek a kontrolu stavu spalinov˘ch
cest u spalovacích zdrojÛ provo-
zovan˘ch pfii podnikatelské ãin-
nosti provozovatele, a to nejménû
jedenkrát za 2 roky, a odstraÀovat
zji‰tûné závady; tuto povinnost pl-

ní provozovatelé u zdrojÛ spalují-

cích tuhá paliva od jmenovitého te-

pelného v˘konu 15 kW a u zdrojÛ

spalujících plynná nebo kapalná

paliva od jmenovitého tepelného

Podnikatelé, topíte? Mûfite!

v˘konu 11 kW; za oprávnûnou oso-

bu se povaÏuje drÏitel Ïivnosten-

ského oprávnûní v oboru kominic-

tví“. Dále jsou tito provozovatelé
povinni dle písmene g) „oznámit

obecnímu úfiadu provedení povin-

ného mûfiení a kontroly podle pís-

mene f) a jejich v˘sledky do 30 dnÛ

od data jejich uskuteãnûní“. Nadpis
by tedy moÏná správnû mûl znít
Podnikatelé, topíte? Mûfite
a oznamujte!

Uvedené povinnosti se vztahují na
provozovatele mal˘ch stacionárních
zdrojÛ, jimiÏ jsou zdroje zneãi‰Èo-
vání o jmenovitém tepelném v˘ko-
nu niÏ‰ím neÏ 0,2 MW (200 kW).

Dále je na místû zdÛraznit, Ïe se
skuteãnû jedná o povinnost uloÏe-
nou provozovatelÛm provozujícím

zdroje pfii podnikatelské ãinnos-
ti (!), nikoli fyzick˘m osobám.

Zákon nabyl úãinnosti dnem
1. ãervna 2002. Tedy první dvoule-
tá lhÛta vypr‰í letos 31. kvûtna!
Pokud byl zdroj uveden do provozu
po 1. ãervnu 2002, poãítá se dvou-
letá lhÛta od tohoto data.

A co to bude stát, kdyÏ se v˘‰e
uvedené povinnosti nesplní? Podle
citovaného zákona „Obecní úfiad
uloÏí (rozumûj musí uloÏit) poku-
tu ve v˘‰i od 500 do 20.000 Kã“.

Kdo je oprávnûnou osobou - ko-
miníkem, kter˘ mÛÏe provádût sho-
ra uvedená mûfiení a kontroly? Jed-
ná se o drÏitele „Osvûdãení o auto-
rizaci k mûfiení úãinnosti spalova-
cího zdroje a vypou‰tûn˘ch látek
a ke kontrole spalinov˘ch cest pod-
le § 9 odst. 5 zákona o ochranû
ovzdu‰í“, jeÏ vydalo Ministerstvo Ïi-
votního prostfiedí. Seznam takov˘ch
osob naleznou zájemci na interneto-
vé adrese www.skcr.cz v oddíle na-

zvaném âlenové SKâR autorizovaní
MÎP pro mûfiení mal˘ch zdrojÛ. Se-
znam taktéÏ najdete na interneto-
v˘ch stránkách Ministerstva Ïivotní-
ho prostfiedí www.env.cz v kategorii
Ovzdu‰í, tam je tfieba vstoupit do od-
stavce „SEZNAM právnick˘ch a fy-
zick˘ch osob, jimÏ bylo vydáno
osvûdãení o autorizaci podle § 15 zá-
kona ã. 86/2002 Sb., o ochranû
ovzdu‰í“ a v nûm vybrat pod bodem
3) „Seznam právnick˘ch a fyzick˘ch
osob, kter˘m MÎP vydalo podle § 15
odst.1 písm. b) zákona ã. 86/2002
Sb., o ochranû ovzdu‰í, osvûdãení
o autorizaci k mûfiení úãinnosti spa-
lovacího zdroje a vypou‰tûn˘ch látek
a ke kontrole spalinov˘ch cest“.

Nezb˘vá, neÏ popfiát aby pfiíslu‰-
ná mûfiení dopadla se závûrem:
„Mûfiené spalovací zafiízení splÀuje
poÏadavky dané zákonem ã. 86/
/2002 Sb.“ a spalinové cesty aby by-
ly „bez závad“.

To pfieji jak provozovatelÛm, tak
i nám v‰em ostatním, ktefií tady se
sv˘mi rodinami Ïijí a …d˘chají.
Ing. Jaroslav âagánek, MûÚ Pfierov,

odbor Ïivotního prostfiedí

Zdravotnû v˘chovná
ãinnost

Zahrnuje v˘uku první pomoci od
základních ‰kol v normách mlad˘
zdravotník I. a II. stupnû, organi-
zujeme soutûÏe hlídek mlad˘ch
zdravotníkÛ Z·, dále v˘-
uku první pomoci pro
stfiední ‰koly, organizace
a podniky, ‰kolení a do-
‰kolování zdravotníkÛ
zotavovacích akcí. Roãnû
je pro‰koleno kolem
2500 osob.

V‰echna tato ‰kolení
jsou provádûna v soula-
du se Standardy první
pomoci evropsk˘ch âK,
na základû Evropského certifikátu
první pomoci, udûleném Evropskou
komisí v Bruselu.

Zabezpeãujeme zdravotnické
sluÏby pfii akcích vût‰ího v˘znamu,
které zaji‰Èují pro‰kolení dobrovol-
ní pracovníci ââK.

Provádíme propagaci, získávání
a morální oceÀování bezpfiíspûvko-
v˘ch dárcÛ krve - roãnû je pfiedává-

no více neÏ 300 medailí dr. Jana
Janského za 10, 20 a 40 bezplat-
n˘ch odbûrÛ.

K na‰í ãinnosti patfií i organizo-
vání besed o âK, prevence úrazÛ,
zdrav˘ zpÛsob Ïivota atd.

Sociální ãinnost 
Sociální ãinnost se zamûfiuje na

vyhledávací, signalizaãní a pora-
denskou ãinnost. Provozujeme
ubytovnu pro bezdomovce pro 26
osob, o‰acovací stfiedisko provádí
sbûr obleãení (pondûlí od 7 do 17
hodin), které tfiídí a poskytuje je
vytfiídûné sociálnû slab˘m skupi-

nám obyvatel vÏdy ve ãtvrtek od 13
do 16 hodin. Poskytuje materiální
pomoc rodinám s více dûtmi, bû-
ÏencÛm a bezdomovcÛm v krizo-
v˘ch situacích. Roãnû je tato pomoc
poskytnuta více neÏ 1500 osobám.

Práce s dûtmi
Vedle ‰kolení a besed organizu-

jeme letní rekondiãní pobyty (tu-
zemské i zahraniãní) pro zdravotnû
oslabené dûtí - roãnû pro 120 dûtí.

Práce se seniory
KaÏdoroãnû pofiádáme SENIOR

PARTY - spoleãensk˘ veãer s hud-
bou, programem a tancem.

âinnost humanitární
jednotky ââK

Jednotka plní úkoly v rámci in-
tegrovaného záchranného systé-
mu v pfiípadû katastrof a Ïiveln˘ch
pohrom, ale spolupracuje i na po-
moci postiÏen˘m oblastem v za-
hraniãí.

âinnost ââK je velmi rozmanitá
a neobejde se bez dobrovoln˘ch
pracovníkÛ a finanãní pomoci
Mûstského úfiadu Pfierov i spolu-
práce s ostatními zafiízeními a or-
ganizacemi, pÛsobícími zejména
v sociální oblasti.

Více informací mÛÏete získat na
na‰í prezentaãní v˘stavce v kinû
Hvûzda v Pfierovû od 8. kvûtna.

Alena Stárková

KaÏdoroãnû 8. kvûtna si pfiipomínáme Svûtov˘ den âer-
veného kfiíÏe, jedné z nejvût‰ích humanitárních organizací
na svûtû, která byla zaloÏena roku 1863 a je trojnásobn˘m
nositelem Nobelovy ceny za mír. âerven˘ kfiíÏ pÛsobí témûfi
ve v‰ech zemích svûta, se stejn˘mi principy a ideály, ale
i pravidly ãinnosti.

Ve zmûti nepfiehledn˘ch pfiedpisÛ, nota bene neustále no-
velizovan˘ch (rozumûj opravovan˘ch), jak je u nás ‰patn˘m
zvykem, se mÛÏe ztratit i tu a tam podstatná informace.
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Kvûtnové kalendárium
připravuje Věra Fišmistrová, SOkA Přerov

1. 5. 1969 - před 35 lety zemřel v Přerově Arnošt Paus, okresní archi-
vář a první budovatel archivu, kronikář Přerubu. Narodil se 9. 1. 1895
ve Štramberku.

6. 5. 1864 - před 140 lety se narodil v Přerově Jan Ka-
belík, profesor gymnázia, literární historik, který ce-
lý svůj život věnoval rozvoji českého školství. Napsal
též mnoho recenzí, pojednání a kritik, dlouhá léta pů-
sobil v Přerově. Zemřel 16. 10. 1928 v Praze. 

6. 5. 1944 - před 60 lety zemřel v Praze dr. Leopold
Calábek, knihovník v Přerově a Olomouci, redaktor
časopisu Česká osvěta. Narodil se 11. 8. 1892 v Pře-
rově.

11. 5. 1924 - před 80 lety se narodil v Přerově doc. RNDr. Ladislav
Zapletal, CSc., vědecký pracovník, geograf, který působil na přírodo-
vědecké fakultě UP v Olomouci. Zabýval se hlavně antropogenní geo-
morfologií, je autorem mnoha vědeckých studií a článků. Zemřel 14. 5.
1999 v Olomouci.

12. 5. 1884 - před 120 lety se narodil v Přerově-Kozlovicích Jan Zedek,

redaktor a politický publicista v Olomouci. Redigoval ročenku České
selky. Zemřel 18. 3. 1943 v Olomouci.

16. 5. 1899 - před 115 lety se narodil v Přerově doc. MUDr. Eduard
Bena, vědecký pracovník Ústavu hygieny práce a chorob z povolání,
který se zabýval fyziologií práce. Zemřel 11. 4. 1976 v Praze.

22. 5. 1909 - před 95 lety se narodil v Krakově Alois Křížek, šéf malír-
ny a scénograf pražského Národního divadla (1942-1969). Své mládí pro-
žil v Přerově, kterému věnoval několik obrazů. Žil v Radlíku u Prahy.

22. 5. 1939 - před 65 lety zemřel v Brně Jiří Mahen,
vl. jménem Antonín Vančura, spisovatel, dramatik
a redaktor, který působil před 1. světovou válkou
v Přerově, kde je umístěna na domě č. 10 na Horním
náměstí pamětní deska. Narodil se 12. 12. 1882 v Čá-
slavi.

24. 5. 1924 - před osmdesáti lety se narodil v Přero-
vě doc. RNDr. František Zapletal, CSc., matema-
tik, proděkan pedagogické fakulty UP v Olomouci.
Zemřel 20. 1. 1988 v Olomouci.

V roce 1951 dosáhl doktorátu pfií-
rodních vûd po obhájení studie
o geomorfologii ChfiibÛ. Dva roky
vyuãoval jako stfiedo‰kolsk˘ profe-
sor na gymnáziu v Litvínovû, byl
asistentem na zemûpisném ústavu
UK v Praze, uãil na Vy‰‰í pedago-
gické ‰kole v Opavû. Od roku 1955
pfiedná‰el na vysoké ‰kole geografii
ze zamûfiením na geomorfologii, fy-
zickou geografii a geografii regio-
nální. Od roku 1958 pÛsobil na pfií-
rodovûdecké fakultû UP v Olomouci.

Geomorfologie se stala náplní je-
ho Ïivota (nauka o tvarech povrchu
zemského, jejich vzniku a zmûnách
zpÛsoben˘ch napfi. podnebím, le-
dovci apod.). Na základû disertaãní
práce Pfiíspûvek ke geomorfologii

OsoblaÏska mu udûlila âSAV v ro-
ce 1966 hodnost kandidáta geogra-
fick˘ch vûd. O dva roky pozdûji by-
la schválena i jeho habilitaãní práce
z oboru antropogenní geomorfolo-
gie, pfiedloÏená na brnûnské uni-
verzitû. Vzhledem k politick˘m
událostem v roce 1968 do‰lo ale
k více neÏ dvacetiletému pozdrÏení
této schválené a uznané práce. Do-
centem byl dr. Zapletal jmenován
aÏ v roce 1990.

Docent Zapletal je autorem více
neÏ 30 kniÏních publikací i vysoko-
‰kolsk˘ch uãebních textÛ (Úvod do

geomorfologie) a pfies 400 odbor-
n˘ch studií a ãlánkÛ (Politick˘ v˘-

voj Asie, Svûtová mofie, Podnebí

âeskoslovenska, Pralesy âeskoslo-

venska, Barva a prÛhlednost slo-

vensk˘ch jezer, Pfiehled zalednûní

území âeskoslovenska, O krasu

a jeskyních, Mladeãsk˘ kraj, Silue-

ty ãs. mûst, Explozní krátery v Je-

seníkách, Údolí âeskoslovenska,
âeské uãebnice zemûpisu z let

1750-1938 a fiada dal‰ích). V roce
1969 napsal první ãeskou uãebnici
z oboru antropogenní geomorfolo-
gie. Docent Zapletal se stal prÛkop-
níkem antropogenní geomorfologie
v âeskoslovensku. Sestavil systém
a propracoval 12 typÛ tûchto an-
tropogenních forem reliéfÛ. Zpra-
coval téÏ Geografii okresu Krnov,
pak Geografii mûsta Krnova. Jako
pfierovsk˘ rodák mûl zvlá‰tû blízk˘
vztah ke kartografické práci
J. A. Komenského, které vûnoval
nûkolik studií a vûdeckov˘zkum-
n˘ch prací. Jeho Komenského ma-

pa Moravy je patrnû nejúplnûj‰í
studií o této slavné mapû (vyd. Mu-
zeum J. A. Komenského v Pfierovû,
Pfierov 1963), v roce 1979 vydala
UP Olomouc a OVM JAK Pfierov
publikaci Komenského mapa Mo-

ravy z roku 1627. V roce 1988 vy-
dal PÛvodní kolorit Komenského

mapy Moravy, Fyzickou geografii

okresu Pfierov, dále vydal publikaci
Nejstar‰í mapa Hané (Pfierov, 1990
-  mapa uloÏena v pfierovském mu-

zeu), v roce 1992 Naz˘vejte správnû

mûsto Hranice. V zahraniãí byla
nejznámûj‰í jeho kniha Geneticko-

-morfologická klasifikace antropo-

genních forem reliéfu. Jeho kniha
Geomorfologie OsoblaÏské pahor-

katiny je souãástí rozsáhlej‰ího
souboru prací, kter˘mi vyústil na
olomoucké univerzitû vûdeck˘ v˘-
zkum uãitelÛ katedry. V kniÏní for-
mû vy‰ly i Zapletalovy Zemûpisné

názvy, kníÏka o fyzické geografii
Hluãínska, Geografick˘ v˘klad an-

tropogenního reliéfu Sm kraje, je
autorem kapitol o pfiírodním pro-
stfiedí v knihách Okres Pfierov

(1981), Okres Olomouc (1988), a dal-
‰ích. Krat‰í vûdecké studie byly
publikovány v fiadû odborn˘ch vû-
deck˘ch ãasopisÛ. Jeho práce za-
znamenaly uznání i v zahraniãí.

Docent Zapletal vystoupil s fiadou
pfiedná‰ek doma i na zahraniãních
univerzitách v Evropû i Asii. Znaã-
nou ãást svého Ïivota vûnoval ãin-

nosti v âs. geografické spoleãnosti,
jejímÏ ãlenem byl od roku 1945.
V roce 1957 zaloÏil její severomo-
ravskou poboãku, po dvanáct let byl
jejím pfiedsedou. Osobnû organizo-
val VIII. a XI. sjezd této spoleãnos-
ti, konan˘ v Opavû a Olomouci.
V letech 1957-1972 byl ãlenem
pfiedsednictva ÚV âSZ (âs. spoleã-
nost zemûpisná) pfii âSAV, témûfi
30 let byl ãlenem státní zku‰ební
komise, pÛsobil i jako ãlen komise
pro rigorózní zkou‰ky doktorské.

Docent Ladislav Zapletal byl zná-
m˘ jako úspû‰n˘ a nároãn˘ peda-
gog, kter˘ dokázal vzbudit zájem
o geografickou práci. Byl aktivní
i ve vefiejném Ïivotû. Jeho zásluhou
byly pofiízeny pamûtní desky za-
slouÏil˘m geografÛm (ãesk˘ geo-
graf a kartograf Franti‰ek Machát).
Za rozsáhlou publikaãní, pfiedná‰-
kovou i organizátorskou ãinnost
obdrÏel dr. Zapletal od ÚV âSZ fia-
du vyznamenání. V roce 1962 ob-
drÏel medaili za objev, badatelskou
a publikaãní ãinnost o Komenské-
ho mapû Moravy, v roce 1993 me-
daili J. A. Komenského na Masary-
kovû univerzitû v Brnû. Tento
vûdeck˘ pracovník, kter˘ se po cel˘
svÛj Ïivot vûnoval geografickému
studiu a v˘zkumu zemfiel 14. kvût-
na 1999 v Olomouci (5. v˘roãí úmr-
tí), pohfiben je v rodném Pfierovû.

ManÏelkou dr. Zapletala je PhDr.
Ludmila Zapletalová, pûvecká a hu-
dební pedagoÏka, nar. v Pfierovû,
která pfievzala v loÀském roce Cenu
mûsta Pfierova „za pfiínos k rozvoji
hudební kultury“ (rozhovor s Lud-
milou Zapletalovou jsme uvedli
v bfieznov˘ch Pfierovsk˘ch listech).

Vûra Fi‰mistrová

NedoÏité 80. narozeniny doc. RNDr. Ladislava Zapletala, CSc.OSOBNOST

Ladislav Zapletal se narodil 11. 5. 1924 v Pfierovû. V Pfie-
rovû-Dluhonicích nav‰tûvoval obecnou ‰kolu, v rodném mûs-
tû studoval na gymnáziu. Za okupace pracoval jako pomocn˘
dûlník na rÛzn˘ch místech, vyuãil se soustruÏníkem. Po skon-
ãení války pokraãoval ve studiu na UK v Praze, kde absolvo-
val pfiírodovûdeckou (1949) a filozofickou fakultu (1951).

Jan Kabelík

Jifií Mahen



VáÏení a milí ãtenáfii,

ve druhém kole soutûÏe byl vy-
losován z tûch, ktefií správnû od-
povûdûli na otázku z dubnového
ãísla Pfierovsk˘ch listÛ, Pavel
Krejãifiík, Pfierov-Henãlov, ul. Za-
kladatelÛ 108/54, kterému blaho-
pfiejeme!

V‰em, ktefií se chtûjí zúãastnit
soutûÏe, pfiipomínáme, Ïe své od-

povûdi spoleãnû s adresou zasílejte
vÏdy do 10. dne daného mûsíce na
adresu Redakce Pfierovské listy,
Mûstsk˘ úfiad, námûstí T. G. Masa-
ryka 2, 750 00 Pfierov nebo vhoìte
do schránky pfiipravené v Mûstském
informaãním centru v Kratochvílo-
vû ulici. Na obálku pfiipi‰te heslo
SOUTùÎ. Ze správn˘ch odpovûdí vy-
losujeme kaÏd˘ mûsíc jednoho v˘-
herce, kter˘ od nás obdrÏí kniÏní
publikaci. Jméno v˘herce zvefiejníme
v pfií‰tím ãísle Pfierovsk˘ch listÛ. V˘-
hru si mÛÏete vyzvednout v redakci
po pfiedchozí telefonické domluvû -
tel. 581 268 451, 724 015 273.

SoutûÏní fotografie z minulého
ãísla zachycuje pozdnû renesanãní
pískovcov˘ portál tzv. Korvínského
domu, ãp. 31 na Horním námûstí.
Korvínsk˘ dÛm patfií k nejv˘znam-
nûj‰ím a nejzajímavûj‰ím dochova-
n˘m mû‰Èansk˘m domÛm v Pfiero-
vû. V 15. století v nûm údajnû
nocoval uhersk˘ král Matyá‰ Korvín,

po nûmÏ dÛm nese pojmenování
Korvínsk˘. Letopoãet 1570 ve svor-
níku klenby mázhausu se váÏe
k tehdej‰ím majitelÛm domu, rodi-
nû Bíl˘ch. DÛm dispoziãnû pfiipo-
míná malé ‰lechtické obydlí. PrÛãe-
lí domu má barokní prvky, bylo v‰ak

novû upraveno v 19. století. Bo-
hatû zdoben˘ pozdnû renesanãní
pískovcov˘ portál je datován ro-
kem 1616. V souãasné dobû v bu-
dovû sídlí Oddûlení regionální
historie Muzea Komenského
v Pfierovû.

SoutûÏ Poznáte, co je na fotografii? Dne‰ní otázka zní: K jakému
pÛvodnímu úãelu slouÏila budova
zachycena na fotografii?
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Z MÍSTNÍCH âÁSTÍ

Rakousko-uherská vláda proto zá-
konem nafiídila, aby kaÏdá obec, kte-
rá mûla více jak sto domÛ, se pfiiãi-
nila o zaloÏení hasiãského sboru. Ve
dvou obcích, souãasn˘ch místních
ãástí Pfierova, byly zaloÏeny hasiãské
sbory v roce 1904, a to v Újezdci

15. kvûtna a v Lovû‰icích 6. fiíjna.
Oba sbory po celou dobu úzce spo-
lupracovaly a vzájemnû si pomáha-
ly pfii ohních, cviãeních i zábavách.

Poãátky tûchto sborÛ byly svízel-
né, pfiedev‰ím ‰lo o vybavení zá-

kou 150 K hrabûnka Terezie z Für-
stenbergu a ãástkou 15 K arcibiskup
olomouck˘. Hasiãi z Újezdce obdr-
Ïeli ãástku 100 K od Jeho Veliãen-
stva císafie a krále Franti‰ka Josefa I.
u pfiíleÏitosti 60 let jeho vlády a ãást-

kladním náfiadím potfiebn˘m k ha-
‰ení a stfiíkaãkami. Hasiãi dostali
nevelké státní dotace, dary od obãa-
nÛ i od „sponzorÛ“. Základní kapitál
si ov‰em museli vypÛjãit a dlouho-
dobû jej splácet. Lovû‰ick˘m ke kou-
pi stfiíkaãky pfiispûla napfiíklad ãást-

ku 200 K od barona Chlumeckého.
Úãetní kniha újezdského sboru je
vedena tak peãlivû, aÏ se nám má-
lem tají dech. KaÏd˘ halífi je zazna-
menán, po‰tovné v cenû 60 haléfiÛ je
uvádûno zvlá‰È u kaÏdého dopisu.
Zvaní na valnou hromadu vykonával
posel rovnûÏ za 60 haléfiÛ. V Újezd-
ci mûli nejvût‰í pfiíjmy z tradiãního
kácení máje a z vodûní medvûda.

Základní ãinností sborÛ bylo za-
chraÀování majetku pfii poÏárech.
Podle neúpln˘ch údajÛ se za sto let
oba sbory zúãastnily 85 poÏárÛ. Mo-
torov˘ch autostfiíkaãek se doãkali
hasiãi v obou obcích poãátkem tfii-
cát˘ch let. Svûcení stfiíkaãek se sta-
lo jednou z nejv˘znamnûj‰ích udá-
lostí v obci. Konaly se lampionové
prÛvody, cviãení a pfiedvádûní hasiã-
sk˘ch akcí, to v‰e ãasto spojené se
slavnostními projevy.

Kromû základní preventivní a re-
presívní práce na úseku protipoÏár-
ní ochrany organizovaly sbory diva-
delní pfiedstavení. Bylo jich nûkolik

desítek, napfiíklad v Újezdci se dáva-
ly hry Ta na‰e písniãka ãeská, Ne-

‰Èastn˘ ‰afáfiÛv dvoreãek, Moravûn-

ko milá. Konaly se zábavy, plesy,
rÛzná kulturní vystoupení. V Újezd-
ci se hasiãi zaslouÏili o postavení po-
mníku padl˘m a o obstarání zvonÛ
do místní kaple.

Pfii odstraÀování následkÛ povod-
nû v Lovû‰icích v roce 1997 pomá-
halo ‰est ãlenÛ újezdského sboru,
pfii povodních v Praze v roce 2002
ãtyfii ãlenové sboru.

V souãasné dobû jsou hasiãi
v Újezdci velmi agilní, i kdyÏ v roce
1972 museli odevzdat svou stfiíkaã-
ku do muzea v Kopfiivnici. Pfiipravu-
jí slavnost ke 100. v˘roãí, vydávají
publikaci, v níÏ jsou kromû historie
místního hasiãského sboru zachyce-
ny i dûjiny obce, autorem je Jifií Va-
culík. V Lovû‰icích neexistuje hasiã-
sk˘ sbor jiÏ dvacet let. Stfiíkaãka
i ve‰ker˘ materiál byly odvezeny do
Pfierova a sbor zanikl. Osm Ïijících
hasiãÛ se se‰lo a je‰tû sejde, aby si
pfiipomnûli, Ïe i zde znamenali hasi-
ãi v˘znamnou sloÏku Ïivota v obci.

Mgr. Vladislav Kubík

Slavnost k 10. v˘roãí Hasiãského sbor v Újezdci
se koná v sobotu 22. kvûtna s následujícím programem:

8.00 hodin - budíãek
9.00 hodin - slavnostní bohosluÏba v místní kapli
9.30 hodin - zahájení v˘stavy o historii a souãasnosti sboru

10.30 hodin - slavnostní projevy
13.00 hodin - aplikaãní cviãení hasiãsk˘ch sborÛ
15.00 hodin - kulturní program (maÏoretky, dûti matefisk˘ch ‰kol)
16.00 hodin - taneãní veselice - hrát bude krojovaná Slovácká kapela

Franti‰ka Zalubila z OstroÏské Nové Vsi

Hasiãsk˘ sbor z Újezdce, 1933

Sto let hasiãsk˘ch sborÛ
UÏ v roce 1787 nafiídil císafi Josef II. v‰eobecnou povin-

nost obãanÛ pomáhat pfii poÏárech. Majitelé koní byli po-
vinni zapÛjãit své konû a s velk˘mi kádûmi se rychle dostat
k poÏáru. Pfiesto ãasto vyhofiely celé obce, protoÏe stfiechy
byly kryty do‰kami, hÛry plné slámy a sena, svítilo se lam-
pami a svíãkami.
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Tyto faktory mûly velmi nepfiízniv˘
vliv na vodní bilanci v podstatû v‰ech
rostlin a negativnû ovlivnily vnitfiní fy-
ziologické procesy jak v jehliãnanech,
tak i v ostatních dfievinách. Je skuteã-
ností, Ïe ke chfiadnutí a oslabování
dfievin do‰lo jiÏ mnohokrát v minu-
losti a v poslední dobû byly pozorová-
ny desetileté intervaly tohoto stavu,
ale zhor‰ování stavu lesních porostÛ
se zaãíná projevovat jiÏ i intenzívnûji.
Vzhledem ke skuteãnosti, Ïe na Pfie-
rovsku se nachází cca 4.000 ha lesÛ,
z toho více neÏ 700 ha mal˘ch v˘mûr
zejména v rukou soukrom˘ch vlastní-
kÛ, je potfiebné podat základní infor-
mace o ochranû pfied aktuálními ‰kod-
liv˘mi ãiniteli.

PfiestoÏe jiÏ kalamita napadení dfie-
vin kÛrovci v souãasné dobû probíhá,
je oãekáván její dal‰í nárÛst. Znamená
to v˘razné pfiemnoÏení kÛrovcÛ na
smrku, v na‰ich podmínkách zejména
l˘koÏrouta smrkového, l˘koÏrouta
lesklého, ale i dal‰ích jako napfi. l˘-
koÏrouta severského a l˘koÏrouta
men‰ího. Silná gradace kÛrovcÛ se
projevuje v pfiípadû nezvládnutí nut-
n˘ch opatfiení k ochranû lesa a tím ke
vzniku nepfiedvídateln˘ch ‰kod v lese.
JiÏ nyní mÛÏeme fiíci, Ïe vznikly mi-
mofiádné okolnosti v lesích ve smyslu
§ 32 zákona ã. 289/1995 Sb., o lesích.
Je na vlastnících lesních porostÛ, aby
vûnovali zv˘‰ené úsilí ke sledování sta-
vu dfievin a byli v úzkém kontaktu se
sv˘m odborn˘m lesním hospodáfiem
tak, aby v pfiípadû potfieby bylo moÏno
okamÏitû uãinit pfiíslu‰ná opatfiení.

Pro upfiesnûní popisu dal‰ích opatfie-
ní je vhodné nejprve definovat nûkte-
ré dÛleÏité termíny:
KÛrovcov˘ strom - Ïiv˘ strom napa-
den˘ kÛrovcem
KÛrovcová sou‰e - stojící strom odu-
mfiel˘ po Ïíru kÛrovcÛ, kter˘ jiÏ není
vhodn˘ pro zaloÏení nového pokolení
KÛrovcové dfiíví - stromy, vyrobené
dfiíví, odpad, zbytky dfieva, v˘vraty
a polomy, které jsou napadeny kÛrov-
ci a umoÏÀují jim dokonãit v˘voj
Ohnisko v˘skytu - místo, kde je sou-
stfiedûna ãást populace l˘koÏrouta,
projevující se v˘skytem kÛrovcového
dfiíví
Základní stav - nízk˘ poãetní stav po-
pulace kÛrovce, kdy objem kÛrovcové-
ho dfiíví z pfiedchozího roku v prÛmûru
nepfiekroãil 1 m3 na 5 ha plochy a kdy
nedochází k vytváfiení ohnisek Ïíru
Zv˘‰en˘ stav - poãetní stav populace
kÛrovce, kdy objem kÛrovcového dfiíví
z pfiedchozího roku v prÛmûru pfiekro-

zatelnû chemicky o‰etfiit. Úãinnost
a pfiínos pro sniÏování populace kÛ-
rovcÛ v˘raznû zv˘‰í feromonov˘ od-
parník umístûn˘ na chemicky o‰etfie-
né dfiíví.

Evidence v˘skytu:
Vlastník (správce) lesa musí zji‰Èo-

vat a vést evidenci v˘skytu kÛrovcÛ,
aby byl získán pfiehled o souãasné si-
tuaci. V období zv˘‰eného a kalamit-
ního stavu se nejménû jedenkrát t˘d-
nû v terénu vyznaãují kÛrovcové
stromy a ostatní kÛrovcové dfiíví i kÛ-
rovcové sou‰e. Evidence o rozsahu
a lokalizaci kÛrovcového dfiíví je vede-
na písemnou a grafickou formou
a zpfiesÀuje se nejménû jedenkrát t˘d-
nû. Grafická evidence napomáhá pfies-
nûj‰ímu rozmístûní lapacích zafiízení.

Zji‰Èování v˘skytu:
V základním stavu se zji‰Èuje v˘skyt

kÛrovcÛ prostfiednictvím odchytov˘ch
zafiízení (pokácen˘ch lapákÛ, feromo-
nov˘ch lapaãÛ), která se umisÈují v po-
ãtu minimálnû jeden kus na kaÏd˘ch
5 ha lesních porostÛ nad 60 let vûku
se zastoupením smrku nad 20 % (l˘k.

zpracovan˘ch lapákÛ, a v pomûru 1 aÏ
2:1 k poãtu nezpracovan˘ch lapákÛ
nebo kÛrovcov˘ch stromÛ opu‰tûn˘ch
l˘koÏroutem v loÀském roce. DÛleÏi-
té je umístûní lapacích zafiízení do oh-
nisek v˘skytu. V rámci ohniska je
vhodná i kombinace lapacích zafiízení
tak, aby byl dodrÏen jejich minimální
poãet.

Lapáky se kácejí v sériích dle postu-
pu jejich napadení. Pfii slabém stupni
napadení lapákÛ I. série se lapáky
II. série nemusí pokládat, pfii stfiedním
stupni napadení je poãet lapákÛ II. sé-
rie o polovinu niÏ‰í, pfii silném stupni
napadení se klade stejn˘ poãet lapákÛ
II. série. Pfii pokládání lapákÛ III. série
se postupuje stejn˘m zpÛsobem.

Poãet lapaãÛ se upravuje dle stupnû
odchytu. Pfii slabém odchytu se lapa-
ãe mohou pfiemístit na vhodnûj‰í lo-
kalitu, pfii stfiedním odchytu zÛstává
poãet lapaãÛ nezmûnûn, pfii silném od-
chytu se poãet lapaãÛ pfiimûfienû zv˘-
‰í. Chemická asanace kÛrovcového
dfiíví se uplatÀuje v hospodáfiském le-
se v pfiípadech, kdy nelze atraktivní
a napadené dfiíví vãas vyvézt z lesa ne-
bo odkornit. Je nejúãinnûj‰í v dobû
stadia kukel a mlad˘ch broukÛ. Povo-
lené chemické pfiípravky se fiedí vo-
dou, nemají penetraãní úãinek (ne-
pronikají pfies kÛru), vyznaãují se
relativnû dlouhodob˘m reziduálním
úãinkem na povrchu kÛry, takÏe hubí
kÛrovce aÏ pfii opou‰tûní kmene. Pro
zlep‰ení kvality postfiiku a moÏnost
kontroly je nutné do postfiikové jíchy
pfiidat obarvené smáãedlo Scolycid C.
Odvoz kÛrovcového dfiíví chemicky
asanovaného ke zpracování k odbûra-
telÛm je potfiebn˘ v termínu do 30
dnÛ od o‰etfiení, nebo je nutno che-
mické o‰etfiení zopakovat.

Zbytky po tûÏbû je tfieba soustfiedit
na hromadách. V oblastech se zv˘‰e-
n˘m stavem kÛrovcÛ se musí zbytky
ihned po tûÏbû zpracovat (‰tûpkování),
popfi. spálit nebo odstranit z lesa. Po-
kud je nelze zpracovat ãi odstranit
a jsou kÛrovci napadené, musí se che-
micky asanovat. V závaÏnûj‰ích pfiípa-
dech, kdy se kÛrovcová kalamita vy-
myká kontrole, je moÏno vyuÏít tzv.
stojící lapáky s feromonov˘mi odpar-
níky umístûn˘mi na stojících kme-
nech, a to v rozsahu, kter˘ zaruãuje
vãasné zpracování napaden˘ch stro-
mÛ, to je obvykle 4 t˘dny od napade-
ní. V tûchto situacích je transport kÛ-
rovcového dfiíví se stadiem larvy bez
asanace ke zpracování (odkornûní) od-
bûratelÛm nebo k uskladnûní mimo
les vhodnûj‰í neÏ ponechání kÛrovco-
vého dfiíví v porostech. V kaÏdém pfií-
padû je nutno zv˘‰it v˘raznû ostraÏi-
tost v lesních porostech a v‰echny
skuteãnosti konzultovat se sv˘m od-
born˘m lesním hospodáfiem.

Pokud budou takto postupovat
v‰ichni vlastníci lesÛ vûfime, Ïe se gra-
dace kÛrovcÛ na Pfierovsku letos pro-
jeví jen minimálnû.

Ing. Ivo Hubík,

MûÚ Pfierov, odbor zemûdûlství

(Zdroj metodiky: MZe, úsek LH)

Informace pro vlastníky lesÛ
Velmi such˘ a tepl˘ tok 2003 zpÛsobil, Ïe se na celém úze-

mí âeské republiky vytvofiily mimofiádnû vhodné podmínky
pro vznik rozsáhlé kalamity kÛrovcÛ. Lesní porosty byly
znaãnû oslabeny vlivem extrémního a dlouhodobého sucha,
které zpÛsobilo po‰kození jehliãí i listÛ a zejména pro-
schnutí kofienÛ.

ãil 1 m3 na 5 ha plochy, kter˘ upozor-
Àuje na moÏnost pfiemnoÏení a pfii
kterém jiÏ dochází k vytváfiení ohnisek
Ïíru
Kalamitní stav - poãetní stav popula-
ce kÛrovce, kter˘ zpÛsobuje rozsáhlá
po‰kození lesních porostÛ na stûnách,
pfiípadnû vznik rozsevÛ uvnitfi lesních
porostÛ

StupeÀ napadení lapáku:
slabé - do 0,5 závrtu na 1 dm2

stfiední - od 0,5 do 1 závrtu na 1 dm2

silné - více neÏ 1 závrt na 1 dm2

StupeÀ odchytu ve feromonovém
lapaãi
slab˘ - ménû neÏ 1000 broukÛ (jarní
rojení), resp. 500 broukÛ (letní rojení)
stfiední - 1000 aÏ 4000 broukÛ (jarní
rojení), resp. 500 aÏ 1500 broukÛ (let-
ní rojení)
siln˘ - více neÏ 4000 broukÛ (letní ro-
jení), resp. více neÏ 1500 broukÛ (let-
ní rojení)

Jak bojovat s kÛrovcem?
Ve‰keré kalamitní dfiíví a dfiíví

atraktivní pro v˘voj kÛrovcÛ ze zim-
ního období musí b˘t zpracováno a od-
vezeno z lesa nejpozdûji do 31. kvûtna.
V lesních porostech, které alespoÀ ãás-
teãnû zasahují do polohy nad 600 m
nadmofiské v˘‰ky nejpozdûji do
30. ãervna.

KÛrovcové dfiíví je nezbytné vyhle-
dávat a zpracovávat celoroãnû. Pozor-
nost je tfieba soustfiedit na loÀská oh-
niska v˘skytu, kde lze pfiedpokládat
dal‰í problémy v jejich okolí. Zpraco-
vané neodkornûné dfiíví, které není
moÏno odvézt z lesa pfied poãátkem
rojení kÛrovcÛ, je tfieba prokazatelnû
preventivnû chemicky o‰etfiit. Vzhle-
dem k délce úãinnosti chemické asa-
nace je tfieba toto dfiíví do 30 dnÛ
odvézt z lesa nebo opakovanû proka-

smrkov˘, l˘k. leskl˘, l˘k. vrcholkov˘).
Souãasnû se celoroãnû sleduje v˘skyt
kÛrovcov˘ch stromÛ a zabezpeãuje se
jejich vãasná asanace. V obdobích, kdy
jsou lesní dfieviny oslabeny suchem,
mÛÏe atraktivita lapákÛ i feromono-
v˘ch lapaãÛ klesat, proto celoroãní
pravidelné sledování v˘skytu kÛrovco-
v˘ch stromÛ a kÛrovcov˘ch sou‰í je
nesmírnû v˘znamné.

Vyhledávání, vyznaãování a zpraco-
vání novû napaden˘ch stromÛ v oh-
niscích v˘skytu, na stûnách i v poros-
tech prÛbûÏnû po celé vegetaãní
období s následn˘m vãasn˘m tran-
sportem z porostu je zcela nezbytné.
Pfii zv˘‰eném a kalamitním stavu se
kontrola mûní na obranu a poãet la-
pákÛ, otráven˘ch lapákÛ nebo fero-
monov˘ch lapaãÛ se zvy‰uje, a to v po-
mûru 1:8, tj. 1 lapák (lapaã) na 8 vãas



Jaké jsou pfiíznaky kolorektálního
karcinomu?

Poãáteãní obtíÏe b˘vají malé, pfie-
ru‰ované, stfiídavé, proto zanedbání
nemoci je ãasté a znaãné. Jsou pod-
mínûny pfiedev‰ím umístûním ná-
doru a jeho velikostí. ZúÏení prÛ-
svitu stfieva se projeví zv˘‰enou
plynatostí, poruchou vyprazdÀová-
ní, která je patrná stfiídáním zácpy
a prÛjmu, pocitem plnosti, koliko-
vou bolestí spojenou se zástavou
stfievní pasáÏe pfii neprÛchodnosti
stfieva. VÏdy alarmující je pfiítom-
nost krve ve stolici, kterou nelze
svést na hemoroidy, tuto diagnozu

musí udûlat vÏdy lékafi. A to i v pfií-
padû, Ïe pacient se v mládí na nû lé-
ãil a zaãíná krvácet tfieba aÏ po dva-
ceti letech. Podezfiel˘m pfiíznakem
mÛÏe b˘t i nechtûn˘ váhov˘ úbytek.
Nádory na koneãníku se projevují
nutkáním na stolici a odchodem
malého mnoÏství krve ve stolici.

Jedna tfietina pacientÛ pfiichází
k lékafii ve stadiu, kdy nádor má uÏ
metastázy. Tak je tomu nejen v Pfie-
rovû, ale i v jin˘ch ãástech republi-
ky. Pouze 40 procent pacientÛ s tû-
mito nádory pfieÏívá více neÏ pût
let, coÏ je celorepublikov˘ prÛmûr.
Z pacientÛ, ktefií pfiijdou vãas, má
‰anci na pfieÏití 95 procent.
Jak mÛÏe b˘t zhoubn˘ nádor dia-
gnostikován?
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V kvûtnovém ãísle v rámci seriálu rozhovorÛ na téma cho-
rob, které v dne‰ním civilizovaném svûtû se stávají nejvût‰í
hrozbou z hlediska zdraví a b˘vají nejãastûj‰ími pfiíãinami
úmrtí, budeme vûnovat pozornost rakovinû tlustého stfieva
a koneãníku.

Prvním vy‰etfiením pfii podezfie-
ní na nádor je vy‰etfiení koneãníku
prstem. Toto je pochopitelnû zvlá‰È
dÛleÏité u vlastních nádorÛ koneã-
níku. NejdÛleÏitûj‰ím vy‰etfiením
pfii podezfiení na nádor stfieva je en-
doskopické vy‰etfiení tlustého stfie-
va, tak zvaná kolonoskopie. PouÏí-
vá se pfii nûm zcela ohebné hadiã-
ky, coÏ dovoluje kromû dokonalého
pohledu na stfievní sliznici také od-
bûr vzorkÛ sliznice (biopsie), které
se dále mikroskopicky vy‰etfiují.
Pokud je zhoubn˘ nádor potvrzen,
pacient je komplexnû vy‰etfien
a podle rozsahu nádoru i podle me-
tastáz lékafi rozhodne o optimálním
léãebném postupu. Ten spoãívá
v kombinaci chemoterapie, ozafio-
vání a chirurgické operace.
Lze nádorÛm nûjak pfiedcházet?

Pfiedev‰ím respektováním vnûj-
‰ích faktorÛ, které mÛÏeme sami
ovlivnit. Praktiãtí lékafii pouÏívají
postupy, na kter˘ch spolupracují se
zdravotními poji‰Èovnami. Jak uÏ
jsem se zmínil, mezi rizikové fak-
tory patfií vûk, a to v˘znamnû od 50
let. Proto by se mûlo zaãít s pravi-
deln˘m testováním stolice na skry-
té, okultní, krvácení od této vûkové
hranice. Tento test je hrazen v‰emi
zdravotními poji‰Èovnami jednou
za dva roky. U pacientÛ, ktefií mají
v blízkém pfiíbuzenstvu nûkoho
s tímto onemocnûním, se s pravi-
deln˘m vy‰etfiováním pomocí testu
zaãíná jiÏ o deset let dfiíve, neÏ je vûk
nejmlad‰ího postiÏeného v rodinû.
Provádûní takov˘ch testÛ u lidí, kte-
fií se cítí zcela zdrávi a nemají Ïádné
pfiíznaky choroby, naz˘váme de-
pistáÏ, anglicky screening. DepistáÏ
je základní preventivní metodou, je-
jímÏ cíle je zachytit ãasná stadia ná-
dorového onemocnûní u bezpfiízna-
kov˘ch jedincÛ a zaãít je vãas léãit
v dobû, kdy existují vût‰í léãebné
moÏnosti oproti stadiím pokroãil˘m.
Napfiíklad v USA je tato prevence na
velmi dobré úrovni, a proto zde kle-
sá úmrtnost na nádory tlustého stfie-
va a koneãníku.

Eva ·afránková

Program primární zdravotní prevence -
rakovina tlustého stfieva a koneãníku

Na tento druh nejãastûji se vysky-
tujícího zhoubného nádoru trávicí-
ho ústrojí jsme se informovali u on-
kologa MUDr. Lubomíra Skopala.

„V˘raz kolorektální karcinom,

kter˘m b˘vá oznaãován cizím slo-

vem zhoubn˘ nádor trávicího

ústrojí, je odvozen z fieckého kolon,

coÏ znamená traãník, a latinského

rectum, koneãník. Z toho vypl˘vá,

Ïe tento nádor se mÛÏe vyskytovat

v kterékoli ãásti tlustého stfieva

vãetnû koneãníku,“ vysvûtlil nám
na úvod na‰eho rozhovoru MUDr.
Lubomír Skopal. Nejprve nás po-
chopitelnû zajímalo, jaká je situace
ohlednû v˘skytu této choroby, a to
jak ve svûtû, tak i na‰í republice.

BohuÏel drÏíme svûtové prven-
ství ve v˘skytu zhoubn˘ch nádorÛ
tlustého stfieva, coÏ spolehlivû do-
kládají celosvûtové statistiky za po-
sledních deset let. Roãnû u nás b˘-
vá zji‰tûno témûfi 3.000 nádorÛ
traãníku a 2.600 nádorÛ koneãníku
v pfiepoãtu na 100.000 obyvatel.
KaÏd˘m rokem onemocní v âR ko-
lem 8.000 lidí, pfiiãemÏ úmrtnost
na tyto nádory je také vysoká, jsou
pfiíãinou více neÏ 4.000 úmrtí roã-
nû. Kolorektální karcinom je dru-
hou nejãastûj‰í pfiíãinou úmrtí do-
spûlé populace. Pokud by vás
zajímala situace konkrétnû v pfie-
rovském regionu, musím konstato-
vat, Ïe ten kopíruje v podstatû ce-
lorepublikov˘ prÛmûr. Z toho je
patrné, Ïe tato choroba zásadním
zpÛsobem ovlivÀuje zdravotní stav
ãeské populace a v˘raznû zkracuje
Ïivot lidí.
Mohl byste vyjmenovat hlavní rizi-
kové faktory, které mohou vyvolat
toto zhoubné onemocnûní?

Rozli‰ujeme pfiíãiny vnitfiní
a vnûj‰í. Mezi ty prvnû jmenované,
které nemÛÏeme v˘raznû medicín-
sky ovlivnit, patfií vûk. âastûji se vy-

MUDr. Lubomír Skopal (foto Jan âep)

skytuje u osob star‰ích 50 let, a to
více u muÏÛ neÏ u Ïen. Dále sem
patfií chronické zánûty stfiev a v˘-
skyt polypÛ a v malé mífie i gene-
tické dispozice.

Velmi v˘znamné jsou v‰ak vnûj-
‰í faktory, které jsou daleko dÛleÏi-
tûj‰í neÏ ty vnitfiní. Patfií sem pfie-
dev‰ím strava, její kvalitativní
a kvantitativní stránky, protoÏe ty
mohou mít buì ochrann˘, nebo
naopak agresivní vliv na vznik ná-
doru. Bylo spolehlivû prokázáno, Ïe
na vznik této choroby má vliv pfie-
dev‰ím zv˘‰en˘ podíl Ïivoãi‰n˘ch
tukÛ v potravû, vysoká spotfieba
ãerveného masa, tepelnû zpracova-
ného smaÏením, peãením a pfiede-
v‰ím uzením, dále nízk˘ obsah
vlákniny, která je obsaÏena pfiede-
v‰ím v zeleninû, ovoci a celozrn-
n˘ch v˘robcích a vy‰‰í konzumace
piva, coÏ platí pfiedev‰ím pro karci-
nom koneãníku. Látky pfiítomné
v potravû v malém mnoÏství, jako
stopové prvky a vitamíny, mají
ochrann˘ úãinek. Provedené studie
ukázaly, Ïe v˘znamn˘ ochrann˘
úãinek má dostateãnû vysok˘ pfií-
jem vápníku, vitamínÛ A, C, E, ky-
seliny listové a ze stopov˘ch prvkÛ
hlavnû selenu. Mezi dal‰í vnûj‰í pfií-
ãiny fiadíme obezitu a nedostatek
fyzické aktivity, coÏ spolu vût‰inou
souvisí.
Které skupiny obyvatel mají vyso-
ké riziko onemocnûní?

Zv˘‰enou genetickou dispozici
ke vzniku karcinomu mají ti jedin-
ci, jejichÏ blízcí pfiíbuzní, to zna-
mená rodiãe, sourozenci a dûti, mû-
li rakovinu. Nemusí pfii tom jít jen
o nádor tlustého stfieva ãi koneãní-
ku. Dále sem patfií, jak uÏ jsem se
zmínil, pacienti léãení pro zánûtli-
vá onemocnûní tlustého stfieva a ti,
u nichÏ byly diagnostikovány poly-
py tlustého stfieva.

Mûstské evropské informaãní stfiedisko Pfierov a Evropské poradenské a informaãní centrum Olomouc
Vás srdeãnû zvou na vzdûlávací kurs

ÚVOD DO PROBLEMATIKY âERPÁNÍ FINANâNÍCH PROST¤EDKÒ Z EU -
SPOLUPRÁCE OBCÍ A NNO P¤I REALIZACI OP RLZ A GLOBÁLNÍHO GRANTU

Kdy: 4. května 2004 od 14:00 hodin * Kde: salonek zimního stadionu, Petřivalského 5, Přerov
Lektor: Ing. Pavel Němeček * Vstup zdarma

Info: Mûstské evropské informaãní centrum Pfierov, Kratochvílova 14, 750 02 Pfierov, tel.: 581 217 187, e-mail: meis.prerov@medialine.cz
Projekt "NOVÉ PERSPEKTIVY V PROJEKTOVÉM VZDùLÁVÁNÍ" je realizován za finanãní podpory Evropské komise z Programu mal˘ch projektÛ PHARE a Nadace CERGE-EI
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VáÏení spoluobãané,

místní organizace âSSD
Vás srdeãnû zve

PROGRAM

9 hodin PoloÏení kytice kvûtÛ u pamûtní
desky sociální demokracie u budovy EMOS na ·ífiavû

Tû‰íme se na setkání s Vámi a vûfiíme, Ïe vyuÏijete nabídky sluÏeb
a obãerstvení v provozovnách na tomto námûstí.

MO âSSD Pfierov

9.30 - 11.30 Pásmo Domu dûtí a mládeÏe ATLAS
Pfierovsk˘ dûtsk˘ sbor, kytara, flétna, divadelní soubor
Kandrdásek, gymnastika, aerobik, aikido, folklórní
soubor Beãvánek, Country tance, Elektric Boogie,
Break Dance, Hedvíãata, Hedviãky, Hedvínie

V prÛbûhu programu se pfiedstaví kandidáti
do Evropského parlamentu za âSSD.

na Îerotínovo námûstí
v Pfierovû

1. kvûtna
2004

PRVOMÁJOVÁ
VESELICE
PRVOMÁJOVÁ
VESELICE

Komunistická strana âech a Moravy - Mûstsk˘ v˘bor v Pfierovû
Vás zve na

Vefiejné shromáÏdûní obãanÛ k oslavám 1. MÁJE
1. kvûtna 2004 od 9 do 12 hodin na Horním námûstí v Pfierovû

Program - zahájení - poslanec Parlamentu âR Ladislav MLâÁK
- beseda s poslancem Parlamentu âR a ãleny mûstského zastupitelstva za KSâM
- soutûÏe a hry pro dûti
- tombola a obãerstvení
- dechová hudba ZÁHORSKÁ KAPELA

Pietní akt k 59. v˘roãí vítûzství nad fa‰ismem a osvobození
mûsta Pfierova
8. kvûtna 2004 - 9.15 aÏ 11.00 hodin

Kladení vûncÛ ve spoleãné delegaci mûsta Pfierova a armády âR na pietních místech:
9.15 - pomník ãs. letcÛ a gen. Janou‰ka (ulice gen. Janou‰ka)

10.15 - pomník sovûtské armády - ulice Îelátovská
11.00 - pomník Pfierovského povstání - mûstsk˘ hfibitov

Celokrajské shromáÏdûní obãanÛ s kandidáty za KSâM
pro Volby do Evropského parlamentu za úãasti kandidáta ã. 1

Miloslava RANSDORFA
10. kvûtna 2004 v 15.30 hodin
Olomouc - Horní námûstí (u orloje)
odjezd autobusu 14.00 hod. od OV KSâM (Palackého 8, Pfierov)

Mûstské shromáÏdûní obãanÛ s kandidáty za KSâM
pro Volby do Evropského parlamentu za úãasti kandidáta ã. 4

Jifiího MA·TÁLKY
17. kvûtna 2004 v 15.00 hodin
P¤EROV - námûstí T. G. Masaryka

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Velikost ãerná ãerná barevn˘
inzerátu barva + purpurová 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
domácností v Pfierovû a pfiímûstsk˘ch oblastech zdarma. Uzá-
vûrka inzerce vÏdy do 10. dne pfiedcházejícího mûsíce. Uvedené
ceny jsou bez 22 % DPH. Zájemci o inzerci mohou získat bliÏ‰í
informace na tel. ãísle 581 225 393, e-mail: studio@elan-pre-
rov.cz - Miloslav Fla‰ar a Zdenûk Vymlátil. Adresa: Dluhonská 96
(proti nákladní vrátnici PRECHEZA a. s.), Pfierov.

Slevy za opakování
stejného inzerátu
poãet zvefiejnûní sleva

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

Ceník plo‰né inzerce v Pfierovsk˘ch
listech platn˘ od 1. 2. 2004
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Pfiehled zafiízení, která zaji‰Èují péãi o staré
a zdravotnû postiÏené obãany Pfierova

TYFLOSERVIS o.p.s.,
Olomouc, I. P. Pavlova 69

Cílem je podpora integrace nevi-
dom˘ch a slabozrak˘ch do spoleã-
nosti prostfiednictvím intervencí ori-
entovan˘ch na poradenství, nácvik
speciálních dovedností, zvy‰ujících
jejich samostatnost, sobûstaãnost
a nezávislost, poradenství, podpora
osvûtové ãinnosti, edukaãní progra-
my, v˘chova a vzdûlávání budoucích
pracovník pomáhajících profesí.
Mgr. V. Haiclová - 585 428 111

Oblastní charita Pfierov
Pfierov, 9. kvûtna 82

Hlavní ãinností je ãinnost chari-
tativní, zejména pofiádání sbírek,
úãelov˘ch a humanitárních akcí,
zfiizování a provozování charitativ-
ních neziskov˘ch sluÏeb. Mezi dal-
‰í ãinnosti patfií o‰etfiovatelská
a peãovatelská sluÏba, práce v rom-
ském komunitním centru, v ob-
ãanské poradnû, v humanitárním
skladu nábytku a dûtském ‰atníku.
Ing. M. Valenãíková - 581 204 717

SdruÏení „Most k Ïivotu“
Pfierov, Bohumila Nûmce 4

Cílem sdruÏení je zejména pro-
sazovat princip integrace dûtí, mlá-
deÏe i dospûl˘ch osob se zdravot-
ním postiÏen˘m do spoleãnosti,
spolupracovat a odborníky v oblas-
ti sluÏeb rodinám se zdravotnû po-
stiÏen˘m a podnûcovat odborné
diskuse v této oblasti, pro mládeÏ
a dospûlé zdravotnû postiÏené zfií-
dit chránûnou dílnu, organizovat
zájmovou ãinnost.
Mgr. D. Pl‰ková - 581 207 238
(pondûlí-pátek 7-15 hodin)

„KAPPA-HELP“ -
obãanské sdruÏení
Pfierov, nám. Pfierovského
povstání 1

Hlavním posláním je realizovat
aktivity v oblasti prevence závislos-
tí - primární, sekundární a terciál-
ní prevence alkoholismu, drogo-
v˘ch závislostí a gamblingu,
pomoci lidem v psychosociální kri-
zi, pfiispívat k rozvoji vzdûlávání
pracovníkÛ v oblasti prevence zá-
vislostí a krizové pomoci, provozo-
vat linku dÛvûry.
Mgr. Jan Polansk˘ - 581 207 901,
mobil: 603 812 691
pondûlí-pátek 8-14 (pouze
na objednání), pondûlí-pátek
14-18 hodin

Svaz nesly‰ících
a nedosl˘chav˘ch âR
Pfierov, Na louãkách 3

Hlavním posláním je ochrana
a obhajoba potfieb, práv a zájmÛ
sluchovû postiÏen˘ch obãanÛ, úãast
na sociální rehabilitaci a integraci
sluchovû postiÏen˘ch, organizace
a provádûní vzdûlávacích a jin˘ch
aktivit slouÏících zájmÛ sluchovû
postiÏen˘ch. V˘voj a rozpracování
programÛ zdravotní, sociální a pra-
covní rehabilitace, rekvalifikace
a rekondice pro sluchovû postiÏené
obãany.
R. Soldán, Dr. V. Krpcová -
581 202 520, 606 740 610

Armáda spásy
Pfierov, Dr. Skaláka 9

Cíl ãinnosti je podpora a rozvoj
kfiesÈanského náboÏenství a ve sho-
dû s tím i v˘chovy, odstraÀování
chudoby a jiné charitativní cíle,
vãetnû péãe o zdravotnû postiÏené
i sociálnû vylouãené obãany. Nabí-
zí programy napfiíklad v Komunit-
ním centru, pro malé dûti v Dût-
ském klubu Armády spásy, ve
Sportovní klubovnû a dílnû moÏ-
nost vyuÏít volného ãasu.
J. Coufalová - 581 219 724,
mobil: 737 215 435, 737 215 436

Spolek TREND VOZÍâKÁ¤Ò
Olomouc, Holeãkova 9

Hlavním cílem je integrace a ne-
závisl˘ zpÛsob Ïivota obãanÛ - vo-
zíãkáfiÛ prostfiednictvím sluÏeb
osobní asistence. Prosazuje zájmy
a potfieby osob pohybujících se na
vozíku.
Mgr. M. Langer - 603 496 486

Centrum sluÏeb pro
zdravotnû postiÏené
Olomouckého kraje
nám. Svobody 4, Pfierov

SluÏby vypl˘vající z obecnû plat-
n˘ch pfiedpisÛ: vydávání a evidence
zvlá‰tních oznaãení pro zdravotnû
postiÏené motoristy, doporuãení
pfiednostního zfiízení telefonních
stanic pro tûÏce zdravotnû postiÏe-
né dûti a dospûlé, poskytování in-
formací pro zdravotnû postiÏené
obãany, pofiádání akcí spolkového
a zájmového charakteru, pofiádání
odborn˘ch ‰kolení, semináfiÛ k so-
ciálnû právní problematice.
Iva Sibrová - 581 206 925, mobil:
773 253 001

ALFA HANDICAP - SdruÏení
obãanÛ se zdravotním
postiÏením Pfierovského
regionu
nám. Svobody 4, Pfierov

SdruÏení koordinuje postup
ãlensk˘ch organizací ve spoleãn˘ch
záleÏitostech, provozuje dohodnu-
té spoleãné ãinnosti a sluÏby ve
prospûch ãlensk˘ch organizací,
spolupracuje se státními orgány,
institucemi a jin˘mi organizacemi
v âR, projednává povûfiení ãlen-
sk˘ch organizací otázky t˘kající se
sociálních, pracovních, zdravot-
ních, v˘chovn˘ch, kulturnû spole-
ãensk˘ch a jin˘ch zájmÛ a potfieb
zdravotnû postiÏen˘ch obãanÛ se
státními a dal‰ími orgány.
E. Zaoralová - mobil: 604 863 089

Svaz tûlesnû postiÏen˘ch -
místní organizace
nám. Svobody 4, Pfierov

Svaz tûlesnû postiÏen˘ch v âR je
obãanské sdruÏení s cílem hájit
specifické zájmy a potfieby tûlesnû
postiÏen˘ch obãanÛ bez ohledu na
rozsah jejich postiÏení. Zaji‰Èuje
podle sv˘ch moÏností sluÏby a péãi
o tûlesnû postiÏené obãany, dûti
a mládeÏ v oblasti sociální rehabi-
litace a aktivního vyuÏívání volné-
ho ãasu, vãetnû zprostfiedkovatel-
ské a informaãní ãinnosti.
Ing. S. ·mahlík - 581 204 682,
mobil: 737 272 958

Spolupráce s nestátními subjekty

1. 5. • Libava; Pfierov - Kozlov - Ze-
len˘ kfiíÏ - Libava - Doma‰ov - 80 km,
ved. V. Koutn˘, odj. Nonstop Pfied-
mostí 7.00 hod.; cyklo
1. - 2. 5. • Pálavské vrchy - so: Bfiec-
lav - Popice - D. Vûstonice (50 km),
ne: Dûvín - Mikulov (50 km), ved.
R. Havelka, J. Martínek; odj. vlak 6.05
hod.; cyklo
4. 5. • SchÛze - Pfierov, restaurace
Pivovar, salónek, ved. T. Beránek;
19 hodin
8. 5. • Moraviánská padesátka - tra-
sy dle propozic pofiadatele; 15, 25, 35,
50 km, cyklo 40, 70 km, ved. J. Bal-
cárek, odj. vlak 5.56 hod.
14. - 17. 5 • Rakouské klettersteigy
- Dolní Rakousko v Raxu a Schnee-
bergu, 3,5 dny, ved. R. ·tûpanãík; vl.
auta odj. pátek 15.45 hod.
22. 5. • Pomoraví - Litovel podél Mo-
ravy - Bílá Lhota - Cholina - 25 km;
ved. J. Zavadilová; odj. vlak 7.10 hod.;
pû‰í
28. 5. - 1. 6. • Vltava: Volary - Sou-
marsk˘ most - 4,5 dne; ved. J. Sedlá-
ãek; odj. vl. auta pá 15.00 hod.; voda
29. 5. • Putování za Lo‰tick˘m tva-
rÛÏkem: trasy dle propozic pofiadate-
le 8, 15, 25, 35, 50 km, cyklo 25, 50 km;
ved. J. Balcárek, odj. vlak 5.56 hod.
30. 5. • Lukov: lezení na Lukovû -
ved. M. Bezdûk, odj. vl. auto 7.00 hod.

Odbor KâT SK Pfierov
vysokohorská turistika

Akce pro seniory PSP

1. 5. • Hluboãky - Mar. Údolí - Bíl˘
Kámen - Hluboãky - 16 km, ved.
M. Kauer, odj. 8.03 hod.
8. 5. • Svûtlá H. - Andûlská H. -
Kar. Studánka - Malá Morávka -
21 km, ved. M. Ing. âasta, 7.10 hod.
6. 5. • Doma‰ov - Hraniãné Petrovi-
ce - ·ternberk - 14 km, ved. Î. Za-
pletalová, odj. 6.59 hod.
13. 5. • Koryãany - Cimburk - Sv.
Kliment - Koryãany - 16 km, ved.
M. Bráblíková, odj. 8.11 hod.
15. 5. • zájezd Hustopeãe - Lednice
- trasa A: Podivín - JanÛv hrad - Led-
nice - 12 km, ved. J. ·vec; trasa B:
Hustopeãe - ·akvice - Bulhary - Led-
nice - 22 km, ved. J. Sedláková, od-
jezd bus od Meopty v 6 hod., od nád-
raÏí âD v 6.10 hod., návrat 19 hod.
20. 5. • V. Bystfiice - Bystrovany -
Horizont - Olomouc - 12 km, ved.
Î. Zapletalová,  odj. 8.03 hod.
20. 5. • Luhaãovice - Malenisko -
Provodov - BfiezÛvky - 15 km, ved.
J. ·vec, odj. 7.36 hod.
22. 5. • Praha - Nuselsk˘ most - Vy-
‰ehrad - Karlovo nám. - 15 km, ved.
J. Sedláková, odj. 5.17 hod.
27. 5. • âarták - Kotlová - MiloÀov -
V. Karlovice zast. - 12 km ved. B. Po-
kluda, odj. 6.05 hod.
29. 5. • Vys. Îibfiidovice - Vojtí‰kov
- Vlaské Hanu‰ovice - 15 km, ved.
M. Bráblíková, odj. 6.03 hod.

KLUB âESK¯CH TURISTÒ
SK P¤EROV4

5. 5. • Cykloturistick˘ v˘let na Helf-
‰t˘n - 30 km, sraz u sokolovny v 9.00
hodin, návrat kolem 16 hodin.

19. 5. • Vlakov˘ zájezd do Automo-
bilového muzea v Mladé Boleslavi -
odjezd vlaku z Pfierova v 5.14 hodin
(R ·ohaj), úãastníci si zakoupí polo-
viãní zpáteãní jízdenku do Mladé Bo-
leslavi; návrat ve 20.05 hodin.

27. 5. • Vlakov˘ turistick˘ zájezd -
Králick˘ SnûÏník - odjezd vlaku
z Pfierova v 5.14 (R ·ohaj), Úãastníci
si zakoupí poloviãní zpáteãní jízden-
ku do Starého Mûsta pod SnûÏníkem,
odtud pû‰í túra na Králick˘ SnûÏník,
kolem pramene Moravy a zpût; návrat
v 18.55 hodin.

Zveme i neãleny odborové organiza-
ce a b˘valé pracovníky Pfierovsk˘ch
strojíren. Organizátorem v‰ech akcí
je R. Klein, tel. 604 583 499.
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Dûtsk˘ pûveck˘ sbor CANTUS za-
loÏen˘ pfii Základní umûlecké ‰kole
Hranicích byl vybrán, jako jedin˘
z âeské republiky, aby zastupoval
ná‰ region na slavnostním koncer-

Muzeum Komen-
ského v Pfierovû po-

fiádá v sobotu 8. kvût-
na jarní Den otevfien˘ch dvefií. Je jiÏ
tradicí, Ïe si náv‰tûvníci mohou pro-
hlédnout od 9 do 17 hodin zdarma
v‰echny expozice a v˘stavy v pfie-
rovském zámku, a rovnûÏ v Morav-
ské ornitologické stanici (u parku
Michalov), a zúãastnit se ãetn˘ch
doprovodn˘ch kulturních akcí.

Program v pfierovském zámku
bude zahájen v 9 hodin v Mervar-
tovû sále vernisáÏí novû pfiipravené
v˘stavy o Ïivotû v 19. století, která
ve dvou v˘stavních místnostech
zpfiístupní uÏité umûní, textil a ob-
razovou tvorbu z muzejních sbírek.
VernisáÏ obohatí sv˘m vystoupe-
ním Komorní trio z Ostravy. Pro
milovníky hudby a krásného slova
bude v 10 hodin v tomtéÏ sále na-

vazovat koncertem pfierovsk˘ smí-
‰en˘ sbor Vokál, kter˘ si tentokrát
pozval ke spoluúãinkování hosty
z Vrbna pod Pradûdem. V 11 hodin
v komponovaném pofiadu anglické
duchovní poezie a barokní hudby
s názvem Démant a slza se pfied-
staví olomouãtí umûlci Martina
a Martin Pavlíkovi a Igor Dostálek.

Odpoledne od 14 hodin bude ná-
dvofií pfierovského zámku patfiit di-

vadelnímu souboru Dostavník s jed-
nou z leto‰ních premiér, hudebním
pfiedstavením Princ a chuìas.

Den otevfien˘ch dvefií poskytuje
i mimofiádnou pfiíleÏitost nahléd-
nout do málo pfiístupn˘ch míst zám-
ku (lapidárium, parkán) a do Kor-
vínského domu na Horním námûstí
ã. 31. Podzimní Den otevfien˘ch dve-
fií se uskuteãní 11. záfií 2004.

Mgr. Jarmila Klímová

Den otevfien˘ch dvefií Muzea Komenského

Podobnû jako v loÀském roce, tak i le-
tos pfiipravují mladí lidé z obãanského
sdruÏení Divakultur kvûtnové majáles.
Jednu ze ãlenek sdruÏení SoÀu Frídlovu
jsme poÏádali o informace jak o tomto
sdruÏení, tak pfiedev‰ím o kvûtnovém ma-
jálesu, kter˘ organizují uÏ tfietím rokem.

„Spoleãnost Divakultur je obãanské sdru-

Ïení, které vzniklo v roce 2002 z iniciativy

nûkolika mlad˘ch lidí ve vûku od 21 let do

28 let. Na‰í snahou je oÏivit a obnovit kul-

turní a spoleãensk˘ Ïivota v Pfierovû a posí-

lit vztah mlad˘ch lidí k na‰emu mûstu.

SnaÏíme se nabízet alternativní kulturní

vyÏití a prezentovat tvorbu mlad˘ch umû-

leck˘ch souborÛ z Pfierova a okolí. V sou-

ãasnosti sdruÏení ãítá 21 ãlenÛ,“ pfiedstavi-
la SoÀa Frídlová spoleãnost Divakultur.

„Rádi bychom nabídli mlad˘m lidem

smysluplné vyuÏití volného ãasu, zvlá‰È

pozornost vûnujeme nezamûstnan˘m a ri-

zikov˘m skupinám osob,“ uvedla dále So-
Àa Frídlová.

„V listopadu jsme napfiíklad uspofiádali

akci nazvanou Záchrana Îebraãky. Strávi-

li jsme dopoledne sbûrem odpadkÛ v této

pfierovské chránûné oblasti. DomÛ jsme si

nesli sedm pytlÛ odpadkÛ. V lednu probû-

hla v pfiedsálí kina Hvûzda v˘stava foto-

grafií pofiízen˘ch na loÀském roãníku May-

aless. Zaãátkem bfiezna pak na‰e sdruÏení

pfiipravilo koncert vynikající polské ska

kapely Akurat v rockovém klubu ·uplik

v Pfiedmostí. Pravidelnû pofiádáme tak zva-

né akustické hudební d˘chánky alias bub-

novaãky, nejradûji - pokud poãasí dovolí -

pod ‰ir˘m nebem,“ vyjmenovala alespoÀ
nûkteré z aktivit obãanského sdruÏení So-
Àa Frídlová.

„Letos pofiádáme v Pfierovû jiÏ tfietí roã-

ník jarního festivalu Mayaless, ze kterého

se tak postupnû stává kaÏdoroãní tradice.

Tento roãník bude poprvé tematick˘, za-

mûfien˘ na hudební styly reggae, ska

a world music, v dne‰ní dobû u mladé ge-

nerace velmi populární,“ informovala So-
Àa Frídlová o nejbliÏ‰í v˘znamné akci ãle-
nÛ obãanského sdruÏení Divakultur.

·af

info: www.volny.cz/divakultur/

Dûtsk˘ pûveck˘ sbor Cantus nás bude prezentovat v Bruselu

Divakultur pfiipravuje jiÏ tfietí
roãník jarního festivalu Mayaless

tû pofiádaném u pfiíleÏitosti vstupu
na‰í republiky do Evropské unie
v Bruselu. Koncert se uskuteãní
2. kvûtna. Tento osmdesátiãlenn˘
sbor pracuje pod vedením sbor-

mistra Jindfiicha Vodáka a hlasové
pedagoÏky a instrumentalistky Mar-
kéty Láskové. Uspofiádal fiadu ús-
pû‰n˘ch vystoupení nejen u nás, ale
i v zahraniãí. Ve sboru zpívají i dûti
z Pfierova, Sobûchleb, Opatovic, Ra-
kova, Val‰ovic a dal‰ích vesnic. Dû-
ti se pravidelnû zúãastÀují festivalÛ
a jin˘ch soutûÏních pfiehlídek, z ni-
chÏ jmenujme napfiíklad úãast na
34. mezinárodním festivalu ve ‰pa-
nûlské Tolose, koncertní turné po
Litvû a Loty‰sku. Vyzpíval si 1. mís-
to na Rolniãkov˘ch svátcích písní
v Praze, 2. místo na soutûÏi Chrám
i Tvrz ve Vsetínû. Koncertní sezonu
roku 2002 pak sbor zakonãil úspû‰-
n˘m vystoupením v pfiímém pfieno-
su âeské televize z posledního Ad-
ventního koncertu roku 2002.

Po tomto koncertu v Bruselu se
sbor vydává do Lond˘na, kde se
hostitelské úlohy ujme chlapeck˘

sbor. Krátce po návratu z tohoto
zahraniãního zájezdu vystoupí sbor
29. kvûtna v 18 hodin na zámku
v Pfierovû. Cantus také navázal
kontakt s islandsk˘m chlapeck˘m
sborem, se kter˘m uspofiádá v pon-
dûlí 14. ãervna spoleãn˘ koncert
v hranickém kostele. Tím ov‰em
koncertní sezona sboru nekonãí.
21. ãervna se Cantus vydává na
koncertní turné po Itálii, a to na
pozvání Ministerstva kultury Itálie.

V únoru Cantus natoãil spoleãnû
se sv˘m smyãcov˘m orchestrem
vlastní CD, jehoÏ kfiest se uskuteã-
ní na zahradû Galerie M+M v Hra-
nicích 19. ãervna a kmotrem bude
známá skupina The Beatles Revival.

V prázdniny jako obvykle pfiipra-
vujeme letní tábor a v poslední
prázdninov˘ t˘den povinné letní
soustfiedûní.

·af

Dûtsk˘ pûveck˘ sbor Cantus
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MùSTSK¯ DÒM
5. 5. v 19.30 hod. • The Wartburg
Band - 2004 European Tour - kon-
cert amerického hudebního tûlesa
6. 5. v 19.30 hod. • Afrika - pfied-
stavení divadla Járy Cimrmana
12. 5. v 19.30 hod. • JablkoÀ a Jaro-
slav Svûcen˘ - koncertní vystoupení
18. 5. v 19 hod. • „Ta na‰e Broad-
way ãeská“ - travesti show skupiny
Screamers
24. 5. v 19.30 hod. • Smí‰ené poci-
ty - divadelní komedie. Hrají: J. Hla-
váãová, P. Kostka, J. Satoransk˘.
31. 5. v 19.30 hod. • Politické hara-
‰ení aneb Bu-bu show
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

30. 4. • âarodûjnická DlaÏka - turnaj
v dívãí malé kopané v Pfierovû
21. - 23. 5. • Bambiriáda = dûtské
dny v Pfierovû v parku Michalov (ve
spolupráci s dal‰ími organizacemi) -
hry, soutûÏe, ukázky (hasiãi, konû, vo-
jáci, biologická stanice), stra‰ideln˘
les, stolní hry, ringocesta, vyjíÏìky na
lodích, koncerty, turnaj v ringu pro
dûti a mládeÏ.
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 • KVùTEN 2004

VÝJIMKY (dětský i krytý)
SO 15. 5. 10 - 15.30

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

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 - 20 13.30 - 15

Středa 15 - 20 6.30 - 7.30,  15 - 21 15 - 19 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) zavřeno 7.30 - 21
Úterý 14 - 20 (ženy) zavřeno 7.30 - 21
Středa 13 - 21 (muži) zavřeno 7.30 - 21
Čtvrtek zavřeno 12 - 20 (i protiproud) 13 - 21
Pátek zavřeno 12 - 20 (i protiproud) 10 - 18
Sobota zavřeno zavřeno zavřeno
Neděle zavřeno zavřeno zavřeno

SAUNA úterý zavřeno
středa zavřeno
čtvrtek zavřeno

MASÁŽE úterý zavřeno
středa zavřeno
čtvrtek zavřeno

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

30. 4. v 18.00 hodin • Akademie
k 30. v˘roãí zaloÏení DDM Atlas -
pod zá‰titou mûsta Pfierova, v hale
Genoservisu na V˘stavi‰ti v Pfierovû
1. 5. od 9.30 do 11.30 hod. • vy-
stoupení na Îerotínovû námûstí 
1. 5. • sjezd fieky Moravy
7. 5. od 15 hod. • Malování na hed-
vábí
15. 5. od 8. hod. • soutûÏ âlovûãe,
nezlob se
15. 5. • sjezd Divoké Orlice
31. 5. • Den dûtí v DDM Atlas

TANEâNÍ AKADEMIE
V nedûli 23. kvûtna pofiádá taneãní
‰kola HIT svou první taneãní akade-
mii. Uskuteãní se v sokolovnû Pfierov
v 18 hodin. Své umûní pfiedvedou
HIT BARBIE, HIT BABY, HIT JUNI-
OR, HIT CATZ. Informace: Agentura
HIT, Vûra Lakomá - 602 767 277,
581 219 455, vera.lakoma@agentura-
hit.cz, www.agentura-hit.cz

V˘stavy v galerii chrámu sv. Cyrila a Metodûje
V leto‰ním roce pfiipravila Pravoslavná církevní obec v Pfierovû projekt V˘-

stava - pouãení a potû‰ení. Jedná se o sérii v˘stav, které se postupnû po cel˘
rok budou uskuteãÀovat ve v˘stavních prostorách galerie chrámu sv. Cyrila
a Metodûje (b˘valá synagoga).

Od prosince loÀského roku do konce bfiezna roku leto‰ního probûhla v˘sta-
va originálÛ i reprodukcí ikon. Témûfi cel˘ duben bylo moÏné zhlédnout v˘-
stavu pfierovského amatérského fotografa Jana Palase pod názvem Dobr˘ ãlo-
vûk je‰tû Ïije? V mûsíci kvûtnu probíhá ve spolupráci s Technick˘m muzeem
v Brnû zajímavá v˘stava Ing. Jana Doubka mapující historii i technologii vû-
trn˘ch ml˘nÛ na na‰em území. V˘stava se bude konat od 30. dubna do 25. kvût-
na, vÏdy v úter˘, ãtvrtek a nedûli od 13 do 17 hodin a ve stfiedu od 10 do 17 ho-
din. Následovat budou dále v˘stavy k 80. v˘roãí existence pravoslavné
náboÏenské komunity v Pfierovû a v˘stava o archeologick˘ch nálezech z doby
Velké Moravy, která by se mûla uskuteãnit ve spolupráci s na‰ím pfiedním ar-
cheologem PhDr. Luìkem Galu‰kou a Moravsk˘m zemsk˘m muzeem. Podrob-
nosti o v˘stavách budou postupnû uvefiejÀovány v regionálním tisku.

Mgr. Libor Raclavsk˘

Budova pfierovského zámku
otevírací doba kvûten-fiíjen: stfieda

aÏ pátek 8-17, sobota, nedûle 9-17

do 2. 5. • Z pfiírÛstkÛ Muzea Ko-
menského v Pfierovû v roce 2003
do 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
do 25. 7. • Cestiãka do ‰koly... - nej-
krásnûj‰í ãeské a zahraniãní slabikáfie
8. 5. • Den otevfien˘ch dvefií - vstup
zdarma, 9-17 hodin, doprovodn˘ pro-
gram pro ná‰tûvníky
8. 5. - 19. 7. • Îivot v 19. století - ver-
nisáÏ 8. 5. na Den otevfien˘ch dvefií
8. 5. - 19. 7. • Obrazy a plastiky
19. století

Moravská ornitologická stanice
otevírací doba v kvûtnu: 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 kvûtnu:

úter˘ aÏ nedûle 9-17 hodin

do 31. 10. • Historické hodiny - v˘-
stava ze sbírek Muzea Komenského
v Pfierovû
1. 5. • Author ·ela marathon 2004
- maratón horsk˘ch kol
8. 5. • Musica Da Gamba - pásmo
historick˘ch písní a skladeb 14 hodin
16. 5. • Princ a chuìas - muzikál
v podání Divadla Dostavník Pfierov od
14 hodin
18. 5 - 30. 6. • Spolãení pro divadlo
a ‰erm TILIA (10, 12, 14 hodin) -
programy pro ‰koláky
22. 5. • Poslechnûte jak bejvávalo! -
loutkové divadlo Starost z Prostûjova,
od 14 hodin
29. a 30. 5. • Hradní jarmark - spe-
ciální vstupné, kyvadlová doprava
z Lipníka n. B.

HRAD HELF·T¯N

V rámci Projektu komunitního plánování mûsta Pfierova v sociální oblasti vy-
hla‰uje Mûstsk˘ úfiad Pfierov, Odbor sociálních sluÏeb a zdravotnictví a âesk˘ ãer-
ven˘ kfiíÏ - Oblastní spolek Pfierov v˘tvarnou soutûÏ se sociální problematikou
pro dûti a Ïáky ‰kol, pfied‰kolních a ‰kolsk˘ch zafiízení na území mûsta Pfierova.

I. kategorie - dûti z matefisk˘ch ‰kol
na téma: „MÁME SE RÁDI, A TAK
SI POMÁHÁME“

II. kategorie - Ïáci I. stupnû základ-
ních ‰kol, III. kategorie Ïáci II. stup-
nû základních ‰kol na téma: „UMÍ·
PODAT POMOCNOU RUKU?“

SoutûÏ potrvá od 1. kvûtna do
7. ãervna. Vyhodnocené soutûÏní prá-
ce budou vystaveny v kinû Hvûzda od
15. ãervna. Na zahájení v˘stavy budou
pfiedána ocenûní nejlep‰ích prací a ty
se stanou trvalou v˘zdobou domÛ
s peãovatelskou sluÏbou a Domova -
penzionu pro dÛchodce v Pfierovû.

SoutûÏ pro v˘tvarnû nadané dûti

Pozvánka na 6. loutkáfiské letnice
Ve dnech 15. a 16. kvûtna se Pfierov stane místem setkání amatérsk˘ch loutkáfiÛ
z celé republiky. „Pfiehlídka se koná pod zá‰titou starosty mûsta Pfierova, Soko-

la Pfierov a díky pfiispûní sponzorÛ, mediálních pfiíznivcÛ a pfiátel divadla Soko-

la Pfierov, kter˘m bych chtûla podûkovat. Pfierovské publikum bude mít letos pfií-

leÏitost zhlédnout pohádkové pfiedstavení Snûhurka a sedm trpaslíkÛ na‰eho

loutkového divadélka Ka‰párek. Vy‰kovsk˘ soubor Sokolík se pfiedstaví hrou Zví-
fiátka a loupeÏníci v úpravû pro maÀásky. Dále vystoupí soubor Sokola z Bzen-

ce a olomouck˘ loutkáfisk˘ soubor se známou pohádkou o Zlatovlásce,“ sdûlila
nám k programu principálka pfierovského divadélka Mgr. Marie Vefimifiovská.



1. 5. - 2. 5. v 17.30 hod. • SCO-
OBY - DOO 2: Nespoutané pfií-
‰ery - USA, komedie, dabing. Pfii-
‰li, vidûli, utekli… ReÏie: R. Gos-
nell. Hrají: F. Prince Jr., S. M. Gel-
lar, M. Liliard.
3. - 5. 5. v 17.30 hod. • 1. 5. -
4. 5. ve 20 hod. • KILL BILL 2 -
USA, akãní, titulky, premiéra. Pfie-
Ïila svou smrt ve svatební den
i ãtyfii roky kómatu. „Nevûsta“ se
vydává zavr‰it krvavou pomstu.
ReÏie a scénáfi: Q. Tarantino. Hra-
jí: U. Thurman, D. Carradine,
D. Hannah, M. Madsen.
6. - 12. 5. v 17.30 hod. • VAN
HELSING - USA, epicko-akãní
dobrodruÏn˘, titulky, premiéra.
Jediné jméno, ze kterého má zlo
strach! ReÏie a scénáfi: Stephen
Sommers. Hrají: H. Jackman,
K. Beckinsale, R. Roxburgh,
D. Wenham.
13. - 19. 5. v 17.30 hod. • SA-
MURAJ - Japonsko, historick˘/
/akãní, titulky, premiéra. Kultov-
ní reÏisér Takeshi Kitano oÏivuje
legendu o slepém ‰ermífii, bojují-
cím proti nespravedlnosti, sobe-
ctví a tyranii lidské zloby. Hrají:
T. Kitano, T. Asamo.
13. - 18. 5. ve 20 hod. • TAJEM-
NÉ OKNO - USA, thriller, titulky,
premiéra. Spisovatel. I v tomhle
povolání mÛÏe jít o Ïivot. V hlav-
ní roli Johnny Depp. ReÏie: D. Ko-
epp. Hrají: J. Depp, J. Turturro,
M. Bello, T. Hutton.
20. - 26. 5. v 17.30 hod. a 20. aÏ
25. 5. 20 hod. • POST COITUM
- âR, hofiká city komedie, premié-
ra. Post Coitum je filmem o vzta-
zích, z nichÏ se láska nevytratila,
protoÏe tam nikdy nebyla... a teì
bez ní nemÛÏe b˘t! ReÏie a scé-
náfi: J. Jakubisko. Hrají: F. Nero,
R. Krajão, L. Vondráãková, M. Bo-
ãanová, J. Langmajer.
27. 5. - 2. 6. v 17.30 hod. a 27.
5. - 1. 6. ve 20 hod. • UMUâENÍ
KRISTA - USA, drama, titulky,
premiéra. „Smutná je du‰e má aÏ
k smrti,“ fiekl JeÏí‰ Nazaretsk˘
a potom ode‰el zemfiít i za ty na-
‰e. Mel Gibson dopovûdûl Pfiíbûh
pfiíbûhÛ a drasticky pfievyprávûl
evangelium, abychom pochopili,
co v‰echno musel vytrpût za nás,
za hfií‰né. Hrají: J. Caviezel, M. Mor-
ganster, M. Belluci.

5. 5. ve 20 hod. • ANNIE HALL -
USA, hofiká komedie, titulky, pre-
miéra. „Annie a já jsme se roze‰li.
VÛbec to nechápu…“ UÏ první vû-
tou svého snímku shrnuje Woody
Allen jedno z klíãov˘ch témat té-
mûfi celé své tvÛrãí dráhy. âtyfimi
Oskary vyznamenaná komedie
z roku 1977. Hrají: W. Allen,
D. Keaton, S. Duvall.

12. 5. ve 20 hod. • IN AMERICA
- USA, pfiíbûh, titulky premiéra.
Nov˘ domov. Nov˘ Ïivot. Vidûno
oãima, kter˘m nic neunikne. Oãi-
ma jedenáctileté Christy je vyprá-
vûn pfiíbûh její irské rodinky, kte-
rá pfiijela hledat obÏivu i novou
budoucnost - In America. ReÏie:
J. Sheridan. Hrají: A. Morthon,
P. Considine, S. Boler, E. Boler.
19. 5. ve 20 hod. • ZTRACEN
V LA MANCHA - Velká Británie,
komedie/dokument, titulky, pre-
miéra.  ReÏisér Terry Gilliam v ut-
kání s vûtrn˘mi ml˘ny! Strhující
boj novodobého Don Quijota.
Hrají: T. Gilliam, J. Depp, J. Ro-
chefort, V. Paradise.
26. 5 ve 20 hod. • LIDSKÁ
SKVRNA - USA/SRN, drama, ti-
tulky, premiéra. Nebyla to jeho
první ani nejvût‰í láska - ale roz-
hodnû to byla láska poslední! An-
thony Hopkins a Nicole Kidman
mezi flashbacky, realitou, fobiemi,
traumaty a tichou labutí písní.
ReÏie: R. Benton. Kamera: J.-Y.
Escoffier. Hrají: A. Hopkins,
N. Kidman, E. Harris, G. Sinise.

2. 2. v 15 hod. • âERT A KÁâA
(âR) - animované pásmo pro nej-
men‰í diváky
9. 5. v 15 hod. • BRUNDIBÁ¤I
(âR) - animované pásmo pro nej-
men‰í diváky
16. 5. v 15 hod. • MY·Í KOâI-
âINY (âR) - animované pásmo
pro nejmen‰í diváky
23. 5. v 15 hod. • KÁËA A ·KU-
BÁNEK (âR) - animované pásmo
pro nejmen‰í diváky
30. 5. v 15 hod. • JAK STA¤E-
âEK MùNIL (âR) - animované
pásmo 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 KVùTEN 2004

13. - 27. kvûtna • AÈka ·vestková-Janeãková
Absolventka UMPRUM Uherské Hradi‰tû - obor malba v architektufie. Její

tvorba spoãívá pfieváÏnû v malbû a vytváfiení objektÛ z keramiky. Vynikají krá-
sou kombinace barev, pfiirozeností a jemnos-
tí a pfiitom tak jasnû vypovídají o svûtû, kter˘
nás obklopuje.
„Mou láskou je pfiíroda. Tvorba je odrazem

mého vnímání jejích promûn. Maluji obrazy

meditativní a odpoãívám pfii obrazech luã-

ních a lesních kvûtin. PonûvadÏ hlína je pfií-

rodní materiál, oslovila mû i keramika a ta-

ké tady hodnû ãerpám z pfiírody.“ (AÈka

·vestková-Janeãková)

„Bledule“ (olej na sololitu, 40 x 42 cm)

Uzávûrka pfií‰tího ãísla je ve ãtvrtek 13. kvûtna 2004

P¤EROVSKÉ LISTY - vydává Mûsto Pfierov, odpovûdná redaktorka Mgr. Eva ·afránková • Vychází jedenkrát za mûsíc • Náklad 20.700 v˘tiskÛ • Redakce: námûstí
T. G. Masaryka 2, 750 00 Pfierov, tel. 581 268 451, e-mail: eva.safrankova@mu-prerov.cz • Inzerce a grafická úprava: ELAN spol. s r.o. Pfierov, Dluhonská 96, tel.
581 225 393, fax 581 217 666, e-mail: studio@elan-prerov.cz  • Tisk: MAFRA a.s., Olomouc • Distribuce: âeská po‰ta, s. p. • Zaregistrováno Ministerstvem kultury âR
pod zn. MK âR E 13283 • Pfierovské listy na internetu: www.mu-prerov.cz - kategorie Pfierovské listy • zdarma do v‰ech domácností v Pfierovû a místních ãástech

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

Kvûten v Domeãku umûleck˘ch fiemesel
V druhé polovinû mûsíce kvûtna bude jiÏ tradiã-

nû vystavovat v Domeãku textilní v˘tvarnice Jana
Kubínová své originální odûvy. Autorka se zab˘vá
textilní tvorbou z pfiírodních materiálÛ (bavlna, len,
hedvábí) s pozitivním tiskem nebo s vyuÏitím kres-
by. Odûvy jsou jednoduch˘ch stfiihÛ, zaloÏeny pfie-
dev‰ím na v˘tvarném pojednání textilie. Znaãná ãást
tvorby je vûnována Ïenám s „nûjak˘m kilem navíc“.

Nebude chybût ani nabídka letních ta‰ek, klo-
boukÛ a baÈÛÏkÛ Zuzany Krajãoviãové.

10. - 21. kvûtna • Jifií Salajka
Malífi a grafik Jifií Salajka se narodil

1. záfií 1955 v Uherském Hradi‰ti, vystu-
doval pedagogickou fakultu - obor ãesk˘
jazyk a v˘tvarná v˘chova, pak pokraãoval
na v˘tvarn˘ch studiích v Brnû. V roce
1990 zaãíná vyuãovat na Gymnáziu
v Uherském Hradi‰ti. Tvorba Jifiího Sa-
lajky je zamûfiena na abstrakci, pfieváÏnû
se vûnuje grafické tvorbû, ale velmi zají-
mavé jsou také jeho malby a monotypy,
z nichÏ nûkteré jiÏ mohli náv‰tûvníci ga-
lerie Atrax vidût pfii souborn˘ch v˘stavách. Monotyp je technika, pfii které se
barva nanesená na desku otiskne na papír a autor ji pak dále v˘tvarnû zpraco-
vává. Od roku 1991 uspofiádal Jifií Salajka více neÏ 16 samostatn˘ch v˘stav, a to
jak na území na‰í republiky, tak i v Art Centrum Bridgwater v Anglii.

AÏ do poloviny mûsíce kvûtna bude pokraãovat v˘stava v˘tvarníka ZdeÀka
Moravce. Dále bude v tomto mûsíci v galerii vystavovat své akvarely v˘tvar-
ník Miroslav Dyl, kter˘ na nich zachycuje krásu Beskyd a Odersk˘ch vrchÛ ve
v‰ech roãních období. Zamûfiuje se na krásy krajiny, staré chalupy, ale tvofií
i záti‰í s kvûtinami. Kolekci keramiky pro rok 2004 bude vystavovat v˘tvarni-
ce z Pardubic Darja âejková, která s Minigalerii dlouhodobû spolupracuje.

Minigalerie Îerotín • Komenského 2, tel. 581 202 728

ãtvrtek 13. kvûtna v 16.30 hodin • Pravûké umûní - beseda s archeologem
Muzea Komenského Mgr. Ale‰em Drechslerem v Korvínském domû na Hor-
ním námûstí. RovnûÏ se zde mÛÏete pfiihlásit na poznávací zájezd do Hodoní-
na spojen˘ s prohlídkou nov˘ch kostelÛ jiÏní Moravy, konan˘ v sobotu 5. ãerv-
na (záloha ãiní 120 Kã).

Klub pfiátel v˘tvarného umûní


