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Setkání nejúspû‰nûj‰ích
ÏákÛ základních ‰kol

Hrad Helf‰t˘n patfií bezesporu k nejvyhledávanûj‰ím památ-
kov˘m objektÛm v na‰em kraji. Jak nás informovala správky-
nû hradu Mgr. Marcela Kleckerová, v loÀském roce dokonce
pfiedãil v poãtu náv‰tûvníkÛ ’pohádkov˘‘ hrad Bouzov.

PomÛÏete Helf‰t˘nu?

Konec ‰kolního roku b˘vá vÏdy spojen s hodnocením práce ÏákÛ.
Na den svátku dûtí 1. ãervna bylo pfiipraveno v Mervartovû síni Mu-
zea Komenského v Pfierovû setkání ÏákÛ pfierovsk˘ch základních ‰kol,
ktefií v tomto ‰kolním roce dosáhli vynikajících v˘sledkÛ nejen ve stu-
diu, ale i v rÛzn˘ch oborech umûleck˘ch, ve sportu, ãi úspû‰nû re-
prezentovali svou ‰kolu na olympiádách. Odmûnûní Ïáci se podepsa-
li do nové knihy nazvané Scholar (Ïák) a pfievzali jako ocenûní své
píle, talentu a nadání so‰ku a drobné dárky. Radost mûli z volné vstu-
penky na bazén a zimní stadion. Vedení mûsta by potû‰ilo, kdyby se
tato setkání stala v pfií‰tích letech tradicí.

pokraãování na stranû 2
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„Vzhledem k leto‰nímu nepfiízni-

vému poãasí byl venkovní bazén

otevfien aÏ 5. ãervna, pfiestoÏe na

letní sezonu jsme byli pfiipraveni jiÏ

30. dubna,“ potvrdil Franti‰ek Za-
pletal, správce plaveckého areálu.

„Na letní zprovoznûní venkovní-

ho bazénu se zamûstnanci pfierov-

ského plaveckého areálu zaãali pfii-

pravovat, podobnû jako loni, opût

jiÏ na konci pfiedcházejícího roku.

Provádûli jsme bûÏné opravy, zed-

nické a obkladaãské práce kolem

vlastního bazénu a pfiilehl˘ch pro-

stor. RovnûÏ na sociálním zázemí

venkovních prostor na Brabansku

byly provedeny nezbytné zednické

a malífiské práce. Jako kaÏdoroãnû

i letos jsme obnovili nátûry lavi-

ãek,“ sdûlil Franti‰ek Zapletal.
„Dobrou zprávou pro milovníky

vodních radovánek urãitû bude in-

formace o plánovaném roz‰ífiení

kapacity vodních ploch. Probíhá

v˘bûrové fiízení na vypracování

projektu a vypracování vlastní re-

alizace v˘stavby tobogánu, vífiivky

a vodních atrakcí, jako je napfiíklad

divoká fieka, klouzaãky a chrliãe

vody. Plochou, která je k tomu ur-

ãena, jsou prostory b˘valého mini-

golfu a ãást parkovi‰tû pfied ven-

kovním bazénem. Samozfiejmû

celá stavba by probûhla po eta-

pách,“ upfiesnil Franti‰ek Zapletal.
„ProtoÏe pfietrvávají obãasné

problémy s chováním nûkter˘ch

náv‰tûvníkÛ plaveckého areálu, za-

jistí letos zv˘‰en˘ dohled bûhem

prázdnin bezpeãnostní agentura

KEN, a to na celém bazénu vãetnû

travnat˘ch ploch a prostor Bra-

banska,“ informoval Franti‰ek Za-
pletal.

„Vzhledem se zmûnou DPH ve

srovnání s loÀsk˘m rokem byly na-

v˘‰eny k 1. ãervnu ceny hodinové-

ho vstupného pro dospûlé na 30 ko-

run, dûti do 15 let zaplatí 25 korun,

podobnû dÛchodci a lidé se ZPS.

Dûti do 6 let mají vstup zdarma.

Ceny celodenního vstupného zÛ-

staly zachovány na úrovni loÀské-

ho roku, to znamená dospûlí za-

platí 50 korun a dûti do 15 let

poloviãní vstupné,“ seznámil nás
s v˘‰í vstupného Franti‰ek Zapletal.
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Odmûnûní Ïáci Z· Trávník foto Miroslav Lakom˘

foto Jan âep

âervnové dny nám zatím nedaly pfiíleÏitost naladit se sku-
teãnû letnû. Odpovídá tomu i náv‰tûvnost plaveckého areá-
lu, kter˘ ve stejn˘ ãas loÀského roku byl v obleÏení právû dí-
ky t˘dny trvajícím vedrÛm.

Zajímalo nás, jak˘ byl poãátek se-
zony a co mohou náv‰tûvníci hra-
du oãekávat bûhem prázdninov˘ch
náv‰tûv.

„Sv˘m charakterem je Helf‰t˘n

více neÏ jiné hradní ãi zámecké ob-

jekty odkázán na pfiízeÀ poãasí. Pûk-

n˘ sluneãn˘ den je pro turisty dÛ-

leÏitûj‰í, neÏ jak˘koliv kulturní

program. RÛzná pfiedstavení pfiitáh-

nou náv‰tûvníky pouze k jednomu

termínu, av‰ak hrad potfiebuje kli-

entelu kaÏdodenní, která tak vyuÏi-

je sluÏby, jeÏ jsou pro náv‰tûvníky po

celou hlavní sezonu pfiipraveny den-

nû mimo pondûlí od 9 do 18 hodin.

PrÛbûÏné sledování náv‰tûvnosti

nám potvrdilo, Ïe právû leto‰ní stu-

den˘ duben a kvûten nás pfiipravil

oproti loÀskému roku za stejné ob-

dobí o deset tisíc náv‰tûvníkÛ.

Plánuje se roz‰ífiení plaveckého areálu

P¤ÍLOHA
Ïivotní prostfiedí
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Setkání nejlep‰ích ÏákÛ...

3. a 4. ãervence
po oba dny 9 - 19 hodin
PAST NA MEDVùDA
Sokolnické a lesnické slavnosti - poutav˘
celodenní kost˘movan˘  program

17. a 18. ãervence
sobota 9 - 19, nedûle 9 - 18 hodin
ZA âEST A KRÁLE
Ukázky Ïivota v obleÏeném hradû i v polním leÏení
dobyvatelÛ pfied hradem. Bitva v pfiíkopu, o hradní
bránu a na jednotliv˘ch nádvofiích hradu.

Pozvánka
na

HRAD
SOVINEC

PomÛÏete Helf‰t˘nu?
Odmûnûní Ïáci pfierovsk˘ch základních ‰kol:

Základní ‰kola J. A. Komenského Pfierov - Pfiedmostí: Katefii-
na Hufová (pfiírodovûdné soutûÏe, chemická olympiáda, recitaãní
soutûÏ), Martina KoutÀáková (matematické, pfiírodovûdné a zdra-
votnické soutûÏe, v˘borné studijní v˘sledky), Nikol Janeãková (v˘-
borné studijní v˘sledky, úãast v recitaãních, pûveck˘ch a taneãních
soutûÏích)

Základní ‰kola Pfierov, Za Ml˘nem: Phan Ho Van Anh - Aniãka
(v‰estrannû nadaná velmi pilná Ïákynû se vzorn˘m chováním), Jan
Pech (mimofiádnû nadan˘ nûmãináfi, úãastník konverzaãních sou-
tûÏí v nûmeckém jazyce), Tereza Fialová (vynikající sportovkynû -
plavkynû)

Základní ‰kola Pfierov, Îelatovská: Martin Bernard (vynikající
sportovec - atletika, volejbal, basketbal), Andrea Králová (vynika-
jící prospûch, v‰estrannû nadaná, pfiedev‰ím ve sportu - moderní
gymnastika, volejbal), Barbora Netesalová (v˘born˘ prospûch, re-
prezentace ‰koly ve sportovní gymnastice, úãast v pûveck˘ch a v˘-
tvarn˘ch soutûÏích)

Základní ‰kola Pfierov, Trávník: Alena Müllerová (v˘born˘ pro-
spûch, vynikající v˘sledky v atletice, volejbalu), Eva Zelová (vzor-
né chování a vynikající prospûch, úspû‰ná gymnastka), Lenka Po-
spí‰ilová (v˘born˘ prospûch, úãast v dûjepisn˘ch soutûÏích)

Základní ‰kola Pfierov, Svisle: Martin Vlach (v˘born˘ prospûch
a úspûch v matematické soutûÏi), Eli‰ka Hanáková (autorka loga
‰koly), Michaela Tabakoviãová (v˘born˘ prospûch a úspûch v bio-
logické soutûÏi)

Základní ‰kola Pfierov, U tenisu: Jan KoÏí‰ek (úspû‰ná repre-
zentace ‰koly v zemûpisn˘ch, fyzikálních, dûjepisn˘ch a jazyko-
v˘ch olympiádách), Ondfiej Ka‰par (úspû‰n˘ v kolektivních spor-
tovních soutûÏích, vyniká v matematick˘ch soutûÏích), Jifií Petr
(úspû‰ná reprezentace ‰koly ve sportovních soutûÏích - ‰achy
a v matematick˘ch, zemûpisn˘ch a dûjepisn˘ch olympiádách)

Základní ‰kola Pfierov, BoÏeny Nûmcové: Zbynûk Kremzer (ús-
pû‰ná reprezentace ‰koly v matematické, fyzikální, chemické a ze-
mûpisné olympiádû, pfiírodopisné soutûÏe)

Základní ‰kola Pfierov, Velká DláÏka: Martina Dfiímalová a Ane-
ta Navrátilová (úspû‰ná reprezentace ‰koly ve volejbale, atletic-
k˘ch soutûÏích, vynikající studijní v˘sledky)

Základní ‰kola a Matefiská ‰kola Pod Skalkou: Tereza Or‰ulí-
ková a Petra Skácelová (reprezentace ‰koly pfii taneãních vystou-
peních), Jan Valenta (reprezentace ‰koly na vefiejnosti pfii vystou-
peních a v pûveck˘ch soutûÏích)

Ukázka kováfiského fiemesla na Hefaistonu foto L. VyÀuchal

Odmûnûní Ïáci Z· Îelatovská foto Miroslav Lakom˘
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Pfiedpokládáme, Ïe ãerven se ‰kolními

v˘lety nám bilanci zlep‰í, av‰ak velkou

nadûji vkládáme do mûsícÛ ‰kolních

prázdnin a dovolen˘ch,“ sdûlila Marcela
Kleckerová. 

„V tomto období se také projevuje zv˘-

‰en˘ zájem zahraniãních turistÛ, pro

které máme pfiipraveny texty o historii

a stavebním v˘voji hradu v nûmãinû, ang-

liãtinû, francouz‰tinû, ital‰tinû, pol‰tinû,

ukrajin‰tinû, ru‰tinû a maìar‰tinû. Ve

ãtyfiech základních jazycích funguje také

hlasov˘ automat umístûn˘ ve vstupní

místnosti expozice umûleckého kováfiství.

PrÛvodcovská sluÏba je posílena o stu-

denty, takÏe pravidelné prohlídky s do-

provodem prÛvodce probíhají v pÛlhodi-

nov˘ch intervalech. Náv‰tûvníci absolvují

prohlídku hradu, expozici umûleckého ko-

váfiství a historickou mincovnu v suteré-

nu paláce. Volnû pak mohou vystoupit na

vyhlídku schodi‰Èové vûÏe na tfietím ná-

dvofií a potû‰it se v˘tvarnû a fiemeslnû za-

jímavou sbírkou historick˘ch hodin, in-

stalovanou ve v˘stavním sále na druhém

nádvofií,“ popsala zajímavosti, které ãeka-
jí na náv‰tûvníky hradu bûhem prohlídky.

„Z nejzajímavûj‰ích akcí hlavní leto‰ní

sezony bych chtûla upozornit pfiedev‰ím

na poãátek prázdnin, kdy od 3. do 6. ãer-

vence zde bude prÛbûÏnû vystupovat sou-

bor stfiedovûké hudby CODEX. Následují-

cí víkend 10. a 11. ãervence se pfiedstaví

vÏdy ve 13 a v 16 hodin skupina historic-

kého ‰ermu BUHURT. Od 3. do 7. srpna

zpfiíjemní náv‰tûvníkÛm pobyt pfiednes

historick˘ch skladeb v podání dûtského

souboru zobcov˘ch fléten VIVAT FLAUTO.

Urãitû s velk˘m zájmem budou uÏ tradiã-

nû turisté sledovat práci umûleck˘ch ko-

váfiÛ v prÛbûhu kurzÛ specializujících se

na tepání v mûdi a v˘robu kováfiského

a tepacího náfiadí, které se uskuteãní ve

dnech od 20. do 30. ãervence a od 10. do

20. srpna, a Kováfiského fóra, jeÏ se letos

koná v termínu od 21. do 26. srpna. V‰ech-

ny vyjmenované akce jsou pfiístupné ve-

fiejnosti bez pfiíplatku, tedy za základní

vstupné, které ãiní pro dospûlé 30 korun,

studenti a dÛchodci zaplatí 20 korun

a vstupenka pro dûti základních ‰kol má

hodnotu 10 korun. Dûti do 6 let mají vstup

zdarma. Za zv˘‰ené vstupné lze nav‰tívit

Hradní bál v sobotu 31. ãervence a Mezi-

národní setkání umûleck˘ch kováfiÛ He-

faiston, které se bude konat o víkendu

28. a 29. srpna. Pro skupinové náv‰tûvy je

moÏné domluvit ukázku loveck˘ch a vo-

jensk˘ch paln˘ch i chladn˘ch zbraní, se

kterou vystupuje Spolãení pro divadlo

a ‰erm Tilia v prÛbûhu cel˘ch prázdnin,“

zmínila se o nejzajímavûj‰ích akcích leto‰-
ní sezony Marcela Kleckerová.

„Ozvlá‰tnit náv‰tûvníkÛm pobyt na

hradû je pouze jedna stránka ãinnosti,

kterou správa hradu zaji‰Èuje. Tak roz-

sáhl˘ objekt, jak˘m je stfiedovûk˘ hrad,

v‰ak vyÏaduje stálou údrÏbu a opravy. Na

tûch se v prÛbûhu celé sezony podílejí ta-

ké brigádníci, z nichÏ ti nejvûrnûj‰í k nám

jezdí i dvacet let, nûktefií jiÏ se sv˘mi dût-

mi. PÛsobí zde v‰ak i stavební firmy, kte-

ré provádûjí staticko - zaji‰Èovací práce,

ãi‰tûní a spárování hradního zdiva. K nej-

rozsáhlej‰ím úkolÛm patfií v souãasnosti

dokonãení 2. etapy obnovy mohutné dû-

lové pozice, lidovû zvané hladomorna.

Projekãnû je pfiipraveno zastfie‰ení âerné

kuchynû. Obecnû prospû‰ná spoleãnost

Hrad Helf‰t˘n se znovu ujala my‰lenky

ãásteãného odlesnûní svahu na úpatí jiÏ-

ní linie hradeb. Vzrostlé náletové dfieviny

v souãasné dobû zakr˘vají témûfi úplnû

hradní komplex. Na toto téma správa

hradu dostává mnoho upozornûní z fiad

náv‰tûvníkÛ, ale i automobilistÛ projíÏ-

dûjících po nedaleké silnici. O moÏnosti,

mífie a zpÛsobu odlesnûní v‰ak musí roz-

hodnout pfiíslu‰né kompetentní orgány.

Ne vÏdy je moÏné pfiáním vefiejnosti vy-

hovût, av‰ak v˘voj tohoto pfiípadu slibu-

je, Ïe bude úspû‰nû vyfie‰en,“ zmínila se
Marcela Kleckerová o aktuálních pracích,
které je nutné realizovat v blízké budouc-
nosti. Správkynû hradu vyslovila pfiání,
aby hrad mohl pfiivítat i letos co nejvíce
náv‰tûvníkÛ. Pfiedev‰ím vysok˘ poãet spo-
kojen˘ch náv‰tûvníkÛ bude pro v‰echny,
ktefií usilují z nûj vytvofiit atraktivní cíl v˘-
letÛ, dokladem toho, Ïe jejich práce na
zvelebení hradu má nûjak˘ smysl, Ïe zde
najdete kulturní prostfiedí pro pfiíjemné
chvíle odpoãinku.

·af
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Dne 13. kvûtna 2004
Rada mûsta Pfierova po projednání

❖ povûfiila Odbor Ïivotního prostfiedí udûlováním souhlasu k zvlá‰tnímu uÏí-
vání vefiejného prostranství ve vlastnictví Mûsta Pfierova a stanovováním pod-
mínek ke zvlá‰tnímu uÏívání vefiejného prostranství ve smyslu ãlánku 5 OZV
ã. 3/2004, povûfiila jej ukládáním pokut a povûfiila odbor správní projednává-
ním pfiestupkÛ,

❖ doporuãila Zastupitelstvu mûsta Pfierova schválit uzavfiení smlouvy o po-
skytnutí dotací z „Programu podpory obnovy exteriéru objektÛ postaven˘ch
na území mûsta Pfierova“ takto:

- Vladimíru ·kodovi, bytem Pfierov, na celkovou obnovu uliãní fasády ob-
jektu Havlíãkova 31, Pfierov ve v˘‰i 45.000 Kã,

- Bc. Dagmar Polákové, bytem Pfierov, na obnovu ‰tukové v˘zdoby kordo-
nové fiímsy na uliãní fasádû objektu Komenského 23, Pfierov ve v˘‰i
20.000 Kã,

- Ing. Franti‰ku a Ing. Janû Schröpferov˘m, oba bytem Îelatovice, na cel-
kovou obnovu uliãní fasády objektu Blahoslavova 72/4, Pfierov ve v˘‰i
50.000 Kã,

❖ schválila pfiipojení Mûsta Pfierova k regionálnímu projektu INCORD v rámci
programu INTERREG III C jako partnera Olomouckého kraje a schválila úãast
Ing. Martina Kuãery a Ing. Pavla Galy na projektu, jako delegáty za Mûsto
Pfierov do pracovní skupiny,

❖ podala návrh Zastupitelstvu mûsta Pfierova schválit prominutí a odpis nedo-
bytné pohledávky Mûsta Pfierova za úpadcem Pfierovské strojírny a.s., v kon-
kurzu, ve v˘‰i 617.370,56 Kã a pfiíslu‰enství ve v˘‰i 523.017,34 Kã,

❖ neschválila zámûr Mûsta Pfierova - uspofiádání sportovní akce s názvem „Spor-
tuj s krajem“,

❖ podpofiila projekty „Evropsk˘ den bez aut“ (22. 9. 2004) a „Evropsk˘ t˘den
mobility“ (16. - 22. 9. 2004), povûfiila Komisi Ïivotního prostfiedí a zemûdûl-
ství zpracováním návrhu konkrétního zpÛsobu zapojení mûsta Pfierov do pro-
jektu EDBA a ETM a uloÏila pfiíslu‰n˘m odborÛm MûÚ poskytnout komisí
úãinnou souãinnost,

❖ nesouhlasila na základû doporuãení Komise Ïivotního prostfiedí a zemûdûl-
ství po projednání s realizací zámûru TûÏba písku Îeravice-Lapaã,

❖ schválila pfiijetí daru v maximální v˘‰i 500.000 Kã od spoleãnosti Pivovary
Staropramen a.s.,

❖ vzala na vûdomí pfiijetí finanãních darÛ na vydání reprezentativní obrazové
publikace ke 100. v˘roãí parku Michalov v Pfierovû a na zaji‰tûní doprovod-
ného kulturního programu od následujících subjektÛ takto: KAZETO spol.
s r.o., Pfierov, ve v˘‰i 20.000 Kã • SISKO spol. s r.o., Pfierov, ve v˘‰i 10.000 Kã
• PROFISTAV P¤EROV a.s., Pfierov, ve v˘‰i 5.000 Kã • PRINTES ATELIER
s.r.o., Pfierov, ve v˘‰i 4.000 Kã • TOMI-REMONT a.s., Prostûjov, ve v˘‰i
10.000 Kã • SKYVA s.r.o., Pfierov, ve v˘‰i 3.000 Kã • Ing. Josef Koláfi - PRINS,
Pfierov, ve v˘‰i 3.000 Kã • Vodovody a kanalizace Pfierov, a.s., ve v˘‰i 3.000 Kã
• Pavel Konviãka, Pfierov, ve v˘‰i 5.000 Kã • SATES MORAVA, spol. s r.o., Va-
la‰ské Mezifiíãí, ve v˘‰i 10.000 Kã • V‰eobecná stavební Pfierov, spol. s r.o.,
Pfierov-Pfiedmostí, ve v˘‰i 5.000 Kã • Jaroslav âermák - KEN, Pfierov, ve v˘-
‰i 5.000 Kã • Stfiedomoravské stavby s.r.o., Pfierov, ve v˘‰i 5.000 Kã • Kabe-
lová televize Pfierov, a.s., Pfierov, ve v˘‰i 5.000 Kã • EDEN s.r.o., Brno, ve v˘-
‰i 15.000 Kã • âeská spofiitelna, a.s., Praha, ve v˘‰i 15.000 Kã • Dalkia âeská
republika, a.s., Ostrava, ve v˘‰i 30.000 Kã,

❖ schválila poskytnutí dotace ve v˘‰i 6.000 Kã âeskému svazu vãelafiÛ - Okres-
ní v˘bor Pfierov, na ãinnost s dûtmi a mládeÏí v roce 2004,

❖ schválila poskytnutí dotace ve v˘‰i 6.000 Kã âeskému rybáfiskému svazu -
Místní organizace Pfierov, na ãinnost s dûtmi a mládeÏí v roce 2004,

❖ povûfiila Ing. Pavla Suchánka, fieditele Technick˘ch sluÏeb mûsta Pfierova,
komplexním zaji‰tûním nákupu techniky pro svoz odpadu z ko‰Û ve mûstû
Pfierovû v celkovém finanãním objemu cca 1.500 tis. Kã z prostfiedkÛ orga-
nizace,

❖ schválila poskytnutí finanãního pfiíspûvku ve v˘‰i 30.000 Kã pro zaji‰tûní úãas-
ti divadelního souboru DOSTAVNÍK na národních pfiehlídkách divadelních
souborÛ,

❖ uloÏila Technick˘m sluÏbám mûsta Pfierova realizovat opravu ãásti komuni-
kace v ul. Teliãkova v Pfierovû II - Pfiedmostí, v objemu cca 500.000 Kã.

Dne 25. kvûtna 2004
Zastupitelstvo mûsta Pfierova po projednání

❖ schválilo pofiízení zmûny ã. 64/04 Územního plánu sídelního útvaru Pfierov
„Penãice - sportovi‰tû“, za úãelem zmûny funkãního vyuÏití ãásti plochy ur-
ãené pro louky a pastviny, která je souãástí prvkÛ územního systému ekolo-
gické stability, a plochy technické vybavenosti na návrhovou plochu pro spor-
tovní zafiízení a areály (S1),

❖ schválilo realizaci investiãní akce „Stavební úpravy objektu Palackého 25,
Pfierov“.

Dne 3. ãervna 2004
Rada mûsta Pfierova po projednání

❖ vzala na vûdomí, Ïe nejvhodnûj‰í nabídkou na zaji‰tûní dodávky 80 ks PC je
nabídka od spoleãnosti AUTOCONT CZ a.s. Pfierov za nabídkovou cenu
1,886.435 Kã vã. DPH,

❖ souhlasila s realizací návrhÛ opatfiení v Integrovaném dopravním systému
(dále IDS) v Pfierovû k termínu 1. 7. 2004,

❖ doporuãila Zastupitelstvu mûsta Pfierova schválit uzavfiení smlouvy o po-
skytnutí dotací z „Programu podpory obnovy exteriéru objektÛ postaven˘ch
na území mûsta Pfierova“ takto:

- STS Pfierov a.s., se sídlem Pfierov, na celkovou uliãní fasády objektu Bla-
hoslavova 71/2, Pfierov ve v˘‰i 40.000 Kã,

❖ podala návrh Zastupitelstvu mûsta Pfierova schválit v roce 2005 financování
akcí v celkové v˘‰i 30 mil. Kã na základû Spoleãného regionálního operaãní-
ho programu (SROP):

- stavební úpravy na hfii‰ti Z· Trávník Pfierov,
- regenerace a revitalizace zámku v Pfierovû - IV. etapa - obnova vnûj‰í fa-

sády vãetnû v˘plní otvorÛ,
- úprava parteru Îerotínova námûstí v Pfierovû - 2. etapa realizace.

V˘bûr z usnesení Rady a Zastupitelstva mûsta Pfierova

JiÏ druhé setkání pûtasedmdesátníkÛ
JiÏ podruhé v tomto roce pfiipravili ãlenové komise pro obãanské záleÏi-

tosti slavnostní posezení obãanÛ na‰eho mûsta, ktefií v roce 2004 slaví své
pûtasedmdesáté narozeniny. Ve velkém sále Mûstského domu se druhou
ãervnovou stfiedu se‰lo sto osm jubilantÛ, ktefií pfii této pfiíleÏitosti pfievza-
li z rukou starosty mûsta Jindfiicha Valoucha, místostarostÛ Eleny Gramb-
liãkové, ZdeÀka Boháãe, Jifiího Lajtocha a tajemníka mûstského úfiadu Ji-
fiího Bakalíka dárkové balíãky.

Kulturní vystoupení pfiipravili Ïáci Základní ‰koly Za Ml˘nem, ktefií osla-
vencÛm dokázali, Ïe si zaslouÏí pfiední umístûní v pûveck˘ch a hudebních
soutûÏích. K poslechu i tanci zahrála skupina MINI. ProtoÏe zájemcÛ z fiad
pûtasedmdesátníkÛ je kaÏd˘m rokem více, na 22. záfií je pfiipraveno je‰tû
jedno setkání.

Mûsto Pfierov zve na

zasedání Zastupitelstva mûsta Pfierova,
které se bude konat

ve ãtvrtek 26. srpna 2004 v 15 hodin
ve velkém sále Mûstského domu v Pfierovû

Pozvánka

foto Jan âep
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Pfierovská radnice uvedla do zku‰ebního provozu na soci-
álním odboru kamerov˘ systém. Nûkomu by se to mohlo je-
vit jako zbyteãné pl˘tvání penûzi. Na názor jsme se zeptali
Ing. Milo‰e Adama, vedoucího oddûlení informatiky z kan-
celáfie tajemníka.

Pracovnice na odboru sociálních dávek hlídá kamerov˘ systém

„Na mnoha místech v republice

do‰lo k brutálnímu napadení pra-

covnic odborÛ sociálních dávek.

V Pfierovû situace sice tak drama-

tická není, ale rovnûÏ jsme zazna-

menali fyzické napadení pracovnic.

Strkání do pracovníkÛ nûkter˘ch

odborÛ radnice, vyhroÏování a urá-

Ïení sice není zatím bûÏn˘m jevem,

ale stává se,“ sdûlil Milo‰ Adam.
„Pracovnice jsou zbyteãnû ve

stresu, logicky mají obavy o svou

bezpeãnost pfii nûkter˘ch konflikt-

ních situacích. Ostatní klienti ãeka-

jící na obslouÏení jsou svûdky tûch-

to stfietÛ a i u nich stoupá nervozita.

Postavit do kaÏdé kanceláfie a na

chodby mûstského stráÏníka pro za-

ji‰tûní klidu je nereálné. Navíc uni-

ilustraãní foto

OkruÏní kfiiÏovatka na ul. Komenského foto Jan âep

formovan˘ ãlovûk by zbyteãnû jitfiil

atmosféru,“ vysvûtlil Milo‰ Adam.
„Radnice volila postup zdoku-

mentování ve‰keré ãinnosti na kri-

tick˘ch místech kamerov˘m systé-

mem. Po celou pracovní dobu je

ve‰kerá ãinnost na vybran˘ch mís-

tech nahrávána a v pfiípadû potfie-

by je nahrávka jako dÛkazní mate-

riál k dispozici orgánÛm fie‰ícím

pfiestupky nebo orgánÛm ãinn˘m

v trestním fiízením. Kamery jsou

nastaveny tak, aby nesnímaly do-

kumenty nebo obrazovky poãítaãÛ,

kde by se mohly objevit osobní

údaje a tak nehrozí ani jejich únik,

nebo zneuÏití. Pracovnice odboru

sociálních dávek, ale i klienti, kte-

fií na odbor pfiicházejí, jsou infor-

mováni o tom, Ïe se ve‰keré ãin-

nosti nahrávají a nahrávky archi-

vují. Pracovnice získávají na klidu

a klienti mají jistotu, Ïe v pfiípadû

konfliktní situace je k dispozici ob-

jektivní záznam. ObãanÛm, ktefií

své záleÏitosti vyfiizují v pohodû,

kamery nevadí, pracovnice odboru

sociálních dávek rády oÏelí ãást

soukromí a ti, ktefií pfiicházejí vy-

volat konflikt se musí smífiit s tím,

Ïe jejich jednání bude zaznamená-

no,“ vyhodnotil Milo‰ Adam.
·af

OkruÏních kfiiÏovatek je nûkolik
typÛ, zamûfime se na ty nejvíce pou-
Ïívané, tzv. malé okruÏní kfiiÏovatky.
Ty mají jeden pruh na okruhu
a zpravidla jeden pruh na vjezdu
i v˘jezdu z okruÏní kfiiÏovatky.
Stfiední ostrov mají proveden vût‰i-
nou fyzick˘, nejãastûji ozelenûn˘.

Porovnáme-li dÛvody v˘stavby ne-
bo pfiestavby prÛseãné kfiiÏovatky (se
ãtyfimi rameny) nebo stykové (se tfie-
mi rameny) na kfiiÏovatku okruÏní
dojdeme k následujícímu: prÛseãná
nebo styková kfiiÏovatka je ménû ka-
pacitní, neÏ obdobná kfiiÏovatka
s usmûrnûním dopravy pomocí ost-
rÛvkÛ. Ta je v‰ak stále schopná pfie-
vést ve stejném ãase men‰í mnoÏství
dopravy, neÏ okruÏní nebo svûtelnû
fiízená kfiiÏovatka. Svûtelná kfiiÏo-
vatka má v‰ak provozní náklady vy‰-
‰í, neÏ kfiiÏovatka okruÏní.

Také z hlediska chodcÛ je v˘stav-
ba okruÏních kfiiÏovatek v˘hodná -
umístûní pfiechodu u prÛseãné a sty-
kové kfiiÏovatky mnohdy není moÏ-
né provést v místû, kde je nejpotfieb-
nûj‰í. U okruÏní kfiiÏovatky je moÏné
provedení pfiechodÛ v blízkosti kfii-
Ïovatky, ãímÏ se zkracuje docházko-
vá vzdálenost pû‰ích. Neusmûrnûnou

kfiiÏovatkou mohou jet vozidla vy‰‰í
rychlostí, pfii prÛjezdu okruÏní kfii-
Ïovatkou jsou rychlosti omezené
a chodec je tedy ménû ohroÏen.

I z pohledu fiidiãe je moÏné okruÏ-
ní kfiiÏovatky hodnotit kladnû - pfii
vjezdu do kfiiÏovatky jsou v‰ichni fii-
diãi na vedlej‰í a musí dávat pfied-
nost pouze vozidlÛm jedoucím zle-
va. To vede k niÏ‰í psychologické
zátûÏi fiidiãe. Také ãekací doby na

vjezdech nejsou u okruÏních kfiiÏo-
vatek ve vût‰inû pfiípadÛ tak dlouhé,
jako u ostatních typÛ kfiiÏovatek.

OkruÏní kfiiÏovatky jsou vhodn˘m
fie‰ením i pfii kfiíÏení více, neÏ ãtyfi
vûtví silnic. Propojení v‰ech vjezdo-
v˘ch a v˘jezdov˘ch vûtví není pro-
blematické, proto ãasto slouÏí jako
smyãky vozidel hromadné dopravy
ve mûstech ãi obcích. OkruÏní kfii-
Ïovatka v‰ak neumoÏÀuje preferen-
ci hromadné dopravy. Jsou vhodné
i pro otáãení ostatních vozidel.

Pro vozidla s nadrozmûrn˘m ná-
kladem mÛÏe b˘t prÛjezd okruÏními
kfiiÏovatkami komplikovanûj‰í. Ve
vût‰inû pfiípadÛ je v‰ak moÏné jej
zvládnout pfii doãasném vylouãení
ostatní motorové dopravy a usmûr-
nûním pû‰ích (kvÛli jejich bezpeã-

nosti). V pfiípadû ãastého prÛjezdu
vozidel s nadrozmûrn˘m nákladem
okruÏní kfiiÏovatkou je moÏné jed-
notlivé parametry kfiiÏovatky této
skuteãnosti pfiizpÛsobit.

KfiiÏovatky ve mûstech se spolu-
podílejí na utváfiení mûstského
a uliãního prostoru a tuto skuteã-
nost je proto nutné zohlednit. U kfii-
Ïovatek s ostrÛvky je moÏné tyto ost-
rÛvky osadit zelení - kefie, stromky,
kvûtiny, do stfiedového ostrovu je
moÏné vloÏit prvek charakterizující
mûsto ãi obce (lázeÀské mûsto ka‰-
nu ãi fontánu s vodotryskem, pfií-
stavní mûsto kotvu…).

V˘hody a nev˘hody jednotliv˘ch
druhÛ kfiiÏovatek je nutné pfii reali-
zaci ãi pfiestavbû kfiiÏovatky zváÏit
a posoudit z hlediska motorové, pû-
‰í i cyklistické dopravy. Pfiesto na
otázku proã stavût malé okruÏní kfii-
Ïovatky jiÏ mÛÏeme odpovûdût: jsou
vhodné v‰ude tam, kde je potfieba
sníÏit rychlost, zv˘‰it bezpeãnost,
zlep‰it podmínky pro pû‰í a cyklis-
ty… OkruÏní kfiiÏovatky mohou ta-
ké kromû zmiÀovan˘ch v˘hod zastat
mnoho dal‰ích funkcí (zklidÀující,
tvofiit brány do mûst ãi do center…),
touto tematikou se budeme zab˘vat
v pfií‰tím ãlánku, kter˘ bude mít ná-
zev OkruÏní kfiiÏovatky - v˘znamn˘
prvek zklidÀování ve mûstech. Po-
drobnûj‰í informace s touto temati-
kou najdete na na‰ich webov˘ch
stránkách www.cdv.cz.

kontakty: simonova@cdv.cz
janata@cdv.cz

OkruÏní kfiiÏovatky jsou v poslední dobû moderním a ãas-
to pouÏívan˘m fie‰ením problematick˘ch dopravních úsekÛ.
Kdy a za jak˘ch okolností je jejich realizace vhodná? Jak jsou
v˘stavbou okruÏní kfiiÏovatky ovlivnûni jednotliví úãastníci
silniãního provozu? Odpovûì na tyto otázky najdete v ná-
sledujícím ãlánku Ing. Evy Simonové a Martina Janaty.

OkruÏní kfiiÏovatky - ano ãi ne?
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„Provoz autobusového nádraÏí

napojeného na krajskou silnici

III. tfiídy sedmnácti v˘jezdy, je moÏ-

n˘ pouze pfii maximální ohledupl-

nosti v‰ech úãastníkÛ silniãní do-

pravy. KdyÏ se v krátkosti pokusíme

vyjmenovat alespoÀ zásadní problé-

my, patfií sem bezesporu zaji‰tûní

bezpeãnosti provozu oddûlením ko-

munikace tfietí tfiídy od plochy au-

tobusového nádraÏí, reorganizace

a modernizace autobusového ná-

draÏí, koordinace se stavbou budou-

cího prÛtahu mûstem, myslíme pro-

pojení kfiiÏovatky Velké Novosady -

Komenského - Kojetínská s kfiiÏo-

vatkou ulic gen. ·tefánika - Dury-

chova. RovnûÏ souãasná situace pro

chodce i fiidiãe v prostoru Hyperno-

vy je alarmující,“ popsala stávající si-
tuaci Ing. Milena Slováãková z od-
boru rozvoje.

„AlespoÀ provizorní fie‰ení pfiipra-

vuje urychlenû odbor majetku mûs-

ta. Zaji‰Èujeme projektovou doku-

mentaci rekonstrukce autobusového

nádraÏí, která by splÀovala poÏa-

davky na kulturní a bezpeãn˘ pro-

voz. Samozfiejmostí je také stavba

pfiimûfienû velké odbavovací budovy

souãasnû s asymetrick˘m zastfie‰e-

ním podélnû otoãen˘ch peronÛ

Autobusové nádraÏí umístûné v blízkosti vlakového nádraÏí
nevyhovuje nejen z hlediska pohodlí cestujících, ale pfiedev‰ím
odporuje zásadám bezpeãnosti provozu. OhroÏuje jak úãast-
níky silniãního provozu, tak chodce, ktefií se zde pohybují.

Doãkají se Pfierované nového autobusového nádraÏí?
vé a spla‰kovém kanalizace, úpravu

vefiejného osvûtlení, doplnûní mûst-

sk˘m mobiliáfiem a také nezbytná

dosadba vzrostlé zelenû. V˘sledkem

je odhad nákladÛ na tuto investici ve

v˘‰i 55 milionÛ korun. Obec i kraj

jsou ale povinni ze zákona o obcích

a krajích zajistit uspokojování potfieb

sv˘ch obãanÛ, mezi které dopravní

obsluÏnost a ochrana zdraví obyva-

tel bezesporu patfií. Budeme hledat

v‰echny moÏnosti, jak zajistit peníze

na realizaci celého zámûru. Na‰i sna-

hu podporuje i v˘sledek ankety Jak
dál v Pfierovû, fiekni, obãane, která se

uskuteãnila v na‰em mûstû v loÀ-

ském roce. VÏdyÈ vyhodnoceno pod-

le ãetnosti odpovûdí, byla oprava au-

tobusového nádraÏí jmenována

obãany na prvním místû,“ zdÛrazni-
la Milena Slováãková pfiínos této in-
vestice pro obãany mûsta.

·af

a jedním vjezdem a jedním v˘jezdem

z autobusového nádraÏí. Objekt od-

bavovací budovy je rozdûlen na dvû

ãásti motivem atria, vzniklého pro-

lomením plného zastfie‰ení a zadní

uzavírací stûny. Objekt tvofií západ-

ní ãást budovy, která obsahuje drob-

né nájemné obchody, rychlé obãer-

stvení a vefiejné WC. Atrium, jako

zastfie‰ené roz‰ífiení hlavního pero-

nu, nahrazuje odbavovací halu. Na

v˘chodû navazuje na atrium pro-

vozní ãást. Obsahuje prostory pro ve-

fiejnost s ãekárnou, informacemi, po-

kladnou a úschovnou zavazadel.

Dále zde najdeme nezbytné zázemí

pro dopravce a dispeãera,“ popsala
podobu nového autobusového ná-
draÏí Milena Slováãková.

„S touto jednoduchou pfiedstavou

souvisí ale celá fiada vyvolan˘ch in-

vestic, aÈ uÏ jde o pfieloÏky inÏen˘r-

sk˘ch sítí, stavbu nov˘ch stok de‰Èo-

Odbavovací budova - pfiístup od Ïelezniãní stanice Odbavovací budova - atrium

Souãástí auditu bylo posouzení
vlastního systému mûstské hromad-
né dopravy a pfiímûstské autobusové
dopravy z hlediska trÏeb, poãtu pfie-
praven˘ch osob, nabídky poãtu spo-
jÛ, zhodnocení financování provozu
MHD v Pfierovû. Byl vyhodnocen
pfiedpokládan˘ v˘voj nákladÛ v roce
2004 a návrhy moÏn˘ch opatfiení pro
úsporu a zv˘‰ení finanãních pfiíjmÛ
do mûstské pokladny. Na v˘sledky au-
ditu jsme se zeptali Ing. Ladislava
Stískala z odboru rozvoje.

„Pokud bychom chtûli srovnat

meziroãní období leden aÏ duben

v letech 2002, 2003 a 2004, mÛÏeme

konstatovat, Ïe poklesl celkov˘ po-

ãet cest v systému MHD zhruba

o 2,5 %. Nejvût‰í úbytek nastal

u zlevnûn˘ch jízdních dokladÛ a dá-

le ãtvrtletních dokladÛ obãansk˘ch.

Naopak byl zaznamenán nárÛst jed-

notliv˘ch jízd, coÏ odpovídá zmûnû

jejich funkce, protoÏe cestující mo-

hou na jednu jízdenku pfiestoupit na

více spojÛ v rámci její ãasové plat-

nosti.

Na základû anal˘zy auditorské fir-

my se rada na svém ãervnovém jed-

nání rozhodla, Ïe k 1. ãervenci 2004

bude zru‰ena linka ãíslo 8, která

v souãasné dobû slouÏí pfiedev‰ím tû-

lesnû postiÏen˘m obãanÛm a obslu-

ha je zaji‰tûna CITY busem s v˘suv-

V dubnu leto‰ního roku byl firmou UDI Morava proveden
audit Integrovaného dopravního systému v Pfierovû, kter˘
byl zaveden v plném rozsahu k 1. lednu leto‰ního roku.

Audit integrovaného dopravního systému
v Pfierovû ukázal moÏné úspory

nou plo‰inou. Je málo vyuÏívaná,

dennû tímto autobusem jezdí okolo

190 cestujících. Autobus bude zaãle-

nûn do kurzu jiné linky, coÏ bude

mít minimální dopad na celkovou

dopravní obsluÏnost. Toto opatfiení

pfiinese do konce tohoto roku úspo-

ru zhruba 600 tisíc korun a kaÏd˘

dal‰í rok 1,2 milionu korun,“ zmínil
se o první úpravû Ladislav Stískal.

„Dále k 1. ãervenci leto‰ního ro-

ku u linky MHD ãíslo 5 se zavede

v rámci letního jízdního fiádu pra-

videln˘ patnáctiminutov˘ celoden-

ní interval. Pfii realizaci tohoto

opatfiení v dobû prázdnin od 1. ãer-

vence do 30. srpna se u‰etfií dal‰ích

150 tisíc korun, coÏ v celkovém

souãtu znamená úsporu 750 tisíc

korun do konce tohoto roku. V prÛ-

bûhu letních mûsícÛ bude rozhod-

nuto, zda se zmûna ãasového inter-

valu u linky ãíslo 5 ponechá i do bu-

doucna,“ sdûlil Ladislav Stískal.
„Proveden˘ audit obsahuje dal‰í

návrhy a doporuãení smûfiující k fi-

nanãním úsporám. Jedná se napfií-

klad o moÏném rozdûlení stávající

zony ãíslo 51 na dvû, posouzení zv˘-

‰ení pfiíjmÛ úpravou tarifÛ a posou-

zení stávajících jízdních fiádÛ u nû-

kter˘ch linek. Dal‰í úpravy cen se

zvaÏují smûrem k obãanÛm star‰ích

70 let. Tato úprava je navrÏena ve

více variantách, jedná se buì o za-

vedení zlevnûného jízdného nebo za-

vedení obãanského jízdného. Uva-

Ïuje se také o úpravû ceny Senior

pasu. KaÏdá tato úprava pfiedstavu-

je citliv˘ sociální krok, kter˘ musí

b˘t projednán v pfiíslu‰n˘ch orgá-

nech mûsta,“ zdÛraznil Ladislav
Stískal.

·af
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V orchestru mlad˘ch Evropské
unie, kter˘ obstaral hudební pro-
gram v Konzerthausu v Berlínû,
jsme mohli zaznamenat mladého
ãeského umûlce, pfierovského vio-
loncellistu Ondfieje Kratochvíla. Po
jeho návratu z Berlína jsem Ond-
rovi poloÏila nûkolik otázek.
Jaká je historie Orchestru mlad˘ch
Evropské unie?

Tento orchestr jiÏ 25 let sdruÏu-
je pfiibliÏnû 140 nejlep‰ích mlad˘ch
hudebníkÛ ze zemí Evropské unie
ve vûku od 14 do 24 let. Jako jedin˘
byl zaloÏen rozhodnutím Evrop-
ského parlamentu a patronát nad
orchestrem pfievzali pfiedsedové
vlád ãlensk˘ch zemí EU. V˘zna-
mem a kvalitou patfií k nejlep‰ím
orchestrÛm tohoto typu na svûtû.
Stát se ãlenem prestiÏního hudeb-
ního tûlesa nepochybnû není jed-
noduché. Co pfiedcházelo tvému
pfiijetí do orchestru?

Úãastnil jsem se nároãného v˘-
bûrového fiízení, které se konalo
formou dvoukolového konkurzu
pofiádaného brnûnskou agenturou
ARS koncert. To si vyÏádalo nûkoli-
kamûsíãní pfiípravu. Hráãi z âeské
republiky se jej mohli zúãastnit po-
prvé právû díky jejímu zaãlenûní do
EU v leto‰ním roce. Porotu tvofiili
‰éfdirigent orchestru Vladimír Ash-
kenazy a ‰piãkoví pedagogové Krá-
lovské akademie hudby v Lond˘nû,
ktefií s tímto orchestrem úzce spo-
lupracují.

Jaké byly stanoveny podmínky pro
úãastníky konkurzu, na které ná-
stroje a v jakém poãtu se mohli
uchazeãi pfiihlásit?

Konkurz byl urãen pro hráãe na
v‰echny nástroje symfonického or-
chestru s v˘jimkou klavíru a poãet
uchazeãÛ nebyl omezen. V âeské
republice se jej zúãastnilo ãtyfiicet
kandidátÛ, pfiiãemÏ pfii v˘bûrovém
fiízení v Bruselu uspûli dva uchaze-
ãi. Hráãi jsou vybíráni vÏdy pouze
na jednu koncertní sezonu a své
dal‰í pÛsobení v orchestru si musí
obhájit opûtovn˘m absolvováním
konkurzu.
Vzhledem k tvému úspû‰nému pfii-
jetí se dá pfiedpokládat, Ïe urãitû
má‰ jiÏ nûjaké dfiívûj‰í zku‰enosti
s orchestrální hrou.

První zku‰enosti jsem sbíral jiÏ
jako Ïák Základní umûlecké ‰koly
Bedfiicha Kozánka v Pfierovû pod
vedením mojí první uãitelky Marie
PajÛrkové. Pozdûji jako posluchaã
Janáãkovy konzervatofie v Ostravû
jsem hrál nejprve v komorním
a pozdûji symfonickém orchestru,
kde v souãasnosti pÛsobím jako ve-
doucí violoncellové skupiny. Po-
slední dva roky jsem se úãastnil
rovnûÏ prázdninov˘ch kurzÛ s me-
zinárodními orchestry.
Co obná‰í pfiíprava na takov˘ kon-
cert, pfiípadnû koncertní turné?

Pochopitelnû jsou to intenzivní
zkou‰ky formou soustfiedûní. Na
koncert v Berlínû bylo nutné na-

studovat témûfi dvouhodinov˘ pro-
gram bûhem ãtyfi dnÛ. Koncertní-
mu turné je vûnován ponûkud vût-
‰í ãasov˘ prostor.
Na co se pfiipravuje‰ v nejbliÏ‰ích
mûsících?

V prÛbûhu nadcházejících prázd-
nin to bude ãtrnáctidenní soustfie-
dûní v italském Bolzanu a následnû
ãtyfit˘denní koncertní turné po Ev-
ropû, konkrétnû nav‰tívíme pobalt-
ské státy, Nûmecko a Skandinávii.

Pfiipravuje se rovnûÏ koncertní zá-
jezd do Japonska. Ve‰keré náleÏi-
tosti s tím spojené, to znamená
ubytování, strava a doprava, jsou
hrazeny z fondÛ EU, takÏe kdyÏ
k tomu pfiipoãtu neocenitelné zku-
‰enosti a moÏnost dal‰ích kontak-
tÛ, je to pro mne lákavûj‰í neÏ fi-
nanãní honoráfi.
Pfií‰tím rokem zakonãí‰ své ‰esti-
leté studium na Janáãkovû kon-
zervatofii v Ostravû. Urãitû pfie-

m˘‰lí‰, jak bys nejlépe zhodnotil
své nadání a schopnosti. Jaké má‰
plány do budoucna?

Jsem velice rád, Ïe mohu studo-
vat na Janáãkovû konzervatofii v Os-
travû. Znaãnou mûrou k mojí spo-
kojenosti pfiispívá mÛj profesor -
vynikající violoncellista, Mgr. Jifií
Hanousek, kterého nepfiestávám
obdivovat. Je pro mû vzorem nejen
jako pedagog, ale váÏím si ho i pro
jeho charakter jako ãlovûka. Po ab-

solutoriu konzervatofie bych u nûj
chtûl je‰tû chvíli setrvat a ve studiu
pokraãovat na Ostravské univerzitû.
VytouÏen˘m cílem mého snaÏení
bude uplatnit se a uÏivit v oboru. Na
kariéru sólisty pfiíli‰ nepom˘‰lím,
láká mû spí‰e práce pedagoga.

Dûkuji za rozhovor a pfieji úspû‰-
nou umûleckou i pedagogickou
dráhu.

Eva ·afránková

Pfierovsk˘ violoncellista se stal ãlenem
prestiÏního orchestru mlad˘ch umûlcÛ

Vstup âeské republiky a dal‰ích zemí do Evropské unie
v kvûtnu byl spojen s fiadou kulturních akcí konan˘ch pfii této
pfiíleÏitosti. Mimo jiné jsme mûli moÏnost sledovat v pfiímém
pfienosu slavnostní koncert, kter˘ odvysílala nûmecká televiz-
ní stanice ZDF z Berlína a Var‰avy takfika do celé Evropy.

Ondfiej Kratochvíl pfii konkurzu

foto www.gjs.cz

V t˘dnu od 7. do 11. ãervna mûnili studenti Gym-
názia Jakuba ·kody pod vedením uãitelÛ v˘tvarné
v˘chovy Heleny Netopilové a Igora Fojtíka ponur˘
‰ed˘ podjezd v Pfierovû-Pfiedmostí na zajímav˘ mûst-
sk˘ detail. Na stûnách se postupnû objevily malby
a kresby zvífiat, lidí i geometrické ornamenty pfiipo-
mínající pravûk. âást podjezdu se tak stala symbo-
lickou branou do pÛvodnû prehistorického sídli‰tû.

„V ãervnu nás je‰tû ãeká v˘tvarné zpracování zá-

bradlí a v záfií snad druhá strana podjezdu. V po-

dobn˘ch projektech bychom rádi pokraãovali,

vÏdyÈ ‰edé je kolem nás víc neÏ dost! Vytipované lo-

kality i nad‰ení do práce máme, zb˘vá jako obvyk-

le shánûní penûz,“ konstatovala Helena Netopilová,
v˘tvarnice Gymnázia Jakuba ·kody a autorka pro-
jektu.

Prostory pro Ïivot
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Mezi vloni ocenûn˘mi jste byla jed-
nou z nejmlad‰ích. Necítila jste se
v fiadû s ostatními osobnostmi pfií-
li‰ mladá?

Nebyla to otázka vûku, ale úcty
k v˘sledkÛm ostatních ocenûn˘ch.
V duchu jsem si myslela, Ïe je‰tû to-
lik zásluh nemám, i kdyÏ se folkloru
vûnuji od dûtsk˘ch let. Vím ale, Ïe
urãití lidé mají za sebou práce pro
vefiejnost mnohem víc. Proto mû
ocenûní zavazuje, abych pro oÏivení
folkloru ve svém rodném mûstû to-
ho vykonala mnohem víc. A potom,
ãinnost v národopisném souboru je
práce kolektivní. Své ocenûní vní-
mám jako ohodnocení v‰ech, ktefií se
na udrÏování hanáck˘ch lidov˘ch
tradic v Pfierovû podílejí.
Jak jste se k ãinnosti ve folklorním
souboru Haná dostala?

Mûla jsem pfiíklady v rodinû. Oba
rodiãe tancovali v národopisném
souboru Osvûtové besedy. Tento sou-
bor vznikl pfii pfiíleÏitosti konání
spartakiád, protoÏe v jejich progra-
mu byly zafiazeny skladby pro folk-
lorní soubory. Po úãasti na spartaki-
ádních vystoupeních v Praze tento
kolektiv dál roz‰ifioval svÛj repertoár
a vystupoval na vefiejnosti v Pfierovû
a okolí. Rodiãe mûli také ‰ir‰í zájmy.
Maminka hrála loutkové divadlo
a zpívala v Pfierubu. Otec byl aktiv-
ním turistou.
A jak vznikl souãasn˘ soubor Haná?

Zpoãátku to byl soubor uãÀovské
mládeÏe. Vznikl v roce 1967 pfii âSD
- SOU Ïelezniãním v Olomouci
a u jeho zrodu stála známá osobnost
hanáckého folkloru MVDr. Alois Bû-
hal. V krouÏku tancovali chlapci
z uãili‰tû a dûvãata z pfierovsk˘ch
stfiedních ‰kol. Tento soubor se pfie-
dev‰ím zúãastÀoval pfiehlídek záj-
mové ãinnosti uãÀÛ a b˘val zván
k úãinkování na spoleãenské akce
pofiádané na Ïeleznici. Vystupovali
jsme v fiadû velk˘ch mûst. Postupem
ãasu jsme v‰ak ztráceli ekonomické
zázemí v uãili‰ti a pfiitom na‰i ãle-
nové mûli zájem tancovat i po skon-
ãení uãení nebo po maturitû. Roz-
hodli jsme se proto zaloÏit soubor
vlastní a stali se obãansk˘m sdruÏe-
ním. Na svou ãinnost si musíme za-
jistit finanãní prostfiedky sami. Mezi
podstatné zdroje pfiíjmÛ patfií úãelo-
vé dotace mûsta Pfierova, které nám
pomáhají uhradit pronájem tûloc-
viãny v pedagogické ‰kole, kterou vy-
uÏíváme ke zkou‰kám souboru.

kter˘ch je i v na‰em souboru víc. Ná-
bory nov˘ch ãlenÛ dûláme formou
inzerátÛ i rÛzn˘ch ãlánkÛ. Máme
svoji webovou stránku a inzertní plo-
chy v provozovnách na‰ich ãlenÛ.
Pfii vefiejn˘ch vystoupeních, tfieba pfii
hodech, se snaÏíme oslovit lidi, kte-
fií znají lidové písnû, s chutí tancují
nebo se zájmem sledují ná‰ pro-
gram. Úspû‰ní moc nejsme. Lidé se
dnes chtûjí spí‰ nechat bavit, nûktefií
nemají moÏnost, vÛli vûnovat svému
koníãku voln˘ ãas, energii a peníze.
Nedafií se nám odchovat mladou, pro
národopis zapálenou, generaci. Dost
nadûjn˘ch ãlenÛ pfierovsk˘ch dût-
sk˘ch souborÛ zaãalo studovat mi-
mo Pfierov a folkloru se proto pfiesta-
li vûnovat. Nûktefií ukonãili ãinnost
je‰tû pfied maturitou. MÛÏe nás ales-
poÀ tû‰it, Ïe si do Ïivota odnesli pûk-
n˘ vztah k lidové kultufie. Nejen
k tanci a písniãkám, ale získali také
cit k v˘tvarnému lidovému umûní.
Pfiesto, jak vím, práci s dûtmi ne-
vzdáváte?

SnaÏíme se spolupracovat s dût-
sk˘mi soubory. Vedle stálé spoluprá-

jsou Hanácké slavnosti v Prostûjovû.
Pravidelnû jsme se v minulosti zú-
ãastÀovali folklorních pfiehlídek
v Troubkách nad Beãvou. Své tance
jsme jiÏ pfiedvedli v Klatovech, Îìá-
ru nad Sázavou, Praze, Mikulovû
a dal‰ích mûstech. TûÏko vyjmenovat
v‰echny, rádi vystupujeme i v okolí
Pfierova na hodech ãi lidov˘ch zába-
vách. Dlouhou dobu spolupracujeme
se souborem DEBKA z nizozemské-

Kolik má vá‰ soubor ãlenÛ?
Máme dvaadvacet taneãníkÛ. Jsou

to lidé rÛzného povolání, mnozí ma-
jí jiÏ vlastní rodiny a toto s sebou ne-
se rozmanité povinnosti. V na‰em
stfiedu jsou studenti, uãitelé, Ïelez-
niãáfii i podnikatelé. Na zkou‰kách se
nás schází o nûco ménû, ‰est aÏ osm
párÛ. PrÛmûrn˘ vûk ãlenÛ souboru je
okolo pûtatfiiceti rokÛ. Na‰í snahou
je omlazení a roz‰ífiení souboru.
Problém v‰ech taneãních kolektivÛ
je úãast muÏÛ nebo chlapcÛ. 

Uhodil jste hfiebík na hlaviãku.
Vût‰í zájem je ze strany dívek a Ïen,

ce se souborem Beãvánek pfii Domu
dûtí a mládeÏe ATLAS, na‰i ãlenové
pomáhali zaloÏit soubor Hanácké
Prosének na Základní ‰kole v Prose-
nicích. Nejlep‰í vzpomínky mám na
dûti, které do souboru - tehdy s ná-
zvem Májíãek - nastoupili v roce
1981. Tenkrát se jich, bez vût‰í agita-
ce a reklamy, pfiihlásilo okolo pade-
sáti. Vzali jsme v‰echny a zkou‰ky
probíhaly ve dvou skupinách. Z nich
dvacet vytvofiilo aÏ do ukonãení ‰kol-
ní docházky vynikající kamarádsk˘
kolektiv a nûkolik z nich nyní tanãí
v souboru Haná. S dal‰ími roãníky
jsme stejné ‰tûstí nemûli. 
Pfii jak˘ch pfiíleÏitostech a jak ãasto
vá‰ soubor vystupuje na vefiejnosti?

V plesové sezonû vystupujeme
i tfiikrát za mûsíc. Jindy v prÛmûru
jednou mûsíãnû. Pravideln˘m a ob-
líben˘m místem na‰eho úãinkování

ho druÏebního mûsta Cuijk. Na‰e
spolupráce zaãala v roce 1997, kdy
holandsk˘ soubor nav‰tívil Pfierov.
Potom jsme nav‰tívili Cuijk s dele-
gací na‰eho mûsta. Od té doby jsme
se nûkolikrát na vlastní náklady zú-
ãastnili karnevalu v Cuijku, kter˘ je
urãitou obdobou na‰eho masopustu.
V minul˘ch letech jsme vystupovali
v Rakousku a na Slovensku.
S jak˘mi problémy se vá‰ soubor
stfietává nebo co byste chtûli v ãin-
nosti souboru dál zlep‰it?

Urãit˘m problémem je, Ïe máme
jen jednoho muzikanta - harmoni-
káfie. Pro nûkteré akce, napfiíklad
masopust nebo prÛvody, je to v˘ho-
da. Na folklorní festivaly je v‰ak po-
tfieba hudební doprovod, kter˘ do-
kreslí choreografii a vystihne celou
‰kálu vyjadfiovan˘ch citÛ. Del‰í dobu
proto oslovujeme muzikanty, se kte-
r˘mi bychom chtûli spolupracovat.
Byli bychom rádi, kdyby se uskuteã-
nila pfiipravovaná spolupráce s pfie-
rovskou cimbálovou muzikou Pri-
má‰. Snad spolu vytvofiíme pfiitaÏliv˘
repertoár, i kdyÏ víme, Ïe muzikanti
mají ve vût‰í oblibû rychlé slovácké
nebo vala‰ské písniãky, neÏ ménû
známé a rozváÏnûj‰í hanácké. Jsou
k tomu vedeni i poptávkou z fiad di-
vákÛ.
Máte nûjak˘ osobní záÏitek, na kte-
r˘ ráda vzpomínáte?

Ráda vzpomínám na na‰e pfied-
loÀské vystoupení v programu Vá-
noãních hvûzdiãek na Îerotínovû ná-
mûstí. Mûli jsme pfiipravené pásmo,
které bylo prÛfiezem lidov˘ch obyãe-
jÛ adventního období. Tenkrát byl
sedmistupÀov˘ mráz, a pfiesto se li-
dé pfii‰li podívat. Pásmo konãilo tfií-
královou koledou, po které úãinku-
jící za zpûvu odcházejí z jevi‰tû.
Pfiitom jsem sly‰ela, Ïe diváci zpíva-
jí s námi. Stejnû hezk˘ pocit mám
vÏdy, kdyÏ cítím souznûní jevi‰tû
a hledi‰tû, nebo poznám, Ïe má ãin-
nost v souboru nûco lidem pfiiná‰í.

Miroslav Rozko‰n˘

Ing. Eva Zehnalová (na snímku vpravo)

Chci pro folklor v Pfierovû vykonat je‰tû víc
Rozhovor s Ing. Evou Zehnalovou, drÏitelkou Ceny mûsta Pfierova 2003

Ocenûná je dlouholetou vedoucí folklorního souboru Ha-
ná v Pfierovû, kter˘ ve své více jak pûtatfiicetileté historii
mnohokrát reprezentoval Pfierov i hanácké tradice u nás
i v zahraniãí. Je vedoucí dûtského souboru Beãvánek Domu
dûtí a mládeÏe ATLAS v Pfierovû.

Výzva - Cena města Přerova 2004
Komise Ceny mûsta Pfierova, která je poradním orgánem Rady mûs-
ta, se obrací na ‰irokou vefiejnost s v˘zvou na zasílání návrhÛ na oce-
nûní v˘znamn˘ch osobností Pfierova. Jedná se o návrhy osobností, kte-
ré v rámci svého Ïivota v˘znamnou mûrou pfiispûly k popularizaci
a propagaci Pfierova.
Oãekáváme návrhy z oblasti vûdecké práce, kultury, sportu i dal‰ích ãin-
ností, které mají vztah k Pfierovu. Va‰e návrhy budou v komisi zodpovûdnû
a objektivnû posouzeny a následnû pfiedloÏeny Radû mûsta ke schválení.
Osobnostem, které schválí Rada mûsta, budou ceny mûsta Pfierova - me-
daile J. A. Komenského slavnostnû pfiedány v fiíjnu leto‰ního roku. Ná-
vrhy zasílejte na adresu: Mûstsk˘ úfiad Pfierov, kanceláfi starosty, Bratr-
ská 34, 750 11 Pfierov.
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âervencové kalendárium
připravuje Věra Fišmistrová, SOkA Přerov

Zakladatel moravské vûtve Giu-
seppe (Josef) Vignati, narozen˘ ro-
ku 1806 v Milánû, se dostal za pol-
ského povstání poãátkem 30. let
19. stol. jako rakousk˘ poddÛstoj-
ník do Fren‰tátu, kde se oÏenil
s Annou Fialovou (její otec Josef Fi-
ala, byl tkalcem ve Fren‰tátu), a zÛ-
stal tam natrvalo. Jeho syn Vilém
(* 8. ledna 1859, † 15. 6. 1946 Pfie-
rov) se v roce 1892 usadil jako ob-
chodník v Pfierovû, kde se dne
20. 7. 1896 oÏenil s Marií Grauero-
vou (* 10. 8. 1870 Fren‰tát p. R.,
† 20. 5. 1936), dcerou místního ob-
chodníka. Mûli dûti Miloslava, Jana,
Karla, Franti‰ka, Viléma. Rodina
bydlela na Masarykovû námûstí.

Jejich syn Jan proÏil své mládí
v bohatém mû‰Èanském domû.
V Pfierovû nav‰tûvoval obecnou ‰ko-
lu (1905-1910) a pût tfiíd gymnázia.
Studium ukonãil ve Vala‰ském Me-
zifiíãí, kde maturoval v roce 1917.
Poté vykonával vojenskou sluÏbu
u dûlostfieleckého pluku na ruské,
italské a francouzské frontû. V le-

tech 1919-1924 studoval medicínu
na Masarykovû univerzitû v Brnû.
Po promoci dne 20. 5. 1924 pÛsobil
jako externí lékafi na dermatologic-
ké klinice prof. A. Tr˘ba, poté
v mikrobiologickém ústavu prof. dr.
J. Kabelíka v Olomouci. Od bfiez-
na 1930 byl jmenován prosektorem
Zemské nemocnice v Uherském
Hradi‰ti. Zúãastnil se i tfiímûsíãní
studijní cesty v PafiíÏi. Ovládal do-
konale bakteorologii, serologii
a dal‰í lékafiské obory. O jeho eru-
dici svûdãí skuteãnost, Ïe v˘sledky
vûdeck˘ch prací za léta 1925-1940
jsou obsaÏeny v 35 publikacích v ja-
zyce ãeském, anglickém, francouz-
ském a nûmeckém. V fiadû fran-
couzsk˘ch ãasopisÛ jsou publi-
kovány jeho spoleãné vûdecké prá-
ce s MUDr. Václavem Skalákem,
odborn˘m lékafiem vnitfiních cho-
rob a TBC v Pfierovû (popraven
v Mauthausenu 27. dubna 1942)
a s MUDr. J. Tomãíkem, rodákem
z Pfiedmostí, odborn˘m lékafiem
chorob vnitfiních a TBC v Brnû

(rovnûÏ zahynul 29. dubna 1942
v Mauthausenu).

MUDr. Vignati zaloÏil v Uh. Hra-
di‰ti Spolek proti rakovinû, vedl Vû-
deck˘ spolek lékafisk˘ pro zemi Mo-
ravskoslezskou, byl ãlenem de la
Société de bilogie v PafiíÏi a fiady
dal‰ích lékafisk˘ch spolkÛ.

JiÏ v prvních mûsících nacistické
okupace se aktivnû zapojil do do-
mácího odboje jako ãlen ON (Obra-
na národa). Podílel se na organizo-
vání pfiechodÛ na‰ich lidí pfies

hranice a pfiedával do zahraniãí
zprávy o situaci v republice. Dne
1. 3. 1940 byl v Uh. Hradi‰ti zatãen
gestapem. Nejdfiíve byl vûznûn v br-
nûnsk˘ch vûznicích v Su‰ilov˘ch
kolejích, ·pilberku a Kounicov˘ch
kolejích. Dne 7. 3. 1941 byl pfieve-
zen do vûznice v Olavû, pak Vrati-
slavi a Dietzu n. Moh. u Koblence,
poslední období strávil v berlínské
vûznici Alt Moabit. Zde byl rozsud-
kem „lidového soudu“ dne
18. 9. 1941 odsouzen k trestu smr-
ti. Poslední období strávil ve vûzni-
ci Plötzensee u Berlína, kde byl dne
26. 8. 1942 o páté hodinû ranní po-
praven stûtím gilotinou. Spoleãnû
s dr. Vignatim byli popraveni i dal-
‰í lékafii. V cele smrti se podafiilo
dr. Vignatimu napsat svûdectví o Ïi-
votû na‰ich vlastencÛ v nacistickém
vûzení. Obsáhlá zpráva, kterou taj-
nû vepsal do knihy, která byla po je-
ho smrti doruãena rodinû, je otfies-
n˘m dokumentem o zvûrstvech
nacistÛ za 2. svûtové války. MUDr.
Jan Vignati, lékafi, humanista a vla-
stenec obdrÏel váleãn˘ kfiíÏ 1939
„In memoriam“ a byl jmenován
profesorem Masarykovy univerzity
v Brnû in memoriam.

Vûra Fi‰mistrová, SOkA Pfierov

Îivot a dílo MUDr. Jana Vignatiho (1899-1942)OSOBNOST

Jan Vignati se narodil 2. 7. 1899 v Pfierovû ã. 222. Po-
kfitûn byl 10. 7. 1899 jako Jan Alfred Marie Vignati. Rodi-
na je po meãi italského pÛvodu.

2. 7. 1899 - před 105 lety se narodil v Přerově Jan Vignati, MUDr., lékař,
účastník odboje proti fašismu za 2. světové války. V roce 1941 byl zatčen
a 26. 8. 1942 popraven v Plötzensee.

2. 7. 1919 - před 85 lety zemřel v Přerově František Slaměník, ředitel
měšťanských škol, spisovatel, zakladatel Muzea J. A. Komenského, před-
ní český komeniolog, předseda Ústředního spolku jednot učitelských na
Moravě. Je autorem Starých tisků českých biblí a Vzpomínek starého uči-
tele. Narodil se 4. 10. 1845 v Radslavicích.

3. 7. 1984 - před 20 lety zemřela v Praze Valerie Vrabcová, členka So-
kola. Od roku 1938 působila v Přerově, kde se zasloužila o rozvoj atletiky.
V roce 1945 odešla do Opavy, kde se zapojila do Sokola, členka národně
socialistické strany. V roce 1949 byla zatčena, odsouzena pro zločin vele-
zrady k 25 letům těžkého žaláře a konfiskaci majetku. Propuštěna byla
v roce 1960. Rehabilitace v roce 1990 se již nedožila. Narodila se 9. 12. 1898
v Olomouci.

4. 7. 1974 - před 30 lety zemřel v Přerově Jan Lacina, MUDr., lékař, kte-
rý se věnoval tělovýchově a sportu, byl spoluzakladatelem kopané na Pře-
rovsku, členem Sokola, kde zastával funkci starosty (1939-1940). Je auto-
rem brožurky Tělocvik, tělo, nervy, duch ve vzájemném působení, kterou
vydal Sokol v roce 1940. Zabýval se i archeologií a rybářským sportem.
Narodil se 14. 3. 1889 v Přerově.

5. 7. 1894 - před 110 lety se narodila v Přerově Ma-
rie Bayerová, ředitelka odborné školy pro ženská
povolání v Přerově, organizátorka odborného škol-
ství pro dívky, veřejná a kulturní pracovnice. Zemře-
la 29. 6. 1977 v Přerově.

11. 7. 1914 - před 90 lety se narodil v Přerově Fer-
dinand Keck, úředník a spisovatel píšící pod pseu-
donymem Ferdinand Jesenský. Přispíval do Přerov-
ského Obzoru, je autorem historického románu
První pán helštýnský. Zemřel 18. 5. 1981 v Přerově.

12. 7. 1989 - před 15 lety zemřel v Přerově Alois Běhal, MVDr., veteri-
nář, folklorista a významný národopisný pracovník v Přerově, organizá-
tor národopisných kroužků a akcí, učitel lidových tanců. Narodil se 6. úno-
ra 1903 v Přerově.

14. 7. 1894 - před 110 lety se narodil v Opavě-Kateřinkách Rajmund
Posmek, zasloužilý občan Přerova, kde žil od roku 1920, zakladatel a ka-
pelník dechové hudby Žerotín, vynikající hudebník. Zemřel 9. 2. 1973
v Přerově.

17. 7. 1864 - před 140 lety se narodil v Přerově Bedřich Kozánek, diri-
gent, pedagog, hudební skladatel a varhaník, autor učebnice Hry na hous-
le, zakladatel vlastní hudební školy v Přerově. Zemřel 12. 2. 1913 v Olo-
mouci (pohřben je v Přerově).

25. 7. 1899 - před 105 lety zemřel v Pardubicích Jan Boleslav Uhlíř,
první ředitel zemědělské rolnické školy v Přerově. Narodil se 10. 6. 1830
v Droždicích u Pardubic.

26. 7. 1849 - před 155 lety se narodil v Újezdci u České Skalice Vincenc
Vávra, profesor, ředitel přerovského gymnázia v letech 1899-1918, literár-
ní historik. Za pobytu v Přerově literárně činný - jeho Čítanka B. Němcové,
vydaná v roce 1911 v Přerově, byla doporučena všem typům škol. Čestný
občan Přerova (rok 1912) a Hranic (rok 1919). Zemřel 5. 1. 1936 v Brně.

28. 7. 1894 - před 110 lety se narodil v Krásně n. B. Josef Baruch, malíř
a grafik, který před 2. světovou válkou působil v Přerově, kde v roce 1933
vydal Dvanáct exlibris mých přátel a známých s předmluvou Huberta Se-
kery.

29. 7. 1929 - před 75 lety se narodil v Přerově Milan Dobeš, malíř, gra-
fik, textilní výtvarník, jeden z předních představitelů čs. i světového kine-
tického umění.

31. 7. 1929 - před 75 lety se narodil v Grygově u Olomouce Lubomír
Pleva, středoškolský profesor, hudebník, mistr světa ve hře na foukací
harmoniku, primáš cimbálové muziky, spoluautor učebnic. Zemřel 1. srp-
na 1998 v Přerově.

Marie Bayerová
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VáÏení a milí ãtenáfii,

ve ãtvrtém kole soutûÏe byla vylosována
z tûch, ktefií správnû odpovûdûli na otázku
z ãervnového ãísla Pfierovsk˘ch listÛ, paní
Libu‰e Skybová, Václavkova 12, Praha 6 -
Dejvice, které blahopfiejeme!

V‰em, ktefií se chtûjí zúãastnit soutûÏe pfii-
pomínáme, Ïe své odpovûdi spoleãnû s adre-
sou zasílejte vÏdy do 10. dne daného mûsíce
na adresu Redakce Pfierovské listy, Mûstsk˘
úfiad, námûstí T. G. Masaryka 2, 750 00 Pfie-
rov nebo vhoìte do schránky pfiipravené
v Mûstském informaãním centru v Krato-
chvílovû ulici. Na obálku pfiipi‰te heslo SOU-

TùÎ. Ze správn˘ch odpovûdí vylosujeme kaÏ-
d˘ mûsíc jednoho v˘herce, kter˘ od nás ob-
drÏí kniÏní publikaci. Jméno v˘herce zve-
fiejníme 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 za-
chycuje palmov˘ skleník (palmovník), kte-
r˘ se nacházel v parku Michalov. U zrodu
této dominantní stavby stál pfierovsk˘
Okra‰lovací spolek, kter˘ jím chtûl fie‰it
vzrÛstající nároky na zabezpeãení kvûtino-
vé v˘sadby mûstského parku Michalov. Stav-
ba palmového skleníku byla dokonãena na
podzim roku 1928 a slavnostnû pfiedána
k uÏívání. Dlouhá léta poté slouÏila ke své-
mu úãelu. K likvidaci palmového skleníku,
a to bez náhrady, do‰lo patrnû aÏ v 80. le-
tech 20. století.

SoutûÏ  Poznáte, co je na fotografii?

Dne‰ní úkol zní:
Znáte název stavby zachycené
na fotografii v roce 1936?

a tak pofiád dokola. Chce to jen ãas.

Hlavnû dnes,“ spoléhá na svoji vytr-
valost K. Ticháãek.

S problémy nezápasí v Henãlovû
jen hasiãi, ale také místní TJ Sokol.
V sokolovnû pravidelnû cviãí v‰ech-
ny kategorie od nejmen‰ích dûtí aÏ
po Ïeny. Zahrát volejbal si chodí do
sokolovny i muÏi. Vedení Sokola za-
ji‰Èuje bûÏn˘ provoz sokolovny vãet-
nû vytápûní. Oprava stfiechy budovy
si vyÏádala sedmdesát tisíc korun
a rekonstrukce vytápûní také nepo-
ãká. Pfiitom Sokolská Ïupa stfiedo-
moravská - Kratochvílova poÏaduje
kaÏdoroãnû nájem ze sokolovny ‰est
tisíc korun. Celkem tfiicet tisíc za po-
sledních pût let. Údajnû ji k tomu
opravÀuje vyhran˘ soudní spor o so-
kolovnu. ¤ada lidí v Henãlovû v‰ak
rozhodnutí soudu nechápe. „Nevím,

proã bychom mûli za sokolovnu pla-

tit nûkomu cizímu, kdyÏ ji postavili

na‰i otci a dûdové jiÏ nûkdy ve dva-

cát˘ch letech,“ diví se pfiedseda

Za ãtyfii roky si hasiãi v Henãlovû pfiipomenou sté v˘roãí
zaloÏení Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ (SDH). Nûkolik po-
sledních desetiletí v‰ak sbor nevyvíjel témûfi Ïádnou ãinnost.
Teprve v roce 1998 zaãalo pût mlad˘ch nad‰encÛ cviãit a zú-
ãastÀovat se hasiãsk˘ch soutûÏí.

místní Tûlov˘chovné jednoty Jaro-
slav Nûmãák.

Zvládnout problémy související
s vlastní zájmovou ãinností a navíc
kaÏdoroãnû pofiádat pro své spolu-
obãany oblíbené spoleãenské akce se
dafií ãlenÛm Mysliveckého sdruÏení.
Myslivci vloni vysadili 300 stromkÛ
a na nájemné za honitbu si vydûlá-
vají brigádami pfii polních pracích.
Dafií se jim také udrÏovat, jinde ãas-
to nedostateãné, stavy zajícÛ a ba-
ÏantÛ. Odstfiel této zvûfie v‰ak muse-
jí omezovat a potû‰ení z lovu
poskytují myslivcÛm nejvíce divoké
kachny. Ty v‰ak musejí nakupovat
v odchovnách a následnû dokrmovat.
Problémy v henãlovském katastru
nejsou s udrÏováním stavÛ srnãí zvû-
fie. Spí‰e naopak. Po dohodû se ze-
mûdûlci museli myslivci zv˘‰it poãet
kaÏdoroãnû stfielen˘ch kusÛ, proto-
Ïe srnãí zpÛsobovalo ‰kody na pol-
ních plodinách.

Miroslav Rozko‰n˘

Dnes uÏ má místní SDH druÏstvo
ÏákÛ, dvû druÏstva muÏÛ a v leto‰-
ním roce chtûjí hasiãi zaloÏit druÏ-
stvo Ïen. Utvofií ho b˘valé ãlenky Ïá-

kovského druÏstva, které jiÏ patfií do
vy‰‰í vûkové kategorie. Zásluhou ha-
siãÛ je v Henãlovû Ïivo. U zbrojnice
cviãí dvakrát t˘dnû Ïáci a do Troubek
jezdí trénovat dospûlí. âasté jsou ta-
ké jejich v˘jezdy na rÛzné soutûÏe.
Zásluhou mlad˘ch hasiãÛ se o ãin-
nost sboru zajímají ostatní obyvate-

Z MÍSTNÍCH âÁSTÍ Mladí v Henãlovû si oblíbili hasiãsk˘ sport

lé Henãlova, zejména rodiãe. V‰íma-
jí si také problémÛ sboru. K nim pat-
fií chybûjící hasiãské auto. Na soutû-
Ïe proto musí hasiãi jezdit vlastními

osobními vozy. Také druhá stfiíkaãka
by sboru pfii‰la vhod. S jednou totiÏ
mohou jet na soutûÏ buì dospûlí,
nebo Ïáci. VÏdycky jedni musejí zÛ-
stat doma. Starosta henãlovsk˘ch
hasiãÛ Karel Ticháãek v‰ak vûfií, Ïe
ãasem sbor získá i druhou stfiíkaãku.
„Vejdu dvefimi a vylezu tfieba vraty,

Henãlov‰tí hasiãi vyhráli soutûÏ v poÏárním útoku, která se nedávno konala v rámci
oslav zaloÏení SDH v Újezdci. Snímek je ze stejné soutûÏe konané vloni v Dfievohos-
ticích.

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ OSOBNOSTÍ
Sportovní areál FK Kozlovice

sobota 17. ãervence ve 13 hodin
Sportovní agentura ARABELA v.o.s. ve spolupráci s mûstem Pfierov vás

srdeãnû zvou na fotbalové utkání znám˘ch osobností, které se uskuteãní
v rámci oslav 80 let kopané v Kozlovicích.

V utkání se stfietnou t˘m ARABELA proti t˘mu pfierovsk˘ch podnikatelÛ
a zástupcÛ mûsta. V t˘mu ARABELA nastoupí J. Carda, R. Skamene, R. Te-
safiík, K. Hrachovcová, K. Dobiá‰, P. Herda, F. ·tambacher, I. Knoflíãek a dal-
‰í. Trenérem t˘mu je J. Masopust. V˘tûÏek ze vstupného bude vûnován na
charitativní úãely pro mûsto Pfierov.
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Na toto aktuální téma jsme si po-
vídali s fieditelkou Krajské hospo-
dáfiské komory Olomouckého kra-
je Ing. Jitkou Palkovou.

Hospodáfiská komora v Pfierovû or-
ganizuje pro podnikatele fiadu od-
born˘ch semináfiÛ a konzultaãních
dnÛ o strukturálních fondech EU.
MÛÏete jim poskytnout uÏ nûjaké
konkrétní informace?

Situace je tro‰ku jiná, neÏ jsme
oãekávali. Operaãní programy PrÛ-
mysl a podnikání a Rozvoj lidsk˘ch
zdrojÛ, které zajímají podnikatele
nejvíc, mûly b˘t vyhlá‰eny poãát-
kem kvûtna, nastalo v‰ak dvout˘-
denní zpoÏdûní. Navíc v prÛbûhu
ãervna je‰tû dochází k fiadû upfies-
nûní a vlastní Ïádosti budou moci
podnikatelé pfiedkládat zaãátkem
ãervence. Pfiíjem Ïádostí je moÏné
podávat asi do poloviny roku 2006,
ale zde bych chtûla firmám dopo-
ruãit, Ïe ãím dfiíve Ïádosti podají,
tím mají vût‰í ‰ance uspût. Podni-
katelé mají moÏnost získat dotaci
aÏ do v˘‰e 46 % celkového rozpo-
ãtu projektu.

Dal‰í pfiíleÏitostí je je‰tû pfied-
vstupní fond Phare 2003, z nûhoÏ
mohou firmy také ãerpat dotaãní
prostfiedky. Napfiíklad program
Technologie byl jiÏ vyhlá‰en a uzá-
vûrka podávání Ïádostí o dotace je
5. srpna 2004. Jedná se o podporu
zavádûní nov˘ch technologií, stroj-
ních zafiízení, technologického

know-how, zlep‰ení systému fiízení
kvality a dobré obchodní praxe, kte-
ré povedenou ke zv˘‰ení konku-
renceschopnosti podniku. Maxi-
mální dotace pro Stfiední Moravu,
kam okres Pfierov patfií, je stanove-
na do v˘‰e 49 %.

MÛÏete se zmínit o dal‰ích zajíma-
v˘ch podnikatelsk˘ch programech?

MajitelÛm firem pfierovského re-
gionu bych doporuãila, aby vûno-
vali pozornost Spoleãnému regio-
nálnímu operaãnímu programu,
jehoÏ grantové schéma by pro Olo-
mouck˘ kraj mûlo b˘t schváleno
v záfií 2004 Zastupitelstvem Olo-
mouckého kraje. Okres Pfierov pat-
fií mezi strukturálnû postiÏené
okresy, takÏe spoleãnû s okresem
Jeseník a ·umperk v Olomouckém
kraji budou mít na‰e firmy s po-
ãtem zamûstnancÛ do 249 v˘hodu
vyuÏít hned prvního opatfiení toho-
to programu pro rozvoj svého pod-
nikání. Dal‰í opatfiení programu
budou jiÏ uplatnûna plo‰nû, tedy na
území celé âR vyjma Prahy; to zna-
mená budou podporovat rozvoj in-
frastruktury, rozvoje lidsk˘ch zdro-
jÛ a cestovního ruchu.

Kolik finanãních prostfiedkÛ je pro
jednotlivé programy uvolnûno?

Budu hovofiit pouze o strukturál-
ních fondech. V letech 2004 aÏ
2006, coÏ je období, na které jsou
tyto programy vyhlá‰eny, má pfiijít

do republiky 261 milionÛ euro.
Z toho pfiipadne na rozvoj lidsk˘ch
zdrojÛ 312 milionÛ euro, na venkov
a multifunkãní zemûdûlství 174 mi-
lionÛ euro, na rozvoj infrastruktur
246 milionÛ euro a na spoleãné
operaãní programy 454 milionÛ.

Dal‰í grantová schémata se bu-
dou t˘kat rozvoje cestovního ruchu,
na region se poãítá s 1,8 miliony eu-
ro. Z operaãních programÛ rozvoje
lidsk˘ch zdrojÛ je na dal‰í profesní
vzdûlávání navrÏeno 12,9 milionÛ
euro. T˘ká se to hlavnû podnikate-
lÛ, ktefií potfiebují zamûstnance pfie-
‰kolit do Ïádoucích oborÛ. Uvedla

jsem pfiedev‰ím hlavní pfiíklady, na-
bídka je v‰ak ‰ir‰í.

Kde mohou získat pfiípadní zájem-
ci o poskytnutí dotací dal‰í infor-
mace?

V tuto chvíli nabízíme firmám
úvodní individuální konzultace,
kdy pro podnikatelsk˘ zámûr hle-
dáme vhodn˘ program. Tyto vstup-
ní konzultace jsou zdarma, jsou do-
továny z projektu Hospodáfiské
komory âR Informaãní místa pro
podnikatele. Firma si mÛÏe pak
projekt zpracovat sama anebo mÛ-
Ïe vyuÏít odborníkÛ pfierovské ko-
mory.

Musím pfiipomenout, Ïe i webo-
vé stránky ministerstev mohou b˘t
inspirující, protoÏe se otevfiely in-
formaãní portály, kde se pro nûkte-
ré firmy mÛÏe objevit zajímav˘
podnût.

Podnikatelé musí realizovat své
vize. Na druhé bych chtûla dÛraznû
upozornit na nûkteré zvlá‰tnosti fi-
nancování. U projektÛ EU dotace
pokryjí jen 49 % nákladÛ a platba
pfiijde aÏ po realizaci projektu a je-
ho auditu. Îadatel tedy musí mít
zdroje na financování celé akce. Na
tuto situaci jsou jiÏ nûkteré banky
pfiipraveny a mohou vyjít vstfiíc Ïa-
datelÛm.

Eva ·afránková

Mezinárodní konference Visegrádské „ãtyfiky“
v Pfierovû v hotelu Jana - spoleãn˘ projekt hos-
podáfisk˘ch komor zemí V4 na podporu ob-
chodu mezi zemûmi Visegrádu. Na snímku fie-
ditelé regionálních HK z Polska, Slovenska,
Maìarska a âeské republiky (druhá zleva
J. Palková). 

Co pfiinese pfierovsk˘m podnikatelÛm vstup do EU
V kvûtnu se âeská republika stala ãlenskou zemí Evrop-

ské unie. Zajímalo nás, co mohou oãekávat drobní a stfied-
ní podnikatelé, a to pfiedev‰ím v pfierovském regionu, v sou-
vislosti se vstupem âR do Evropské unie.

Siluety chrání novou fasádu
V polovinû ãervna byla dokonãena nová zateplená fasáda v uli-

ci PurkyÀovû. Tûsnû pfied demontáÏí le‰ení byli pfiizváni orni-
tologové, aby navrhli rozmístûní a nejvhodnûj‰í tvar siluet, kte-
ré by mûly fasádu ochránit pfied strakapoudy.

„KdyÏ se pfied nûkolika lety za-

ãaly zateplovat panelové domy po-

lystyrénem, nikdo nepoãítal s tím,

Ïe si tento materiál oblíbí i straka-

poudi k tesání dûr. Ornitologové

pfiedpokládají, Ïe zde hledají larvy

hmyzu, protoÏe jim polystyrén pfii

poklepu pfiipomíná trouchniv˘

kmen stromu. Nûkteré zateplené

fasády jsou po‰kozovány straka-

poudy i opakovanû po nákladné

opravû. Ve vytesan˘ch otvorech

pak s oblibou hnízdí vrabci, ror˘si

a ‰paãci,“ vysvûtlil poãínání tûchto

ptákÛ Jifií ·afránek, prezident Mo-
ravského ornitologického spolku
a dodal, Ïe pfierov‰tí ornitologové
jiÏ druh˘m rokem zkou‰í vlastní
metodu, jak odradit strakapoudy od
tesání do zateplení domÛ. PouÏíva-
jí k tomu siluety dravcÛ, které si
majitelé domÛ malují pfiímo na fa-
sády, nebo zavû‰ují v její blízkosti.
Tato metoda se zatím osvûdãila na
nûkolika domech pfiímo v Pfierovû,
takÏe se o ni zajímají i vlastníci dal-
‰ích domÛ v celé republice.

·af

Hnízdi‰tû ror˘sÛ je zachránûno
V rámci rekonstrukce a zateplení budovy obchodního

centra Zubr v Pfierovû na ulici Trávník a BudovatelÛ do-
‰lo k doãasnému zakrytí vûtracích otvorÛ pod stfiechou te-
pelnû izolaãní hmotou.

V tûchto vûtracích otvorech v‰ak
jiÏ fiadu let hnízdí nejen vrabci
a rehci domácí, ale i chránûní ror˘-
si. Pfiekrytí hnízdi‰È si v‰ak na‰tûs-
tí v‰imli ãlenové Moravského orni-
tologického spolku, ktefií poÏádali
Odbor Ïivotního prostfiedí Mûst-
ského úfiadu v Pfierovû o pomoc pfii
ochranû ror˘sÛ. Vãasn˘m zásahem
úfiedníkÛ ochrany pfiírody a díky
ochotû stavebního dozoru se poda-
fiilo najít fie‰ení, jak provádût sta-
vební práce bez pfieru‰ení a zároveÀ
zachovat i hnízdi‰tû ohroÏen˘ch
ptákÛ - ror˘sÛ obecn˘ch.

„Ror˘si obecní jsou velmi zvlá‰t-

ní ptáci - podobají se vla‰tovkám

a na rozdíl od nich létají nad domy

za hlasitého hvízdání. Hnízdí ve sku-

linách budov a nikdy nesedají na

zem. Mají totiÏ tak krátké nohy, Ïe

ze zemû nedokáÏí vzlétnout. Ve

vzduchu tráví vût‰í ãást Ïivota, za le-

tu se dokonce i páfií a spí. Nehnízdí-

cí mladí ptáci létají bez pfiestávky

i déle neÏ dva roky neÏ krátce used-

nou na hnízdo, jak udává dostupná

literatura,“ povûdûl nám Jifií ·afrá-
nek, prezident Moravského ornitolo-
gického spolku, nûkolik zajímav˘ch
informací o tomto ptáku, kterého
âeská spoleãnost ornitologická letos
vyhlásila ptákem roku 2004.

·af

Pozn. red.: Pokud chcete pomoci
ornitologÛm s mapováním a ochra-
nou jejich hnízdi‰È, napi‰te si o in-
formaãní broÏurku do âSO, Hor-
nomûcholupská 34, 102 00 Praha -
Hostivafi, www.birdlife.cz.

Uzávûrka pfií‰tího ãísla je ve ãtvrtek 12. srpna 2004
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Ml˘ny v Cuijku a okolí
Na pozvání spolku Vereniging Molenvrienden Land van Cu-

ijk (Spolek pfiátel ml˘nÛ Zemû Cuijk) jsem se zúãastnil v˘-
mûnného zájezdu do Cuijku v dubnu tohoto roku. Pfii té pfiíle-
Ïitosti jsme mûl moÏnost si prohlédnout celou fiadu ml˘nÛ,
které jsou pro tuto zemi tak typické.

de ochoz. Ml˘n tak mÛÏe b˘t opût vy‰-
‰í za t˘mÏ úãelem, jako u pfiedchozí-
ho typu. SlouÏil jako obilní, nebo
v kombinaci s drtírnou kÛry.

Na území Land van Cuijk se do-
chovalo celkem 11 vûtrn˘ch ml˘nÛ
a 1 vodní ml˘n, o které peãují dobro-
volní mlynáfii. Pfiímo v mûstû Cuijku
se nachází vûtrn˘ ml˘n na obilí ne-
soucí název Jan van Cuijk z roku
1860. Jedná se o typ „bergmolen“.
Mlynáfii b˘vali velmi bohatí lidé, na-
pfiíklad v obci Rijkevoort mûl mlynáfi
ml˘n, postaven˘ v roce 1901, upro-
stfied vesnice a k tomu pfies námûstí
je‰tû dva domy a pekárnu. Jde o ka-

Ml˘n v Hapsu z r. 1802 foto Jifií Lapáãek

Vodní ml˘n v Oploo z roku 1609 foto Jifií Lapáãek
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Ml˘n v Rijkevoortu z roku 1860 foto Jifií Lapáãek

menn˘, kruhov˘ ml˘n s ochozem.
RovnûÏ uprostfied obce Oploo se na-
chází dfievûn˘ vûtrn˘ ml˘n nûmecké-
ho typu (standerdmolen) z roku 1747.
Mlynáfi mûl ale moÏnost mlít i ve
vodním ml˘nû na druhé stranû návsi,
kter˘ byl postaven˘ jiÏ v roce 1609.
Ml˘ny v krajinû pfiedstavují velmi ma-
lebn˘ prvek, jak dokazuje snímek ml˘-
nu v Hapsu z roku 1802.

To je jen velmi malá ukázka z cel-
kového poãtu 1048 vûtrn˘ch ml˘nÛ
a 108 vodních ml˘nÛ, které Nizozemí
dodávají to osobité kouzlo.

PhDr. Jifií Lapáãek

Land van Cuijk je historick˘ název
pro území, ovládané kdysi pány z Cu-
ijku, které se rozkládá na severov˘-
chodû provincie Noord-Brabant a je
ohraniãeno fiekou Maas a územím
sousední provincie Limburg. Nejvût-
‰ímí sídly jsou Grave, Boxmeer
a partnerské mûsto Pfierova Cuijk.

V ãeském prostfiedí rozeznáváme
zjednodu‰enû fieãeno dva základní ty-
py ml˘nÛ. První a u nás nejãastûj‰í je
oznaãován jako nûmeck˘ ml˘n, jehoÏ
dfievûn˘ plá‰È se cel˘ otáãí proti smû-
ru vûtru okolo stfiedového, pevnû za-
kotveného nosného sloupu. Naproti
tomu ml˘n jmenovan˘ jako holand-
sk˘ má v ãesk˘ch pomûrech pevnou
zdûnou budovu kruhového pÛdorysu
a pouze stfiecha s vûtrn˘m kolem se
natáãí proti smûru vûtru.

Klasifikace ml˘nsk˘ch staveb v Ni-

zozemí je bohat‰í, i kdyÏ konstrukã-
nû jsou si ml˘ny podobné. „Stan-

derdmolen“ má dfievûn˘ trup, kter˘ se
cel˘ otáãí na nosném sloupu, jde te-
dy o ná‰ nûmeck˘ ml˘n. VyuÏíván byl
vÏdy ke mletí obilí. Na stejném prin-
cipu, ale men‰ích rozmûrÛ je „wip-

molen“, pouÏívan˘ k pfieãerpávání

vody na poldrech. „Grondzeiler“ je
ml˘n s pevn˘m dfievûn˘m nebo ka-
menn˘m trupem a otáãivou stfiechou
s vûtrn˘m kolem. VyuÏíván byl jak ke
mletí obilí, tak i k ãerpání vody. Ml˘n
zvan˘ „bergmolen“ je tomu pfiedcho-
zímu velmi podobn˘, ale stojí na umû-
lém návr‰í, aby mûl v rovinaté krajinû
více vûtru. SlouÏil jako obilní, ale nû-
kdy byl kombinován s olejnou, pilou,
nebo drtírnou kÛry k v˘robû tfiísla.
„Stellingmolen“ se od pfiedchozích li-
‰í tím, Ïe kolem trupu v urãité v˘‰i ve-

Vûtrn˘ ml˘n na obilí Jan van Cuijk z roku 1860 foto Jifií Lapáãek
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Roãnû na následky úrazÛ umírá
v rozvinut˘ch zemích na 20.000 dû-
tí. Ná‰ stát se bohuÏel fiadí k tûm
vyspûl˘m zemím, kde úrazy tvofií
více neÏ 40 procent úmrtí dûtí ve
vûku od 1 do 14 let. V mezinárod-
ním srovnání je nejniÏ‰í úrazovost
dûtí ve ·védsku, kde na 100.000
dûtí pfiipadá zhruba 5 úmrtí, dále
následuje Itálie, Velká Británie
a Nizozemí s 6 úmrtími, âeská re-
publika má 12 úmrtí. NejhÛfie jsou
na tom Spojené státy, kde umírá na
následky úrazÛ 14 dûtí, dále Portu-
galsko se 17 úmrtími a nejvy‰‰í po-
ãet úmrtí, pfies 25, zaznamenala
Korea. Tato ãísla jsou varující pfie-
dev‰ím tím, Ïe mají vzrÛstající ten-
denci. Za posledních 25 let narostl
podíl úmrtí v dÛsledku úrazÛ z 25
na 37 procent. Úrazy u dûtí jsou
v na‰í republice, tak jako i ve v‰ech
vyspûl˘ch zemích svûta hlavní pfií-
ãinou dûtsk˘ch úmrtí. Není tedy
pravda, Ïe nejvíce ohroÏují dûti na
Ïivotû závaÏné choroby, infekãní
onemocnûní ãi tûÏké vrozené vady.
BohuÏel jsou to právû úrazy, pfii
kter˘ch mÛÏe dojít k úmrtí jinak
zcela zdrav˘ch dûtí. Naopak v roz-
vojov˘ch zemích dûtem spí‰e hro-
zí, Ïe zemfiou na následky podv˘-
Ïivy nebo rÛzn˘ch infekãních
nemocí.

Mohla byste se zmínit, v jakém
prostfiedí nejãastûji dochází k úra-
zÛm?

Nejãastûj‰ím rizikov˘m místem
je ‰kola, kde je evidováno 26 pro-
cent v‰ech hlá‰en˘ch úrazÛ. Úrazy
v domácím prostfiedí jsou druhé
v pofiadí s 21 procenty. Na tfietím
místû jsou úrazy, které se pfiihodi-
ly na ulici nebo silnici, ãili pfii do-
pravních nehodách. Právû pfii nich
dochází nejãastûji ke smrteln˘m
zranûním a také procento trval˘ch
následkÛ je ve srovnání s ostatními
úrazy relativnû vysoké. Mezi riziko-
vé aktivity patfií ‰kolní tûlesná v˘-
chova a organizovan˘ sport. Témûfi
stejn˘ je v˘skyt úrazÛ pfii neorgani-
zovaném sportu a hfie bez dohledu.
Úrazy pfii jízdû na kole mají sestup-
n˘ charakter v závislosti na zvy‰ují-
cím se vûku ÏákÛ základní ‰koly.

Jaké jsou nejãastûj‰í pfiíãiny úrazÛ
v závislosti na vûku dûtí?

U batolat a dûtí v pfied‰kolním vû-
ku jsou nejvût‰ím rizikem úrazy
v domácnosti, které tvofií více neÏ
polovinu v‰ech úrazÛ v této vûkové
kategorii. Nejãastûji jde o úrazy hla-
vy a lebky zpÛsobené nejrÛznûj‰ími
pády, napfiíklad z postele, ze stolu,
z koãárku, ze schodÛ, zídek ãi pro-
lézaãek. Mezi velmi váÏné úrazy
v tomto vûku patfií popálení a opa-
fiení, jejichÏ tûÏ‰í formy mohou ze-
jména u mal˘ch dûtí zanechat
dlouhodobé a trvalé následky. Za
opafiení dítûte nesou obvykle vinu
rodiãe, protoÏe nechají horkou te-
kutinu v dosahu velmi pohyblivého

malého dítûte. Staãí jen mal˘ ne-
stfieÏen˘ okamÏik a dojde k tragé-
dii. Nejmen‰í dûti se nejãastûji opa-
fií vodou, na druhém místû je ãerná
káva pfii rÛzn˘ch ’kávov˘ch d˘-
cháncích‘ bûhem rodinn˘ch oslav
ãi posezeních s kamarádkami. UÏ
typick˘m a velmi závaÏn˘m pora-
nûním v zimním období v ãase za-
bíjaãek je opafiení, které mÛÏe na-
stat zakopnutím dítûte o hrnec se
zabijaãkovou polévkou, kdy do nûj
spadne po zadeãku.

âím jsou nejvíce ohroÏeni dûti
‰kolního vûku?

Nejãastûji jsou to úrazy, ke kte-
r˘m dochází ve ‰kole, jde o ãtvrti-
nu, aÏ tfietinu úrazÛ v této vûkové

kategorii. Jedná se vût‰inou o zlo-
meniny, vykloubeniny a zhmoÏdû-
niny zpÛsobené v hodinách tûlesné
v˘chovy ãi pfii zv˘‰ené pohybové
aktivitû zvlá‰tû chlapcÛ nárazem do
lavice, dvefií nebo pádem. âasté
jsou také úrazy vyvolané konflik-
tem se spoluÏákem. Nejvût‰í riziko
úrazÛ pfiedstavují ve ‰kolním vûku
sportovní aktivity ãi hra, jedná se
o tfietinu v‰ech úrazÛ u dûtí ‰kolní-
ho vûku. Velmi závaÏn˘mi v této vû-
kové kategorii jsou dopravní úrazy,
které jsou nejãastûj‰í pfiíãinou dût-
sk˘ch úmrtí; pfiibliÏnû 40 dûtí kaÏ-
doroãnû umírá na následky doprav-
ního úrazu. ZávaÏná je i skuteã-
nost, Ïe ãastûji neÏ jiné zanecháva-
jí tyto úrazy dlouhodobé a trvalé
následky. 

OdráÏí se na zv˘‰ené úrazovosti
dûtí i prostfiedí, ve kterém jsou vy-
chovávány?

V˘zkumy potvrzují, Ïe vy‰‰í ãísla
v poãtu úrazÛ najdeme u dûtí z roz-
veden˘ch manÏelství, ze sociálnû
slab˘ch rodin, rodin s niÏ‰ím vzdû-
láním, pfiípadnû tam, kde nûkdo

z rodiãÛ zneuÏívá alkohol nebo ji-
né návykové látky.

Li‰í se nûjak bilance poãtu dûtí,
které zemfiou pfii úrazech, nejen
podle zemí, ale i podle pohlaví?

V‰ude vedou chlapci. Mají o 70
procent vy‰‰í ’‰anci‘ pfiijít o Ïivot
pfii úrazu neÏ dûvãata. Pfiíãinou
a vysvûtlením této skuteãnosti je to,
Ïe jsou více odváÏní a ochotnûji ris-
kují a také rodiãe je hlídají ménû
úzkostlivû neÏ dívky.

Nepfiíznivá ãísla statistik nepo-
chybnû vedou nejen rodiãe, ale pfie-
dev‰ím odborníky k zamy‰lení, jak
dûtsk˘m úrazÛm pfiedcházet...

Je známo, Ïe úãinnou prevencí je

moÏné sníÏit poãet úrazÛ v dût-
ském vûku aÏ o 40 procent. Je nut-
né, aby se v této oblasti angaÏovala
co nej‰ir‰í ãást spoleãnosti a co nej-
více se sníÏil poãet ãasto zbyteãnû
zmafien˘ch dûtsk˘ch ÏivotÛ. V prv-
ní fiadû si musejí rodiãe uvûdomit,
Ïe nejvût‰í zodpovûdnost v oblasti
prevence dûtsk˘ch úrazÛ mají prá-
vû oni. Pfiedev‰ím by mûli dbát na-
pfiíklad na dÛsledné uÏívání dût-
sk˘ch sedaãek pfii cestování autem,
dohlédnout na to, zda pfii cestách
na kolech dûti mají cyklistické pfiil-
by, které redukují nejzávaÏnûj‰í po-
ranûní hlavy a zhmoÏdûní mozku,
a to aÏ o 90 procent. Pfii sportování
musejí rodiãe zkontrolovat, zda
jsou dûti správnû obleãeny a hlavnû
vybaveny ochrann˘mi pomÛckami,
hlavnû pfii lyÏování, hokeji ãi pfii jíz-
dû na koleãkov˘ch bruslích. Rodiãe
by mûli mít kontrolu nad tím, zda
dítû není pfii sportu pfietûÏováno.
Dospûlí by mûli mít pfiehled o tom,
zda dûti sportují v tûlocviãnû nebo
na hfii‰ti, a ne na silnici ãi ulici.
U tûch nejmen‰ích je nutné si b˘t
vûdom jejich velké pohybové akti-
vity a nenechávat je ani na okamÏik
bez dohledu. Pády napfiíklad ze
schodÛ mívají váÏné následky. Ne-
smíme nechat ani na chvíli dítû
v blízkosti sporáku, kde se vafií, ne-
stavût nádoby s horkou vodou na
zem, pfii pití kávy bychom nikdy
nemûli mít batole na klínû a ani
v blízkosti stolku s právû uvafienou
kávou.

Ov‰em není moÏné nechat ve‰ke-
rá preventivní opatfiení na rodiãích.
VÏdyÈ zejména dûti ‰kolního vûku
tráví hodnû ãasu uÏ mimo rodi-
ãovsk˘ dohled.

Samozfiejmû pracovníci ‰kol, uãi-
telé a vychovatelé pfiedev‰ím, by
mûli vûnovat patfiiãnou pozornost
zaji‰tûní bezpeãnosti dûtí. Velk˘m
pfiínosem se stala dopravní v˘cho-
va, která má praktick˘ charakter
a k v˘uce dûtí lektofii vyuÏívají do-
pravní hfii‰tû. Vedení mûst by mûlo
redukovat dopravní zátûÏ v mûst-
sk˘ch oblastech. DÛleÏité je rovnûÏ
budování retardérÛ a sniÏování
rychlosti v blízkosti ‰kol. Osvûdãi-
lo se i dohlíÏení mûstsk˘ch stráÏní-
kÛ na pfiechodech pfied ‰kolami rá-
no a v odpoledních hodinách.
Nûkde nabídli v˘pomoc i samotní
rodiãe. BohuÏel jedním ze základ-
ních problémÛ fie‰ení problemati-
ky dûtské úrazovosti není neznalost
úãinn˘ch opatfiení, ale jejich uvá-
dûní do kaÏdodenního Ïivota.

Eva ·afránková

MUDr. Eva ·enk˘fiová foto Jan âep

V nastávajících letních mûsících b˘vá pro nûkteré rodiãe
problém pfiipravit sv˘m dûtem zajímav˘ program a pfiitom
zajistit jejich bezpeãí. Na téma úrazÛ, které právû v tomto
prázdninovém ãase nejvíce ohroÏují Ïivoty dûtí, a hlavnû je-
jich prevence, jsme si povídaly s primáfikou dûtského oddû-
lení NsP v Pfierovû MUDr. Evou ·enk˘fiovou, které jsem
v úvodu poloÏila otázku, jak si v tabulce úrazovosti ’stojí‘
âeská republika.

Program primární zdravotní prevence - dûtské úrazy
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Ministerstvo dopravy âR se sídlem v Praze, od-
dûlení BESIP zahájilo kampaÀ zamûfienou na pou-
Ïívání bezpeãnostních pásÛ u cestujících v osob-
ních automobilech. Komise BESIP mûsta Pfierova
se k této kampani pfiipojuje a nabádá fiidiãe k vût-
‰í odpovûdnosti. Pfii nehodách podle statistiky
umírá nepfiipoutaná osoba na pfiedním sedadle
6x, v obci dokonce 8x ãastûji, na zadním sedad-
le 3x, v obci dokonce 5x ãastûji neÏ osoba pfii-
poutaná...

Komise BESIP mûsta
Pfierova informuje

Cílem jejich snah je co nejvíce se
jim pfiiblíÏit, aby se dostali do jejich
povûdomí nejen jako pfiedstavitelé
sloÏky represivní, ale pfiedev‰ím ja-
ko zástupci zákona, ktefií pfiispívají
k jejich ochranû a bezpeãnosti.

„JiÏ od samého zaãátku nás vel-

mi pfiekvapoval zájem o program

prevence, a to jak ze strany dûtí,

tak i kantorÛ. Vzhledem k tomu, Ïe

bylo potfieba zamûfiit se na co nej-

‰ir‰í vûkovou skladbu, museli jsme

pfiipravit rozmanité programy pfii-

zpÛsobené vûku dûtí,“ sdûlila nám
stráÏnice Lenka ·kodová.

„Na prvním stupni jsme se za-

mûfiili na dopravní v˘chovu, pfie-

dev‰ím na poznávání dopravních

znaãek, vybavení jízdního kola,

bezpeãné chování v silniãním pro-

vozu jak chodcÛ, tak cyklistÛ. Na

druhém stupni jsme pfiedná‰ky za-

mûfiili na zvy‰ování právního vû-

domí. K této problematice jsme

pfievzali jiÏ zaveden˘ program, kte-

r˘ je bûÏnû uÏíván v zahraniãí pod

názvem Street-Law, u nás znám˘

pod názvem Právo pro kaÏdého.

Program je zaloÏen na tom, Ïe

mladí lidé pracují s pfiíbûhem, nad

kter˘m se zam˘‰lejí a snaÏí se na-

jít správné v˘chodisko. Mají moÏ-

nost diskutovat ve skupinkách

a následnû tuto situaci probrat

a fie‰it s námi. Jedná se o pravidla

chování, sociálnû patologické jevy,

trestní právo a pfiestupky,“ sezná-
mila nás Lenka ·kodová s metoda-
mi práce se star‰ími dûtmi.

„Na‰e preventivní besedy jsou ta-

ké urãeny pro dûti mimopfierov-

sk˘ch matefisk˘ch a základních

‰kol, se kter˘mi se setkáváme v Do-

mû dûtí a mládeÏe Atlas. Pro dûti

jsme zde pfiipravili besedu s mûst-

sk˘mi stráÏníky a program na PC,

kde získávají teoretické znalosti

z dopravní v˘chovy. Své dovednos-

ti si pak mohou za na‰í asistence

ovûfiit pfiímo na dopravním hfii‰ti

DDM Atlas. Právû ve spolupráci

s vedením DDM Atlas vznikl v fiíjnu

roku 2003 krouÏek mladého stráÏ-

níka s názvem Rexáci. S dûtmi se

scházíme jedenkrát t˘dnû. NáplÀ

krouÏku není zamûfiena jen na ãin-

nost Mûstské policie a na pouãová-

ní, ale dûtem poskytujeme i prostor

pro rÛzné hry a soutûÏe, rozvíjení

fyzické zdatnosti, nácvik sebeobra-

ny a podobnû,“ doplnila Lenka ·ko-
dová.

„âinnost skupiny prevence není

zamûfiena v˘hradnû na pfiedná‰ky

a besedy na ‰kolách, ale zúãastÀu-

jeme se i rÛzn˘ch akcí. Jednou

z nich byl dûtsk˘ tábor v Mokfiin-

kách-Vítkovû, kam nás pozvali za-

mûstnanci odboru sociálních slu-

Ïeb a zdravotnictví mûsta Pfierova.

Pfiipravili jsme dûtem besedu o rÛz-

n˘ch situacích, které mohou na-

stat a jak by na nû dûti mûly rea-

govat. Aby na‰e náv‰tûva byla je‰tû

zajímavûj‰í, zavítali s námi na tá-

bor i na‰i psovodi se sv˘mi psy.

Pfiedvedli, jak umûjí na‰i ãtyfinozí

kamarádi poslouchat a zadrÏet pa-

chatele. Podobnû jsme zpestfiili po-

byt dûtem na pfiímûstském tábofie,

kter˘ pofiádal DDM Atlas,“ popsal
dal‰í ãinnosti pfiipravené v rámci
prevence mûstsk˘ stráÏník Pavel
Vojtá‰ek

„Pracovníci Armády spásy nás

poÏádali o pfiípravu besedy s dûtmi

ze sociálnû slab‰ích rodin. Pfiedná‰-

ka se uskuteãnila pro mlad‰í a star-

‰í Ïáky ve ·kodovû ulici. Tématem

byla hlavnû dopravní v˘chova. Ho-

vofiili jsme s dûtmi o tom, na co ma-

jí dávat pozor cestou do ‰koly, uãili

je poznávat dopravní znaãky, ’ãíst‘

semafor, jak se pohybovat na kole

po mûstû a seznámili s jeho povin-

n˘m vybavením. SnaÏili jsme se jim

pfiiblíÏit práci Mûstské policie, pro

názornost byla souãástí besedy

i ukázka v˘stroje a v˘zbroje mûst-

sk˘ch stráÏníkÛ,“ vyjmenoval Pavel
Vojtá‰ek dal‰í akce, které pfiipravili

preventisté z fiad mûstsk˘ch stráÏní-
kÛ pro dûti a dodal, Ïe pfiedná‰ky
pfiipravují i pro Ïáky základních ‰kol
mimo Pfierov, napfiíklad v Rokytnici,
Horní Mo‰tûnici, Tovaãovû, Troub-
kách a Prosenicích.

·af

Dûti z matefisk˘ch ‰kol na dopravním hfii‰ti

Na Mûstské policii pracují uÏ tfietím rokem dva stráÏ-
níci, ktefií mimo jiné se zab˘vají oblastí prevence. Svoji
preventivní ãinnost provádûnou pfiedev‰ím formou besed
zamûfiují hlavnû na dûti matefisk˘ch, zvlá‰tních a základ-
ních ‰kol.

Mûst‰tí stráÏníci preventisté si chválí ’své‘ Ïáky

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

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

Slevy za opakování
stejného inzerátu
poãet zvefiejnûní sleva

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

• 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
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Nejinak tomu bylo i letos v ãervnu,
kdy se posluchaãÛm pfiedstavila
v‰echna tfii oddûlení PDS na koncer-
tû uskuteãnûném 17. ãervna v Mer-
vartovû síni pfierovského zámku. 

Jako první zazpívaly dûti pfied-
‰kolního vûku z nejmlad‰í pfiíprav-
ky - Smí‰ku, ve které se uãí formou
hry zvládat nejen základy sborové-
ho zpûvu, ale také si osvojují první
návyky pro vefiejné vystupování. Se
svou dirigentkou paní Vûrou Cim-
bálníkovou dûti pfiedvedly to nej-
lep‰í ze svého repertoáru, kter˘ pil-
nû nacviãovaly kaÏdé pondûlí
odpoledne v DDM ATLAS.

Nejmen‰í zpûváãky pak vystfiída-
ly dûti ze star‰ího pfiípravného od-
dûlení PDS - Dvojhlásku. Tyto dûti
jsou vût‰inou Ïáky prvního stupnû

Z· a tak pfii zkou‰kách se sborem
jsou na nû kladeny jiÏ vy‰‰í nároky
- uÏ název této pfiípravky naznaãu-
je, Ïe mimo jiné se dûti uãí i dvoj-
hlasé skladbiãky a ãasto se také sa-
my doprovázejí na rÛzné rytmické
nástroje. Dvojhlásek vede sbor-
mistrynû Ingrid Sekerová, která je
také dirigentkou koncertního od-
dûlení PDS - Pfierováãku. Pfii své
práci s tûmito zpûváãky se stále je‰-
tû snaÏí co nejvíce vyuÏívat hru, aby
byla ãinnost ve sboru, kter˘ zkou‰í
jiÏ dvakrát t˘dnû, a to vÏdy pfied
„velk˘mi“ zpûváky, zajímavá a mo-
tivující. 

Ve druhé polovinû koncertu za-
zpíval Pfierováãek, kter˘ si pfiipravil
pod vedením Ingrid Sekerové nûko-
lik premiérov˘ch skladeb, také ãást

svého repertoáru, se kter˘m vy-
stoupil na Mezinárodním festivalu
Európské dni, kter˘ se uskuteãnil
na Slovensku u pfiíleÏitosti vstupu
zemí Visegrádské skupiny do EU.

Pokud byste byli rádi, kdyby i va-
‰e hudebnû nadané dítû na‰lo zají-

mavé naplnûní svého volného ãasu,
nav‰tivte nûkterou ze zkou‰ek sbo-
rÛ na zaãátku pfií‰tího ‰kolního ro-
ku a pfiesvûdãte se o tom, co tento
sbor dokáÏe dûtem nabídnout.

Blanka Ma‰ková,

DÛm dûtí a mládeÏe ATLAS

Pfierovsk˘ dûtsk˘ sbor podûkoval zpûvem

foto Blanka Ma‰ková

Byl tmav˘ veãer, vlastnû uÏ noc,
a na louce pod lesem nedaleko âe-
kynû se popásali tfii konû. Pasáãek
leÏel na houni u ohníãku a obãas
s obavami pohlédl na zataÏené ne-
be bez hvûzd. Nebál se tmy, ale to-
ho, Ïe by mohla pfiijít boufika. Ne-
jen Ïe by ho promoãila na kÛÏi,
protoÏe nikde v blízkosti nebyl Ïád-
n˘ pfiístfie‰ek, ale hlavnû by blesky
a hfimûní mohly spla‰it jeho konû.

Nakonec si fiekl, Ïe pr‰et zfiejmû
nebude, zabalil se do hounû a pfii-
pravil se na obyãejnou, byÈ chlad-
nou noc, jak˘ch uÏ zaÏil bezpoãet.
A náhle se nocí ozval pfií‰ern˘,
ohlu‰ující fiev.

Pasáãek byl skokem na nohou
a pohlédl k lesu, odkud se ten hroz-
n˘ zvuk nesl. JestliÏe se mu pfied

zavfiely a zapadla závora, stál b˘k
pfied zámkem. Nocí se ozvalo jeho
poslední hrozné zafivání, tak dûsi-
vé, Ïe se psi v celé dûdinû rozvyli
a vyli celou noc.

Toho stra‰ného b˘ka s ohniv˘ma
oãima pak uÏ nikdy nikdo nespat-
fiil. Zmizel, jako se objevil, ale lidé
si o nûm vyprávûjí dodnes.

Na první pohled se zdá podivné,
Ïe se ten b˘k objevil pouze jeden-
krát, a pfiesto se vyprávûní o nûm
tak dlouho udrÏelo. Ale v lidském
svûtû uÏ je to tak. Nûkomu staãí jen
se objevit a uÏ se o nûm mluví,
hned je stfiedem zájmu. Zatímco ji-
n˘ dûlá doslova psí kusy, aby na
sebe strhl pozornost, tlaãí se do no-
vin a televize - a nic…

Karolin

chvíli srdce leknutím prudce roz-
bu‰ilo, teì se mu hrÛzou témûfi za-
stavilo. Z lesa se vyfiítil ohromn˘
b˘k, mohutnou hlavu s obrovsk˘ma
ohniv˘ma oãima sklonûnou k zemi,
a se stra‰liv˘m supûním se hnal pfií-
mo na pasáãka. Ten na nic neãekal.
Hbitû se vy‰vihl na hfibet nejbliÏ‰í-
ho konû a pobídl ho vpfied. Poleka-
n˘ vraník okamÏitû vyrazil tryskem.

Byla to hrÛzyplná a nebezpeãná
jízda tou temnou nocí, ale pasáãek
by byl radûji srazil vaz nûkde ve v˘-

O b˘ku s ohniv˘ma oãima

Pfierovské povídání

molu, neÏ aby se nechal dostihnout
tím pfií‰ern˘m zjevením, které se
hnalo za ním.

V krátké chvíli se vraník s chlap-
cem ocitl pfied ãekyÀsk˘m zám-
kem. A hle - brána, jindy v tuto
noãní dobu dávno zavfiená, je do-
kofián! To se pán neoãekávanû vrá-
til odkudsi z cest. SlouÏící právû vy-
pfiahali konû od koãáru a vrátn˘ se
chystal zavfiít tûÏká vrata, kdyÏ pa-
sáãek na zpûnûném koni vrazil do-
vnitfi. Sotva se za ním pevné vefieje

2. - 11. 7. • Provence 2004: Pfierov (bus) - Lyon - Avig-
non - Canon du Verdon - Saint Tropez (bus) -Janov - Pfie-
rov; 10 dní, 490 km; ved. T. Beránek; odj. bus 6.00; cyklo
3. - 6. 7. • Slezské Beskydy: Dolní Lomná, jednodenní
trasy Kozubová, âantoryje (i do Polska); 60 km dennû; ved.
J. Balcárek, Z. Hlavica; odj. vlak 5.00; cyklo, pû‰í
17. - 18. 7. • Hvûzdicov˘ pfiechod slovensk˘ch hor - Vel-
ká Fatra; RuÏomberok - Bori‰ov - Ostredok - Staré Hory;
3 dny; ved. J. Balcárek, M. Bezdûk; odj. vlak 3.18; VHT
24. - 31. 7. • Bodamské jezero: kolem jezera; dennû
50 km; ved. J. Sedláãek; vl. auta 6.00; cyklo
31. 7. - 8. 8. • Ortler a Monte Rosa z Itálie: ledovcové
túry VHT v italsk˘ch Alpách; 9 dní; ved. J. Balcárek ml.,
T. Beránek; odj. 6.00, mikrobus + vl. auta; VHT
7. - 15. 8. • Svitavsko-Orlicko: hvûzdicové trasy v okolí
Svitav a Ústí n. O.; 9 dní, dennû 50-80 km; ved. R. Havel-
ka; cyklo
22. 8. • Mal˘ Rab‰tejn: lezení na Malém Rab‰tejnû; ved.
M. Bezdûk; odj. vlak 7.10; VHT
27. - 29. 8. • VídeÀ: Bfieclav - veãerní VídeÀ - Bfieclav; ved.
O. Bujnoch; vl. auto 15.00; cyklo

KLUB âESK¯CH TURISTÒ SK P¤EROV
odbor vysokohorská turistika

1. 7. • Kozlov - pramen Odry - Veselíãko - 15 km, ved.
M. Kauer, odj. A5.20 hod.
3. 7. • Rajnochovice - Klínec - Lazy - U HoláÀÛ - Jab-
lÛnka - 20 km, ved. J. ·vec, odj. 7.36 hod.
8. 7. • Troubky - soutok B. a M. - Tovaãov zámek -
10 km, ved. Î. Zapletalová, odj. A8.25 hod.
8. 7. • Libina - Cikán. buk - Bradlo - Nová Hradeãná
- 13 km, ved. J. ·mehlík, odj. 6.59 hod.
10. 7. • Pfiíkazy - Hanáck  ̆skanzen -Náklo - Lhota n. Mor.
- Litovel - 15 km, ved. H. ·Èávová, odj. 10.02 hod.
13. 7. • SchÛzka turistÛ - Rokytnice - Vrbovec ve
13.30 hod., odj. 13.02 hod.
15. 7. • Olomouc - Hradisko - U tfií mostÛ - Horka
n. M. - 12 km, ved. Î. Zapletalová, odj. 6.59 hod.
15. 7. • Senetáfiov - Proklest - Kfitiny - 15 km, ved.
J. ·vec, odj. 6.00 hod.
22. 7. • Zábfieh - Nemile - R. Údolí - Na horách - Zá-
bfieh - 15 km, ved. M. Kauer, odj. 8.03 hod.
24. 7. • âeská Tfiebová - Pfiívrat - AndrlÛv chlum -
Ústí n. O. - 20 km, ved. P. ·Èáva, odj. 5.56 hod.
29. 7. • Sv. Host˘n - Tesák - Rajnochovice - 16 km,

ved. M. Bráblíková, odj. 7.25 hod.
31. 7. • Val‰ov - âern˘ most - Sluneãná - Dûtfiichov
n. Bystfiicí - 21 km, ved. J. Sedláková, odj. 7.10 hod.
5. 8. • Drahotu‰e - Rybáfie - Mariánské údolí - Te-
plice n. Beã. - 11 km, ved. V. Visnar, odj. 7.10 hod.
7. 8. • Huslenky - Cáb - Javofiina - Vsetín - 25 km,
ved. J. Sedláková, odj. 6.05 hod.
10. 8. • SchÛzka turistÛ - Rokytnice-Vrbovec ve 13.30
hod., odj. 13.02 hod.
12. 8. • Jevíãko - Jaromûfiice - ·ubífiov - Dzbel - 15 km,
ved. Î. Zapletalová, odj. 6.59 hod.
19. 8. • Zdûtín - Pt. Dvorek - Na Pohodlí - Ptení -
Zdûtín - 16 km, ved. J. ·mehlík, odj. 6.59 hod.
19. 8. • Tatenice - Lázek - StráÏná - Dr. Pila - Ho-
‰tejn - 20 km, ved. M. Kauer, odj. 5.56 hod.
21. 8. • PodÈaté - V. Javorník - M. Javorník - Portá‰ -
N. Hrozenkov - 25 km, ved. J. Sedláková, odj. 6.05 hod.
26. 8. • Prostûjov - Mostkovice - Plumlov - 10 km,
ved. Î. Zapletalová, odj. 6.59 hod.
28. 8. • Odry - Dobe‰ov - Ludomûfi - Spálov - Hefi-
mánky - 20 km, ved. J. ·vec, odj. 6.05 hod.

KLUB âESK¯CH TURISTÒ SK P¤EROV

Stalo se jiÏ tradicí, Ïe v posledních letech Pfierovsk˘ dût-
sk˘ sbor pofiádá v závûru ‰kolního roku koncert pro rodiãe
dûtí ze sboru i své dal‰í pfiíznivce.
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Prázdniny na koních
Jezdecká stáj v Prusích pofiádá

10denní letní tábor pro dûti ve vû-
ku 7-14 let v termínech 2. - 11. 7.,
14. - 23. 7., 26. 7. - 4. 8., 7. - 16. 8.
a 19. - 28. 8. Cena ãiní 3.300 Kã,
v cenû je zahrnuto stravování
5 x dennû, jízda na koni a ubytová-
ní. Uzávûrka pfiihlá‰ek 30 dní pfied
nástupem. Info: Eva Bayerová, 751
15 Prusy 1, tel. 581 227 026

Jezdeck˘ tábor
Jezdeck˘ oddíl pfii SZe· Pfierov-

vám nabízí letní tábor s koÀmi
v areálu Stfiední zemûdûlské ‰koly.
Termíny: 2.- 9. 7., 9.- 16. 7. 2004.
Vûková skupina: 7-15 let. Ubytová-
ní: 2-3 lÛÏkové pokoje v domovû
mládeÏe  SZe·  Pfierov s nov˘m so-
ciálním zafiízením, klubovna s TV,
stolní tenis. Stravování: 5x dennû
ve ‰kolní jídelnû. Program: Pro za-
ãáteãníky i pokroãilé 6 x v˘cvik
a jízda na koních, základy chova-
telství, ukázky skokového a drezur-
ního v˘cviku, na závûr tábora
’zkou‰ky‘ z teoretického minima.
Doprovodn˘ program: koupání,
sportovní hry, v˘prava do pravûku,
koÀsk˘ ãtyfiboj, diskotéka, tábo-
rák... Cena: 2.890 Kã. Informace:
Mgr. Dagmar Pastuchová, Stfiední
zemûdûlská ‰kola, Osmek 47, Pfie-
rov 750 02, e-mail: d.pastucho-
va@seznam.cz, www stránky:
www.szesprerov.cz, telefon: 581 735
063 (od 8 do 14 - SZe·)

Kinematograf bratfií
âadíkÛ opût v Pfierovû

Ve dnech 12. - 15. ãervence
se uskuteãní projekce filmÛ
na námûstí T. G. Masaryka

vÏdy ve 21 hodin.

SoutûÏ byla vyhlá‰ena v rám-
ci projektu komunitního pláno-
vání pro dûti matefisk˘ch a zá-
kladních ‰kol Mûstsk˘m úfiadem
Pfierov - odborem sociálních vû-
cí a zdravotnictví, ve spolupráci
s âesk˘m ãerven˘m kfiíÏem -
oblastním spolkem v Pfierovû.

V˘stavka vyhodnocen˘ch pra-
cí v kinû Hvûzda potrvá do kon-
ce ãervna. Poté se v‰echny prá-
ce, i ty, které nebyly vystaveny,
stanou trvalou v˘zdobou domÛ
s peãovatelskou sluÏbou a Do-
mova - penzionu pro dÛchodce
v Pfierovû.

I. kategorie - téma Máme se
rádi a tak si pomáháme
1. místo - David Hrabal (M· Pí‰-
Èalka Pfierov-Máchova) • 2. mís-

to - kolektivní práce M· Pfierov-Kratochvílova • 3. místo - Krist˘na Ngoová
(M· Újezdec)
II. kategorie - téma Umí‰ podat pomocnou ruku? - I. stupeÀ Z·
1. místo - Robin Pfiikryl a Jifií Palack˘ • 2. místo - Jana Hanáãková • 3. místo -
Michal Fojt a Luká‰ Pûãek, Jan Frgál (v‰ichni ze Z· Pfierov - Za ml˘nem - 5.B)
III. kategorie - téma Umí‰ podat pomocnou ruku? - II. stupeÀ Z·
1. místo - Bofiivoj Zamazal - 7.C • 2. místo - Petr Kopfiiva - 6.B, Michaela
Dvorská - 7.A • 3. místo - Daniel Belo - 7.B (v‰ichni ze Z· Pfierov-Svisle)
Zvlá‰tní kategorie
1. místo - skupinová práce J. KoÏucha, K. Dospivové a D. Rady • 2. místo -
Franti‰ek Dreiseitl • 3. místo - Milan Kráãmar (v‰ichni z Centra v˘chovy
a vzdûlávání mentálnû postiÏen˘ch Pfierov - Kosmákova ul.)

Budova pfierovského zámku
otevírací doba ãerven-fiíjen: stfieda

aÏ pátek 8-17, sobota, nedûle 9-17

do 25. 7. • Cestiãka do ‰koly... - nej-
krásnûj‰í ãeské a zahraniãní slabikáfie
19. 7. • Nostalgie aneb Jak se Ïilo
v pfiedminulém století
do 5. 9. • Pfierovsk˘ poklad - nález
mincí ze 17. století uãinûn˘ v roce
1923 v Pfierovû
22. 7. - 5. 9. • Michalov - v˘stava ke
100. v˘roãí zaloÏení mûstského par-
ku v Pfierovû
22. 7. - 29. 8. • Mezi vodou a ohnûm
- akvarely a kované ‰perky umûlcÛ
z Ukrajiny K. Kravczuka a S. Popyuka
3. 8. - 7. 10. • Didaktická technika
ze sbírek oddûlení dûjin ‰kolství mu-
zea Komenského

Moravská ornitologická stanice
otevírací doba v ãervnu: 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
1. 7. - 30. 11. • Fotografie hmyzu
stfiední Moravy

MUZEUM KOMENSKÉHO

otevírací doba v ãervnu:

úter˘ aÏ nedûle 9-17 hodin

do 31. 10. • Historické hodiny - v˘-
stava ze sbírek Muzea Komenského
1. 7. - 25. 8. • Spolãení pro divadlo
a ‰erm TILIA - malá ukázka lovec-
k˘ch a vojensk˘ch paln˘ch i chlad-
n˘ch zbraní
3. 7 - 6. 7. • CODEX - soubor stfie-
dovûké hudby, palácové nádvofií -
vÏdy v 11 a 15 hodin
10. 7. a 11. 7. • Vystoupení skupiny
historického ‰ermu BUHURT z Kfie-
novic u Slavkova na druhém nádvofií
- vÏdy 13 a 16 hodin
1. 7. • 17.00 - 1.30 hod. • HRADNÍ
BÁL - zábavn˘ program, kost˘mova-
n˘ prÛvod, hudba, tanec, tombola,
obãerstvení; samostatné vstupné: do-
spûlí 100 Kã, vojáci základní sluÏby,
studenti, dÛchodci a dûti 60 Kã
3. 8. - 7. 8. • prÛbûÏnû • VIVAT
FLAUTO - s historick˘mi skladbami
vystoupí soubor zobcov˘ch fléten
z Prahy pod vedením B. VyslouÏilové
21. 8. - 27. 8. (mimo pondûlí) • KO-
VÁ¤SKÉ FÓRUM - 16. roãník pfie-
hlídky tvorby vybrané kováfiské dílny.
Slavnostní zahájení probûhne na Ko-
váfiském dvofie v sobotu 21. 8. ve 14
hodin. V doprovodném programu vy-
stoupí cimbálová hudba LUâINA.
28. a 29. 8. • HEFAISTON 2004 -
23. roãník mezinárodního setkání
umûleck˘ch kováfiÛ. Samostatné
vstupné 60, 40 a 20 Kã. Sobota 9-18
hodin: demonstrace kováfiské tvorby
na 8 pracovi‰tích. Nedûle 9-13 hodin:
v˘stava kováfisk˘ch dûl v exteriéru. Po
oba dny zaji‰tûna kyvadlová autobu-
sová doprava Lipník n. B. (âD).

HRAD HELF·T¯N

ilustraãní foto

V˘sledky v˘tvarné soutûÏe

DÛm dûtí a mládeÏe ATLAS
ÎiÏkova 12 • www.volny.cz/ddmatlas

tel.: 581 209 353, 581 201 246

2. - 6. 7. • Vodácká akce Polsko, Slo-
vensko - sjezd fiek Bialka, Dunajec,
Váh. Pfiihlá‰ky: Mgr. Zuzana âervená,
tel. 602 890 593, 581 202 258
31. 7. - 7. 8. • Doma‰ov - letní tábor
s gymnastikou
8. - 15. 8. • Stfiedolesí - tábor s ke-

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. 581 736 580

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

SLUÎBY MùSTA P¤EROVA • âERVENEC & SRPEN 2004

červenec & srpen:
koupel, zábal, masáž,

perličková masáž
pondělí až pátek 7.30 -15.30

VÝJIMKY
V době odstávky teplárny od 24. do 30. červen-
ce 2004 nepoteče teplá voda a nebudou v pro-
vozu sušáky a parní komory!

červenec & srpen:
sauna i masáže

zavřeno!

SAUNA ZIMNÍ STADION
tel. 581 201 268

LÁZNĚ BOCHOŘ
tel. 581 205 045

âERVENEC

âERVENEC & SRPEN

Den Dûtsk˘ Kryt˘ Venkovní Koupali‰tû
bazén 50 m bazén bazén Penãice

Pondělí 10 - 20 10 - 21 10 - 21 9.30 - 20.00
Úterý 10 - 20 10 - 21 10 - 21 9.30 - 20.00
Středa 10 - 20 10 - 21 10 - 21 9.30 - 20.00
Čtvrtek 10 - 20 10 - 21 10 - 21 9.30 - 20.00
Pátek 10 - 20 10 - 21 10 - 21 9.30 - 20.00
Sobota 10 - 20 10 - 21 10 - 21 9.30 - 20.00
Neděle 10 - 20 10 - 21 10 - 21 9.30 - 20.00

SRPEN

Den Dûtsk˘ Kryt˘ Venkovní Koupali‰tû
bazén bazén bazén Penãice

Pondělí 10 - 20 10 - 20 10 - 20 9.30 - 19.00
Úterý 10 - 20 10 - 20 10 - 20 9.30 - 19.00
Středa 10 - 20 10 - 20 10 - 20 9.30 - 19.00
Čtvrtek 10 - 20 10 - 20 10 - 20 9.30 - 19.00
Pátek 10 - 20 10 - 20 10 - 20 9.30 - 19.00
Sobota 10 - 20 10 - 20 10 - 20 9.30 - 19.00
Neděle 10 - 20 10 - 20 10 - 20 9.30 - 19.00

Den sauna solárium, masáÏe, rekondiãní stolyskot. stfiiky, perliãka

Pondělí zavřeno zavřeno 12 - 20

Úterý zavřeno zavřeno 8 - 16

Středa zavřeno zavřeno 12 - 20

Čtvrtek zavřeno zavřeno 8 - 16

Pátek zavřeno zavřeno 10 - 18

Sobota zavřeno zavřeno zavřeno

Neděle zavřeno zavřeno zavřeno

ramikou, jazykovkou a tábornick˘mi
dovednostmi
14. - 21. 8. • Rusava - Jestfiabí - tá-
bor se sborov˘m zpûvem
23. - 27. 8. • Pfiímûstsk˘ tábor na
DDM Atlas



1. - 4. 7. v 18.30 hod. • SILN¯ KA-
FE - âR/Island/Slovensko, komedie,
ãeské znûní, premiéra. Komedie hofi-
ká jako siln˘ kafe o vztazích a ostat-
ních obyãejn˘ch vûcech. ReÏie a scé-
náfi: B. Gunnarsson. Hrají: J. Lábus,
H. Maciuchová, K. Elramly, J. Loose.
5. - 7. 7. v 18.30 hod. • STARSKY
& HUTCH - USA, akãní policejní ko-
medie, titulky, premiéra. KdyÏ na nû
nemá‰, dej se k nim! KdyÏ vyrazí do
ulic, zloãin se hodí marod! ReÏie:
T. Phillips. Hrají: B. Stiller, O. Wil-
son, Snop Doggy Dog.
1. - 6. 7. ve 21 hod. • VAN HEL-
SING - USA, epicko-akãní dobro-
druÏn˘, titulky. Jediné jméno, ze kte-
rého má zlo strach! Vymítaã ve‰ke-
r˘ch oblud a kladivo na diváka. ReÏie
a scénáfi: S. Sommers. Hrají: H. Jack-
man, K. Beckinsale, D. Wenham.
8. - 11. 7. v 18.30 hod. • PRE-
SUMPCE VINY - USA, kriminální
drama, titulky, premiéra. Musí mys-
let jako vrah a jednat jako detektiv.
V‰ichni lÏou, podvádûjí a kradou -
ale nûkdo tu také zabíjí. Noãní mÛra
Denzela Washingtona poletuje ve fil-
mu noir. ReÏie: C. Franklin.
12. - 14. 7. v 18.30 hod. • CHO-
KING HAZARD - âR, hororová ko-
medie, premiéra. První ãeská zom-
bie komedie. Hotel Halali se stal pfies
víkend útoãi‰tûm pro ty, ktefií se
chtûjí nûco dozvûdût o smyslu Ïivo-
ta. ReÏie: M. Dobe‰. Hrají: J. Du‰ek,
J. Dolansk˘, O. Neff, D. Patrasová.
8. - 13. 7. ve 21 hod. • TROJA -
USA, historick˘, titulky. Je to pfiíbûh
o pfiedurãené zhoubû, které se lidé
pfies v‰echnu snahu nedokáÏí vy-
hnout. Troja slibuje nelítostné bitvy
a silné emoce. ReÏie: W. Petersen.
Hrají: B. Pitt, E. Baba, O. Bloom,
S. Bean, P. O’Toole.
15. - 21. 7. v 18.30 hod. • SHREK 2
- USA, animovaná komedie, ãesk˘
dabing, premiéra. Bylo, ale moÏná
nebylo… a teì bez ní nemÛÏe b˘t!
Nov˘ animovan˘ film Shrek 2 nava-
zuje na dûj Oscarem ovûnãeného
prvního Shreka. ReÏie: A. Adamson,
K. Asbury a C. Vernon. V ãeském znû-
ní: D. Novotn˘, T. Jufiiãka, K. ·prá-
chalová, J. Kretschmerová.
15. - 20. 7. ve 21 hod. • INTER-
MISSION - Irsko/VB, ãerná kome-
die, titulky, premiéra. „Pulp Fiction
po Irsku“ - pokud máte smysl pro
hodnû ãern˘ humor. Mozaikov˘ pfií-
bûh o osudech skupiny DubliÀanÛ,
ktefií se tím ãi oním zpÛsobem po-
kou‰ejí najít v Ïivotû ‰tûstí a lásku.
ReÏie: J. Crowley. Hrají: C. Farrell,
C. Meaney, C. Murphy.

22. - 28. 7. v 18.30 hod., 22. - 27.
7. ve 21 hod. • SPIDER-MAN 2 -
USA, akãní/komiksov˘, dabing, pre-
miéra. Polapí vás opût jeho sítû? VáÏ-
nû jste si nemysleli, Ïe by se to od-
bylo jenom jedním filmem, Ïe ne?
ReÏie: S. Raimi. Hrají: T. McGuire,
K. Dunst, A. Molina, E. Banks.
29. 7. - 4. 8. v 18.30 hod. • PÁN-
SKÁ JÍZDA - âR, rodinná komedie,
premiéra. ...správn˘ chlapi si poradûj
sami... Pánská jízda je zkrátka hravé
a vtipné vyprávûní urãené v‰em, kte-
fií se rádi baví, i kdyÏ je jim tfieba do
breku. ReÏie: M. Kotík. Hrají: M. De-
jdar, J. Abrhám, V. ·kultéty, O. Vet-
ch˘, J. Kocurová.
29. 7. - 3. 8. ve 21 hod. • ÚSVIT
MRTV¯CH - USA, akãní zombie ho-
ror, titulky, premiéra. AÏ v pekle ne-
bude místo, mrtví vyjdou na zem.
ReÏie: Z. Snyder. Hrají: S. Polley,
V. Rhames, J. Weber.

7. 7. ve 21 hod. • P¤ÍBùH Z TOKIA
- Japonsko, psychologick˘, titulky,
premiéra. Jeden z nejv˘znamnûj‰ích
snímkÛ japonské kinematografie
pfiedkládá v sugestivním ãernobílém
obrazovém zpracování obraz kon-
frontace generací v pováleãném Ja-
ponsku. ReÏie: Y. Ozu. Hrají: Ch. Ryu,
Ch. Higashiyman, S. Haraa.

14. 7. ve 21 hod. • JÍZDA - âR, road-
-movie, obnovená premiéra. Nechte
se unést proslunûnou letní cestou
bez cíle! Nízkorozpoãtov˘ snímek
o dvou kamarádech, zeleném kabri-
oletu, svÛdné stopafice a hork˘ch let-
ních hrách. Scénáfi: M. Dostál,
J. Svûrák. ReÏie: J. Svûrák. Kamera:
F. A. Brabec. Hrají: A. Geislerová,
R. PastrÀák, J. ·palek, F. Renã.
21. 7. ve 21 hod. • METALLICA:
SOME KIND OF MONSTER - USA,
hudební dokument, titulky, premié-
ra. Je Ïivot heavy metalové hvûzdy
va‰ím snem? Pak si nenechejte ujít
tento film, aÈ víte, do ãeho jdete! Sní-
mek uvádíme ve svûtové premiéfie!
ReÏie: J. Berlinger & B. Sinovsky.
28. 7 ve 21 hod. • MIST¤I - âR, ko-
medie. Fandit si musíme sami. Nû-
kdo jin˘ to za nás neudûlá. Mistfii
jsou filmem o iluzích. Film o lidech,
ktefií po nûãem touÏí, milují se
a podvádûjí a obãas uvûfií nesmys-
lÛm. ReÏie: M. Najbrt. Scénáfi:
M. Najbrt, R. Geisler, B. Tuãek. Ka-
mera: M. Holma. Hrají: J. Budafi,
K. Melí‰ková, L. Noha, T. Matonoha,
J. Ornest.

telefon/fax: 581 202 216 • e-mail: hvezda@dokina.cz • net: www.dokina.cz/hvezda
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GALERIE A V¯STAVY
Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 22, tel. 581 216 111 

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

Jako kaÏd˘ rok je léto v Domeãku vyhrazeno pro sou-
bornou v˘stavu více autorÛ. Velk˘ v˘bûr bude z dílen
odûvních v˘tvarnic Zuzany Krajãoviãové, Jany Ku-
bínové, Dagmar Mráãkové. Mezi nové autory se zafia-
dili manÏelé ·ikovi se sv˘mi zajímav˘mi sklenûn˘mi
miskami a ‰perky. Z keramické dílny Andreje DruÏin-
ce si mÛÏete prohlédnout kolekci nov˘ch váz a dal‰í
uÏitkovou keramiku. Nápadité kováfiské v˘robky Vítûz-
slava Kofiínka, keramické kachle a plastiky Jarmily
Kreãmanové, nová kolekce keramiky z MafiíÏe a díla fia-
dy dal‰ích ãesk˘ch v˘tvarníkÛ vás budou tû‰it v Domeã-
ku po celé léto.

Leto‰ní léto bude jako kaÏdoroãnû
vyhrazeno souborné v˘stavû na‰ich
pfiedních autorÛ. Pfiedstavíme ná-
v‰tûvníkÛm nové kolekce Oty Janeãka,
Toyen, O. Kulhánka, J. Anderleho,
K. Kodeta, I. Hüttnerové a dal‰ích.

Ve dnech 16. - 27. srpna pfiispûje
k dobré prázdninové náladû v˘stava
známého naivisty, pfierovského rodáka
Petra Malíka. Je to jeho jiÏ sedmá v˘-
stava v galerii Atrax a vÏdy se tû‰í vel-
kému zájmu milovníkÛ tohoto Ïánru. 

Zajímavá je i kolekce pískovaného
skla designera Stanislava Îampacha,
která urãitû náv‰tûvníky galerie zaujme.

Petr Malík: Záti‰í s ml˘nkem

V prázdninov˘ch mûsících bude provoz minigalerie ãásteãnû omezen. Do
16. ãervence bude je‰tû probíhat v˘stava pfierovsk˘ch v˘tvarníkÛ. Od 16. 7. do
konce srpna si mohou náv‰tûvníci prohlédnout obrazy Miroslava Rajského,
kter˘ maluje pfieváÏnû oleje na plátnû a sololitu, na kter˘ch zachycuje maleb-
nou krajinu Beskyd a okolí. Dále budou vystaveny akvarely Miroslava Dyla,
kter˘ je zamûfien na Beskydy a Oderské vrchy. Oblíbil si kouzlo star˘ch cha-
lup, které maluje ve v‰ech roãních obdobích v záfiiv˘ch barvách pfiírody. Vy-
stavovat zde bude Miloslav Tepl˘, kter˘ velice osobit˘m zpÛsobem zachycu-
je na sv˘ch obrazech krajinu Vysoãiny. Umûlecké sklo pfiedstavuje firma
Glassatelier Vizovice a umûleckou keramiku Darja âejková.

Minigalerie Îerotín • Komenského 2, tel. 581 202 728

V ãervenci budou v galerii dominovat nové obrazy pfierovského malífie a gra-
fika Petra Markulãeka. Absolvent umûleckoprÛmyslové ‰koly v Uherském
Hradi‰ti se vûnuje malbû, kresbû, uÏité grafice a v˘tvarn˘m realizacím pro ar-

chitekturu, od roku 1990
je ãlenem Unie v˘tvar-
n˘ch umûlcÛ Olomouc-
ka. V neposlední fiadû se
vûnuje vytváfiení objektÛ
ze dfieva.

V mûsíci srpnu se
pfiedstaví novou kolekcí
obrazÛ a grafik (kytice,
krajinky) akademick˘ ma-
lífi Lubomír Barto‰.

KINO HVùZDA

z tvorby Zuzany Krajãoviãové

z tvorby Petra

Markulãeka
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STAV OVZDU·Í VE MùSTù P¤EROVù
Také v roce 2003 se prÛmûrné roãní koncentrace oxidu dusiãitého (NO2) a oxidu si-

fiiãitého (SO2) pohybovaly hluboko pod aktuálními i perspektivními (do roku 2010) imi-
sními limity. Nejsledovanûj‰í základní zneãi‰Èující látkou v ovzdu‰í mûsta Pfierova v‰ak
nadále zÛstává polétav˘ prach, odbornû oznaãován jako suspendované ãástice (PM10).
Na základû nárÛstÛ jeho koncentrací v ovzdu‰í poãínaje rokem 2001 bylo mûsto Pfierov
zafiazeno nafiízením vlády z února 2004 mezi oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í
(OZKO) ve smyslu § 7 platného zákona o ochranû ovzdu‰í (zák. ã. 86/2002 Sb.). Roz-
hodující skuteãností pro takovéto hodnocení bylo pfiekroãení stanoveného imisního li-
mitu a meze tolerance (MT) pro 24 hodinové prÛmûry v roce 2002 (hodnoty jsou mûfie-
ny na automatické imisní monitorovací stanici u kina Hvûzda). Pro mûsto Pfierov z toho
vypl˘vá povinnost vypracovat do února roku 2006 „program ke zlep‰ení kvality ovzdu-
‰í“. Nepfiízniv˘m v˘vojem se zab˘vala dne 29. 4. 2004 Rada mûsta Pfierova. Do té do-
by, neÏ bude pfiijat ucelen˘ systém opatfiení v podobû obecnû závazného místního pro-
gramu ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í mûsta Pfierova (zpracování jeho analytické ãásti jiÏ bylo
zadáno), Rada mûsta uloÏila odboru Ïivotního prostfiedí vypracovat opatfiení s cílem
omezit zneãi‰Èování ovzdu‰í polétav˘m prachem. Opatfiení se t˘kají zejména dodrÏo-
vání a kontroly pfiedepsan˘ch stavebních postupÛ, údrÏby komunikací, zfiizování a údrÏ-
by vefiejné zelenû. DÛraz je kladen na dÛsledné uplatÀování stávajících právních pfiedpi-
sÛ pfii územním a stavebnû-povolovacím fiízení a na inspekãní ãinnost odboru ÎP.

Zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í, emise
Stacionárním zdrojem zneãi‰Èování ovzdu‰í je zafiízení spalovacího nebo jiného tech-

nologického procesu, které zneãi‰Èuje nebo mÛÏe zneãi‰Èovat ovzdu‰í, dále ‰achta, lom
a jiná plocha s moÏností zapafiení, hofiení nebo úletu zneãi‰Èujících látek, jakoÏ i plocha,
na které jsou provádûny práce nebo ãinnosti, které zpÛsobují nebo mohou zpÛsobovat
zneãi‰Èování ovzdu‰í, dále sklad a skládka paliv, surovin, produktÛ, odpadÛ a dal‰í ob-
dobné zafiízení nebo ãinnost. Tyto zdroje se dûlí podle míry svého vlivu na kvalitu ovzdu-
‰í na kategorie: zvlá‰tû velké, velké, stfiední a malé. Podle technického a technologické-
ho uspofiádání na zafiízení spalovacích technologick˘ch procesÛ (spalovací zdroje),
spalovny odpadÛ a ostatní stacionární zdroje (ostatní zdroje). Zdroje produkující emise
musejí splÀovat tzv. emisní limity, coÏ jsou nejv˘‰e pfiípustná mnoÏství zneãi‰Èujících lá-
tek vypou‰tûn˘ch do ovzdu‰í. V‰echny zvlá‰tû velké, velké a stfiední zdroje v Pfierovû
jsou konstruovány tak, aby limity splÀovaly. Stacionární zdroje byly v Pfierovû v roce
2003 zafiazeny do jednotliv˘ch kategorií takto:

• zvlá‰tû velké zdroje
1. Dalkia âeská republika, a.s. (Teplárna Pfierov)
2. PRECHEZA a.s. - chemická v˘roba
3. Technické sluÏby mûsta Pfierova (skládka TKO Îeravice)

• velké zdroje
1. FAU s.r.o. - distribuãní sklad PHM areál PRECHEZA
2. Nemocnice s poliklinikou v Pfierovû - kotelna
3. Kazeto, spol. s r.o. - lakovna
4. PSP Slévárna a.s. - slévárna ocelolitin
5. PSP Engineering a.s. - Ïíhací pec
6. Antonín Rozsíval - rychloãistírna odûvÛ
7. KLINKET s.r.o. - ãistírna odûvÛ

• stfiední zdroje
V roce 2003 bylo v Pfierovû evidováno 94 stfiedních zdrojÛ u 60 provozovatelÛ. Z toho
27 kotelen, ostatní jsou technologická zafiízení napfi. ãerpací stanice pohonn˘ch hmot,
lakovny, stolárny a dal‰í technologické zdroje.

V˘voj emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek (prachu) u nejvût‰ích zneãi‰ÈovatelÛ
v letech 2001-2003 (v t/rok)

PRECHEZA DALKIA PSP SLÉVÁRNA ST¤EDNÍ ZDROJE CELKEM

2001 19,09 2,32 11,69 4,12 37,22
2002 24,13 9,42 14,47 4,31 52,32
2003 23,06 6,97 6,61 5,06 41,70

Stav zneãi‰tûní ovzdu‰í, imise
Imisemi se rozumí mnoÏství zneãi‰Èujících látek obsaÏen˘ch v ovzdu‰í. V Pfierovû se

na automaticky monitorující stanici (AMS 1076) u kina Hvûzda, provozované âesk˘m hy-
drometeorologick˘m ústavem, dlouhodobû mûfií mnoÏství oxidÛ síry, oxidÛ dusíku a po-
létav˘ prach. V˘voj zneãi‰tûní ovzdu‰í na území mûsta Pfierova je zfiejm˘ z uvedeného
grafu. Na nûm jsou uvedeny prÛmûrné roãní koncentrace tfií nejsledovanûj‰ích ‰kod-
livin: suspendovan˘ch ãástic (PM10), oxidu dusiãitého (NO2) a oxidu sifiiãitého (SO2):

ODBOR ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ
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➤ stav ovzdu‰í ve mûstû Pfierovû

➤ ochrana pfiírody a krajiny v roce 2003

➤ 1. 6. 2004 nabyla úãinnosti nová OZV o ãistotû

a o ochranû vefiejné zelenû

➤ jak nakládáme s komunálním odpadem

➤ aktuální informace

látka 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

SO2 26 32 24 15 11 10 10 10 10

NO2 27 28 27 25 23 23 23 23 24

PM10 51 42 35 32 32 39 44 45

Analogick˘ v˘voj lze vysledovat i v okolních mûstech, jako je Olomouc a Prostûjov. PrÛ-
mûrné roãní koncentrace SO2 a NO2 byly vÏdy a ve v‰ech tfiech mûstech hluboko pod li-
mity, a to i perspektivními stanoven˘mi pro roky 2005 a 2010. Nejproblematiãtûj‰í se
pro v‰echna srovnávaná mûsta jeví koncentrace polétavého prachu (frakce PM10), kte-
rá trvale vzrÛstá od roku 2000 (viz graf a tabulka - údaje v mikrogramech na m3).
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Pfierov 51 42 35 32 32 39 44 45
Olomouc 39 40 29 28 34 42 48 48
Prostûjov 46 33 31 29 36 35 36 39

V roce 2003 bylo vydáno nafiízení mûsta Pfierova, kter˘m se zakazují nûkteré dru-
hy paliv pro malé spalovací zdroje zneãi‰Èování. Konkrétnû se zakazuje uÏívat hnû-
dé uhlí energetické (nejedná se o bûÏnû pouÏívané druhy kostku ãi ofiech), lignit, uhel-
né kaly a proplástky.

Poplatky
Za zneãi‰Èování ovzdu‰í platí provozovatelé zdrojÛ poplatky. V roce 2003 rozhodoval od-
bor ÎP ve 25 pfiípadech o poplatcích za malé zdroje na území Pfierova. Celkov˘ v˘nos ve
v˘‰i 103.400 Kã je pfiíjmem mûsta Pfierova. Od 1. 1. 2003 rozhoduje odbor ÎP v rámci
roz‰ífiené pÛsobnosti o vymûfiení poplatkÛ a ovûfiuje údaje souhrnné provozní evidence
u stfiedních stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í ve správním obvodu s poãtem
60 obcí. V roce 2003 bylo vydáno 115 rozhodnutí o poplatku v celkové v˘‰i 244.700 Kã,
které jsou pfiíjmem státního rozpoãtu.

dfievin byla pokácena z dÛvodu stavební ãinnosti. Napfiíklad v souvislosti se stavbou re-
cyklaãní linky na Îernavé bylo povoleno kácení 274 ks stromÛ a 2.500 m2 kefiÛ, vesmûs
dfievin z pfiirozeného náletu, s velmi mal˘m prÛmûrem kmene. Dále bylo odborem pfiija-
to 69 oznámení, na jejichÏ základû bylo provedeno kácení 162 ks stromÛ a 1556 m2 ke-
fiÛ z dÛvodÛ pûstebních, zdravotních a za úãelem v˘chovné probírky porostÛ. Náhradní
v˘sadba byla uloÏena v poãtu 343 ks stromÛ a 2.667 ks kefiÛ.

Památné stromy
V správním obvodu pfierovského odboru Ïivotního prostfiedí se nachází celkem 12 ks pa-
mátn˘ch stromÛ, z toho dva na území mûsta Pfierov. Jsou to:
- jasan ztepil˘ (Fraxinus excelsior) na ul. ·robárova, v˘znamná solitera a esteticky

hodnotn˘ exempláfi domácí dfieviny o v˘‰ce cca 20 m a stáfií cca 140 let,
- líska turecká (Corylus colurna) na nábfi. Rudolfa Luka‰tíka, v˘znamná solitera a es-

teticky hodnotn˘ exempláfi cizokrajné dfieviny o v˘‰ce cca 20 m a stáfií cca 120 let.

V roce 2003 nebyl novû vyhlá‰en Ïádn˘ památn˘ strom, bylo v‰ak zaji‰tûno odborné
o‰etfiení nûkolika v˘znamn˘ch a esteticky hodnotn˘ch stromÛ. Napfi. na Horním námûs-
tí skupina ‰esti lip (Tilia cordata) v místech b˘valé ka‰ny a lípa u vchodu do zámku. O‰et-
fiení tûchto dfievin spoãívalo ve zdravotním a bezpeãnostním fiezu koruny, zaloÏení pre-
ventivního vázání polyesterov˘mi popruhy a konzervaci povrchov˘ch poranûní.

Zvlá‰tû chránûná území
UpozorÀujeme touto cestou vefiejnost, Ïe v roce 2003 byla provedena dÛleÏitá zmûna
turistické trasy vedoucí národní pfiírodní rezervací Îebraãka. Mûsto Pfierov zahájilo jiÏ
koncem roku 2002 budování nové stezky vedoucí po severozápadním okraji NPR Îeb-
raãka poblíÏ mûstské ãásti L˘sky. DÛvodem byla snaha pfieloÏit ãást modfie znaãené tu-
ristické trasy Pfierov - Zábe‰tní Lhota a odklonit pohyb pû‰ích i cyklistÛ z doposud vy-
uÏívané pû‰iny kolem Strhance smûfiující ke kraji lesa u L˘sek. Jedná se o pÛvodnû lesní
pû‰inu, která byla velice frekventovaná a zejména za mokra dochází k masivnímu po-
‰kozování porostu. Pfiitom právû lokalita kolem náhonu Strhanec patfií v rezervaci k tûm
nejcennûj‰ím a zároveÀ nejzranitelnûj‰ím.
Nová turistická trasa do L˘sek, která umoÏní pohyb pû‰ích i jízdu na kole, vede napfiíã
územím NPR Îebraãka od zahrádkáfiské kolonie u Laguny, dále protíná státní silnici Pfie-
rov - Prosenice a pokraãuje aÏ k severozápadnímu okraji lesa. V souvislosti s touto pfie-
loÏkou byla pfieznaãena i modfie znaãená turistická trasa. Nov˘mi pokyny bude usmûr-
nûn i pohyb na ostatních komunikacích na území rezervace.

V˘znamné krajinné prvky
V˘znamn˘ krajinn˘ prvek (VKP) je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnot-
ná ãást krajiny, která utváfií její typick˘ vzhled nebo pfiispívá k udrÏení její stability. VKP
jsou ze zákona lesy, ra‰elini‰tû, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Dále jsou jimi
jiné ãásti krajiny, které zaregistruje orgán ochrany pfiírody jako VKP. Na území mûsta Pfie-
rova bylo k loÀskému roku zaregistrováno tûchto pût VKP:
- Mûstsk˘ park Michalov (k.ú. Pfierov, jako VKP zaregistrovan˘ v r. 1994; kromû toho

od r. 1992 kulturní památka). Jedná se o pozÛstatek luÏního lesního porostu se za-
chovalou pfiirozenou druhovou skladbou dfievin a bylinného patra. V roce 2003 zde po-
kraãovaly intenzivní práce v rámci plnûní „Programu regenerace a rozvoje mûstského
parku Michalov“. Kromû úprav pravideln˘ch parterÛ (stfiedová osa, parkové úpravy pfii
vstupu od sídli‰tû Osmek, dûtské hfii‰tû) byly provedeny dosadby kefiov˘ch skupin a nû-
kolika desítek vzrostl˘ch stromÛ v krajináfiské ãásti parku. Dále byly o‰etfieny koruny
17 pÛvodních stromÛ a vymûnûny dvû lípy pfied restaurací.

- Vápencové zmoly (k.ú. Îeravice, zaregistrovan˘ v r.1996). Jedná se o nepfiíli‰ hlubo-
ké terénní deprese vzniklé pomístnou tûÏbou vápence v minulosti. V˘znamnû jsou zde
zastoupeny pÛvodní druhy rostlin, a to i ohroÏené a silnû ohroÏené druhy.

- Malá lipová (k.ú. Îeravice, zaregistrovan˘ v r.1996). Lokalitu tvofií opu‰tûné plochy

Strhanec v národní pfiírodní rezervaci Îebraãka

Monitorovací stanice (AMS 1076) u kina Hvûzda

POSUZOVÁNÍ VLIVÒ NA ÎIVOTNÍ
PROST¤EDÍ - EIA
V procesu posuzování vlivÛ na Ïivotní prostfiedí (EIA) zabezpeãuje mûsto zejména infor-
mování vefiejnosti o zámûrech investorÛ v˘znamn˘ch staveb, které podléhají procesu
EIA. Pfiitom spolupracuje s pfiíslu‰n˘m orgánem, Ministerstvem ÎP nebo Krajsk˘m úfia-
dem (podle charakteru zámûru), kter˘ rozhoduje, zda bude po první fázi, tzv. zji‰Èovacím
fiízení, následovat zpracování dokumentace vlivu na Ïivotní prostfiedí. Pokud ano, pfií-
slu‰n˘ orgán na závûr celého procesu vydá kladné ãi záporné stanovisko. Bez tohoto sta-
noviska nelze vydat napfi. územní nebo stavební rozhodnutí. Dále mûsto, zastoupené od-
borem ÎP, v souladu se zákonem (zák. ã. 100/2001 Sb.) vydává i vlastní vyjádfiení
k oznámení zámûru, dokumentaci ãi posudku dokumentace. V roce 2003 se v Pfierovû
v rámci procesu EIA projednávaly tyto ãtyfii zámûry:

• Recyklaãní dvÛr Îernava
• Hypermarket TESCO Pfierov
• TûÏba pískÛ Îeravice-Lapaã
• Penny Market Pfierov

Obdobn˘m zpÛsobem bylo v roce 2003 projednáno a Krajsk˘m úfiadem Olomouckého
kraje vydáno tzv. integrované povolení ve smyslu zákona o integrované prevenci Pre-
cheze, a.s., na zafiízení „V˘roba titanové bûloby, Ïelezit˘ch pigmentÛ a monohydrátu sí-
ranu Ïeleznatého a kyseliny sírové“. Dále byl podle zákona o prevenci závaÏn˘ch havárií
v roce 2003 zvefiejnûn a projednán bezpeãnostní program LINDE TECHNOPLYN, a.s.,
stfiediska Pfierov.

OCHRANA P¤ÍRODY A KRAJINY
Kácení dfievin
V roce 2003 vydal odbor Ïivotního prostfiedí 110 rozhodnutí, kter˘mi povolil kácení
638 ks stromÛ rostoucích mimo les, z toho 124 ks stromÛ ovocn˘ch, 472 ks listnat˘ch,
42 ks jehliãnat˘ch, a 3.307 m2 kefiÛ a zamítl kácení 190 ks stromÛ. Více neÏ polovina



âERVENEC/SRPEN 2004 STRANA III P¤ÍLOHA

po tûÏbû písku s pfiilehl˘m úvozem. Severní strana je tvofiena strmou stûnou. Z hle-
diska ornitologického pfiedstavuje lokalita v˘znamné hnízdi‰tû fiady druhÛ ptákÛ.

- Skalice (k.ú. Îeravice, zaregistrovan˘ v r. 1996). Zmoly po tûÏbû vápencÛ jsou obklo-
peny svahy a zvlnûn˘mi plochami s hust˘m porostem kfiovin, v nûkter˘ch ãástech je
vyvinuto i stromové patro. Ze dfievin se zde nacházejí zejména jasan ztepil˘, habr obec-
n˘, ol‰e lepkavá, bfiíza bradaviãnatá, tfie‰eÀ ptaãí, dub letní, svída krvavá, ptaãí zob
obecn˘, rÛÏe ‰ípková, zimolez obecn˘, líska obecná aj. Lokalita je v˘znamn˘m hníz-
di‰tûm ptactva.

- BfieãÈan popínav˘ (Hedera helix L.) (k.ú. Pfierov, vyhlá‰en˘ v r. 2001). Jedná se o v˘-
znamn˘ exempláfi popínavé dfieviny (stáfií cca 20 let) pokr˘vající plochu ‰títu bytové-
ho panelového domu.

Novû vyhlá‰en˘m VKP v obvodu roz‰ífiené pÛsobnosti Mûstského úfiadu Pfierov je Mo‰-
tûnick˘ park k.ú. Horní Mo‰tûnice. Jedná se o b˘val˘ zámeck˘ park, kter˘ je doposud
vyuÏíván jako park obecní a pro aktivity TJ OREL Horní Mo‰tûnice, v jehoÏ je vlastnictví.
Park byl zaloÏen pfied rokem 1830 jako pfiírodnû krajináfisk˘. Autor návrhu není znám.
PÛvodní dispozice se zachovala jen ãásteãnû. Z bylinného patra je zde velmi zachovalé
spoleãenstvo pÛvodních lesních bylin - zejm. jarní aspekt. V parku bylo zji‰tûno 33 dru-
hÛ dfievin. Nejhodnotnûj‰í dfievinou je samiãí jedinec jinanu dvoulalãnatého (Ginkgo bi-
loba), pfievislá odchylka „Pendula“, registrovan˘ jako památn˘ strom. Nejvût‰í dfievinou
je buk lesní (Fagus silvatica) s obvodem kmene 437 cm. V parku je zhruba 20 ks dfievin
ve vûku 100-150 let, 6 ks dfievin ve vûku 150-200 let a nejménû 3 ks stromÛ nad 200 let.
Bûhem prÛzkumu bylo na lokalitû zji‰tûno 41 druhÛ ptákÛ. Z chránûn˘ch druhÛ zde hníz-
dí Ïluva hajní (Oriolus oriolus) a lejsek ‰ed˘ (Muscicapa striata).

VE¤EJNÁ ZELE≈
Odbor Ïivotního prostfiedí vydal v roce 2003 v rámci samostatné pÛsobnosti 87 povole-
ní ke zvlá‰tnímu uÏívání vefiejné zelenû. Vût‰ina povolení souvisela se stavební ãinností,
pût povolení bylo vydáno pro hostování cirkusÛ a lunaparkÛ.
V závûru roku 2003 byly dokonãeny stavební úpravy b˘valé záloÏní zahrady TSMP u Mi-
chalova. Upravená plocha je pfiipravena pro hostování cirkusÛ, lunaparkÛ a pofiádání kul-
turních akcí. V souãasné dobû má mûsto Pfierov pfiipraveny pro hostování cirkusÛ tfii lo-
kality, na tzv. cirkusové louce u Michalova, kde byl v roce 2003 vybudován nov˘ vjezd
z ul. Bezruãovy, jiÏ zmiÀovanou plochu b˘valé záloÏní zahrady TSMP, a pozemek na ul.
9. kvûtna, kter˘ pfie‰el do vlastnictví mûsta.

1. ãervna 2004 nabyla úãinnosti obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 3/2004, o ãistotû
a o ochranû vefiejné zelenû. Souãasnû se s úãinnosti od tohoto data zru‰ily OZV
ã. 8/96, o vefiejné zeleni, a OZV ã. 3/95, o ãistotû ve mûstû Pfierovû, ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ. Dochází tak mj. ke zmûnû podmínek zvlá‰tního uÏívání vefiejné-
ho prostranství (dále jen „zvlá‰tní uÏívání“):
• Ke zvlá‰tnímu uÏívání je kromû souhlasu vlastníka pozemku nutno poÏádat Mûst-

sk˘ úfiad Pfierov, odbor ÎP, o stanovení podmínek zvlá‰tního uÏívání. Îádat o sta-
novení podmínek zvlá‰tního uÏívání není tfieba, je-li dÛvodem zvlá‰tního uÏívání
ãinnost provádûná na základû správního rozhodnutí ãi jiného opatfiení vydané-
ho podle zvlá‰tních pfiedpisÛ, a dále v pfiípadû neodkladného odstraÀování ha-
várií na zafiízeních uloÏen˘ch v plochách vefiejného prostranství (správce tako-
vého zafiízení oznámí zvlá‰tní uÏívání do tfií dnÛ od zahájení prací).

• Stanovení podmínek zvlá‰tního uÏívání provede odbor ÎP na základû písemné Ïá-
dosti podané nejpozdûji pût dnÛ pfied zahájením zvlá‰tního uÏívání. Îádost mu-
sí obsahovat náleÏitosti uvedené v pfiíloze vyhlá‰ky.

• Úplné znûní OZV ã. 3/2004 a formuláfi Ïádosti je k dispozici na internetov˘ch
stránkách mûsta (www.mu-prerov.cz) nebo pfiímo na odboru Ïivotního prostfiedí
(Bratrská 34, ve dvofie). Formuláfi nahrazuje dosavadní „Îádost o povolení ke
zvlá‰tnímu uÏívání vefiejného prostranství - zelenû“ a pouÏije se ve stanoven˘ch
pfiípadech pro zvlá‰tní uÏívání kaÏdého vefiejného prostranství, nikoliv jen vefiej-
né zelenû. Stejn˘ formuláfi se pouÏije k Ïádosti o souhlas vlastníka pozemku ke
zvlá‰tnímu uÏívání v pfiípadû, Ïe vlastníkem pozemku je Mûsto Pfierov.

ENVIRONMENTÁLNÍ OSVùTA
Nauãná vlastivûdná stezka
„Pfierovsk˘m luhem“

V roce 2003 zahájil odbor ÎP práce na projektu nauãné vlastivûdné stezky na území
mûsta Pfierova (v dobû vydání tûchto Pfierovsk˘ch listÛ by mûla b˘t z vût‰í ãásti jiÏ rea-
lizována). Byla tak oprá‰ena pÛvodní my‰lenka prezidenta Moravského ornitologického
spolku umístit na pû‰inách podél fieky Beãvy tabule s vyobrazením ptákÛ zdrÏujících se
na území na‰eho mûsta, upozornit na nû vefiejnost a vybídnout ji k jejich ochranû a zim-
nímu pfiikrmování. Byla stanovena trasa (dva okruhy - 5 km a 12 km) a rozvrÏeno umís-
tûní celkem 18 zastavení. Znaãná pozornost byla vûnována v˘bûru témat, obsahu, v˘-
tvarnému fie‰ení a celkovému vzhledu informaãních tabulí. Kromû pracovníkÛ odboru se
na jejich pfiípravû podílela fiada externích spolupracovníkÛ (ornitolog, historik, ilustrátor,
fotograf, grafik, pfiekladatel atd). Byl proveden v˘bûr dodavatelÛ fiemesln˘ch prací, s Klu-
bem ãesk˘ch turistÛ byl dohodnut zpÛsob vyznaãení celé trasy. V souvislosti s ohlá‰e-
ním stavby na stavebním úfiadû bylo nutno zajistit souhlasy majitelÛ pozemkÛ a nezbyt-
ná vyjádfiení dotãen˘ch orgánÛ státní správy.

Oproti pÛvodní pfiedstavû doznalo v˘sledné pojetí stezky znaãn˘ch prostorov˘ch i ob-
sahov˘ch zmûn. Kromû nûkolika ornitologicky zamûfien˘ch zastavení poskytuje stezka
mnohem ‰ir‰í pohled na pfiírodu a krajinu podél fieky Beãvy a na nûkolika místech i na
historii mûsta. V rámci stezky je poãítáno i s „uãebnou pod ‰ir˘m nebem“, jednoduchou
pozorovatelnou Ïivota nad vodní hladinou malé laguny a krmítkem k zimnímu pfiikrmo-
vání ptactva.

Poãátkem roku 2004 mûsto pfiihlásilo projekt nauãné stezky do soutûÏe „Pivovary Sta-
ropramen mûstÛm“. Mezi 71 pfiihlá‰en˘mi projekty byla Nauãná vlastivûdná stezka
„Pfierovsk˘m luhem“ vyhodnocena jako jedna ze tfií nejlep‰ích a ohodnocena prémií
500.000 Kã.

Rada mûsta Pfierova na své kvûtnové schÛzi podpofiila projekty „Evropsk˘ den bez
aut“ (22. 9. 2004) a „Evropsk˘ t˘den mobility“ (16. - 22. 9. 2004) a povûfiila Komi-
si Ïivotního prostfiedí a zemûdûlství zpracováním návrhu zapojení mûsta Pfierova do
tûchto projektÛ.

Mûstsk˘ park Michalov

Laguna

¤eka Beãva u Îebraãky
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KOMUNÁLNÍ ODPAD
KaÏd˘ obãan mûsta Pfierova vyprodukoval v roce 2003 cca 224 kg odpadu (v r. 2002
218 kg, v r. 2001 196 kg), z toho vytfiídûného 14 kg (v r. 2002 13 kg, v r. 2001 11 kg),
coÏ pfiedstavuje 6,23 hmotnostních procent z celkového mnoÏství komunálního od-
padu (v r. 2002 5,96 %, v r. 2001 5,65 %).

MnoÏství jednotliv˘ch sloÏek komunálního odpadu (v tunách)

ROK papír sklo PET pneu vraky nebezp. objemn˘ zbytkov˘ CELKEM

2001 149,4 248,5 85,4 6,9 4,9 40,8 976,7 7979,0 9492,6
2002 155,7 266,7 142,4 7,8 9,3 48,9 1524,9 8347,4 10503,1
2003 162,2 293,5 158,4 7,8 1,4 53,4 1756,6 8274,0 10707,3

Systém shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních
odpadÛ vznikajících na území mûsta Pfierova (systém nakládání s komunálním odpadem)
se fiídí obecnû závaznou vyhlá‰kou ã. 13/2001, ve znûní obecnû závazné vyhlá‰ky
ã. 5/2002, která mimo jiné upravuje svoz netfiídûného odpadu vznikajícího pfii uÏívání za-
hrádek a staveb urãen˘ch nebo slouÏících k individuální rekreaci.

Povinnû, v souladu s platn˘m zákonem a OZV ã. 13/2001, se tfiídí:
• PAPÍR • NEBEZPEâN¯ ODPAD
• SKLO • OBJEMN¯ ODPAD
• PET-LÁHVE (plastové láhve od nápojÛ) • ZBYTKOV¯ ODPAD

KAM ODKLÁDÁME ODPAD?
Místa, na která jsou obãané povinni oddûlenû odkládat jednotlivé sloÏky komu-
nálního odpadu, kter˘ vyprodukují v domácnosti, urãuje obecnû závazná vyhlá‰-
ka ã. 13/2001, o nakládání s komunálním odpadem takto:

Do barevnû rozli‰en˘ch nádob umístûn˘ch na vefiejnû pfiístupn˘ch stanovi‰tích na
území mûsta odkládáme:

K odloÏení NEBEZPEâNÉHO ODPADU (ledniãky, televize, poãítaãe, záfiivky, ba-
terie, monoãlánky, zbytky barev a rozpou‰tûdel, chemicky zneãi‰tûné obaly, vy-
fiazené léky apod.) slouÏí:

Sbûrn˘ dvÛr v areálu TSMP - Na hrázi 17, Pfierov I -Mûsto
(telefon 581 225 359, 581 225 361)
Provozní doba: pondûlí - stfieda 6.00 - 14.30

ãtvrtek 6.00 - 17.30
pátek 6.00 - 14.30

Zvlá‰tní vozidla pfii mobilním svozu (v ãástech Pfierov III - XIII,
dvakrát roãnû - jaro, podzim)
Lékárny (vyfiazené léky)
Prodejny elektro (monoãlánkové baterie)
Kappa, Charita, odborní lékafii diabetologové (injekãní jehly, stfiíkaãky)

K odloÏení OBJEMNÉHO ODPADU (vyfiazené kusy nábytku, um˘vadla, obaly
vût‰ích rozmûrÛ, odpad ze zahrádkáfiské ãinnosti apod.) slouÏí:

Velkoobjemové kontejnery á 5 m3 (dvakrát roãnû - jaro, podzim)
Skládka komunálního odpadu Pfierov-Îeravice (telefon 581 211 817)
Provozní doba: pondûlí - pátek 6.00 - 14.30

Pro ODPAD VZNIKAJÍCÍ P¤I UÎÍVÁNÍ REKREAâNÍCH OBJEKTÒ jsou urãeny:
Kontejnery (5 m3, 1,1 m3)
Místa pro pytlov˘ sbûr komunálního odpadu oznaãená tabulí s nápisem
- od 1. 4. do 30. 11.

Kromû zafiízení provozovan˘ch TSMP jsou na území mûsta provozována sou-
krom˘mi subjekty dvû zafiízení na recyklaci stavebních odpadÛ:

RESTA DAKON, s.r.o. - Recyklaãní závod v Pfierovû-Lovû‰icích 
EKO-INVEST MORAVA a.s. - Recyklaãní dvÛr Îernava v Pfierovû-Pfiedmostí
(ãinnost zahájená od záfií 2003)

Dal‰í informace ohlednû provozování systému Vám poskytnou:
Odbor Ïivotního prostfiedí MûÚ Pfierov (tel. 581 268 237)

Technické sluÏby mûsta Pfierova (tel. 581 225 359, 581 225 361)
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Dotfiiìovací linka komunálního odpadu v Îeravicích

PAPÍR SKLO

PET-LÁHVE ZBYTKOV¯ ODPAD

Mûsto Pfierov je zapojeno do systému EKO-KOM, díky nûmuÏ získává na základû
mnoÏství vytfiídûného odpadu a pfiedloÏení dokladÛ o jeho prodeji finanãní odmû-
nu. Za rok 2003 tato odmûna ãinila okolo jednoho a pÛl milionu korun. Za pfiispûní
tûchto finanãních prostfiedkÛ zakoupily Technické sluÏby mûsta Pfierova nové svo-
zové vozidlo.

• POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
➤ v r. 2003 ãinil 385 Kã na jednoho poplatníka a rok; poplatek pro vlastníka stavby

urãené nebo slouÏící k individuální rekreaci ãinil 250 Kã
➤ v r. 2004 ãiní 400 Kã na jednoho poplatníka a rok; poplatek pro vlastníka stavby ur-

ãené nebo slouÏící k individuální rekreaci ãiní 250 Kã

• PROVOZOVATELEM SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM,
vãetnû zafiízení, které jsou jeho souãástí, jsou Technické sluÏby mûsta Pfierova.
K tûmto zafiízením patfií:
➤ Skládka komunálního odpadu v Pfierovû-Îeravicích, která slouÏí k ukládání komu-

nálního odpadu nejen z území mûsta Pfierova, ale i z okolních obcí okresu Pfierov.
V roce 2003 byla na skládce komunálního odpadu realizována v˘stavba rekultivaã-
ní obvodové hráze, která je souãástí koneãné rekultivace skládky. Prostfiedky byly
ãerpány z finanãní rezervy na rekultivaci, zaji‰tûní péãe o skládku a asanaci po ukon-
ãení jejího provozu,

➤ Dotfiíìovací linka v Pfierovû Îeravicích slouÏící k dotfiídûní vyuÏiteln˘ch sloÏek ko-
munálního odpadu, jako jsou papír, sklo, PET-láhve,

➤ Sbûrn˘ dvÛr v areálu technick˘ch sluÏeb urãen˘ k odkládání nebezpeãn˘ch sloÏek
komunálního odpadu. Nebezpeãné sloÏky komunálního odpadu zde mohou odklá-
dat i právnické osoby a podnikatelé podnikající na území mûsta Pfierova a produku-
jící nebezpeãn˘ odpad charakteru vytfiídûného komunálního odpadu, a to po uza-
vfiení dohody s Mûstem Pfierovem prostfiednictvím TSMP. Pro obãany ãástí Pfierov
III aÏ XIII je zabezpeãován dvakrát roãnû, vÏdy na jafie a na podzim, mobilní sbûr ne-
bezpeãn˘ch sloÏek komunálního odpadu. V roce 2003 tento sbûr provádûla firma
Biopas, s.r.o. KromûfiíÏ.

• Kromû obãanÛ systém nakládání s komunálním odpadem v roce 2003 vyuÏívalo rov-
nûÏ 802 pÛvodcÛ odpadÛ (právnické osoby a podnikatelé), a to na základû písemné
smlouvy s Technick˘mi sluÏbami mûsta Pfierova.

• Odbor ÎP vydal v roce 2003 264 rozhodnutí o udûlení souhlasu k nakládání s nebez-
peãn˘mi odpady.


