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Medailemi J. A. Komenského bylo
ocenûno patnáct osobností Pfierova
I v leto‰ním roce Rada mûsta Pfierova na svém fiíjnovém zasedání schvá-

lila udûlení ceny mûsta Pfierova - Medaile J. A. Komenského v˘znamn˘m ro-
dákÛm a obãanÛm svého mûsta. Toto ocenûní, jeÏ zatím získalo 75 osob-
ností, bylo v leto‰ním roce pfiedáno dosud v historii udílení tûchto cen zatím
nejvût‰ímu poãtu osobností, které se svou ãinností v nejrÛznûj‰ích oblas-
tech zaslouÏily o rozvoj Pfierova a jeho propagaci nejen v na‰í republice, ale
mnohdy i v zahraniãí. Mezi leto‰ních patnáct vyznamenan˘ch patfií:

Ing. Otakar Smejkal za rozvoj hudební kultury v Pfierovû
Ing. Eva Zehnalová za udrÏování folklorních tradic Hané
Frans Bus za podporu rozvoje vztahÛ mezi obãany Pfierova a Cuijku
Mgr. Marie Vefimifiovská za popularizaci a rozvoj sokolského
loutkáfiství v Pfierovû
Mgr. Michal Klasa za dosaÏené sportovní v˘sledky, úspû‰nou
reprezentaci mûsta Pfierova a v˘chovu mlad˘ch cyklistÛ
Doc. PhDr. Du‰an Îváãek, CSc. za pfiínos literární vûdû
a za obohacení ãeské literatury tvorbou pÛvodní poesie
Zdenûk Smetana za celoÏivotní pedagogickou a sportovní ãinnost
v oblasti práce s mládeÏí
Marie Tomá‰ková-Dytrychová za propagaci pfierovského regionu
a rozvoj tradice umûleckého zvonafiství
PhDr. Vojtûch Cekota za popularizaci dûjin mûsta Pfierova
PhDr. Ludmila Zapletalová za pfiínos k rozvoji hudební kultury v Pfierovû
Franti‰ka Kolãavová za udrÏování a popularizaci tradic dobrovoln˘ch
hasiãsk˘ch sborÛ na Moravû
Jan Sekera za celoÏivotní ãinnost v dobrovoln˘ch hasiãsk˘ch sborech
pfierovského regionu
MUDr. Karel Vrba za celoÏivotní práci v oblasti oãního lékafiství
Ludmila Bene‰ová-Zahradníková za aktivní úãast v boji za národní
osvobození v pfierovském regionu
MUDr. Emil Heider za vybudování oboru psychiatrie v Pfierovû

V‰em vyznamenan˘m byla Cena mûsta Pfierova - medaile J. A. Komen-
ského pfiedána v úter˘ 28. fiíjna u pfiíleÏitosti 85. v˘roãí vzniku samostat-
ného âeskoslovenska.

Radní reagují na aktuální problémy
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Vyvolávací systém zrychlí obsluhu
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Vokál koncertuje uÏ ãtyfiicet let (12)
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Profesionální umûlci rÛzn˘ch hudebních ÏánrÛ pfiedstaví zhudebnûnou poezii
formou sborov˘ch, folkrockov˘ch a lidov˘ch úprav. V˘znamn˘m kulturním pfií-
nosem bude i první spolupráce dvou hudebních souborÛ, které v Pfierovû pÛsobí
jiÏ pfies dvacet let - Pfierovského dûtského sboru a EntuziastÛ. Tato dvû Ïánrovû
odli‰ná hudební seskupení se poprvé sejdou na jednom jevi‰ti a jejich pojítkem
bude právû Kainarova tvorba. Oslovili jsme Martu Jandovou, jednu z organizá-
torÛ, a poÏádali ji o podrobnûj‰í informace (rozhovor najdete na stranû 11).

KONCERT
sobota 29. listopadu 2003 v 19.30 hodin
velký sál Městského domu v Přerově
• Hradišťan s Jiřím Pavlicou
• Jan Burian
• Folk Team
• Přerovský dětský sbor
• Entuziasté
uvádí Přemysl Rut

VÝSTAVA
14. listopadu - 14. prosince 2003
kino Hvězda v Přerově
Literární Přerov 1918-1938
vernisáž 14. listopadu 2003 v 16.00 hodin
Pozapomenuté období přerovské kulturní historie
v dobových dokumentech.

HUDEBNÍ SETKÁNÍ
neděle 23. listopadu 2003 v 19.30 hodin
místo konání bude upřesněno
Vladimír Merta a Jan Hrubý
Legenda českého folku a nejlepší rockový
houslista v klubovém pořadu

KONCERT PRO ŠKOLY
i pro veřejnost
pondělí 24. listopadu 2003 v 10.30 hodin
velký sál Městského domu v Přerově
Vladimír Merta a Jan Hrubý
v pořadu, věnovaném zhudebněné poezii, improvizaci, vztahu blues,
folkloru a vážné hudby

Z loÀského pfiedávání cen - Ing. Jifií Lajtoch a Jarmila Fritzová foto Jan âep

Setkání s hudbou a poezií
„Nebe poãká...“

Nûkolikadenní kulturní projekt Nebe poãká... je voln˘m pokra-
ãováním stejnojmenného pofiadu z roku 2001, ve kterém organi-
zátofii pfiiblíÏili osobnost pfierovského rodáka Josefa Kainara.

Generální partner: Město Přerov
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Radní reagují na aktuální problémy mûsta
❶ V Novém Pfie-
rovsku ã. 39 ze
dne 26. 9. 2003
paní L˘die Sou‰-
ková z âekynû
prezentovala svÛj

názor v ãlánku Jsou opravdu pfiipra-

veni t˘kající se plánovan˘ch investic
vodovodu a kanalizace a k seãení trá-
vy v této místní ãásti, aniÏ se sezná-
mila se skuteãn˘m stavem pfiípravy
investic a zabezpeãováním provozu.
Chtûl bych vyuÏít této pfiíleÏitosti
a na její kritické otázky odpovûdût.

Proã se vodovod zaãíná stavût
v obci Penãice?

Mûstsk˘ úfiad v Pfierovû si nechal
vypracovat odbornou firmou studii na
napojení místních ãástí Penãice-Pen-
ãiãky a âekynû na vodovodní síÈ. By-
ly vypracovány ãtyfii varianty.
• Napojení na novû vybudovan˘

vodojem na „âekyÀském“ kopci.
Stávající vodojem kapacitnû nevy-
hovuje pro zásobování pitnou vo-
dou pro tyto místní ãásti. Bylo by
tfieba vybudovat nov˘ podzemní vo-
dojem a tlakové stanice pro zaji‰tû-
ní dostateãného hydrostatického
tlaku v síti. Dále je nutná potfiebná
úprava na pfiivadûãi a zdroji pitné
vody tak, aby kapacitnû zafiízení by-
lo funkãní - úpravna vody, ãerpací
stanice apod. Náklady na tyto úpra-
vy se v roce 1999 pohybovaly fiádo-
vû okolo 15 mil. Kã. Nefie‰ily v‰ak
vlastní realizaci vodovodu.

• Napojení na vodovodní pfiivadûã
Kokory.
Jedná se o napojení na stávající vo-
dovod v Kokorách. Technicky rea-
lizovatelné, ale nedofie‰eny jsou
majetkové vztahy na sedmi kilo-
metrech dlouhé pfiivádûcí trasy. Je
nutná realizace dal‰ích podmiÀu-
jících investic - automatické tlako-
vé stanice, pfiivadûãe NN rozvodÛ.
Celkové náklady ãiní kolem 5 mili-
onÛ korun bez vlastní realizace vo-
dovodu.

• Napojení na vodovod
v Nele‰ovicích.
Obdobná situace jako na pfiivadûãi
z Kokor.

• Napojení na vodovod v Zábe‰tní
Lhotû.
Zde se jedná o napojení na stávají-
cí vodovodní fiad v délce zhruba
400 m. Celkové náklady na realiza-
ci jsou zhruba 0,5 mil. Kã.

Z tûchto variant po konzultaci
s provozovatelem a majitelem vodo-
hospodáfisk˘ch zafiízení Mûsto Pfierov
pfiistoupilo k realizaci dle ãtvrté vari-
anty. Z uvedeného vypl˘vá, Ïe pokud
bude vodovodní síÈ napojena v pfiipo-
jovacím místû v Zábe‰tní Lhotû, je na
místû, Ïe první místní ãást Penãice bu-
de napojena dfiíve neÏ âekynû. Tato

skuteãnost je známa jiÏ od roku 1999,
kdy byla prezentována nejen na setká-
ní s obãany v uveden˘ch místních ãás-
tech, ale i v regionálním tisku.

Poãítá se s pokraãováním
vodovodu pfies chatafiskou oblast?

Jediná reálná trasa umoÏÀující ve-
dení inÏen˘rsk˘ch sítí mezi místními
ãástmi Penãiãky - âekynû je na po-
zemcích mûsta Pfierova. S napojením
chatové oblasti není zatím v projektu
poãítáno. Prioritou je zásobování míst-
ních ãástí, ne rekreaãních oblastí.

Projednání projektu kanalizace
s obãany a zapracování pfiipomínek
do projektové dokumentace

V souãasné dobû se zpracovává pro-
jektová dokumentace kanalizace
v âekyni pro územní fiízení. V této fá-
zi pfiípravy procházel projektant ne-
movitosti, kde bylo a je nutné zjistit
technick˘ stav umoÏÀující vlastní na-
pojení na novû projektovanou kanali-
zaci. O tom, Ïe s obãany je komuniko-
váno, svûdãí skuteãnost, Ïe dokládáme
v rámci investorské ãinnosti k územ-
nû-povolovacímu fiízení souhlasy do-
tãen˘ch vlastníkÛ pozemkÛ. O moÏ-
nosti napojení kaÏdé nemovitosti je
a bude jednáno s jednotliv˘mi vlast-
níky. Pokud nebude zrealizována ka-
nalizace, budou i nadále spla‰ky od-
tékat do Ole‰nice, pfiípadnû do jin˘ch
recipientÛ.

Investiãní akce kanalizace Penãice
(34 mil. Kã), vodovod Penãice (15,5
mil. Kã), kanalizace âekynû (30 mil.
Kã) a vodovod âekynû (15,5 mil. Kã)
budou navrÏeny k zafiazení do rozpoã-
tu na rok 2004. Je nutné zde pfiipo-
menout, aby obãané v tûchto míst-
ních ãástech se opravdu po realizaci
takto nákladn˘ch staveb napojili na
vodovod a kanalizaci. Pro ilustraci
uvádím místní ãásti Lovû‰ice a Újez-
dec, kde bylo investováno pfies 50 mil.
Kã a z 248 nemovitostí v Lovû‰icích je
vyuÏití vodovodu dle pfiípojek jen na
40 % a kanalizace na 42 %. V Újezdci
z 276 nemovitostí je vyuÏití vodovo-
du dle pfiípojek na 75 % a kanalizace
na 52 % (údaje VAK Pfierov a.s.).

Proã se seãou trávníky jen tam,
kde to urãí vedoucí Technick˘ch
sluÏeb od stolu?

Seãení zelen˘ch ploch, jejich roz-
sah, se provádí na základû projedná-
ní a odsouhlasení s odborem majet-
ku, jeho správy a provozu Mûstského
úfiadu Pfierov. Pokud jde o roz‰ífiené
seãení na pozemcích mûsta, je to vÏdy
jen otázka dohody. Na Technické
sluÏby mûsta Pfierova nebyl podán
poÏadavek na roz‰ífiené seãení v lo-
kalitû na Boro‰ínû.

Lesní cesta
NemÛÏeme zakázat vozidlÛm pro

pfiepravu dfieva z lesa vyuÏívat komu-
nikaci ulice Na podlesí. Jedná se o ve-
fiejnou místní komunikaci ve správû
Technick˘ch sluÏeb mûsta Pfierova.
Její celková rekonstrukce bude zafia-
zena do registru investic mûsta Pfie-
rova. Vlastní realizaci lze v‰ak provést
aÏ po dokonãení staveb vodovodního
a kanalizaãního fiadu. Do této doby
budou prÛbûÏnû opravovány pouze
v˘tluky.

U rybníka na podlesí je díra
po kanálu

Jednalo se o propad v zeleni. Ihned
po nahlá‰ení odstranil závadu pan
Kiesewetter, vedoucí ãety pro místní
ãásti a pfiedseda komise místní ãásti
v âekyni.

SníÏení poklopu spojnice Boro‰ín
Jednalo se o závadu po investiãní

akci v ulici Sluneãní. Závada byla
ihned odstranûna dne 30. 9. 2003 po
jednání s pfiedsedy místních ãástí.

❷ Návrh dal‰ího pÛsobení
Domovní správy mûsta
Pfierova

Vzhledem k nejasnostem, spekula-
cím a fámám ohlednû dal‰í existence
Domovní správy mûsta Pfierova, vy-
cházejících mimo jiné z nûkter˘ch in-
formací zvefiejnûn˘ch doposud ve
sdûlovacích prostfiedcích, pokládám
za nutné jak z pozice místostarosty,
tak i pfiedsedy komise jmenované Ra-
dou mûsta Pfierova k pfiípravû a pfied-
loÏení návrhu formy dal‰ího pÛsobe-
ní Domovní správy mûsta Pfierova
informovat ‰irokou vefiejnost vãetnû
nájemcÛ obecních bytÛ a vlastníkÛ
bytÛ odprodan˘ch o prÛbûhu a v˘-
sledcích dosavadních jednání.

Rada mûsta dne 3. 7. 2003 jmeno-
vala v˘‰e zmínûnou pracovní komisi,

která mûla za úkol na zasedání dne
23. 10. 2003 pfiedloÏit mimo jiné va-
riantní návrh formy dal‰ího pÛsobe-
ní Domovní správy mûsta Pfierova.
V prÛbûhu ãinnosti komise bylo oslo-
veno nûkolik vybran˘ch mûst obdob-
né velikosti a charakteru jako mûsto
Pfierov a s jejich pfiedstaviteli byly
konzultovány jejich formy správy ne-
movitého majetku - obytn˘ch domÛ.
Nûktefií ãlenové skupiny i osobnû nav-
‰tívili nûkterá vybraná mûsta a pro-
jednávali tuto problematiku pfiímo
s kompetentními pracovníky, zaji‰Èu-
jícími správu obecního majetku.

Vzhledem ke zji‰tûné rÛznorodos-
ti formy správy, kterou nebylo moÏ-
no jednoznaãnû zobecnit, prezento-
val kaÏd˘ ãlen komise vlastní návrhy
zpÛsobu této správy. Po anal˘ze
a projednání jednotliv˘ch návrhÛ ko-

mise pfiedloÏila Radû mûsta návrh na
usnesení se dvûma variantami, a to
buì ponechání Domovní správy mûs-
ta Pfierova jako pfiíspûvkové organi-
zace, nebo transformaci pfiíspûvkové
organizace na obchodní spoleãnost
typu spoleãnost s ruãením omeze-
n˘m, zaloÏenou jedinou osobou -
Mûstem Pfierov, nejpozdûji k termínu
1. 1. 2005. V obou pfiípadech v celém
rozsahu dosavadní ãinnosti, to zna-
mená vãetnû správy prodan˘ch bytÛ.
Pochopitelnû s tím, Ïe poãet zamûst-
nancÛ a zpÛsob hospodafiení bude
úãelnû a efektivnû upraven s ohledem
na zaji‰tûní nezbytné agendy organi-
zace.

Vûfiím, Ïe tímto sdûlením se mi po-
dafií uvést dosavadní ãasto protichÛd-
né informace do souladu se skuteã-
ností.

V dobû uzávûrky tohoto vydání Pfie-
rovsk˘ch listÛ nebylo bohuÏel zatím
známo, jak Rada mûsta rozhodla, re-
spektive kterou z pfiedloÏen˘ch vari-
ant schválila.

Budova Domovní správy mûsta Pfierova

Ing. Jifií Lajtoch, místostarosta
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V nedávné dobû
jsem se v regio-
nálním tisku vy-
jádfiila velmi struã-
nû k problémÛm,
které vytváfiejí kon-

fliktní situaci mezi rÛzn˘mi skupina-
mi obãanÛ Pfierova.

V pfiípadû PENNY MARKETU pfie-
‰la diskuse o vûc „stavût ãi nestavût“
v ha‰tefiení se dvou chlapeãkÛ nad
Ïlut˘m kyblíãkem na pískovi‰ti.
PfiívrÏenci a odpÛrci v˘stavby se na-
prosto nechutnû napadají a uráÏejí,
coÏ konãí vyhroÏováním podání trest-
ního oznámení.

Je zcela legitimní a demokratické,
aby se obãané vyjádfiili k tak závaÏ-
n˘m otázkám jako je v˘stavba této
vût‰í samoobsluhy, av‰ak nesouhla-
sím s rovnítkem mezi souhlasem
s referendem a nesouhlasem s v˘-
stavbou. Toto stanovisko nechejme
jen na obãanovi, kter˘ se k dané na-
prosto jasné otázce vyjádfií a projeví
svou vÛli.

JelikoÏ jsme nedokázali my radní
ãi zastupitelé obãanÛm vysvûtlit, co
nás vede k oné v˘stavbû, pfiedloÏit kla-
dy a pfiípadnû nedostatky, dostali jsme
se do situace, kdy archy podepisovali
lidé i jen z nûjakého „principu solida-
rity“, ponûvadÏ kdo je v radû nebo
v zastupitelstvu, je pfiinejmen‰ím da-
rebák a lump.

ZároveÀ musím podotknout, Ïe ne-
ní v‰e tak, jak se „objektivnû“ pí‰e
v tisku ãi mluví v kabelové televizi
a není to ani tak, jak se problém sna-
Ïí podsouvat obãanská iniciativa ãi je-
jich „právní poradce“.

ProtoÏe nemám jinou moÏnost vás
oslovit, fiíkám: radnice není jen sta-
rosta a ãtyfii místostarostové, jak je
v médiích neustále prezentováno,
n˘brÏ 11 radních, 35 zastupitelÛ a de-
sítky profesionálních pracovníkÛ.
Jsou to lidé, jako kaÏdá jiná skupina
v na‰í spoleãnosti. Mají své klady,
chyby, jsou pracovití, líní, schopní
i neschopní, zlí i dobfií, ale zcela ka-
tegoricky odmítám názor, Ïe radnice
je „parta“, kterou po svém zvolení ne-
zajímá názor obãanÛ, nemá zájem
o rozkvût mûsta, o jeho v˘stavbu, bez-
peãnost a spokojen˘ zdrav˘ Ïivot
a problémy dûtí, mládeÏe a seniorÛ.

Dovolte, abych se vyjádfiila je‰tû ke
ãtyfiem dal‰ím problémÛm:

• PrÛjezdnost mûsta v souãasném
období v˘stavby rondelu u mostu
Míru je katastrofální. Víme to
v‰ichni, v‰ichni tím trpíme a nevr-
há to vÛbec dobr˘ pohled na Mûs-
to od fiidiãÛ. Vûfime, Ïe po ukonãe-
ní této stavby se podstatnû zlep‰í
bezpeãnost a prÛjezdnost mûsta.
Ale pozor, urãitû v‰em trablÛm ne-
ní konec. V˘stavba D1 z Brna na
Ostravu je daleko, a proto bude
tûchto kolapsÛ pfiib˘vat, resp. se
budou opakovat v˘stavbou dal‰ího
rondelu z druhé strany mostu
a pfiedev‰ím stavbou nadjezdu nad
„‰puntem“ v Pfiedmostí pfies Polní,
elektrárensk˘ most, prÛtahem
k autobusovému nádraÏí. Bude to
velice tûÏké a sloÏité, ale chceme-
li pfieÏít, jiné cesty není. Je nezbyt-
ná tolerance a trpûlivost nás v‰ech.

• Problémy okolo jmenování fie-
ditele Tepla a. s. a dále pak ko-

lem pfiíspûvkové organizace mûsta
Domovní správy.
Osobnû vidím jediné v˘chodisko -
pfievést v‰echny pfiíspûvkové orga-
nizace, pokud je to jenom trochu
moÏné, na obchodní spoleãnosti se
100% úãastí mûsta, kde profesio-
nální management ponese abso-
lutní zodpovûdnost za jejich ãin-
nost a bude nekompromisnû finan-
ãnû zainteresován na hospodáfi-
ském v˘sledku tûchto spoleãností.
Není ani ve snu myslitelné, aby
kdokoliv z orgánÛ spoleãnosti ãi
vedení radnice mluvil nebo hÛfie,
rozhodoval za fieditele, neboÈ jen
ten nese plnou odpovûdnost za
svou funkci v dané firmû.
Zde si nemohu odpustit poznám-
ku, Ïe absence koaliãní dohody
v‰ech tfií stran a politického hnutí,
kterou Nezávislí od samého zaãát-
ku prosazují, zaãíná „pfiiná‰et své
ovoce“.

• Situace kolem bytí ãi nebytí
vojenského leti‰tû v Pfierovû
není lhostejná nám radním, zastu-
pitelÛm ani obãanÛm, proto je
nutno vyvinout permanentní tlak,
kter˘ musí b˘t perfektnû argu-
mentovan˘ nevyvratiteln˘mi fakty:
- jediná vojenská letecká stfielnice

v âR je na Libavé
- vedení ãeského letectva a proti-

vzdu‰né obrany je v Olomouci
- meteorologické pfiedpoklady Pfie-

rov - Námû‰È jsou nesrovnatelné
- letecká v˘cviková základna, jedi-

ná v âR, je v Îelátovsk˘ch kasár-
nách v Pfierovû

- vojáci z povolání „dostali“ Strojafi
- atd.

Nesmíme likvidaci armády v Pfie-
rovû podcenit, neboÈ z na‰eho
mûsta by se stal naprosto bezv˘-
znamn˘ a nezajímav˘ „bod“ na
Moravû.

• Smûna ãi prodej bytÛ ano ãi
ne? V souãasné dobû je pro oby-
ãejného smrtelníka, kterému se
podafiilo na‰etfiit nûjakou tu ko-
runku a nechce ji nechat ladem
v bankách, urãitû nejzajímavûj‰ím
artiklem nákup bytÛ, coÏ potvrzu-
je pofiád se mírnû zvy‰ující jejich
trÏní cena. Ve volbách jsme dosta-
li mandát na to, abychom zastupo-
vali v‰ech cca 48.000 obãanÛ tzv.
velkého Pfierova, abychom se o ma-
jetek mûsta starali co nejlépe a nej-
hospodárnûji. TakÏe urãitû smûny
bytÛ ano, ale pokud bychom pro-
dávali, tak za 100 % znaleckého po-
sudku. Od 1. ledna 2003 platí v pfií-
padû oceÀování bytÛ a garáÏí nová
metodika, kdy se vyhlá‰ková cena,
kterou stanoví znalec, jiÏ pfiibliÏu-
je cenû trÏní. Av‰ak mÛj názor je
byty dále neprodávat a uÏ vÛbec ne
pod cenou (to platí i pro ostatní
majetek mûsta), ponûvadÏ v majet-
ku mûsta zÛstaly z velké ãásti pou-
ze tzv. „sociální byty“ a pofiadník
ÏadatelÛ o obecní byt ãítá nûkolik
set ãekatelÛ.

VáÏení spoluobãané, urãitû by se
na‰la celá fiada velk˘ch ãi mal˘ch pro-
blémÛ a radostí, o kter˘ch bychom
mohli debatovat ãi polemizovat, pro-
to ráda uvítám va‰e námûty na e-mai-
lové adrese: m.holeckova@quick.cz

S úctou

Monika Holeãková, Nezávislí

Radní reagují na aktuální problémy mûsta
Monika Holeãková, radní mûsta Pfierova

dne 2. fiíjna 2003
Rada mûsta Pfierova po projednání

❖ uloÏila tajemníkovi MûÚ provést personální audit a audit systému mûstské-
ho úfiadu a o v˘sledku auditu informovat Radu mûsta v 1. ãtvrtletí roku 2004,

❖ neschválila zadat vypracování studie na cel˘ blok domÛ v západní ãásti ná-
mûstí T. G. Masaryka,

❖ uloÏila místostarostovi Ing. Martinu Kuãerovi informovat Komisi hospodáfi-
ského a územního rozvoje o ãasovém horizontu koncepce umístûní v‰ech
úfiedníkÛ Mûstského úfiadu v Pfierovû a o ãasovém harmonogramu projedná-
vání dostavby západní ãásti námûstí T. G. Masaryka s vefiejností,

❖ uloÏila místostarostovi Ing. Martinu Kuãerovi a odboru rozvoje vypracování
anketního lístku, jenÏ by mûl zjistit vefiejné mínûní obãanÛ Ïijících v okru-
hu cca 300 m Základní ‰koly Svisle a kter˘ se bude t˘kat v˘stavby nového
‰kolního hfii‰tû a Penny Marketu,

V˘bûr z usnesení Rady mûsta Pfierova
❖ vzala na vûdomí informaci odboru rozvoje o vyjádfiení Národního památko-

vého ústavu, územního pracovi‰tû v Olomouci k architektonicko-urbanistic-
ké studii „Regenerace a revitalizace západní strany námûstí T. G. Masaryka“,

❖ schválila úpravu soutûÏních podmínek vefiejné anonymní architektonicko-
urbanistické soutûÏe s vyzvan˘mi úãastníky na zpracování návrhu Tyr‰ova
mostu pfies fieku Beãvu v Pfierovû,

❖ podala návrh Zastupitelstvu mûsta Pfierova:
1) schválit poskytnutí dotace ve v˘‰i 250.000 Kã a uzavfiení smlouvy o po-

skytnutí této dotace mezi mûstem Pfierov a subjektem Pfierovsk˘ volejba-
lov˘ klub se sídlem Pfierov, Petfiivalského 1, na sportovní ãinnost extrali-
gového druÏstva Ïen v roce 2003,

2) neschválit uzavfiení smlouvy o poskytnutí dotace mezi mûstem a subjek-
tem Sportovní klub Pfierov, se sídlem Pfierov, Petfiivalského 1, na rekon-
strukci osvûtlení ve sportovní hale v Pfierovû, Petfiivalského 3.

Mûsto Pfierov zve na

zasedání Zastupitelstva mûsta Pfierova,
které se bude konat

ve ãtvrtek 27. listopadu 2003 v 15 hodin
ve velkém sále Mûstského domu v Pfierovû

Pozvánka

Zveme v‰echny obyvatele sídli‰tû v Pfiedmostí na besedu s ob-
ãany o v˘sledcích urbanistické studie a programu regenerace
panelového sídli‰tû Pfiedmostí, která se uskuteãní ve stfiedu 5. li-
stopadu 2003 v 18 hodin v krytu CO Základní ‰koly Hranická
v Pfiedmostí, boãní vstup z ulice Sportovní.

Pozvánka na vefiejné jednání



Jak nám vyjmenoval Ing. Ladislav Petrovsk˘,
zástupce fieditele Mûstské policie v Pfierovû, nej-
ãastûji vyuÏívají hmaty, chvaty, údery a kopy se-
beobrany, obu‰ek a pouta.

„Procviãování a zdokonalování se v sebeo-

branû mají stráÏníci umoÏnûno pod odborn˘m

vedením zku‰eného instruktora. V˘cvik probí-

há jedenkrát za ãtrnáct dnÛ a je zamûfien vÏdy

na urãitou skupinu hmatÛ, chvatÛ a podobnû.

Cílem v˘cviku je co nejvíce se pfiiblíÏit realitû

dne‰ka a situaci ve mûstû Pfierovû. Zvlá‰tní po-

zornost je vûnována nácviku zásahu proti opi-

l˘m nebo agresívním lidem nebo skupince osob,

od nichÏ v poslední dobû hrozí nejvût‰í nebez-

peãí. Jako nejlep‰í „zklidÀovadlo“ se osvûdãilo

v urãit˘ch zákrocích nasazování pout, coÏ po-

skytuje ochráncÛm zákona vysok˘ stupeÀ bez-

peãí,“ fiekl Ladislav Petrovsk˘.
„Mezi donucovací prostfiedky patfií také úder,

hrozba a varovn˘ v˘stfiel ze sluÏební zbranû.

Aby se stráÏníci dÛkladnû seznámili se stfielnou

zbraní a následnû si udrÏovali získané vûdo-

mosti, absolvují ãtyfiikrát za rok cviãné stfielby.

Disciplíny jsou rozdûlené na dvû odli‰né skupi-

ny. Do první patfií statická pozice na terã, dru-

há je zamûfiena na dynamick˘ pohyb a reálné

situace v terénu, coÏ je stfielba vkleãe, vleÏe, jed-

nou rukou a s v˘mûnou zásobníku. Pro nároã-

n˘ v˘kon sluÏby stráÏníka je dÛleÏitá fyzická

kondice. K jejímu zmûfiení slouÏí baterie testÛ,

kterou absolvují jedenkrát za rok. StráÏníci bû-

hají, plavou, cviãí krátkou sestavu s tyãí, klikují

a posilují bfii‰ní svaly v disciplínû lehy-sedy,“

dále upfiesnil náplÀ nároãné pfiípravy stráÏníkÛ
Ladislav Petrovsk˘.

„Po roce 1997, kdy mûsto Pfierov postihla ni-

ãivá záplava, pfii níÏ se mûstská policie podílela

na záchranû lidsk˘ch ÏivotÛ i majetku mûsta,

byla zfiízena jednotka ’vodních záchranáfiÛ‘

z fiad stráÏníkÛ. Po dobu své krátké ãinnosti pro-

dûlali základní horolezeck˘ v˘cvik a základní

vodáck˘ v˘cvik na fiekách, které nejvíce pfiipo-

mínají rozboufienou fieku Beãvu pfii povodni

v roce 1997. V roce 2003 záchranáfii absolvova-

li zdokonalovací vodáck˘ v˘cvik na plavebním

kanále na Slovensku zamûfien˘ na sjíÏdûní di-

voké fieky v raftu i pálavû (nafukovací ãlun pro
2 osoby - pozn. red.) a na záchranu tonoucích.

Pod dohledem zku‰en˘ch instruktorÛ lezení na-

cviãovali na skále záchranu osob, které bylo po-

tfieba pfiepravit svrchu dolÛ za pomoci velkého

zpevnûného trojcípého ‰átku a stejnou metodu

procviãovali i smûrem nahoru. Dále nacviãili

’Tyrolsk˘ traverz‘, kde se osoby zachraÀují nad

nebezpeãn˘m místem, tfieba rozboufienou fiekou

Beãvou, a to tak, Ïe lano je nataÏeno mezi dvû-

ma fixními body, napfiíklad domy. V˘cvik zá-

chranáfiÛ probûhl úspû‰nû a jednotka je schop-

na v pfiípadû krizové situace zasáhnout,“ ocenil
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hit Pe35
>procesor Intel ® Pentium ® 4, 2.66 GHz
>Microsoft® Windows® XP Home CZ
>pamûÈ 256 MB DDR, 333 MHz
>HDD WD 80 GB, 7 200 ot.
>vypalovací mechanika CD-RW 52x32x52 

DVD mechanika 16x/48x + software
>integrovan˘ 5.1 kanálov˘ zvuk, aktivní repro
>VGA GeForce FX5200 128MB DDR, TV-Out
>int. faxmodem 56 kB/s, LAN 10/100 Mb
>klávesnice, my‰ s koleãkem
>záruka 2 roky
>kvalitní 17 “ monitor Hyundai V780 jiÏ v cenû
>USB disk 64MB s MP3 pfiehrávaãem, sluchátka

a 3 plné hry ZDARMA
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V˘roba a velkoobchod: AT Computers a.s., Těšínská 1970/56, 710 00 Slezská Ostrava kvalitní poãítaãe a sluÏby

COMPUCO Advance s.r.o. 
Hranická 185, 751 24 Přerov - Předmostí 
tel.: +420 581 211 052, 581 213 346
fax: +420 581 211 053  
e-mail: obchod@compuco-advance.cz  

+

Triline doporuãuje systém 
Microsoft® Windows® XP.

StráÏníci Mûstské policie Pfierov se bûhem v˘konu sluÏby setkávají s rÛzn˘mi lid-
mi i nároãn˘mi situacemi, které nûkdy vyÏadují pouÏití donucovacích prostfiedkÛ.

foto Ladislav Petrovsk˘

Jak se pfiipravují stráÏníci
na nebezpeãné situace

Ladislav Petrovsk˘ pfiipravenost mûstsk˘ch stráÏ-
níkÛ jednat i v pfiípadû neãekaného úderu niãiv˘ch
pfiírodních ÏivlÛ.

·af

Upozornûní
V souvislosti s poskytováním státních úãelov˘ch dotací

na realizaci Komplexního souãinnostního programu pre-
vence kriminality v Pfierovû oznamuje Komise prevence kri-
minality Rady mûsta Pfierova moÏnost podání návrhÛ pro-
jektÛ pro rok 2004 - termín podání do 15. prosince 2003. 

Projekty by mûly smûfiovat k tûmto prioritám: práce s ri-
zikovou a delikventní mládeÏí, pomoc obûtem trestn˘ch ãi-
nÛ a podpora projektÛ t˘kajících se vytvofiení podmínek, ev.

realizace alternativních trestÛ. Podrobnûj‰í informace lze získat na MûÚ, Odbor sociálních slu-
Ïeb a zdravotnictví, oddûlení sociální prevence, Smetanova 7, Pavel ·tûpán, úfiední dny - pon-
dûlí, stfieda - telefon: 581 219 900, 581 219 901, fax: 581 268 420, e-mail: policie@mu-prerov.cz



Pavla Indrová
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Mûsto k 1. fiíjnu roku 2002 zfiídilo v Bayerovû ulici ubyto-
vnu pro obãany, ktefií se ocitli v nepfiíznivé sociální situaci.
Správcem tohoto zafiízení jsou Sociální sluÏby mûsta Pfiero-
va. Kapacita ubytovny je 70 obytn˘ch jednotek se 140 lÛÏky.

Ve dnech 23. aÏ 29. listopadu leto‰ního roku se bude konat 6. mezinárodní abi-
lympiáda v indickém mûstû Nai Dillí. Pofiadatelem International Abilympics 2003 je
Indická národní abilympijská asociace za podpory ministerstev sociální spravedlnos-
ti a rozvoje lidsk˘ch zdrojÛ, vlády svazového teritoria Dillí, dobrovoln˘ch organizací,
korporací i privátního sektoru.

Pomûrnû brzy
se objevily prv-
ní negativní pfii-
pomínky obãa-
nÛ k dûní v uby-
tovnû a chování
jejích obyvatel
vÛãi okolí.

Obrátili jsme se na dr. Martu Va-
ni‰ovou, fieditelku Sociálních sluÏeb
mûsta Pfierova se Ïádostí o vysvûtle-
ní souãasné situace a pfiedev‰ím, jak
se bude postupovat pfii jejím fie‰e-
ní. Úvodem Marta Vani‰ová struã-
nû vysvûtlila, co lze povaÏovat za
nepfiíznivou situaci, která je rozho-
dující pro pfiijetí v této ubytovnû.

Za nepfiíznivou sociální nebo Ïi-

votní situaci se povaÏuje ztráta by-

tu z jak˘chkoliv dÛvodÛ, napfiíklad

soudním rozhodnutím o vystûhová-

ní z dÛvodÛ neplacení nájmu, ztrá-

ta pfiístfie‰í, náhradního bydlení, pfii

majetkoprávním vyrovnání pfii roz-

Této v˘znamné mezinárodní akce se zú-
ãastní i abilympionici z âeské republiky. Ga-
rantem a organizátorem reprezentaãního
t˘mu âeské republiky je obãanské sdruÏení
âeské abilympijské asociace. Nad reprezen-
tací pfievzal zá‰titu ministr práce a sociál-
ních vûcí Zdenûk ·kromach.

„Na tuto svûtovou akci byly nominovány

na základû dosaÏen˘ch v˘sledkÛ âeskou

abilympijskou asociací i obãanky mûsta

Pfierova, paní Pavla Indrová a paní Jifiina

Ivorová. Obû reprezentantky se pravidelnû

úãastní národních abilympiád a umisÈují se

na pfiedních místech. V ãervnu leto‰ního ro-

ku probûhla v Pardubicích celostátní abi-

lympiáda, na které paní Pavla Indrová zís-

kala dvû první místa v kategorii studená

kuchynû a cukráfiství. S ohledem na její do-

savadní úspûch a um byla ocenûna pfiedse-

dou Senátu Petrem Pithartem jako nejlep-

‰í abilympionik roku. V‰ichni pfierov‰tí

úãastníci celostátní abilympiády obdrÏeli

od starosty mûsta Pfierova ocenûní za ús-

pû‰nou reprezentaci na‰eho mûsta,“ pfied-

stavila nám Jana ÎouÏelková z odboru soci-
álních sluÏeb a zdravotnictví dvû úspû‰né
pfierovské abilympioniãky, které nás budou
v Indii reprezentovat.

„Mûsto Pfierov, aby zajistilo úãast Pavly

Indrové a Jifiiny Ivorové na tomto v˘znam-

ném setkání abilympionikÛ, pomohlo zís-

kat potfiebné finanãní prostfiedky. Na me-

zinárodní reprezentaci obãanek mûsta

Pfierova a oficiálního doprovodu pfiispûly

podnikatelské subjekty na‰eho regionu

OMEGA SERVIS a.s., TRUMF International

s.r.o., Svaz tûlesnû postiÏen˘ch v âR, AUTO

klub Pfierov - Mûsto v AâR, Pivovar ZUBR

a.s., PLASTICO spol. s.r.o., Hanácká kysel-

ka s.r.o., EMOS spol. s.r.o. a Mûsto Pfierov.

Celkem se na tuto akci podafiilo získat

115 tisíc korun,“ dodala Jana ÎouÏelková
a vyslovila podûkování v‰em sponzorÛm.

·af

vodu manÏelÛ, ztráta rodinného zá-

zemí pfii návratu obãana z v˘konu

trestu nebo vznikem jiné krizové si-

tuace, kterou obãan není schopen

v danou dobu bez pomoci fie‰it.

Kdo v souãasné dobû patfií mezi
ubytované obãany této mûstské
ubytovny?

Jsou zde ubytováni jednotlivci,

manÏelské nebo druhovecké dvoji-

ce, ale také rodiny s dûtmi. V pfií-

padû rodin s mal˘mi dûtmi ‰lo o fie-

‰ení provizorní a doãasné. Byli jsme

si vûdomi nedostateãné vybavenos-

ti ubytovny pro tento typ bydlení.

Nutnost ubytovat je v mûstské uby-

tovnû vyplynula z momentální si-

tuace, kterou bylo ze strany mûsta

zapotfiebí fie‰it.

Na co si zaãali lidé z blízkého oko-
lí stûÏovat v souvislosti s nov˘mi
obyvateli tohoto domu?

Opakovanû jsme byli upozornû-

ni okolím na ’typické‘ projevy oby-

vatel, provázené hluãností, pou‰tû-

ním hlasité reprodukované hudby.

S pochopením obãanÛ v blízkém

okolí se samozfiejmû nesetkalo ani

vyhazování pfiedmûtÛ a odpadkÛ

z oken, drobné krádeÏe, vyrovná-

vání si úãtÛ po svém, kfiik dûtí, kte-

ré ke sv˘m hrám vyuÏívaly jedin˘

prostor, a to parkovi‰tû pfied objek-

tem. Obyvatelé byli pochopitelnû

hned pfii ubytování seznámeni

s provozním fiádem této ubytovny

a upozornûni na nutnost jeho re-

spektování, zvlá‰tû pak v noãních

hodinách. Zjednat nápravu je nû-

kdy obtíÏné a nezfiídka musíme

v takov˘ch pfiípadech Ïádat o spo-

lupráci policii.

Pro jaké fie‰ení se mûsto po vy-
hodnocení situace rozhodlo?

Vzhledem k problémÛm, které

narÛstají a naru‰ují Ïivot obãanÛ

bydlících v bezprostfiední blízkosti

ubytovny, jsme vyhlásili stop stav

v ubytovávání rodin s mal˘mi dûtmi

a spoleãnû s komisí pro hospodafie-

ní s obecními byty hledáme jiné

moÏnosti bydlení pro rodiny, které

v ubytovnû v souãasné dobû Ïijí.

Jednou z nich, která se jeví jako

nejvhodnûj‰í, je pfiidûlení bytÛ

s niÏ‰ím vybavením, to znamená

bez teplé vody, bez sprchy, s tope-

ním v podlaze, a to v Kojetínské

ulici. Pût rodin tuto ‰anci bralo ja-

ko pfiijatelnou, jedna rodina si svÛj

problém fie‰í podnájmem, jedna ro-

dina je na pfiedním místû v pofiad-

níku ãekatelÛ na byt jiÏ zafiazena.

Tfii rodiny tuto variantu ubytování

v navrÏené lokalitû zásadnû odmít-

ly s tím, Ïe se nechtûjí vrátit do

prostfiedí, které z dfiívûj‰ka velmi

dobfie znají.

Situace v poslední dobû doznala

zmûn. Dal‰í rodina z poslednû tfií

jmenovan˘ch svoji situaci pfiehod-

notila a rozhodla se rovnûÏ nabíd-

ku bytu v Kojetínské ulici pfiijmout,

druhá rodina sama ubytovnu opus-

tila. V této dobû je nejasná situace

pouze v pfiípadû jedné rodiny.

Rozhodující slovo v této kauze

bude mít rada mûsta. Jak˘ postoj

k uvedenému návrhu zaujme,

ovlivní jistû i fakt, Ïe mezi zmínû-

n˘mi rodinami jsou dva v˘razní

neplatiãi.

Eva ·afránková

Jak se fie‰í situace v mûstské ubytovnû

Pfierov‰tí abilympionici se vypraví
na mezinárodní setkání v Indii
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Na sklonku prázdnin probûhla v Z· Hranická beseda s ob-
ãany k první ãásti Programu regenerace panelového sídli‰tû
Pfiedmostí (PRPS), na kterou v pfií‰tím t˘dnu naváÏe druhá
beseda, kde bude pfiedstavena urbanistická studie s kom-
plexním návrhem konceptu fie‰ení projektu regenerace.

O poãátcích programu regenera-
ce a v˘sledcích dotazníkového ‰etfie-
ní jsme informovali v ãlánku Re-

generace sídli‰tû v Pfiedmostí jiÏ
v záfiijovém vydání Pfierovsk˘ch lis-
tÛ. Na první besedû s obãany byla
v úvodu jmenovitû pfiedstavena ob-
ãanská poradní komise a poté
ing. arch. Zemanová seznámila pfií-
tomné se zji‰tûn˘mi prostorov˘mi
a funkãními závadami v sídli‰ti Pfied-
mostí. Patfií sem vjezd do sídli‰tû,
centrum sídli‰tû, ulice Hranická, jiÏ-
ní hranice sídli‰tû, archeologické na-
lezi‰tû, odstavná a parkovací stání,
stávající velkoplo‰ná parkovi‰tû, sle-
pé ulice, plochy bez jasné funkce
a vyuÏití, stísnûné prostory, zane-
dbané, zchátralé a nehezké objekty
a také siln˘ zdroj hluku vnû sídli‰tû.
Následující dvouhodinovou diskusí
se jako ãervená nit táhl hluk ze Ïe-

leznice, vjezd do sídli‰tû a parkování
automobilÛ. Z diskuse vyplynuly ná-
sledující priority: protihluková opat-
fiení, parkování a doprava, hfii‰tû pro
dûti a mládeÏ, pfiítomnost mûstské
policie, cyklostezka, MHD a chybûjí-
cí centrum místní ãásti Pfiedmostí.
Právû na základû jednání s vefiejnos-
tí upfiesnil odbor rozvoje zadání ce-
lého projektu.

Panelové sídli‰tû stojí mimo jiné
v místech svûtoznámého archeolo-
gického nalezi‰tû. Osídlení lokality
sahá aÏ do pravûku, konkrétnû star-
‰í doby kamenné. V severní ãásti síd-
li‰tû se nacházejí pozemky, které
jsou kulturní památkou vyhlá‰enou
23. 11. 1963. V tûchto místech auto-
fii urbanistické studie navrhují vy-
tvofiit lesopark s ’robinsonádním‘
hfii‰tûm a odkazy na v˘znamné his-
torické souvislosti. Dle zákona

o státní památkové péãi je nezbytné
pfied zapoãetím stavebních prací
oznámit jiÏ od doby pfiípravy stavby
tuto skuteãnost Archeologickému
ústavu a umoÏnit jemu nebo opráv-
nûné organizaci provést na dotãe-
ném území záchrann˘ archeologic-
k˘ v˘zkum.

Vût‰ina pozemkÛ této ãásti je
v soukromém vlastnictví. Mûsto Pfie-
rov má zájem o zlep‰ení pohody byd-
lení v Pfiedmostí, a proto se bude
snaÏit získat pro své zámûry dal‰í
plochy. Podle nafiízení vlády, na je-
hoÏ základû lze poÏádat o dotace pfii
realizaci projektu, se musí takto do-
tované stavby provádût v˘hradnû na
pozemcích ve vlastnictví mûsta.

Obãanská poradní komise i pra-
covníci oddûlení rozvoje, odboru
rozvoje MûÚ vûnují velké úsilí pro-
blematice hluku. Na ãtvrté jednání
komise byl pozván technick˘ ná-
mûstek âD - stavební správy Olo-
mouc. âD mají zpracovánu územnû
- technickou dokumentaci na re-
konstrukci Ïelezniãního uzlu Pfierov.
První etapa prací zaãíná v Lovû‰i-
cích, jde pfies osobní nádraÏí Pfierov

Práce na projektu regenerace
sídli‰tû Pfiedmostí pokraãují

Termín spu‰tûní ovûfiovacího provozu integrovaného do-
pravního systému byl posunut˘ na zaãátek pfií‰tího roku. Od-
povûì na otázku, co je pfiíãinou zpoÏdûní, nám pfiiná‰í dopis
z Krajského úfiadu Olomouckého kraje:

Pfiíprava a postupné zavádûní
ovûfiovacího provozu integrovaného
dopravního systému na území Olo-
mouckého kraje vychází ze „Studie
vefiejné dopravy v okrese Jeseník,
·umperk a Pfierov a model fiízení in-
tegrovaného dopravního systému
Olomouckého kraje“ (IDSOK) zpra-
cované projektantem UDI Morava,
a.s. V souladu s touto studií byl jiÏ
IDSOK zaveden na území okresÛ Je-
seník a ·umperk, zb˘vá tedy provést
integraci v okrese Pfierov. Po pro-
jednání s mûsty Pfierov, Hranice
a Lipník, ãástí obcí okresu Pfierov
a rozhodujícím dopravcem CON-
NEX MORAVA, a. s. byl dohodnut
termín spu‰tûní ovûfiovacího provo-
zu k 1. 10. 2003. K tomuto termínu
smûfiovala celá pfiíprava a podklady
k realizaci. V této souvislosti zajisti-
lo mûsto Pfierov podklady pro infor-
mace obãanÛ, probûhla mediální
kampaÀ realizovaná z iniciativy
Mûstského úfiadu Pfierov a byla pro-
vedena zmûna systému odbavování

MHD v Pfierovû. Tuto spolupráci
mûsta Pfierova pfii pfiípravû zavádû-
ní IDSOK hodnotíme jako operativ-
ní, kvalitní a velmi úãinnou. Aãkoliv
pfiíprava probíhala dle na‰ich pfied-
stav, dohodnut˘ termín zavedení
ovûfiovacího provozu IDSOK byl po
konzultaci s MD âR a zváÏení moÏ-
n˘ch dopadÛ odsunut.

Jak jiÏ bylo pfiedesláno na jednot-
liv˘ch jednáních, zavedení IDSOK
vychází ze zónového uspofiádání
Olomouckého kraje a základní ceny
jízdného 6 Kã v jedné zónû. Tento
model zohledÀuje pfiirozenou spádo-
vost jednotliv˘ch území v Olomouc-
kém kraji a vychází z kombinace
a moÏného sladûní tarifu liniového
(pro linkovou autobusovou dopravu)
a tarifu MHD v jednotliv˘ch mûstech
Olomouckého kraje. Tarif IDSOK je
navrÏen tak, aby byl konkurence-
schopn˘ vÛãi individuální dopravû
a zároveÀ se zv˘‰ila atraktivita ve-
fiejné dopravy moÏností cestovat ví-
ce druhy doprav na jeden jízdní do-

klad za pfiijatelnou cenu. Ceník pro
IDSOK je tvofien skloubením tarifu
liniového u linkové dopravy a plo‰-
ného tarifu pouÏívaného u cen
v mûstské hromadné dopravû, kter˘
na rozdíl od cen pro vefiejnou linko-
vou osobní dopravu vnitrostátní ne-
ní regulován V˘mûrem Ministerstva
financí âR vydaného podle § 10 zá-
kona ã. 526/1990 Sb., o cenách.

Kraje podle dosavadní právní
úpravy musí respektovat v˘‰i maxi-
mální ceny jízdného v linkové do-
pravû dle V˘mûru MF âR ã. 01/2003
Cenového vûstníku jako cenu vûcnû
usmûrÀovanou. Nejsou oprávnûny
stanovit tyto maximální ceny od-
chylnû od tohoto v˘mûru. To je pfie-
káÏka pro zavedení jednotného tari-
fu IDSOK, coÏ je jeden ze základních
pilífiÛ IDS. Zástupci odboru dopravy
a silniãního hospodáfiství Krajského
úfiadu Olomouckého kraje podnikli
v tomto smûru kroky a zaÏádali Mi-
nisterstvo financí âR o v˘jimku z ceno-
vého v˘mûru v tarifním pásmu 0-2 km
(souãasná cena 4 Kã) na 6 Kã, která
by odpovídala modelu základní ce-
ny jízdného v jedné zónû. Tato v˘-
jimka z Cenového v˘mûru Minister-
stva financí âR v‰ak udûlena nebyla
s odvoláním na moÏnost iniciovat

zmûny v Cenovém v˘mûru platném
pro rok 2004. Odbor dopravy a sil-
niãního hospodáfiství Krajského úfia-
du Olomouckého kraje zaslal proto
návrhy ke zmûnû Cenového v˘mûru
MF âR, kde mimo jiné navrhl slou-
ãení první a druhé tarifní vzdále-
nosti s cenou plného obyãejného
jízdného ve v˘‰i 6 Kã (tato je sou-
ãasnû navrhovanou cenou základní
zóny IDSOK). Stav projednávání na
ministerstvu financí vzbuzuje pfied-
poklad, Ïe Cenov˘ v˘mûr Minister-
stva financí âR bude upraven tak,
aby bylo moÏné zavést tarif IDSOK
v souladu s návrhem studie.

Spu‰tûní ovûfiovacího provozu
IDSOK na území okresu Pfierov s ce-
nou v jedné zónû niÏ‰í neÏ 6 Kã by
bylo podmínûno dal‰í následnou
zmûnou, coÏ povaÏujeme v rámci
ovûfiovacího provozu za nekoncepã-
ní a nevhodné. Je nutné také vylou-
ãit, aby niÏ‰í ceny ze zku‰ebních
provozÛ nadmûrnû zvy‰ovaly ztráty
z provozu vefiejné dopravy. Proto by-
lo rozhodnuto vyãkat se spu‰tûním
ovûfiovacího provozu aÏ do vyfie‰ení
moÏnosti uplatnit základní cenu
6 Kã v jedné zónû. Z dosud znám˘ch
informací pfiedpokládáme, Ïe termí-
nem k zaintegrování okresu Pfierov
bude datum 1. 1. 2004.

Ing. Zdenûk Kocourek
vedoucí odboru dopravy

a silniãního hospodáfiství

Zahájení provozu integrovaného
dopravního systému má zpoÏdûní

Obãanská poradní komise pro
program regenerace panelového
sídli‰tû Pfiedmostí a odbor rozvoje
MûÚ Pfierov zve v‰echny obyvatele
sídli‰tû v Pfiedmostí na besedu
s obãany o v˘sledcích urbanis-
tické studie a programu regene-
race panelového sídli‰tû Pfied-
mostí, která se uskuteãní ve
stfiedu 5. 11. 2003 v 18 hodin
v krytu CO Základní ‰koly Hranic-
ká v Pfiedmostí, boãní vstup z uli-
ce Sportovní.

aÏ po L˘sky. V oblasti Pfiedmostí za-
hrnuje ale pouze opravu koleje S1,
tj. starou traÈ do Bohumína. Pláno-
vaná realizace oprav je od r. 2007.
Oprava koleje S2, tzv. „dluhonské
spojky“, je âD zahrnuta aÏ do druhé
etapy, s pfiedpokládan˘m zahájením
v roce 2013. Mûsto nechá vypracovat
vlastní hlukové studie pfiedním od-
borníkem na akustiku a spolutvÛr-
cem metodiky navrhování proti-
hlukov˘ch opatfiení. Na základû
v˘sledkÛ udûlá v‰e pro to, aby i fie‰e-
ní „dluhonské spojky“ bylo âD zahr-
nuto hned do 1. etapy oprav.

Ing. Franti‰ek Zlámal

a Ing. arch. Klára Koryãanová,

odbor rozvoje

P O Z V Á N K A



dá radûji pfiednost obslu-

ze usmûvavou paní, jiné-

mu vyhovuje fousat˘

chlap. Nepfiíjemné v‰ak je

i to, Ïe ãlovûk ãasto ‰pat-

nû odhadne podle poãtu

lidí pfied ním ãas, kdy na

nûj pfiijde fiada, zabûhne si

do mûsta na kávu anebo

do banky, a kdyÏ se vrátí,

zjistí, Ïe jeho ãíslo jiÏ pro-

padlo a jsou obsluhováni

klienti s vy‰‰ím ãíslem.

Pak opravdu nezbude, neÏ

si vzít dal‰í lístek a poãkat

na své nové pofiadí. Ob-

sluha totiÏ nemá moÏnost

do pofiadí zasáhnout,“

upozornil Milo‰ Adam.
·af

Nepfiíjemná situace mÛÏe nastat koncem roku
2005 v souvislosti s v˘mûnou obãansk˘ch prÛkazÛ.
31. 12. 2005 konãí platnost obãansk˘ch prÛkazÛ
bez strojovû ãiteln˘ch zón.

Obãanské prÛkazy (dále jen OP) bez strojovû
ãiteln˘ch zón jsou:

• v‰echny OP typu kníÏka - ãervená a hnûdá
barva, a to i tehdy, je-li v nich zapsáno:
platnost bez omezení

• OP vydávané po 1. 1. 1993 typu identifikaãní
(ID) karta - rÛÏová barva (pod názvem:
Obãansk˘ prÛkaz - âeská republika)

DrÏitelé tûchto doposud platn˘ch OP mohou jiÏ
nyní Ïádat o jejich v˘mûnu na kterémkoliv obecním

úfiadu povûfieném vedením matrik, na MûÚ Pfierov na
nám. T. G. Masaryka 16, I. poschodí na odboru správ-
ním, oddûlení evidence obyvatel, obãansk˘ch prÛkazÛ
a cestovních dokladÛ.

V˘mûna takového OP je osvobozena od správních po-
platkÛ.

K v˘mûnû OP bez strojovû ãiteln˘ch údajÛ
musíte pfiedloÏit:

• vyplnûnou Ïádost o vydání OP - je k dispozici
v ãekárnû na nám. T. G. Masaryka 16

• dosavadní OP
• 1 ks fotografie - poÏadavky na provedení stanovuje

vyhlá‰ka ã. 177/2000 Sb., fotograf by mûl vûdût, jak
má fotografie vypadat.

Pfiípadné dotazy zodpovíme na telefonních ãíslech
581 268 680 nebo 581 268 583.
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Jedním z fie‰ení, jak jí pfiedejít, je
zavedení takzvaného vyvolávacího
zafiízení, které umoÏní minimali-
zovat dobu ãekání ve frontû. Jak
nás informoval ing. Milo‰ Adam,
vedoucí oddûlení informatiky, jeho
obsluha je jednoduchá.

„Pfii pfiíchodu do haly je u stfie-

dového sloupu v˘dejní pultík s tis-

kárnou. Vyberete si podle vyvû‰e-

ného návodu jednu z ãinností,

ze které potfiebujete obslouÏit, stis-

kem pfiíslu‰né nabídky. Automa-

ticky je vám vydán lístek s pofiado-

v˘m ãíslem. Nesmíte se leknout, Ïe

se vyuÏívá nûkolik ãíseln˘ch fiad

lístkÛ. Na lístku kromû pofiadové-

ho ãísla je pro kontrolu vyti‰tûna

i ãinnost, o kterou Ïádáte. ZároveÀ

si zde pfieãtete seznam obsluÏn˘ch

pfiepáÏek, z nichÏ jedna vás ob-

slouÏí. Nakonec se i dozvíte, kolik

je pfied vámi ãekajících. Nemusíte

tedy stát ve frontû, ale pohodlnû si

mÛÏete sednout a nejste znervóz-

Àovan˘ tím, Ïe obsluha u jednoho

okénka je rychlej‰í,“ vysvûtlil klady
nového zafiízení Milo‰ Adam.

„Pokud obãan Ïádá o vydání no-

vého obãanského prÛkazu nebo ce-

stovního pasu, je nutné, aby je‰tû

pfied vydáním pofiadového lístku si

vyplnil Ïádost, neboÈ se mÛÏe stát,

Ïe bude vyvolán a nebude mít vy-

plnûnou Ïádost. Pokud by Ïádost

vyplÀoval aÏ u pfiepáÏky, prodlou-

Ïí se ãekací doba ostatním obãa-

nÛm, ktefií mají Ïádosti fiádnû pfii-

praveny,“ upozornil Adam.
„Ale i nové fie‰ení má své nev˘-

hody. Obsluha pfiepáÏek nemá

moÏnost ovlivnit, ke komu kter˘

ãekající bude nasmûrován, nûkdo

pravû, hledání zamûstnání a dal‰ím

uÏiteãn˘m oblastem,“ pfiiblíÏil nám
Milo‰ Adam.

„Titulní rozcestník jsme co nej-

pfiehlednûji rozdûlili na základní

tématické okruhy. Mûsto Pfierov

má naprosto samozfiejmû v˘sadní

postavení. Dále jde o spojení na

stránky orgánÛ vefiejné správy

a státních orgánÛ. Zákonitû je

umoÏnûn pfiístup ke stránkám âes-

k˘ch drah a autobusové dopravy.

DÛleÏit˘ je i pfiístup na nûkteré

personální servery, kter˘ nûktefií li-

dé pfiivítají,“ pfiesnûji specifikoval
Milo‰ Adam a upozornil, Ïe po vy-
hodnocení poãáteãního vyuÏití se
dá pfiedpokládat nasazení dal‰ích
informaãních kioskÛ v místech, kde
budou obyvatelÛm a náv‰tûvníkÛm
Pfierova nejvíce prospû‰né.

·af

„Pfii zvaÏování, kam kiosky umís-

tit, jsme vycházeli z pfiedpokladu,

Ïe obãan vstupující na úfiad má mít

pfiístup k informacím ve vstupní

bránû na úfiad na Bratrské ulici.

Proto zde najdete první kiosek. Po-

kud obãan pfiijíÏdí do Pfierova, pfii-

jede na pfierovské nádraÏí. Zde je

instalován druh˘ informaãní kio-

sek. Urãitû nepfiehlédnete ‰tíhlé,

modrostfiíbrné stojany s dotykovou

obrazovkou, které vám umoÏní pfií-

stup do ãásti svûta internetu a k po-

tfiebn˘m informacím. Na‰ím cílem

je pfiiblíÏit obãanovi potfiebné a za-

jímavé okruhy informací vztahují-

cí se k vefiejné správû, Pfierovu, do-

foto Jan âep

Mnoh˘ z nás zaÏil ãekání ve frontû na vyfiízení svého poÏa-
davku. V nûkter˘ch okamÏicích je situace nepfiíjemná zvlá‰tû
pfii vyfiizování dopravních agend, pfiípadnû obãansk˘ch prÛ-
kazÛ a cestovních dokladÛ na nám. T. G. Masaryka. Pracov-
níci mûstského úfiadu dûlají v‰e pro rychlé a bezchybné ob-
slouÏení obãanÛ. Pfiesto obãas vznikne nepfiíjemná fronta.

Mûstsk˘ úfiad zprovoznil zaãátkem fiíjna první dva interneto-
vé informaãní kiosky. Se Ïádostí o bliÏ‰í informace jsme se ob-
rátili na ing. Milo‰e Adama, vedoucího oddûlení informatiky.

Vyvolávací systém zrychlí obsluhu obãanÛ

Upozornûní

Informaãní kiosky - vstupní brána k informacím na internetu

Ceník plo‰né inzerce v Pfierovsk˘ch listech
Velikost inzerátu ãerná barva ãerná + purpurová barevn˘ inzerát

1/1 strany (204 × 272 mm) 10.282 Kã 11.520 Kã 14.977 Kã
1/2 strany (204 × 134 mm) 5.504 Kã 6.053 Kã 7.871 Kã
1/4 strany (100 × 134 mm) 2.791 Kã 3.165 Kã 4.115 Kã
1/8 strany (100 × 65 mm) 1.820 Kã 2.002 Kã 2.603 Kã
men‰í neÏ 62,5 cm2 30 Kã/1 cm2 33 Kã/1 cm2 43 Kã/1 cm2

Náklad Pfierovsk˘ch listÛ je 20.700 v˘tiskÛ, distribuce do v‰ech pfierovsk˘ch domácností zdarma.
Uvedené ceny jsou bez 22 % DPH. Zájemci o inzerci mohou získat bliÏ‰í informace na tel. ãísle 581 225 393,

e-mail: studio@elan-prerov.cz, pan Miloslav Fla‰ar a Zdenûk Vymlátil.
Adresa: Dluhonská 96 (proti nákladní vrátnici PRECHEZA a. s.)

Pfierovské listy na internetu
Kompletní vydání Pfierovsk˘ch listÛ na-
jdete ve formátu PDF na internetové ad-
rese mesto.prerov.cz/listy
Soubory lze otevfiít pfiímo nebo je mÛ-
Ïete uloÏit do svého poãítaãe. 
Pro kontakt s redakcí Pfierovsk˘ch lis-
tÛ mÛÏete vyuÏít také e-mail eva.saf-
rankova@mu-prerov.cz.
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Tento vynikající vûdec, lékafi-li-
dumil a zakladatel brnûnské lékafi-
ské fakulty proslavil sv˘mi pracemi
a objevy brnûnskou univerzitu ne-
jen u nás, ale i v zahraniãí. Byl téÏ
velk˘m pfiíznivcem pfierovské ne-
mocnice, kde bûhem 2. svûtové vál-
ky operoval na oddûlení chirurgie.
Na poãest tohoto v˘znamného lé-

kafie byla v roce 1947 zasazena
u vchodu do chirurgického pavilo-
nu pamûtní deska s jeho jménem.
Dal‰í pamûtní bronzová deska, dílo
akademického sochafie Josefa Bajá-
ka, je umístûna na jeho rodném do-
mû v Pfierovû-Vinarech.

Julius Petfiivalsk˘ se narodil
29. 11. 1873 v Pfierovû-Vinarech
v rodinû malorolníka. V roce 1892
maturoval na pfierovském gymná-
ziu, ve studiu pokraãoval na lékafi-
ské fakultû KU Praha a univerzitû
v rakouském Insbruku. Promoval
dne 5. 12. 1898. Po absolvování vo-
jenské prezenãní sluÏby pÛsobil na
praÏské klinice profesora Karla
Maydla, své znalosti prohluboval na
klinikách v Belgii, Francii, ·v˘car-
sku. Od 1. 1. 1903 byl jmenován
tfietím a od dubna téhoÏ roku prv-
ním sekundáfiem pfii chirurgické
klinice. V únoru 1909 byl jmenován
docentem patologie, o ‰est let po-
zdûji byl mimofiádn˘m profesorem
chirurgie. Na novû zfiízené Masary-
kovû univerzitû v Brnû se stal fiád-

n˘m profesorem a pfiednostou chi-
rurgické kliniky (1919). Byl téÏ
zku‰en˘m diagnostikem. Cel˘ svÛj
Ïivot zasvûtil vûdecké práci a své
zku‰enosti pfiedával budoucím lé-
kafiÛm. U sv˘ch ÏákÛ byl velice
oblíben˘. Jeho v˘konnost a mno-
hostrannost budily úctu nejen do-
mácích, ale i zahraniãních lékafiÛ,
ktefií se úãastnili jeho pfiedná‰ek.
Tato v˘znamná osobnost byla dopi-
sujícím ãlenem mezinárodních chi-
rurgick˘ch spoleãností v Bruselu
a v Berlínû, urologické spoleãnosti
a Academie de chirurgie v PafiíÏi,
Spolku srbsk˘ch lékafiÛ v Bûlehra-
dû. Byl ãlenem Spolku lékafiÛ v Br-
nû, Brnûnské a Hanácké lékafiské
Ïupy a fiady dal‰ích organizací. Je-
ho více neÏ 70 vûdeck˘ch prací by-
lo uvefiejnûno v domácích i zahra-
niãních ãasopisech. Je autorem
fiady vysoko‰kolsk˘ch uãebnic (Spe-

ciální chirurgie, Chirurgická pro-

pedeutika). Zvlá‰tní pozornost vû-
noval otázce léãby rakoviny a práce
z tohoto oboru jsou stûÏejním dí-
lem jeho Ïivota. Vedle tûchto od-
born˘ch prací napsal v letech 1936-
38 i zajímavou studii K záhadné

smrti krále Ladislava Pohrobka.

Reaguje v ní z lékafiského hlediska
na dávn˘ spor, zda-li mladiãk˘ král
zemfiel násilnou smrtí otravou ar-
senikem, ãi se stal obûtí moru. Prá-
ce zÛstala v rukopise a spolu s dal-
‰ími písemnostmi z pozÛstalosti
tohoto lékafie je uloÏena v pfierov-
ském archivu (písemnosti vûnovala
v roce 1963 manÏelka Marie Petfii-
valská). PfieváÏnou ãást pozÛstalos-
ti tvofií odborná lékafiská pojednání
(Léãení nádorÛ ozafiováním, Pora-

nûní nervÛ, Mozkové abscesy po

poranûních, K rakovinû moãového

mûch˘fie a dal‰í), dále osobní do-
klady vãetnû alba fotografií, k za-
jímav˘m v‰ak patfií i jeho auto-
biografické vzpomínky, k nimÏ
dodatek napsala jeho manÏelka
a doplnila tak obraz profesora Pet-
fiivalského.

Profesor Petfiivalsk˘ ode‰el do
dÛchodu 1. 3. 1939, kdy byl záro-
veÀ jmenován ãestn˘m profesorem
pfii ãeské univerzitû v Brnû. Zemfiel
7. 12. 1945 (infarkt myokardu) ve
sv˘ch rodn˘ch Vinarech, kde trávil
zaslouÏen˘ odpoãinek. Byl pohfiben
na hfibitovû v Pfierovû-Pfiedmostí.

Vûra Fi‰mistrová

Listopadové kalendárium
připravuje Věra Fišmistrová, SOkA Přerov

2. 11. 1913 - před 90
lety se narodil v Přero-
vě Bohuslav Němec,
nadporučík a člen čs.
zahraniční armády.
V roce 1939 odešel do
Sovětského svazu, kde
prodělal parašutistický
výcvik. Jako velitel sed-
mičlenného výsadku

vysazeného sovětským letadlem organizoval
na Moravě během okupace odboj proti Něm-
cům. Byl prozrazen, zatčen v Ostravě a dne
7. 5. 1942 zastřelen v koncentračním táboře
Mauthausen. Jedna z ulic v Přerově nese jeho
jméno, na domě, v němž bydlel, je umístěna
pamětní deska.

8. 11. 1928 - před 75 lety se narodila v Přero-
vě Ludmila Burdová-Nedomová, členka
baletního souboru Městského divadla v Olo-
mouci, Hudebního divadla v Karlíně a dalších
divadelních scén, řadu let působila u zahra-
ničních krasobruslařských revuí. Po návratu
do vlasti se věnuje výtvarné činnosti v oblasti
figurální tvorby z přírodního materiálu. Od ro-
ku 1976 žije a pracuje v Rudě na Moravě.
8. 11. 1973 - před 30 lety zemřel v Přerově
Jindřich Poštulka, fotograf, nadšený horo-
lezec a alpinista, aktivní člen spolku Českoslo-
venských turistů a zakládající člen sportovní-
ho klubu. Spolu s manželkou Terezií a bratrem
Vilémem byli průkopníky lyžařského sportu

v Přerově. Byl též dlouholetým předsedou Pře-
rovského fotoklubu, jeho fotografické práce by-
ly mnohokrát oceněny. Narodil se 2. 8. 1882
v Přestavlkách u Olomouce.

9. 11. 1888 - před 115 lety s narodil v Třeboni
Eduard Kvasnička, PhDr., knihovník, ředi-
tel městské knihovny v Přerově, kde zemřel
28. října 1961.

9. 11. 1898 - před 105 lety zemřel v Přerově
František Martínek, pedagog, profesor la-
tiny, řečtiny a češtiny na přerovském gymná-
ziu (1892-98), sbormistr Moravské besedy
v Praze, Žerotína v Olomouci, Přerubu a Vlas-
ty v Přerově. Narodil se 22. 9. 1859 ve Skrbeni
u Olomouce.

13. 11. 1968 - před 35
lety zemřel v Přerově
Marcel Krasický, aka-
demický malíř, portré-
tista, krajinář, maloval
též zátiší, kytice, návrhy
plakátů i užité umění.
Na přerovském Horním
náměstí č. 10 je umístě-

na pamětní deska. Narodil se 4. 9. 1898 v Kva-
sicích.

23. 11. 1863 - před 140 lety se narodil v Byst-
řici p. H. Klement Slavický, varhaník, sbor-
mistr, houslař, který od roku 1921 působil
v Přerově. Patřil k výborným improvizátorům
ve hře na varhany. Složil Hanácké tance, kla-

vírní skladby, varhanní preludia i smuteční po-
chody. Podle vzoru italských mistrů zhotovo-
val hudební nástroje, zejména housle a violy.
Zemřel 21. 12. 1941 v Přerově.

23. 11. 1923 - před 80 lety se narodil v Přero-
vě Slávek Ostrezi, hudební skladatel, textař,
novinář a redaktor, žijící v Praze.

25. 11. 1873 - před 130 lety se narodil v Pře-
rově František Skácelík, MUDr., lékař a spi-
sovatel, píšící též pod pseudonymem Fr. Skalný
či Fr. Marek, autor Krásných setkání a dalších
románů a povídek. Zemřel 26. 12. 1944 v Pra-
ze, kde dlouhá léta žil a pracoval.

27. 11. 1923 - před 80 lety se narodil v Přero-
vě Vojtěch Letfus, RNDr., CSc., jeden z na-
šich předních slunečních fyziků, od roku 1976
předseda Čsl. astronomické společnosti. Od
roku 1949 nepřetržitě pracoval v Astronomic-
kém ústavu ČSAV v Ondřejově a zabýval se vý-
zkumem fyzikálních jevů na Slunci. Publikoval
řadu odborných studií a článků v cizojazyčném
čsl. časopise Bulletin of the Astronomical In-
stitutes of Czechoslovakia a v řadě zahranič-
ních časopisů.

29. 11. 1873 - před 130 lety se narodil v Pře-
rově-Vinarech Julius Petřivalský, MUDr.,
univerzitní profesor, významný chirurg. Zem-
řel 7. 12. 1945 v Přerově-Vinarech. V roce 1947
byla zasazena u vchodu do chirurgického pa-
vilonu přerovské nemocnice pamětní deska
s jeho jménem.

Profesor MUDr. Julius Petfiivalsk˘OSOBNOST

Jméno profesora Julia Petfiivalského je neodmyslitelnû
spjato se svûtovou chirurgií 30. let minulého století.



Je to uÏ hodnû pfies sto let, co na
Dolním námûstí bydleli dva bratfii
se starou tetou. Nevedlo se jim
zrovna nejhÛfi, nevedlo se jim ale
taky nijak skvûle. Rozhodnû by ne-
pohrdli nûjakou pfiíleÏitostí, jak pfii-
jít k penûzÛm, pokud moÏno rych-
le a bezpracnû. Takhle najít poklad,
to by bylo! JenomÏe jak takov˘ po-
klad hledat? AÏ jeden z bratrÛ do-
stal ten prav˘ nápad: zeptají se pl-
ÈafiÛ, ktefií po Beãvû splavují dfievo
z beskydsk˘ch lesÛ aÏ do Pfierova.
Takoví lidé z horsk˘ch samot koli-
krát znají vûci, které jiní lidé ne-
znají.

Nebylo to snadné, a oba bratfii
museli nûkolikrát sáhnou do sv˘ch
huben˘ch úspor a zaplatit za plÈafie
útratu v hospodû, neÏ se od nich
dozvûdûli, co vûdût chtûli. Jsou pr˘
takové zaklínací kníÏky, kry‰tofky

se jim fiíká, a kdo je má, mÛÏe pod-
le nich cit˘rovat duchy a pfiinutit
je, aby mu pfiinesli peníze z ukry-
t˘ch pokladÛ. A tam nahofie na Va-
la‰sku pr˘ je nûktefií mají...

Znovu sáhli bratfii pro peníze,
poslední úspory na to praskly, ale
nakonec tu vytouÏenou zaklínací
kníÏku dostali. Sotva ji domÛ do-
nesli, hned se zaãali chystat k do-
b˘vání pokladu. JenomÏe kam se
starou tetou, aÏ budou ãarovat?
K sousedÛm? To ne, je‰tû by jim
v‰echno prozradila. Posadili ji tedy
na pec a pfiísnû jí nakázali, aÈ mlãí
a ani slÛvka nepromluví, jinak to
‰patnû dopadne.

Potom bratfii nakreslili na zem
velik˘ kruh svûcenou kfiídou, cho-
dili kolem stolu se dvûma svícemi
a mumlali podle kníÏky zaklínací fií-
kadla. KdyÏ odbyla jedenáctá hodi-
na, ozvalo se jakési temné dunûní,
které stále sílilo. Teta na peci se jen
tiskla do kouta a tfiásla se strachy.

Tu se náhle v rohu místnosti
otevfiela podlaha a ze zemû se zaãa-
la vynofiovat temná postava s kot-
lem penûz na hlavû. To uÏ stará te-
ta nevydrÏela. „JeÏí‰marijájósef!“
vykfiikla podû‰enû - a bylo po v‰em.
âern˘ muÏ se s rachotem propadl
zpátky do zemû, i s tím kotlem pe-
nûz. „Ani deváté koleno nic nedo-

stane!“ ozval se je‰tû temn˘ hlas
z hlubin a pak se zemû nadobro za-
vfiela.

„Poklad nalezen byl v Pfierovû pfii

kopání základÛ jistého domu. Na-

lezena byla nádoba a v ní 100 ku-

sÛ star˘ch ãesk˘ch gro‰Û...“ ozna-

moval tisk ve 20. letech 20. století.

A nebyl to jedin˘ a ani poslední ob-

jeven˘ „poklad“. Nalezly se i dal‰í

velké soubory mincí. TakÏe se zdá,

Ïe pohrÛÏka ãerného muÏe nemû-

la platnost. Anebo se to vztahovalo

pouze na pokolení obou bratrÛ?

Tak ãi tak, mnozí uÏ zfiejmû po-

chopili, Ïe není dÛvod, proã by ne-

mohli také cit˘rovat duchy a do-

stat z nich kotel penûz. (Jenom

místo duchÛ nûktefií radûji cit˘ru-

jí své podfiízené anebo zákazníky -

pr˘ je to spolehlivûj‰í a rychlej‰í.)

Karolin

Jak v Pfierovû dob˘vali poklad
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Mûsto Dessau musí rovnûÏ pfiistu-

povat ke zru‰ení nebo reorganiza-

ci ‰kolsk˘ch zafiízení, a to ve znaã-

ném rozsahu,“ poukázala Romana
Hradílková na podobnost problémÛ
Pfierova a na‰ich nûmeck˘ch sou-
sedÛ v resortu ‰kolství.

„Po jednání na radnici jsme nav-

‰tívili vybraná ‰kolská zafiízení -

matefiské ‰koly Sluníãko a Pohád-

ková fií‰e, centrum pro voln˘ ãas

mládeÏe Stanici mlad˘ch technikÛ,

podpÛrné centrum pfii odborné

‰kole Hugo Junkers, Podnik odbor-

ného vzdûlávání a pfiípravy, s.r.o.,

‰kolu pro tûlesnû postiÏené ·kola

na Muldaue a gymnázium Phi-

lanthropinum. Vût‰ina z uvede-

n˘ch zafiízení byla zrekonstruova-

ná a novû vybavená,“ nastínila pro-
gram náv‰tûvy Romana Hradílková
a upozornila na to, Ïe mûsto Des-
sau získalo znaãné mnoÏství fi-
nanãních prostfiedkÛ pro oblast
‰kolství z fondÛ Evropské unie.

„Tato náv‰tûva umoÏnila pfierov-

sk˘m zástupcÛm porovnat ‰kolské

organizace v âeské republice

a v Nûmecku, získat nové informa-

ce, podnûty a zku‰enosti ve ‰kolské

oblasti a pfienést je do ãeského

‰kolství. Nastínila téÏ moÏnost vzá-

jemné spolupráce obou mûst v bu-

doucnu,“ komentovala Romana
Hradílková hlavní úãel této zahra-
niãní cesty.

·af

Náv‰tûvy se zúãastnila Elena
Grambliãková, místostarostka mûs-
ta Pfierova, Romana Hradílková, ve-
doucí Odboru ‰kolství, mládeÏe
a tûlov˘chovy Mûstského úfiadu
Pfierov, Jifií Vávra, fieditel Základní
‰koly a Matefiské ‰koly Pfierov, Bo-
Ïeny Nûmcové, Franti‰ek ·ober, fie-
ditel a Jaroslav Pokrupa, zástupce
fieditele Integrované stfiední ‰koly
technické, Koufiilkova v Pfierovû.

Jak nám sdûlila Romana Hra-
dílková, úãelem náv‰tûvy bylo blíÏe
se seznámit se ‰kolsk˘m systémem
ve Spolkové republice Nûmecko
a s úrovní vybavenosti ‰kol rÛzné-
ho typu. Zámûrem náv‰tûvy zá-
stupcÛ zmínûné integrované stfied-
ní ‰koly technické bylo rovnûÏ
sjednání v˘mûnn˘ch pobytÛ ÏákÛ
této ‰koly se Ïáky Podniku odbor-

ného vzdûlávání a pfiípravy, s.r.o.,
s vyuÏitím finanãních prostfiedkÛ
z fondÛ Evropské unie.

„Po pfiíjezdu do Dessau jsme

nav‰tívili radnici mûsta, kde nás

pfiivítal místostarosta pan Fockm,

kter˘ má na starosti ‰kolské zále-

Ïitosti, a vedoucí pracovníci správ-

ního ‰kolského úfiadu a orgánu pé-

ãe o mládeÏ. Diskutovalo se o pro-

blematice ‰kolství, pfiiãemÏ se po-

rovnávaly zpÛsoby úpravy rÛzn˘ch

‰kolsk˘ch oblastí v obou zemích.

I mûsto Dessau, stejnû jako mûsta

v âeské republice, fie‰í problém vy-

volan˘ stále se sniÏujícím poãtem

dûtí a ÏákÛ nastupujících do ma-

tefisk˘ch a základních ‰kol, kter˘ je

dan˘ zejména odchodem mlad˘ch

lidí za lep‰ími pracovními pfiíleÏi-

tostmi do západní ãásti Nûmecka.

Ve dnech 6. - 8. fiíjna pfierovská delegace nav‰tívila mûsto
Dessau ve Spolkové republice Nûmecko. Toto osmdesátiti-
sícové mûsto, které se nachází ve v˘chodní ãásti Nûmecka,
se pot˘ká s 18ti procentní nezamûstnaností.

Na náv‰tûvû v nûmeckém Dessau
Mûsto fie‰í v oblasti ‰kolství stejné problémy jako Pfierov

Pfierovské povídání

Je název dal‰ího ba-
revného stolního kalen-
dáfie pfierovského kres-
lífie a básníka Lubomíra
Dostála.

Prostfiednictvím jeho
obrázkÛ nahlédneme do
restaurací, na práci ãí‰-
níkÛ a kuchtíkÛ.

Kreslené postaviãky
nám opût dokazují, Ïe
humoru není nikdy dost
a Ïivot je tfieba kofienit
smíchem. Tento kresle-
n˘ kalendáfi pro rok
2004 si mÛÏete zakoupit
v prodejnû CENTRO na
Palackého ulici v Pfie-
rovû.

Lubomír Dostál a Gastronomie 2004
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mínky, za kter˘ch orgán ochrany pfií-
rody pohyb na území NPR Îebraãka
povoluje.
Struãnû shrnuto se jedná
o tyto podmínky: 
• cesty na území NPR Îebraãka ne-

budou zaãleÀovány do sítû turis-
tick˘ch a cykloturistick˘ch tras
a stezek

• ponechává se stávající modfie zna-
ãená trasa turistické znaãky vedou-
cí pfies území NPR, mûní se ãást je-
jí trasy v úseku od odboãky z lesní
cesty ã. 549 kolem náhonu Strha-
nec po okraji lesa u místní ãásti
L˘sky (vynucená zmûna trasy)

• v‰echny vyznaãené cesty jsou ur-
ãeny pro pohyb pû‰ích

• na ãásti vyznaãen˘ch cest je moÏ-
ná jízda na kole, eventuelnû pfii
snûhové pokr˘vce také na lyÏích,
vyznaãené cesty nejsou urãeny
k jízdû na koni 

• v oblasti tak zvané Velké laguny je
moÏn˘ pohyb pû‰ích bez omezení

• pohyb osob se psy je na území NPR
Îebraãka moÏn˘ pouze tehdy, jsou-
li psi vedeni na vodítku

• znaãení tras nebude provedeno ve
formû turistického znaãení, pÛjde
o zvlá‰tní znaãení

• pfiístupové cesty budou oznaãeny
vhodn˘m zpÛsobem pro informo-
vání vefiejnosti

• platnost souhlasu je omezena do
31. 12. 2009.

Zvlá‰tû chceme vefiejnost upozor-
nit na rozhodující zmûnu trasy, kte-
rá byla provedena v I. pololetí 2003.
Mûsto Pfierov zapoãalo jiÏ koncem ro-
ku 2002 budovat novou stezku ve-
doucí po severozápadním okraji NPR
Îebraãka poblíÏ místní ãásti L˘sky.
DÛvodem byla snaha pfieloÏit ãást
modfie znaãené turistické trasy Pfie-
rov - Zábe‰tní Lhota a odklonit pohyb
pû‰ích a na kole z doposud vyuÏívané
pû‰iny kolem Strhance smûfiující ke
kraji lesa u L˘sek. Jedná se o pÛvod-
nû lesní pû‰inu, která je dnes velice
frekventovaná a zejména za mokra
dochází k masivnímu po‰kozování
porostu. Dal‰ím dÛvodem je to, Ïe
právû lokalita kolem náhonu Strha-
nec patfií v souãasnosti v rezervaci
k tûm nejcennûj‰ím.

Nová turistická trasa do L˘sek, kte-
rá umoÏní pohyb pû‰ích i jízdu na ko-
le, vede napfiíã územím NPR Îebraã-
ka od zahrádkáfiské kolonie u Laguny
kolmo na státní silnici Pfierov - Pro-
senice a dále na severozápadní hranu
lesa, kde byla v I. pololetí 2003 obno-
vena zpevnûná komunikace vhodná
pro pohyb pû‰ích i cyklistÛ. V souvis-
losti s touto pfieloÏkou byla pfiezna-
ãena i trasa modfie znaãené turistic-
ké cesty a vhodn˘mi pokyny bude
usmûrnûn i pohyb na ostatních ko-
munikacích na území národní pfií-
rodní rezervace.

Ing. Maria Doubková,

odbor Ïivotního prostfiedí

V roce 1996 poÏádal tehdej‰í fiedi-
tel IVS Technik ing. Stanislav Kubi‰
o roz‰ífiení Statutu DDM Atlas o od-
dûlení dopravní v˘chovy. V roce 1997
se zaãala realizovat dopravní v˘chova
v té podobû, v jaké v podstatû pfietr-
vávala do minulého ‰kolního roku, to
znamená zimní - teoretická ãást pro-
bíhala v poãítaãové uãebnû IVS Tech-
nik v Pfierovû na Optické ulici pro
nejstar‰í dûti z matefisk˘ch ‰kol
a 1., 3., 6., 8. a 9. tfiíd základních ‰kol.
K v˘uce byly vyuÏívány videokazety
a multimediální programy vydané
BESIPem pro jednotlivé kategorie.
Pro star‰í Ïáky byly k dispozici sebe-
kontrolní testy pro mal˘ motocykl
a právní minimum ze zákona
ã. 361/2000 Sb., o podmínkách pro-
vozu na pozemních komunikacích.
Ke spolupráci byli zváni stráÏníci
Mûstské policie, Dopravní inspekto-
rát Pfierov, Policie âR a Hasiãsk˘ zá-

chrann˘ sbor Olomouckého kraje,
územní odbor Pfierov. Letní praktic-
ká ãást zaãínala na dûtském doprav-
ním hfii‰ti vût‰inou zaãátkem dubna
- podle poãasí. Dlouhodobû byla na-
vázána spolupráce se SPg· v Pfierovû,
jejíÏ studentky chodí pomáhat na do-
pravní hfii‰tû. RovnûÏ spoluprací se
stráÏníky Mûstské policie na doprav-
ním hfii‰ti se dopravní v˘chova do-
stala do jiné dimenze a dûti ji vníma-
jí je‰tû daleko váÏnûji.

V˘ukové programy dopravní v˘-
chovy byly nabízeny ‰kolám zdarma.
V dÛsledku reformy vefiejné správy
okresní komise BESIP pfii Okresním
úfiadu Pfierov zanikla a tím i financo-
vání ãinnosti BESIP ze státních pro-
stfiedkÛ pfiidûlovan˘ch OkÚ Pfierov.
Dále do‰lo ke zmûnû zaãlenûní IVS
Technik v Pfierovû pod SCHOLA
SERVIS Prostûjov. JelikoÏ jiÏ nemÛ-
Ïou b˘t vyuÏívány poãítaãové uãebny

IVS Technik zdarma k zimní ãásti do-
pravní v˘chovy, bylo dohodnuto s fie-
ditelkou DDM Atlas, Ïe tato ãást
bude zaji‰Èována v DDM Atlas z vlast-
ních prostfiedkÛ a s pomocí sponzor-
sk˘ch pfiíspûvkÛ. Z toho vypl˘vá, Ïe
pfies organizaãní zmûny a finanãní
problémy nám obûma záleÏitost do-
pravní v˘chovy není lhostejná, neboÈ
jí pfiikládáme obrovsk˘ v˘znam z hle-
diska prevence dopravních nehod
a zdraví dûtí, a tak jsem pfiislíbila po-
moc pfii hledání sponzorÛ, aby ãin-
nost v tomto zafiízení v leto‰ním ‰kol-
ním roce byla i nadále zaji‰Èována pro
v‰echny M· a Z· zdarma. Se vzrÛsta-
jícím zájmem o dopravní v˘chovu na-
stala i potfieba roz‰ífiení stávajícího
dopravního hfii‰tû o 130 m2. Vedení
DDM Atlas poÏádalo o Grant Mûsto
Pfierov a na tuto ãinnost dostalo vlo-
ni 20.000 Kã (terénní úpravy + pro-
jekt) a v leto‰ním roce 68.000 Kã na
vlastní realizaci roz‰ífiení dûtského
dopravního hfii‰tû. V prÛbûhu mûsíce
fiíjna se zapoãne s roz‰ífiením stávají-
cího dûtského dopravního hfii‰tû, kte-
ré zkvalitní dopravní v˘chovu dûtí ve
mûstû Pfierovû a rovnûÏ poslouÏí i dû-
tem v rámci celého okresu Pfierov. Cí-

lem dopravní v˘chovy na dûtském do-
pravní hfii‰ti je nauãit dûti základní
pravidla silniãního provozu a jejich
uplatnûní v podmínkách blízk˘ch sil-
niãnímu provozu, dále pfiispívat k zís-
kávání dovedností a návykÛ správného
a bezpeãného chování v silniãním pro-
vozu a formování potfiebn˘ch vlast-
ností z oblasti mezilidsk˘ch vztahÛ.

Na zabezpeãení dopravní v˘chovy
a roz‰ífiení stávajícího dopravního
hfii‰tû se podafiilo získat tyto sponzo-
ry: âeská poji‰Èovna Hranice (5.000
Kã), Stanice technické kontroly osob-
ních vozidel KOVET, s.r.o. Pfierov
(5.000 Kã), SEKNE s.r.o.Olomouc
(10.000 Kã), PV Caravan Pfierov
(10.000 Kã), STRABAG a.s., Pfierov
(70.000 Kã). Mûsto Pfierov na ãinnost
komise BESIP pro leto‰ní rok vyãle-
nilo 50.000 Kã. V‰em jmenovan˘m
bychom chtûli za finanãní pomoc po-
dûkovat.

A jaká bude situace pfií‰tím rokem,
to se teprve uvidí...

Jarmila Kubisová,

organizaãní pracovník

komise BESIP mûsta Pfierova

foto Jan âep

Národní pfiírodní rezervace (dále NPR) Îebraãka je díky své
poloze v tûsné blízkosti mûsta a tím, Ïe její lesní porosty vol-
nû navazují na rekreaãnû-sportovní areál „Laguny“, hojnû
nav‰tûvována po cel˘ rok.

S my‰lenkou dopravní v˘chovy organizované pfii Domu dû-
tí a mládeÏe Atlas si zaãala pohrávat a posléze v roce 1995
realizovat fieditelka Vûra Lakomá. Nechala vybudovat dûtské
dopravní hfii‰tû, navázala kontakty s BESIPem a spolupráci
s Mûstem v oblasti dopravní v˘chovy.

Nové turistické znaãení v Îebraãce

Dopravní v˘chovu dûtí nelze podceÀovat

V poslední dobû v‰ak byl pohyb ná-
v‰tûvníkÛ omezován kontrolními or-
gány ochrany pfiírody. Jak vyplynulo
z následného jednání svolaného MûÚ
Pfierov, odborem Ïivotního prostfiedí,
v únoru loÀského roku, nebyly na
území NPR Îebraãka vyznaãeny ces-
ty ve smyslu ust. § 29 odst. d) zákona
ã. 114/1992 Sb., o ochranû pfiírody
a krajiny v platném znûní. Podle to-
hoto ustanovení zákona musí b˘t
v NPR orgánem ochrany pfiírody vy-
znaãeny jmenovitû cesty, po kter˘ch
je moÏno do území vstupovat a vjíÏ-

dût (net˘ká se vlastníkÛ a nájemcÛ
pozemkÛ).

Vzhledem k mnoÏství náv‰tûvníkÛ
a dopadu jejich ãinnosti (pohybu pû‰-
ky, na kole i koÀmo) na území rezer-
vace, probûhlo v loÀském roce na
OkÚ Pfierov, referátu Ïivotního pro-
stfiedí, správní fiízení ve vûci vyznaãe-
ní cest pro vefiejnost na území NPR
Îebraãka v k.ú. Pfierov. Toto správní
fiízení bylo ukonãeno rozhodnutím,
kter˘m byly na pfiílohové mapce vy-
znaãeny cesty pro pohyb vefiejnosti
a ve v˘roku byly specifikovány pod-
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Nûkolikadenní kulturní projekt Nebe poãká... je voln˘m po-
kraãováním stejnojmenného pofiadu z roku 2001, ve kterém
organizátofii pfiiblíÏili osobnost pfierovského rodáka Josefa
Kainara.

V‰echny ãásti projektu byly prová-
zeny velk˘m zájmem divákÛ. Potû‰i-
telné bylo, Ïe napfiíklad koncertÛ pro
‰koly, kde vystoupil Sbor sv. Pluka
s Kainarovou tvorbou, se zúãastnilo
pfies 800 studentÛ. Z hlavního kon-
certu v Mûstském domû vznikl zají-
mav˘ rozhlasov˘ pofiad. Pfii pfiípravû
v˘stavy, která mapovala Kainarovo
pfierovské období, byla objevena nová
historická fakta. Oslovili jsme Martu
Jandovou, jednu z organizátorÛ, a po-
Ïádali ji o podrobnûj‰í informace.
Co vás vedlo k tomu, Ïe jste se jiÏ
podruhé rozhodli nasadit svÛj voln˘
ãas, energii a síly na pfiípravu tako-
vé kulturní akce?

Tak urãitû nás potû‰il zájem divá-
kÛ, velkého povzbuzení se nám do-
stalo i z fiad samotn˘ch umûlcÛ a li-
terátÛ. Je to Ïánr umûní, kter˘ si
v dne‰ní dobû diktátu komerãních
sdûlovacích prostfiedkÛ obtíÏnûji
obhajuje své místo. V˘stiÏnû charak-
terizuje situaci jeden z na‰ich pozva-
n˘ch hostÛ Vladimír Merta: „...nesmr-
telní baviãi nás vedou do pekel...“
Hlavní je samozfiejmû zájem a pod-
pora na‰eho mûsta, které se nám do-
stalo i pro leto‰ní, druh˘ roãník pro-
jektu.
Realizace takového projektu je velmi
nároãná. MÛÏete se zmínit o nûkte-
r˘ch vût‰ích problémech?

NejdÛleÏitûj‰í je vÏdy nápad a dÛ-
kladná pfiíprava, takÏe není divu, Ïe
tento druh˘ roãník chystáme vlastnû
cel˘ rok. Docela velk˘m ofií‰kem by-
lo mimo jiné skloubit termíny na vy-
stoupení u vybran˘ch umûlcÛ. I v le-
to‰ním roce pfiipravujeme vydání
bulletinu a je‰tû navíc i publikace,
coÏ je spojeno s nastudováním
spousty literatury vãetnû archiválií.
Na‰tûstí jsme s fieditelem Státního
okresního archivu PhDr. Jifiím La-
páãkem a PhDr. Ivanou Markovou se-
hran˘ t˘m spolupracovníkÛ jiÏ od
minulého roãníku.
Zmínila jste se o tom, Ïe souãástí
pfiipravovan˘ch kulturních akcí bu-
de v˘stava i publikace.

V˘stava s názvem Literární Pfierov
1918-1938 bude dokumentovat tu
ãást pfierovské historie, která dosud
nebyla podrobnû zpracována, totiÏ li-
terární Ïivot v Pfierovû za 1. republi-
ky. V˘stava bude zahájena 14. listo-
padu v 16 hodin v kinû Hvûzda
vernisáÏí, jejíÏ souãástí bude Ïivé hu-
dební vystoupení a promítnutí filmu
Zadáno pro Semafor, kter˘ uvádí Ji-
fií Such˘ a objevuje se v nûm Josef
Kainar. V publikaci ãtenáfii najdou

dopisy z let 1938-1940, které psali
mlad˘ Kainar a básník Hanu‰ Bonn
své pfiítelkyni Hanû Steinerové-Hoff-
meisterové. Jistû v˘znamná je i sku-
teãnost, Ïe se nám podafiilo vypátrat
tuto paní v Praze, ta nám poskytla
své osobní vzpomínky na Josefa Kai-
nara a pfiijala na‰e pozvání na kon-
cert v Mûstském domû.
V ãem je projekt pfiipravovan˘ na le-
to‰ní listopad zajímav˘ a jin˘ ve srov-
nání s premiérov˘m v roce 2001?

Myslím, Ïe je dobfie, Ïe cel˘ pofiad
je u‰it˘ na míru k nám do Pfierova.
Dramaturgie se snaÏila o to, aby jed-
notlivé ãásti projektu do sebe zapa-
daly a doplÀovaly se. A samozfiejmû,
aby celá tato snaha pfiinesla vÏdy nû-
co nového. V Ïánru zpívané poezie
chceme v leto‰ním roãníku pfiedsta-
vit kromû Josefa Kainara i dal‰í bás-
níky, zab˘vat se poezií jako specific-
k˘m literárním útvarem. Na co já
osobnû se velmi tû‰ím, je spolupráce
dvou hudebních souborÛ, které v Pfie-
rovû pÛsobí jiÏ pfies 20 let - Pfierov-
ského dûtského sboru a EntuziastÛ.
Tato dvû Ïánrovû odli‰ná hudební se-
skupení se poprvé sejdou na jednom
jevi‰ti a jejich pojítkem bude právû
Kainarova tvorba. Oãekáváme, Ïe di-
váci budou pfiíjemnû pfiekvapeni.
Myslím, Ïe právû pro ná‰ Pfierovsk˘
dûtsk˘ sbor, kter˘ má opravdu skvû-
lou úroveÀ, bude pfiínosem vystoupit
v jednom pofiadu s takov˘mi profesi-
onály, jako je Hradi‰Èan s Jifiím Pav-
licou a dal‰ími. âlovûk totiÏ nikdy ne-
ví, jaké nové pfiíleÏitosti mohou tato
setkání v budoucnosti pfiinést.
Nejvíce bude ãtenáfie pochopitelnû
zajímat, ktefií dal‰í umûlci vystoupí
letos v rámci tohoto projektu?

Na hlavním koncertu, kter˘ se bu-
de konat 29. listopadu v Mûstském
domû, pfiedstaví divákÛm zhudebnû-
nou poezii formou sborov˘ch, fol-
krockov˘ch a lidov˘ch úprav známí
profesionální umûlci. Dal‰ím úãin-
kujícím bude znám˘ praÏsk˘ básník,
písniãkáfi, spisovatel, hudební publi-
cista Jan Burian. Vefiejnost jej nejspí‰
bude znát z âeské televize, pro kte-
rou pfiipravuje uÏ nûkolik let svÛj po-
fiad Posezení s J. B., do kterého zve
zajímavé osobnosti nejen ze svûta
kultury. Na brnûnskou skupinu Folk
Team se také velmi tû‰íme, spolu vy-
stupují jiÏ jen sporadicky, neboÈ
v‰ichni ãlenové mají fiadu dal‰ích
umûleck˘ch aktivit. Mimo vlastní
tvorbu zafiazují do svého repertoáru
i zhudebnûnou poezii, napfiíklad Kai-
nara, Ortena a Hrabûte. Hrají har-

monicky a instrumentálnû nároãné
písnû, kter˘m dominuje expresivní
zpûv Romana Venclovského.

I v leto‰ním roãníku pofiadu nám
‰lo o hudební Ïánrovou pestrost.
Chceme ukázat divákÛm, jak rÛzno-
rodû lze poezii zhudebÀovat. Hra-
di‰Èan s Jifiím Pavlicou myslím také
netfieba pfiíli‰ pfiedstavovat. Tato cim-
bálová kapela, pod vedením známé-
ho skladatele, houslisty, zpûváka, hu-
debního reÏiséra, a primá‰e Jifiího
Pavlici, jiÏ dávno pfiekroãila geogra-
fické hranice Slovácka, ale i pomysl-
né hranice lidové hudby. V Pfierovû
nám mimo jiné zahrají písnû z alba
O slunovratu, se zhudebnûn˘mi tex-
ty Jana Skácela.

Z hlediska pfiípravy a úspû‰nosti
projektu jste urãitû nepodcenili v˘-
bûr osobnosti, která bude poslu-
chaãe provázet cel˘m hlavním ve-
ãerem.

Jsme rádi, Ïe se nám podafiilo zís-
kat pro spolupráci praÏského spiso-
vatele, klavíristu, divadelníka a tex-
tafie Pfiemysla Ruta. Pro pfierovské
jevi‰tû je to nová osobnost, diváci jej
nejspí‰ také budou znát z pofiadu Le-
topísnû vysílaného âeskou televizí. Je
autorem divadelních her a nûkolika
pÛvabn˘ch kníÏek. V sedmdesát˘ch
letech vystupoval v improvizovan˘ch
pfiedstaveních s Ivanem Vyskoãilem.
Tak jako ostatní úãinkující i Pfiemysl
Rut je osobnost, která se vûnuje sou-
bûÏnû nûkolika umûleck˘m profesím,
ãehoÏ samozfiejmû hodláme na jevi‰-
ti náleÏitû vyuÏít.
V úvodu na‰eho povídání jste vyslo-
vila uspokojení s pfiízniv˘m ohlasem
koncertÛ pro ‰koly. âím chcete
upoutat a pfiekvapit nároãného a kri-
tického mladého posluchaãe z fiad

ÏákÛ základních ‰kol a studentÛ
stfiedních ‰kol?

V rámci pofiadu pro ‰koly se nám
podafiilo pfiipravit hudební a literár-
ní ’lahÛdku‘. Pfiijede legenda ãeské-
ho folku - Vladimír Merta - písniãkáfi,
hudebník, publicista, spisovatel. Vy-
studoval architekturu a filmovou
a televizní reÏii. Je nezamûniteln˘,
komplikovan˘ a sarkastick˘ - prostû
je to osobnost, kterou stojí za to po-
znat. Jsme zvûdavi na reakce studen-
tÛ - v na‰em pofiadu se Vladimír Mer-
ta zamûfií na rozdíly mezi písÀov˘m
textem a básní, pfiiblíÏí roli a v˘voj
protest songu, jeho vztah k dal‰ím
hudebním stylÛm, hudebním ná-
strojÛm apod. Kultura v‰eobecnû je
pfiedmûtem Mertova teoretického
zájmu. S ním pfiijede ná‰ nejlep‰í
rockov˘ houslista a hudební sklada-
tel Jan Hrub˘. Posluchaãi jej znají
pfiedev‰ím z pÛsobení v Mi‰íkovû ka-
pele Etc... a z vlastní kapely Kukulín,

kde Jan Hrub˘ mistrnû dokáÏe pro-
pojit ryze ãeské hudební cítûní s ná-
zvuky keltské hudby. StudentÛm se
24. listopadu v Mûstském domû pfied-
staví dva skvûlí instrumentalisté, kte-
fií se jiÏ tfiicet let pohybují po hudeb-
ních scénách u nás i v zahraniãí.
Co by vám pfiineslo v perspektivû
dal‰ích let nejvût‰í uspokojení?

Na‰ím cílem je posílit kulturní tra-
dice Pfierova nejen jako rodi‰tû v˘-
znamn˘ch básníkÛ, jako je Josef Kai-
nar, Oldfiich Mikulá‰ek, ale také jako
mûsta, kde se muzikanti setkávají
a kam se rádi vracejí - jak to ostatnû
dokazuje jiÏ nûkolik desetiletí trvají-
cí tradice jazzového festivalu v na‰em
mûstû. Profesionální umûlci, ktefií
29. listopadu vystoupí v Mûstském
domû, jsou opût zárukou jedineãné-
ho kulturního pofiadu s nadregionál-
ním dosahem, kter˘ vznikne pouze
pro na‰e mûsto. Svûdãí o tom i zájem
o záznam pfienosu ze strany âeského
rozhlasu Olomouc a âeské televize.

Eva ·afránková

Setkání s hudbou a poezií

Na snímku z koncertu Nebe poãká... v roce 2001 zakladatel pfierovského taneãního
orchestru KRAB Bfietislav Kramáfi (vlevo) na autogramiádû Jifiího Suchého.  (foto Jan âep)
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Pûveck˘ sbor Vokál není tfieba milovníkÛm sborové hudby
zvlá‰È pfiedstavovat. Jeho ãlenové potû‰ili sv˘m zpûvem na
uÏ snad ani pfiesnû nespoãítateln˘ch koncertech fiadu sv˘ch
vûrn˘ch i náhodn˘ch posluchaãÛ.

VÏdyÈ udrÏet se na scénû 40 let,
poradit si s ãetn˘mi problémy a tûÏ-
kostmi, které nezbytnû provázejí exi-
stenci kaÏdého takového hudebního
tûlesa, je rozhodnû obdivuhodné.
AlespoÀ struãnû zpátky do historie
tohoto sboru jsme se vrátili s jeho
souãasn˘m organizaãním vedoucím
Ing. Milo‰em Pfiidalem.

V roce 1962, kdy se profesor Leo‰
·vagera rozhodl, Ïe dále nepovede

pûvecké sdruÏení Pfierub, chybûl
v Pfierovû perspektivní pûveck˘ sbor.
Tehdy nám Závodní klub Pfierov-
sk˘ch strojíren dal souhlas k vytvo-
fiení nového pûveckého sboru, a tak
27. listopadu 1963 jsme svolali první
zkou‰ku do sálu sokolovny. Zpívali
jsme pak také v hudební ‰kole, v sá-
le klubu elektrárny a v Závodním
klubu Pfierovsk˘ch strojíren. V sou-
ãasnosti uÏ témûfi deset let vyuÏívá-
me laskavého svolení fieditele ZU·
B. Kozánka a máme zkou‰ky v budo-
vû této umûlecké ‰koly. V prÛbûhu
dlouhé fiady let sbor pfiijal název Smí-
‰en˘ pûveck˘ sbor Vokál. Po zániku
Závodního klubu Pfierovsk˘ch strojí-
ren, pokud nechtûl sbor ukonãit svou
ãinnost, musel se osamostatnit a je
nyní obãansk˘m sdruÏením.
Na práci a pfiedev‰ím umûleck˘ch v˘-
sledcích kaÏdého pûveckého sboru se
samozfiejmû velmi silnû ’podepisuje‘
jeho dirigent. MÛÏete se v malé re-
kapitulaci zmínit o jednotliv˘ch
osobnostech, které se v prÛbûhu
tûchto dlouh˘ch ãtyfi desetiletí vy-
stfiídaly v jeho vedení?

Umûleck˘ profil Vokálu vytvofiil
pedagog Leo‰ ·vagera. Ten vedl sbor
aÏ do zaãátku roku 1977. Pak sbor
pfievzal hudebnû talentovan˘ Jan
Leibner, jehoÏ obãasné v˘padky pfii-
vedly do sboru v roce 1981 také uãi-
tele hudební v˘chovy na základní
‰kole Otakara ·i‰ku. Oba pracovali

samostatnû, zatímco Jan Leibner in-
klinoval k církevní muzice, vûnoval
se Otakar ·i‰ka zejména svûtské hud-
bû a právû jemu sbor vdûãí za to, Ïe
vÏdy obûtavû pfievzal fiízení v kritic-
k˘ch situacích. Po neãekaném od-
chodu Jana Leibnera zÛstává ve sbo-
ru Otakar ·i‰ka sám, ale i on brzy
odchází do dÛchodu. Vedení Vokálu
se ujímá Pavel ReÏn˘, kter˘ nepo-
chybnû sboru dal mnoho ze sv˘ch

profesionálních znalostí, av‰ak v ãer-
vnu 1999 ve Vokálu konãí. Souãas-
nou dirigentkou je ãtyfii roky absol-
ventka studia sborového dirigování
na Janáãkovû akademii múzick˘ch
umûní v Brnû, Ïákynû profesora Lu-
bomíra Mátla, Kamila Fojtová. Ta na
zkou‰ky sboru obûtavû dojíÏdí z Br-
na a nejednou pfiivezla i svého pana
profesora. Tato mladá, talentovaná
dirigentka si v˘bornû rozumí se v‰e-
mi ãleny a je ve sboru oblíbena. Je
nutno se zmínit ale i o tûch, ktefií se
starali o klavírní doprovod sboru. By-
li to dr. Jaroslav Váhala, Jana ·imãí-
ková, Drahomíra Nedomová a Ingrid
Sekerová, v poslední dobû také peda-
gogové a studenti Janáãkovy akade-
mie múzick˘ch umûní v Brnû.
Vy jste jako jeden z jeho organizaã-
ních pracovníkÛ stál u zrodu Voká-
lu. Této obûtavé práci se uÏ ãtvrt˘m
rokem vûnujete i v souãasné dobû.
Jak hodnotíte v˘sledky a úroveÀ sbo-
ru na konci ãtvrté dekády jeho exi-
stence?

Nelze asi jednoznaãnû fiíci, ve kte-
rém období dosáhl sbor nejlep‰ích
v˘sledkÛ. Platí v‰ak, Ïe sbor je tako-
v˘, jakého má dirigenta. âlenové sbo-
ru pocházejí z nejrÛznûj‰ích profesí
a je vûcí dirigenta, jak se sborem do-
vede pracovat. Ná‰ sbor vÏdycky vy-
nikal pro danou pfiíleÏitost v˘stiÏnou
volbou repertoáru. V minulosti byly
motivací k práci zahraniãní koncert-

ní zájezdy. Dnes mÛÏe kaÏd˘ vyjíÏdût
do ciziny bez omezení, ale pfiesto je
práce v kolektivu sboru pro mnohé
stále pfiitaÏlivá a dirigent ji dovede
zpfiíjemnit, anebo i naopak pokazit.
Vokál za dobu své existence absolvo-
val fiadu reciproãních zahraniãních
zájezdÛ do Belgie, Itálie, Maìarska,
Nûmecka, Polska, Rakouska, Velké
Británie, hostil partnerské sbory, zú-
ãastnil se fiady domácích a zahra-
niãních soutûÏí, z kter˘ch bych jme-
noval napfiíklad Písnû pfiátelství,
Janáãkovo hudební La‰sko. Vystoupil
na festivalech v maìarském Szol-
noku a belgickém Oostrozebeke. Zís-
kal mnoÏství i tûch nejvy‰‰ích oce-

nûní; nemohu zde v‰echna
vyjmenovat. Pouta mezi
sbory jsou silná, o ãemÏ
svûdãí i dary belgického
a anglického sboru v dobû
povodnû v Pfierovû.
Zmínil jste se, Ïe umûleã-
tí vedoucí Vokálu mûli
vÏdy ’‰Èastnou ruku‘ pfii
v˘bûru repertoáru. MÛÏe-
te nám povûdût více o au-
torech a skladbách, které
jste nacviãovali, i pfiíleÏi-
tostech, pfii kter˘ch jste
koncertovali?
Sbor mûl vÏdy ve svém re-
pertoáru díla autorÛ ze

v‰ech hudebnû historick˘ch období,
rád zpívá úpravy lidov˘ch písní. Ar-
chiv sboru dnes obsahuje pfies 600 ti-
tulÛ, z nichÏ rozhodující vût‰inu sku-
teãnû sbor nastudoval. Patfií tam
i Rybova âeská m‰e vánoãní, âerno-
horského Laudetur Jesus Christus,
ale i Slovácká voniãka Oldfiicha Hal-
my, Janáãkovy Ukvalské písnû, sklad-
by Václava Felixe, Antonína Dvofiáka,
Jaroslava JeÏka, Jifiího Labuirdy,
ZdeÀka Luká‰e, Bohuslava MartinÛ,
Adama Michny, Palestriny, Josefa
Schreibera, Antonína Tuãapského,
spirituály a dal‰í. Nûkteré se podafiilo
zachovat na vlastním kompaktním
disku, vydaném pfied pûti lety. Reper-
toár musel b˘t pfiizpÛsobován pfiipra-

vovan˘m koncertÛm. Letos jsme na-
pfiíklad úspû‰nû uvedli kompletní
Dvofiákovy Moravské dvojzpûvy pfii
absolventském koncertu své diri-
gentky v Brnû. V posledních letech
Vokál pravidelnû vystupuje v den stát-
ního svátku 8. kvûtna na zámku, zpí-
vá koledy na pfierovském námûstí.
Tradiãními se staly vánoãní koncerty
26. prosince v pfierovském chrámu
sv. Vavfiince a kostel b˘vá vÏdy zapl-
nûn do posledního místeãka. Na‰e
pravidelná pfiedvánoãní vystoupení
v BeÀovû b˘vají provázena vÏdy sr-
deãnou atmosférou. Rád bych se
zmínil o zájezdech do nûmeckého
Chemnitz. Musím jmenovat také dal-
‰í mûsta, napfiíklad Brno, Bystfiici
pod Host˘nem, Velkou Bystfiici, Dub
na Moravû, Dubany u Prostûjova, Ko-
jetín, Lipník na Beãvou, Morkovice,
Ostravu, Prahu, Rokytnici u Pfierova,
Teplice, Tovaãov, Uhersk˘ Brod nebo
Vysoké M˘to, kam pfiijíÏdíme na po-
zvání zdej‰ích sborÛ. 
A na závûr obligátní otázka. Jaké
jsou dal‰í umûlecké plány Vokálu?

Sbor dnes existuje zcela samostat-
nû a práci pfiizpÛsobuje sv˘m finanã-
ním moÏnostem. Prostfiedky získává
z darÛ a pfiíspûvkÛ sv˘ch ãlenÛ. Pra-
videlnû zkou‰íme jednou t˘dnû, or-
ganizujeme pracovní soustfiedûní,
abychom staãili pfiipravit program

pro chystané koncerty. Letos ’Voká-
listé‘ hostili sbor z nizozemského Cu-
ijku a pfiedpokládá se, Ïe jim náv‰tû-
vu oplatíme. DluÏíme anglickému
sboru ze Stone pfiijetí v Pfierovû, a to
v‰e je samozfiejmû odvislé od na‰ich
finanãních moÏností. NejbliÏ‰í pfii-
pravovanou akcí Vokálu je jubilejní
koncert, kter˘ se uskuteãní 26. listo-
padu ve velkém sále Mûstského domu
a dále budou samozfiejmû následovat
tradiãní vánoãní koncerty. Vûfiím, Ïe
se nám bude i nadále dafiit pfiiná‰et do
du‰í posluchaãÛ sv˘m zpûvem radost,
protoÏe ta je také jedinou skuteãnou
odmûnou zpûvákÛ za pravidelnou
práci sboru.

Eva ·afránková

Vokál koncertuje uÏ ãtyfiicet let

Pûveck˘ sbor Pfierovsk˘ch strojíren v roce 1966 za fiízení Leo‰e ·vagery

Vánoãní koncert Vokálu v pfierovském chrámu sv. Vavfiince (1998) foto Jan âep



LISTOPAD 2003 STRANA 13

Byl jsem poÏádán, abych se pokusil sumari-
zovat své záÏitky (a pocity) z právû skonãeného
XX. roãníku âeskoslovenského jazzového festi-
valu v Pfierovû. CoÏ o to, mé ego se zatetelilo
‰tûstím - jsem hudebním redaktorem právû pfies
k˘Ïen˘ Ïánr jazzu, proã tedy ne? Samozfiejmû,
Ïe to mûlo svÛj háãek: musím se vejít do velmi
skrovného poãtu fiádkÛ. Podmínka zapeklitá,
protoÏe se toho letos v pfierovském „Mû‰Èáku“
událo opravdu hodnû.

První pozoruhodná vûc: pfied vchodem do sá-
lu mne oslnil luxusnû vyti‰tûn˘ a kvalitními in-
formacemi nabit˘ Jazz Press, kter˘ velmi po-
drobnû informoval o v‰ech aktérech na hlavním
pódiu a pfiidruÏen˘ch akcích. Jednou z nich by-
la i má osobní úãast v kavárnû Josefa Kainara,
kde jsem kaÏdé odpoledne pou‰tûl (pod hlaviã-
kou âeského rozhlasu) swingovou hudbu vhod-
nou ke zmrzlinû a zákuskÛm. S paní ‰éfovou
jsme se dohodli, Ïe by nûkteré zákusky mohly
nést jména jazzov˘ch legend. Napfiíklad sladk˘
fiez Billy Holydayové ãi kávov˘ rohlíãek Duka
Ellingtona - to pfiece zní velmi lákavû, Ïe?

Druh˘ pfiíjemn˘ poznatek: lidé si pfii‰li pfie-
dev‰ím poslechnout muziku (a ne se jen „uká-
zat“ ve spoleãnosti); oãekávali tedy ‰piãkové v˘-
kony hudebníkÛ. Nebyli zklamáni. Kvalitativní
„úlet“ smûrem dolÛ se nekonal, hvûzdy splnily
oãekávání a pfiíjemn˘ch pfiekvapení bylo také
dost. Dramaturgie pánÛ Rudolfa Neulse a Ale‰e
Bendy dokázala z nijak oslnivého rozpoãtu vy-
dolovat takfika nemoÏné. UÏ úvodní Veleband
pod taktovkou Jana Hály nasadil laÈku kvality
hodnû vysoko; ta nemûla b˘t po tfii veãery pod-
lezena, spí‰ naopak. Viróza sice donutila Tonyu

Jubilejní 20. roãník âeskoslovenského jazzového festivalu skonãil. Navzdory
chladnému poãasí odcházeli diváci z jeho koncertÛ správnû rozehfiáti, plni dojmÛ
a pûkn˘ch emocí. O postfiehy z leto‰ního festivalu se s námi podûlil Richard Po-
goda, hudební redaktor âeského rozhlasu v Olomouci a moderátor pofiadu JAZ-
ZOVINY - ãili jeden z nejpovolanûj‰ích...

Jazz je králem! Ohlédnutí za pfierovsk˘m
jazzov˘m festivalem

Bobby Shew foto Jan âep

‰ím. Pro nûkteré to uÏ byla pfiíli‰ silná káva,
protoÏe jazz hran˘ bez harmonického nástroje
potfiebuje soustfiedûného posluchaãe. Tak si v‰e
vynahradili na noãním jam-sessionu, kter˘ roz-
jel Ondfiej Konrád a Gumbo Band.

Páteãní úvod patfiil bigbandu Felixe Slováã-
ka, s nímÏ si jednu sadu „vystfiihl“ legendární
maestro Karel Hála. V‰em bylo názornû pfied-
vedeno, Ïe sedmdesátka není pro swingafie Ïád-
n˘ vûk a legendární ‰lágr Toulavej vÛz rozhou-
pal kolena v‰ech pfiítomn˘ch. Zbytek veãera se
odvíjel v témÏe duchu.

Sobota zaãala skvûle uÏ odpoledním koncer-
tem v kostele sv. Vavfiince. Zuzana Stirská (po
pfiíznivém ohlasu na druhém programu âT)
i na Ïivo pfiedvedla, Ïe zpívat gospel se dá s fee-
lingem i s bílou pletí a mohutné hallellujah roz-
drnãelo kostelní vitráÏe. Veãerní program byl
koncipován tak, Ïe poãáteãní poklid (pfii domá-
cím Academic Jazz Bandu) pomalu pfiecházel
v mírné napûtí oãekávání vûcí pfií‰tích. Franti-
‰ek Kop, Rudy Linka, John Abercrombie a dal-

Gravesovou omluvit se pofiadatelÛm,
zaskakující Boris Urbánek Band s Pe-
terem Lipou ale rozpumpovali sál ke
spoleãné euforii. Závûreãn˘ chorus
v písni Living in the City dunûl sálem
jako mofisk˘ pfiíliv. Akustick˘ jazz
Chrise Pottera zavr‰il nádherné finále
ãtvrteãního veãera. Jak by ne, kdyÏ od
konce 90. let patfií nahrávky chicag-
ského saxofonisty k nejvyhledávanûj-

Chris Potter foto Jan âep

Victor Bailey Group foto Jan âep

‰í pfiedávali po cel˘ veãer energii do publika. By-
li akceptováni. Nálada v sále i na balkonech gra-
dovala. Fronty u barÛ o pfiestávkách svûdãily
o rostoucí Ïízni; fyzické i emoãní.

Pfies v‰echna uji‰Èování o vyrovnané kvalitû
evropsk˘ch hudebníkÛ, pro jazzové fajn‰mekry
jsou (a právem!) zemí zaslíbenou Spojené stá-
ty. KaÏd˘ evropsk˘ pofiadatel tedy usiluje o nû-
kterou z americk˘ch legend. Jsou k mání, ale
za dost penûz. Bez nich se Ïádná v˘znamná jaz-
zová událost neobejde. A tak se v sobotu pfied
pÛlnocí zaplnil sál Mûstského domu do posled-
ního místeãka - na jevi‰ti stanuli Victor Bailey,
Bennie Maupin & kol. Vyjmenovat kapely, kte-
r˘mi ti dva pro‰li, vydá na jazzovou encyklope-
dii. (To tfieba aÏ pfií‰tû.) Bûhem dvaceti vtefiin
mají posluchaãe na své stranû. V‰echno zní jak
má, fusion jazz té nejvy‰‰í kvality. Chce se vám
vylézt za nimi na jevi‰tû a pfiidat se. Absolutní
euforie. Jazz je králem!

Richard Pogoda
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„Zaãátek jara je spojován hlavnû

s Velikonocemi. Probíhá zde jiÏ tra-

diãnû v˘stava ze sbírek Muzea Ko-

menského v Pfierovû s ukázkami

zdobení kraslic. K uvítání jarní pfií-

rody se pak v kvûtnu pfiipojují cyk-

loturisté s oblíben˘m maratonem

a také soutûÏ historick˘ch vozidel

zakonãená v˘stavou. K 1. ãervnu se

kumuluje více vystoupení urãen˘ch

dûtem, pofiádan˘ch pod názvem Po-

hádkov˘ hrad. Konec ‰kolního roku

je snad nejÏivûj‰í období, kdy se na

hradû stfiídají ‰kolní v˘lety ÏákÛ zá-

kladních i stfiedních ‰kol, ale v po-

sledních letech k nim pfiibyly i zá-

jezdy dûtí z matefisk˘ch ‰kol. Pro

v˘lety je typické, Ïe hrad není jejich

jedin˘m cílem, ale je souãástí trasy,

která obsáhne nûkolik blízk˘ch pa-

mûtihodností. Vût‰inou jsou to Mu-

zeum Komenského v Pfierovû a Ara-

gonitové jeskynû v Teplicích nad

Beãvou, které byly bohuÏel z dÛvo-

dÛ sanace po cel˘ rok uzavfieny. Na-

byli jsme dojmu, Ïe právû absence

zmínûné lokality ovlivnila sníÏenou

náv‰tûvnost hradu v této etapû. Za-

jímavé je, Ïe období prázdnin a do-

volen˘ch s leto‰ním mimofiádnû

tepl˘m a sluneãn˘m poãasím ná-

v‰tûvnost zv˘‰ilo. Snad k tomu pfii-

spûla i témûfi nepfietrÏitá nabídka

ukázek práce umûleck˘ch kováfiÛ,“

komentovala situaci ohlednû ná-
v‰tûvnosti hradu jeho správkynû
Mgr. Marcela Kleckerová.

„V posledních letech to není jen

stálá expozice umûleckého kováfi-

ství, Kováfiské fórum a Hefaiston, co

mÛÏe hrad Helf‰t˘n z tohoto oboru

nabídnout. Pfiemûna tfietího nádvo-

fií na tak zvan˘ „Kováfisk˘ dvÛr“

s ateliérem a kováfisk˘mi pracovi‰ti

umoÏnila pofiádat více kurzÛ téma-

ticky zamûfien˘ch na kresbu, da-

mascénské kování, tepání v mûdi

a v˘robu kováfiského náfiadí. Práce

frekventantÛ kurzÛ probíhá stále

pfied zraky divákÛ. Jejich kvalita

a v˘znam, ale i atmosféra hradu pfii-

tahuje úãastníky z mnoha zemí.

VÏdyÈ cizincÛ je okolo 70 procent.

Podle zv˘‰eného zájmu náv‰tûvníkÛ

o hrad v tomto období, ale i podle

zájmu odborníkÛ ze zahraniãí, lze

konstatovat, Ïe orientace hradu

Helf‰t˘na na umûlecké kováfiství

a pfiíbuzná odvûtví oboru se hradu

vyplatila. Helf‰t˘n si tímto vydobyl

ve svûtû pfiívlastek svûtové centrum

umûleckého kováfiství a také pra-

covníci muzea, ktefií se touto pro-

blematikou musejí váÏnû zab˘vat, se

postupnû stali neoficiálním infor-

maãním centrem zájemcÛ o toto

umûlecké fiemeslo. Muzeum Ko-

menského v Pfierovû tak b˘vá zváno

na podobná setkání umûleck˘ch ko-

váfiÛ ve svûtû, je Ïádáno o pofiádání

tématick˘ch v˘stav. Úãast na po-

dobn˘ch akcích jako je Hefaiston

umoÏÀuje srovnávání a zji‰tûní

vlastních pfiedností ãi nedostatkÛ.

Samozfiejmû zde dochází také k na-

vázání mnoha uÏiteãn˘ch kontaktÛ.

Na leto‰ním 15. roãníku kováfiského

bienále ve Stii v Itálii bylo muzeum

zastoupeno v porotû, kde kromû ães-

ké úãasti byli odborníci z Itálie,

Francie, Japonska a USA. Právû zde

byla domluvena úãast prof. Akiko

Nakatani z Japonska a umûleckého

kováfie Toma Joyce z USA v porotû

na pfií‰tím roãníku Hefaistonu. Po-

rovnáváme-li prezentaci umûlecké-

ho kováfiství na hradû Helf‰t˘nû a ve

Stii, jsou zde znaãné rozdíly. I kdyÏ

Demonstrace kováfiské práce na 3. nádvofií

Sezona na hradû Helf‰t˘nû konãí
vût‰ina aktivních úãastníkÛ vysta-

vuje ãi demonstruje svou práci na

obou místech, pojetí na hradû Helf-

‰t˘nû je více v˘stavního charakteru,

zatímco ve Stii se jednotlivé dílny

zamûfiují hlavnû na komerãní pre-

zentaci sv˘ch v˘robkÛ. Dokonce jed-

na z hodnotících kategorií je vypsá-

na na co nejlep‰í nabídku a instalaci

v˘robkÛ v pfiidûleném prostoru.

Z tohoto dÛvodu zde pfievaÏuje uÏit-

kové zboÏí, jako jsou postele, stolky,

lampy, svítidla, vû‰áky apod. Dal‰í

kategorii, demonstrovan˘m pracím,

je vûnován vût‰í ãasov˘ prostor neÏ

na Hefaistonu. Kování pfied ná-

v‰tûvníky totiÏ probíhá ve vymeze-

ném prostoru v centru mûsta v pod-

statû celé dva dny a jak je pro Itálii

zvykem, den nekonãí veãer, ale kove

se aÏ do sobotní pÛlnoci. Poãet vy-

tvofien˘ch exponátÛ tak je vût‰í neÏ

na Helf‰t˘nû, av‰ak prostor pro ko-

váfie je omezen materiálovû i téma-

ticky, napfiíklad letos zadan˘m ná-

mûtem byla zvífiata. Bylo také

dbáno na striktní pouÏití klasick˘ch

kováfisk˘ch technik a zvlá‰È byly

hodnoceny práce jednotlivce a prá-

ce skupinové. Letos poprvé byla ve

Stii také vypsána soutûÏ v kresbû,

návrh kováfiského díla. Do soutûÏe

bylo pfiihlá‰eno pouze 20 prací

a snad právû proto, Ïe ‰lo o novinku,

byla tato soutûÏ obeslána pracemi

velmi prÛmûrn˘mi. Vzhledem k to-

mu, Ïe kresba je pro umûlecké ko-

váfie velmi dÛleÏitá, chtûjí organizá-

tofii Hefaistonu pfiispût k pochopení

jejího v˘znamu mezi kováfii a uva-

Ïují, Ïe v pfií‰tím roce otevfiou také

tuto kategorii v rámci Hefaistonu.

Kvalitu kresebn˘ch prací se s urãi-

tostí podafií zajistit úãastí studentÛ

na‰ich ‰kol - SUP· Turnov, SP· Br-

no, SUP· Písek a dal‰ích, na kter˘ch

je tento pfiedmût vyuãován akade-

mick˘mi sochafii a malífii. Dal‰í

okruh kvalitních úãastníkÛ lze zís-

kat mezi absolventy Helf‰t˘nsk˘ch

kurzÛ,“ podrobnû nám vysvûtlila v˘-
znam akcí vûnovan˘ch umûleckému
kováfiství na hradû Helf‰t˘nû Marce-
la Kleckerová.

„Pokud se jiÏ nyní zab˘váme ná-

plní pfií‰tího roãníku Hefaistonu, je

nutné vrátit se k tomu leto‰nímu,

kter˘ byl jak úãastí kováfiÛ a teore-

tikÛ, tak i náv‰tûvníkÛ velmi úspû‰-

n˘. VÏdyÈ ve dvou dnech se na hra-

dû pohybovalo okolo 12.000 osob.

Hefaiston byl vyvrcholením prázd-

ninové etapy, která co do poãtu ná-

v‰tûvníkÛ vyrovnala mírnou ztrátu

z jarních mûsícÛ. Pro podzimní eta-

pu jsou typické zájezdy rÛzn˘ch

sdruÏení a spolkÛ a je sv˘m charak-

terem nejklidnûj‰ím obdobím sezo-

ny. Urãité oÏivení proÏívali zamûst-

nanci hradu na zaãátku fiíjna, kdy

opût po ãtyfiech letech dosáhla ná-

v‰tûvnost za sezonu ãísla 100 000.

V pátek 10. fiíjna se stala stotisícípá-

tou náv‰tûvnicí dvaasedmdesátiletá

paní Mária Pechrová z Lo‰tic u Olo-

mouce, která pfiijela na hrad se zá-

jezdem. Úspû‰ná sezona se tedy blí-

Ïí ke konci, av‰ak pro skalní turisty

má hrad Helf‰t˘n otevfiené brány

vãetnû restaurace je‰tû o víkendech

v listopadu vÏdy od 9 do 16 hodin,“

doplnila informace k náv‰tûvnosti
hradu Marcela Kleckerová a nezapo-
mnûla pozvat milovníky podzimní tu-
ristiky na hrad i v mûsíci listopadu.

·af

V prÛbûhu sezony se hrad Helf‰t˘n mûní nejen podle stfií-
dání roãních období, ale hlavnû skladbou náv‰tûvníkÛ. Pro
tyto rozdílné zájmové skupiny se snaÏí správa hradu pfiizpÛ-
sobit i kulturní programy.

Pfiedprodej vstupenek:
Mûstsk˘ dÛm v Pfierovû, Kratochvílova 1, P¤EROV, tel. 581 217 596,
581 215 100 • IVA - pletená móda, Komenského ul., P¤EROV

BliÏ‰í informace: AGENTURA HIT, tel. 581 219 455,
602 767 277 • www.agentura-hit.cz

ANKETA MISS SYMPATIE Hlasujte na adrese www.miss-model.cz
pro nejsympatiãtûj‰í dívku a vyhrajte PEUGEOT 307 na cel˘ víkend
(zapÛjãení poskytuje ARTCOM GROUP s.r.o. Olomouc)

Finále:
16. 11. 2003 v 19 hodin
Mûstsk˘ dÛm
Garant akce: Monika ÎÍDKOVÁ -
MISS âR a MISS EUROPE
Zá‰tita: MùSTO P¤EROV
Moderuje: Ale‰ JUCHELKA (âT)
Dále v programu: módní show,
taneãní vystoupení a dal‰í

VII. roãník krásy a elegance
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otevírací doba v listopadu
sobota a nedûle 9-16 hodin

HRAD HELF·T¯N

16., 23. a 30. 11. • Popelka - pohádka

LOUTKOVÉ DIVADLO

MùSTSK¯ DÒM
2. 11. v 14.30 a 19.30 hod. • THE
BEST OF SCREAMERS 2 - show
populární praÏské travesti skupiny
5. 11. v 19.30 hod. • Franti‰ek
NEDVùD a Druhé podání - koncert-
ní vystoupení folkové legendy
11. 11. v 19.30 hod. • HADRIÁN
Z ¤ÍMSÒ - divadelní hra na motivy
V. K. Klicpery.
15. 11. v 19.00 hod. • Koncert Pû-
veckého sdruÏení Moravsk˘ch uãite-
lÛ ke 100. v˘roãí vzniku
16. 11. v 19 hod.• MISS MODEL
2003 - VII. roãník soutûÏe krásy
18. 11. v 19.30 hod. • SANATORI-
UM - J. A. Náhlovsk˘ & K. ·íp
19. 11. v 19 hod. • DOBR¯ VEâER
KVINTET - slavnostní koncert
24. 11. v 10.30 hod. • NEBE POâ-
KÁ - v pofiadu zhudebnûné poezie vy-
stoupí písniãkáfi Vladimír Merta
a rockov˘ houslista Jan Hrub˘.
25. 11. v 19.30 hod. • KOKTEJL -
divadelní fra‰ka od Aldo Nikolaje.
26. 11. v 19.30 hod. • VOKÁL - slav-
nostní koncert Smí‰eného pûveckého
sboru VOKÁL Pfierov ke 40. v˘roãí
vzniku
29. 11. v 19.30 hod. • NEBE POâKÁ
- koncert s hudbou a poezií. Úãinkují:
Jan Burian, Folk Team, Hradi‰Èan s Ji-
fiím Pavlicou, Pfierovsk˘ dûtsk˘ sbor
a Entuziasté, uvádí Pfiemysl Rut.
Pfiedprodej - vchod z námûstí TGM,
pondûlí aÏ pátek 8.00-16.30 hodin,
telefon 581 217 596, 581 215 100,
www.acein.cz/mdprerov

DÒM DùTÍ A MLÁDEÎE ATLAS
ÎiÏkova 12 • www.volny.cz/ddmatlas • tel.: 581 209 353, 581 201 246

Hudboslovení 6. - 10. 11. 2003
Festival hudby a slova v Pfierovû
6. 11. ve 20 hodin, klub PSP • Jifií
Schmitzer - recitál
7. 11. v 19.00, klub PSP • Nezmafii
+ Miki Ryvola
7. 11. v 21.00, klub PSP • Country-
bál - hrají ·ediváci
8. 11. ve 20 hod., klub PSP • NefieÏ
(folkov˘ koncert) + Komi‰ (kfiest bás-
nick˘ch sbírek)

8. 11. v 13.00-17.30, lodûnice Pfie-
rov • Scrabble - turnaj na 5 partií
8. 11., 17.30, lodûnice • Kanada
(Radim Chaloupka), USA (Michal
Petr) - beseda s diapozitivy
9. 11. v 9.00-12.00, lodûnice Pfierov
• Aktivity - turnaj
17. 11. v 18.00, klub PSP • âecho-
mor - koncert
24. 11. v 19.00, klub PSP • Miroslav
Donutil - Cestou necestou

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

Budova pfierovského zámku
otevfieno stfieda, sobota, nedûle

9-17 hodin 

do 30. 11. • Germáni a ¤ímané na
stfiední Moravû
do 30. 11. • Richard Lauda - malífi
a ilustrátor (1873-1929)
do 30. 11. • Îena v díle Marcela
Krasického
do 30. 11. • Svût loutek

Moravská ornitologická stanice
otevírací doba v fiíjnu:

út-pá 8-16, so a ne 9-17 hodin

do 29. 2. 2004 • Fotografie ptákÛ
stfiední Moravy od A. Goebla

MUZEUM KOMENSKÉHO

KOUPÁNÍ VEŘEJNOSTI NA PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 736 580

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

SLUÎBY MùSTA P¤EROVA • LISTOPAD 2003

VÝJIMKY (dětský i krytý)
SO 1. 11. 10 - 12, 13.30 - 19
SO 15. 11. 10 - 14, 15 - 19
SO 17. 10. 10 - 18

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

Rehabilitace & sauna dne 17. 11. 2003 - svátek - vše ZAVŘENO!

Lázně dne 17. 11. 2003
ZAVŘENY! (svátek)

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

Pondělí zavřeno 6.30 - 7.30 13.30 - 15

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

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

Čtvrtek 18 - 20 6.30 - 7.30,  18 - 21 18 - 19, 20 - 21 13.30 - 15

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

Sobota 10 - 20 10 - 20

Neděle 10 - 18 10 - 18

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

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

1. 11. • Ivanovice n. H. - Dûtkovice
- Ti‰tín - Nûmãice n. H. - 24 km, ved.
A. Dvofiák, odj. 7.27 hod.
4. 11. • SchÛzka turistÛ, Vinary-Na
Skalce ve 14 hod., odj. A13.15 hod.,
MHD ã. 2 nebo pû‰ky
6. 11. • Pfierov - Újezdec - Horní
Mo‰tûnice - Pfierov - 12 km, ved. Î.
Zapletalová, odch. 8.30 hod., sraz u
kina Hvûzda
8. 11. • Odry - Pohofi - Kletné - Ful-
nek - 17 km, ved. J. Sedláková, odj.
7.20 hod.
11. 11. • SchÛzka turistÛ - Rokytni-
ce-Vrbovec ve 13.30 hod. - odj. 13.00
hod. - sraz na nádraÏí âD
13. 11. • Hanu‰ovice - Hynãice - Îá-

rová - Velké Losiny - 15 km, ved.
V. Visnar, odj. 7.10 hod.
15. 11. • Budi‰ov n. B. - Podlesí -
Stará Voda - Doma‰ov n. B. - 23 km,
ved. Ing. M. âasta, odj. 5.58 hod.
20. 11. • Sv. Kopeãek - Lo‰ov - Vel-
ká Bystfiice - 10 km, ved. Î. Zapleta-
lová, odj. 7.40 hod.
22. 11. • Vûrovany - Tovaãov - Koje-
tín - 17 km, ved. H. ·Èavová, odj.
A9.15 hod., sraz pfied nádraÏím.
27. 11. • Malenovice - Dolní Paseky
- Kudlov - Zlín - 12 km, ved. V. Vis-
nar, odj. 7.23 hod.
29. 11. • Hustopeãe n. B. - Nûmeti-
ce - Kladeruby - Lhotka n. B. - 15 km,
ved. J. ·vec, odj. 7.20 hod.

4. 11. • Promítání z letních akcí -
restaurace Zlat˘ hrozen, 18.30 hodin,
vede T. Beránek
15. 11. • Horolezecké setkání v Be-
zuchovû - úãast na akci Bezuchov,
promítání diapozitivÛ z hor, country
bál; ved. T. Koutn˘; odj. bus 11.05,
14.05, 17.20 aut. st.

25. listopadu v 9 hodin se bude
konat v zasedací místnosti ve Sme-
tanovû ulici v˘roãní ãlenská schÛ-
ze ZO âeského svazu bojovníkÛ za
svobodu.

KLUB âESK¯CH TURISTÒ SK P¤EROV Odbor KâT SK Pfierov
vysokohorská turistika

zavřeno!

SAUNA ZIMNÍ STADION
tel. 581 201 268Koupel, zábal, masáž, perličková masáž:

pondělí až pátek 7 -18 hodin
LÁZNĚ BOCHOŘ
tel. 581 205 045

P O Z V Á N K A

vernisáÏ v˘stavy volné keramiky 

„Vodní svût“ 
Veroniky Kutálkové

V˘stava je pofiádána za podpory mûsta Pfierova, Olomouckého kraje a ProArte21

Vinárna Sklep
ãtvrtek 6. 11. 2003 v 17 hodin

nám. T. G. M. v Pfierovû
v˘stava pfiístupná 7. 11. – 13. 12.

od 18 do 23 hodin

V úter˘ 18. listopadu od 16 do 21 ho-
din se koná v kulturním zafiízení SME
v Pfierovû (vedle elektrárny) spoleãné
setkání seniorÛ PSP a Meopty spoje-
né s tancem. K poslechu i k tanci hra-
je oblíbená kapela Kalí‰ek.

AKCE PRO SENIORY
PSP a MEOPTY

Páteãní keramické hrátky - kaÏd˘ pá-
tek od 14 do 18 hod.
Sobotní keramické hrátky - kaÏdou
sobotu od 9 do 12 hod.
Klubovna pro dûti a mládeÏ - kaÏdou
stfiedu od 13 do 16.30 hod.
8. 11. v 14-17 hod. • Keramické
betlémy

14. 11. v 14.30 hod. • Pletení o‰a-
tek a ko‰íkÛ
20. 11. v 16.45-18.15 hod. • Hedvi-
ky mûly svátek - akce pro pfiíznivce
Taneãní ‰koly v tûl. SPg·
22. 11. v 14-17 hod. • Adventní vûnce
26. 11. v 16 hod. • Vyhodnocení v˘-
tvarné soutûÏe Vesel˘ hfiíbek
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Jan Hladk˘ - obrazy
13. do 27. listopadu

Od 13. do 27. listopadu vystavu-
je v galerii Centrum malífi Jan
Hladk˘, kter˘ se prezentuje sv˘mi
obrazy v Pfierovû jiÏ bezmála 11 let.
Vlastním polem malífiovy ãinnosti
je krajinomalba. Je upoután rod-
n˘m Slováckem, ale stejnû tak i Vy-
soãinou ãi Vala‰skem, které zpodo-
buje v promûnlivém pfiírodním
rytmu, nejãastûji v‰ak v zimû a v pfiedjafií. VernisáÏ se koná ve ãtvrtek 13. li-
stopadu v 17.30 hodin za pfiítomnosti autora.

1. - 5. 11. v 17.30 hod. a 1. - 4. 11.
ve 20 hod. • PRCI, PRCI, PRCIâKY
- SVATBA - USA, komedie, titulky,
premiéra. Aneb vzru‰ující vyvrcho-
lení Prciãkové ságy. ReÏie: J. Dylan.
Hrají: J. Biggs, A. Hannigan.
6. - 12. 11. v 17.30 hod. • KA·LU
NA LÁSKU - USA/SRN, romantická
retrokomedie, titulky, premiéra.
Vtipné hfiíãky a slovní smeãe pro-
následují „Casanovu“ Catche. ReÏie:
P. Reed. Hrají: R. Zellweger, E. Mc-
Gregor, D. H. Pierce.
6. - 11. 11. ve 20 hod. • HODINY
- USA, psychologick˘, titulky, pre-
miéra. Spojeny v ãase a vá‰ni. ReÏie:
S. Daldry. Hrají: N. Kidman, J. Mo-
ore, M. Streep.
13. - 19. 11. v 15.30 hod. • HLEDÁ
SE NEMO - USA, animovan˘ film,
ãesk˘ dabing, premiéra. I s malou
rybiãkou mohou b˘t velké starosti.
ÚÏasn˘ podmofisk˘ svût je zcela no-
v˘m umûleck˘m a technologick˘m
standardem v poãítaãové animaci.
ReÏie a scénáfi: A. Stanton. V ães-
kém znûní I. Trojan, M. Páleniãek,
B. Munzarová, J. Macháãek, M. ·tû-
pánek.
13. - 19. 11. v 17.30 hod. • BOÎ-
SK¯ BRUCE - USA, komedie, titul-
ky, premiéra. Kdybys mohl b˘t na
jeden t˘den Bohem, co bys udûlal?
ReÏie: T. Shadyac. Hrají: J. Carrey,
M. Freeman, J. Aniston.
13. - 18. 11. ve 20 hod. • JEDNA
RUKA NETLESKÁ - âR, ãerná ko-
medie. Chcete ochutnat nûco nové-
ho? Film, kter˘ Vás strhne. Na po-
zadí originálního, chvílemi krimi-
nálního pfiíbûhu se odvíjí mnoÏství
humorn˘ch situací, absurdních di-
alogÛ, zapamatovateln˘ch hlá‰ek
a v‰e vyvrcholí pfiekvapiv˘m závû-
rem. ReÏie: D. Ondfiíãek. Hrají:
J. Macháãek, I. Trojan, M. Taclík,
I. Bencová, K. Luke‰ová, K. Poller-
tová-Trojanová, D. Matásek, J. Tfiís-
ka, V. Dlouh˘ a dal‰í.
20. - 26. 11. v 17.30 hod. a 20. -
25. 11. ve 20 hod. • MATRIX RE-
VOLUTIONS - USA, sci-fi, titulky,
premiéra. Svût lidí se potácí na po-
kraji zkázy, ale stále je‰tû zb˘vá po-
slední nadûje… ReÏie a scénáfi:
A. a L. Wachowski. Hrají: K. Reeves,
C.-A. Moss, L. Fishburne, H. Wea-
ving, J. Pinkett-Smith.
27. 11. - 3. 12. v 17.30 hod. • LOU-
PEÎ PO ITALSKU - USA, akãní/kri-
mi, titulky, premiéra. Naprosto do-
konalá krádeÏ, ale... ReÏie: F. G.
Gray. Hrají: M. Wahlberg, Ch. The-
ronová, E. Norton.

27. 11. - 2. 12. ve 20 hod. • UNDER-
WORLD - USA, akãní/thriller/ sci-
fi/horor, titulky, premiéra. Vûãn˘ boj
o moc. Pokud se Vám líbí filmy ja-
ko Blade nebo Vrána, vítejte doma.
ReÏie: L. Wiseman. Hrají: K. Bec-
kinsale, S. Speedman, S. Brolly.

5. 11. ve 20 hod. • KUKU·KA - Rus-
ko, komedie, titulky, premiéra. Pot-
kají se Rus, Fin a Laponka… a ne-
rozumûjí si ani slovo. Tragikomická
alegorie autora „svérázn˘ch lovÛ“,
úspû‰ného ruského reÏiséra Ale-
xandra RogoÏkina, nám nabízí set-
kání se star˘mi znám˘mi v nov˘ch
rolích. Hrají: A.-K. Juuso, V. Haapa-
salo, V. Byãkov.

12. 11. ve 20 hodin • RABBIT-
-PROOF FENCE - Austrálie, drama,
titulky, premiéra. 1.500 mil na cestû
domÛ… Hrají: E. Sampi, T. Sansbu-
ry, L. Monaghan, K. Brannagh.
19. 11. ve 20 hod. • SOLARIS -
USA, sci-fi, titulky, premiéra. Film
z oscarové produkce J. Camerona
a S. Soderbergha. Co v‰echno bys
obûtoval pro druhou ‰anci? Hrají:
G. Clooney, N. McElhone, J. Davies.
26. 11. ve 20 hod. • ·KYT - Maìar-
sko, ãerná komedie, titulky, premié-
ra. Mikrokosmos fiíznut˘ Twin Peaks
- po maìarsku! Snímek ·kyt pfiiná‰í
podivuhodnou smûsici filmov˘ch
stylÛ. Kombinuje prvky komedie,
pfiírodo-vûdeckého dokumentu a de-
tektivky zpÛsobem, kter˘ uchvátil
festivalové publikum po celém svûtû.
Namísto slov vyuÏívá „symfonii zvu-
kÛ“, která je zaloÏena na rytmu
úvodních ‰kytÛ str˘ce Cseklika, je-
hoÏ postava rámuje cel˘ pfiíbûh.

2. 11. v 15 hod. • POHÁDKA NA
·≈Ò¤E (âR) - animované pásmo
pro nejmen‰í diváky
9. 11. v 15 hod. • TRÁPENÍ MED-
VÍDKA BRUMLY (âR) - animova-
né pásmo pro nejmen‰í diváky
16. 11. v 15 hod. • HLEDÁ SE NE-
MO - USA, ãesk˘ dabing. I s malou
rybiãkou mohou b˘t velké starosti.
23. 11. v 15 hod. • MùSÍâNÍ PO-
HÁDKA (âR) - animované pásmo
pro nejmen‰í diváky
30. 11. v 15 hodin • PRASÁTKO
A JEHO VELK¯ P¤ÍBùH - USA,
ãesk˘ dabing. I malé zvífiátko mÛÏe
b˘t velk˘m hrdinou. Nejnovûj‰í ani-
movan˘ film studia Walta Disneye.

Uzávûrka pfií‰tího ãísla je ve ãtvrtek 13. listopadu 2003
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Adolf Born - grafika
10. aÏ 21. listopadu
Tuto známou osobnost v˘tvarného svûta není tfieba
blíÏe pfiedstavovat. S tvorbou osobitého ilustrátora,
karikaturisty, tvÛrce animovan˘ch filmÛ a grafika se
kaÏd˘ z nás jistû jiÏ setkal. Od roku 1964 se vûnuje
soustavnû volné grafice, zejména litografii, od roku
1974 také leptu a suché jehle. Ilustroval 220 kniÏ-
ních titulÛ, realizoval 70 animovan˘ch filmÛ. KniÏ-
nû vydal 5 svazkÛ karikatur a grafik. Jeho originali-
tu, humor a vtip mohou v‰ichni zájemci obdivovat
na jeho jiÏ tfietí v˘stavû grafiky v galerii ATRAX.

GALERIE A V¯STAVY
telefon/fax: 581 202 216 • e-mail: hvezda@dokina.cz • net: www.dokina.cz/hvezda

■ A R T K I N O ■

■ F I L M O V ¯  K L U B ■

■ B I J Á S E K ■

Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 8, tel. 581 216 111 

KINO HVùZDA

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

13. 11. • Portrétní umûní na mincích - 2. ãást. Beseda s J. Havlíãkem se ko-
ná v 16.30 hodin v Korvínském domû na Horním námûstí.

• tradiãní vánoãní ozdoby a doplÀky, ad-
ventní svícny a svíãky, vánoãní pfiání,
pohlednice a kalendáfie

• uÏitková keramika, kachle a plastiky
(Oldfii‰ka Edlerová, Renata Glosová,
Jarmila Kreãmanová)

• vánoãní kolekce ubrusÛ a prostírání,
veselé textilní pol‰táfiky a kapsáfie (Jana
Kubínová, Dagmar Mráãková, ZdeÀka
Fonová)

• ‰perky, hedvábné ‰ály a ‰átky
• originální textilní ta‰ky a klobouky

(Zuzana Krajãoviãová)
• sklenûné lampiãky a vitráÏe
• kované svícny a dal‰í doplÀky
• dfievûné hraãky

18. listopadu - 24. prosince • Vánoãní souborná v˘stava
V nabídce originálních dárkÛ se vám v závûru leto‰ního roku pfiedstaví fiada au-
torÛ ãesk˘ch umûleckofiemesln˘ch dílen s tûmito v˘robky:

V listopadu bude zde vystavovat obrazy z poslední doby Vilém Pokorn˘,
kter˘ Ïije a tvofií v Krkono‰ích. Ve své tvorbû je zvlá‰tû zamûfien na podhor-
skou krajinu. PÛsobivé jsou jeho lesní interiéry, ale v jeho dílech najdete i drob-
né obrázky luãních kvûtin, hub, lesních jahÛdek, atd. Jeho obrazy jsou v Pfie-
rovû velmi oblíbené.

Minigalerie Îerotín • Komenského 2, tel. 581 202 728

Klub pfiátel v˘tvarného umûní


