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VÁNOâNÍ
KONCERTY

K pfiíjemné pfiedvánoãní
náladû pfiispûje podobnû jako

v pfiedcházejících letech
i letos fiada znám˘ch umûlcÛ:

Mûstsk˘ dÛm Pfierov
1. 12. v 19.30 hodin • Vánoãní
koncert orchestru Václava Hyb‰e -
úãinkují V. Hyb‰, L. Kurková,
E. Hrube‰, B. Todorovová, M. Fr˘-
ba, J. Adamec a A. KvûtoÀová

3. 12. v 19.30 hodin • Adventní
pfiíbûhy slavn˘ch houslí - úãinkují
Jaroslav Svûcen˘ - housle a prÛvod-
ní slovo, Miloslav Klaus - kytara

10. 12. v 19.30 hodin • Ondfiej
Havelka, Melody Makers a sestry
Havelkovy - vánoãní koncert zná-
mého interpreta swingov˘ch melo-
dií

15. 12. v 19.30 hodin • Vánoãní
koncert Pavly Bfiínkové a Jana JeÏ-
ka - dvojrecitál znám˘ch osobností
za klavírního doprovodu Jifiího Pa-
zoura

21. 12. v 19.00 hodin • Vánoãní
koncert JoÏky âerného s cimbálo-
vou muzikou

���

Koncert duchovní hudby
Tradiãní vánoãní koncert

SO· a SOU, Pfierov, ·ífiava 7

pátek 12. prosince
v chrámu sv. Vavfiince v Pfierovû

v 19.30 hodin
Úãinkují:

Jana Koucká - soprán, Jan Verner
- trubka, Vladimír Roubal

- varhany, sbor CANTUS Pfierov

Na programu budou skladby
J. S. Bacha, M. Regera, G. F. Hän-
dela, A. Dvofiáka a jin˘ch znám˘ch
mistrÛ & varhanní improvizace
V. Roubala.

V˘bûr z usnesení Rady mûsta
Pfierova (str. 3)

Zavádûní moderních metod
fiízení na mûstském úfiadû (str. 4)

Mûsto vyhlásilo architektonickou
soutûÏ na nov˘ Tyr‰Ûv most (str. 5)

Sadové úpravy Îerotínova námûstí
a ulice Za ml˘nem (str. 6)

Strom pro Michalov (str. 7)

Osobnost: RNDr. Ondfiej Ginter (str. 8)

Z galerie vyznamenan˘ch:
Mgr. Marie Vefimifiovská, Ing. Otakar
Smejkal (str. 12, 13)

V˘stavy, kulturní akce, kina (str. 15-16)

od 24. listopadu v Mûstském in-
formaãním centru v PasáÏi,“
upozorÀuje Rudolf Neuls, ná-
mûstek fieditele SluÏeb mûsta
Pfierova rodiãe, ktefií budou mít
zájem podobnû jako v minulém
roce pfiipravit sv˘m dûtem malé
pfiekvapení.

„Prodejní stánky budou od
15. prosince vyhrazeny nabídce
vánoãního zboÏí v rámci Vánoã-
ních trhÛ, které spoleãnû s kul-
turnû ladûn˘mi ’Vánoãními hvûz-
diãkami‘ bûÏí aÏ do ·tûdrého dne
a jejich zakonãení by se nemûlo
obejít bez koncertu Pavla Nová-
ka, na kterého se urãitû tû‰í
v‰echny vûkové kategorie. Miku-
lá‰skou nadílku pfiipravila letos
Jitka Kleinová a Taneãní ‰kola
TAZZI. Trhy a také louãení se sta-
r˘m rokem - Silvestr 2003, pobû-
Ïí v reÏii SluÏeb mûsta Pfierova.
Za zmínku urãitû stojí nová rus-
tikální zvonice, která bude sou-
ãástí v˘zdoby námûstí T. G. Ma-
saryka a její zvon bude dotváfiet
symboliku zimních svátkÛ - svát-
kÛ ‰tûstí, radosti a pohody,“ upo-
zornil Rudolf Neuls na zajímavou
novinku leto‰ních svátkÛ.

„I v leto‰ním roce se na sváteã-
ní atmosféfie budou podílet tra-
diãnû jiÏ pát˘m rokem Vánoãní
hvûzdiãky. Po deset dnÛ trvající
kulturní program je pfiíleÏitostí
k vystoupení PfierovanÛm vût‰i-
nou znám˘ch souborÛ na‰eho re-
gionu. Poprvé pfii této pfiíleÏitosti
kolemjdoucí vyslechnou koledy
v podání pûveckého sboru Zá-
kladní ‰koly Trávník. Na námûstí
se opût vrátí Ïiv˘ betlém v orga-
nizaci ãlenÛ ¤ímsko-katolické
církve v Pfierovû,“ fiekl nám nûko-
lik slov k prosincov˘m Hvûzdiã-
kám Mgr. Bohuslav Pfiidal, vedou-
cí odboru informací a styku
s vefiejností, kter˘ se na jejich pfií-
pravû organizaãnû podílel.

·af

Mûsto zaãíná Ïít blíÏícími se svátky
Pozorní chodci ãi fiidiãi si jistû pov‰imli, Ïe na sloupech ve-

fiejného osvûtlení ulic a námûstí ãi na dal‰ích vhodn˘ch mís-
tech zaãínají pracovníci Technick˘ch sluÏeb mûsta Pfierova
instalovat vánoãní v˘zdobu. Letos o pár dní dfiíve, aby mûli
dostatek ãasu na odstranûní pfiípadn˘ch zádrhelÛ, prostû chtû-
jí, aby atmosféra Vánoc byla opravdu pohodová a umocnila tu
správnou náladu procházejících a nakupujících.

„Vánoãní v˘zdoba zÛstává více
ménû v rozsahu loÀského stavu.
V˘jimku bude tvofiit v˘zdoba Îe-
rotínova námûstí, které v souãas-
né dobû prochází ãásteãnou re-
konstrukcí. Zde bude osazeno
tfiináct kusÛ nov˘ch pouliãních
svítidel, jejichÏ v˘zdobou byli po-
vûfieni rovnûÏ pracovníci Tech-
nick˘ch sluÏeb mûsta. Po prostu-
dování fiady katalogÛ jsme vy-

brali osvûtlení v podobû kytice
kvûtÛ,“ seznámil nás s novou
v˘zdobou Îerotínova námûstí
Ing. Pavel Suchánek, fieditel Tech-
nick˘ch sluÏeb mûsta Pfierova.

„Vánoãní strom bude stejnû ja-
ko v minul˘ch letech pfiivezen
z pot‰tátského polesí. Pfierované
i náv‰tûvníci mûsta nebudou
zklamáni, vybran˘ smrk se bude
tyãit na námûstí T. G. Masaryka
v obdobné majestátní velikosti ja-

tí T. G. Masaryka. Právû ve zmí-
nûnou stfiedu budou zahájeny
Mikulá‰ské trhy a ty vyvrcholí
v pátek 5. prosince jiÏ tradiãní
Mikulá‰skou nadílkou, která zaã-
ne v 15.30. Pfiíjezd samotného
Mikulá‰e je naplánován na
16. hodinu odpolední. K tomu ur-
ãitû patfií prodejní karty v cenû
100 korun, které opravÀují jejich
majitele k vyzvednutí balíãku
s nadílkou a prodávat se budou

ko vloni. Bude usazen 25. listo-
padu a nazdoben tak, aby mûsto
bylo kompletnû nasvíceno uÏ
v pondûlní podveãer 1. prosince,“
dodal Pavel Suchánek.

„Od Mikulá‰e po Silvestra - zá-
bava, nákupy a obãerstvení - to je
slogan, kter˘ provází obãany na-
‰eho mûsta jiÏ pát˘ rok. A tak to-
mu bude i letos, kdy se budeme
od 3. prosince scházet na námûs-

Pfiehled vánoãních programÛ  
najdete i na stranû 2

foto Jan âep
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Vánoãní koncert
Pfierovského komorního

orchestru
Dne 28. prosince se rozezní kos-

tel sv. Vavfiince hudbou barokních
mistrÛ, vánoãními pastorelami
a koledami. Srdeãnû zveme v‰ech-
ny pfiíznivce komorní hudby. Zaãá-
tek koncertu je v 16 hodin.

V˘tûÏek koncertu bude vûnován
Dûtskému domovu v Pfierovû.

���

Vánoãní koncerty s DlaÏkou
9. prosince v 18 hodin se bude konat v kostele sv. Vavfiince v Pfierovû Vánoãní
koncert duchovní hudby, na kterém vystoupí Smí‰en˘ komorní sbor UP Olo-
mouc & Komorní orchestr. Zazní vánoãní koledy, skladby z díla Jifiího Pavli-
ci (Missa Brevis) i klasikÛ, jako napfiíklad Brixiho, Händela, Mozarta. 

19. prosince v 19 hodin vystoupí v klubu PSP na Horním námûstí na vá-
noãním koncertu Hana a Petr Ulrychovi.

���

Muzeum Komenského
Vánoãní rozjímání

V pátek 5. prosince se v 15 hodin
rozezní ve slavnostní síni pfierov-
ského zámku struny kytary ·tûpá-
na Raka, kter˘ spolu s Alfrédem
Strejãkem vystoupí s programem
Vánoãní rozjímání. Do vstupného
je zahrnuta i podveãerní prohlídka
v˘stavy Já bych rád k Betlému...

Koncertní veãer vánoãní
16. 12. v 18 hodin • úãinkují Svût-
lana Petrova - klavír, Sylva Pivovar-
ãíková - soprán, Josef Krpec - tenor

Vánoční salon v DDM ATLAS
1. až 5. prosince • denně od 8.30 do 11.30 a od 13 do 17 hodin,

v pátek jen dopoledne
Jaká překvapení na vás čekají?

❋ výstavka vánočních tradic
❋ výroba drobných dárků

❋ zdobení perníčků
❋ odpolední ukázky paličkování, výroba vánočních ozdob ze šustí,

výroba adventních věnců, ozdoby z krétského těsta, řezbářské práce

Iveta Barto‰ová na loÀském koncertu pro Genáãek

Galakoncert aneb pfiedvánoãní
setkání s Genáãkem

Galakoncert pofiádá Nadaãní fond
Genáãek spolu s a.s. Genoservis Olo-
mouc a Precolor Pfierov. Uskuteãní
se 9. prosince v 18 hodin v nové ha-
le na pfierovském V˘stavi‰ti. Je po-
fiádan˘ na podporu projektu Mosty,
kter˘ se koná vÏdy poãátkem mûsí-
ce ãervna a jehoÏ cílem je sbliÏovat
dva svûty, lidi zdravotnû postiÏené
a zdravé.

„Na programu leto‰ního roãníku

pochopitelnû nebudou chybût zná-

mé populární osobnosti, z nichÏ

bych jmenovala napfiíklad Hanu

Zagorovou, Petra Rezka, Pavla

Bobka, skupinu Laura a její tygfii,

Ilonu Csákovou a The Beatles Re-

vival Band. Vystoupí také dût‰tí

protagonisté, jejichÏ úãinkování se

stala neodmyslitelnou souãástí

programu tûchto koncertÛ. Ná-

v‰tûvníkÛm se pfiedstaví folklórní

soubor Prvosienka ze Slovenska,

Dûtsk˘ sbor Cantus, Dûtské cent-

rum Topolany a ÚSP Klíã Olo-

mouc. Cel˘m slavnostním veãerem

bude provázet moderátorka Mi-

chaela Dolinová. Snad je patrné

z tohoto v˘ãtu, Ïe program je

opravdu pestr˘ a je na co se tû‰it,“

poskytla nám alespoÀ struãné in-
formace Kamila Stroinová, jedna
z organizátorek, která se podílí na
pfiípravû koncertu.

Prodej vstupenek byl zahájen uÏ
5. listopadu. Dospûlí náv‰tûvníci za
ni zaplatí 70 korun, dûti do 15 let
pouze 30 korun. Navíc na malé ná-
v‰tûvníky ãeká pfii vstupu do haly
milé pfiekvapení v podobû dárku.
Vstupenky jsou k dostání v Pfierovû
v Mûstském informaãním centru,
Kratochvílova 14 a CA Impuls -
Kramáfiova 25; v den konání kon-
certu pochopitelnû také na V˘sta-
vi‰ti v Pfierovû. ·af

v pátek
5. prosince 2003

na náměstí
T. G. Masaryka

od 15.30 hodin

• dárky od Mikuláše
• opékání buřtů
• promítání pohádek

• ukázka kovářského řemesla

Program na venkovní scéně:
Jitka Kleinová -  Taneční škola TAZZI při ZŠ B. Němcové

Doma nesmíš zapomenout:
teplé oblečení, veselou náladu a nadílkovou kartu!

Předprodej karet od pondělí 24. listopadu 2003 v Městském informačním centru, Kratochvílova 14 (Pasáž)

VÁNOCE FLORA 2003
NákupÛm pod stromeãek bude od 12. aÏ do 21. prosince patfiit olo-

moucké v˘stavi‰tû Flora. Na prodejních trzích se pestrou nabídkou od vá-
noãních ozdob, cukrovinek, hraãek, knih aÏ po drogistické zboÏí, galante-
rii a konfekci pfiedstaví na dvû stovky prodejcÛ. Ani letos nebudou chybût
vánoãní stromky a Ïiví kapfii. Trhy tak opût poskytnou skvûlou pfiíleÏitost
pofiídit si v‰e, co je pro sváteãní pohodu nezbytné, pod jednou stfiechou. Na
v˘stavi‰tû by mûli zamífiit i ti, ktefií si chtûjí uÏít pohodové vánoãní atmo-
sféry. Florou budou znít koledy, pofiadatelé pfiipravují ohÀostroj, ukázky li-
dov˘ch fiemesel nebo vánoãního aranÏování kvûtin.

Hlavní v˘stavní pavilony A a E budou zájemcÛm otevfieny dennû od 9 do
18 hodin.

Hvûzdiãky
Vánoãní

2003

15. - 24. prosince

pěvecký sbor Vokál
mažoretky ZUŠ Přerov

námûstí T. G. Masaryka
pondûlí
16.30 hod.15.

folklorní soubor HANÁ Přerov
taneční škola TAZZI

sobota
10.30 hod.20.

ZŠ Mateřídouška
taneční škola HIT

pondûlí
16.30 hod.22.

Gymnázium J. Blahoslava Přerov

úter˘
16.30 hod.23.

Vánoční koncert Pavla Nováka

stfieda
10.30 hod.24.

koncert dechové hudby
Moravská veselka Sušice

nedûle
10.30 hod.21.

živý betlém15.00 hod.

trubači OSM Přerov
pěvecké sbory DDM Atlas

úter˘
16.30 hod.16.

taneční škola PULS
soubor ZUŠ Přerov

stfieda
16.30 hod.17.

taneční škola DDM Atlas

ãtvrtek
16.30 hod.18.

folklórní soubor Prosének
pěvecký sbor ZŠ Trávník
taneční škola TAZZI

pátek
16.30 hod.19.

15. až 19. prosince • malý sál Městského domu
VÁNOâNÍ SALÓN DDM ATLAS
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dne 23. fiíjna 2003
Rada mûsta Pfierova po projednání

❖ schválila Technick˘m sluÏbám mûsta Pfierova nákup pohfiebního vozidla RE-
NAULT Trafic vãetnû pfiestavby pro dvû rakve za cenu 664.243 Kã,

❖ souhlasila s konáním vefiejné sbírky ve prospûch Mûsta Pfierov, a to formou
jedné pokladniãky umístûné na území mûsta Pfierova v termínu od 1. 12. 2003
do 30. 9. 2004, jejíÏ ãist˘ v˘tûÏek bude pouÏit pro „Park Michalov“ na okras-
nou v˘sadbu zelenû v parku Michalov u pfiíleÏitosti stého v˘roãí jeho zaloÏe-
ní a podala návrh Zastupitelstvu mûsta Pfierova zfiídit doãasn˘ penûÏní fond
s názvem „Park Michalov“,

❖ uloÏila Odboru ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy Mûstského úfiadu Pfierov za-
fiadit do návrhu pfiím˘ch podpor v oblasti sportu, kultury a sociálních sluÏeb
v roce 2004, pfiedkládaného Zastupitelstvu mûsta Pfierova ke schválení, tyto
subjekty:

a) oblast sportu:
• na provoz sportovi‰È:

- Tûlov˘chovná jednota Pozemní stavby Pfierov-Pfiedmostí,
- Sportovní klub Pfierov,
- Tûlocviãná jednota Sokol Pfierov,
- Sportovní klub Îeravice,
- TJ Spartak Pfierov,

• na sportovní ãinnost:
- Pfierovsk˘ volejbalov˘ klub,
- Hockey club MINOR 2000 Pfierov,
- Basketsport Pfierov,
- Fotbalov˘ klub mládeÏe Pfierov,

b) oblast kultury:
- Tenisov˘ klub Precolor Pfierov,

c) oblast sociálních sluÏeb:
- Oblastní charita Pfierov,
- âesk˘ ãerven˘ kfiíÏ,
- Armáda spásy,
- SdruÏení KAPPA-HELP,
- Centrum v˘chovy a vzdûlávání mentálnû postiÏen˘ch,
- SdruÏení MOST K ÎIVOTU,
- Svaz tûlesnû postiÏen˘ch âR - místní organizace Pfierov,

❖ neschválila poskytnutí jednorázového finanãního pfiíspûvku od mûsta Pfiero-
va ve v˘‰i 10 Kã na jednoho obyvatele mûsta, na krytí splátek úvûru pro Ho-
spic na Svatém Kopeãku u Olomouce,

V˘bûr z usnesení Rady mûsta Pfierova
❖ neschválila poskytnutí jednorázového pfiíspûvku od mûsta Pfierova ve v˘‰i

1 Kã na jednoho obyvatele mûsta pro spolek TREND VOZÍâKÁ¤Ò Olomouc
na zfiízení osobní asistence pro vozíãkáfie,

❖ neschválila odkoupení provozní budovy na ul. Dluhonská 2426, vãetnû po-
zemku pro Romské sdruÏení mládeÏe v Pfierovû,

❖ nesouhlasila s konáním vefiejné sbírky ve prospûch Svazu nesly‰ících a ne-
dosl˘chav˘ch âR - základní organizace v Pfierovû, a to formou pokladniãky
umístûné pod vánoãním stromem na území mûsta v termínu od 1. 12. 2003
do 5. 1. 2004,

❖ schválila minimální spoluúãast Mûsta Pfierov na vyhlá‰eném dotaãním pro-
gramu pro rok 2004 Podpora sociální inkluze pfiíslu‰níkÛ romsk˘ch komu-
nit, sub-program Podpory terénní sociální práce ve v˘‰i 48.000 Kã na dva te-
rénní sociální pracovníky, coÏ pfiedstavuje minimální hranici 15% spolu-
úãasti,

❖ uloÏila Domovní správû mûsta Pfierova uzavírat u obecních bytÛ, postaven˘ch
formou pÛdních vestaveb a stfie‰ních nástaveb se státní dotací nájemní smlou-
vy se smluvním nájemn˘m ve v˘‰i 200 % dfiíve regulovaného základního ná-
jemného, které by ãinilo Kã 17,83/m2 a projednat s dosavadními nájemci zmû-
nu nájemní smlouvy v oddílu nájemného ve v˘‰i 200 % obvyklého regulova-
ného nájemného, tj. 35,66 Kã/m2, a to s úãinností od 1. 1. 2004,

❖ schválila poskytnutí finanãní dotace ve v˘‰i 20.000 Kã pro Taneãní ‰kolu PULS
Pfierov,

❖ schválila organizaãní zmûnu struktury MûÚ Pfierov v termínu od 1. led-
na 2004 takto:
a) reorganizovat Odbor majetku mûsta, jeho správy a provozu na tfii oddûlení:

- oddûlení vnitfiní správy,
- oddûlení ostatního majetku,
- oddûlení domovního majetku.
a do oddûlení správy domovního majetku zaãlenit správu ‰kolsk˘ch bu-
dov a ostatních budov

b) vytvofiit Odbor právní se dvûmi oddûleními:
- oddûlení majetkoprávní
- oddûlení legislativnûprávní

c) reorganizovat Kanceláfi tajemníka na dvû oddûlení:
- oddûlení personální
- oddûlení ICT (informatiky)

❖ uloÏila tajemníkovi MûÚ Pfierov Ing. Jifiímu Bakalíkovi zabezpeãit tyto orga-
nizaãní zmûny v termínu do 1. 4. 2004,

❖ uloÏila místostarostovi Ing. Jifiímu Lajtochovi pfiedloÏit na jednání Rady mûs-
ta Pfierova, které se bude konat 13. 11. 2003, materiál, t˘kající se dal‰ího pÛ-
sobení DSMP.

Zlatou svatbu oslavili v listopadu i manÏelé Marie
a Vladislav Glozigovi. foto Jan âep

• Obfiady vítání dûtí, pfii kter˘ch jsou novorozenci pfii-
jati mezi obãany mûsta zápisem do pamûtní knihy.

• Obfiady zlat˘ch a diamantov˘ch svateb manÏelÛm,
ktefií v roce 2003 oslaví padesát ãi ‰edesát let spoleã-
ného Ïivota.

Komise pro obãanské záleÏitosti
Rady mûsta Pfierova nabízí

BliÏ‰í informace Vám poskytne Ivana Veselá na tel. 581 268 452
(ústfiedna 581 268 111). Písemná adresa: Mûstsk˘ úfiad Pfierov, od-
bor informací a styku s vefiejností, Bratrská 34, 750 11 Pfierov 2.

Pfierovské listy na internetu
Kompletní vydání Pfierovsk˘ch listÛ najdete ve formátu PDF na internetové ad-
rese mesto.prerov.cz/listy. Soubory lze otevfiít pfiímo nebo je mÛÏete uloÏit
do svého poãítaãe. Pro kontakt s redakcí Pfierovsk˘ch listÛ mÛÏete vyuÏít ta-
ké e-mail: eva.safrankova@mu-prerov.cz.



Na roz‰ífiení dopravního hfii‰tû
a na realizaci dopravní v˘chovy po-
mocí v˘ukov˘ch programÛ v DDM
Atlas Pfierov pfiispûli tito sponzofii:
Stanice technické kontroly KOVET,
s.r.o., Pfierov, âP a.s. - agentura Hra-
nice, SEKNE, s.r.o. Olomouc,
PV Caravan Pfierov, firma STRA-
BAG, a.s. Pfierov, Poji‰Èovna âeské
spofiitelny, a.s. - oblastní poboãka
Olomouc, firma Nûmãák Jifií - ma-
lífiské a natûraãské práce, firma Ví-
tek - Klenovice na Hané, pan Raimr
a paní Raimrová z Pfierova. Mûsto
Pfierov na realizaci dopravního hfii‰-
tû pfiispûlo formou Grantu finanãní
ãástkou 68.000 Kã. V‰em jmenova-
n˘m bychom chtûli za finanãní po-
moc podûkovat.
Alena Dûrdová - fieditelka DDM ATLAS

Pfierov a Jarmila Kubisová - komise

BESIP mûsta Pfierova
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Mûsto Pfierov bylo vybráno k úãasti na pilotním projek-
tu nazvaném Benchmarking v oblasti roz‰ífiené pÛsobnosti
obcí 3. typu. Tento projekt je realizován v rámci PodpÛr-
ného programu pro místní správu za finanãní podpory ka-
nadské agentury pro zahraniãní rozvoj.

Zavádûní moderních metod fiízení

Dopravní v˘chova v DDM Atlas

Jsme Vám blíÏ. Flexibilní Ïivotní poji‰tûní pfiedstavuje pojistnû-spofiicí program, k jehoÏ hlavním v˘hodám patfií moÏnost
poji‰tûní ‰irokého spektra pojistn˘ch rizik a vysoké zhodnocení naspofiené ãástky. Zastavte se v kterékoli
poboãce âeské spofiitelny pro získání podrobnûj‰ích informací.

Nûkteré z v˘hod Flexibilního Ïivotního poji‰tûní:
❚ Jedna pojistná smlouva pro jednoho nebo dva dospûlé a aÏ pût pfiipoji‰tûn˘ch dûtí
❚ Vysoká pruÏnost zmûn, moÏnost prÛbûÏn˘ch vkladÛ a v˘bûrÛ finanãních prostfiedkÛ
❚ Volba klienta mezi v˘‰í podílu spofiení a poji‰tûní rizik 
❚ DaÀové odpoãty pfii splnûní podmínek dan˘ch zákonem
❚ Variabilita produktu dle individuálních potfieb klienta

www.pojistovnacs.cz    informaãní linky: 800 207 207, 800 154 154

Spojte poji‰tûní         se spofiením.

A nastavte si je podle potfieby.

Flexi Ïivotní poji‰tûní

Dûtské dopravní hfii‰tû DDM Atlas foto Jan âep

O bliÏ‰í informace jsme poÏá-
dali Ing. Jifiího Bakalíka, tajemní-
ka Mûstského úfiadu v Pfierovû.

„ B e n c h m a r -

king je moderní

nástroj fiízení,

kter˘ prostfied-

nictvím mûfiení

procesÛ a v˘ko-

nÛ organizace

a jejich systematického porovná-

vání s v˘konem ostatních, hledá

nejlep‰í fie‰ení. Poskytuje mana-

ÏerÛm moÏnost lépe poznat

vnitfiní fungování organizace

a identifikovat pfiíleÏitosti ke

zlep‰ení. UmoÏÀuje efektivní sdí-

lení zku‰eností a nejlep‰í praxe,

podporuje spolupráci a je v˘-

znamn˘m nástrojem kaÏdé ’uãí-

cí se‘ organizace,“ vysvûtlil Jifií
Bakalík, co se skr˘vá za tímto ci-
zím v˘razem.

„Cílem tohoto projektu a záro-

veÀ pfiínosem pro na‰e mûsto by

mûla b˘t inspirace a podklady pro

kvalifikovaná rozhodnutí o zmû-

nách ve fungování úfiadu a v˘-

sledkem by mûlo b˘t dosaÏení

vy‰‰í efektivnosti v rozhodovací

oblasti a zejména úspory v ná-

kladech na provoz úfiadu,“ dopl-
nil tajemník mûstského úfiadu.

„Úãast mûsta Pfierova v projek-

tu umoÏÀuje spojit na‰e dosa-

vadní více jak pÛlroãní zku‰e-

nosti, pozitivní i negativní, se

zvládáním pfievzetí velkého

mnoÏství nov˘ch kompetencí od

zru‰eného okresního úfiadu, se

zku‰enostmi a praxí srovnatel-

n˘ch mûst a s v˘sledky práce

akademické obce v oboru vefiejné

správy. To v‰e k co nejvût‰í spo-

kojenosti obãanÛ na‰eho mûsta

jako pfiíjemcÛ námi poskytova-

n˘ch sluÏeb. Pfiihlá‰ení na‰eho

mûsta do pilotního projektu by

mûlo zároveÀ slouÏit jako dÛkaz

o tom, Ïe úfiad tohoto mûsta snad

není, ale ani nechce b˘t vnímán

jako nûjaká zakonzervovaná in-

stituce, visící ve vzduchoprázdnu

a nereflektující boufiliv˘ v˘voj ve-

fiejné správy v na‰í republice,“

objasnil Jifií Bakalík, co si radni-
ce slibuje od tohoto zámûru. 

„Av‰ak o tom, Ïe to není krok

jedin˘, svûdãí aktuální zadání

Rady mûsta Pfierova provést na

pfielomu roku personální audit

na pÛdû mûstského úfiadu. Rov-

nûÏ v˘sledky tohoto auditu bu-

dou slouÏit jako podklad pro vy-

hodnocení optimálního poãtu

zamûstnancÛ a zefektivní jejich

práce,“ uzavfiel Jifií Bakalík.
·af

Upozornûní
V souvislosti s poskytováním státních

úãelov˘ch dotací na realizaci Komplexního
souãinnostního programu prevence krimi-
nality v Pfierovû oznamuje Komise preven-
ce kriminality Rady mûsta Pfierova moÏ-

nost podání návrhÛ projektÛ pro rok 2004 - termín podání do
15. prosince 2003. 

Projekty by mûly smûfiovat k tûmto prioritám: práce s rizikovou
a delikventní mládeÏí, pomoc obûtem trestn˘ch ãinÛ a podpora pro-
jektÛ t˘kajících se vytvofiení podmínek, ev. realizace alternativních
trestÛ. Podrobnûj‰í informace lze získat na MûÚ, Odbor sociálních
sluÏeb a zdravotnictví, oddûlení sociální prevence, Smetanova 7, Pa-
vel ·tûpán, úfiední dny - pondûlí, stfieda - telefon: 581 219 900, 581
219 901, fax: 581 268 420, e-mail: policie@mu-prerov.cz

Navazujeme na informaci o dopravní v˘chovû v Domû dû-
tí a mládeÏe Atlas v Pfierovû, která byla zvefiejnûna v mi-
nulém ãísle Pfierovsk˘ch listÛ. Ve dnech 13. a 14. listopa-
du se dokonãila úprava stávajícího dopravního hfii‰tû
roz‰ífiením o 130 m2.
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cování návrhu nového Tyr‰ova mo-

stu pfies fieku Beãvu,“ zmínila se
Milena Slováãková o problémech,
které hned v sam˘ch zaãátcích by-
lo tfieba fie‰it.

„Zpracováním zadávacích sou-

tûÏních podmínek pro vyhlá‰ení

architektonické soutûÏe byl povû-

fieni pracovníci oddûlení architek-

tury a urbanismu odboru rozvoje.

Úãelem a posláním soutûÏe, kterou

mûsto Pfierov vyhlásilo v polovinû

mûsíce listopadu tohoto roku, bu-

de získání nejvhodnûj‰ího urba-

nisticko-architektonického a kon-

strukãnû technického fie‰ení no-

vého mûstského mostu. Nov˘ Tyr-

‰Ûv most by mûl b˘t navrÏen pro

zatûÏovací tfiídu „B“ se ‰ífikov˘m

uspofiádáním pro pfiípadnou auto-

mobilovou dopravu. BûÏné vyuÏití

by v‰ak mûlo b˘t v˘hradnû pro pû-

‰í a cyklisty. ¤e‰ení musí také

umoÏÀovat pohyb osob se sníÏenou

pohyblivostí. Návrh nového mostu

musí pfiihlíÏet k tomu, Ïe nesmí

dojít ke sníÏení prÛtoku vody

v Beãvû. Nová mostovka musí na-

víc respektovat hladinu stoleté vo-

dy, urãenou z povodnû v roce 1997.

Souãástí hodnocen˘ch prací bude

rovnûÏ i návrh fie‰ení dopravy

v obou pfiedpolích mostu a pfiedpo-

kládané náklady stavby. S nejlep-

‰ími soutûÏními návrhy se bude

moci laická i odborná vefiejnost se-

známit aÏ na jafie pfií‰tího roku,

kdy bude soutûÏ vyhodnocena,“

upozornili pracovníci odboru roz-
voje.

·af

„JiÏ témûfi sto let uplynulo od

rozhodnutí pfierovské radnice vy-

budovat nov˘ betonov˘ most pfies

fieku Beãvu. Îelezobetonov˘ most

byl v místû pÛvodních, pfieváÏnû

dfievûn˘ch mostÛ, realizován v ro-

ce 1904 podle návrhÛ Ing. K. Her-

zána a L. Uhlífie. Most mûl tfii otvo-

ry s vetknut˘mi klenbami o rozpûtí

21 metrÛ. Celková délka mostu by-

la 71,9 m, uÏiteãná ‰ífika 10,50 m.

Vozovka o ‰ífice 6,50 m byla dláÏ-

dûná kostkami 16/16/16 z modré

v˘klecké droby do 8 cm vysokého

pískového loÏe. Dva metry pfiipad-

lo na oboustranné asfaltové chod-

níky. Zvlá‰tní pozornost byla vûno-

vána architektonickému vybavení

mostu, které sestávalo z pylonÛ nad

pilífii a zábradlí ve formû prolamo-

vané balustrády z dvoubarevného

umûlého kamene. Dodavatelská fir-

ma pouÏila pfii v˘stavbû postupy

odvozené z patentÛ F. Hennebi-

quea, francouzského zedníka a in-

Ïen˘ra, kter˘ vynalezl deskov˘

trám „T prÛfiez“ jako monolitickou

konstrukci, která má vynikající

ohybovou tuhost s minimem hmot-

nosti. PouÏití metody spolu s mos-

ty v Libni a Hranicích bylo v ães-

k˘ch zemích prÛkopnické. Usne-

sením mûstského zastupitelstva

z 22. ãervence 1932 byl most po-

jmenován po zakladateli Sokola,

Miroslavu Tyr‰ovi. Most byl zniãen

24. kvûtna 1945 ustupujícími nû-

meck˘mi vojsky. Znovu zprovoznûn

byl pomocí dfievûné konstrukce na

pÛvodních pilífiích. Se zmûnou prÛ-

bûhu dopravy, v roce 1953 byl totiÏ

novû vybudován most Míru, pozbyl

Tyr‰Ûv most svého dfiívûj‰ího v˘-

znamu a na stávajících pilífiích by-

la postavena jen úzká ocelová láv-

ka pro pû‰í. Ta je v souãasné dobû

skuteãnû ve velmi ‰patném tech-

nickém stavu a na konci své Ïivot-

nosti,“ potvrdil mûstsk˘ architekt
Vladimír Petro‰.

„Pfiíprava obnovy mostu zaãala

jiÏ v roce 2001. Bylo tfieba posou-

dit stav mostních pilífiÛ a opûr, pro-

vést geodetické zamûfiení celé kon-

strukce. DÛleÏitá byla jednání

o podmínkách se správcem vodní-

ho toku, Povodím Moravy s.p. Po-

kusili jsme se také dohledat pÛ-

vodní projektovou dokumentaci,

bohuÏel marnû. Na mnoha jedná-

ních se postupnû formovaly tech-

nické zadávací podmínky na zpra-

Tyr‰Ûv most z tfiicát˘ch let 20. století

Pfierované, ktefií cestou do práce ãi za nákupy dennû pfie-
cházejí pfies Tyr‰Ûv most, urãitû dokáÏí ocenit snahu mûs-
ta tento most v blízké budoucnosti rekonstruovat. A Ïe to
není jednoduch˘ úkol, a to nejen po stránce finanãní, nám
potvrdili pracovníci z odboru rozvoje Ing. Milena Slováãko-
vá a Ing. arch. Vladimír Petro‰.

Mûsto vyhlásilo architektonickou
soutûÏ na nov˘ Tyr‰Ûv most

padla hranice 20.000 úãastníkÛ,“

zmínil se o úrovni kurzÛ a zájmu
o nû Hynek Procházka.

„TûÏko urãit typického úãastníka,

protoÏe jsme ‰kolili jak dÛchodce,

ktefií by rádi komunikovali tfieba se

sv˘mi vzdálen˘mi potomky, tak ta-

ké pomûrnû ãerstvé absolventy ‰kol,

ktefií si ze studia pfiíli‰ dovedností

s prací na poãítaãi neodnesli. Zú-

ãastnili se v‰ak i podnikatelé, neza-

mûstnaní nebo Ïeny v domácnosti,“

zdÛraznil ‰iroké spektrum náv‰tûv-
níkÛ kurzÛ Ing. Hynek Procházka.

„Kurzy jsou organizovány vût‰i-

nou v pracovních dnech od 16 ho-

din. Pfiesné termíny se lze dozvûdût

na telefonním ãísle projektu 844

111 130 (modrá linka, tzn. za cenu

místního hovoru z celé âR). Zde se

lze na kurz také pfiihlásit, a pokud

si zájemce není jist˘ sv˘mi znalost-

mi, operátorky mu pomohu vhodn˘

kurz vybrat. Poãítaãovû zdatnûj‰í se

mohou o termínech kurzÛ, jejich

náplni a vÛbec celém tomto projek-

tu informovat na webov˘ch strán-

kách www.centruminternetu.cz.

Cena je 100 Kã za kurz Poprvé u po-
ãítaãe, Úvod do internetu a Internet
pro pokroãilé. Ostatní stojí o pade-

sát korun více. Zbytek nákladÛ do-

tují partnefii projektu,“ sdûlil nám
dal‰í konkrétní informace Hynek
Procházka.

„Nabídka kurzÛ se neustále roz‰i-

fiuje. Právû v tûchto dnech jsme zís-

kali akreditaci na kurz Práce díky in-
ternetu, coÏ by mohlo b˘t ve zdej‰ím

regionu s vysokou nezamûstnaností

pro spoustu lidí uÏiteãné. Také jsme

schopni náplÀ kurzÛ pfiizpÛsobit in-

dividuálním potfiebám skupin zá-

jemcÛ, napfiíklad zamûstnancÛm

stejného podniku nebo rÛzn˘m pro-

fesním ãi zájmov˘m organizacím.

V rámci projektu se také chystá moÏ-

nost udûlit úãastníkovi tûchto kurzÛ

oficiální certifikát,“ zároveÀ upozor-
Àuje pfiípadné zájemce Hynek Pro-
cházka.

·af

Pokud jste na nûkterou z tûchto
otázek odpovûdûli ne, mÛÏete v rám-
ci Národního programu poãítaãové
gramotnosti vyuÏít kurzy s názvem
„Hodiny internetu“, jejichÏ náplní jiÏ
dávno není jen internet. Pro Pfierov
a okolí je organizuje Soukromá
stfiední odborná ‰kola Ïivnostenská
ve spolupráci s Centrem Internetu,
za podpory Ministerstva informatiky
âR a dal‰ích partnerÛ. Na Ïivnosten-
ské ‰kole pÛsobí dva lektofii Ing. Hy-
nek Procházka a Mgr. Václav Holas.

„Kurzy probíhají jako dvouhodi-

nové lekce. V souãasné dobû mÛÏe-

me zájemcÛm nabídnout kurzy

s konkrétním zamûfiením, jejichÏ

pracovní název vystihuje jejich do-

vednostní zamûfiení - Poprvé u poãí-

taãe, Úvod do internetu, Internet pro

pokroãilé, Text - Word, Tabulka - Ex-

cel, Práce díky internetu a Praktic-

ké cviãení kteréhokoli z témat,“ se-
známil nás se souãasnou nabídkou
Ing. Hynek Procházka, jeden z lek-
torÛ uveden˘ch kurzÛ.

„Zájemci se mohou tû‰it na trpû-

liv˘ pfiístup lektorÛ, ktefií mají praxi

ve vzdûlávání dospûl˘ch. Toto by mo-

hla jistû potvrdit více neÏ padesátka

úãastníkÛ, ktefií se ‰kolili v první po-

lovinû leto‰ního roku a v anonym-

ním dotazníku vysoce ohodnotili jak

obsahovou náplÀ, tak úroveÀ lekto-

ra. Kurzy jsou populární v celé re-

publice - nedávno za úãasti médií

Ovládat my‰, klávesnici a operaãní systém? Psát texty?
Tvofiit tabulky? PouÏívat internet? Komunikovat e-mailem?
Najít si zamûstnání?

Co umíte na poãítaãi?
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Souãástí nûkolik t˘dnÛ trvající rekonstrukce dolní ãásti
Îerotínova námûstí je i sadová úprava. Nové stromy budou
vysazeny i v ulici Za Ml˘nem. Se Ïádostí o bliÏ‰í informace
jsme se obrátili na Jifiího Rabu z odboru rozvoje.

„V rámci stavebních úprav chod-

níkÛ na Îerotínovû námûstí zde

bude vysazeno tfiináct kusÛ alejo-

v˘ch stromÛ. Na‰e rozhodování

o druhu vhodného alejového list-

natého stromu bylo podmínûno vy-

louãením pfiedev‰ím stromÛ vyso-

k˘ch, protoÏe ty jsou neÏádoucí

vzhledem k blízkosti fasád domÛ,

hrozí nebezpeãí pfiíli‰ného zastínû-

ní. Vlastní v˘bûr byl zúÏen na dru-

hy stfiednû vysok˘ch alejov˘ch

stromÛ. Jako nejvhodnûj‰í z nich

byl zvolen kultivar malokorunné

lípy, která je vy‰lechtûná pro za-

stavûná mûstská prostfiedí. V do-

spûlosti dorÛstá do v˘‰ky maxi-

málnû osmi aÏ dvanácti metrÛ.

·ífika koruny, která má úzce kuÏe-

lovit˘ tvar, b˘vá okolo pûti metrÛ.

List malokorunní lípy je drobnûj‰í,

velmi leskle zelen˘. Strom kvete

v ãervnu. Nepfiehlédnutelnou v˘-

hodou tohoto kultivaru je fakt, Ïe

b˘vá zfiídka napadán medovicí

a ãernou plísní, coÏ je zejména

v mûstsk˘ch aglomeracích jeho

velká pfiednost. Kofieny jdou do

hloubky a mají kuÏelovit˘ charak-

ter rÛstu, coÏ je v˘hodné vzhledem

k prostoru, kter˘ je jim na chodní-

ku vymezen. U v‰ech tfiinácti vysa-

zen˘ch stromÛ bude jejich kofieno-

v˘ systém na plo‰e chodníkÛ

chránûn litinovou mfiíÏí,“ odÛvod-
nil v˘bûr stromu Jifií Raba.

„Jakkoliv by se zdálo b˘t logické

poru‰ení rytmu v˘sadby jednotli-

v˘ch alejov˘ch stromÛ k prezenta-

ci zajímav˘ch fasád domÛ a na-

opak potlaãení málo zajímav˘ch

objektÛ pfiedsadbou stromÛ, muse-

li jsme respektovat, Ïe situace je

komplikovaná pfiítomností pod-

zemních technick˘ch sítí právû

v místech nejménû vhodn˘ch. By-

lo zde nutné vytvofiit pouze pásy

urãené k ozelenûní bez pouÏití stro-

mov˘ch v˘sadeb. Pro osazení tûch-

to pásÛ podél komunikace byl vy-

brán k modelování stfiíhaného

Ïivého plÛtku stálozelen˘ pruh pta-

ãího zobu vejãolistého. Ten bude

mít funkci optického i faktického

oddûlení vozovky od chodníku.

Ze strany k chodníku bude

pfiedsázen vÏdy pásem letniã-

kov˘ch, pfiípadnû trvalkov˘ch

v˘sadeb s prostfiídáním druhÛ

s jejich moÏnou sortimentovou

i druhovou obmûnou bûhem

vegetaãního roku. Dále zde bu-

dou umístûny tfii kusy mobil-

ních nádob, které budou osá-

zeny kulovit˘m druhem tújí,

zeravem západním, opût s pod-

sadbou vhodn˘ch druhÛ letni-

ãek k barevnému oÏivení. Cel-

kové finanãní náklady na tyto

sadbové úpravy ãiní 176 tisíc

korun,“ doplnil Jifií Raba infor-
mace k sadové úpravû Îerotí-
nova námûstí.

„V ulici Za ml˘nem v rámci

stavebních úprav chodníkÛ do-

jde k v˘sadbû deseti kusÛ alejo-

v˘ch stromÛ. Pfii volbû druhu alejo-

vého listnatého stromu bude vybrán

kultivar bfiízy Ermanovy, která je

rovnûÏ vy‰lechtûná pro zastavûná

mûstská prostfiedí. Její v˘‰ka v do-

spûlosti se udává podobnû jako

u malokorunné lípy maximálnû

osm aÏ dvanáct metrÛ a koruna má

kuÏelovit˘ charakter. Sadební ma-

teriál bude mít zapûstovanou koru-

âastí náv‰tûvníci Michalova, pfiípadnû ti, ktefií projíÏdûjí po
jeho okraji smûrem k ornitologické stanici, si zajisté pov‰imli
pfiemûny ãásti b˘valé zahrádkové osady v dûtské hfii‰tû.

„Zámûr úpravy tohoto území, na

nûmÏ se dûtské hfii‰tû nachází, na-

vazuje na jiÏ zapoãaté a zãásti re-

alizované rekonstrukãní práce his-

torické ãásti parku podél hlavní osy

konkrétnû na rosarium, pfiiléhající

k hlavnímu parteru,“ sdûlila nám
Vûra Raabová-Dvofiáková z odboru
rozvoje.

„Cílem vybudovat zde dûtské

hfii‰tû je roz‰ífiení nabídky aktivit

pro dûti na území parku. Vybavení

hfii‰tû není pfiísnû vymezeno vûkem

dûtí. V koneãné podobû tento men-

‰í areál bude neoplocen˘, souãasn˘

plot je pouze doãasn˘ a má v˘znam

pro bezpeãné zaji‰tûní vzrÛstu ve-

getace. Opût byla dána pfiednost

dfievûnému materiálu, a to v kom-

binaci autorsk˘ch a typov˘ch her-

ních prvkÛ. Hfii‰tû je kryto v˘sad-

bou pravidelného rastru okrasn˘ch

neplodících tfie‰ní a jeho pÛdorys je

motivem plodu tfie‰nû s peckou,

kterou tvofií rozlehlé pískovi‰tû. Od

okolního terénu je hfii‰tû oddûleno

mírnou terénní modelací, od ko-

munikace sousedící s parkem sou-

vislou kefiovou clonou,“ upfiesnila
Vûra Raabová-Dvofiáková.

„Povrchy v dûtském hfii‰ti tvofií

kombinace barvené ‰tûpky na ‰tûr-

kovém podkladu, které splÀují

podmínky zdravotní nezávadnosti.

Jednotlivé povrchy mezi sebou i od

trávníkÛ jsou oddûleny obrubní-

kem tvofien˘m dfievûn˘m prknem.

Tento prvek byl zvolen pro malou

finanãní nároãnost obãasné pfií-

padné v˘mûny a pro snadnou do-

stupnost materiálu. Pískovi‰tû tvo-

fií dvanáctiúhelník, od terénu je

oddûluje dubov˘ trám,“ dále vysvû-
tila Vûra Raabová-Dvofiáková.

„Jak uÏ jsem se zmínila, herní

prvky jsou fie‰eny jednak autor-

sk˘mi dfievûn˘mi objekty s motivy

rostlinné a Ïivoãi‰né fií‰e, mezi kte-

r˘mi se objevují napfiíklad brouci,

ÏíÏala, ãtyfilístek, jejichÏ autorem

a realizátorem je v˘tvarník Pavel

Cupák a také typov˘mi herními

prvky, z nichÏ bych jmenovala na-

pfiíklad pohyblivou lávku s pode-

stou, kolotoãe, lezeckou stûnu, je-

jichÏ v˘robcem je Asacen s.r.o.,

Praha. Dodavatelem celé stavby

vãetnû vegetaãních úprav v okolí

dûtského hfii‰tû je firma Pavel Kon-

viãka z Pfierova,“ doplnila Vûra Ra-
abová-Dvofiáková a dodala, Ïe ná-
klad na vybudování dûtského hfii‰tû
vãetnû vegetaãních úprav okolí ãi-
ní 1,033.392 korun.

„Územím b˘valé zahrádkové

osady je proloÏena mlatová komu-

nikace vybudovaná z mechanicky

hutnûného kameniva a provedená

shodnou technologií jako ostatní

nové komunikace v parku. Celá je-

jí trasa vede od vstupu do parku

z Bezruãovy ulice k novû zbudova-

nému dûtskému hfii‰ti a v tûchto

místech se stáãí do parku, kde na-

váÏe na komunikace v rozáriu.

ZpfiístupÀuje tedy novû zbudované

hfii‰tû jak od vstupu do parku, tak

do jeho vnitfiní ãásti. Doposud se

stihla udûlat pouze její polovina,

aby se dûtem a jejich dospûlému

doprovodu zpfiístupnilo hfii‰tû. Dru-

há polovina komunikace a také ve-

getaãní úpravy b˘valé botanické

závlahy vãetnû závlahového systé-

mu budou realizovány v pfií‰tím

roce,“ doplnila Vûra Raabová-Dvo-
fiáková.

·af

Malí náv‰tûvníci Michalova
mají nové hfii‰tû

foto Jan âep

foto Jan âep

nu zaloÏenou minimálnû ve v˘‰ce

2,20 metrÛ. Vysazené stromy budou

chránûny litinovou mfiíÏí a kotveny

dvûma kusy dfievûn˘ch kÛlÛ pomo-

cí popruhÛ. Na dal‰ích plochách

v celkové v˘mûfie 1.290 m2 bude za-

loÏen trávník. Celkové náklady na

sadové úpravy v ulici Za ml˘nem ãi-

ní 163 tisíc korun.“

·af

Sadové úpravy Îerotínova námûstí a ulice Za ml˘nem
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STROM PRO MICHALOV („velká hlasovací soutěž“) je veřejnou sbírkou pořádanou městem Přerov a její konání se řídí příslušnými ustanoveními platného znění zákona
č. 117/2001Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů.

Milí Přerováci,

dnem 31. října 2003 byla ukončena platnost
desetihaléřových a dvacetihaléřových mincí
vzoru 1993. Tyto mince budou vyměňovat ještě
do konce října příštího roku všechny banky pro-
vádějící pokladní operace (od 1. 11. 2004 do
31. 10. 2009 pouze ČNB). Přitom částka před-
ložená k výměně v hotovosti vyjádřená v halé-
řích musí být dělitelná číslem 50 beze zbytku.
Mince, které takovou částku přesahují, se ne-
vyměňují.

NACHÁZÍTE JEŠTĚ DNES
PO KAPSÁCH ZAPOMENUTÉ
DESETNÍKY A DVACETNÍKY?

Nechce se vám s nimi do banky?
Zůstalo vám jich i po výměně méně

než za padesátihaléř?

Pokud se vám nechce čekat sto i více let,
než Vaše mince získají na sběratelské hodnotě,

máte nyní díky nim
jedinečnou příležitost zúčastnit se

„VELKÉ HLASOVACÍ SOUTĚŽE“:
STROM PRO MICHALOV

(pozorně čtěte dále)

novu a rozvoj Michalova bezmála 30 miliónů ko-
run. Kromě kompletní rekonstrukce historického
jádra byl park rozšířen o další plochy, vyrostla zde
nová dětská hřiště, byly vysázeny stovky dřevin.
V několikaletém předstihu, oproti programem sta-
novenému termínu, se tak Michalov znovu dočkal
thomayerovského hávu a v něm také oslaví své vý-
znamné jubileum.

Příspěvkem na STROM PRO MICHALOV se
může každý z nás symbolicky připojit k dosavad-
nímu úsilí o pozvednutí největšího přerovského
parku. Z výtěžku sbírky bude zakoupen strom,
o kvalitě rozhodne konečná výše shromážděných
prostředků, a na podzim 2004 bude vysazen na
důstojném místě v Michalově.

Strom tak bude i po mnoha letech připomín-
kou toho, že kulturní a přírodní hodnoty nejsou
pro Přerovany pouhým darem od předků, ale pře-
devším půjčkou od potomků. A prozaičtějším po-
vahám může být mementem časů, kdy v Čechách
platily desetníky a dalo se za ně něco koupit.

• sběrací pokladnička, označená
nápisem „STROM PRO MICHALOV“
bude od prosince umístěna
na náměstí T. G. Masaryka

• v průběhu roku se pokladnička
přestěhuje do parku Michalov
(přesný termín a místo přemístění
se včas dozvíte)

• případné mince a bankovky jiné
nominální hodnoty než 10 a 20 haléřů
budou použity ke stejnému účelu

V příštím roce společně oslavíme 100. výročí za-
ložení městského parku Michalov. Bylo to právě
roku 1904, kdy uznávaný zahradní architekt Fran-
tišek Thomayer dokončil na objednávku přerov-
ských radních velkorysé plány na přeměnu části
městského lesa Michalov v moderní park, a ještě
v témže roce zde byly zahájeny první sadové
úpravy. Tyto probíhaly s přestávkami několik de-
setiletí.

Konec sedmdesátých let a především pak léta
osmdesátá se pro park Michalov stala obdobím
úpadku a devastace. Vše se v tu dobu podřizuje
maximálnímu snížení provozních nákladů. Po-
stupně mizí unikátní alpinka, většina záhonů za-
růstá travou, pěšiny pokrývá asfalt, dobový mobi-
liář končí v kovošrotu. Posléze jej následuje i celý
palmový skleník. Někdejší společenské centrum
města se ještě na nějaký čas omezí alespoň na pro-
voz restaurace. Nakonec se i ona, zchátralá a ne-
udržovaná, pro veřejnost uzavírá.

Po listopadu 1989 se role vlastníka a řádného
správce parku opětovně ujalo město Přerov. V ro-
ce 1992 byl Michalov, především díky zřetelnému
rukopisu Františka Thomayera, prohlášen nemo-
vitou kulturní památkou, což ještě urychlilo již za-
hájené přípravy na jeho „znovuzrození“. Historic-
ké a biologické průzkumy, studie, projekční práce
a nepochybně i kus zdravého patriotismu, to vše
nakonec rozhodlo počátkem roku 2000 o přijetí
rozsáhlého programu regenerace parku.

Do dnešního dne věnovalo město Přerov na ob-

STROM PRO MICHALOV
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Pfierovskému staviteli Josefu
Ginterovi a jeho manÏelce Antonii,
roz. Ol‰aníkové, se v Pfierovû ã. 760
narodil dne 14. 11. 1901 syn Ond-
fiej Antonín Ginter. Rodina bydlela
ve Wurmovû ul. ã. 26. Po ukonãení
pûtitfiídní obecné ‰koly chlapecké
studoval Ondfiej na zdej‰ím gym-
náziu, které ukonãil maturitní
zkou‰kou. Ve studiích pokraãoval
na brnûnské Pfiírodovûdecké fakul-
tû Masarykovy univerzity, kde byl
14. 12. 1925 prohlá‰en doktorem
pfiírodních vûd. Bûhem univerzit-
ního studia se zab˘val zoologií
a pracoval na biologické stanici
v Lednici, ve v˘zkumné hydrobio-
logické stanici a rybáfiské ‰kole ve
VodÀanech. V roce 1922 podnikl
studijní cestu po pfiímofisk˘ch hyd-
robiologick˘ch stanicích v Monacu
a v Itálii, v roce 1923 vykonával pra-
xi ve Francii. V roce 1927 nastoupil
v Zemském v˘zkumném ústavu zo-
otechnickém jako hydrobiolog
a chemik v novû zfiízené sekci pro
rybáfiství a hydrobiologii. Po oku-
paci âeskoslovenska byl ke dni
14. 12. 1939 dekretem ministerstva
vnitra pfieveden do Pfierova, kde pÛ-
sobil ve funkci správce mûstského
muzea. (V roce 1888 bylo v Pfiero-

vû zaloÏeno Franti‰kem Slamûní-

kem, fieditelem chlapecké a dívãí

mû‰Èanské ‰koly, Muzeum Komen-

ského. Dne 16. 11. 1902 bylo slav-

nostnû otevfieno a pfiedáno vefiej-

nosti za úãasti mûstské rady

a starosty Franti‰ka Troppera

Mûstské muzeum, které bylo umís-

tûno ve dvou místnostech nové

‰kolní budovy v Palackého ulici.

V roce 1922 pfiibylo Teliãkovo ar-

cheologické muzeum, v roce 1927

pak dal‰í, jehoÏ základem byla en-

tomologická sbírka Ladislava Hu-

deãka. Mûstské muzeum mûlo re-

gionální charakter a orientovalo se

na sbûr historick˘ch pfiedmûtÛ. Po

dokonãení rekonstrukce Îerotín-

ského zámku v roce 1930 vûnovala

mûstská rada celou budovu muzej-

ním úãelÛm. Hudeãkovo i Teliãko-

vo muzeum se stalo souãástí muzea

mûstského. V Pfierovû existovalo te-

dy Muzeum Komenského a Mûst-

ské muzeum, obû se v roce 1930

pfiestûhovala na zámek. Jako celek

bylo mûstské muzeum otevfieno ve-

fiejnosti aÏ v roce 1935. Muzeum

Komenského si podrÏelo samostat-

nost do roku 1950. Pozdûji do‰lo ke

zmûnû organizace, správy i názvu.)

Okupace negativnû zasáhla do
v˘voje pfierovského Mûstského mu-
zea. V záfií 1939 gestapo muzeum
uzavfielo a zapeãetilo expozici do-
mácího odboje. Sbírky byly v roce
1942 odvezeny na neznámé místo.
Jednalo se o více neÏ 5.500 sbírko-
v˘ch pfiedmûtÛ b˘valého Legionáfi-

ského muzea. Ze sbírkového fondu
se zachránila pouze nepatrná ãást,
která byla uschována v soukromí,
a ãást knihovny (398 svazkÛ), kte-
rou schoval knihafi Josef PraÏák ve
své dílnû. S blíÏícím se koncem vál-
ky a nebezpeãím náletÛ pfiijalo ku-
ratorium opatfiení t˘kající se za-
bezpeãení sbírek. Fond archeologie
byl pfiestûhován do sklepních pro-
stor, ostatní muzejní sbírky byly
v záfií 1944 pfievezeny do klá‰tera
v Pfiestavlkách. Zatímco Muzeum
Komenského nezaznamenalo v ob-
dobí okupace vût‰ích ‰kod, v mûst-
ském muzeu byla zji‰tûna ztráta
12.500 sbírkov˘ch pfiedmûtÛ pfie-
dev‰ím z oddûlení domácího a za-
hraniãního odboje. Po válce byly
pfievezeny sbírky z Pfiestavlk na své
pÛvodní místo v zámku a znovu in-
stalovány. Od roku 1945 spravoval
mûstské muzeum Místní národní
v˘bor Pfierov, od ãervence téhoÏ ro-
ku schválila rada nové osmiãlenné
kuratorim. Dr. Ginter informoval
vefiejnost o situaci v pfierovském
mûstském muzeu za okupace a po
osvobození pfiíspûvkem v Na‰í Hané
(1946) a v Kultufie Pfierova (1960)
uvefiejnil vzpomínku na fieditele
L. Hudeãka. O. Ginter zÛstal nadá-
le správcem muzea a v této funkci
setrval do roku 1952, kdy byl jako
pfiebyteãn˘ propu‰tûn. V letech
1952-1955 vykonával funkci správ-
ce Jaroslav Matzenauer. V letech
1953-1954 pracoval dr. Ginter jako
telegrafista na pfierovské Ïelezniã-
ní stanici, odkud ode‰el ze zdravot-
ních dÛvodÛ. Po marném shánûní
místa nastoupil v záfií 1955 jako la-
borant ve Stfiední prÛmyslové ‰ko-

le chemické v Pfierovû. V roce 1961
ode‰el do dÛchodu. RNDr. Ondfiej
Ginter zemfiel 27. 12. 1983 v Pfie-
rovû.

Dr. Ginter se zab˘val otázkou pfii-
hnojování rybníkÛ umûl˘mi hnoji-
vy, pfiikrmováním ryb, „zarybÀová-
ním“ tekoucích vod a potravou ryb
v‰eobecnû. V˘sledky vûdeckého bá-
dání publikoval v odborn˘ch publi-
kacích, rybáfisk˘ch ãasopisech, pfií-
padnû sv˘mi pfiedná‰kami. Je
autorem nûkolika desítek vûdec-
k˘ch a populárnû vûdeck˘ch studií.

Ve‰ker˘ zájem a voln˘ ãas v‰ak
vûnoval své „lásce“, kterou byla en-
tomologie, pfiedev‰ím rovnokfiídl˘
hmyz (Orthoptéry) Moravy. Za pa-
desát let, bûhem nichÏ se touto pro-
blematikou zab˘val, nav‰tívil více
jak sto rÛzn˘ch lokalit Moravy. Zís-
kal tak ucelen˘ obraz o roz‰ífiení
dvou hlavních skupin rovnokfiídlé-
ho hmyzu v na‰í zemi - saranãí
a kobylek. Zajímal se téÏ o jejich
zbarvení ãi vyluzování zvuku. Jeho
odborné pfiíspûvky vzbuzovaly
znaãn˘ zájem (Rovnokfiídl˘ hmyz
Moravy, V˘skyt vzácnûj‰ích Ortho-
pter na Moravû, Saga serrata na
Moravû apod.). Sv˘m úsilím se sna-
Ïil podchytit stav osídlení Moravy
tímto hmyzem a upozornit na vy-
mírající ãi u nás jiÏ zaniklé druhy
hmyzu. Tento vûdeck˘ pracovník
byl ãlenem Pfiírodovûdeckého klu-
bu v Brnû, âeskoslovenské spoleã-
nosti entomologické v Praze a ãle-
nem pfierovského Moravského
ornitologického spolku a Vãelafi-
ského spolku.

Vûra Fi‰mistrová s pouÏitím údajÛ

o muzeu od Milana Chumchala

Prosincové kalendárium
připravuje Věra Fišmistrová, SOkA Přerov

5. 12. 1903 - před 100 lety se narodil v Přerově Bedřich Javor, vl. jmé-
nem Alois Rybka, básník a redaktor, vydavatel reportážně kulturní-
ho čtrnáctideníku Kampaň, redaktor Obzoru a Moravsko-slezského tý-
deníku v Přerově, přispíval do řady dalších časopisů, překládal
z němčiny, francouzštiny a polštiny. V roce 1930 vydal svou poslední
básnickou sbírku Pierot u počitadla. Zemřel 23. 3. 1931 v Ostravě.

10. 12. 1963 - před 40 lety zemřel v Přerově Vavřinec Hudousek,
JUDr., advokát, vlastivědný pracovník, iniciátor významných kultur-
ních podniků a akcí v Přerově, předseda Klubu přátel umění a diva-

delního spolku Tyl, autor stati o výtvarném
umění v publikaci Haná a řady článků pro kata-
logy k výstavám. Narodil se 2. 8. 1895 v Přerově.

16. 12. 1968 - před 35 lety zemřel v Přerově
Karel Hauke, kulturní a veřejný pracovník, re-
daktor a vydavatel přerovského Obzoru a Naší
Hané, spoluvydavatel měsíčníků Host, předse-
da kuratoria městského muzea, podporovatel
přerovských umělců. Narodil se 11. 8. 1889
v Přerově.

18. 12. 1908 - před 95 lety se narodil v Přerově
Emanuel Zahradníček, studentský funkcio-
nář, první oběť fašismu u nás. Zemřel 14. 4. 1933
v Přerově na následky zranění, která utrpěl v Pra-
ze při manifestaci proti fašistické demagogii.

23. 12. 1918 - před 85 lety se narodil v Přerově
Josef Sedlář, dirigent, sbormistr, skladatel, kte-
rý působil v Olomouci.

24. 12. 1908 - před 95 lety se narodil v Horní Da-
tyni u Ostravy Ladislav Pokluda, MUDr., lékař, v letech 1946-1974
přednosta oddělení pro choroby ušní, nosní a krční OÚNZ v Přerově.
Od roku 1952 se věnoval botanickému průzkumu doma i v zahraničí.
Je autorem několika odborných článků (O květeně Přerovska, Výskyt
mechu Gyroweisia tenuis). Zemřel 28. 11. 1986 v Přerově.

27. 12. 1983 - před 20 let zemřel v Přerově Ondřej Ginter, RNDr.,
chemik, hydrobiolog v Zemském výzkumném ústavu v Brně. V letech
1936-52 působil jako správce muzea v Přerově, kde se 14. 11. 1901 na-
rodil.

Entomolog, hydrobiolog a chemik RNDr. Ondfiej GinterOSOBNOST
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Zámeck˘ koncertOHLÉDNUTÍ

vádûn˘ch skladeb. Oba dokázali, Ïe
se bezpeãnû orientují ve stylech jed-
notliv˘ch skladeb, jak je hudební v˘-
voj pfiiná‰el, od rytmicky i dyna-
micky ukáznûné Sonaty a moll

barokního skladatele H. Ecclese,
klasicky umûfieného v˘razu v Sona-

tû D dur J. M. Spergera aÏ po ro-
manticky rozevláté technicky fasci-
nující Bottesiniho Capriccio di

Bravura a koncertní Fantazii na te-

mata z opery Norma ãi citovû pod-
manivou melodii z opery Thais

J. E. Masseneta. Zaznûla také sklad-
ba soudobého brnûnského skladate-
le J. Matyse, melodicky i rytmicky
v˘razná Hudba pro kontrabas solo.

Jejich hrou uchvácené obecen-
stvo, v akusticky v˘borné Mervar-
tovû síni, si nad‰en˘m potleskem
vyÏádalo pfiídavky.

Mgr. Franti‰ek Kyselák

V ãem byla jeho ojedinûlost?
Kontrabas známe jako doprovodn˘
hudební nástroj, hrající basové tóny
skladeb. Sem tam se objeví krátk˘
úryvek melodie a hned zase hraje zá-
kladní harmonické tóny. Tentokrát
tomu bylo jinak! Na koncertû znûl
kontrabas jako sólov˘ nástroj, kter˘
má bohatou koncertní literaturu,
jako nástroj melodick˘ i technicky
rovnocenn˘ ostatním smyãcov˘m
nástrojÛm. KdyÏ vidíte jeho mo-
hutnost, siln˘ krk i struny, zdá se
to nemoÏné. A pfiece tomu tak je!
Musí v‰ak na nûj hrát mistr.

Miloslav Jelínek, solokontraba-
sista Státní filharmonie Brno a pe-

Zeptali jsme se obou autorek
CD-ROMu, Jarmily Klímové (dále
J.K.) a Heleny Jake‰ové (H.J.)
z oddûlení dûjin ‰kolství Muzea Ko-
menského v Pfierovû na jejich doj-
my z pfiebírání ceny.
J. K.: CD-ROM jsme pfiihla‰ovali do
soutûÏe o Kfii‰Èálovou tuÏku kon-
cem prázdnin, a kdyÏ nás pak orga-
nizátofii zaãátkem listopadu infor-
movali, Ïe byl porotou vybrán
z ‰estadvaceti dal‰ích pfiihlá‰en˘ch
produktÛ do soutûÏní pfiehlídky, ‰lo
uÏ v‰e velmi rychle. V úter˘ 4. li-
stopadu jsme v Hradci Králové

pfiedvedli jeho soutûÏní prezentaci,
ve stfiedu se dozvûdûli o svém ví-
tûzství a ve ãtvrtek jsme pfii slav-
nostním ukonãení TECHFILMU
spoleãnû s v˘robcem CD-ROM, Vla-
dimírem ·teflem z Brna, pfievzali
obû ceny. Ceremoniál pfiedávání
cen byl velmi pfiíjemn˘m záÏitkem
a potû‰ila i slova chvály, která jsme
vyslechli od jednotliv˘ch ãlenÛ po-
roty a hostÛ festivalu.
H.J.: Musíme fiíct, Ïe nám získání
Kfii‰Èálové tuÏky udûlalo radost ná-
sobenou titulem Laureáta celého
festivalu, coÏ je v˘razná a pro nás

neãekaná pocta. Ten-
to titul byl na festi-
valu udûlen pouze
jednomu projektu
a opravÀuje nás
k pouÏívání loga fes-
tivalu. Obû tyto ceny,
získané v konkuren-
ci i komerãních fi-
rem, jsou velk˘m ce-
lostátním úspûchem.
Navíc to nebylo oce-
nûní první - v kvûtnu
leto‰ního roku jsme
za CD-ROM získali

zvlá‰tní cenu v Národní soutûÏi
muzeí GLORIA MUSEALIS 2003,
kterou udûluje Ministerstvo kultu-
ry a Asociace muzeí a galerií âR.

Za jak˘ch okolností CD-ROM
vznikl?
H.J.: Byl vytvofien v letech 2001-
2002 s finanãní podporou grantu
Ministerstva ‰kolství âR. Na jeho
vzniku se podílelo Muzeum Ko-
menského, firma ·tefl software Br-
no a nûkolik externích spolupra-
covníkÛ - odborníkÛ na digitalizaci,
botaniku a zoologii.

Co je jeho obsahem a komu
je urãen?
J.K.: Vy‰ly jsme z muzejních sbírek
a zpracovali jsme cenn˘ soubor
‰kolních obrazÛ z poloviny 19. sto-
letí, které jsou spjaty s osobností
Karla Slavoje Amerlinga. Tyto ‰kol-
ní tabulky nevelk˘ch rozmûrÛ
(27 x 37 cm) obsahují na 350 vy-
obrazení zvífiat a rostlin a sezna-
mují se 30 fiemesly. Obrázky jsou
základem CD-ROMu. Byly digitali-
zovány, doplnûny aktualizovan˘mi
popisy a studijními texty o obrazech
a autorovi. CD-ROM by ale nemûl
takov˘ ohlas, kdyby neobsahoval ta-
ké interaktivní v˘ukovou hru ve for-
mû kvizu, která umoÏÀuje si ovûfiit
a upevnit vûdomosti, získané pro-
hlíÏením obrázkÛ a ãtením textÛ. Je
urãen zejména ÏákÛm základních
a studentÛm stfiedních ‰kol.

Kde mohou zájemci Svût oãima
Amerlinga získat?

J.K.: Díky podpofie grantu M·MT je
CD- ROM do ‰kol a v˘chovnû-vzdû-
lávacích zafiízení poskytován po
jednom kuse zdarma, jen za cenu
distribuãních nákladÛ, to znamená
v cenû 50 aÏ 100 korun. Zástupci
fiady ‰kol pfierovského regionu si na
základû písemné objednávky, jeÏ je
souãástí propagaãního letáku, uÏ
vyzvedli CD-ROM zcela zdarma, po
pfiedchozí dohodû s autorkami, pfií-
mo na oddûlení dûjin ‰kolství. Pro
jednotlivé zájemce je tu moÏnost
zakoupit CD-ROM za 150 korun
v pokladnû muzea nebo v jeho eko-
nomickém oddûlení.

Plánujete v podobn˘ch projektech
pokraãovat?
H.J.: Nyní dokonãujeme vzdûlávací
CD-ROM Mapy Moravy ze 16. aÏ
18. století, kter˘ má obdobn˘ cha-
rakter. Vefiejná prezentace tohoto
CD-ROMu probûhne ve ãtvrtek
11. prosince v 14.30 hodin v Kor-
vínském domû na Horním námûstí.

Eva ·afránková

dagog Janáãkovy akademie múzic-
k˘ch umûní v Brnû, nás pfiesvûdãil,
Ïe je tímto velk˘m umûlcem, kter˘
dokáÏe z kontrabasu vyloudit nád-
hernou melodii, podobnou hfie na
violu ãi violoncello. Jeho brilantní
technika je rovnocenná hfie nejvût-
‰ích mistrÛ houslí a ostatních
smyãcov˘ch nástrojÛ. Myslím si, Ïe
patfií k nejlep‰ím hráãÛm na tento
nástroj u nás i ve svûtû.

Ve své manÏelce Marcele Jelínko-
vé, rovnûÏ pÛsobící pedagogicky na
JAMU v Brnû, nalezl velmi citlivou,
spfiíznûnou du‰i, která sv˘mi hu-
debnû vyváÏen˘mi klavírními do-
provody, dotváfií celkové pojetí pfied-

Poslední fiíjnovou stfiedu se konal v Mervartovû síni pfie-
rovského zámku zcela ojedinûl˘ koncert nazvan˘ Kontrabas
v hudbû ãtyfi století. Tû‰il se, jako koneãnû v‰echny kon-
certy pofiádané v komornûj‰ích prostorách tohoto sálu zám-
ku, velké pozornosti náv‰tûvníkÛ.

Marcela a Miloslav Jelínkovi foto Franti‰ek H˘bl

J. Klímová a H. Jake‰ová pfiebírají cenu na TECHFILMU 2003.

Úspû‰n˘ projekt Muzea Komenského v Pfierovû
Pfierovské muzeum se mÛÏe tû‰it ze svého dal‰ího v˘razného

úspûchu. CD-ROM Svût oãima Amerlinga, kter˘ vydalo v pro-
sinci loÀského roku, získal na 41. mezinárodním festivalu fil-
mÛ o vûdû, technice a umûní v Hradci Králové titul Laureát Me-
zinárodního filmového festivalu TECHFILM 2003 a v 1. roãníku
soutûÏe v˘ukov˘ch produktÛ O kfii‰Èálovou tuÏku ministrynû
‰kolství hlavní cenu v kategorii C Já, obãan Evropy.
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by v˘raznû ovlivnilo úroveÀ sÀateã-
nosti v roce 1990. Propad stejného
ukazatele v následujícím roce byl
pak nutn˘m kompenzaãním proje-
vem v˘‰e zmínûného administra-
tivního opatfiení. Od roku 1992 se
zaãal v˘znamnû projevovat sestup-
n˘ trend celkového poãtu uzavfie-
n˘ch sÀatkÛ. Ten popíral oãekáva-
n˘ nárÛst ukazatele v dÛsledku
posunu velkého poãtu mlad˘ch
svobodn˘ch osob narozen˘ch v na-
talitní vlnû sedmdesát˘ch let do vû-
ku s dosud nejvy‰‰í intenzitou sÀa-
teãnosti.

V˘voj rozloÏení poãtu sÀatkÛ
podle mûsícÛ vykazuje zvy‰ující se
frekvenci od zaãátku dubna do kon-
ce záfií, ov‰em samozfiejmû s v˘jim-
kou mûsíce kvûtna.

Pokles úrovnû sÀateãnosti po ro-
ce 1989 mûl své hlavní pfiíãiny ve
sníÏení intenzity sÀateãnosti svo-
bodn˘ch osob do 25 let vûku, a to
i pfiesto, Ïe mladí lidé v rámci ‰et-
fiení populaãního klimatu nadále
pfiisuzují rodinû velk˘ v˘znam. Pfii
rozhodování o vstoupení do man-
Ïelství a zaloÏení rodiny poÏadují
mladí lidé naplnûní nûkter˘ch eko-

nomick˘ch aspektÛ, jako je vyfie‰e-
ní bytové otázky, finanãní pfiíjem ze
stálého zamûstnání, zmírnûní rizi-
ka ztráty zamûstnání, ale i dosaÏe-
ní urãité míry seberealizace, zejmé-
na pak pfii studiu a cestování.
SÀatkem se pak musí nûkter˘ch
z tûchto Ïivotních hodnot vzdát,
pfiípadnû je omezit. Vzhledem k to-
mu, Ïe v 90. letech bylo v rámci té-
to spoleãnosti postupnû vytvofieno
prostfiedí podporující rÛst indivi-
dualismu a preferenci Ïivotní ús-
pû‰nosti, naplnûní rodinn˘ch hod-
not, bylo ãastûji odkládáno aÏ na
pozdûj‰í dobu. Model ãasné a ãasté
sÀateãnosti z období socialismu se
v ekonomicky vyspûl˘ch státech ne-
vyskytuje a je zfiejmé, Ïe své místo
nenalezne jiÏ ani v populaci âeské
republiky.

V˘voj poãtu uzavíran˘ch sÀatkÛ
v Pfierovû a roky s nejvy‰‰í a nej-
niÏ‰í sÀateãností jsou uvedeny v ta-
bulkov˘ch pfiehledech.

Z podkladÛ âSÚ a demografick˘ch

anal˘z zpracoval

Ing. Miloslav Pospí‰il

V pováleãném období byl nejvy‰‰í poãet sÀatkÛ uzavfien
v roce 1987. Po roce 1989 dochází v demografick˘ch cha-
rakteristikách k podstatn˘m zmûnám, a to pfiedev‰ím ve sÀa-
teãnosti a porodnosti.

v Pfierovû bylo v loÀském roce uzavfieno 228 sÀatkÛ,
coÏ je nejmen‰í poãet sÀatkÛ za posledních 40 let?

Demografické chování pfievaÏu-
jící v âR je‰tû na konci 80. let bylo
projevem konzervaãních tendencí
minulého reÏimu v pfiedcházejících
40 letech. Pováleãné sníÏení vûku
plnoletosti z 21 na 18 let, malá
moÏnost seberealizace, nízká do-
stupnost antikoncepce, pfiednostní
pfiidûlování bytÛ rodinám, novo-
manÏelské pÛjãky (od roku 1973)
a dal‰í materiální a finanãní v˘ho-
dy sezdan˘m párÛm v prostfiedí pl-
né zamûstnanosti, vytvofiily rámec
pro standardnost a unifikaci sÀat-
kového chování. To se vyznaãovalo
jednak vysok˘m podílem osob uza-
vírajících sÀatek (u muÏÛ 90-95 %,
u Ïen 96-97 %) a souãasnû nízk˘m
vûkem pfii vstupu do manÏelství.
V letech 1961-1988 vstupovaly Ïeny
do manÏelství zhruba ve vûku 21 aÏ
22 let a svobodní Ïeni‰i uzavírali
první manÏelství mezi 24. aÏ 25. ro-
kem. Dnes je vûková hranice posu-

nuta u nevûst na 25. rok vûku a Ïe-
nichÛ na 26. aÏ 27. rok. Tyto ten-
dence byly charakteristické pro
celé âeskoslovensko, které také pa-
tfiilo k zemím s nejniÏ‰ím sÀatko-
v˘m vûkem svobodn˘ch nevûst,
kdyÏ do 18 let vûku uzavíralo sÀa-
tek 9-12 % svobodn˘ch Ïen, u mu-
ÏÛ to bylo jen 1 aÏ 2 %. Naopak
âSSR patfiilo k zemím s nejvy‰‰ím
podílem sÀatkÛ uzavíran˘ch z dÛ-
vodu tûhotenství partnerky - tzv.
pfiedmanÏelské koncepce.

Politick˘ pfievrat v listopadu ro-
ku 1989 otevfiel lidem âR cestu
mimo jiné i k nov˘m individuálním
moÏnostem a cílÛm. V jeho dÛsled-
ku se zároveÀ zmûnilo i sociální kli-
ma a novû nastolen˘ trÏnû-ekono-
mick˘ charakter postupnû oslaboval
v‰eobecnou podporu rodin. Ohlá‰e-
né zru‰ení v˘hodn˘ch novomanÏel-
sk˘ch pÛjãek k 1. lednu 1991
a zkrácení vojenské prezenãní sluÏ-

VÍTE, ÎE...

SÀateãnost v letech 1989 aÏ 2002

Ukazatel 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Celkov˘ poãet sÀatkÛ 433 463 356 347 362 292 250 277 302 293 276 271 259 228
Hrubá míra sÀateãnosti v Pfierovû 8,3 8,9 7,0 6,8 7,1 5,7 4,9 5,5 6,0 5,9 5,6 5,5 5,9 4,8
Hrubá míra sÀateãnosti âR 7,8 8,8 7,0 7,2 6,4 5,7 5,3 5,2 5,6 5,3 5,2 5,4 5,1 5,2
Stfiední stav obyvatel v Pfierovû 51913 51978 51171 50985 50800 50798 50608 50340 50067 49717 49326 48996 44224 47756

NejniÏ‰í a nejvy‰‰í poãet sÀatkÛ v letech 1919 aÏ 2002*

Ukazatel 1957 1935 1958 1959 1948 1987 1990 1988 1978 1989

Celkov˘ poãet sÀatkÛ 138 147 163 179 197 470 463 451 446 433
Hrubá míra sÀateãnosti v Pfierovû 5,5 6,5 6,3 6,6 9,3 9,1 8,9 8,7 9,5 8,3

Stfiední stav obyvatel v Pfierovû 25170 22474 25791 27265 21215 51789 51978 51746 46884 51913

* nezafiazené roky 1945 a 1946, za které nejsou údaje k dispozici

Pfiedstavte si, Ïe jste se ocitli
v Pfierovû zhruba o století mlad‰ím
a Ïe jste si vy‰li po cestû mezi hfibi-
tovy do polí. Nedaleko polní cesty
jste uvidûli dlouh˘ a hlubok˘ úval,
o kterém vám nûkdo fiekl, Ïe se
jmenuje Slan˘ dÛl. Pfiekvapilo by
vás to? Vyptávali byste se, jak k to-
mu zvlá‰tnímu pojmenování pfii-
‰el? Pokud ano, usly‰eli byste od
místních zajímavé vyprávûní:

To bylo v tûch dobách, neÏ zaãa-
la jezdit Ïeleznice. V‰echno zboÏí
tenkrát po cestách dopravovali for-
mani a jezdili i tou cestou mezi
hfibitovy. Samozfiejmû to tenkrát
nebyla jen tak nûjaká polÀaãka, ale

dÛleÏitá silnice, kterou se jezdilo
„na polskou stranu“.

Jednou takhle pfied Vánoci do-
stali ve velké zájezdní hospodû na
·ífiavû zprávu, Ïe pfiijedou formani
s tfiemi páry koní a velk˘m nákla-
dem soli a Ïe
budou v Pfiero-
vû nocovat. 

V hospodû
tedy nachystali
v‰echno potfiebné a ãekali hosty. Je-
nomÏe formani s nákladem soli ne-
pfiijeli. Pfie‰ly vánoãní svátky, mi-
nuly i Hromnice, ale formanÛ se na
·ífiavû nedoãkali. Nikdo o nich nic
nevûdûl, nikdo je nevidûl, nikdo

o nich nesly‰el. Jako by se do zemû
propadli.

Pak z Beãvy ode‰ly ledy, sníh roz-
tál a koneãnû pfii‰lo jaro. Toho dne,
kdy sedláci vy‰li prvnû obhlédnou,
kdy budou moci vyjet na svá pole,

dozvûdûli se
na ·ífiavû stra-
‰livou zvûst -
v úvalu u Pol-
ské cesty leÏí

rozbité vozy a mrtvoly lidí a koní!
Brzy se zjistilo, jaké ne‰tûstí se tam
stalo. Úval, kter˘ byl od de‰tivého
podzimu naplnûn˘ vodou, se za
zimních mrazÛ pokryl ledem a pak
zapadal snûhem. Formani v snûho-

vé vánici zabloudili a sjeli z cesty,
ale led neunesl tíhu vozÛ pln˘ch so-
li, prolomil se a v‰ichni zahynuli.

Proto se tenkrát v ‰ífiavské hos-
podû formanÛ nedoãkali, a proto se
od té doby tomu ne‰Èastnému mís-
tu fiíká „Slan˘ dÛl“.

Tohle smutné povídání pfiipomí-

ná, Ïe ne‰tûstí nechodí po horách,

ale po lidech, a to i o svátcích.

A tak v‰em k VánocÛm i do nového

roku pfieji, aby nikdo nesjel z cesty

a kaÏd˘ dovezl ten svÛj náklad so-

li v pofiádku.

Karolin

Slan˘ dÛl
Pfierovské povídání
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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.)

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 V773 jiÏ v cenû
>stolní DVD-pfiehrávaã s dálkov˘m ovládáním

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.

s DPH28 490,-

Jak zdÛraznil místostarosta Zde-
nûk Boháã, toto centrum bude za-
stfie‰ovat v‰echny organizace sdru-
Ïující obãany s rÛzn˘m zdravotním
postiÏením, aniÏ by sebemen‰ím
zpÛsobem omezovalo jejich vlastní
ãinnost. V jeho prostorách mohou
v‰echny neziskové organizace, kte-
ré pÛsobí v oblasti péãe o handica-
pované obãany, prezentovat svoji
ãinnost, vystavovat své v˘robky
a mít i své poradenské dny, kdy mo-
hou poskytovat odborné informace
zdravotnû postiÏen˘m obãanÛm.
Zde záleÏí na vzájemné dohodû
a spolupráci jednotliv˘ch organiza-
cí, jak se bude ãinnost centra dále

Biologická stanice, Bezruãova 12,
Pfierov, nabízí volná místa v zájmo-
vém krouÏku Ornitologie.

âinnost v tomto krouÏku je vhodná
pro dûti od 6 let. NáplÀ aktivit tvofií
poznávání, odchyt a krouÏkování ptá-
kÛ. Vedoucím krouÏku je Jifií Polãák.
SchÛzky se konají kaÏdé úter˘ od 16
do 18 hodin v budovû Biologické sta-
nice. Víkendové a prázdninové exkur-
ze jsou zaji‰tûny v terénu okolí Pfie-
rova - Tovaãovû, Hulínû, Záhlinicích
i dal‰ích lokalitách. Pfiihlá‰ky a infor-
mace vám poskytnou zamûstnanci
Biologické stanice, Bezruãova 12,
Pfierov, tel. 581 735 009.

Nabídka

vyvíjet. Nepfiehlédnuteln˘m kladem
tûchto prostor právû z pohledu po-
tfieb handicapovan˘ch je samozfiej-
mû bezbariérov˘ pfiístup a blízkost
zastávky autobusu. Jak nás ujistil
Stanislav ·mahlík, pfiedseda pfie-
rovské poboãky Svazu tûlesnû po-
stiÏen˘ch, cestu do centra si na‰el
hned v prvních dnech po jeho otev-
fiení aÏ pfiekvapiv˘ poãet tûch, kte-
r˘m je urãeno. VÏdyÈ by bylo ‰koda
nevyuÏít sluÏeb, které centrum po-
skytuje v˘hradnû zdarma, vãetnû
moÏnosti práce s internetem.

„Po deseti letech snaÏení koneã-

nû tito na‰i spoluobãané dostali

dÛstojn˘ stánek. Je symbolické, Ïe

jejich úsilí v tomto smûru bylo ko-

runováno úspûchem právû letos,

protoÏe rok 2003 byl vyhlá‰en Ev-

ropsk˘m rokem zdravotnû postiÏe-

n˘ch. Otevfiení centra vychází ze

zámûru Programu souÏití ve mûs-

tû Pfierovû, kter˘ byl pfiijat Zastu-

pitelstvem mûsta Pfierova v ãervnu

2002,“ doplnil informace Zdenûk
Boháã.

·af

Handicapovaní obãané z Pfierova i jeho blízkého okolí zís-
kali koncem fiíjna nové prostory v Kainarovû ulici. Uvolnilo
je Mûstské informaãní centrum, které je pfiedtím vyuÏívalo
jako galerii. Tato funkãnost zÛstane zachována i do bu-
doucna, ale uÏ v˘hradnû k prezentaci a pfiípadnému prodeji
dûl zdravotnû postiÏen˘ch obãanÛ.

Informaãní centrum pro zdravotnû postiÏené

foto Jan âep
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Jednou z patnácti osobností Pfierova vyznamenan˘ch
28. fiíjna medailí J. A. Komenského je Mgr. Marie Vefimi-
fiovská. Cenu mûsta Marie Vefimifiovská získala za populari-
zaci a rozvoj sokolského loutkáfiství v Pfierovû.

Narodila se 7. 5. 1945 v Pfierovû.
JiÏ v dûtsk˘ch letech se v loutkovém
divadle nauãila perfektnû vodit
a ovládat loutky. Po mal˘ch pauzách
se vÏdy k loutkáfiství vrátila a zÛsta-
la mu vûrná dodnes, kdy se tomuto
umûní vûnuje nejãastûji jako reÏi-
sérka. Na konci 80. let se stala prin-
cipálkou loutkového divadla Sokola
Pfierov, tohoto tak zvaného Divadél-
ka nad Beãvou.

Nelze opomenout zásluhy paní
Vefimifiovské pfii záchranû a obnovo-
vání loutkového divadla po povod-
ních v roce 1997. Rekonstrukce di-
vadla se za pomoci mûsta, mnoha
sponzorÛ i nad‰encÛ podafiila. Pfie-
dávání kulturního dûdictví prostfied-
nictvím klasick˘ch pohádek, rozzá-
fien˘ pohled mal˘ch divákÛ pfii
Ka‰párkovû vyprávûní - to je jistû ta
nejlep‰í odmûna pro paní Vefimifiov-
skou i cel˘ soubor loutkového di-
vadla.

Principálce loutkového divadla
jsme poloÏili nejen u pfiíleÏitosti je-
jího vyznamenání, ale souãasnû i za-
hájení leto‰ní sezony v divadélku
Ka‰párek nûkolik otázek.
Zmínila jste se, Ïe práce s loutkami
má ve va‰í rodinû jiÏ tradici. MÛÏe-
te nám povûdût, kam aÏ sahají její
kofieny?

Zakladatel loutkového divadla
v Pfierovû byl Josef Hornek. Je otcem
mojí tety, a tak jsme v jakémsi vzdá-
lenûj‰ím pfiíbuzenském vztahu. Do
loutkového divadla chodili hrát té-
mûfi v‰ichni moji rodinní pfiíslu‰ní-
ci, mÛj bratr Franti‰ek Vodica, sest-
fienice Eva âerná, její dcera Kvûta.
Loutkoherectví „chytilo“ i obû moje
dcery Janu a Evu. MÛj muÏ Jifií sice
nehraje, ale pomáhá drobnostmi
a pfiedev‰ím trpûlivû sná‰í ve‰keré
starosti spojené s touto amatérskou
fieholí. Chtûla bych v‰ak zdÛraznit,
Ïe je tfieba zahrnout do rodinného
divadelního kruhu v‰echny ty, ktefií
pfiekroãí práh loutkového divadla
s dobr˘mi úmysly a jsou nápomocni
jeho chodu.
Pfierovské loutkové divadlo není me-
zi ostatními na ãeské scénû Ïádn˘m
nováãkem...

Loutkové divadlo datuje dobu své-
ho vzniku jiÏ do roku 1915, kdy jako
domácí loutková scéna br. Josefa
Horneka zaãalo hrát pro vefiejnost.
Od roku 1919 mûlo svá pfiedstavení
v dnes jiÏ zru‰ené Základní ‰kole Pa-
lackého a od roku 1936 v nové bu-
dovû sokolovny vznikla scéna dle ná-

vrhu dr. Jana Malíka, a to pfiiprave-
nému speciálnû pro na‰i sokolovnu.
Na svou dobu ‰lo o smûlou kon-
strukci a divadlo patfiilo k nejv˘-
znamnûj‰ím moderním loutkov˘m
scénám aÏ do roku 1997, kdy bylo té-
mûfi úplnû zniãeno pfii povodni. Po
obnovû divadla se v roce 2000 otev-
fiela nová podoba kamenného diva-
dla vycházející z pÛvodních prostor
a zároveÀ návrhÛ scény vyhovujících
zdej‰ímu pojetí hry, na které jsou
Pfierov‰tí zvyklí, to znamená s dÛra-
zem na ozvuãení a osvûtlení scény
pfieváÏnû s marionetami vodûn˘mi
z mÛstkÛ.

ZdÛrazÀujete, Ïe vyznamenání jste
nedostala pouze za svou osobní prá-
ci pro loutkové divadlo, ale je oce-
nûním v‰ech ãlenÛ souboru. Kdo
v souãasné dobû tvofií kolektiv lout-
kohercÛ a mÛÏete se zároveÀ zmí-
nit i o v‰ech dal‰ích, ktefií se podí-
lejí na tom, Ïe v urãenou hodinu
nedûlního odpoledne se otevfie opo-
na divadélka a postaviãky loutek oÏi-
jí v rukou sv˘ch vodiãÛ?

Ansámbl tvofií amatér‰tí herci nej-
rÛznûj‰ích profesí, najdete mezi ná-
mi ãí‰níka, zdravotní sestru, dûlní-
ka, úfiedníka, uãitele a studenty,
dÛchodce, ale i nezamûstnané. Uãi-
telé tvofií, tak jako tomu bylo vÏdy
i v minulosti, „gró“ divadla - máme
mezi sebou ‰est uãitelek.

KaÏdá sezona pfiiná‰í zmûny, na‰e
ãinnost je dobrovolná. Pfiihlásit se
mÛÏe kaÏd˘, upozorÀuji v‰ak, Ïe za
práci v amatérském souboru nebere
Ïádn˘ z nás finanãní hotovost. Na‰e
„práce“ je ãasovû nároãná, hrajeme

od Du‰iãek do Velikonoc s mal˘mi
obmûnami pravidelnû dvû pfiedsta-
vení v nedûli ve 14 a v 16 hodin
a k tomu si pochopitelnû pfiipoãítej-
te hodiny zkou‰ení a vlastní pfiípra-
vy na vystoupení...
Jak˘mi kritérii se fiídíte pfii v˘bûru
her své programové nabídky?

Dáváme pfiednost klasick˘m po-
hádkám, které se v na‰í nabídce ve
tfií aÏ pûtilet˘ch intervalech opakují,
vÏdyÈ dûti odrÛstají... VÏdy se snaÏí-
me pfiijít s premiérou nebo nacviãí-
me hru, kterou jsme ãasto neopako-
vali ãi je nároãná na pfiípravu. Pojetí
her modernizujeme, archaické slov-
ní v˘razy upravujeme. Pohádku
zkracujeme na srozumitelnou míru
ãasovou, ke zrychlení dûje pouÏívá-
me pojízdnou scénu - k tomu nám
slouÏí dva vozíky a tfietí scéna mÛÏe
b˘t za chodu pfiestavûna. VyuÏíváme

i hry na pfiedscénû se zataÏenou ma-
lou oponou, ãi povídání Ka‰párka
nebo klasického vypravûãe. Pro pest-
rost mÛÏe b˘t vypravûãem i Ïiv˘ he-
rec. Pfienesením moravské ãásti
loutkáfisk˘ch letnic i sokolské pfie-
hlídky, které jsou obû celostátní ak-
ce, do Pfierova získáváme pfiehled
a zku‰enosti, jeÏ mÛÏeme vyuÏít na
na‰í scénû.
Loutkáfisk˘ soubor Ka‰párek patfií
mezi amatérské soubory. Kde získá-
váte peníze na svÛj provoz?

Na‰ím hlavním garantem je mûs-
to, které nám letos finanãnû pfiispû-
lo na uspofiádání celostátní v˘stavy
loutek a kulis v pfierovském zámku.
V˘stava se uskuteãnila v malé galerii
Muzea Komenského za nemalého
pochopení a pomoci fieditele muzea
PhDr. Franti‰ka H˘bla a dal‰ích pra-
covníkÛ muzea. Mûsto rovnûÏ fi-
nanãnû podporuje obû uÏ jmenova-
né celostátní pfiehlídky, ãehoÏ si
nesmírnû váÏíme. Dotace získané

z grantového programu vypisované-
ho kaÏdoroãnû mûstem nám umoÏ-
Àují pfiípravu hudebních i filmov˘ch
dokumentárních projektÛ, které
uskuteãÀujeme ve spolupráci s Ka-
belovou televizí ãi pfierovsk˘mi hu-
debními profesionály. To pochopitel-
nû vede k propagaci na‰í ãinnosti.
Mezi mnoh˘mi soukrom˘mi spon-
zory, kter˘m dûkujeme za nezi‰tnou
pomoc, se opakovanû objevuje pan
Tiefenbach, starosta Jindfiich Va-
louch a místostarosta Jifií Lajtoch.
Podûkování patfií i firmám, které
nám pfiispívají nejen finanãnû, ale
i vûcn˘mi dary. Z celostátních zdro-
jÛ mÛÏeme podûkovat za finanãní
pfiíspûvek âeské obci sokolské Pra-
ha. NemÛÏu opomenout, Ïe samo-
zfiejmû jedním z hlavních finanãních
zdrojÛ, je vstupné na‰ich pravidel-
n˘ch náv‰tûvníkÛ.
Jsem si jista, Ïe nejvût‰í odmûnou
je vám radost a spokojenost dût-
sk˘ch divákÛ. Pfiece jenom bych se
ale chtûla zeptat, kterého z ’oficiál-
ních‘ ocenûní si nejvíce povaÏujete?

Velmi si váÏíme ocenûní, kterého
se loutkovému divadlu dostalo od
mûsta, medaile J. A. Komenského.
Z nespoãetn˘ch kolektivních úspû-
chÛ v minulosti dosaÏen˘ch na pfie-
hlídkách a reprezentaci jak u nás, tak
i v zahraniãí, se jen tûÏko vybírá - v˘-
ãet je dlouh˘. Chtûla bych alespoÀ
jmenovat poslední ocenûní, která zís-
kali ãlenové na‰eho souboru na celo-
státní pfiehlídce Sokolsk˘ch loutko-
v˘ch divadel. Za dlouholetou ãinnost
v pfierovském loutkovém divadle by-
la ocenûna Mgr. Eva âerná, Jan Ku-
ãera a stejného vyznamenání - od-
znaku Matûje Kopeckého - se dostalo
i mnû. Pfii této pfiíleÏitosti byla doda-
teãnû ocenûna diplomem i Eva Pun-
ãocháfiová za obûtavou pomoc pfii zá-
chranû na‰eho divadla po povodni
pfied ‰esti lety.
A na závûr na‰eho povídání se po-
chopitelnû musíme zeptat na va‰e
plány v nastávající sezonû.

Prvním poãinem leto‰ní sezony je
na‰e úãast na âechovû Olomouci,
kam jsme byli vybráni na základû do-
poruãení prof. Jifiího Jaro‰e, prof.
Václava Le‰tiny a Mgr. ·tûpána Filcí-
ka z IPOSu ARTAMA Praha se hrou
Kocour v botách. JiÏ druhou nedûli
v listopadu jsme otevfieli sezonu po-
hádkovou hrou Popelka. Repertoár
stfiídáme vÏdy po ãtyfiech nedûlích -
tedy po osmi pfiedstaveních. Dal‰í
pohádkou je‰tû v závûru leto‰ního
roku, která vystfiídá Popelku, bude
âerven˘ kvíteãek.

Nejv˘znamnûj‰í událostí, jeÏ na-
‰e loutkové divadlo organizuje a na
kterou se cel˘ soubor velmi tû‰í,
bude celostátní pfiehlídka Loutkáfi-
sk˘ch letnic v kvûtnu 2004; ty jsou
nejvy‰‰ím stupnûm celorepubliko-
v˘ch pfiehlídek amatérsk˘ch sou-
borÛ.

Eva ·afránková

Mgr. Marie Vefimifiovská
a loutkové divadelnictví

foto Jan âep

Z GALERIE
VYZNAMENAN¯CH
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V˘znamné v˘roãí jedné z nejstar‰ích amatérsk˘ch kapel na‰e-
ho mûsta nás pfiivedlo k rozhodnutí vûnovat v tomto ãísle pro-
stor i dal‰í osobnosti ocenûné medailí J. A. Komenského -
Ing. Otakaru Smejkalovi, pod jehoÏ vedením Academic Jazz Band
45 let sbírá ocenûní nejen na na‰ich, ale i na mezinárodních pó-
diích pfii pfiíleÏitosti rÛzn˘ch hudebních festivalÛ a setkání.

Ing. Otakar
Smejkal se na-
rodil 10. ãerv-
na 1942 v Pfie-
rovû. V dobû
sv˘ch studií na
pfierovském
gymnáziu se
stal v roce

1958 jedním ze zakládajících ãlenÛ
studentského orchestru Dixieland
XI.A, pozdûji pfiejmenovaného na
Academic Jazz Band Pfierov. Jeho zá-
sluhou se informace o na‰em mûstû
dostávaly k milovníkÛm dobré jaz-
zové muziky ve státech témûfi celé
Evropy.

Academic Jazz Band (dále AJB) se
pod vedením Otakara Smejkala nepo-
chybnû zaslouÏil o propagaci na‰eho
mûsta v oblasti kultury. V loÀském
roce Otakar Smejkal ukonãil ãinnost
kapelníka souboru, ale ãlenem or-
chestru samozfiejmû zÛstává dál.

U pfiíleÏitosti pfiipravovaného v˘-
roãního koncertu Academic Jazz Ban-
du nejprve struãná rekapitulace jeho
minulosti.

Jak uÏ jsme uvedli, vznik této ka-
pely je spojen s rokem 1958, kdy nû-
kolik studentÛ jedenácté tfiídy pfie-
rovského gymnázia zaloÏilo orchestr
s názvem Dixieland XI.A. Velmi rych-
le hudebnû zapálení chlapci upoutali
poroty tehdej‰ích soutûÏí tvofiivosti
mlad˘ch a jiÏ poãátkem 60. let se
s kapelou podívali i za západní hrani-
ce na‰í vlasti - do Belgie a tehdej‰í Ju-
goslávie. Jejich nahrávky se zaãaly ob-
jevovat i v rádiu a televizi. Nov˘ název
Academic Jazz Band, kter˘ pfietrvává
do souãasnosti, si dala kapela v roce
1966. V následujících letech pocho-
pitelnû kapela mûnila své personální
i nástrojové obsazení a zamûfiila se na
interpretaci rozmanité ‰kály stylÛ
a jazzov˘ch ÏánrÛ od dixielandu aÏ po
velkokapelov˘ swing.

A jak vzpomíná na poãátky or-
chestru jeho aÏ do nedávné doby ka-
pelník Otakar Smejkal?

Pfied 45 lety, kdyÏ mnû a m˘m spo-
luÏákÛm bylo patnáct ‰estnáct let,
jsme se mnozí stali pfiívrÏenci dixie-
landu. Nepropadli jsme ani rokenro-
lu, ani tehdy módnímu tichomofiské-
mu folkloru a své hudební pfiesvûd-
ãení jsme brali jako ostr˘ protiklad
k pfiíznivcÛm Karla Vlacha, Krabu
a bigbandÛ obecnû. Zaãali jsme tedy
hrát dixieland.

Snaha dûlat nûco jiného byla pak
pozdûji motorem pro zmûny reperto-
árové, stylové a personální. Dne‰ní

nástrojové obsazení, dne‰ní image je
z mnoha stran vyhovující jak z hle-
diska velikosti orchestru a barevnos-
ti zvuku, tak i z hlediska historické-
ho zamûfiení, které se dnes vyskytuje
velmi fiídce.

Kdo vedle vás ze zakládajících ãle-
nÛ zÛstal kapele vûrn˘ a budeme ho
sly‰et na prosincovém koncertu? Ja-
ká je vlastnû fluktuace ãlenÛ kapely?

Ze zakládajících ãlenÛ uÏ jsem
dnes pfies deset let v kapele sám. Nic-
ménû na koncertû si zahrají kromû
dne‰ních ãlenÛ i nûktefií b˘valí. Ze za-
kladatelÛ to bude Ing. Franti‰ek Men-
‰ík, z tûch dal‰ích Ing. Karel Jaãko,
Miroslav Smolka a Ladislav VojkÛvka.
Na koncertu se pak uvidíme i s dal‰í-
mi. Nebudou to nepfiehledné fiady,
protoÏe  zmûn v obsazení bylo za ta
léta relativnû málo. Rád bych pfii této
pfiíleÏitosti zmínil dal‰í jména. Skoro
ãtyfiicet let v orchestru pÛsobí dr. Ka-
rel Sekera a Josef âernock˘. Obrov-
ské zásluhy na chodu AJB mûl a má
manaÏer Franti‰ek Bulant, na aran-
Ïování kromû tûch nejstar‰ích ãlenÛ
se podíleli v na‰í bigbandové éfie
Ing. Milan Svozil a dr. Vladimír âech.
Mezi tahouny ve v‰ech oblastech pat-
fiil desítky let mÛj jiÏ zesnul˘ spolu-
Ïák Jifií Lakom˘. A to jmenuji jen nû-
které.

Nepfiiná‰í s sebou problémy gene-
raãní rozdíly mezi hudebníky, aÈ uÏ
ve v˘bûru repertoáru, hudebním po-
jetí, tak i v manaÏerském pfiístupu ke
koncertní ãinnosti?

Kupodivu nepfiiná‰í, nejvût‰í pro-
blém je jinde. PÛvodnû tfiídní kolek-
tiv se ãasem transformoval do kolek-
tivu PfierovákÛ a dnes na skupinu lidí
ze ‰ir‰ího okolí Pfierova. Napfiíklad
kapelník Herbert Novotn˘ je pfiespol-
ní a ‰éf saxofonové sekce Miroslav
·i‰ka je fieditelem kromûfiíÏské kon-
zervatofie. Pfierováci jsou ale stále ve
vût‰inû. M˘m pfiáním je, aby AJB dál
pÛsobil i bez mé osoby. Fascinuje mû
napfiíklad nápis Koncert ke 100. v˘-
roãí PSMU.

V prÛbûhu své ãinnosti kapela po-
chopitelnû procházela urãit˘m v˘vo-
jem, se kter˘m byla spojena i zmûna
jazzov˘ch ÏánrÛ. Zmínil jste se, Ïe
v˘znamnou etapu znamenala polovi-
na 80. let. MÛÏete nám k tomu po-
vûdût nûco blíÏe?

V tûchto letech se obsazení or-
chestru ustálilo do dne‰ní podoby
a kapela se zamûfiila na tak zvan˘ ra-
n˘ swing. Ten je jak˘msi pfiechodn˘m
obdobím mezi tradiãním jazzem a pl-
nokrevn˘m swingem.

Pfiíznivce kvalitního jazzu bude
pochopitelnû zajímat program va‰e-
ho v˘roãního koncertu. MÛÏete se
zmínit i o sv˘ch hostech?

Na na‰em jubilejním koncertu bu-
de mít prostor i nûkolik dal‰ích spfiíz-
nûn˘ch a s AJB nûjak svázan˘ch ka-
pel. Pánové z Old Time Jazz Bandu
tvrdí, Ïe jejich kapela je je‰tû o rok
star‰í neÏ na‰e. Patrnû je to pravda.
Jsou to na‰i dlouholetí soupefii na
soutûÏních pfiehlídkách i partnefii na
festivalech. A navíc jejich b˘val˘ ka-
pelník Dr. Jifií Sedláãek pochází z Pro-
senic. Dixieland, respektive tradiãní
jazz, hrají na rozdíl od nás dosud.

Jestli se nem˘lím, Pavel Novák po-
prvé zpíval v televizi jako host právû

s na‰í kapelou - písniãku s názvem
Virginia.

KdyÏ jsme my zaãínali, bylo na‰í sna-
hou se moci nûkde prezentovat. To by-
lo tehdy a i dnes je velmi obtíÏné a dát
nové kapele, v tomto pfiípadû Sagitta-
riu, tuto moÏnost povaÏuji za chvály-
hodné a kolegiální. Zvlá‰È kdyÏ s nimi
hraje mimo místostarosty Ing. Martina
Kuãery i ná‰ bubeník Radek HrÛza.

Pfii pfiíleÏitosti va‰eho ocenûní
a zároveÀ 45. v˘roãí Academic Jazz
Bandu je na místû dát fale‰n˘ ostych
stranou a pochlubit se...

Za první úspûch kapely by vlastnû
bylo moÏné povaÏovat hned na‰e prv-
ní vystoupení pfied 45 lety na ‰kolní
„jolce“. V anketû divákÛ o nejlep‰í v˘-
kon nedal nikdo hlas nikomu jinému
neÏ Dixielandu XI.A. Tak jsme si ten
název na dlouhá léta nechali.

Následující vítûzství v celostátních
amatérsk˘ch pfiehlídkách a na Jazz-
univerziádách pro nás znamenala
otevfiení dvefií do rozhlasu, televize
a na zahraniãní pódia. Tam jsme re-
prezentovali jako amatér‰tí jazzmani
nejen âeskoslovensko, ale i cel˘ V˘-
chod. To byl ná‰ úspûch, jak jej chápu
já. Dal‰ím úspûchem z jiného pohle-
du je CD z r. 1989 vydané ve Freibur-
gu. Kromû Academic Jazz Bandu je
na tomto sampleru Stephan Grapelli,
Cab Calloway a Dizzy Gillespie United

Nation All Stars Orchestra. To je
opravdu vynikající spoleãnost. A není
téÏ úspûchem, jestliÏe kapela vÛbec
funguje tak dlouho?

Na místû je nastínit i umûlecké
plány kapely v nejbliÏ‰ích letech...

O plánech se nechci zmiÀovat. Ka-
pelnictví jsem pfiedal pfied rokem prá-
vû proto, aby dal‰í zámûry a strategie
uÏ dûlali ti o 30 let mlad‰í neÏ já. Pro
mû prioritou kdysi dávno byla „ãest
a sláva“ a s tím spojená moÏnost zís-
kat v˘jezdní doloÏku. To uÏ dnes ur-
ãitû neplatí.

Panu Otakaru Smejkalovi i Acade-
mic Jazz Bandu pfiejeme i v budouc-
nu hodnû nad‰en˘ch posluchaãÛ.

Eva ·afránková

Ing. Otakar Smejkal a pfierovsk˘ Academic Jazz Band

Dixieland XI.A - Otakar Smejkal stojící první zleva

SloÏení kapely tvofiili stejnû jako
dnes tfii hráãi na saxofony ãi klarine-
ty a stejn˘ poãet hudebníkÛ v ÏesÈové
sekci kapely. To si nutnû vyÏádalo
soustfiedit kolem sebe muzikálnû
a technicky zdatné hudebníky. Pfied
45 lety jsme byli v‰ichni amatéfii na
100 %. Nikdo z nás neabsolvoval ani
celou hudební ‰kolu. Dnes tvofií vût-
‰inu bandu ãlenové s hudebním vzdû-
láním získan˘m na konzervatofii i v˘‰.

Na co se zamûfiujete ve svém sou-
ãasném repertoáru?

Repertoár dne‰ka vychází zejména
z hudby 20. let v USA, budeme-li to
více konkretizovat, pak z Harlemu.
V té dobû, které se fiíká „jazzov˘ vûk“,
tam na ‰piãce byly orchestry Duka El-
lingtona, Fletchera Hendersona, Mc-
Kinney’s Cotton Pickers a dal‰í. A to
jsou právû prameny k na‰emu reper-
toáru a vzory pro ná‰ hudební v˘raz.
DÛraz klademe na kolektivní formu,
sólisty jsou vlastnû v‰ichni. TûÏi‰tûm
jsou orchestrální skladby a zpûv je
pouze doplÀujícím momentem, stej-
nû jako tomu b˘valo i v jazzové mi-
nulosti. Dnes v kapele neplatí, Ïe no-
v˘m ãlenem se stane jazzofil. My
star‰í jsme byly jazzmani z pfiesvûd-
ãení, pro ty mlad‰í je na‰e hudba jen
málo známou historií, se kterou se
teprve dÛkladnûji seznamují. Je to
dobfie nebo ‰patnû? Nevím.
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Muzeum Komenského v Pfierovû
chce sv˘mi akcemi pofiádan˘mi v prÛ-
bûhu prosince pomoci navodit vá-
noãní atmosféru a poskytnout moÏ-
nost kaÏdému, aby si alespoÀ na
chvíli vydechl v pfiedvánoãním shonu
a nechal se oslovit kouzlem Vánoc. 

Svou vánoãní nabídku zahájí pfie-
rovské muzeum jiÏ v pfiedveãer svát-
ku sv. Mikulá‰e. V pátek 5. prosince
se v 15 hodin rozezní ve slavnostní sí-
ni pfierovského zámku struny kytary
·tûpána Raka, kter˘ spolu s Alfrédem
Strejãkem vystoupí s programem Vá-
noãní rozjímání. Do vstupného, kte-
ré ãiní 60 Kã, je zahrnuta i podve-
ãerní prohlídka v˘stavy Já bych rád
k Betlému...

Muzeum Komenského prezentu-
je jiÏ tradiãnû biblick˘ vánoãní pfií-
bûh formou v˘stavy v ãeské vánoãní
tradici vÏit˘ch a oblíben˘ch betlémÛ,
které patfií vedle nazdobeného stro-
meãku k neodmysliteln˘m symbo-
lÛm vánoc.

Poãátek tradice je spojován se jmé-
nem sv. Franti‰ka z Asisi (1182-1226),
kter˘ pfied Vánocemi roku 1223 po-

stavil v lesní jeskyÀce nedaleko Gre-
ccie v Umbrii prosté jesle vystlané se-
nem. Biblick˘ pfiíbûh pak ztvárnily Ïi-
vé bytosti a zvífiata. U tohoto Ïivého
betléma slouÏil o ‰tûdroveãerní noci
m‰i. V ãesk˘ch zemích uvedli bet-
lémskou tradici do Ïivota ve 2. polo-
vinû 16. století jezuité. První kostelní
jesle v ãesk˘ch zemích byly postave-
ny o Vánocích v roce 1562 v kostele
sv. Klementa v Praze. Prostfiednic-
tvím jezuitÛ se zvyk rychle ‰ífiil. JiÏ
v roce 1569 je doloÏen betlém v Olo-
mouci. Po urãité stagnaci zpÛsobené
tfiicetiletou válkou se betlémy roz‰í-
fiily i do svûtského prostfiedí. Nejdfií-
ve do zámeck˘ch sídel a sídel niÏ‰í
‰lechty. Od 1. poloviny 18. století bûÏ-
nû slouÏily jako vánoãní v˘zdoba
i v mû‰Èansk˘ch domácnostech. K je-
jich zlidovûní do‰lo na konci 18. sto-
letí v souvislosti s josefínsk˘mi re-
formami, které vykázaly betlémy
z kostelÛ. Betlémsk˘ pfiíbûh byl zvlá‰-
tû lidovému prostfiedí velmi blízk˘
a odtud pramenila touha po jeho do-
mácím ztvárnûní. Tradice betlémáfi-
ství je Ïivá dodnes.

Vánoce na zámku Ústfiedním exponátem mu-
zejní v˘stavy je velk˘ betlém
Bedfiicha Zbofiila ze Sázavy,
kter˘ od roku 1997 vyfiezává
svÛj betlém pro pfierovské
muzeum. Tento fiezbáfi-samo-
uk, vyuãen˘ skláfi, s v˘tvarn˘m
cítûním a smyslem pro krásu,
tvofií ze dfieva pro radost a pro
potû‰ení. Pracuje s lipov˘m
dfievem. Sv˘m dílkÛm, i pfie-
sto, Ïe jim ponechává pÛvod-
ní, pfiirozen˘ vzhled syrového
dfieva, bez pouÏití barev, doká-
Ïe vdechnout Ïivot s napros-
tou pfiirozeností a vûrohod-
ností. KaÏdá figura má svÛj
osobit˘ kolorit, vyzafiuje z ní
lidská pfiesvûdãivost a pÛsobi-
vost. Bedfiich Zbofiil vûnuje
svému betlému kaÏdou vol-
nou chvilku. Roãnû dokáÏe vytvofiit
pût aÏ sedm nov˘ch figur o velikosti
kolem 30 centimetrÛ, pfiípadnû i sku-
piny figur. Soubor, kter˘ je uloÏen ve
sbírkách pfierovského muzea, dosahu-
je v souãasné dobû jiÏ více jak 80 figur.

Pozornost náv‰tûvníka upoutá
i velk˘ betlém zapÛjãen˘ pro pfierov-
skou v˘stavu z Mûstského muzea
a galerie v Hranicích.

V˘stava je doplnûna o ukázky dal-
‰ích betlémÛ z jiného materiálu a ji-
ného provedení a o ukázku zpÛsobu
zdobení vánoãních stromeãkÛ v lido-
vém a mûstském prostfiedí.

V˘stava Já bych rád k Betlému...,

instalovaná ve dvou v˘stavních sálech
pfierovského zámku bude otevfiena ve
stfiedu 3. prosince a potrvá do 26. pro-
since. Otevfiena bude dennû mimo
pondûlí vÏdy od 9 do 15 hodin.

V období adventu zazní na zámku
hudba je‰tû jednou. V úter˘ 16. pro-
since v 18 hodin probûhne ve slav-
nostní zámecké síni Koncertní veãer
vánoãní. Za klavír usedne Svûtlana
Petrova, aby svou hrou provázela zpûv
Sylvy Pivovarãíkové - soprán a Josefa
Krpce - tenor. Hudební záÏitek navo-
zující sváteãní vánoãní náladu bude
umocnûn veãerní prohlídkou v˘stavy
betlémÛ.

Milan Chumchal

Vánoce jsou Ïivou souãástí kulturního dûdictví a kaÏdá his-
torická doba je obohacuje o svÛj osobit˘ kolorit. To platí
i o souãasné dobû. Pfies v‰echny historické peripetie zÛstá-
vají vánoãní svátky i pro nás poutem vzájemného lidského
porozumûní, svátky lidské lásky. Jsou ãasem pln˘m radosti,
ale i nostalgie, ãasem vybízejícím k zastavení a zamy‰lení. 

Nejkrásnûj‰í vánoãní pfiání
je tradiãní vánoãní pohlednice.
UkaÏte sv˘m blízk˘m a znám˘m, Ïe Vám

na nich záleÏí a vûnujete jim vzpomínku

a chvilku ãasu pfii psaní vánoãní pohlednice.

âeská po‰ta Vám nabízí ‰irok˘ v˘bûr tûch

nejkrásnûj‰ích pohlednic s vánoãními motivy

a moÏnost získání vánoãní pohlednice

zdarma.

Krásné proÏití vánoãních svátkÛ

Vám pfiejí

zamûstnanci âeské po‰ty,

Obvodu Pfierov

Z vystoupení ·tûpána Raka a Alfréda Strejãka
v loÀském roce na pfierovském zámku (foto J. âep)

MoÏná, Ïe je znáte, moÏná jsou
to va‰i kamarádi a moÏná va‰i Ïáci.
Tomá‰ Zapletal a Ondra Bernkopf.
Nûkdy jsou trochu drzí, a mÛÏete
mít v˘hrady k jejich slovníku. A ta-
ky by mohli trochu
pfiidat v uãení. Pfied
dvûma tfiemi lety se
poflakovali po ulici
a dûlali lumpárny
jako vût‰ina hype-
raktivních klukÛ
v jejich vûku. A ná-
hle objevili nûco, co
je zaujalo. Byl to
videoklip, kde popr-
vé uvidûli tanec
zvan˘ break dance?
To nevíme, ale kaÏ-
dopádnû pfii‰li na
ÎiÏkovu ulici ã. 12 do Domu dûtí
a mládeÏe Atlas, kde má dlouhole-
tou tradici Taneãní ‰kola pod vede-
ním Alice Nevfielové. Dalo se dohro-
mady okolo deseti chlapcÛ a vznikl
nov˘ taneãní krouÏek Break dance.

Zpoãátku s nimi byla tûÏká práce,
ale nad‰ení a vÛle nûco dokázat je
neopustila. Dnes jsou v na‰em do-
mû dûtí krouÏky Break dance tfii
a mají pfies dvacet ãlenÛ. Letos na

jafie se na Mistrovství
republiky dva z nich,
Tomá‰ a Ondra, no-
minovali na Mi-
strovství svûta v Bré-
mách, které probûhlo
ve dnech od 12. do
16. listopadu. Gratu-
lujeme k úspûchu,
kter˘ je v˘sledkem
tvrdé dfiiny. Tomá‰
Zapletal v kategorii
juniorÛ obsadil krás-
né deváté místo z 33
startujících. A Ond-

ra Bernkopf vybojoval v hlavní ka-
tegorii z 38 startujících 17. místo.

Není to úÏasné, Ïe se drogou
tûchto mlad˘ch lidí stal tanec?

Alena Dûrdová,

fieditelka DDM Atlas

Proã nebyli Tomá‰
a Ondra ve ‰kole
aneb obyãejní kluci na mistrovství svûta

Tomá‰ Zapletal pfii tréninku
break dance
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30. 11. a 7. 12. • Pohádka Popelka
14., 21. a 28. 12. • Pohádka âerven˘
kvíteãek

LOUTKOVÉ DIVADLO

MùSTSK¯ DÒM
1. 12. v 19.30 hodin • Vánoãní kon-
cert orchestru Václava Hyb‰e
3. 12. v 19.30 hodin • Adventní pfií-
bûhy slavn˘ch houslí
8. 12. v 19.30 hodin • TITANIK
aneb Pravda o zkáze Titaniku - ko-
medie divadla F. R. âecha
10. 12. v 19.30 hodin • Ondfiej Ha-
velka, Melody Makers a sestry Havel-
kovy
13. 12. v 19 hodin • StuÏkovací ples
Obchodní akademie Pfierov
15. 12. v 19.30 hodin • Vánoãní
koncert Pavly Bfiínkové a Jana JeÏka
16. 12. v 19 hodin • Vánoãní speciál
skupiny Screamers
17. 12. v 19.30 hodin • Academic
Jazz Band - koncert k 45. v˘roãí, host
Pavel Novák
21. 12. v 19 hodin • Vánoãní koncert
JoÏky âerného
Pfiedprodej - vchod z námûstí TGM,
pondûlí aÏ pátek 8.00-16.30 hodin, te-
lefon 581 217 596, 581 215 100,
www.acein.cz/mdprerov

7. 12. • Duha Klub DlaÏka ve spolupráci
s âesk˘m klubem ringa pofiádá Halové me-
zinárodní mistrovství âeské republiky RIN-
GO - podrobné informace na www.dlazka.cz

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

Budova pfierovského zámku
otevfieno stfieda, sobota, nedûle

9-17 hodin (v prosinci jsou

z technick˘ch dÛvodÛ stálé expozice

muzea uzavfieny)

V˘stava
3. - 26. 12. • Já bych rád k Betlému…

Koncerty
5. 12. • ·tûpán Rak, Alfréd Strejãek:
Vánoãní rozjímání (15 hodin)
16. 12. • Koncertní veãer vánoãní -
klavír: Svûtlana Petrova, soprán: Syl-
va Pivovarãíková, tenor: Josef Krpec -
zaãátek v 18 hodin

Dal‰í akce
11. 12. • Prezentace vzdûlávacího
CD-ROM Mapy Moravy ze 16.-18.
století - 14.30 hodin, Korvínsk˘ dÛm

Podzimní cyklus pfiedná‰ek
„Muzejní úterky“

zaãátky vÏdy v 17 hodin,

Horní nám. ã. 31, tzv. Korvínsk˘ dÛm

2. 12. • Oldfiich Fiala: Lubomír
Pleva a foukací harmonika

Moravská ornitologická stanice
pondûlí aÏ pátek 8-16 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 • PROSINEC 2003

VÝJIMKY (dětský i krytý)
SO 13. 12. 10 - 12, 13.30 - 19
PO 22. 12. 12 - 20
ÚT 23. 12. 12 - 20
ST 24. 12. 10 - 14
ČT 25. 12. 13 - 18
PÁ 26. 12. 10 - 18
ÚT 30. 12. 12 - 20
ST 31. 12. 10 - 14
ČT 1. 1. 2004 13 - 18

VÝJIMKY
sauna
24. - 26. 12. 2003 a 1. až
2. 1. 2004 • ZAVŘENO!
31. 12. 03 • 13 - 18

BIO-V, masáÏe, aj.
24. 12. 2003 až 4. 1. 2004
• ZAVŘENO!

Rekondiãní stoly
22. - 23. 12. • 7.30 - 15
24. 12. 2003 až 4. 1. 2004
• ZAVŘENO!

Lázně 24. 12. 2003 až
11. 1. 2004 • ZAVŘENY!

VÝJIMKY: ve dnech 22. 12. a 23. 12. 2003 otevřeno 7- 15 hodin!

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

Pondělí zavřeno 6.30 - 7.30 13.30 - 15

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

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

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

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

Sobota 10 - 20 10 - 20

Neděle 10 - 18 10 - 18

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

Pondělí 15 - 21 (společná, jen v párech) 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) 16 - 20 (i protiproud) 10 - 18
Sobota 13 - 18 (lichá - muži, sudá - ženy) zavřeno zavřeno
Neděle 13 - 18 (muži) zavřeno zavřeno

2. 12. • SchÛzka turistÛ Vinary-Na
Skalce ve 14 hod. odj. A13.15 hod.
MHD ã. 2 nebo pû‰ky (Mikulá‰ská)
4. 12. • Pfierov - Vinary - Pfierov -
12 km, ved. Î. Zapletalová, odch. 8.30
hod. - sraz lávka U Tenisu
6. 12. • Hranice - Velká - Kunzov -
Uhfiínov - Pot‰tát - 18 km, ved. J.Sed-
láková, odj. 7.20 hod.
9. 12. • SchÛzka turistÛ Rokytnice-
Vrbovec ve 13.30 hod. - odj. 13.00 hod.
- sraz na nádraÏí âD
11. 12. • Vycházka do neznáma - 10

km, ved. M. Kauer, 10.00 hod. sraz
u Sokolovny
13. 12. • DomaÏelice - Lí‰ná - Dobr-
ãice - H. Mo‰tûnice - Pfierov - 20 km,
ved. Ing. M. âasta, odj. A8.00 hod.
18. 12. • Prosenice - Lazníky - Sta-
mûfiice - Veselíãko - 13 km, ved.
M. Kauer, odj. 9.30 hod.
20. 12. • Zimní vycházka - 14 km,
ved. M. DoleÏalová, odch. 8.30 hod. -
sraz u Sokolovny
30. 12. • Bystfiice p. H. - Sv. Host˘n
- Bystfiice p. H. - 12 km, ved. J. ·vec,
odj. 8.10 hod.

2. 12. • V˘roãní schÛze - restaurace
Zlat˘ hrozen, ved. T. Beránek, zaã.
18.30 hod.
6. 12. • Mikulá‰ská - v˘let do nezná-
ma & merenda, ved. T. Beránek, sraz
9.30 Sokolovna; pû‰í, kultura

13. 12. • Vsacké vrchy: Bumbálka -
SoláÀ - RoÏnov - 32 km, ved. J. Bal-
cárek; odj. bus 7.08; bûÏky
20. 12. • Host˘nské vrchy: Host˘n -
Troják - Lazy - Valmez - 32 km, ved.
J. Balcárek ml., odj. bus 7.23; bûÏky
26. 12. • ·tûpánská jízda - trasa bu-
de upfiesnûna dle snûhov˘ch podmí-
nek, 20 km; ved. T. Beránek; vlak bu-
de upfiesnûn dle trasy; bûÏky
28. 12. • Host˘nské vrchy: Host˘n -
Troják - BaÈková - Vizovice - 35 km;
ved. M. Bezdûk; odj. vlak 7.23; bûÏky

31. 12. ve 14 hodin
Silvestrovská plavecká

show na BeãvûPosledním závodem atletÛ v roce 2003 bude opût Silvestrovsk˘ bûh
31. prosince. Na startu 26. roãníku u lávky u tenisu se sejdou v 10 hodin
v‰ichni ti, ktefií chtûjí zakonãit rok ve sportovním duchu. Závodit budou
juniofii, muÏi a veteráni nad 40 let. Pokud si budou chtít zabûhat i Ïeny,
nesetkají se s odmítnutím. V‰ichni zájemci se musí pfiihlásit nejpozdûji
do 9.30 hodin. Závod se pobûÏí za kaÏdého poãasí. Pofiadatelé se tû‰í na
úãast jak tradiãních, tak i ostatních, ktefií se bûhu zúãastní poprvé.

KLUB âESK¯CH TURISTÒ SK P¤EROV

Odbor KâT SK Pfierov
vysokohorská turistika

zavřeno!

SAUNA ZIMNÍ STADION
tel. 581 201 268

Koupel, zábal, masáž, perličková masáž:
pondělí až pátek 7 -18 hodin

LÁZNĚ BOCHOŘ
tel. 581 205 045

POZVÁNKA NA SILVESTROVSK¯ BùH

11. 12. • Beseda s ing. Hanou Patoã-
kovou - Procházka Florencií. Beseda
se koná ve ãtvrtek v 16.30 hodin v Kor-
vínském domû na Horním námûstí.

KLUB P¤ÁTEL
V¯TVARNÉHO UMùNÍ

Redakce Přerovských listů přeje

svým čtenářům příjemné prožití

vánočních svátků a do nového roku

hodně zdraví a spokojenosti

v prosinci je hrad uzavfien

HRAD HELF·T¯N

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

tel.: 581 209 353, 581 201 246

8. 12. v 10 hod. • Mikulá‰ské malování
7. 12. v 16 hod. • Vánoãní tancování
v Mûstském domû
22. 12. v 18.30 hod. • koncert Pfierov-
ského dûtského sboru v klubu SME pro
rodiãe a pfiátele sboru

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



1. - 3. 12. v 17.30 hod. • LOU-
PEÎ PO ITALSKU - USA, akã-
ní/krimi, titulky, premiéra. Na-
prosto dokonalá krádeÏ, ale... Re-
Ïie: F. G. Gray. Hrají: M. Wahl-
berg, Ch. Theronová, E. Norton.

1. - 2. 12. ve 20 hod. • UNDER-
WORLD - USA, akãní/thriller/sci-
fi/horor, titulky, premiéra. Vûãn˘
boj o moc. Pokud se vám líbí fil-
my jako Blade nebo Vrána, vítejte
doma. ReÏie: L. Wiseman. Hrají:
K. Beckinsale, S. Speedman,
S. Brolly.

4. - 10. 12 v 17.30 hod. a 4. aÏ
9. 12. ve 20 hod. • LÁSKA NE-
BESKÁ - Velká Británie, roman-
tická komedie, titulky, premiéra.
Nebesky romantická komedie nás
zavede do souãasného pfiedvánoã-
ního Lond˘na, kde se odehraje
pfiíbûh skládající se z mnoha nád-
hern˘ch milostn˘ch historek. Re-
Ïie: R. Curtis. Hrají: H. Grant,
L. Nelson, E. Thompson, R. At-
kinson.

11. - 17. 12. v 17.30 hod. a 11.
- 16. 12. ve 20 hod. • MASTER
AND COMMANDER: ODVRÁ-
CENÁ STRANA SVùTA - USA,
akãní velkofilm, titulky, premié-
ra. Na pozadí napoleonsk˘ch vá-
lek je rozehráno vzru‰ující do-
brodruÏství. ReÏie: P. Weir. Hrají:
R. Crowe, R. Stroh, P. Bettany.

18. - 23. 12. v 17.30 hod. • PR-
CI, PRCI PRCIâKY - SVATBA -
USA, komedie, titulky, premiéra.
Aneb vzru‰ující vyvrcholení Pr-
ciãkové ságy. ReÏie: J. Dylan. Hra-
jí: J. Biggs, A. Hannigan, J. Jones.

18. - 23. 12. ve 20 hod. • TAJEM-
NÁ ¤EKA - USA, drama, titulky,
premiéra. Pohfibíváme na‰e hfií-
chy, protoÏe se chceme oãistit.
ReÏie: C. Eastwood.
Hrají: S. Penn, T. Robbins, K. Ba-
con, M. G. Harden.

27. - 30. 12. v 17.30 hod. • GO-
OD BYE, LENIN! - Nûmecko, ko-
medie, ãesk˘ dabing. NDR navûky
- 79 m2. Nad‰enû socialistická pa-
ní Kernerová v kómatu zaspí tak
pád berlínské zdi, sjednocení Nû-
mecka i koneãné vítûzství kapita-
lismu… ReÏie: W. Becker. Hrají:
A. Beyer, D. Bruehl, M. Gwizdek.

27. - 30. 12. ve 20 hod. • MAZA-
N¯ FILIP - âR, parodie, premié-
ra. Ostfie nabitá parodie. Tomá‰
Hanák pfiedstavuje soukromého
detektiva Phila Marlowa ve svûtû
násilí, nedÛvûry a korupce, kde je
v‰echno prodejné. V‰echno, kro-
mû jeho samého. Pfiíbûh je zasa-
zen do prostfiedí mûsta Los Ange-
les v roce 1937. ReÏie a scénáfi:
V. Marhoul. Hrají: T. Hanák, V. Ci-
bulková, P. Li‰ka, J. Du‰ek, D. Váv-
ra a dal‰í.

3. 12. ve 20 hod. • ·ËASTNÉ
DNY - Maìarsko, drama, titulky,
premiéra. Film o ‰Èastn˘ch dnech,
které nikdy nepfiijdou. Scénáfi
a reÏie: K. Mundruczó. Kamera:
A. Nagy. Hrají: T. Polgár, O. Tóth,
K. Wéber.

10. 12. ve 20 hod. • BOWLING
FOR COLUMBINE - USA, doku-
ment, titulky, premiéra. 120 mi-
nut pln˘ch úÏasného materiálu
ocenûného Oscarem. Dokumen-
tarista Michael Moore se pokou‰í
dobrat pfiíãiny toho, Ïe ve Spoje-
n˘ch Státech za rok dochází k ví-
ce neÏ 10.000 vraÏd spáchan˘ch
stfielnou zbraní, zatímco v Kana-
dû k pouhé stovce. Scénáfi a reÏie:
M. Moore.

17. 12. ve 20 hod. • NÁHRADNÍ
DÍLY - Slovinsko, drama, titulky,
premiéra. Film je pfiíbûhem dvou
Ïivotních ztroskotancÛ, Ludvíka
a Rudiho. Scénáfi a reÏie: D. Ko-
zole. Hrají: P. Musevski, A. Kova-
ãiã, V. Dragan.

24. 12. a 31. 12. • Artkino
nehraje

7. 12. v 15 hod. • RUMBURAK
(âR) - pohádkov˘ pfiíbûh
14. 12. v 15 hod. • O T¤ECH
MAL¯CH PRINCEZNIâKÁCH
(âR) - animované pásmo pro nej-
men‰í diváky
21. 12. v 15 hod. • PAN TAU
A CESTA KOLEM SVùTA (âR)
- dûtsk˘ pfiíbûh
28. 12. • Bijásek nehraje

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

STRANA 16 PROSINEC 2003

Po velkém poãtu autor-
sk˘ch v˘stav v tomto roce za-
hájen˘ch vernisáÏí, vÏdy za
pfiítomnosti autorÛ, pfiedsta-
víme v na‰í galerii ve vánoã-
ním období nové autory se
‰irokou nabídkou umûlec-
k˘ch dûl. Je to malífika a gra-
fiãka SoÀa Lebedová, Zuza-
na Popelková (Oberthorová),
sochafika Dagmar Koverdyn-
ská - dfievûné plastiky a An-
tonín Bfiicháãek - kovové plastiky. O vánoãní v˘zdobu se tradiãnû postarají
Ivana Pavli‰ová, autorka skládacího figurkového betlému, Dagmar Wykren-
tová a ateliér Visu, coÏ je zkratka pro vitráÏové vánoãní ozdoby a dal‰í.

Uzávûrka pfií‰tího ãísla je v pátek 12. prosince 2003
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Vánoce v Atraxu
S pfiicházejícím adventním obdobím pfiipra-

vila galerie ATRAX Pfierov pro své náv‰tûvníky
od 1. prosince bohatou nabídku umûleck˘ch
pfiedmûtÛ. Kromû tradiãní dárkové keramiky,
drobné grafiky a uÏitkového skla se mÛÏete tû-
‰it na v˘stavu betlémÛ, a to jak vitráÏov˘ch, tak
dfievûn˘ch i keramick˘ch.

Dal‰í velmi zajímavou v˘stavou bude malba
na skle Slavomíry Foretové a paliãkovaná kraj-
ka Jitky Hanákové.

Slavomíra Foretová: Advent (malba na skle)

GALERIE A V¯STAVY
Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 8, tel. 581 216 111 

V prosinci budou vystavovat v Minigalerii Îerotín Z.H. v rámci vánoãního
prodeje v˘tvarníci, ktefií s Minigalerií dlouhodobû spolupracují. Uvidíte obra-
zy Miloslava Teplého, jehoÏ krajiny jsou velice oblíbené, Bohumila Neãase, Vi-
léma Pokorného, Pavla Balouna, Miroslava Dyla, Miroslava Rajského, Tomá-
‰e ·topla, Jana Ka‰para a dal‰ích. Umûleckou keramiku bude vystavovat Darja
âejková a umûlecké sklo Glassatelier Morava.

Minigalerie Îerotín • Komenského 2, tel. 581 202 728

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

• tradiãní vánoãní ozdoby a doplÀky, adventní
svícny a svíãky, vánoãní pfiání, pohlednice
a kalendáfie, slámové ozdoby a fietûzy, betlé-
my z ‰ustí a adventní vûneãky

• uÏitková keramika, kachle a plastiky (O. Ed-
lerová, R. Glosová, J. Kreãmanová)

• vánoãní kolekce ubrusÛ a prostírání, veselé
textilní pol‰táfiky a kapsáfie (J. Kubínová,
D. Mráãková, Z. Fonová)

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

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

1. - 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:


