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Vánoce pfiicházejí
do ulic stále dfiíve

UÏ jsme si zvykli, Ïe obchodníkÛm jde
o zisk, a proto lákají k nákupÛm pod vá-
noãní stromeãek pomalu s nástupem pod-
zimu. Letos i pracovníci technick˘ch slu-
Ïeb si ve srovnání s loÀsk˘m rokem radûji
nechali urãitou ãasovou rezervu a zaãali
instalovat vánoãní osvûtlení na námûstí
T. G. Masaryka s mûsíãním pfiedstihem.

OtuÏilci ve vodách Beãvy
Letos se uskuteãní jiÏ 35. roãník Silvestrovské

show otuÏilcÛ a potápûãÛ, ãlenÛ klubu Skorpen Pfie-
rov. Pfiíznivci této podívané se mohou sejít na lávce
u lodûnice poslední den v roce ve 14 hodin odpoledne.
Celá akce je pojata jako vzpomínka na Franti‰ka Venc-
lovského, známého pfiemoÏitele kanálu La Manche.

„Podnûtem k dfiívûj‰ímu zahájení montáÏe ozdob by-

la nepfiíznivá prognóza poãasí na listopad. A navíc jsme

museli zkontrolovat v‰echny svítící kabely a nûkteré

z nich opravit. Prohlédli jsme a vymûnili i nefunkãní

Ïárovky na sloupech vefiejného osvûtlení. Vûfiíme, Ïe od

1. prosince se mûsto rozzáfií. Podobnû jako v minulém

roce bude vánoãnû nasvíceno námûstí T. G. Masaryka,

pfiilehlé ulice v centru mûsta i most Míru, Palackého

a Komenského ulice a tfiída 17. listopadu. V souãasné

dobû zvaÏujeme, zda ozdobíme svûteln˘m kabelem

i stromy vysázené na námûstí T. G. Masaryka, coÏ

v pfiedcházejících letech nebylo,“ informoval nás fiedi-
tel Technick˘ch sluÏeb v Pfierovû Ing. Pavel Suchánek
a vyjádfiil pfiesvûdãení, Ïe na‰e mûsto je v porovnání
s okolními a poãetnû srovnateln˘mi vánoãnû vyzdobe-
no v nadprÛmûrné kvalitû. (pokraãování na stranû 2)

ANKETA
Tyr‰Ûv most

K příjemné předvánoční náladě
přispěje už tradičně řada

známých umělců

Vánoční koncerty
v Městském domě

1. 12. v 19.30 • Vánoční koncert
orchestru Václava Hybše

6. 12. v 19.30 • Předvánoční
turné 2004 Václava Hudečka

15. 12. v 19.30 • Country vánoce
s Karlem Černochem

a skupinou Schovanky
20. 12. v 19 hodin • Moravěnka

- vánoční koncert
21. 12. v 18.30 • Vánoční

koncert Přerovského dětského
souboru a smyčcového tria

Koncert v Pamětní síni
A. Mervarta a J. Bajáka

Muzea J. A. Komenského

20. 12. v 18 hodin • Gamavila
kvartet, Milan Svoboda a Jana
Paulová - komponovaný pořad

Tradiční vánoční koncert

SOŠ a SOU, Přerov, Šířava 7
Vás zve na tradiční vánoční

koncert, který se koná

17. 12. v 19.30 hodin
v chrámu sv. Vavřince

Účinkují Vladimír Roubal -
varhany, Jana Koucká - soprán,

Jan Verner - trubka
a přerovský sbor CANTUS

Duha Klub Dlažka

10. 12. v 19 hodin • Hradišťan -
koncert v Klubu Teplo

Galakoncert - předvánoční
setkání s Genáčkem

10. 12. v 18 hodin, hala „G“ na
Výstavišti • Účinkují Petra Janů,

Petr Muk, Šárka Vaňková,
Julián Záhorovský, Touch,
Prvosienka, Taneční škola
DDM Atlas, pěvecký sbor

Přerováček, děti ze Střediska
sociální prevence Olomouc

a Přírodní síla ÚSP Nové Zámky
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„Vánoãní strom, kter˘ bude

umístûn na tradiãním místû na ná-

mûstí T. G. Masaryka, bude opût

vybrán v pot‰tátském polesí. Jeho

sváteãní rozsvícení je naplánováno

na 17 hodin prvního prosincového

dne, kdy zazní fanfáry v podání ãle-

nÛ spolku TrubaãÛ OMS Pfierov,“

upfiesnil Pavel Suchánek.
Tu správnou atmosféru Vánoc uÏ

nûkolik let dokresluje i nabídka

zboÏí, které odpovídá tradicím
a zvykÛm tûchto svátkÛ.

„JiÏ 2. prosince zaãneme instalo-

vat na námûstí T. G. Masaryka dva-

náct prodejních stánkÛ. Letos za-

znamenáváme je‰tû vût‰í zájem

o prodej v dobû svátkÛ neÏ loni. Vá-

noãní trhy budou zahájeny v sobotu

4. prosince,“ informoval nás Rudolf
Neuls, námûstek fieditele SluÏeb

mûsta Pfierova. Rodiãe mal˘ch dûtí
bude zajímat, jaká pfiekvapení pro
nû letos pfiichystal Mikulá‰.

„Zábavné odpoledne zamûfiené

na zvyky, které tradiãnû provázejí

mikulá‰skou nadílku, organizují

pracovníci Domu dûtí a mládeÏe At-

las. Pro dûti je pfiipraven dvouhodi-

nov˘ program. Oproti minul˘m lé-

tÛm jsme se dohodli na zmûnû -

letos nebudou v prodeji mikulá‰ské

karty. Rozhodli jsme se nepfiipra-

vovat finanãnû pomûrnû nároãné

balíãky, ale zajistíme drobné paml-

sky, které budou nabízet dûtem

‘mobilní‘ mikulá‰i, ãerti a andûlé

procházející se po námûstí T. G. Ma-

saryka. âást dárkÛ bude rozdûlena

mezi vítûze soutûÏí bûhem odpoled-

ne. Chceme takto smûfiovat nadíl-

ku na co nejvût‰í poãet dûtí. Celé

odpoledne bude ukonãeno pfiíjez-

Zájem trhovcÛ pfiev˘‰il stávající poãet prodejních stánkÛ foto archiv

Vánoce pfiicházejí do ulic stále dfiíve
dem Mikulá‰e na bryãce taÏené

koÀmi ve smûru od kostela sv. Vav-

fiince,“ seznámil nás Rudolf Neuls
s leto‰ní podobou tohoto dûtského
svátku.

„Také louãení se star˘m rokem

probûhne v reÏii SluÏeb mûsta Pfie-

rova. Velmi populární se stala Sil-

vestrovská plavecká show, pfii níÏ

vystaví na odiv svoji otuÏilost ãle-

nové klubu otuÏilcÛ a potápûãÛ

Skorpen Pfierov. Uskuteãní se v fie-

ce Beãvû ve 14 hodin u lávky do Mi-

chalova (lodûnice). Od 20 hodin

bude znít námûstím reprodukova-

ná hudba, kterou vystfiídá ve 22

hodin silvestrovské disko. O pÛlno-

ci Pfierovany potû‰í ohÀostroj

a mohou spoleãnû se starostou

mûsta slavnostním pfiípitkem pfii-

vítat nov˘ rok 2005,“ doplnil Ru-
dolf Neuls.

„Podobnû jako v minul˘ch uÏ pû-

ti letech se budou na sváteãní ná-

ladû podílet Vánoãní hvûzdiãky,

které sv˘m pestr˘m programem

pobaví malé i velké diváky. Bûhem

deseti dnÛ, od 15. do 24. prosince,

dostanou pfiíleÏitost pfiedstavit se

známé amatérské soubory na‰eho

regionu. Námûstí se stane cílem

procházek i zásluhou Ïivého betlé-

mu, kter˘ pfiipraví 19. prosince ãle-

nové ¤ímsko-katolické církve

v Pfierovû. Závûr Vánoãních hvûz-

diãek bude tradiãnû patfiit Pavlu

Novákovi, kter˘ vÏdy pfiiláká hod-

nû posluchaãÛ. Vystoupí dopoled-

ne v 10.30 hodin na námûstí T. G.

Masaryka,“ informoval nás tiskov˘
mluvãí Mgr. Bohuslav Pfiidal.

·af

V leto‰ní sbírce, která se ko-
nala na zaãátku ledna, se v Pfie-
rovû a okolních obcích vybralo
442.279 Kã. Z této ãástky bylo
193.376 Kã vyuÏito na zahraniãní
humanitární pomoc, zb˘vajících
249.903 Kã dostala k dispozici Ob-
lastní charita Pfierov. Za 60.000 Kã
byly nakoupeny pomÛcky pro ãás-
teãnû nebo zcela imobilní klienty
Charitní o‰etfiovatelské a peãova-
telské sluÏby. Jedná se pfiedev‰ím
o dvû polohovací lÛÏka vãetnû mat-
rací a dvû speciální lampy pro rych-
lej‰í hojení ran. Dal‰ích 99.903 Kã
bylo pouÏito na dovybavení Církev-
ního dûtského domova Emanuel ve
Staré Vsi, kam se v srpnu leto‰ního
roku nastûhovaly první dûti. âást-
kou 90.000 Kã pomohla Oblastní
charita Pfierov devíti rodinám s ma-
l˘mi dûtmi, které se v prÛbûhu le-
to‰ního roku ocitly v tíÏivé Ïivotní
situaci. Díky Tfiíkrálové sbírce bylo
moÏné poskytnout finanãní pomoc
také tornádem zasaÏené Litovli.

V˘tûÏek Tfiíkrálové sbírky 2005,
která probûhne v lednu pfiístího ro-
ku, bude pouÏit na pofiízení dal‰ích
kompenzaãních pomÛcek pro klien-
ty Charitní o‰etfiovatelské a peãova-
telské sluÏby a na pfiímou pomoc li-
dem v nouzi u nás i v zahraniãí.

V˘tûÏek
Tfiíkrálové

sbírky 2004
pokraãování ze strany 1

Vánoãní

15. - 24. prosince

námûstí
T. G. Masaryka

TRUBAâI OMS Pfierov - zahájení oslav
Z· + M· Matefiídou‰ka - vánoãní pásmo

stfieda
16.00 hod.15.

DDM Atlas - sbory + taneãní ‰kola

ãtvrtek
16.00 hod.16.

HANÁCKÉ PROSÉNEK - dûtsk˘ folk. soubor
HANÁK Troubky - folklorní soubor

pátek
16.00 hod.17.

ARMÁDA SPÁSY - vánoãní pásmo

sobota
16.00 hod.18.

MORAVSKÁ VESELKA - vánoãní koncert (10.30)
ÎIV¯ BETLEM (15.00)

nedûle
10.30 a 15.00 hod.19.

AGENTURA HIT - taneãní ‰kola
VOKÁL - pûveck˘ sbor

pondûlí
16.00 hod.20.

VÁNOCE P¤ICHÁZEJÍ - ag. Gong Olomouc

úter˘
16.00 hod.21.

ZU· Bedfiicha Kozánka
Dechov˘ orchestr Haná + maÏoretky

stfieda
16.00 hod.22.

STRA·IDLA - hudební pofiad M. Pazdery

ãtvrtek
16.00 hod.23.

PAVEL NOVÁK & FAMILY - vánoãní koncert

pátek
10.30 hod.24.

Hvûzdiãky 2004
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Dne 4. listopadu 2004
Rada mûsta Pfierova po projednání

❖ uloÏila místostarostovi Ing. Jifiímu Lajtochovi v souvislosti s pfiípravou
rozpoãtu na rok 2005 nav˘‰it smluvní vztah mezi Mûstem Pfierovem
a Kabelovou televizí, a.s. na 1,8 milionu korun,

❖ schválila uskuteãnûní ankety ke zji‰tûní názoru obãanÛ na v˘sledek sou-
tûÏe „Návrh Tyr‰ova mostu pfies fieku Beãvu“, s vyuÏitím Pfierovsk˘ch lis-
tÛ k její distribuci a znûní anketních otázek vãetnû obrazové ãásti,

❖ rozhodla jako zadavatel vefiejné zakázky pfiidûlit vefiejnou zakázku na re-
alizaci stavební úpravy objektu Palackého 25, Pfierov spoleãnosti Pfie-
rovská stavební spoleãnost, s.r.o. s nabídkovou cenou 8,454.021,44 Kã
bez DPH na základû podané nejvhodnûj‰í ekonomické nabídky,

❖ vzala na vûdomí zafiazení akce „Komplex deseti rodinn˘ch domÛ Újezdec
- inÏen˘rské sítû“ do registru investic na rok 2005,

❖ souhlasila s konáním vefiejné sbírky ve prospûch Dûtského domova, Pfie-
rov, Su‰ilova 25, a to formou pokladniãky umístûné pod vánoãním stro-
mem na území mûsta v termínu od 5. 12. 2004 do 3. 1. 2005, ãist˘ v˘tû-
Ïek sbírky bude organizací pouÏit˘ na pofiízení sportovního vybavení pro
dûti,

❖ schválila odvolání paní Dany Dejlové z funkce ãlena Komise sociální po-
moci a jmenovala ãlenem Komise sociální pomoci paní Ing. Mgr. Dag-
mar Markovou,

❖ schválila pofiízení mobilního záloÏního pracovi‰tû Krizového ‰tábu mûs-
ta Pfierova a uloÏila vedoucímu oddûlení ochrany a krizového fiízení, Kan-
celáfie starosty, komplexnû realizovat pofiízení mobilního záloÏního pra-
covi‰tû Krizového ‰tábu mûsta Pfierova do konce roku 2005,

❖ schválila pouÏití znaku mûsta Pfierova na dresech extraligového druÏstva
Ïen Pfierovského volejbalového klubu o.s.

V˘bûr z usnesení Rady mûsta Pfierova

Mûsto Pfierov, zastoupené Domovní správou mûsta Pfierova, nabízí k pro-
deji formou v˘bûrového fiízení - aukce neobsazené byty do vlastnictví dle
zák. ã. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

ADRESA
âÍSLO

VELIKOST m2 VYVOLÁVACÍ PROHLÍDKA
BYTU CENA BYTU DNE

Hranická 3 + 1
ã. or. 3 3 67,00 m2 310.517 Kã

6. 12. 2004

1. patro lodÏie
14.30 - 15.15 hod.

U tenisu 2 + 1
8. 12. 2004ã. or. 35 13 60,40 m2 251.274 Kã

14.30 - 15.15 hod.4. patro lodÏie

U tenisu 1 + 1
8. 12. 2004ã. or. 35 11 41,70 m2 166.171 Kã

14.45 - 15.30 hod.3. patro -

nábfi.
1 + 1 6. 12. 2004Dr. E. Bene‰e

73,20 m2 168.841 Kã 15.00 - 15.45 hod.ã. or. 14 2
-2. patro

â. Drahlovského 0 + 1
6. 12. 2004ã. or. 22 7 18,00 m2 75.348 Kã

15.15 - 16.00 hod.
3. patro lodÏie

V˘bûrové fiízení - aukce se uskuteãní dne 13. prosince 2004 ve 14 hodin
v Mûstském domû v Pfierovû, nám. T. G. Masaryka - pfiedsálí velkého sálu.

BliÏ‰í informace vãetnû podmínek v˘bûrového fiízení - aukce získáte na
adrese: Domovní správa mûsta Pfierova, Blahoslavova 3, 2. poschodí, dvefie
ã. 43, tel. 581 290 236.

Z iniciativy ãlenÛ Konfederace politick˘ch vûzÀÛ, SPTP âR, Vojenského
sdruÏení rehabilitovan˘ch a KAN vy‰el návrh na vyrobení pamûtní desky
obûtem komunismu s tímto textem:

ODPOR OBČANŮ PROTI ZLOČINNÉMU KOMUNISTICKÉMU
REŽIMU BYL LEGITIMNÍ, SPRAVEDLIVÝ A HODNÝ ÚCTY.

OBDIV VŠEM, KTEŘÍ NEZTRATILI TVÁŘ...

Památce obětí v letech 1948-1989
17. listopad 2004

Pamûtní deska byla umístûna na prÛãelí radnice na námûstí T. G. Masa-
ryka, vlevo od vstupu mezi okny. Je vyrobena z bronzu, stejnû jako pamût-
ní deska T. G. Masaryka. Byla slavnostnû odhalena 17. listopadu v 10 hodin
dopoledne u pfiíleÏitosti 15. v˘roãí ’sametové revoluce‘.

·af

Olomouck˘ kraj se sídlem Jeremenkova 40a,
779 11 Olomouc-Hodolany

informuje o zámûru Olomouckého kraje odprodat,
resp. pronajmout areál b˘valého ‰kolního statku
v Kojetínû

Rada Olomouckého kraje v souladu s ustanovením § 18 odst. 1) zákona
ã. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,
zvefiejÀuje zámûr Olomouckého kraje odprodat, resp. pronajmout ma-
jetek Olomouckého kraje, tvofiící areál b˘valého ‰kolního statku v Ko-
jetínû (budovy, pozemky, movit˘ majetek, zásoby, nedokonãenou rost-
linnou v˘robu).

Preferován bude zájemce, kter˘ nabídne zamûstnání pro stávající za-
mûstnance Stfiední zemûdûlské ‰koly, Pfierov, Osmek 47 pÛsobící na „·kol-
ním statku - odlouãeném pracovi‰ti ‰koly“, 752 01 Kojetín, nám. Svobody.

Vybranému zájemci bude poskytnuta moÏnost jednání o pfievodu státem
stanoven˘ch kvót na cukrovou fiepu a mléko.
Termín pro podání nabídek: do 31. 1. 2005 do 15 hodin

Úplné znûní zámûru Olomouckého kraje odprodat, resp. pronajmout

areál b˘valého ‰kolního statku v Kojetínû naleznete na webov˘ch strán-

kách Olomouckého kraje www.kr-olomoucky.cz (úfiední deska, ostatní do-

kumenty) a úfiední desce Krajského úfiadu Olomouckého kraje.

Na radnici byla instalována
pamûtní deska obûtem komunismu

Domovní správa mûsta Pfierova - aukce bytÛ

Upozornûní pro obãany
UpozorÀujeme obãany, Ïe ve ãtvrtek 2. prosince bude odbor

správní uzavfien od 11.30 hodin. DÛvodem je ‰kolení zamûstnancÛ
odboru. Uzavfiené pro vefiejnost bude oddûlení matriky, ohla‰ovny
pobytu, podatelny, evidence obyvatel, obãansk˘ch prÛkazÛ, ce-
stovních dokladÛ a pfiestupkÛ.

Písemná podání mÛÏete pfiedat na informaãních kanceláfiích Bratr-
ská 34 a Smetanova 7.

Mûsto Pfierov zve na

zasedání Zastupitelstva mûsta Pfierova,
které se bude konat

ve ãtvrtek 9. prosince 2004 v 15 hodin
ve velkém sále Mûstského domu v Pfierovû

Pozvánka

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

• Obfiady zlat˘ch a diamantov˘ch svateb manÏelÛ, ktefií
v roce 2005 oslaví padesát ãi ‰edesát let spoleãného Ïivota.

BliÏ‰í informace: Ivana Veselá, tel. 581 268 452

Komise pro obãanské záleÏitosti

Uzávûrka pfií‰tího ãísla je ve stfiedu 15. prosince 2004
Kompletní vydání Pfierovsk˘ch listÛ najdete na internetové adrese www.mu-prerov.cz, rubrika Pfierovské

listy - zde jsou umístûny ve formátu PDF. Soubory lze otevfiít pfiímo nebo je mÛÏete uloÏit do svého poãí-
taãe. Pro kontakt s redakcí Pfierovsk˘ch listÛ mÛÏete vyuÏít také e-mail eva.safrankova@mu-prerov.cz.



» procesor Intel® Pentium® 4 s technologií HT 3,00 GHz s 800 MHz FSB
» Microsoft® Windows® XP Home CZ
» Antivirov˘ systém AVG 7.0
» Spasitel - software pro obnovu systému
» ãipset Intel® 865PE
» pamûÈ 512 MB DDR400
» pevn˘ disk 120 GB SATA/150, 7200 rpm
» FDD mechanika + ãteãka karet 7 v 1
» mech. DVD  R/RW DL 2,4x16x8 + software
» graf. karta ATI Radeon 9550 128 MB DDR, DVI, TV-Out
» integr. 6 kanálové audio » integr. síÈová karta 10/100
» faxmodem 56 kbps »multim. klávesnice a optická my‰

» aktivní reproduktory » skfiíÀ midi s 300 W zdrojem
» záruka 2 roky
» Kvalitní 17" monitor Hyundai Q770 Silver v cenû
» Pfiíplatek za LCD Hyundai Image Quest 

L50S pouze 3990,- Kã (obj. kód. Monitoru  208527006) 
» TV tuner v ãe‰tinû v cenû
Akce: 
• Zdarma USB Flash Disk 128 MB (USB 2.0)

Objednávkov˘ kód: 1171982257 Intel, Intel Inside, Intel Inside logo, Pentium, Celeron
jsou ochrann˘mi nebo registrovan˘mi ochrann˘mi

známkami spoleãnosti Intel Corporation 
nebo jejich poboãek ve Spojen˘ch Státech 

a ostatních zemích.

www.triline.cz
� zelená linka 800 12 13 12

COMPUCO Advance s.r.o. Hranická 185, 751 24 Pfierov - Pfiedmostí
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V tûchto dnech se jiÏ dokonãují práce v rámci realizace prv-
ní etapy projektu regenerace panelového sídli‰tû v Pfiedmos-
tí, které byly naplánovány na leto‰ní rok. Jsou financovány
jednou tfietinou z prostfiedkÛ mûsta a dvûma tfietinami vyu-
Ïívají dotace ze státního rozpoãtu získané prostfiednictvím
programu regenerace panelov˘ch sídli‰È Ministerstva pro
místní rozvoj. Státní dotace ve v˘‰i ‰esti milionÛ korun jiÏ
byla prostavûna a dokonãovací práce na jafie pfií‰tího roku bu-
dou financovány uÏ v˘hradnû z mûstské pokladny.

Obyvatelé Pfiedmostí pozorují a hodnotí úpravy svého sídli‰tû

„V Parku u bludného balvanu

v ãásti areálu M· a Z· Matefiídou‰-

ka v ulici Pod Skalkou byla na vy-

v˘‰eninû mezi stromy vybudována

pfiírodní posilovna s pfiekáÏkovou

dráhou a vyhlídkou na posezení

u památného kamene. Rodiãe,

a pochopitelnû hlavnû jejich dûti,

pfiivítali hfii‰tû urãené tûm nejmen-

‰ím, které je kryto pfiístfie‰kem -

pergolou. Vefiejnost bude mít pfií-

stup do tûchto prostor novû vybu-

dovan˘m pfiedvstupním prostorem

a nezapomnûlo se ani na zdravotnû

postiÏené obãany; dva bezbariérové

vstupy najdou na novû vybudova-

n˘ch chodnících s vefiejn˘m osvût-

lením. Zb˘vá jen osetí trávou na ja-

fie pfií‰tího roku,“ sdûlil Ing. Franti-
‰ek Zlámal z odboru rozvoje.

„V obytném prostoru panelov˘ch

domÛ v ulici Hranická (ãíslo 2-12),

jsou opraveny a zrekonstruovány

nûkteré stávající chodníky a byl vy-

budován dal‰í chodník s nov˘m ve-

fiejn˘m osvûtlením ve vnitrobloku

mezi panelov˘mi domy a zahrada-

mi rodinn˘ch domkÛ. Zde také na

pozÛstatku asfaltové plochy dostalo

prostor hfii‰tû pro malé dûti a spor-

tovi‰tû pro míãové hry. Pfií‰tím ro-

kem v této lokalitû budou osazeny

tfii dfievûné plastiky, dfievûné vstup-

ní brány na hfii‰tû pro nejmen‰í

a pergoly nad laviãky. Na jafie bude

vyseta tráva na zelen˘ch plochách

a v pfiední ãásti domÛ, v tak zvan˘ch

pfiedzahrádkách, budou vysázeny tr-

valky,“ pfiiblíÏil Franti‰ek Zlámal dal-

‰í úpravy, které se mají realizovat na
zaãátku pfií‰tího roku. 

„Poslední akcí provedenou v rám-

ci první etapy regenerace sídli‰tû

v Pfiedmostí je vybudování patnác-

ti parkovacích míst v okolí domu

v ulici Hranická (ãíslo 25, 27) vãet-

nû propojení chodníkÛ. Ta je bez

nedodûlkÛ jiÏ zcela dokonãená,“

dodal Franti‰ek Zlámal.
Pro druhou etapu projektu rege-

nerace sídli‰tû v Pfiedmostí v pfií‰-
tím roce jsou vydána územní roz-
hodnutí pro dvû akce vût‰ího
rozsahu v dolní ãásti ulice Hranic-
ká a v okolí domu obchodu a sluÏeb
’Skalka‘. O tom, která z tûchto akcí
bude v roce 2005 realizována, roz-
hodne to, zda opût pro pfií‰tí rok
získáme státní dotaci.

·afPfiedzahrádky, obytná zeleÀ Hranická 2-12 foto Ing. V. Zatloukal

V˘stavba posezení v Parku u památného kamene
s vyhlídkou v pozadí foto Ing. F. Zlámal

INZERCE



Jedním z bodÛ jednání fiíjnového zastupitelstva bylo racio-
nalizaãní opatfiení ‰kolních jídelen, coÏ zpravidla znamená
nepopulární opatfiení, za kter˘m stojí hledání úspor.

JiÏ deset let se vûnují v Základní ‰kole Svisle dvû kan-
torky se zamûfiením na speciální pedagogiku spoleãnû
s klinickou logopedkou dûtem, které mají problémy se
správnou v˘slovností a vyjadfiováním.
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K volebním urnám pfii‰la v Olo-
mouckém kraji necelá tfietina voli-
ãÛ, (konkrétnû v Pfierovû to bylo
28,11 %), která rozhodla o sloÏení
nového zastupitelstva. Jeho ãleny
se stanou reprezentanti ãtyfi stran.
Zvítûzila ODS s 30,56 % hlasÛ
(v Pfierovû ODS získala 29,88 %)
a v krajském parlamentu obsadí 21
z 55 kfiesel. Na druhém místû se
umístila KSâM s 21,41 % hlasÛ
(v Pfierovû 22,61 %) a získala 15
mandátÛ. Tfietí âSSD, která získala
15,02 % hlasÛ (v Pfierovû 15,96 %),
obsadí 10 kfiesel. Pouze o jednoho
zástupce ménû budou mít v zastu-
pitelstvu reprezentanti KDU-âSL,
kterou volilo 13,72 % voliãÛ (v Pfie-
rovû 11,53 %).

Jaké byly v˘sledky voleb
do zastupitelstva Olomouckého kraje?

A jak uspûli ve volbách
pfierov‰tí kandidáti?

V novém zastupitelstvu Olo-
mouckého kraje s nejvût‰í pravdû-
podobností usedne za ODS místos-
tarostka Mgr. Elena Grambliãková,
která získala 1.565 preferenãních
hlasÛ, a místostarosta Ing. Martin
Kuãera, kterému dalo svÛj hlas 727
voliãÛ. Pfierovské komunisty budou
reprezentovat RSDr. Josef Nekl
s 1.317 hlasy a Ing. Ladislav Mlãák,
kter˘ dostal 737 hlasÛ. Za âSSD
usedne do zastupitelského kfiesla
starosta Jindfiich Valouch, kterému
dalo svÛj hlas 847 voliãÛ. Lidovce
bude zastupovat Ing. Marta Valen-
ãíková s 878 hlasy.

·af

„·kolní jídelna je prvek, aã zdû-

dûn˘ z minulého reÏimu, kterého

bychom si mûli povaÏovat jako

nadstandardní a Ïádoucí souãásti

v˘chovného systému. Zdaleka ne-

ní v jin˘ch zemích bûÏná podobná

péãe zamûfiená na vytváfiení zdra-

v˘ch stravovacích návykÛ zabez-

peãující v dobû obûda teplé jídlo

dûtem ‰kolou povinn˘m,“ zdÛraz-
nila místostarostka Elena Gramb-
liãková.

„·kolní zafiízení vãetnû jídelen

jsou financována dvûma zdroji.

Provoz hradí mûsto, mzdy pro-

stfiednictvím kraje stát. Ze strany

Olomouckého kraje nebyly v leto‰-

ním roce plnû vykryty potfieby na-

‰ich jídelen na mzdové prostfiedky

a odbor ‰kolství musel na danou si-

tuaci reagovat a hledat cesty, jak

v pfií‰tím roce zajistit chod jídelen

s v˘raznû sníÏen˘mi pfiíjmy. Jako

Byly zde zfiízeny dvû logopedické
tfiídy, jedna v prvním roãníku a dal-
‰í pro dûti nav‰tûvující druhou tfií-
du. Logopedky, které vyuãují v tûch-
to tfiídách, pomáhají pfiedev‰ím
prvÀáãkÛm, ktefií mají problémy
s komunikací, zbavit se jich dfiíve,
neÏ by mohly pfierÛst v komplex mé-
nûcennosti a z toho moÏné i stranûní
se spoleãnosti sv˘ch vrstevníkÛ.

„Málokteré dítû se netû‰í do prv-

ní tfiídy. Je to nûco nového, vzru-

‰ujícího, jeden z nejsilnûj‰ích zá-

ÏitkÛ vÛbec. Aby byly první krÛãky

holãiãek a klukÛ ve ‰kole pokud

moÏno co nejménû problémové, je

tfieba, aby pfii‰li uÏ z domova vy-

baveni urãit˘mi dovednostmi. Jed-

Bez obav do první tfiídy

nou z nich je schopnost na urãité

úrovni komunikovat s okolím. Dí-

tû by mûlo správnû vyslovovat

v‰echny hlásky, dorozumívat se ve

vûtách, vyfiídit jednoduch˘ vzkaz,

podûkovat, poÏádat, pozdravit, mít

pfiimûfienou slovní zásobu, nebát se

mluvit pfied vût‰í skupinou dûtí.

I bystré a ‰ikovné dítû v tom mÛÏe

selhávat,“ vysvûtlila nám speciální
pedagoÏka Mgr. Zdenka Kimlová,
uãitelka Z· Svisle.

„Pokud rodiãe cítí, Ïe není

v‰echno, jak má b˘t, aÈ nepodce-

Àují tuto skuteãnost a obrátí se na

odborníka, to znamená klinického

logopeda. Ten jim mÛÏe doporuãit

perspektivnû nejdlouhodobûj‰í va-

rianta se pfiedpokládalo omezení

samostatnosti ‰kolních jídelen

s tím, Ïe se stanou souãástí pfií-

slu‰né základní ‰koly. Podobné po-

stavení ‰kolních jídelen je i v rám-

ci Olomouckého kraje nejãastûj‰í,

a to ve více neÏ 90 % z celkového

poãtu. I pfies doporuãení odboru

‰kolství tato varianta nebyla radou

mûsta pfiijata. Nad ekonomickou

úvahou pfievládly jiné racionální

dÛvody, napfiíklad fakt, Ïe právní

subjektivita ‰kolních jídelen je

v Pfierovû osvûdãená nebo názor, Ïe

fieditelé základních ‰kol se mají

soustfiedit pfiedev‰ím na samotn˘

pedagogick˘ proces a nefie‰it pro-

blémy ve stravování. Souãasnû fie-

ditelky velk˘ch ‰kolních jídelen

pfiedloÏily dal‰í fie‰ení, podle nûhoÏ

dojde pouze ke zru‰ení jídelen

s malou kapacitou. Vût‰í jídelny

provedou takové právní a ekono-

mické úkony, kter˘mi omezí ãer-

pání mzdov˘ch prostfiedkÛ v limi-

tu stanoveném krajsk˘m úfiadem.

V tomto smyslu pfiijalo usnesení

i zastupitelstvo mûsta,“ vysvûtlila
Elena Grambiãková.

„Chci zdÛraznit, Ïe tomuto roz-

hodnutí pfiedcházelo mnoÏství jed-

nání, porad a spousty popsaného

papíru a v˘sledek ve zjednodu‰ené

podobû vypadá následovnû. ·kolní

jídelny pfii matefisk˘ch ‰kolách se

zmûnily na v˘dejny, to znamená,

Ïe do v‰ech ‰kolek se strava dováÏí.

·kolní jídelny na ulici Bajákova,

Sokolská a Na odpoledni se stanou

od 1. ledna pfií‰tího roku odlouãe-

n˘m pracovi‰tûm ‰kolní jídelny Za

ml˘nem na Kopaninách. Jídelna na

Kozlovské ulici bude odlouãen˘m

pracovi‰tûm jídelny na Trávníku.

Zb˘vající jídelny budou zachovány

beze zmûny, pokud budou schopny

s pfiidûlen˘mi mzdov˘mi prostfied-

ky zabezpeãit svoji funkãnost. Ten-

to komplikovan˘ proces bude hned

po novém roce pokraãovat návr-

hem na zru‰ení odlouãen˘ch pra-

covi‰È na ulici Sokolská a Na od-

poledni,“ konstatovala místosta-
rostka Elena Grambliãková. Pod-
statné v tomto dlouhodobém pro-
cesu je, Ïe stravování ÏákÛ se Ïádn˘
z tûchto úkonÛ negativnû nedotkne.
„Kvalitní tepl˘ obûd budou mít

v‰echny dûti zaji‰tûny buì pfiímo

pfiíslu‰nou jídelnou nebo dovozem

z jídelen, které mají nevyuÏitou ka-

pacitu,“ zdÛraznila na závûr na‰eho
povídání Elena Grambliãková.

·af

Dûtem z matefisk˘ch a základních ‰kol se nesníÏí kvalita obûdÛ

V˘dejna obûdÛ ‰kolní jídelny Z· Kopaniny foto Jan âep

foto archiv Z· Svisle

pokraãování na stranû 6
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umístûní jejich dítûte-‰koláãka do

speciální logopedické tfiídy, která je

zfiízená na na‰í základní ‰kole,“

apeluje pfiedev‰ím na rodiãe budou-
cích prvÀáãkÛ Mgr. Zdenka Kim-
lová.

„JiÏ více neÏ deset let zku‰ení

speciální pedagogové s garancí kli-

nického logopeda pomáhají prá-

vû tûmto dûtem úspû‰nû pfiekonat

pfiekáÏky na cestû ke zvládnutí ães-

kého jazyka. Ty mají moÏnost na-

v‰tûvovat tuto speciální tfiídu v prv-

ním a druhém roãníku, kde pro-

bírají uãivo zcela shodné s osnova-

mi základní ‰koly. To jim umoÏÀu-

je pokraãovat od tfietího roãníku

v bûÏn˘ch tfiídách a vût‰ích kolek-

tivech. Nesporn˘mi v˘hodami lo-

gopedické - komunikaãnû zamûfie-

né tfiídy jsou klidná atmosféra

malého tfiídního kolektivu, prostor

pro ãasté podnûty k mluvnímu pro-

jevu, cílené individuální rozvíjení

fieãové aktivity dítûte bûhem vy-

uãování, ale i v hodinách logope-

dické péãe,“ upozornila speciální
pedagoÏka Mgr. Ivana Rytífiová, jeÏ
se rovnûÏ vûnuje dûtem, které ma-
jí problémy s v˘slovností a komu-
nikací vÛbec na Základní ‰kole
Svisle.

„Nesmíme zapomenout, Ïe fieã

dûtí se rozvíjí i v mimo‰kolní dobû,

pfii volnoãasov˘ch aktivitách. Ro-

diãe mohou pfiihlásit své dûti na

pobyty, kde se jim budou vûnovat

právû odborní lektofii - logopedi

a psychologové. Tûchto akcí se zú-

ãastÀují malí ‰koláci velmi rádi

a dostávají pfiíleÏitost je absolvovat

opakovanû. Dafií se tak pfiedcházet

následn˘m ‰kolním neúspûchÛm

a také se vãas zachytí náznaky spe-

cifick˘ch poruch uãení, mezi které

patfií pfiedev‰ím dyslexie, dysgrafie

a dysortografie. I dûti, které se hÛ-

fie soustfiedí, mají ‰anci zaÏít pocit

úspûchu a radosti z uãení. A o to

nám jde pfiedev‰ím. Odborná péãe

dûtem v logopedick˘ch tfiídách pfii

na‰í základní ‰kole umoÏnila do-

br˘ start fiadû dûtí, které dnes ús-

pû‰nû studují na stfiedních ‰kolách

a odborn˘ch uãili‰tích,“ potvrdila
Mgr. Ludmila Skopalová, fieditelka
Základní ‰koly Svisle.

·af

Bez obav do
první tfiídy
(dokonãení ze strany 5)

Pfierovské listy na internetu
www.mu-prerov.cz
kategorie Pfierovské listy

Pfiátelské setkání seniorÛ uspofiádala letos poprvé komise rady pro míst-
ní ãást Penãice. Pofiadatelé osobnû pozvali v‰ech 102 penãick˘ch dÛchod-
cÛ a z nich ‰estapadesát se 9. fiíjna odpoledního posezení v místním po-
hostinství zúãastnilo. Mezi seniory pfii‰la také PhDr. Marta Vani‰ová,
fieditelka Sociálních sluÏeb mûsta Pfierova. Mimo jiné seznámila pfiítomné
s moÏnostmi, které mûstsk˘ úfiad obãanÛm dÛchodového vûku nabízí. Bû-
hem odpoledne si úãastníci setkání vzájemnû popovídali, zazpívali a nûktefií
pfii Ïivé hudbû i zatancovali.

Miroslav Rozko‰n˘

Setkání seniorÛ v Penãicích

Z MÍSTNÍCH âÁSTÍ

V místním klubu seniorÛ se pra-
videlnû schází jiÏ tfietím rokem ‰e-
desát dÛchodcÛ. Z poãáteãní nejis-
toty ãtyfi iniciátorÛ jeho zaloÏení,
zda bude zájem v fiadách zdej‰ích
„pamûtníkÛ“, se vyvinula pravidel-
ná ãinnost, která stále intenzívnû
pokraãuje. Báli jsme se situace, Ïe
v souãasné dobû jsou obãané ata-
kováni telenovelami a nekoneãn˘-
mi televizními seriály a Ïe besedy
nebudou nav‰tûvovány. Nestalo se
tak. Stále se scházíme minimálnû
v poãtu 30 úãastníkÛ.

Pracovníci DDM ATLAS a ãlenové Pfierovského dûtské-
ho sboru uspofiádali ve dnech 9. a 10. listopadu pûveckou
soutûÏ pro Ïáky základních ‰kol a vícelet˘ch gymnázií.

„Mile nás pfiekvapil poãet pfiihlá‰en˘ch dûtí do obou

hlavních kategorií soutûÏe, kter˘ vedl porotu k roz-

hodnutí k dal‰ímu rozdûlení dûtí podle vûku. Dvouden-

ní soutûÏe se zúãastnilo témûfi osmdesát dûtí z dvanác-

ti Z· a dvou stfiedních ‰kol, a proto odborná porota ve

Jak zpívali Slavíci z Pfierova?
sloÏení (Michal Sabadá‰, Ingrid Sekerová a Blanka Ma‰-
ková - pozn. red.) nemûla lehké rozhodování,“ infor-
movala nás Blanka Ma‰ková z DDM Atlas.

V˘sledky soutûÏe:
kategorie I A • 1. - 3. tfiída
1. místo - MONIKA ·ULÁKOVÁ, Z· Îelatovice
2. místo - PETRA DUDOVÁ, Z· Radslavice
3. místo - LUDMILA PUNâOCHÁ¤OVÁ, Z· V. DláÏka
kategorie I B • 4. - 5. tfiída
1. místo - ROMAN ZAPLETAL, Z· Îelátovská

a také DENISA LANGROVÁ, Z· Trávník
2. místo - GABRIELA NAVRÁTILOVÁ, Z· Trávník
3. místo - MONIKA PUNâOCHÁ¤OVÁ, Z· V. DláÏka
kategorie II A • 6. - 7. tfiída
1. místo - KLÁRA ZBOÎÍNKOVÁ, Gymnázium J. Blahoslava
2. místo - JOSEF UTùKAL, Z· Tovaãov
3. místo - JAN TOME·EK, Gymnázium J. ·kody
kategorie II B • 8. - 9. tfiída
1. místo - PAVLA VYBÍRALOVÁ, Z· Tenis
2. místo - LUKÁ· HASA, Gymnázium J. Blahoslava
3. místo - MONIKA KO¤ÍNKOVÁ

âinnost jsme si rozdûlili do tfií
oblastí. Pfiedev‰ím se pravidelnû set-
káváme jednou mûsíãnû na bese-
dách se zajímav˘mi lidmi, ktefií ho-
vofií na lákavá témata. Zaujal nás
napfiíklad major Juraj Kováã, vo-
jensk˘ a civilní letec, kter˘ létal ne-
jen po Evropû, ale i do Ameriky,
Afriky a Asie. Místní esperantista
Ludvík Chytil vyprávûl o svém po-
bytu v Brazílii. Nûkolikrát jsme be-
sedovali s lékafii, napfiíklad s na‰ím
obvodním lékafiem MUDr. Ludví-
kem Koudelkou. Mimofiádnû zají-

Lovû‰iãtí dÛchodci se jiÏ tfii
roky scházejí ve svém klubu

mavé bylo povídání s místním ob-
ãanem Du‰anem Pavlíkem, kter˘ ja-
ko námofiní dÛstojník jezdí v sou-
ãasnosti na polsk˘ch lodích. Jeden
z nejlep‰ích dostihov˘ch jezdcÛ
v âeské republice Pavel SloÏil vy-
právûl o své úãasti na dostizích
u nás, zvlá‰tû o Velké pardubické,
o dostizích na Slovensku, v Anglii,
ve ·v˘carsku a v Itálii. Numismatik
Vojtûch Bednafiík nám pfiedvedl
soubor mincí a dokumentÛ Evrop-
ské unie. DÛchodce zaujala beseda
s klinickou psycholoÏkou PhDr. Ha-
nou Brundovou. V leto‰ním roce
jsme uskuteãnili pûtidíln˘ cyklus
archivního badatele ZdeÀka Kubíka
o historii Lovû‰ic. Podrobnû vysvût-
lil napfiíklad dûjiny ‰kolství, zemû-
dûlství a náboÏenství. K tomuto
cyklu jsme pfiipravili i v˘stavu foto-
grafií a dokumentÛ. Nûkteré byly
star‰í sta let.

KaÏdoroãnû nav‰tûvujeme pfied-
stavení olomouckého divadla a jez-
díme poznávat krásy na‰í vlasti. Fi-
nanãnû a organizaãnû nám pomáhá
vedení Sociálních sluÏeb mûsta Pfie-
rova. Uskuteãnili jsme také exkurze
do brodecké zvonafiské dílny, do
Muzea J. A. Komenského, prohléd-
li si i penzion sociálních sluÏeb.

Nûkolikrát jsme si vy‰lápli do pfií-
rody, ov‰em v men‰ích skupinkách,
protoÏe fyzicky schopn˘ch turistÛ
zas tak moc nemáme. Na závûr ro-
ku pfiipravujeme vánoãní besedu,
na níÏ si popovídáme, zazpíváme
a v improvizovaném programu
s obãerstvením si popfiejeme dal‰í
rok ve zdraví.

Mgr. Vladislav Kubík

Lovû‰iãtí seniofii na jednom ze sv˘ch spoleãn˘ch v˘‰lapÛ

Jeden z ocenûn˘ch zpûvákÛ foto archiv DDM Atlas



PROSINEC 2004 STRANA 7

VáÏení obãané,

Lávka u sokolovny (Tyr‰Ûv most) je ve ‰patném stavu a musíme pfii-
pravit novou stavbu. Rada mûsta Pfierova vyhlásila vefiejnou urbanis-
ticko-architektonickou a konstrukãnû-technickou soutûÏ, jejímÏ cílem
byl v˘bûr nejlep‰ího funkãnû a ekonomicky reálného fie‰ení. Návrh mo-
stu nemûl b˘t jen ryze funkãním pfiekroãením fieky, ale mûl hovofiit
o dobû, ve které vznikl, o kontextu a historii místa. Závazná kritéria,
podle kter˘ch byly soutûÏní návrhy jedenáctiãlennou porotou hodno-
ceny, bez urãení jejich postupné dÛleÏitosti, znûly následovnû:

– Kvalita celkového architektonicko-urbanistického a konstrukãnû-
-technického fie‰ení 

– Kvalita celkového fie‰ení umístûní stavby z pohledu ‰ir‰ích územních
souvislostí

– Hospodárnost a ekonomická pfiimûfienost zvoleného fie‰ení 

Souãasnû byly stanoveny soutûÏícím základní technické podmínky
pro návrhy:

• Most bude navrÏen na zatûÏovací tfiídu „B“, tj. normální zatíÏitelnost
22 t a v˘hradní 40 t, podle âSN 73 62 03.

• ·ífikov˘ profil musí umoÏnit smí‰en˘ pohyb chodcÛ a cyklistÛ, s moÏ-
ností vyuÏití mostu v˘jimeãnû pro obousmûrnou automobilovou do-
pravu - vozidla záchranné zdravotní sluÏby a hasiãÛ. ¤e‰ení musí
umoÏÀovat pohyb osob se sníÏenou pohyblivostí.

• Návrhem nesmí dojít ke zmen‰ení prÛtoãného profilu, doporuãuje
se osadit spodní hranu mostovky co nejv˘‰e a tomu pfiizpÛsobit i ná-
vrh konstrukce mostovky. Pfii vyuÏití stávajících pilífiÛ je nutno re-
spektovat Q100 pfied povodní do roku 07/1997, tj. 744 m3/s, pfii návr-
hu nového mostu vãetnû zaloÏení a opûr bylo nutno zajistit prÛtok
Q100 = 892 m3/s.

• Pro návrh mostu je moÏno vyuÏít stávající opûry a pilífie. Na základû
inÏen˘rsko-geologického prÛzkumu provedeného v 06/2001 je v‰ak
tfieba provést jejich sanaci.

• V rámci technického fie‰ení mostu je nutno zohlednit pfievedení stá-
vajícího plynovodního fiadu Js 300.

• Souãástí návrhu mostu bude i návrh fie‰ení dopravy v obou pfiedpo-
lích mostu a pfiípadn˘ch zásahÛ do nivelety (ul. Mostní, nábfi. Rudolfa
Luka‰tíka, ul. Brabansko).

• Souãástí návrhu bude rovnûÏ ekonomické zhodnocení stavby.

SoutûÏní porota, jmenovaná starostou mûsta Pfierova, byla sloÏena
ze zástupcÛ samosprávy, odborníkÛ architektÛ, památkáfiÛ a technikÛ.
Návrhy byly pfiijímány anonymnû. Jména autorÛ byla zvefiejnûna aÏ po
stanoveném pofiadí.

Porota rozhodla takto:

1. cenu získal návrh ã. 7,
SHB akciová spoleãnost, Bohunická 50, Brno

2. cenu získal návrh ã. 9,
Architektonická kanceláfi Alena ·rámková - Architekt,
Na ·afránce 25, Praha 

3. cenu získal návrh ã. 10,
Sial architekti a inÏen˘fii spol. s r. o. / Valbek s.r.o., Liberec

ProtoÏe chceme znát i Vá‰ názor na v˘sledek soutûÏe, Ïádáme Vás
o zodpovûzení následujících anketních otázek. 

Anketní lístky mÛÏete odevzdat v termínu do 31. 12. 2004 do pfiipra-
ven˘ch v˘bûrních schránek v Mûstském informaãním centru „PasáÏ“,
v nákupních domech Hypernova, Albert (Koloseum i Bayerova), Delvi-
ta, Billa, Sportovní a obchodní centrum „Ml˘n“, JiÏanka, osobnû v in-
formacích MûÚ, Bratrská 34, pfiípadnû odeslat na adresu MûÚ Pfierov,
odbor rozvoje, Bratrská 34, 750 11 Pfierov nebo e-mailem na adresu:
anketa@mu-prerov.cz. Obchodní centra Lidl a Kaufland nám tuto moÏ-
nost odmítly.

Dotazník je ke staÏení na internetové adrese www.mu-prerov.cz (ak-
tuality a dûní ve mûstû). 

Dûkujeme za Vá‰ ãas,
Ing. Martin Kuãera

místostarosta mûsta Pfierov

Pfierov, dne 5. listopadu 2004

Anketní otázka:
(zakfiíÏkujte kód pouze u vámi vybraného návrhu)

1. Dávám pfiednost moÏnosti provést stavbu mostu podle ví-
tûzného návrhu soutûÏe, kter˘ je oznaãen pofiadov˘m ãís-
lem 7.

kód znak

1. urãitû ano 1 1

2. spí‰e ano 2

2. Dávám pfiednost moÏnosti provést stavbu mostu podle ná-
vrhu, kter˘ získal v soutûÏi druhou cenu a je oznaãen po-
fiadov˘m ãíslem 9.

kód znak

1. urãitû ano 1 2

2. spí‰e ano 2

3. Dávám pfiednost moÏnosti provést stavbu mostu podle ná-
vrhu, kter˘ získal v soutûÏi tfietí cenu a je oznaãen pofia-
dov˘m ãíslem 10.

kód znak

1. urãitû ano 1 3

2. spí‰e ano 2

Dûkujeme Vám za úãast v na‰í anketû, jsme rádi, Ïe jsme zjistili Vá‰
názor.

Odbor rozvoje MûÚ Pfierov

Poznámka:
Na stránkách www.mu-prerov.cz (aktuality a dûní ve mûstû) najdete

k ocenûn˘m návrhÛm krátk˘ v˘tah z prÛvodních zpráv jednotliv˘ch au-
torÛ a hodnocení návrhÛ soutûÏní porotou.

TYR·ÒV MOST - ANKETA K V¯SLEDKÒM VE¤EJNÉ SOUTùÎE

Na stranách 8 a 9 najdete obrazovou pfiílohu s ocenûn˘mi návrhy
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TYR·ÒV MOST - V¯SLEDKY VE¤EJNÉ SOUTùÎE

1. cena návrh ã. 7, SHB a.s., Brno

2. cena návrh ã. 9, Architektonická
kanceláfi Alena ·rámková, Praha

3. cena návrh ã. 10, Sial architekti a inÏen˘fii
spol. s r. o. / Valbek s. r.o, Liberec
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Nejprve je potfieba si ujasnit nû-
které dÛleÏité základní pojmy.

Opu‰tûn˘m zvífietem je zvífie pÛ-
vodnû v lidské péãi, které není pod
pfiímou kontrolou nebo dohledem
fyzické osoby nebo chovatele, a ze
zji‰tûn˘ch skuteãností vypl˘vá, Ïe
ho jeho chovatel opustil s úmyslem
se jej zbavit nebo je vyhnal.

Pfiíkladem mohou b˘t zvífiata
uvázaná na nûjakém místû dlouhou
dobu ãi na opu‰tûném místû, zvífia-
ta pohybující se fiadu dní bez svého
chovatele a hladovûjící. Je tedy zfiej-
mé, Ïe se nejedná o zvífie, které jen
doãasnû uteklo svému chovateli.

Nikdo nesmí zvífie opustit s úmy-
slem se ho zbavit nebo je vyhnat.
Kdo poru‰í tuto povinnost, dopus-
tí se pfiestupku nebo jiného správ-
ního deliktu dle zákona ã. 246/1992
Sb., na ochranu zvífiat proti t˘rání,
v platném znûní, a bude mu uloÏe-
na pokuta.

Opu‰tûné zvífie si nálezce nemÛ-
Ïe ponechat. Podle na‰eho právní-
ho fiádu je zvífie vûc, a proto se na
nûj vztahuje ustanovení § 135 zá-
kona ã. 60/1964 Sb., obãanského zá-
koníku, v platném znûní. Kdo najde
opu‰tûnou vûc, je povinen odevzdat
ji pfiíslu‰nému státnímu orgánu.
Nepfiihlásí-li se o ni vlastník do jed-
noho roku od odevzdání, pfiipadá
vûc do vlastnictví státu. Opu‰tûné
zvífie je tedy nutné odevzdat na
obecním úfiadû (v na‰em pfiípadû na
Mûstském úfiadu Pfierov) nebo je
pfiímo pfiedat do obecního útulku.
Obecní úfiad má povinnost se o zví-
fie postarat po dobu jednoho roku.
Utrácení opu‰tûn˘ch zvífiat po urãi-
té dobû, napfi. po uplynutí karanté-
ny, zákon nedovoluje, nejde-li o zá-
konem stanoven˘ dÛvod k usmr-
cení. Po uplynutí jednoho roku se
opu‰tûné zvífie stává majetkem stá-
tu, kter˘ péãi zaji‰Èuje prostfiednic-
tvím Úfiadu pro zastupování státu ve
vûcech majetkov˘ch.

Toulav˘m zvífietem je zvífie v lid-
ské péãi, které není pod trvalou
kontrolou nebo dohledem fyzické
osoby nebo chovatele a které se po-
hybuje volnû mimo své ustájení, v˘-
bûhové prostory nebo mimo do-
mácnost svého chovatele.

Jedná se pfiedev‰ím o zvífiata, kte-
rá jejich chovatel nezabezpeãil pro-
ti úniku, napfi. mÛÏe jít o volnû po-
bíhající psy. Jde tedy o situaci, kdy
chovatel nehodlá zvífie opustit ãi se
jej zbavit, ale zvífie jen doãasnû
uteklo svému chovateli.

V˘znamná v této souvislosti je
evidence zvífiat, která umoÏní ná-
vrat toulavého zvífiete k jeho cho-
vateli, aniÏ by zvífie muselo skonãit
v útulku jako zvífie opu‰tûné.

následují zvûfi. Je-li tato nemovitost
umístûna na oploceném pozemku,
poãítá se vzdálenost od jeho oplo-
cení. Toto oprávnûní se nevztahuje
na psy ovãáck˘ch a loveck˘ch ple-
men, na psy slepecké, zdravotnické,
záchranáfiské a sluÏební. Myslivec-
ká stráÏ a mysliveck˘ hospodáfi jsou
rovnûÏ oprávnûni usmrcovat koãky
potulující se v honitbû ve vzdále-
nosti vût‰í neÏ 200 metrÛ od nej-
bliÏ‰í nemovitosti slouÏící k byd-
lení. Pokud je tato nemovitost
umístûna na oploceném pozemku,
poãítá se vzdálenost od jeho oplo-
cení. Myslivecká stráÏ a mysliveck˘
hospodáfi jsou téÏ oprávnûni usmr-
covat dal‰í zvífiata ‰kodlivá mysli-
vosti, zdivoãelá domácí zvífiata
a volnû se pohybující zvífiata z far-
mov˘ch chovÛ zvûfie.

Usmrcení zvífiete je moÏné jen
tehdy, je-li dán nûkter˘ z dÛvodÛ

k usmrcení dle § 5 zákona na
ochranu zvífiat proti t˘rání.

A nyní k vlastní
problematice t˘rání zvífiat

Od roku 1992 platí Zákon na
ochranu zvífiat proti t˘rání
ã. 246/1992 Sb., v novelizovaném
znûní (dále jen zákon). Úãelem zá-
kona je chránit zvífiata, jeÏ jsou Ïi-
v˘mi tvory schopn˘mi pociÈovat
bolest a utrpení pfied t˘ráním, po-
‰kozováním jejich zdraví a jejich us-
mrcením bez dÛvodu, pokud byly
zpÛsobeny, byÈ i z nedbalosti ãlovû-
kem. Zakazuje se t˘rání zvífiat jak
volnû Ïijících, tak i chovan˘ch v lid-
ské péãi a také se zakazují v‰echny
formy propagace t˘rání zvífiat. Za t˘-
rání se napfiíklad povaÏuje nutit zví-
fie k v˘konÛm, které neodpovídají je-
ho fyzickému stavu, v˘cvik zvífiete,

Kdo neuãiní opatfiení proti úni-
ku zvífiat, poru‰í zákon na ochranu
zvífiat proti t˘rání. Podle ustanove-
ní § 13 tohoto zákona je kaÏd˘ po-
vinen zabezpeãit zvífieti v zájmovém
chovu pfiimûfiené podmínky pro za-
chování jeho fyziologick˘ch funkcí
a zaji‰tûní jeho biologick˘ch potfieb
tak, aby nedocházelo k bolesti, utr-
pení nebo po‰kození zdraví zvífiete,
a uãinit opatfiení proti úniku zvífiat.
Zabránit úniku zvífiat je dÛleÏité
mimo jiné pro bezpeãnost zvífiete
(napfiíklad moÏnost sraÏení autem
a podobnû). Toulavé zvífie v‰ak mÛ-
Ïe b˘t usmrceno podle zákona
ã. 449/2001 Sb., o myslivosti, v plat-
ném znûní. Myslivecká stráÏ a mys-
liveck˘ hospodáfi jsou oprávnûni us-
mrcovat v honitbû toulavé psy, ktefií
mimo vliv svého vedoucího ve vzdá-
lenosti vût‰í neÏ 200 m od nejbliÏ‰í
nemovitosti slouÏící k bydlení pro-

pokud je to pro nûj spojeno s boles-
tí nebo utrpením, podávat zvífieti
dopingové látky nebo jiné látky po‰-
kozující organismus, provádût chi-
rurgické zákroky za úãelem zmûny
vzhledu zvífiete, pouÏívat podnûtÛ,
pfiedmûtÛ nebo bolest vyvolávajících
pomÛcek tak, Ïe pÛsobí zjevné po-
ranûní, chovat zvífiata v nevhodn˘ch
podmínkách a jiné.

Dále se zákon zab˘vá ochranou
hospodáfisk˘ch zvífiat, zvífiat v záj-
mov˘ch chovech a pokusn˘ch zvífiat.

Na koho se obrátit,
víme-li o t˘raném zvífieti

Pokud víme o t˘raném zvífieti
a domluvou jeho majiteli se nám
nepodafiilo zjednat nápravu, lze se
obrátit na pfiíslu‰né orgány, které
se zab˘vají ochranou zvífiat proti t˘-
rání.

V první fiadû je to zejména obec
s roz‰ífienou pÛsobností - Mûstsk˘
úfiad Pfierov. V˘konem státní sprá-
vy na tomto úseku se zab˘vá odbor
zemûdûlství na Smetanovû ul. ã. 7,
III. patro, kter˘ projednává pfie-
stupky na úseku ochrany zvífiat
proti t˘rání a ukládá pokuty cho-
vatelÛm (podnikatelÛm) dle záko-
na. Dal‰ím je orgán veterinární
správy - Krajská veterinární správa,
inspektorát v Pfierovû, Bayero-
va 646/3, vykonávající dozor nad
dodrÏováním povinností v oblasti
ochrany zvífiat. Zjistí-li, Ïe dochází
k t˘rání zvífiat, informuje obec ne-
bo policii, aby mohlo b˘t zahájeno
fiízení. Pfiíslu‰ní odborní pracovní-
ci veterinární správy nejlépe po-
soudí, zda skuteãnû dochází k t˘rá-
ní zvífiete, proto je vhodné obrátit
se pfiedev‰ím na nû.

Upozornit veterinární správu je
vhodné také proto, Ïe na návrh pfií-
slu‰ného orgánu veterinární sprá-
vy mÛÏe obec správním rozhodnu-
tím nafiídit odebrání t˘raného
zvífiete, vyÏaduje-li to jeho zdravot-
ní stav. Orgány Policie âR - se za-
b˘vají pfiípady, kdy je podezfiení, Ïe
do‰lo k trestnému ãinu t˘rání zví-
fiat podle ustanovení § 203 zákona
ã. 140/1961 Sb., trestní zákon,
v platném znûní.

Pfii ohlá‰ení podezfiení na t˘rání
zvífiete pfiíslu‰nému orgánu jsou
nezbytní svûdci, pfiípadnû dal‰í
úãastníci fiízení. Ohlá‰ení lze po-
dat kterémukoli uvedenému or-
gánu písemnû, ústnû, nebo elek-
tronickou cestou s uvedením
pfiesn˘ch údajÛ a okolností.

Ing. Ivo Hubík - Odbor zemûdûlství

MûÚ Pfierov (dle materiálu MZe)

Ne kaÏd˘ je milovníkem zvífiat. Nûkdo je sice toleruje, ale
z rÛzn˘ch dÛvodÛ mu v jeho blízkosti vadí, jin˘ má stál˘
spor se sousedem a fie‰í jej tím, Ïe se zamûfií na jeho do-
mácího pfiítele. Dal‰ímu nezb˘vá ãas na péãi o svého psa
(koãku, morãe…), a tak zvífie zanedbává. Podobn˘ch dÛvo-
dÛ bychom mohli nalézt desítky. Pro ty z nás, kter˘m se ne-
líbí, jak nûktefií zacházejí se sv˘m domácím ãi hospodáfi-
sk˘m zvífietem, je urãen tento ãlánek.

Máte podezfiení na t˘rání zvífiete?

ilustraãní foto stock.xchng
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VáÏení a milí ãtenáfii,
v ‰estém kole soutûÏe byl vylo-

sován z tûch, ktefií správnû odpo-
vûdûli na otázku z listopadového
ãísla Pfierovsk˘ch listÛ, Zdenûk
Kohoutek, Trávník 31, Pfierov, kte-
rému blahopfiejeme!

V‰em, ktefií se chtûjí zúãastnit
soutûÏe pfiipomínáme, Ïe své odpo-
vûdi spoleãnû s adresou zasílejte
vÏdy do 10. dne daného mûsíce na
adresu: Redakce Pfierovské listy,
Mûstsk˘ úfiad, námûstí T. G. Masary-
ka 2, 750 00 Pfierov nebo vhoìte do
schránky pfiipravené v Mûstském in-
formaãním centru v Kratochvílovû
ulici. Na obálku pfiipi‰te heslo SOU-
TùÎ. Ze správn˘ch odpovûdí vylosu-
jeme kaÏd˘ mûsíc jednoho v˘herce,
kter˘ od nás obdrÏí kniÏní publika-

ci. Jméno v˘herce zvefiejníme v pfií‰-
tím ãísle Pfierovsk˘ch listÛ. V˘hru si
mÛÏete vyzvednout v redakci po
pfiedchozí telefonické domluvû - tel.
581 268 451, 724 015 273.

SoutûÏní fotografie z minulého
ãísla zachycuje nemocnici, posta-
venou na okraji mûsta u silnice
Pfierov - Kozlovice. Její stavba za-
poãala v roce 1911. O její zahájení
se velmi zaslouÏil tehdej‰í starosta

SoutûÏ  Poznáte, co je na fotografii? Dne‰ní úkol zní:
Poznáte na snímku z pfielomu 30. a 40. let
20. století dnes jiÏ neexistující budovu?

mûsta MUDr. Donát Tich˘. Stavba
nemocnice byla dokonãena v lednu
roku 1913 a od jara téhoÏ roku za-

ãala slouÏit ‰iroké vefiejnosti. Jejím
prvním fieditelem se stal MUDr. Ka-
rel ·antrÛãek.

Za âekyní poblíÏ cesty do Penãic je
vrch zvan˘ Hradisko, o kterém se
odedávna fiíká, Ïe kdo se v tûch mís-
tech ocitne v poledne, urãitû zablou-
dí. Nejeden ãlovûk uÏ pr˘ tam nûco
takového proÏil.

Tak napfiíklad jeden stafieãek vy-
právûl, jak si jednou na Hradisku
zdfiíml a probudil se v pravé poledne.
Rozhlédl se kolem sebe a vÛbec ne-
mohl poznat, kde je. Na v‰echny stra-
ny vedly ‰iroké cesty, ale Ïádná ne-
byla ta, kterou tam pfii‰el. Teprve
kdyÏ poledne pfie‰lo a zlá moc pfie-
stala pÛsobit, podafiilo se mu najít
správnou cestu domÛ.

Nûco podobného se pfiihodilo
i Vincíkovi. Vincík byl bystr˘ a ãiper-
n˘ kluãina, ale zároveÀ i nesmírnû
zvûdav˘. Jednoho de‰tivého podzim-
ního dne Vincík zvûdavû pfiihlíÏel, jak
jeho matka chystá obûd. Pletl se jí pfii

Ve stfiedu 1. prosince bude otevfie-
na v prostorách pfierovského zámku
v˘stava betlémÛ a vánoãních zvykÛ.
Náv‰tûvníkÛm se v leto‰ním roce
pfiedstaví pfiedev‰ím betlémy vyrobe-
né z papíru, lepeného na pevn˘ pod-
klad, tedy z materiálu, s nímÏ praco-
vala lidová betlémáfiská tvorba jiÏ od
konce 18. století, kdy betlémáfiství
zapustilo pevné kofieny v lidovém
prostfiedí. Tradice betlémÛ sériovû
ti‰tûn˘ch v ar‰ích, vystfiihovan˘ch
a lepen˘ch na pevn˘ podklad, sahá aÏ
k poãátku 20. století. Jejich v˘tvarn˘
návrh byl zadáván pfiedním v˘tvar-
n˘m umûlcÛm. Vyrábûjí se dodnes.

Vánoce na zámku

Na v˘stavû jsou zastoupeny ukázky
betlémÛ reklamních, skautsk˘ch, ale
i tradiãních ãesk˘ch. Vystavené bet-
lémy muzeu pro v˘stavu zapÛjãil
Franti‰ek Karas, Ïijící v Praze, kter˘
se dlouhá léta zab˘vá sbíráním
a tvorbou tûchto betlémÛ. Z jeho
soukromé sbírky bylo pro v˘stavu vy-
bráno 40 betlémÛ. Betlémy na v˘sta-
vû doplÀuje i modernûj‰í, dnes vÏit˘
symbol - vánoãní stromeãek, uÏíva-
n˘ v ãesk˘ch zemích od poãátku
19. století. Nahradil tradiãní, kdysi
hlavní vánoãní symbol - betlém, a ur-
ãil mu pouze doplÀující roli.

Vánoce jsou ãasem pfiíhodn˘m pro

rÛzné vû‰tecké povûry, ãasem pln˘ch
nejrÛznûj‰ích povûreãn˘ch zvykÛ
a obyãejÛ. S nûkter˘mi se náv‰tûvník
mÛÏe seznámit formou v˘stavní pre-
zentace.

V˘stava potrvá do 30. prosince
a bude otevfiena dennû mimo pondû-
lí v dobû od 8 do 16 hodin, v sobotu
a nedûli od 9 do 16 hodin.

K vánoãní náladû pfiispûje i kon-
cert, kter˘ se uskuteãní v Mervarto-
vû a Bajákovû pamûtní síni pfierov-
ského zámku v pondûlí 20. prosince
v 18 hodin. V komponovaném pro-
gramu vystoupí Gamavila kvartet
spolu s Milanem Svobodou a Janou
Paulovou.

mch

tom pod nohama a zdrÏoval ji od prá-
ce. Aby mûla na chvíli od toho malé-
ho v‰eteãky pokoj a mohla dovafiit
obûd, zabalila matka narychlo pár va-
jíãek a fiekla Vincíkovi, aÈ je odnese
staré tetiãce do nedalek˘ch Penãic ja-
ko pfiilep‰ení. A také dodala, aÈ se ni-
kde nezdrÏuje, aby byl vãas zpátky
k obûdu.

Vincík zãerstva vybûhl ze stavení
a zanedlouho uÏ Èukal na dvefie u te-
tiãky. KdyÏ vyfiídil, co mûl, a vracel se
do âekynû, napadlo ho najednou, Ïe
je‰tû nikdy nevidûl Hradisko za de‰-
tû. Jak byl zvûdav˘, hbitû odboãil
z cesty a za chvíli uÏ byl na Hradis-

O Hradisku
Pfierovské povídání

Pfiedvánoãní, adventní ãas je dobou plnou shonu a ãil˘ch pfií-
prav na nejkrásnûj‰í svátky v roce - Vánoce. Dlouhé zimní ve-
ãery plné tajemnosti v‰ak vybízejí i k rozjímání a zamy‰lení.
Muzeum Komenského v Pfierovû letos pfiispûje, jako tradiãnû,
k vánoãní atmosféfie klidu, ‰tûstí a pohody dvûma akcemi.

hal ani na chvíli a pelá‰il po ní aÏ do-
mÛ. Doma dostal co proto, v‰echny
hfiíchy se mu seãetly - Ïe neposlechl
a nûkde se toulal, Ïe nepfii‰el vãas, Ïe
se vrátil promoãen˘ a zablácen˘. Ni-
kdo neví, jestli za to mohl strach,
kter˘ si na Hradisku proÏil, nebo ma-
minãina pádná ruka, ale od té doby
Vincík na Hradisko uÏ nikdy nevkro-
ãil a i tu svoji zvûdavost zkrotil.

Zabloudit, ztratit smûr, to patfií

k nejnepfiíjemnûj‰ím záÏitkÛm. Nû-

kdy za to mÛÏe náhoda, jindy na‰e

vlastní nepozornost, obãas nás do-

konce nûkdo zámûrnû ‰patnû na-

smûruje. Aby se to stávalo co nejmé-

nû, aby nás nikdo nevodil za nos

a aby kaÏd˘ na‰el svoji cestu, to

v‰em ãtenáfiÛm do nového roku 2005

pfieje

Karolin

ku. To se ví, Ïe nic zajímavého tam
v takovém poãasí nena‰el.

Zrovna kdyÏ pfiem˘‰lel, kam by se
je‰tû tak mohl podívat, usly‰el z dál-
ky polední zvonûní. Vzpomnûl si, Ïe
uÏ mûl b˘t dávno doma u obûda,
a rozbûhl se domÛ, ale po chvilce zji-
stil, Ïe bûÏí po ‰patné cestû. Obrátil
se zpátky, jenÏe i tahle cesta se brzy
ukázala jako nesprávná. Vincík pobí-
hal sem a tam, zkou‰el hned tu, hned
jinou cestiãku, ale marnû.

UÏ uÏ nabíral k pláãi ze strachu, Ïe
se odtamtud nikdy nedostane, kdyÏ
tu zvony umlkly a on najednou zjis-
til, Ïe stojí na známé cestû. Nezavá-
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Prosincové kalendárium
připravuje Věra Fišmistrová, SOkA Přerov

1. 12. 1854 - před 150 lety se narodil v Přerově Josef František Oehler,
autor řady stavebních plánků a stavitel v Přerově, hejtman při zemské
obraně. Spolu se stavitelem Bühlerem vypracovali a vydali v roce 1885
plán města Přerova. Zemřel 21. 12. 1914 (90. výročí úmrtí).

6. 12. 1919 - před 85 lety se narodil v Přerově Gideon Klein, pianista,
který byl za okupace odvlečen do Terezína, pak do Osvětimi a Fürsten-
grube u Katovic, kde zemřel 27. 1. 1945. Napsal tři smyčcové kvartety
a řadu dalších skladeb, které svědčí o jeho talentu.

6. 12. 1924 - před 80 lety zemřel v Přerově František Sklenář, malíř,
jevištní výtvarník, majitel uměleckého malířského závodu v Přerově, pro
který pracovalo více než 20 akademických malířů. Jeho ateliér a dílna
v Havlíčkově ulici dodávala jevištní dekorace pro divadla v Olomouci,
Ostravě, Brně a též různým organizacím a spolkům. Narodil se
12. 10. 1873 v Přerově.

9. 12. 1889 - před 115 lety se narodil v Přerově František Rasch, jeden
z iniciátorů vzpoury rakouského válečného námořnictva v Boce Kotor-
ské dne 1. 2. 1918, kde byl 11. 2. 1918 popraven.

13. 12. 1569 - před 435 lety zemřel v Přerově Matěj Červenka, biskup
jednoty bratrské, duchovní, historiograf, skladatel, překladatel, sběratel
přísloví. Působil v Přerově, Lipníku n. B., Prostějově. Narodil se 21. 2. 1521
v Čelákovicích, okres Praha-východ.

18. 12. 1934 - před 70 lety zemřel v Přerově PhMr.
František Matouš, lékárník, který dne 1. 10. 1876
otevřel ve městě lékárnu s názvem „U anděla strážce“.
Podílel se na založení tiskárny, byl městským radním,
člen Sokola, Přerubu a dalších spolků. Narodil se
18. 12. 1850 v Hradišťsku u Jílového.

18. 12. 1959 - před 45 lety zemřel v Melbourne, Aus-
trálie, Eda Skřeček-Borovanský, tanečník a choreo-

graf. Vyučil se u fy Vignati v Přerově, byl činný v pře-
rovském divadelním spolku TYL a pěveckém spolku
PŘERUB. Od roku 1921 působil v operním souboru
olomouckého divadla, pak v Hamburku. Od roku 1939
zůstal trvale v Austrálii, kde téhož roku v Melbourne
založil se svou ženou Xénií první baletní školu, která
trvá dodnes. Narodil se 24. 2. 1902 v Přerově.

19. 12. 1924 - před 80 lety zemřel v Přerově Jan Vítěz, továrník a maji-
tel realit v Přerově, kde se dne 16. 5. 1857 narodil.

25. 12. 1919 - před 85 lety se narodil v Olomouci František Gajdica,
ředitel okresní knihovny v Přerově, regionální historik. Zemřel 15. 1. 1995
v Tovačově, kde bydlel.

26. 12. 1944 - před 60 lety zemřel v Praze František Skácelík, MUDr.,
lékař, spisovatel (pseudonym Fr. Skalný, Fr. Marek), autor Krásných set-
kání a mnoha povídek a románů. Byl přítelem přerovského městského
lékaře-lidumila, vlastence a sokola, MUDr. Bohuše Oščádala. Narodil se
25. 11. 1873 v Přerově.

30. 12. 1889 - před 115 lety se narodil v Krásně n. Beč-
vou Augustin Mervart, akademický malíř, krajinář,
který od roku 1919 žil a tvořil v Přerově, kde 15. 8. 1968
zemřel. Rozvinul zde plně svou uměleckou činnost
a vytvořil řadu obrazů, na nichž zachytil starý mizejí-
cí Přerov, jeho malebná zákoutí a staré ulice. Podstat-
nou část jeho díla tvoří i obrazy z Beskyd, kde každo-
ročně delší dobu maloval. V roce 1968 mu bylo
uděleno čestné občanství města Přerova. Při této pří-

ležitosti byla v prostorách přerovského zámku otevřena pamětní síň se
stálou expozicí jeho obrazů.
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Adresa: Na odpoledni 6, Pfierov, PSâ: 750 02

Kontakt: Horizont marketing-finance-logistika, s.r.o.
Tel/fax: +420 596 241 954 • GSM: +420 777 128 488

e-mail: janiurek@horizont-finance.com

INKASO A ODKUP POHLEDÁVEK PO CELÉ âR
www.horizont-finance.com
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ceník inzerce v Pfierovsk˘ch listech
najdete na stranû 15

Franti‰ek Matou‰

Eda Skfieãek-Borovansk˘

Augustin Mervart
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foto archiv L. Dostála

Prostory galerie Centrum nestaãi-
ly, jako ostatnû vÏdy pfii takové pfiíle-
Ïitosti, náv‰tûvníkÛm vernisáÏe k v˘-
stavû obrazÛ Ondfieje Koãára, která
se konala ve ãtvrtek 4. listopadu.

„Moc se mi to líbí. Hned pfii pfií-

chodu mû zaujalo svûtlo a lyrick˘

nádech, kter˘ mystická mûsta vy-

zafiují. ZtotoÏÀuji se s autorem, Ïe

moderní architektura je vût‰inou

studená, a proto se mi líbí jeho roz-

záfiené obrazy vysnûn˘ch mûst

ohraniãen˘ch od ostatního svûta

pevn˘mi zdmi, dávající prostor

vlastní fantazii,“ vyjádfiil své poci-
ty a dojmy z vystaven˘ch obrazÛ je-
den z pravideln˘ch náv‰tûvníkÛ té-
to galerie Mgr. Bohuslav Pfiidal.

VernisáÏ k v˘stavû malífie Ondfieje Koãára

Malífi Ondfiej Koãár foto Jifií KfiiÏka

foto archiv ââK Pfierov

Zaãátkem fiíjna byla zahájena v˘-
uka na Vysoké ‰kole logistiky v Pfie-
rovû. O mûsíc pozdûji 3. listopadu se
konal první historick˘ akademick˘
obfiad na pÛdû Vysoké ‰koly logisti-
ky v Pfierovû, imatrikulace stu-
dentÛ. Pfii této slavnosti studenti
sloÏili akademick˘ slib a stali se prv-
ními ãleny akademického senátu,
samosprávního orgánu vysoké ‰ko-
ly. Souãasnû rektor vysoké ‰koly pfie-
dal jmenovací listiny pro nové ãleny
akademické rady.

„Pro vedení ‰koly byl potû‰ující

znaãn˘ zájem o studium na této

‰kole v tfiíletém bakaláfiském stu-

dijním programu Dopravní a spo-

jová infrastruktura. ·kola obdrÏe-

la 65 pfiihlá‰ek a ke studiu bylo

pfiijato a zapsáno 50 studentÛ. Ob-

sahová náplÀ studijních oborÛ do-

pravní logistika, logistika sluÏeb

a informaãní management oslovi-

la nejen ãerstvé absolventy stfied-

ních ‰kol, ale i zamûstnance rÛz-

n˘ch firem a institucí.

Mezi pfiijat˘mi studenty je vût‰i-

na tûch, ktefií pfii v˘konu svého za-

V obfiadní síni pfierovského zám-
ku 8. listopadu pfievzali z rukou
pfiedsedkynû Oblastního spolku âes-
kého ãerveného kfiíÏe Pfierov Heleny
Podafiilové, místostarosty Mgr. ZdeÀ-
ka Boháãe a primáfie transfuzního
oddûlení Pfierov MUDr. ·tefana Re-
povského, dárci krve z pfierovského
regionu medaile dr. Jana Jánského.

„Ocenûní bezpfiíspûvkov˘ch dár-

cÛ krve se stalo jiÏ tradiãní akcí

âeského ãerveného kfiíÏe v Pfierovû.

KaÏdoroãnû dvakrát v Pfierovû

Dárci krve pfievzali medaile dr. Jana Janského
a v Hranicích jsou pfiedávány zla-

té, stfiíbrné a bronzové medaile.

Zlatou medaili získá dárce za 40

bezplatn˘ch odbûrÛ krve, stfiíbrná

medaile se pfiidûluje za 20 odbûrÛ

a bronzovou získává dárce 10 bez-

platn˘ch odbûrÛ krve. Podûkování

a blahopfiání patfií pfiedev‰ím dár-

cÛm krve, ale zároveÀ i vedení

mûstského úfiadu, kter˘ se na tûch-

to akcích podílí nejen svou úãastí,

ale i dárky,“ vysvûtlila Alena Stár-
ková, fieditelka ââK v Pfierovû.

mûstnání se setkali s logistikou

a potfiebují tuto odbornost jako

pfiedpoklad svého kariérního rÛstu.

U tûchto studentÛ je znateln˘

„hlad“ po vûdomostech, které jim

Vysoká ‰kola logistiky nabízí pro-

stfiednictvím vysoce kvalifikova-

n˘ch pfiedná‰ejících. PÛsobí zde ne-

jen zku‰ení profesofii a docenti

i z jin˘ch vysok˘ch ‰kol, ale také

v˘znamní odborníci z praxe. Pro-

zatím studium je pouze denní

s moÏností povolit individuální stu-

dijní plán v pfiípadû závaÏn˘ch dÛ-

vodÛ na stranû studenta. Vedení

vysoké ‰koly v souãasné dobû kom-

pletuje Ïádost na Ministerstvo ‰kol-

ství, mládeÏe a tûlov˘chovy o roz‰í-

fiení akreditace a státního souhlasu

provádût v˘uku také kombinova-

nou formou, a to od nového aka-

demického roku 2005/2006. Kom-

binována forma je optimálním

zpÛsobem v˘uky pro studenty

v pracovním pomûru nebo pfii pod-

nikání,“ sdûlil JUDr. Ivan Baranãík,
prorektor pro studium a legislativu
Vysoké ‰koly logistiky v Pfierovû.

Vysoká ‰kola logistiky v Pfierovû zahájila v˘uku

V popfiedí rektor vysoké ‰koly Vladimír Strako‰

OHLÉDNUTÍ

Lubomír Dostál byl úspû‰n˘ na Humorestu ’04

stranu pfiipravila Eva ·afránkováUzávûrka pfií‰tího ãísla je ve stfiedu 15. prosince 2004

Na leto‰ním 5. roãníku bienále
kresleného humoru, kter˘ se konal
v fiíjnu v Hradci Králové, se dostal
se sv˘mi pracemi do finále pfierov-
sk˘ kreslífi a básník Lubomír Do-
stál. Jeho kresba na téma Silnice
byla porotou vybrána a zafiazena
mezi nejzdafiilej‰í finálové práce
a objevila se i v katalogu nejlep‰ích
kreseb. Porota hodnotila 147 auto-
rÛ ze 33 zemí svûta. Bienále bylo
obesláno 633 pracemi.

V tûchto dnech Lubomír Dostál
pfiipravuje knihu o sobû, ve které
mimo jiné ãtenáfie seznámí s v˘-
tvarn˘mi technikami, kter˘mi au-
tor není pfierovské vefiejnosti aÏ tak
znám˘.
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4. 12. • Mikulá‰ská - v˘let do neznáma - mikulá‰-
ská merenda; HABEKO - sokolovna 9.15
7. 12. • V˘roãní schÛze - salonek restaurace Pivo-
var, ved. T. Beránek; 19.00 hod.
11. 12. • Jeseníky - Ramzová - Kouty; 25 km; ved.
J. Balcárek; odj. vlak 5.14; bûÏky
18. 12. • Host˘nské vrchy - Host˘n - Troják - La-
zy - Valmez; 32 km; ved. J. Balcárek ml.; odj. vlak
7.25; bûÏky
26. 12. • ·tûpánská jízda - trasa bude upfiesnûna
dle snûhov˘ch podmínek; 20 km; ved. T. Beránek;
vlak bude upfiesnûn dle trasy; bûÏky
28. 12. • Host˘nské vrchy - Host˘n - Troják - BaÈ-
ková - Vizovice; 35 km; ved. M. Bezdûk; odj. vlak
7.25; bûÏky

KâT SK P¤EROV
vysokohorská turistika

15. 12. v 15 hodin • Pfiedná‰ka na téma Ces-
ta po baltsk˘ch zemích a USA. Pfiedná‰í Ing. Lu-
ke‰ v zasedací místnosti interního oddûlení Ne-
mocnice s poliklinikou v Pfierovû.

Akademie 3. vûku

2. 12. • Zdounky - Cvrãovice - Bunã - Divoky -
Zdounky - 17 km, ved. V. Visnar, odj. 6.00 hod.
2. 12. • Brodek u Pfi. - Citov - Vûrovany - Tovaãov
- 12 km, ved. Î. Zapletalová, odj. 8.59 hod.
4. 12. • Hranice - BoÀkov - Bradeln˘ potok - Pot-
‰tát - 20 km, ved. J. Sedláková, odj. 7.20 hod.
7. 12. • SchÛzka turistÛ - Vinary-Na Skalce ve 14
hod.
9. 12. • Pfierov (lávka U Tenisu) - Osek nad Beã-
vou - 12 km, ved. Î. Zapletalová, sraz 9 hod. - lávka
U Tenisu
9. 12. • Hranice - U Kostelíãka - Teplice nad Beã-
vou - 15 km, ved. J. ·vec, odj. 8.04 hod.
11. 12. • Krnov - Cvilín - Úblo - PrácheÀ - zfiíceni-
na Vartov - B˘kov - Krnov - 21 km, vede Ing. M. âas-
ta, odj. 7.10 hod.
14. 12. • SchÛzka turistÛ - Rokytnice-Vrbovec ne-
bo Kozlovice ve 13.30 hod.
16. 12. • Sv. Kopeãek - DroÏdín - Bukovany - Byst-
rovany - Olomouc - 15 km, ved. J. ·vec, odj. 7.40
hod.
18. 12. - Bûlotín - ·piãky - Skaliãka - Ústí - Tepli-
ce n. B. - 20 km, ved. A. Dvofiák, odj. 8.04 hod.
23. 12. • Prosenice - Stamûfiice - Veselíãko - 14 km,
ved. M. Kauer, odj. 8.04 hod.
30. 12. • Bystfiice p. H. - Sv. Host˘n - Bystfiice pod
Host˘nem - 12 km, ved. J. ·vec, odj. 7.25 hod.

KLUB âESK¯CH TURISTÒ
odbor SK Pfierov - pû‰í turistika

Tato stále zelená rostlina byla jiÏ souãástí po-
hansk˘ch obfiadÛ. Tehdy lidé vûfiili, Ïe jmelí ztû-
lesÀuje Ïivoucího ducha. Bylo symbolem Ïivota
a ochrann˘m talismanem. Jmelí s jeho lepiv˘mi
semeny (latinsk˘ název jmelí je viscum = lepid-
lo) se pfiikládala moc vyvolat nebo udrÏet svazek
mezi dvûma osobami opaãného pohlaví. Odpra-
dávna je obestfieno tajemnem a legendami, této
rostlinû se pfiisuzují i kouzelné úãinky. Snad je to
tím, Ïe roste na nepfiístupn˘ch místech vysoko
v korunách stromÛ, a na zelen˘ch stoncích ros-
tou bílé bobule podobající se perlám. Zvlá‰tní na
jmelí je i to, Ïe dozrává v prosinci, kdy nekvete
a nedozrává témûfi Ïádná rostlina. Snad ve v‰ech
evropsk˘ch zemích lidé vûfií, Ïe kdyÏ zelené, po-
stfiíbfiené ãi pozlacené ratolesti „posla nebes“ za-
vûsí dne 24. prosince nad ‰tûdroveãerní tabuli,
pfiinesou do domu ‰tûstí a poÏehnání. Traduje se,
Ïe jmelí splní kaÏdému stolovníku jedno pfiání,
pokud ho za‰eptá do plamínku první zapálené
svíãky na vánoãním stromku. Z Anglie pochází
zvyk, Ïe muÏ mÛÏe políbit kaÏdou dívku a Ïenu,
kterou zastihne pod zavû‰en˘m jmelím. Po kaÏ-
dém polibku ale musí pár spoleãnû utrhnout
z vûtviãky jednu bílou bobulku. Poslední bobul-
ka znamená i poslední polibek. KdyÏ tento zvyk
pfiivezli ve stfiedovûku angliãtí Ïoldnéfii do Nû-
mecka a ·v˘carska, zaãali majitelé nevûstincÛ za-
vû‰ovat vedle ãervené lucerny svazeãek jmelí ja-
ko pfiíslib prodejné lásky. Jmelí visící v Irsku nad
vchodem do vesnick˘ch stavení zaruãovalo pout-
níkÛm pohostinství a pozvání k dobrému jídlu.
Kromû toho plnilo stejnou funkci jako podkova
ãi ãtyfilístek pro ‰tûstí a zároveÀ bránilo ãarodûj-
nicím a zl˘m duchÛm ‰kodit a provádût nekalé
rejdy. Irové nosili amulety a náramky vyfiezané
nebo spletené z vûtviãek jmelí. Tento zelen˘ pa-
razit byl symbolem odvahy, zdraví, plodností
a ‰tûstí. V Rakousku stafií lidé vûfií, Ïe jmelí zavû-
‰ené nad ‰tûdroveãerním stolem zajistí v pfií‰tím
roce bohatou úrodu.

JiÏ ve starovûku opûvovali lidé léãivou moc
jmelí. Keltové ho povaÏovali za posvátnou rostli-
nu, stafií ¤ekové ho pouÏívali jako protijed

a ochrann˘ prostfiedek proti ufiknutí a uhranutí
zl˘mi duchy podsvûtí. V âechách ho vyuÏívaly
babky kofienáfiky proti padoucnici, na tanec sv. Ví-
ta, mdloby, závratû, vysok˘ krevní tlak a téÏ na
neplodnost. Podle staré lidové povûry dostávají
v nûkter˘ch oblastech Polska odvar ze jmelí jalo-
vé krávy, aby se hospodáfi doãkal telátka. Ve ‰v˘-
carském kantonu Aargau se o ·tûdrém dni vydá-
vají do lesa lovci vyzbrojeni ku‰í a ‰ípy jako kdysi
Vilém Tell, aby z vrcholkÛ stromÛ sestfielovali ze-
lené jmelí. Padající vûtviãky zachycené levou ru-
kou jsou v‰elékem na dûtské nemoci, v pravé ru-
ce si odnesou základní ingredienci nápoje lásky.
V Norsku zase plnilo jmelí funkci severské pal-
mové ratolesti míru.

O jmelí existuje mnoho legend. Podle jedné
rostlo jako mohutn˘ strom. Z jeho vûtve vyfiezal
Josef o Vánocích kolébku pro JeÏí‰ka. O tfiiatfiicet
let pozdûji strom porazili ¤ímané a z kmene vy-
robili kfiíÏ, na nûmÏ zemfiel JeÏí‰. Strom hanbou
seschl do mal˘ch kefiíkÛ. Stejnû jako vûfiící pfiijí-
mají Kristovo tûlo, jmelí pfiijímá Ïiviny z jin˘ch
stromÛ.

Na cedrech roste jmelí staré pfies ãtyfii sta let!
Svému „hostiteli“ není pfiíli‰ na obtíÏ. Je to vlast-
nû poloparazitick˘, vidliãnatû vûtven˘ kefiík, kte-
r˘ se zachycuje v korunách stromÛ. Sv˘mi kofie-
ny proniká kÛrou, ale odãerpává pouze vodu
a minerální látky. Jmelí má skuteãnû léãivou
moc, která byla pfiisouzena rostlinû jiÏ ve stfiedo-
vûku. Obsahuje látky sniÏující krevní tlak a pod-
porující roz‰ifiování cév. Tyto látky se dnes vyu-
Ïívají k v˘robû léãiv proti arterioskleróze.

Pfiedvánoãní shon a spûch zpÛsobil, Ïe se v ãet-
n˘ch rodinách upustilo od dodrÏování nejrÛz-
nûj‰ích zvykÛ a obyãejÛ. Vánoce jsou ale ãasem
zázrakÛ a kouzel. Ponechejme proto jmelí jeho
tajemství. Darujme sv˘m nejbliÏ‰ím snítku jme-
lí, protoÏe ‰tûstí pfiiná‰í jen jmelí darované. Do-
ma si ho zavûsme tfieba na lustr a nezapomeÀme
políbit svého partnera.

Vûra Fi‰mistrová

(s pouÏitím údajÛ z Malé encyklopedie Vánoc)

1. 12. • Tesák - TheodorÛv pramen - Roso‰né -
Podhradní Lhota - Rajnochovice âD - 11 km, odj.
bus 9.35 hod., vede L. Poláková
8. 12. • Drahotu‰e - Rybáfie - Gabrielka - T˘n n. B.
- Lipník n. B. - 14 km, odj. vlak 8.04 hod., vede Zd.
Sladk˘
11. 12. • Kojetín - sifon Valová - Lobodice - Tova-
ãov - 18 km, odj. vlak 8.32 hod., vede ing. V. Polido-
rová

ZároveÀ zveme na 14. roãník novoroãního v˘-
stupu na âekyÀsk˘ kopec. Setkání úãastníkÛ je
u památníku nad Pfierovskou roklí v dobû od 10.00
do 13.30 hodin. KaÏd˘ obdrÏí pamûtní list. Trasu
i zpÛsob v˘stupu si volí úãastník sám. Podrobnosti
ve v˘vûsních skfiíÀkách v pasáÏi a v prÛjezdu soko-
lovny.

KLUB âESK¯CH TURISTÒ
odbor TJ Spartak Pfierov

Jezdeck˘ oddíl pfii Stfiední zemûdûlské
‰kole Pfierov zve v‰echny pfiíznivce a mi-
lovníky koní, stejnû jako minul˘ rok, na
„Ranní sváteãní krmení koní“, které se
uskuteãní na ·tûdr˘ den v dobû od 9 do
12 hodin v jeho areálu na Stfiední ze-
mûdûlské ‰kole, Osmek 47.

Vedení jezdeckého oddílu dûkuje v‰em
sponzorÛm a pfiíznivcÛm, ktefií podpofii-
li jeho ãinnost v leto‰ním roce a vûfií, Ïe
jejich fiady se v roce 2005 je‰tû roz‰ífií.

V‰em lidem dobré vÛle pfiejeme krás-
né Vánoce, ‰Èastn˘ Nov˘ rok a mnoho ús-
pûchÛ v roce 2005.

Za v‰echny ãleny JO pfii SZe· Martin

Veselsk˘, vedoucí jezdeckého oddílu

Ranní sváteãní krmení koní

Jmelí jako jeden ze symbolÛ Vánoc
Mnozí z nás povaÏují Vánoce za nejsváteãnûj‰í dny celého roku. Tento svátek

má mnoho symbolÛ, pfiedev‰ím je to vánoãní stromeãek, cukroví, vánoãka ãi
kapr. Málokter˘ z nich v‰ak provází Vánoce tak dlouhou dobu jako jmelí.

ilustraãní foto Norbert Záli‰
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MùSTSK¯ DÒM
1. 12. v 19.30 • Vánoãní koncert or-
chestru Václava Hyb‰e
6. 12. v 19.30 • Pfiedvánoãní turné
Václava Hudeãka a jeho hostÛ
8. 12. v 19 hodin • Vánoãní speciál
travesti skupiny Screamers
12. 12. v 9.00 • Pfierovsk˘ zubr ’04
- soutûÏe ve spoleãenském tanci
13. 12. v 19.30 • Vûrní abonenti - di-
vadelní komedie
15. 12. v 19.30 • Country vánoce
s Karlem âernochem a skupinou
Schovanky
20. 12. v 19 hodin • Moravûnka
21. 12. v 18.30 hod. • Vánoãní kon-
cert Pfierovského dûtského souboru
a smyãcového tria
Pfiedprodej - vchod z námûstí TGM,
pondûlí aÏ pátek 9-18 hodin, telefon
581 217 596, 581 215 100

Budova pfierovského zámku
otevírací doba prosinec aÏ únor:

stálé expozice uzavfieny

1. 12. - 30. 12. • V˘stava betlémÛ -
otevfieno úter˘-pátek 8-16 hodin, so-
bota a nedûle 9- 16 hodin

20. 12. v 18 hodin • Koncert  v Pa-
mûtní síni A. Mervarta a J. Bajáka -
vystoupí Gamavila kvartet, Milan Svo-
boda a Jana Paulová

Moravská ornitologická stanice
otevírací doba prosinec-únor:

pondûlí-pátek 8-16 hodin

do 30. 11. • Fotografie hmyzu stfied-
ní Moravy
do 31. 12. • Ekologie ptákÛ, histo-
rie ornitologie, ochrana ptactva

MUZEUM KOMENSKÉHO

DÛm dûtí a mládeÏe ATLAS
tel.: 581 209 353, 581 201 246

DUHA KLUB DLAÎKA
www.dlazka.cz

KOUPÁNÍ VEŘEJNOSTI NA PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 736 580

koupel, zábal, masáž,
perličková masáž

pondělí až pátek 7.00  - 18.00

VÝJIMKY
11. 12. dětský + 50 m bazén

10 - 12, 13.30 - 19.00
23. 12. dětský + 50 m 10 - 20
24. a 31. 12. dětský + 50 m 10 - 14
25. 12. a 1. 1. dětský + 50 m 13 - 18
26. 12. a 2. 1. dětský + 50 m 10 - 18
27. a 30. 12. dětský + 50 m 10 - 20

sauna masáže
pondělí 14 - 21 ženy 14 - 21
úterý 14 - 21 muži 14 - 21
středa zavřeno
čtvrtek 14 - 21 muži zavřeno
pátek zavřeno

SAUNA ZIMNÍ STADION
tel. 581 201 268

LÁZNĚ BOCHOŘ
tel. 581 205 045

Den Dûtsk˘ Kryt˘ âásteãn˘ Pára, Koupání
bazén 50 m bazén pronájem sprchy imobilních obãanÛ

Pondělí zavřeno 6.30 - 7.30 13.30 - 15.00 11.30 - 13.00

Úterý 18 - 20 6.30 - 7.30, 18 - 20 13.30 - 15.00

Středa 15 - 20 6.30 - 7.30, 15 - 21 15 - 16, 18 - 19 13.30 - 15.00 11.30 - 13.00

Čtvrtek 18 - 20 6.30 - 7.30, 18 - 21 13.30 - 15.00

Pátek 15 - 20 6.30 - 7.30, 15 - 22 21.00 - 22.00 13.30 - 15.00 15.00 - 17.00

Sobota 10 - 20 10 - 20

Neděle 10 - 18 10 - 18

Den sauna solárium, masáÏe, skot. stfiiky, perliãka rekondiãní stoly
Pondělí 15 - 21 společná jen v párech zavřeno 7.30 - 21

Úterý 14 - 20 ženy zavřeno 7.30 - 21

Středa 13 - 21 muži 12 - 20 i protiproud 7.30 - 21

Čtvrtek 15 - 20 ženy 12 - 20 i protiproud 7.30 - 21

Pátek 14 - 21 muži zavřeno 7.30 - 21

Sobota zavřeno zavřeno zavřeno

Neděle zavřeno zavřeno zavřeno

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

Výjimky SAUNA: 24. až 26. 12. - zavřeno • RELAXACE: 23. až 31. 12. - zavřeno • SLENDER: 23., 24. a 31. 12. zavřeno

Výjimky: 23. 12. až 9. 1. 2005 - zavřeno

Výjimky: 27., 28. a 30. 12. - zavřeno

prosinec aÏ únor - hrad uzavfien

sobota 8. 1. 2005 • Hrad tradiãnû
otevfien pro turistickou vefiejnost
k zaãátku nového roku od 8 do 15 ho-
din (jednotné vstupné 10 Kã)

HRAD HELF·T¯N

1. 12. v 14.30 hod. • Drátkování kamenÛ
4. 12., 14-17 hod. • V˘roba vánoãních ozdob ze ‰ustí
5. 12. • Mikulá‰ - vystoupení T·, TV a PDS na námûstí TGM
17. 12. v 15 hod. • Pletení o‰atek
18. 12. v 9 hod. • Malování na hedvábí
20. 12. v 10 hod. • V˘chovn˘ koncert PDS v kostele sv. Vavfiince
26. 12. v odpoledních hodinách • Koncert PDS v kostele v Rokytnici

SLUÎBY MùSTA P¤EROVA • PROSINEC 2004

3. aÏ 5. 12. • âertovsk˘ víkend v Do-
ma‰ovû nad Bystfiicí - víkend pro
dûti
3. - 5. 12. • Mikulá‰sk˘ víkend ve
Stfiedolesí - víkend pro rodiãe s dûtmi
5. 12. v 16 hod. • Mikulá‰ské blu-
diãky - pro malé i velké dûti je pfii-
pravena diskotéka, soutûÏe, pfiedává-
ní dárkÛ (v Klubu Teplo, Horní ná-
mûstí), ale také veãerní závod v cent-
ru mûsta pro star‰í dûti a mládeÏ
10. 12. v 19 hodin • Hradi‰Èan -
koncert v Klubu Teplo

VÁNOâNÍ SALON V DDM ATLAS

DDM Atlas pofiádá ve dnech 6. aÏ 10. prosince Vánoãní salon. Zhléd-
nout mÛÏete v˘stavku tradiãních vánoãních v˘robkÛ a v odpoledních
hodinách budou pro náv‰tûvníky pfiipraveny ukázky adventních a vá-
noãních ozdob. 

VÁNOâNÍ KONCERTY
Smí‰en˘ pûveck˘ sbor Vokál uve-

de 17. 12. v 18 hodin v BeÀovû,
26. 12. ve 14.30 v kostele v Lipníku
nad Beãvou a ve stejn˘ den v 16.30
hodin v chrámu sv. Vavfiince âeskou
m‰i vánoãní od J. J. Ryby za dopro-
vodu Pfierovského komorního or-
chestru.

Pozvánka
na Silvestrovsk˘ bûh

Pofiadatelé TJ Spartak Pfierov
zvou v‰echny zájemce na Silvest-
rovsk˘ bûh, kter˘ bude odstartován
31. 12. v 10 hodin u lávky U tenisu.
Bude se soutûÏit v kategoriích ju-
niofii, muÏi, muÏi nad 40 let (vete-
ráni) a Ïeny. Délka trati je pfiibliÏ-
nû 8 km. BûÏí se za kaÏdého poãasí.
Pfiihlá‰ky jsou pfiijímány nejpozdû-
ji do 9.30 na místû startu.

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

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

Slevy za opakování
stejného inzerátu
poãet zvefiejnûní sleva

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

KPVU
Ve ãtvrtek 9. prosince v 16.30 hodin
se uskuteãní beseda s Ing. H. Patoã-
kovou na téma Procházky po ¤ímû.
Pfiedná‰ka se koná v Korvínském do-
mû na Horním námûstí.

foto archív DDM Atlas

V¯STAVI·Tù FLORA

VÁNOCE FLORA 2004
Vánoãní atmosféru nabízejí pro-

dejní trhy na olomouckém v˘stavi‰ti
Flora. Ve dnech 11. aÏ 21. prosince
máte moÏnost koupû vánoãního zbo-
Ïí. Florou budou znít koledy, pofia-
datelé pfiipravují soutûÏe pro dûti
i zábavu pro dospûlé, ukázky lido-
v˘ch a ruãních fiemesel.



1. - 8. 12. v 17.30 hod. a 2. - 7. 12.
ve 20 hodin • BRIDGET JONE-
SOVÁ: S ROZUMEM V KONCÍCH
(USA, romantická komedie, titulky).
Dokonal˘ pfiítel. Dokonal˘ Ïivot. Co
by se mohlo podûlat. ReÏie: B. Kid-
ron. Hrají: R. Zellweger, H. Grant,
C. Firth
9. - 15. 12. v 15.30 hod. a 9. - 15. 12.
v 17.30 hod. • POLÁRNÍ EXPRES
(USA, rodinn˘/animovan˘, dabing,
premiéra). Letos o Vánocích uvûfií-
te a nastoupíte do Polárního expre-
su také? ReÏie: R. Zemeckis. Hrají:
T. Hanks, M. Jeter, P. Scolari.
9. - 14. 12. ve 20 hod. • MILENCI
A VRAZI (âR, drama, premiéra).
VraÏdí, protoÏe milují. Milují, aÏ by
vraÏdili. ReÏie: V. Polesn˘. Hrají:
J. Langmajer, O. Vetch˘, Z. Ada-
movská, V. Îilková, Z. Norisová.
16. - 19. 12. v 17.30 hod. • SVùT
ZÍT¤KA (USA, v˘pravná retro sci-
fi, titulky, premiéra). Pfiijdou bez va-
rování. Zaútoãí bez slitování. Zmizí
beze stopy. V hlavních rolích nej-
oãekávanûj‰ího filmového dobro-
druÏství podzimní sezóny excelují
J. Law, A. Jolie a G. Paltrow. ReÏie:
K. Conran.
16. - 19. 12. ve 20 hod. • ·PATNÁ
V¯CHOVA (·panûlsko, drama/thril-
ler, titulky, premiéra). Emoce, bar-
vy a rafinovaná sebereflexe. Legen-
dární ‰panûlsk˘ reÏisér Pedro Almo-
dóvar poprvé natoãil autobiografic-
k˘ film: vrací se v nûm k temn˘m
stínÛm svého dûtství. Hrají: G. G.
Bernal, F. Martínez, J. Cámara.
20. - 22. 12. v 17.30 hod. a 20. aÏ
21. 12. ve 20 hod. • VESNICE
(USA, thriller, titulky). Dny poklidu
jsou pryã… Na první pohled pÛsobí
tato vesnice jako krásné a klidné
místo. ReÏie: M. L. Shyamalan.
23. 12. v 15.30 a 17.30 hod. a 27. -
29. 12. v 15.30 a 17.30 hod. •
ÚÎAS≈ÁKOVI (USA, dûtsk˘, ani-
movan˘, dabing, premiéra). Do ve-
ãefie musí zachránit svût… ReÏie:
B. Bird. V ãeském znûní: J. Meduna.
T. Vilhelmová, P. KfiíÏ, R. John.
23. 12. ve 20 hod. a 27. - 28. 12.
ve 20 hod. • ANAKONDA: HONBA
ZA KRVAVOU ORCHIDEJÍ (USA,
thriller, titulky, premiéra). V dÏung-
lích Bornea se skr˘vá smrt. ReÏie:
D. Little. Hrají: K. Strickland, J. Mes-
sner, M. Marsden.
Ve dnech 24., 25., 26. a 31. 12.
kino Hvûzda nehraje!
30. 12. v 17.30 hod. • SNOWBOAR-
ëÁCI (âR, komedie). Mrtvej snûhu-

lák, dobrej snûhulák. ReÏie: K. Ja-
nák. Hrají: L. Vondráãková, V. Ko-
tek, E. Geislerová, J. Langmajer.
30. 12. ve 20 hod. • DU·E JAKO
KAVIÁR (âR, tragikomedie). Hvûzd-
nû obsazená ãeská komedie o Ïivot-
ních kotrmelcích, o cestû za ‰tûs-
tím, na níÏ ãlovûk udûlá stokrát
stejnou chybu, aby ji aÏ na stoprvé
napravil. ReÏie: M. Cieslar. Hrají:
O. Vetch˘, V. Cibulková, T. Vilhel-
mová, S. Ra‰ilov.

1. 12. ve 20 hod. • INVAZE BAR-
BARÒ (Kanada/Francie, psycholo-
gick˘, titulky). Nejvût‰í zloãin pro-
ti lidskosti? Na MFF v Cannes 2004
získal film nejvíce ocenûní. ReÏie
a scénáfi: D. Acrand. Hrají: R. Gi-
rard, S. Rousseau, L. Portal.

8. 12. ve 20 hod. • SLONÍ MUÎ
(USA, psychologick˘/historick˘, ti-
tulky). Pfiíbûh podle skuteãné udá-
losti. LynchÛv snímek, nominova-
n˘ na osm OscarÛ, je uhranãivou
podívanou pro silné nervy… ReÏie:
D. Lynch. Hrají: A. Hopkins, J. Hurt,
A. Bencroft.
15. 12. ve 20 hod. • FAHRENHE-
IT 9/11 (USA, dokument, titulky,
premiéra). Kontroverzní film roku
2004. Silná a vá‰nivá prezentace vy-
hranûného patriotismu. ReÏie a scé-
náfi: M. Moore.
22. 12. ve 20 hod. • CARMEN: DI-
VOKÁ VÁ·E≈ (·panûlsko/VB/Itálie,
romantické drama, titulky, premié-
ra). Divoká vá‰eÀ, láska, Ïárlivost
a zrada v pfiíbûhu z ohnivého ·pa-
nûlska. ReÏie a scénáfi: V. Aranda.
Hrají: P. Vega, L. Sbaraglia, A. Dechet.
29. 12. ve 20 hod. • OTEV¤ENÉ
MO¤E (USA, drama, titulky, pre-
miéra). ZÛstali sami v ãelistech oce-
ánu… ReÏie a scénáfi: Ch. Kentis.
Hrají: B. Ryan, D. Travis, S. Stein.

5. 12. v 15 hod. • GARFIELD VE
FILMU (USA, rodinná komedie, da-
bing). Nejlínûj‰í koãka na svûtû má
koneãnû dÛvod vstát z kfiesla…
12. 12. ve 14 hod. (pozor, zmûna

zaãátku pfiedstavení!) • PERNÍKO-
VÁ CHALOUPKA (âR) - pohádkové
pásmo pro nejmen‰í diváky
19. 12. v 15 hod. • SNùHOVÁ
KRÁLOVNA (âR) - pohádkové pás-
mo pro nejmen‰í diváky

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

Galerie Centrum • Kratochvílova 22, tel. 581 216 111 

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

Vánoce v Domeãku
Na prosinec jsme pro náv‰tûvníky vybrali z ‰iroké nabídky ãesk˘ch umûlec-

kofiemesln˘ch dílen. MÛÏete se tû‰it na tradiãní ãeské vánoãní doplÀky - bet-
lémy a ozdoby z ‰ustí, slámy, keramic-
ké ozdoby, adventní svícny, kované
svícny a dal‰í kované doplÀky, vánoãní
pfiání, vystfiihovánky a kalendáfie. V le-
to‰ím roce jsme se zamûfiili i na origi-
nální sklo z dílen Heleny Silberové,
manÏelÛ ·ikov˘ch a Ivana ·tefáni-
ka, kter˘ se v Pfierovû pfiedstaví poprvé.

Náv‰tûvníky jistû zaujme vánoãní na-
bídka ‰perkÛ, hedvábí a originálních

textilních doplÀkÛ. Nebudou chybût tradiãnû vánoãní ubrusy, prostírání, ke-
ramické kachle, vázy, smaltované hrníãky a autorsk˘ porcelán.

Tradice zÛstává
Exkluzívní v˘stavou Jifiího Anderleho jsme letos ukonãili autorské v˘stavy.

Ov‰em na prosinec je pfiipravena bohatá kolekce umûleck˘ch pfiedmûtÛ, kte-
rá udûlá radost v‰em milovníkÛm umûní. Vedle tradiãnû velké nabídky kera-

miky, obrazÛ a grafik, jeÏ se sta-
ly jiÏ osvûdãen˘m dárkem pod
mnoha vánoãními stromeãky,
vám mÛÏeme je‰tû nabídnout
pûknou kolekci keramick˘ch
zpûváãkÛ od malífie a socha-
fie Sergeje Kuliny. K vánoãní
atmosféfie pfiispûjí jistû i kera-
mické betlémy a dal‰í milé
drobnosti od Renaty KaÀáko-
vé. V prosinci máme otevfieno
mimo v‰ední dny i kaÏdou so-
botu a poslední dvû nedûle od
9 do 12 hodin.

V prosinci uvidíte díla v˘tvarníkÛ, ktefií s Minigalerií dlouhodobû spolupra-
cují. Mezi oblíbené patfií díla Viléma Pokorného, kter˘ je ve své tvorbû za-
mûfien na krásu ãeské pfiírody. Dále budou vystaveny obrazy Miloslava Tep-
lého, kter˘ krajiny maluje sv˘m osobit˘m zpÛsobem. Velmi líbivé a efektní jsou
i motivy Bohumila Neãase, kter˘ se vûnuje malbû a grafice. Jeho obrazy jsou
nekonãícím svárem záznamu abstrakce a realismu. Zajímavá jsou zákoutí mûs-
ta Pfierova od Pavlíny Haderkové-Filou‰ové. Svá díla vystaví i Jan Ka‰par
a Miroslav Dyl. Umûleckou keramiku pfiedstaví Darja âejková, která k pro-
slunûní tmav˘ch odstínÛ povrchu pouÏívá detaily, které glazuje a zlatí 24kará-
tov˘m zlatem. Zajímavé je i umûlecké sklo z Glassatelieru Morava.

Minigalerie Îerotín • Komenského 2, tel. 581 202 728

„Andûlské vánoce“ v galerii Centrum
O atmosféru vánoãní pohody s an-

dûlskou tématikou se postará fiada
autorÛ. Vánoãní symbol andûl zde
bude figurovat v nûkolika podobách:
malba na dfievû - Petr Markulãek,
vitráÏ - atelier Vissu, keramika -
Ivana Pavli‰ová, AÈka ·vestková,
Jarmila Kreãmanová, dfievûné
plastiky - Petr Na‰ a krásná fiezbáfi-
ská práce Dagmar Koverdynské.

KINO HVùZDA

Sergej Kulina - Zpûváãci


