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„Ve stejn˘ den, ov‰em o pfiíslu‰n˘
poãet století pozdûji, se uskuteãní na
pfierovském zámku slavnostní shro-

máÏdûní zastupitelÛ mûsta, na které
budou pozváni v‰ichni ãlenové rady
mûsta, ktefií v ní zasedali po roce

1989. Tomuto setkání bude pfiedchá-
zet koncert, na kterém vystoupí
houslista Jaroslav Svûcen˘ a Sestry
Havelkovy. Tito umûlci se pfiedstaví
vefiejnosti 26. ledna ve velkém sále
Mûstského domu. V následujících
mûsících probûhne ve mûstû fiada

Rok 2006, jak už jsme se několikrát zmínili na stránkách našeho listu,
je pro Přerov velmi významný. Oslavíme totiž 750 let od okamžiku,
kdy český král Přemysl Otakar II. povýšil Přerov, tehdejší trhovou ves,
na královské město. Tento akt se odehrál 28. ledna 1256.

Slavíme 750 let založení našeho města

Zajištěním červnových oslav je pověřena agentura pro obnovu a uchování historických tradic Armentum z Hradce Králové

pokračování na straně 2

âtvrt˘ roãník prestiÏní soutûÏe
O lidech s lidmi – Cena za podporu
místní demokracie 2005, kter˘ se ko-
nal v Praze 13. prosince, skonãil ví-
tûzstvím mûsta Chrudim s projektem
Komunitní plánování v rámci Plánu
zdraví a kvality Ïivota v Chrudimi. Na
druhém místû se umístil Zlín s pro-
jektem, v nûmÏ obãané plánovali tra-
sy cyklostezek, a tfietí místo obsadil
Pelhfiimov se zavádûním komunitní-
ho plánování ve mûstû. V‰echna tfii
ocenûná mûsta mají jedno spoleãné
– jsou ãleny Národní sítû Zdrav˘ch
mûst âR. Pfierov získal na Ïebfiíãku
nejlépe vyhodnocen˘ch projektÛ
ãtvrtou pfiíãku.

„Na‰e mûsto se v leto‰ním roce do
této soutûÏe pfiihlásilo poprvé, a to

s projektem regenerace panelového
sídli‰tû Pfierov II-Pfiedmostí. Podkla-
dy pfiiloÏené k pfiihlá‰ce posoudila
porota jako natolik zajímavé, Ïe nás
pozvala k jejich pfiedstavení na 2. me-
zinárodní fórum o úãasti vefiejnosti
v rozhodování vefiejné správy. Konfe-
rence se zúãastnili dva pracovníci od-
boru rozvoje a také starosta Jindfiich
Valouch“, informoval Ing. Franti‰ek
Zlámal z odboru rozvoje Mûstského
úfiadu v Pfierovû, kter˘ se podílel na
pfiípravû projektu regenerace sídli‰tû
v Pfiedmostí a také ho v Praze pre-
zentoval.

„Pfierov se umístil na ãtvrtém
místû. Vzhledem k tomu, Ïe porota
posuzovala ‰estnáct projektÛ, mÛ-
Ïeme hodnotit „bramborovou me-

daili“ jako ús-
pûch“, zdÛraz-
nil Franti‰ek
Zlámal.

„Kromû nás
vystoupila také
místostarostka
Prahy 12 s pro-
jektem Jak vy-
tvofiit konstruk-
tivní dialog
s obãany. Slovo
dostali i zahra-
niãní hosté ze
Slovenska, Pol-
ska a Maìarska“,
sdûlil Franti‰ek Zlámal a dodal, Ïe za-
jímav˘ byl zejména odpolední pro-
gram, kdy si úãastníci vymûÀovali

zku‰enosti z oblasti zapojování ve-
fiejnosti a plánování vefiejn˘ch pro-
stranství. Šaf
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Přerov se umístil na pěkném čtvrtém místě

Ing. František Zlámal prezentuje projekt regenerace
Předmostí



Pozvánka

Zastupitelstvo
mûsta Pfierova

se koná

ve stfiedu 1. února 2006
v 15 hodin

ve velkém sále Mûstského domu
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Slavíme 750 let založení našeho města
kulturních, sportovních i spoleãen-
sk˘ch akcí; napfiíklad v únoru v Pfie-
rovû vyhlásíme nejlep‰ího sportovce
roku Olomouckého kraje. Magnetem
pro pfiíznivce sportu se urãitû stane
nohejbalov˘ turnaj Czech cup 2006
s mezinárodní úãastí. V kvûtnu pro-
bûhne jiÏ 5. roãník cyklistického ma-
ratonu Mamut tour 2006 s nov˘m
námûtem Nemyslíme jen na sebe, je-
hoÏ cílem je pomoci dûtem s onko-
logick˘m onemocnûním. Na ãerven
plánujeme slavnostní otevfiení atle-
tického areálu na hfii‰ti TJ Spartak

Pfierov a pfii této pfiíleÏitosti se usku-
teãní Velká cena Pfierova v lehké at-
letice. Pochopitelnû Pfierované mo-
hou poãítat s jiÏ tradiãnû pofiádan˘-
mi akcemi, mezi které patfií napfií-
klad 25. roãník setkání umûleck˘ch
kováfiÛ Hefaiston v srpnu. V tomto
mûsíci probûhnou ve zvlá‰È slavnost-
ní podobû pfierovské hody. Velkou po-
zornost pochopitelnû vûnujeme jubi-
lejnímu 40. roãníku jazzovému fes-
tivalu, kter˘ se uskuteãní tradiãnû
v fiíjnu. Jeho souãástí bude i kfiest
knihy ke 40. v˘roãí jazzov˘ch festi-
valÛ v Pfierovû spojen˘ s v˘stavou fo-

tografií“, informo-
val místostarosta
Ing. Jifií Lajtoch,
pfiedseda komise
pro oslavy mûsta.

„Hlavní oslavy
750 let zaloÏení
mûsta jsou sou-
stfiedûny na ãer-
ven, kdy 23. aÏ 25.
ãervna se Horní
námûstí promûní
ve stfiedovûké mûs-

to. Do Pfierova pfiijede „osobnû“ Pfie-
mysl Otakar II. se sv˘m královsk˘m
prÛvodem a pfiedá starostovi listinu,
jíÏ pasuje Pfierov na mûsto královské.
Souãástí oslav se stane rytífisk˘ tur-
naj na koních, kter˘ Pfierované
zhlédnou v mûstském parku Micha-
lovû. Atraktivní podívanou zcela jis-
tû se stane vystoupení kejklífiÛ. Po-
zornosti vefiejnosti neujdou ani
ukázky star˘ch fiemesel a raÏba pa-
mûtních mincí, které si budou moci
náv‰tûvníci sami zhotovit. Samo-
zfiejmostí budou koncerty dechové
hudby. Kapely budou vyhrávat na
obou nejvût‰ích pfierovsk˘ch námûs-
tích. Odjezd krále Pfiemysla Otakara
II. je spojen˘ s odpálením slavnost-
ního ohÀostroje. Zaji‰tûním pfiemy-
slovsk˘ch slavností je povûfiena agen-
tura pro obnovu a uchování historic-
k˘ch tradic Armentum z Hradce Krá-
lové“, popsal Jifií Lajtoch akce, kter˘-
mi vyvrcholí oslavy.

S podrobn˘m programem celoroã-
ních oslav 750. v˘roãí mûsta budeme
ãtenáfie prÛbûÏnû seznamovat na
stránkách na‰eho ãasopisu. Šaf

pokračování ze strany 1

V programu červnových oslav budou i rytířské souboje

Místostarosta Ing. Jiří Lajtoch převzal osobní odpovědnost za připravovanou
investiční akci vodovod Přerov-Penčice a Přerov-Čekyně

VáÏení obãané místní ãásti Pfie-
rov-Penãice a Pfierov-Vinary.

Na vefiejném shromáÏdûní obãanÛ
v místní ãásti Pfierov - âekynû dne
23. listopadu 2005 po boufilivé dis-
kuzi vyzvali místní obyvatelé vedení
mûsta Pfierova k osobní odpovûd-
nosti za to, Ïe v roce 2006 bude vy-
stavûn v této místní ãásti vodovod.
Jako jedin˘ jsem na tuto v˘zvu pfii-
stoupil, a proto si dovoluji Vás na po-
ãátku roku 2006 informovat o sou-
ãasném stavu pfiípravy této akce.
Byly provedeny a pfiipravují se tyto
úkony: 

• 19. 11. 2005 bylo zvefiejnûno ozná-
mení zadávacího fiízení na Centrál-
ní adrese (typ zadávacího fiízení –
uÏ‰í fiízení)

• 19. 12. 2005 zájemci pfiedloÏili Ïá-
dosti o úãast v uÏ‰ím fiízení 

• 5. 1. 2006 investiãní komise dopo-
ruãí Radû mûsta jmenovat komisi
pro posouzení a hodnocení nabí-
dek, vyhodnotí kvalifikaci uchaze-
ãÛ a zajistí úãast notáfie pro v˘bûr
pûti stavebních firem

• 18. 1. 2006 Rada mûsta Pfierova
schválí vyzvané uchazeãe a v˘zvu
pro podání nabídky

• 10. 2. 2006 probûhne otevírání obá-
lek s nabídkami uchazeãÛ na vlast-
ní realizaci

• v termínu do 1. 3. 2006 komise pro
posouzení a hodnocení provede vy-
hodnocení nabídek dle jednotli-
v˘ch kritérií

• kritéria pro hodnocení:
a) nabídková cena 45%
b) zpÛsob organizace v˘stavby30%
c) lhÛta realizace v t˘dnech 15%
d) v˘‰e sankce za prodlení 

s plnûním 10%
• 1. 3. 2006 Rada mûsta Pfierova

schválí nejvhodnûj‰í nabídku na re-

alizaci vodovodu
• smlouva o dílo mÛÏe b˘t uzavfiena

v termínu od 19. 3. 2006 do
17. 4. 2006

• zahájení prací – pfiedání staveni‰tû
bude následovat po uzavfiení
smlouvy o dílo se zhotovitelem 
Vûfiím, Ïe informace o pfiípravû vo-

dovodu v místní ãásti Pfierov-Penãi-
ce a Pfierov-âekynû budou pro Vás
dostateãn˘m dokladem snahy reali-
zovat v˘stavbu vodovodu ve Va‰ich
obcích v co nejkrat‰ím moÏném ter-
mínu.

Ing. Jiří Lajtoch, místostarosta města

Komise pro občanské záležitosti
nabízí:
● Obfiady vítání dûtí, pfii kter˘ch jsou novorozenci pfii-

jati mezi obãany mûsta zápisem do pamûtní knihy.
Pfiihlásit se mohou rodiãe, mající trvalé bydli‰tû v Pfie-
rovû, ale jejich dítû se narodilo mimo Pfierov. Rodiãe
dûtí narozen˘ch v Pfierovû získají dotazník na matrice
pfii vyfiizování rodného listu.

● Obfiady zlat˘ch a diamantov˘ch svateb manÏelÛ, ktefií
oslaví padesát ãi ‰edesát let spoleãného Ïivota. Svatby
zajistíme i pro manÏele, ktefií nebyli oddáni v Pfierovû.

BliÏ‰í informace: 
Ivana Veselá, tel. 581 268 452, 
e-mail: ivana.vesela@mu-prerov.cz nebo osobnû – MûÚ
Pfierov, námûstí T. G. Masaryka ã. 2, pfiízemí

Novinka
Elektronická úřední
deska na internetu
Od 1. ledna zřizuje Městský
úřad Přerov elektronickou úřed-
ní desku.

Co to znamená pro obãany? Na
elektronické úfiední desce naleznete
v plném znûní v‰echny písemnosti,
vyvû‰ené na úfiední desce umístûné
v blízkosti Pfierovanky. Prostfiedni-
ctvím úfiední desky mají lidé pfiístup
k mnoha dÛleÏit˘m informacím, ja-
ko jsou napfiíklad majetkové zámûry
mûsta, informace o v˘bûrov˘ch fiíze-
ních, o schvalovan˘ch obecnû závaz-
n˘ch vyhlá‰kách, nafiízeních, ozná-
mení o zahájení územního nebo sta-
vebního fiízení vefiejnou vyhlá‰kou,
rozpoãet mûsta, doruãení písemnos-
tí vefiejnou vyhlá‰kou a fiadu dal‰ích
dokumentÛ finanãních a exekuãních
úfiadÛ, soudÛ a jin˘ch úfiadÛ a insti-
tucí.

Délka doby vyvû‰ení se fiídí záko-
nem, nejãastûji b˘vá 15 aÏ 30 dní. 

Na elektronickou úfiední desku se
dostanete prostfiednictvím na‰ich
webov˘ch stránek www.mu-pre-
rov.cz nebo www.prerov.cz. Tuto
sluÏbu mohou vyuÏít i lidé, ktefií ne-
mají poãítaã nebo nejsou pfiipojeni
k internetu, neboÈ bude zpfiístupnû-
na také z informaãních kioskÛ. red

Den Lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû Telefon

1.1. Lékárna U nádraÏí, Husova 2 581 205 539

8.1. Lékárna MD, B. Nûmce 371 581 207 987

15.1. Lékárna Komenského, Komenského 40 581 202 192

22.1. Lékárna U ·tûstûny, âechova 25 581 209 238

29.1. Lékárna U kostela, Kratochvílova 13 581 738 439

V sobotu dopoledne jsou otevfieny tyto lékárny:
Lékárna U Kostela, lékárna U nádraÏí, lékárna Komen-
ského, lékárna ALFA

Rozpis pohotovostních lékárensk˘ch sluÏeb 
v lednu – nedûle a svátky od 8 do 18 hodin
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VáÏení spoluob-
ãané, dámy a pá-
nové,

dovolte mi oslo-
vit Vás u pfiíleÏi-
tosti blíÏícího se
závûru roku 2005

a pfied vstupem do nového roku
2006. Rok 2005 byl pro nás Pfierova-
ny v fiadû ãinností rokem úspû‰n˘m,
ale na stranû druhé jsme spoleãnû
s Vámi fie‰ili i fiadu nepfiíjemn˘ch zá-
leÏitostí. 

Postupnû provádíme revitalizaci,
a to nejenom historick˘ch ãástí, jako
jsou napfiíklad hradby, park Micha-
lov, Îerotínovo námûstí, ale i v ob-
lasti panelové zástavby – revitalizaci
sídli‰tû v Pfiedmostí. Pfiesto, Ïe se
snaÏíme fie‰it dopravní situaci ve
mûstû Pfierovû v˘stavbou dal‰ích
okruÏních kfiiÏovatek ãi rekonstruk-
cí ulic, je tato oblast pro nás stále ve-
lice nepfiíjemná a v dohledné dobû
z pozice mûsta tûÏko fie‰itelná. Dál-
nice DI, která má vytvofiit tak zvan˘
obchvat kolem mûsta Pfierova, se ãa-
sovû ve své realizaci stále posouvá.
Rekonstrukce ulice Polní, mostu Le-
gií a dal‰í ãást prÛjezdu mûstem aÏ
na obchvat vedoucí z Horní Mo‰tûni-
ce je stavbou, jejímÏ investorem je
Olomouck˘ kraj. RovnûÏ v oblasti
budování cyklostezek jsme se snaÏi-
li – dÛkazem je zpevnûná polní cesta
kolem Beãvy, kterou mohou vyuÏívat
cyklisté i sportovci na koleãkov˘ch
bruslích. 

V oblasti sociální se nám podafiilo
získat dotaci ze státního rozpoãtu ve
v˘‰i 20 milionÛ Kã na zahájení v˘-
stavby domova dÛchodcÛ. S ãástkou
40 milionÛ, kterou na tuto investiã-
ní akci jiÏ schválilo Zastupitelstvo
mûsta Pfierova, bude moÏné v pfií‰tím
roce vybudovat znaãnou ãást této
stavby. 

V oblasti sportovních aktivit se
mûsto neomezuje pouze na podporu
sportovních klubÛ prostfiednictvím
pfiím˘ch podpor a dotací z grantové-
ho programu. Podafiilo se nám zre-
konstruovat dvû ‰kolní hfii‰tû, a to
u Základní ‰koly Velká DláÏka a Tráv-
ník. Ve spolupráci s TJ Spartak jsme
získali dotaci a za finanãní spoluú-
ãasti mûsta Pfierova vybudovali mo-
derní atletick˘ stadion, v souãinnos-
ti s pfiedstaviteli SK Pfierov získala
sportovní hala nov˘ povrch. 

V˘znamn˘m úspûchem v oblasti
‰kolství je zafiazení Pfierova mezi
mûsta, v nichÏ pÛsobí vysoká ‰kola.

V leto‰ním roce jiÏ zasedli studenti
do poslucháren v novû opravené
‰kolní budovû. 

V˘ãet dal‰ích realizovan˘ch akcí
v rÛzn˘ch oblastech Ïivota na‰eho
mûsta by mohl následovat. Bylo by
moÏné jmenovat v˘sledky ãinnosti
nejen z hlediska kladného hodnoce-
ní uplynulého pracovního roku, ale
i z pohledu pfiipomínek a podnûtÛ
obãanské vefiejnosti. Jsem rád, Ïe
mohu podûkovat Vám v‰em – obãa-
nÛm mûsta Pfierova a místních ãástí,
ktefií aktivnû projevujete zájem o dû-
ní ve mûstû, komunikujete s pfied-
staviteli mûsta, zapojujete se do prá-
ce jednotliv˘ch komisí. I úãast na ne-
formálních setkáních pfii kulturních
a spoleãensk˘ch akcích a udrÏování
tradic v místních ãástech dokazují,
Ïe obãané cítí sounáleÏitost se sv˘m
mûstem. Je potû‰itelné, Ïe sv˘m záj-
mem o vûci vefiejné napomáháte
k zapojení obãanské vefiejnosti do
ãinnosti samosprávy a státní správy
na území na‰eho mûsta.

VáÏení spoluobãané, dámy a páno-
vé, do nového roku 2006 mi dovolte
popfiát nám v‰em hodnû zdraví, ‰tûs-
tí, spokojenosti, rodinnou a pracov-
ní pohodu. Na‰emu mûstu bych rád
popfiál v roce oslav 750 let od pov˘-
‰ení na mûsto rozumná rozhodnutí
zastupitelÛ mûsta Pfierova ve pro-
spûch obãanÛ a celkového rozvoje
na‰eho mûsta.

Jindřich Valouch, starosta města

K chodu městského úřadu se vy-
jádřil i jeho tajemník Ing. Jiří Ba-
kalík

S blíÏícím se
koncem roku si
dovolím, v rámci
moÏností, struãnû
zhodnotit z mého
pohledu práci na-
‰eho mûstského

úfiadu v uplynulém roce a nastínit

problémy, které nás ãekají k fie‰ení
v roce pfií‰tím. 

Rozhodnû jako pozitivum vnímám
jisté zklidnûní situace kolem rozho-
dování o finanãní podpofie v dávko-
v˘ch systémech okruhu povûfiení na-
‰eho odboru sociálních dávek. Po sil-
né a ne vÏdy korektní mediální kam-
pani v loÀském roce do‰lo ke zlep‰e-
ní prÛtoku metodick˘ch informací
smûrem od Ministerstva práce a so-
ciálních vûcí pfies krajsk˘ úfiad
k nám. ZároveÀ vnitfiními opatfiení-
mi, zejména intenzivním tréninkem
modelov˘ch situací, do‰lo ke znatel-
nû lep‰í pfiípravû na‰ich odborn˘ch
dávkov˘ch pracovnic k jednání s kli-
enty tohoto exponovaného odboru.

Jako pfiínos povaÏuji „najetí“ celé-
ho úfiadu na aplikaci tzv. „standardi-
zace dokumentÛ“, která je obdobou
podobné akce na Krajském úfiadû
v Olomouci, a je vnímána jako uvnitfi
i navenek deklarovaná snaha úfiadu
o posunutí efektivity, ale i vzhledu
dokumentÛ, vznikajících na na‰em
úfiadû, o nûkolik úrovní v˘‰. V pod-
statû tento krok plnû koresponduje
s ocenûním Zlat˘ erb, kterého se
nám v leto‰ním roce dostalo na me-
zinárodní konferenci v Hradci Krá-
lové jako vítûzi kategorie Nejlep‰í
elektronická sluÏba obãanÛm za rok
2005 v rámci celé âeské republiky. 

A k tomu, abych plynule pfie‰el
k úkolÛm, které nás ãekají v nastá-
vajícím roce, je nezbytné zmínit úsi-
lí, které vedlo k legislativnû prÛ-
chodnému nabytí nemovitostí Sme-
tanova 7 (budova b˘valého okresní-
ho úfiadu) a Jasínkova 17 z vlastnic-
tví státu do vlastnictví mûsta usnese-
ním vlády. A právû z tûchto dÛvodÛ
v pfií‰tím roce dojde k pfiesunÛm nû-
kter˘ch odborÛ do prostor, které
uvolní stávající správce objektÛ –
Úfiad pro zastupování státu ve vûcech
majetkov˘ch. Zde je na místû, abych
uvedl velmi dobrou spolupráci s tím-

to úfiadem, nejen ohlednû budoucí
dislokace, ale i pfii fie‰ení jin˘ch, pro
mûsto v˘znamn˘ch majetkov˘ch ak-
tivit.

Jist˘m negativním dopadem na
obãany na‰eho mûsta a okolních ob-
cí bude úprava stávajícího pracovi‰-
tû správních agend na nám. T. G. Ma-
saryka 16. Jedná se o zavádûní tzv.
biometrick˘ch prvkÛ do cestovních
dokladÛ na‰ich obãanÛ. Na zcela no-
vé technické bázi bude dosaÏena po-
mûrnû detailní nezamûnitelná iden-
tifikace Ïadatele, uloÏená do zvlá‰t-
ního ãipu v nov˘ch cestovních do-
kladech. A protoÏe se bude jednat
o ãasovû nároãnûj‰í fototechnologii,
lze oãekávat vût‰í potfiebu ãasu na
odbavení klientÛ.

PonûvadÏ nelze v takto prostorem
omezeném ãlánku pfiedstavit v‰ech-
ny ãinnosti na‰eho úfiadu, závûrem si
dovolím tímto zpÛsobem podûkovat
sv˘m spolupracovníkÛm, ktefií zaji‰-
Èují kaÏdodenní vefiejnosprávní ser-
vis vám v‰em spoluobãanÛm na‰eho
mûsta. RovnûÏ chci vyslovit dík za
dobrou a korektní spolupráci úfiadu
a pfierovské samosprávy. No a proto-
Ïe nás ãeká opût po nûjakém ãase rok
volební, tak bych vám chtûl popfiát
‰Èastnou ruku pfii rozhodování
o tom, koho chcete jak ve vedení na-
‰eho mûsta, tak po následující obdo-
bí i ve „vedení“ na‰eho státu. A sa-
mozfiejmû vám i va‰im rodinám chci
popfiát do nového roku trochu toho
klidu, pohody, zdraví a ‰tûstí.

Místostarostům jsme položili ná-
sledující dvě otázky:
1. Kter˘ch akcí uskuteãnûn˘ch v ro-

ce 2005 si nejvíce povaÏujete?
2. Co byste si pfiál, aby se podafiilo

realizovat v nastupujícím roce?
KaÏd˘ odpovídal na základû udûle-
n˘ch kompetencí.

Ing. Jiří Lajtoch, místostarosta
pro oblast plnění úkolů spadají-
cích do kompetence odboru ma-
jetku města, jeho správy a pro-
vozu, odboru finančního a od-
boru právního

1. Rok 2005 byl
po stránce finan-
cování mûsta vel-
mi nároãn˘. Na-
plánovali jsme re-
alizaci investiã-
ních akcí ve v˘‰i

209 050 tisíc korun. Abychom tento

Bilancování, které přichází s posledními dny roku
Nastupující rok je pro Přerov velmi významným. V roce 2006 uplyne
750 let od jeho povýšení z trhové vsi na město. Je pochopitelné, že
nadcházející měsíce budou obdobím řady zajímavých akcí, které vy-
vrcholí červnovými oslavami.
Další skutečností, pro kterou tento rok je důležitý i z pohledu obča-
na, jsou volby. V červnu se uskuteční volby do parlamentu, v listo-
padu nás čekají volby komunální. Rozhodně nastávající období je
příležitostí pro občany města i naše komunální politiky k zamyšlení
nad tím, jakým směrem se město rozvíjí, zda se podařilo naplnit před-
stavy a plány našich radních a zastupitelů či kde se vyskytly překáž-
ky, které případně zhatily původní plány.
Při této příležitosti jsme dali slovo starostovi města a tajemníku měst-
ského úřadu. 

pokračování na straně 4
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úkol mohli splnit, bylo nutné zabez-
peãit finanãní prostfiedky pro rok
2005 a 2006. 

Zastupitelé mûli dostatek odvahy
a schválili v ãervnu úvûr od âeské spo-
fiitelny ve v˘‰i 130 miliónÛ korun na
plánované zámûry. Z nejv˘znamnûj-
‰ích akcí mohu jmenovat IV. etapu
programu regenerace a revitalizace
pfierovského zámku ve v˘‰i 22 225 000
korun, která se t˘ká v˘mûny oken,
restaurování v‰ech kamenn˘ch prvkÛ
fasády a kompletní opravy venkovní
fasády. Její dokonãení je plánováno na
15. ãervna 2006 a jistû bude chloubou
oslav 750 let mûsta Pfierova.

Neménû v˘znamnou akcí bylo
ukonãení stavebních úprav budovy
v Palackého ulici 25 pro potfieby no-
vé Vysoké ‰koly logistiky v Pfierovû.
Její rekonstrukce, která stála více neÏ
13 miliónÛ korun, byla dokonãena
v ãervnu, vãas na pfiípravu zahájení
nového ‰kolního roku. 

Z dal‰ích akcí je nutné pfiipome-
nout druhou ãást úpravy Îerotínova
námûstí a dal‰í etapu regenerace síd-
li‰tû Pfiedmostí. Obû tyto akce se
nám podafiilo realizovat za pomoci
padesátiprocentní dotace od státu. 

2. Na poãátku roku v prvních jar-
ních mûsících zahájíme dlouho disku-
tovanou a plánovanou akci Vodovod
Penãice–âekynû, která pfiijde na témûfi
50 miliónÛ korun. Tato stavba bude re-
alizována kombinovan˘m spolufinan-
cováním, a to pomocí státní dotace,
bezúroãné pÛjãky a z rozpoãtu mûsta. 

Nejv˘znamnûj‰ím a v‰emi politic-
k˘mi stranami diskutovan˘m zámû-
rem bude zahájení v˘stavby prvního
domova dÛchodcÛ v Pfierovû, a to v lo-
kalitû b˘valé Z· v ulici Optické. Tento
od roku 1989 finanãnû nejnároãnûj‰í
zámûr, jehoÏ náklady dle projektové
dokumentace k stavebnímu povolení
ãiní 145 milionÛ korun by mûl b˘t fi-
nancovan˘ z prostfiedkÛ státního roz-

poãtu a z rozpoãtu mûsta. Realizace se
rozdûlí do nûkolika etap s pravdûpo-
dobn˘m ukonãením v roce 2008. 

Tyto akce patfií k nejv˘znamnûj-
‰ím, ale poãítáme i s dal‰ími v oblas-
ti dopravy, ‰kolství, Ïivotního pro-
stfiedí a bydlení za témûfi 95 miliónÛ
korun.

Vûfiím, Ïe i rok 2006 fiadu z vás po-
tû‰í nov˘mi úpravami a zmûnami
v na‰em stále se rozvíjejícím a krás-
nûj‰ím mûstû. Pfieji vám hodnû krás-
n˘ch chvil a rok pln˘ pohody.
Mgr. Elena Grambličková, mís-
tostarostka pro oblast odboru
školství, mládeže a tělovýchovy,
odboru životního prostředí a ze-
mědělství, odboru sociálních slu-
žeb a zdravotnictví (mimo ãin-
nosti spojené s plnûním úkolÛ v ob-
lasti kriminality)

1. Mám radost
ze v‰ech pozitiv-
ních okamÏikÛ,
které vytváfiejí at-
mosféru Pfierova,
i kdyÏ nejsou
v‰echny pod tak-

tovkou Mûsta. 
Pfierovské podnikatelské subjekty

získávají prestiÏní ocenûní, na‰i spo-
luobãané pofiádají vzájemná kultur-
ní a spoleãenská setkávání, sportov-
cÛm se dafií dosáhnout na vítûzství,
koncerty jsou plné vdûãn˘ch poslu-
chaãÛ, na Beãvû se objeví hejno la-
butí, nová fasáda rozsvítí ulici…

Z viditeln˘ch investic mûsta, nad
kter˘mi „drÏím ochrannou ruku“,
pfiipomenu otevfiení dvou vysoce kva-
litních hfii‰È u základních ‰kol. S v˘-
znamn˘ch pfiispûním mûsta vznikl
nov˘ atletick˘ areál na Spartaku.
Uspûli jsme v získání dotaãního titu-
lu z EU na vybudování památníku
lovcÛ mamutÛ, kter˘ bude vlastnû
pokraãováním souãasné humanizace
sídli‰tû v Pfiedmostí. Pomohli jsme
ménû viditelnou, ale Ïádanou rekon-

strukcí matefiské ‰koly v Újezdci
k roz‰ífiení prostor pro poboãku kni-
hovny a souãasnû k vytvofiení zázemí
pro ãinnost zdej‰í aktivní a cílevûdo-
mé komise. Myslím, Ïe z tûch du-
chovnûj‰ích záleÏitostí se osvûdãily
pravidelné nedûlní koncerty v Mi-
chalovû a slavnostní pfiedávání cen
Scholar ÏákÛm základních ‰kol. 

2. V roce 2006 bychom potfiebova-
li ‰tûdrého sponzora nebo hodnû otev-
fienou dlaÀ Evropské unie a státu, aby-
chom dotáhli do konce v‰echny plány.
Já osobnû se tû‰ím na regeneraci La-
guny, na zámek v novém kabátû, úpra-
vu parãíku v místû b˘valé plovárny
a na to, Ïe koneãnû splníme slib âeky-
ni, která se doãká pfiívodu pitné vody.
Za potfiebn˘ poãin povaÏuji i plánova-
nou v˘stavbu památníku lovcÛ ma-
mutÛ, kter˘ pfiipomene v˘znamné
prehistorické období mûsta.

Mûli bychom nastartovat i domov
dÛchodcÛ a hfii‰tû u ‰koly Svisle. 

Pfieji v‰em ãtenáfiÛm Pfierovsk˘ch
listÛ, aÈ je nov˘ rok nezklame a nechÈ
je jim osud pfiíznivû naklonûn.
Mgr. Zdeněk Boháč, místosta-
rosta pro oblast prevence kri-
minality a úkolů spadajících do
kompetence odboru rozvoje

1. Jako vÏdy,
i v leto‰ním roce
se nûco podafiilo
realizovat dle na-
‰ich pfiedstav, v nû-
kter˘ch oblastech
rozvoje mûsta

jsme zÛstali za oãekáváním. Z kon-
krétních investiãních akcí roku 2005,
které byly potfiebné, bych jmenoval
dlouhá léta naplánovanou rekon-
strukci ulice Ztracené a zobousmûr-
nûní ulice Tovární. V místní ãásti Újez-
dec byla rekonstruována ãást ulice
Hlavní. Za zmínku stojí II. etapa rege-
nerace panelového sídli‰tû Pfiedmostí.
·kolákÛm i dal‰ím sportuchtiv˘m ob-
ãanÛm jsme udûlali radost zbudová-

ním ‰kolního hfii‰tû u Z· Trávník. Tím
naplÀujeme PfierovanÛm dan˘ slib
o postupném zvelebování sportovi‰È
u základních ‰kol. Nesmíme zapome-
nout na historickou ãást mûsta – Hor-
ní námûstí a zejména zámek, kter˘ po-
stupnû doznal v˘razn˘ch úprav. Opra-
va zámku bude ukonãena v polovinû
roku pfií‰tího pfiíleÏitosti v˘znamného
jubilea mûsta. 

Za urãit˘ dluh vÛãi spoluobãanÛm
povaÏuji posunutí termínu zahájení
v˘stavby vodovodu a ãistírny odpad-
ních vod v místních ãástech Penãice
a âekynû. Pfied námi i nadále zÛstá-
vá letit˘ problém – absence domova
pro seniory, na jehoÏ projektu stále
pracujeme.

2. Z akcí plánovan˘ch na rok 2006
snad potû‰íme náv‰tûvníky areálu
pfierovské laguny jejím vyãi‰tûním
a následn˘m zkrá‰lením okolí. Z ob-
lasti dopravy je nutno pfiipomenout
dokonãení rondelu na ulici Jateãní
a nábfieÏí PFB, roz‰ífiení mostu Legií
a postupnou rekonstrukci nûkolika
místních komunikací. V pfií‰tím ro-
ce roz‰ífiíme síÈ cyklostezek o ãást
vedoucí kolem parku Michalov a pfii-
pravujeme zahájení stavby cyklos-
tezky do Henãlova. Na bezpeãnost
na‰ich chodcÛ pamatujeme prÛbûÏ-
n˘m doplÀováním ostrÛvkÛ a pfie-
chodÛ na místních komunikacích;
v roce 2006 se zamûfiíme zejména na
ulici 9. kvûtna. Pro milovníky histo-
rie pfiipravujeme v˘stavbu památní-
ku lovcÛ mamutÛ v Pfiedmostí.

A na závûr chci ubezpeãit spoluob-
ãany, Ïe dûláme v‰e pro to, abychom
urychlili v˘stavbu silniãního obchva-
tu Pfierova. RovnûÏ se nevzdáváme
my‰lenky pfieklenutí fieky Beãvy tfie-
tím mostem, coÏ by do urãité míry
pomohlo fie‰it vnitfiní dopravu ve
mûstû. Za velice dÛleÏité také pova-
Ïuji brzké napojení Pfierova na dál-
niãní síÈ novou rychlostní komuni-
kací do Olomouce. Šaf

Zastupitelé schválili rozpočet města na rok 2006
Zastupitelstvo města Přerova na
svém posledním zasedání 14.
prosince 2005 schválilo rozpočet
na rok 2006  ve výši 800 765 000
korun. 

„Ve srovnání s léty minul˘mi byl
sestaven odli‰nû. Na základû pfied-
pokládan˘ch pfiíjmÛ byl objem fi-
nanãních prostfiedkÛ rozdûlen˘
jednotliv˘m odborÛm a organiza-
cím mûsta, které si následnû sta-

novily vlastní rozdûlení schvále-
n˘ch ãástek. V pfiíjmové ãásti roz-
poãtu je citelnû znát v˘razn˘ po-
kles kapitálov˘ch pfiíjmÛ z prodeje
majetku. Ty v roce 2000 ãinily
222 174 000 korun, na rok 2006
jsou stanoveny pfiedpokládané ka-
pitálové pfiíjmy 11 937 000 korun.
Ve v˘dajích musíme v roce 2006
poãítat se splátkami úvûru, kter˘
byl pfiijat v roce 2005 ve v˘‰i

130 miliónÛ korun  a rovnûÏ s vrá-
cením prostfiedkÛ Ministerstvu pro
místní rozvoj do Fondu rozvoje
bydlení na opravu bytového fon-
du“, informoval místostarosta Ing.
Jfií Lajtoch a doplnil, Ïe zastupitel-
stvo mûsta stanovilo i v˘‰e pro-
stfiedkÛ vynakládan˘ch na platy
a odmûny zamûstnancÛ mûsta
a mûstské policie v celkové  v˘‰i
105 800 000 korun.

Nejvíce diskutovanou ãástí roz-
poãtu bylo rozdûlení pfiím˘ch pod-
por a grantÛ v oblasti sportu, kultu-
ry, vzdûlávání, Ïivotního prostfiedí,
sociálních sluÏeb a zdravotnictví.
„Sem ‰la ãástka v celkové  v˘‰i
13 075 000. Nejvíce získala oblast
sportu, a to 8 080 000 korun a z pfií-
m˘ch podpor Hockey club MINOR
2000 Pfierov  dostává 3 180 000 ko-
run“, sdûlil Jifií Lajtoch. Šaf

pokračování ze strany 3
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O bliÏ‰í informace
jsme poÏádali fiedi-
tele ‰koly Mgr.
Franti‰ka ·obera.

� Jaké má po-
slání projekt
UNIV?

Je tfieba si uvûdomit, Ïe stfiední
a vy‰‰í odborné ‰koly disponují schop-
n˘mi uãiteli a dobr˘m materiálním zá-
zemím, cílevûdomû rozvíjejí svou pro-
fesionalitu. To jim dovoluje roz‰ífiit
svou nabídku o vzdûlávací programy
pro dospûlé. Posláním projektu UNIV
je podpofiit pedagogické pracovníky,
zfiizovatele, sociální partnery a obyva-
tele krajÛ pfii promûnû ‰kol na místní
centra celoÏivotního vzdûlávání.

� Co je jeho cílem?
Zámûrem autorÛ projektu UNIV je

vybudovat partnerské sítû stfiedních
a vy‰‰ích odborn˘ch ‰kol v ‰esti kra-
jích âeské republiky, roz‰ífiit nabídku
tûchto ‰kol o vzdûlávací kurzy pro do-
spûlé a rozvíjet profesní dovednosti
uãitelÛ, ktefií budou vzdûlávat dospû-
lé. Jejich cílem je také vytvofiit a zá-
roveÀ ovûfiit systém uznávání v˘sled-
kÛ neformálního vzdûlávání a infor-
málního uãení v sítích ‰kol.

� Kdo vlastnû pfii‰el s nápa-
dem vytvofiit tento systém celo-
Ïivotního vzdûlávání?

PÛvodcem a realizátorem my‰len-
ky je Národní ústav odborného vzdû-
lávání Praha, kter˘ pod patronací
M·MT âR zahájil v srpnu nov˘ systé-
mov˘ vzdûlávací projekt, v jehoÏ
rámci vzniknou v ‰esti krajích sítû
stfiedních odborn˘ch ‰kol, které roz-
‰ífií svou v˘uku o vzdûlávací progra-
my pro dospûlé. Obdobné sítû ‰kol jiÏ
existují v Libereckém a Moravskos-
lezském kraji.  Odbor ‰kolství, mlá-
deÏe a tûlov˘chovy  Olomouckého
kraje proto vybral celkem 11 stfied-
ních ‰kol, které se do projektu zapo-
jí a nabídnou dospûl˘m potfiebné
vzdûlávací programy a pokusí se jim
usnadnit získání kvalifikace. 

� A nyní konkrétnûji – co tento
projekt mÛÏe nabídnout pfiípad-
n˘m zájemcÛm v na‰em regionu?

Je v‰eobecnû známé, Ïe na rozdíl
od zemí EU chybí v âR dostateãná
nabídka kursÛ celoÏivotního vzdûlá-
vání, které by mûly ucelen˘ systém
a odpovídající legislativu. Poãítá se
s tím, Ïe pomocí penûz z Evropské-
ho sociálního fondu se tak podafií
mnohem rychleji neÏ dosud zlep‰it
nabídku dal‰ího vzdûlávání. Pfierov-
ské strojírenské podniky jako PSP
Pohony, PSP Engineering, Meopta
i dal‰í projevily zájem o tyto strojí-
renské rekvalifikaãní programy.

Roz‰ífiení poãtu vzdûlávacích pro-

gramÛ pro dospûlé ale samo o sobû
nestaãí. Mnoho lidí chce nabytého
vzdûlání vyuÏít pro získání lep‰ího
zamûstnání nebo pfii podnikání. Na-
pfiíklad firma MOTOR expert s.r.o. ve
spolupráci s na‰í ‰kolou uvaÏuje
o roz‰ífiení kvalifikace u profesí za-
b˘vajících se opravou a servisem  au-
tomobilÛ, protoÏe jim vût‰inou chy-
bí prÛprava na autodiagnostiku. Dru-
há ãást projektu UNIV bude proto
spoãívat v testování nového zpÛsobu
uznávání pfiedchozího uãení, a to ve
‰kolách Libereckého a Moravskos-
lezského kraje. Tyto ‰koly jiÏ od záfií
tohoto roku pfiipravují postupy pro
ovûfiování znalostí a dovedností, kte-
ré ãlovûk získal napfiíklad v rÛzn˘ch

kursech, samostudiem, zájmovou
ãinností ãi pfii práci. Pfiedpokládá se,
Ïe namísto nûkolika let trvající do-
cházky do ‰koly bude zájemce zkou-
‰en  komisí, která zjistí skuteãnou
úroveÀ jeho znalostí. Zkou‰en˘ pak
mÛÏe rovnou získat v˘uãní list ãi
stfiedo‰kolské vysvûdãení nebo se
alespoÀ dozví, kam aÏ ve svém obo-
ru do‰el a co se má je‰tû douãit, aby
kvalifikaci získal. Podstatnû se tak
usnadní situace lidem, ktefií nepra-
cují v oboru, v nûmÏ se vyuãili. Nové
moÏnosti se otevfiou také tûm, ktefií
si dosud nemohli zaloÏit Ïivnost prá-
vû kvÛli chybûjící kvalifikaci. 

Na základû reakcí osloven˘ch fi-
rem v regionu i úfiadu práce v Pfiero-
vû, Prostûjovû a Olomouci je na pro-
jekt pohlíÏeno velmi vstfiícnû a po-
kud se podafií projekt realizovat,
usnadní a urychlí se tím získání po-
tfiebné kvalifikace. Eva Šafránková

Pohled do jedné z dílen školy foto archiv školy

Přerovský region patří sice mezi okresy s velkou nezaměstnaností,
ale zároven se potýká s velkým nedostatkem některých strojíren-
ských profesí, mezi které patří například obráběč, zámečník, svá-
řeč, mechanik seřizovač a další. Střední odborná škola a Střední od-
borné učiliště technické, Přerov, Kouřílkova 8, která připravuje  žáky
na výkon těchto povolání, přišla proto nedávno s nabídkou nové-
ho projektu celoživotního vzdělávání – UNIV (Uznávání výsledků
neformálního a informálního vzdělávání).

UNIV – projekt  celoživotního vzdělávání
Usnadní nov˘ projekt získání kvalifikace? Blíží se

Regiontour 2006
Pro cestovní

ruch v našich
městech není zi-
ma obdobím kli-
du, ale časem ve-
letrhů. Jejich sérii
zahajuje prestiž-

ní veletrh Regiontour, který se
uskuteční ve dnech 12. až 15. led-
na 2006 na výstavišti v Brně.

„Regiontour je jedinou akcí tohoto
rozsahu, kde se jednotlivá mûsta, ob-
ce, mikroregiony a dal‰í subjekty ãin-
né v cestovním ruchu mají moÏnost
prezentovat v rámci turistick˘ch ob-
lastí, za‰títûn˘ch Olomouck˘m kra-
jem za pfiispûní âeské centrály ces-
tovního ruchu Praha. Pro úãely vybu-
dování a provozu expozice Olomouc-
kého kraje na 15. Mezinárodním ve-
letrhu turistick˘ch moÏností v regio-
nech vyãlenilo mûsto Pfierov ve svém
rozpoãtu 50 tisíc korun. Pfierov na ve-
letrhu pfiedstaví jako novinku soubor
informaãních letákÛ, zab˘vajících se
pfieváÏnû jeho historií a pfiírodními
zajímavostmi. Struãnû a pfiitom pou-
tavû popisují pestrost mûsta a jeho
nejbliÏ‰ího okolí“, sdûlila Magda Vo-
kounová z kanceláfie starosty.

„Souãástí informaãní sady se stala
také podrobná mapa mûsta Pfierova
a cykloturistická mapa jeho okolí
s vyznaãením tras na v˘lety. Uvedla
bych pro ilustraci napfiíklad trasu v˘-
letu po cyklostezce Beãva na hrad
Helf‰t˘n nebo dala tip na v˘let kolem
Tovaãovsk˘ch rybníkÛ. Zdatnûj‰ím
cyklistÛm bych doporuãila trasu v˘-
letu na svat˘ Host˘n“, jmenovala
Magda Vokounová a dodala, Ïe zvlá‰t-
ností je vydání informaãního letáãku
o pamûtihodnostech Pfierova v espe-
rantu. Šaf

Město nesouhlasí s výstavbou
obalovny v Přerově

Rada mûsta na svém prosincovém
zasedání vyslovila nesouhlas se zá-
mûrem v˘stavby obalovny Ïiviãn˘ch
smûsí v Lovû‰icích u Pfierova.

DÛvodem tohoto stanoviska byl
negativní vliv této stavby na Ïivotní
prostfiedí a zdraví obyvatelstva, ze-
jména s ohledem na mnoÏství pro-
dukovaného prachu a polyaromatic-
k˘ch uhlovodíkÛ.

Zámûr v˘stavby nové obalovny
vze‰el ze strany firmy SWIETELSKY
stavební s.r.o., âeské Budûjovice.
Obalovna mûla b˘t situována v areá-

lu firmy EMOS v k.ú. Lovû‰ice u Pfie-
rova s dopravním napojením na sil-
nici smûr Pfierov–Hulín. Celkov˘ mí-
sící v˘kon byl plánovan˘ 160 tun za
hodinu s roãní v˘robou 80 tisíc
tun Ïiviãn˘ch smûsí. 80 % dopravy
materiálu by bylo zaji‰Èováno z lomu
PodhÛra v Lipníku nad Beãvou.

K zámûru zaslali nesouhlasnou pe-
tici také obãané místní ãásti Újezdec
(81 podpisÛ) a obãané místní ãásti Lo-
vû‰ice ( 276 podpisÛ). Zásadní nesou-
hlas k realizaci stavby také deklarovali
obãané obcí Su‰ice a Radslavice. red.
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„V lednu 2005 se v Pfierovû a okolních obcích vy-
bralo celkem 624 266 korun. Tato ãástka byla roz-
dûlena na dvû ãásti. Prvních  262 192 korun bylo
SdruÏením âeská katolická charita pouÏito na hu-
manitární pomoc do za-
hraniãí, v leto‰ním roce
pfiedev‰ím na pomoc ze-
mím postiÏen˘m tsuna-
mi. Druhá ãást 362 074
korun se vrátila zpût do
Pfierova“, informovala
Mgr. Martina Göblová
z pfierovské charity.

„Z této ãástky vyãlenila
Oblastní charita Pfierov
je‰tû dal‰ích 50 tisíc ko-
run na pomoc lidem po-
stiÏen˘m tsunami. Na pfií-
mou pomoc rodinám a li-
dem v nouzi bylo pouÏito
130 tisíc korun, za 80 ti-
síc korun byly pofiízeny
polohovací postele, zdravotnické mûfiící pfiístroje,
antidekubitní matrace a pokojová WC pro trvale
leÏící klienty Charitní o‰etfiovatelské a peãovatel-
ské sluÏby. Dal‰ích 95 tisíc korun pomohlo zajis-
tit dobr˘ rozjezd novû zfiízené chránûné dílny sv.
Tereziãky pro du‰evnû nemocné. Zb˘vajícími 7 074
korunami pfiispûla Oblastní charita Pfierov do nou-
zového fondu Arcidiecézní charity, kter˘ slouÏí pro

pfiímou pomoc lidem a rodinám v nouzi tam, kde
podpora pfiesahuje moÏnosti jednotliv˘ch charit.
Také Oblastní charita Pfierov v minulosti vyuÏila
tento fond na pomoc rodinû s dûtmi, která vyho-
fiela“, sdûlila Martina Göblová a vyjádfiila podûko-
vání v‰em, ktefií se podíleli na uskuteãnûní sbírky
a sv˘m pfiispûním tuto pomoc umoÏnili. 

„Tfiíkrálová sbírka 2006 v Pfierovû a okolních ob-
cích probûhne ve dnech od 2. do 15. ledna 2006.
V samotném Pfierovû se bude koledovat v pátek 6.
a v nedûli 8. ledna. Vûfiíme, Ïe bude projevem dob-
ré vÛle pomáhat tûm, ktefií se bez pomoci druh˘ch
neobejdou. AÏ tedy na ulici potkáte Tfii krále nebo

zazvoní u va‰ich dvefií, prosím, nezavírejte pfied
nimi svá srdce. 

KaÏdá kolednická skupinka se skládá z vedoucí-
ho, kter˘ má u sebe prÛkazku vystavenou SâKCH
a zapeãetûnou pokladniãku se znakem âeské ka-
tolické charity, a dvou aÏ tfií koledníkÛ“, informa-
la Martina Göblová a popfiála v‰em lidem dobré vÛ-
le ‰Èastné vykroãení do nového roku. Šaf

Je tady konec roku 2005 a s ním začíná pří-
prava další Tříkrálové sbírky 2006. Většina
finančních prostředků získaných ve sbírce
uspořádané na počátku letošního roku už
našla své příjemce. Rádi bychom vás sezná-
mili s tím, jaké finanční částky Tříkralová
sbírka 2005 na Přerovsku přinesla a jak by-
ly využity.

Koledníci Tříkrálové sbírky v roce 2005

Výtvarná práce jedné z účastnic soutěže pořáda-
né v roce 2005, Kateřina Košinová z 5. třídy ZŠ

Výtvarná soutěž
Děti, pozor, červená!
Ministerstvo dopravy ČR, odbor pro bez-
pečnost provozu na pozemních komunika-
cích – BESIP spolu s komisí BESIP města Pře-
rova vyhlašuje na začátku roku výtvarnou
soutěž s dopravně bezpečnostní tématikou
Děti, pozor, červená!

Smyslem soutûÏe je pfiipomenout si nebezpeãí
na silnicích, ulicích, která hrozí kaÏdému, kdo ne-
dodrÏuje pravidla silniãního provozu, chodí a jez-
dí zbrkle a nepozornû, hraje si na nebezpeãn˘ch
místech, riskuje, spûchá, je neukáznûn˘ a bezo-
hledn˘. Úkolem soutûÏících je nakreslit obrázek,
na kterém znázorní situace na pfiechodech pro
chodce, na fiízen˘ch kfiiÏovatkách, pfii vystupová-
ní z autobusu, na nebezpeãn˘ch místech, doprav-
ní nehody, práci policistÛ, pracovníkÛ záchranek,
míst, kde si hrají dûti, kdo a jaké dûlá chyby.

V˘tvarn˘ program je urãen dûtem ve vûku 4–15
let. Hodnocení probíhá ve tfiech kategoriích: 
1. kategorie – pfied‰kolní vûk, 
2. kategorie – mlad‰í ‰kolní vûk (1.–5.roãník)
3. kategorie – star‰í ‰kolní vûk (6.–9.roãník).

Cílem soutûÏe je podporovat zájem dûtí o pro-
blematiku dopravy a bezpeãnosti provozu na po-
zemních komunikacích a pfiispût k jejich správ-
nému dopravnímu my‰lení formou usmûrnûní
i zcela Ïivelné tvorby v˘tvarn˘ch prací s dopravnû
bezpeãnostní tématikou.

V˘tvarné kresby a práce zasílejte do 31. 3. 2006
na adresu Odbor dopravy Mûstského úfiadu Pfie-
rov, Blahoslavova 3, Pfierov. V‰echny v˘tvarné prá-
ce budou hodnoceny odbornou porotou. Slav-
nostní vernisáÏ a v˘stava nejlep‰ích v˘tvarn˘ch
prací probûhne v kinû HVùZDA v Pfierovû. Úspû‰-
n˘m autorÛm z kaÏdé kategorie budou pfiedány di-
plomy a vûcné ceny.

Jarmila Kubisová, komise BESIP města Přerova

V dubnu pfii zahájení ãinnosti klubu bylo oslo-
veno v‰ech 106 obãanÛ dÛchodového vûku z Henã-
lova. Zájem o ãlenství v klubu projevilo 56 obãa-
nÛ seniorÛ a myslím si, Ïe nemuseli litovat.

Velk˘ ohlas mûly zdravotní pfiedná‰ky, pfiede-
v‰ím beseda o zdraví a Ïivotním stylu s MUDr. Vtí-
pilovou. Velmi pfiíjemné bylo pozdûji v ãervenci
posezení pfii mysliveckém gulá‰i a hudbû v podá-
ní pana ZdeÀka Buãka. Dobfie hodnocena byla be-
seda o historii henãlovského leti‰tû a prohlídka pa-
mûtních knih a map Henãlova s názvem Proti to-
ku ãasu. Z dal‰ích akcí se tû‰ila pozornosti senio-
rÛ pfiedvádûcí akce o zdravé v˘Ïivû. UmoÏnili jsme

pouÏívat klubovnu pro rodinné oslavy
k plné spokojenosti jubilantÛ. Na konec
roku jsme naplánovali mikulá‰skou dis-
kotéku pro dûti a pfiedvánoãní posezení
s harmonikou. Nelze v tomto krátkém
hodnocení vyjmenovat v‰echny akce, kte-
ré probûhly v pûkném kulturním prostfie-
dí, a to nejen pro ãleny klubu seniorÛ, ale
i pro dal‰í spoluobãany Henãlova.
Plán ãinnosti na rok 2006 bude opût bo-
hat˘ a jen si pfiejme pevné zdraví a mno-
ho tvÛrãích sil, aby se nám v‰em dafiilo.

Jiří Pavlica

Senioři z Henčlova rádi navštěvují svůj klub

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2005 je už rozdělený

Klub seniorů v Henčlově připravil pro své
členy během uplynulého roku zajímavý
a pestrý program. Všechny akce jsou pravi-
delně dokumentovány fotografiemi.
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Hody, které provázejí sváteãní dny
Vánoc i konce roku, se pochopitelnû
odrazí minimálnû na váhovém pfií-
rÛstku, coÏ nás nutí k více ménû váÏ-
nému zamy‰lení nad tím, jak si zor-
ganizovat svÛj denní reÏim tak, aby
v nûm bylo více místa pro pohyb v ja-
kékoliv formû. Nemal˘ poãet kufiákÛ

zvaÏuje svou vÛli a dospívá k radi-
kálnímu rozhodnutí zlikvidovat ten-
to zlozvyk vykoufiením stávající ci-
garety. 

Aby na‰e pfiedsevzetí nemûla jepi-
ãí Ïivot, nabízejí pracovníci Poradny
podpory zdraví pomocnou ruku.

„Základem prevence je omezení

zdravotních rizik Ïivotního stylu, ze-
jména v oblasti v˘Ïivy, kufiáctví, tû-
lesné aktivity a stresu. Vzhledem
k tomu, Ïe tyto ãtyfii faktory pÛsobí
na zdraví spoleãnû, jsou mezi nimi
v˘znamné vazby a vyÏadují zmûnu
v chování klienta. Pracovnice na‰í
poradny spolupracují s o‰etfiujícím
lékafiem, pfiípadnû s odborn˘m léka-
fiem a doporuãují léãebnou péãi“, in-
formovala Lenka Tomková z Porad-
ny podpory zdraví.

„ZájemcÛm mimo jiné nabízíme
základní antropometrická vy‰etfiení,
jako je sdûlení  hmotnosti, v˘‰ky,
BMI, WHR  ãi zmûfiíme obvod pasu.
RovnûÏ provádíme somatická vy‰et-
fiení, mezi které patfií hlavnû zmû-
fiení  krevního tlaku, srdeãní frek-
vence“, informovala Lenka Tomko-
vá. UpozorÀuje, Ïe fiada kufiákÛ si
urãitû nûkolikrát poloÏila otázku,
proã vlastnû koufií. 

„Tuto otázku si klade asi 70 ze 100
kufiákÛ a ve vût‰inû pfiípadÛ si také
sami odpoví v tom smyslu, Ïe jedna
cigareta nikoho nezabije. Mnoho li-
dí chce s koufiením skoncovat, ale
brání jim v tom  závislost na tabáku.

Ta má dvû stránky, jednak závislost
psychickou a dále vlastní drogovou
závislost. Psychická závislost vzniká
tehdy, kdy kufiák se uÏ s cigaretou
„sÏil“. Drogová závislost souvisí s ni-
kotinem obsaÏen˘m v cigaretû. Po-
kud si nezapálíte první cigaretu do
pÛl hodiny po probuzení a nevykou-
fiíte víc neÏ deset cigaret dennû, má-
te vût‰í úspûch pfii zvládnutí odvyk-
nutí koufiení. Pokud koufiíte více neÏ
deset cigaret za den a po probuzení si
musíte zapálit do pÛl hodiny, jste na
nikotinu závislí a bylo by vhodné nav-
‰tívit odborné pracovníky, ktefií vám
pomÛÏou zvládat abstinenãní pfiízna-
ky“, upozorÀuje Lenka Tomková
a dodává, Ïe jejich poradna zdraví po-
skytne v‰em zájemcÛm zdarma od-
bornou pomoc, jak˘m zpÛsobem pfie-
stat koufiit, jak zmírnit abstinenãní
pfiíznaky a jak zmûnit svÛj Ïivotní
styl. Radí jim vyhledat jejich Centrum
podpory zdraví, Zdravotní ústav Olo-
mouc, pracovi‰tû Pfierov, Bayerova 3.
Kontakt: Anna Stojanová, Lenka
Tomková, tel. 581 230 012, e-mail:
anna.stojanova@zuol.cz, lenka.tom-
kova@zuol.cz Šaf

Závěrečné dny starého a první dny nastupujícího roku jsou obdo-
bím dobrých předsevzetí. Ti zkušenější z nás už si jich nedávají to-
lik jako dříve v mladické euforii, zaměřují se zpravidla hlavně na ta,
která se týkají zdraví.

Pracovnice poradny radí i návštěvníkům různých výstav

Již v listopadu 2005 vyhlásili rad-
ní třetí ročník soutěže o nejhez-
čí fysádu ve městě. I v lednovém
čísle připomínáme podmínky té-
to soutěže, která měla velký
ohlas mezi vlastníky domů.

Do soutûÏe je moÏno pfiihlásit ãel-
ní fasádu objektÛ situovan˘ch ve
správním obvodu mûsta Pfierova, kte-
rá je souãástí fiádnû ukonãené a zko-
laudované stavby v roce 2005. SoutûÏ
se vypisuje pro tyto kategorie fasáda
novostavby, fasáda rekonstrukce a fa-
sáda panelového domu . Vítûzné dílo
v kaÏdé kategorii získá ocenûní ve v˘-
‰i 50 tisíc korun. Spolu s penûÏní
ãástkou vítûz obdrÏí i kovovou desku,
kterou je moÏno na fasádu umístit.
Pfiihlá‰ku do soutûÏe je moÏno nalézt
na internetov˘ch stránkách mûsta
Pfierova nebo si ji vyzvednout na
Mûstském úfiadu , odboru rozvoje,
pracovi‰ti architektury a urbanismu.
Pfiihlá‰ku podává vlastník objektu na
Mûstsk˘ úfiad, odbor rozvoje, praco-
vi‰tû architektury a urbanismu, a to
do 15. února 2006.

Pfiihlá‰ka musí obsahovat název
domu s oznaãením (N – novostavba,

R – rekonstrukce, P – panelov˘
dÛm), místo domu (ulice, ã.p., ã.o.),
vlastníka objektu, jeho adresu, tele-
fon, autora (projektanta), dodavatele
díla, kopii kolaudaãního protokolu
(ohlá‰ení stavby). PfiiloÏena musí b˘t
barevná fotografie skuteãného stavu
z ãelního pohledu velikosti 18x12,5
cm, popfiípadû architektonick˘ návrh
s barevn˘m fie‰ením (u rekonstruo-
van˘ch objektÛ fotografie stavu pfied
rekonstrukcí).

Posouzení pfiihlá‰en˘ch dûl prove-
de soutûÏní porota jmenovaná Radou
mûsta Pfierova, a to nejpozdûji do
31.3. 2006. Porota má v˘hradní prá-
vo nenavrhnout udûlení titulu „Fa-
sáda roku“ usoudí-li, Ïe Ïádné pfii-
hlá‰ené i jinak vybrané dílo nesplÀu-
je kvalitní poÏadavky. Stejnou pravo-
moc mÛÏe porota uplatnit i u odmûn
a ãestn˘ch uznání.

Porota u kaÏdého díla posoudí cel-
kov˘ dojem, architektonicko- v˘tvar-
nou úroveÀ a kvalitu stavebních pra-
cí. U rekonstrukce navíc posoudí ar-
chitektonick˘ vklad. SoutûÏní poro-
ta má v˘hradní právo stanovit hod-
notící kritéria.

Třetí ročník soutěže o nejhezčí
fasádu ve městě

Akce leden 2006
Pro vozy Volkswagen a Seat sleva aÏ 90 tisíc Kã,

klimatizace a rádio s CD zdarma

Nová Honda Civic jiÏ v prodeji

·iroká nabídka kvalitních autodílÛ 

na ve‰keré vozy za nízké ceny

• V lednu sleva 20 % na ve‰keré náhradní díly

• Akãní cena polosyntetického motorového oleje

10W40, 5 litrÛ ................................... 399 Kã

• Na motorové oleje Castrol sleva 5 %

• Autopotahy, autokosmetika, taÏná zafiízení

• Chiptuning – zv˘‰ení v˘konu motoru aÏ o 30 %

s plnou zárukou

Kompletní nabídka

nov˘ch vozidel

AUTOSALON HVùZDA – areál kina Hvûzda naproti OD PRIOR
ROSTISLAV BùHAL telefon/fax: 581 277 999
âECHOVA 243 mobil: 724 080 288
P¤EROV 750 02 e-mail: autosalon.hvezda@seznam.cz

inzerce

Poradna podpory zdraví nabízí pomoc
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Století, se kter˘m jsme se pfied ne-
dávnem rozlouãili, bylo poznamená-
no dvûma svûtov˘mi válkami v jeho
první polovinû. Témûfi celé následu-
jící pÛlstoletí patfiilo âeskoslovensko
do sféry vlivu Sovûtského svazu. Li-
stopadová revoluce roku 1989 vytvo-
fiila pfiedpoklady k dal‰ímu rozvoji
spoleãnosti na základû demokratic-
k˘ch principÛ a trÏního hospodáfi-
ství. V‰echno to se odrazilo i na Ïi-
votû v Pfierovû. Zastavme se u nûko-
lika klíãov˘ch momentÛ.

�V roce 1914 po vypuknutí 1. svû-
tové války se okresní hejtmanství
snaÏilo ukázat Pfierov u nadfiízen˘ch
orgánÛ v tom nejlep‰ím svûtle, situ-
ace ale byla jiná. Dne 18. listopadu
1914 byl po pfiedchozím noãním
roz‰ifiování letákÛ oznaãovan˘ch ja-
ko velezrádné zatãen technick˘
úfiedník firmy Heinik Slavomír Kra-
tochvíl a odeslán ke krakovskému
vojenskému soudu v Moravské Os-
travû. Spolu s ním byli zatãeni asi-
stent mûstského stavebního úfiadu
Franti‰ek KlabazÀa, typografové
Vladimír Stejskal a Vojtûch Fárek,
pozdûji k nim pfiibyl i knihkupec
Franti‰ek Radou‰ek. Rozsudkem vo-
jenského komanda z 23. listopadu
1914 byl Slavomír Kratochvíl od-
souzen za zloãin velezrady podle §
58 trestního zákoníku k trestu smr-
ti obû‰ením. Rozsudek byl je‰tû té-
hoÏ dne vykonán. Krátce po Krato-
chvílovû popravû následoval t˘Ï roz-
sudek nad pfierovsk˘m krejãím Ev-
Ïenem Matûjkou a prostûjovsk˘m
redaktorem Josefem Kotkem. Je jas-
né, Ïe Pfierov se tak zapsal u vídeÀ-
ského reÏimu jako mûsto velezrádcÛ,
které bylo tfieba odhalit pomocí pla-
cen˘ch agentÛ provokatérÛ. Naopak
po ustavení ústfiedního orgánu do-
mácího odboje (Tajn˘ v˘bor Maffie)
na jafie 1915 zaãali i pfierov‰tí obãa-
né pfiispívat penûÏními sbírkami
k podpofie jeho ãinnosti. Pfierováci se
brzy zapojili i do zahraniãního boje
proti nepfiíteli, prvním byl v roce
1914 Alexander Zelenka, kter˘ ve
Francii vstoupil do roty „Na zdar“.

�Franti‰ku Lanãíkovi pfiipadla ne-
lehká úloha fiídit mûsto v dobû na-
cistického ohroÏení republiky a po-
sléze i pfiímé okupace Nûmeckem.
Dne 15. 3. 1939 byl starosta probu-
zen po jedné hodinû po pÛlnoci tele-
fonistkou z po‰tovního úfiadu, která
mu oznámila Ïe nûmecké vojsko za-

ãalo obsazovat republiku. Ihned dal
policii pfiíkaz, aby svolala na radnici
v‰echny konceptní úfiedníky a pfied-
nosty mûstsk˘ch úfiadÛ a podnikÛ.
Pfied tfietí hodinou byl Lanãík v rad-
nici, kde se setkal s dr. Prchalem, fie-
ditelem mûstsk˘ch úfiadÛ, mûstsk˘m
dÛchodním Koneãn˘m a kustodem
muzea Josefem Krumpholcem. Ti jej
upozornili, Ïe je tfieba uschovat asi
300 zlat˘ch dukátÛ, které byly nale-
zeny pfii bourání staré po‰ty, a origi-
nály rukopisÛ Komenského uloÏené
v muzeu. Cennosti byly následnû za-

zdûny na zámku. Na zasedání mûst-
ské rady, která byla zahájena pfied pá-
tou hodinou ranní, byl pfiijat text vy-
hlá‰ky informující obyvatelstvo o na-
stalé situaci a ihned pfiedán do Stro-
jilovy tiskárny k vyti‰tûní. Kolem de-
váté hodiny zaãalo jiÏ nûmecké voj-
sko pfiijíÏdût od Lipníka pfies Velkou
DláÏku na námûstí, ãást pokraãovala
na Horní Mo‰tûnici, ãást zÛstala na
námûstí, zbytek obsadil nádraÏí
a sklady vojenského materiálu. Ke
starostovi se dostavil podplukovník
von Wagner, kter˘ se pfiedstavil jako
vojensk˘ velitel mûsta. 

�Dne 1. kvûtna 1945 se v Pfierovû
v ranních hodinách roz‰ífiila mylná
zpráva o kapitulaci Nûmecka. Násle-
dovalo shromaÏìování lidí na ná-
mûstí pfied radnicí a ve Smetanovû

ulici pfied budovou okresního úfiadu.
Do‰lo k odzbrojování nûmeck˘ch vo-
jákÛ. Místní rozhlas zvefiejnil v˘zvu,
aby se dÛstojníci ãs. armády a b˘valí
legionáfii dostavili na radnici a na-
bídli své sluÏby. Situaci se snaÏily ko-
ordnovat Revoluãní okresní národní
v˘bor v ãele s Bohuslavem ·ídou
a Revoluãní místní národní v˘bor,
v jehoÏ ãele stál Jan Machovec. Do
Pfierova se dostali i ãlenové party-
zánsk˘ch skupin Josef a Tolstoj. Vy-
jednávání s pfiedstaviteli nûmecké ci-
vilní správy i vojensk˘mi ãiniteli by-

la ze strany NûmcÛ protahována
a nakonec úplnû pfieru‰ena, vzhle-
dem k tomu, Ïe okupaãní správa pfie-
‰la do útoku. Proti Pfierovu byla na-
sazena nûmecká pofiádková policie
z Hole‰ova a Olomouce, poplachové
jednotky zbraní SS z Olomouce
a dal‰í jednotky SS z Bystfiice pod
Host˘nem. Na nádraÏí vyzval jeho
velitel kapitán Blaschke vojáky ke
kladení odporu. V prÛbûhu potlaão-
vání povstání bylo nûkolik pfierov-
sk˘ch obráncÛ zabito. V noci z 1. na
2. kvûtna 1945 bylo pozat˘káno asi
sto osob. Na pfiím˘ rozkaz nûmecké-
ho státního ministra pro âechy a Mo-
ravu K. H. Franka bylo vybráno 21
osob, které byly 2. kvûtna ve veãer-
ních hodinách popraveny na stfielni-
ci v Olomouci-Lazcích.

�

V roce 1968 krátce po pÛlnoci z 20.
na 21. srpna byl tehdej‰í pfiedseda
Mûstského národního v˘boru v Pfie-
rovû Karel Rosmus vyrozumûn tele-
fonicky státní bezpeãností, Ïe vojska
Var‰avské smlouvy zahájila okupaci
âeskoslovenska. Kontaktoval se
s pfiedsedou okresního národního v˘-
boru Karlem KuÏílkem a aktivoval ve-
doucí pracovníky národního v˘boru,
takÏe jiÏ v brzk˘ch ranních hodinách
byli na pracovi‰ti. Ráno informoval
mûstsk˘ národní v˘bor prostfiednic-
tvím mûstského rozhlasu obyvatele

o vzniklé situaci a vyz˘val ke klidu
a rozvaze. Bûhem dne také vy‰la vy-
hlá‰ka MûstNV o okupaci, ve které byl
zároveÀ vyjádfien poÏadavek zastave-
ní okupace a odsunu jednotek mimo
území âeskoslovenska. Svá nesou-
hlasná stanoviska s okupací vydávaly
i dal‰í orgány a organizace ve mûstû. 

JiÏ od rána vyjadfiovali lidé na pra-
covi‰tích svÛj nesouhlas prostfiednic-
tvím telegramÛ a rezolucí. Ve vût‰ích
podnicích byly vydávány pohotovû tis-
koviny odsuzující okupaci a vyjadfiu-
jící podporu vedení zemû a jejím
ústavním ãinitelÛm. V dopoledních
hodinách také lidé spontánnû vylepo-
vali letáky a psali na ulicích hesla.
Místem setkávání se stalo Dolní ná-
mûstí, kde mladí lidé vystavili na pfii-
neseném stole podpisové archy, vy-

Osudové okamžiky 20. století v Přerově

Průjezd kolony vojenských aut sovětské okupační armády Přerovem, Velká Dlážka, srpen 1968

pokračování na straně 9
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jadfiující podporu vedoucím ãinite-
lÛm státu. V krátké dobû byl sebráno
3 000 podpisÛ. Na Dolní námûstí se
v té dobû sjela kolona aut a motocyk-
lÛ vyjadfiující svou podporu stávce
houkáním klaksonÛ. Zatímco Hrani-
ce obsadila okupaãní vojska jiÏ v od-
poledních hodinách 21. srpna, Pfiero-
vem vojska pouze projíÏdûla a ve styk
s pfiedstaviteli mûsta neve‰la. 

V pátek 23. srpna se dostavil v 11
hodin po pfiedchozí dohodû do budo-
vy mûstského národního v˘boru
pplk. Smirenko zastupující okupaã-
ní jednotky. Pfiijal jej ve své kancelá-
fii pfiedseda MûstNV Karel Rosmus,
odmítl mu podat ruku a pfied shro-
máÏdûn˘mi vedoucími pracovníky
pfiednesl projev, v nûmÏ prohlásil, Ïe
okupanti nejsou ve mûstû vítan˘mi
a Ïádoucími hosty. Na závûr si dovo-
lil osobní pfiipomínku coby bojovník
proti fa‰ismu a dlouholet˘ vûzeÀ
v nacistick˘ch Ïaláfiích. 

�Událostem 17. listopadu 1989
pfiedcházel v Pfierovû podpis pod text
Charty 77 ãtyfimi obãany, jednalo se
o Kvûtu Haukovou Vladimíra Huãí-
na, Stanislava Milo‰e a Alenu ·i‰ko-
vou. Povûdomí o skuteãn˘ch rozmû-
rech a dopadu událostí ze 17. listo-
padu na Národní tfiídû v Praze a ná-
sledn˘ch akcí proti komunistickému
reÏimu se s urãit˘m zpoÏdûním do-
stávaly i mezi obãany Pfierova. Od
pondûlí 20. listopadu zaãaly b˘t vyle-
povány letáky. Ze Slovenska pfiijel
rychlík Vsacan, kter˘ mûl vagóny po-
malovány heslem „Jake‰ovo gesta-
po“, „Jake‰ do ko‰e“ apod. V úter˘ 21.
listopadu pokraãovala letáková akce
a objevili se vysoko‰kol‰tí studenti
z Prahy a Olomouce, ktefií zaãali nav-
‰tûvovat stfiední ‰koly, kde vyz˘vali ke
stávce. V úter˘ byla uspofiádána také
první demonstrace studentÛ stfied-
ních ‰kol, ktefií ‰li se svíãkami z Hor-
ního námûstí ke Gottwaldovu ná-
mûstí (dnes námûstí Pfierovského po-
vstání). Následujícího dne 22. listo-
padu se poãet demonstrujících zv˘‰il
asi na 350–400 lidí, kolem 250 se jich
soustfiedilo opût na Horním námûstí
kolem sochy Jana Blahoslava a pak
pokraãovali ke kinu Hvûzda, kde se
konal mítink s obãany. Dne 23. listo-
padu se po shromáÏdûní u sochy Kle-
menta Gottwalda konalo diskusní fó-
rum na Zimním stadionu. Dne 27. li-
stopadu se uskuteãnila manifestace
v rámci generální stávky na podporu
poÏadavkÛ studentÛ a rovnûÏ bylo
ustaveno pfierovské Obãanského fó-
rum. PhDr. Jiří Lapáček

Kalendárium
5. 1. 1936 – pfied 70 lety zemfiel

v Brnû Vincenc Vávra, fieditel pfierov-
ského gymnázia v letech 1899–1918,
literární kritik, autor studie o BoÏenû
Nûmcové a dal‰ích ãlánkÛ. Narodil se
26. 7. 1849 v Újezdci u âeské Skalice.

7. 1. 1941 – pfied 65 lety zemfiel
v Brnû a v Pfierovû byl pochován
Franti‰ek Chudoba, dr., univerzitní
profesor na filozofické fakultû v Brnû.
Své mládí proÏil v Pfierovû, kde v ro-
ce 1897 také maturoval. Byl vynikají-
cím znalcem anglického jazyka a li-
teratury, z které pfiekládal. Narodil se
4. 6. 1877 v Dûdicích u Vy‰kova.

15. 1. 1976 – pfied 30 lety zemfiel
v Pfierovû Franti‰ek Lanãík, starosta
Pfierova (1938-1939), úãastník 2. za-
hraniãního odboje, odbojov˘ funkci-
onáfi, dopisovatel Hlasu lidu. Narodil
se 5. 12. 1886 v Hulínû.

18. 1. 1911 – pfied 95 lety se na-
rodil v Îabovfieskách u âesk˘ch Bu-
dûjovic Franti‰ek Dráb, profesor pfie-
rovské SP·, kter˘ byl v roce 1941 za
spolupráci a pomoc para‰utistické-
mu v˘sadku zatãen gestapem, vûz-
nûn v Brnû a Mauthausenu, kde zem-
fiel 16. 4. 1942. Je nositelem âs. vá-
leãného kfiíÏe 1939 In memoriam,
v budovû SP· Pfierov je umístûna pa-
mûtní deska s jeho jménem. 

19. 1. 1891 – pfied 115 lety se na-
rodil v Pfiedínû Josef Kocman, JUDr.,
administrativní fieditel na generál-
ním fieditelství Zbrojovky v Praze,
kter˘ se zaslouÏil o zaloÏení a umís-
tûní Optikotechny (Meopty) v Pfiero-
vû, kde proÏil své mládí i studia na
gymnáziu. Za okupace pracoval v od-
boji, byl zatãen, vûznûn na ·pilberku
v Brnû, ve Vratislavi a Berlínû-Plöt-
zensee, kde byl 26. 9. 1942 popraven.

21. 1. 1911 – pfied 95 lety se naro-
dil v Bediho‰ti Vlastimil Kozák, ak. ma-
lífi-krajináfi, maloval téÏ kytice a záti‰í,
v˘tvarník, básník, jehoÏ v˘tvarné dílo
je spjato s hanáckou krajinou v okolí
Pfierova, kde pÛsobil. Byl ãlenem Sdru-
Ïení v˘tvarn˘ch umûlcÛ v Hodonínû
a Jednoty umûlcÛ v˘tvarn˘ch v Praze.
Zemfiel 5. 12. 1997 ve Svûtlé Hofie (Ho-
ra Andûlská), kde je i pohfiben.

28. 1. 1256 – 750 let mûsta Pfie-
rova. Na Ïádost pfierovského kastelá-
na Smila z Obfian, vydal král Pfiemy-
sl Otakar II. v Olomouci listinu, v níÏ
vzpomenul utrpení PfierovanÛ za
vpádÛ UhrÛ a KumánÛ. Ocenil jejich
vûrnost a udûlil jim mûstské právo.

28. 1. 1986 – pfied 20 lety zemfiel
v Pfierovû Franti‰ek Ginter, pedagog,
ornitolog, zakladatel Moravského or-
nitologického spolku v Pfierovû, za-
loÏil a fiídil ãasopis âs. ornitolog,
konzervátor pro ochranu pfiírody
v Pfierovû, kde se narodil 19. 6. 1904.

Věra Fišmistrová

V roce 2006 oslaví mûsto Pfierov
750. v˘roãí pov˘‰ení trhové vsi na
mûsto. Tfii ãtvrtiny tisíciletí dlouhou
historii si mÛÏete s Pfierovsk˘mi lis-
ty pfiipomenout i vy. Zúãastnûte se
soutûÏe „750 let mûsta Pfierova“.

Poãínaje prvním ãíslem Pfierov-
sk˘ch listÛ v roce 2006 bude ve ãty-
fiech po sobû následujících vydáních
(od ledna do dubna) postupnû uve-
fiejnûno 24 otázek t˘kajících se his-
torie na‰eho mûsta. V kaÏdém ãísle
najdete po jedné otázce ze ‰esti
okruhÛ: 1. V˘znamná data, 2. Osob-
nosti, 3. Kultura, 4. Sport, 5. Ar-
chitektura a 6. ·kolství. Správné od-
povûdi budou uvefiejnûny vÏdy v ná-
sledujícím ãísle.

Chcete-li se zúãastnit vûdomostní
soutûÏe, staãí zaslat správné odpovû-
di na kteroukoliv ‰estici otázek nej-
pozdûji do 15. dne mûsíce, ve kterém
byly otázky zvefiejnûny, na adresu:
Mûstsk˘ úfiad Pfierov, odbor Ïivotní-
ho prostfiedí, Bratrská 34, 750 11
Pfierov nebo pfiedat osobnû na poda-
telnû Mûstského úfiadu.

Odpovûdi na otázky vloÏte do obál-
ky a pfiipojte k ní svou adresu. Zale-
penou obálku oznaãte heslem „SOU-
TùÎ 750“.

Ze správn˘ch odpovûdí budou
v mûsíci kvûtnu vylosováni tfii v˘her-
ci, ktefií obdrÏí hodnotné upomínko-
vé pfiedmûty mûsta Pfierova. K zafia-
zení do slosování staãí ve stanove-
ném termínu správnû odpovûdût na
jednu ‰estici otázek. S kaÏd˘m kolem
soutûÏe, kterého se zúãastníte, zvy-
‰ujete svou ‰anci na v˘hru.

Tip pro soutěžící!
Na fiadu otázek naleznete odpovûì

v publikacích vydan˘ch Mûstem Pfie-
rov: Pfierov – Povídání o mûstû 1,

Pfierov – Povídání o mûstû 2 nebo
Mûstsk˘ park Michalov 1904–2004.

I. okruh – Důležitá data
1) V roce 1256 byla trhová ves Pfie-

rov pod kopcem v podhradí zemû-
panského hradu pov˘‰ena na králov-
ské mûsto. Stalo se tak pro vûrnost
pfierovsk˘ch obyvatel a pro jejich
mnohé tûÏkosti a trápení, které vytr-
pûli v uplynul˘ch letech pfii válce
s Uhry. 

Kter˘ z ãesk˘ch panovníkÛ pov˘‰il
Pfierov na mûsto?

II. okruh – Významné osobnosti
1) V Pfierovû se narodila v˘znamná

osobnost z prostfiedí jednoty bratr-
ské, její biskup, spisovatel, pedagog,
muzikolog. 

Uveìte její celé jméno a rok, ve
kterém se narodila.

III. okruh – Kultura
1) Uveìte název spolku, kter˘ za-

hájil ãinnost v Pfierovû v roce 1879
a stál u zrodu parku Michalov .

IV. okruh – Sport
1) PfiibliÏnû tfii ãtvrtiny století se-

hrával Sokol Pfierov nejv˘znamnûj‰í
úlohu v propagaci sportu mezi pfie-
rovskou vefiejností. 

Uveìte, v kterém roce byla Sokol
Pfierov zaloÏen.

V. okruh – Stavby
1) Pfierovská vefiejnost na konci

19. století volala po v˘stavbû dÛstoj-
né budovy, která by slouÏila spole-
ãensk˘m úãelÛm. Za tím úãelem byl
podle návrhu architektÛ Karla Kep-
ky a Aloise âenského postaven Zálo-
Ïensk˘ dÛm, kter˘ byl pozdûji pfie-
jmenována na Mûstsk˘ dÛm. 

Uveìte, ve kterém roce zaãala bu-
dova slouÏit vefiejnosti.

VI. okruh – Školství
1) Nejstar‰í odbornou ‰kolou

v Pfierovû je zemûdûlská ‰kola. Bylo
zásluhou hospodáfiské jednoty olo-
moucké a záhlinicko–kvasické, Ïe ve
mûstû byla zaloÏena rolnická ‰kola,
která byla od poloviny 70. let 19. sto-
letí pov˘‰ena na stfiední. 

Uveìte, ve kterém roce byla rol-
nická ‰kola, pÛvodnû na ·ífiavû, zfií-
zena.

Vyhlašujeme čtenářskou vědomostní
soutěž 750 let města Přerova

pokračování ze strany 8
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Po přečtení článku o návštěvě představite-
lů města Přerova v Ivano-Frankivsku v červ-
novém vydání Přerovských listů jsem si uvě-
domil, že právě na letišti tohoto ukrajin-
ského města přistávaly více méně pravidel-
ně nějaký čas dopravní letouny jednoho
přerovského leteckého útvaru.

Jak k tomu do‰lo? âeskoslovensko bylo mono-
polním v˘robcem cviãn˘ch proudov˘ch letounÛ,
nejprve to byly L-29 Delfín a pozdûji L-39 Albat-
ros, pro v‰echny státy Var‰avské smlouvy. Jejich
daleko nejvût‰ím odbûratelem bylo sovûtské vo-
jenské letectvo. Bylo rozhodnuto, Ïe do Sovûtské-
ho svazu budou letouny a dal‰í materiál, nutn˘ pro
jejich provoz a údrÏbu, pfiepravovány vzduchem.
Jako pfiejímací leti‰tû byl vybrán Ivano-Frankovsk
patrnû pro svou polohu blízko na‰ich hranic a mi-
mo hlavní letové cesty.

O tom, jak se na této akci podílely osádky jed-
noho pfierovského leteckého útvaru, vypráví teh-
dej‰í palubní radista letounu IL-14T mjr. Zdenûk
Kolda:

„Pfii prvním na‰em
letu dne 17. kvûtna
1963 jsme nevezli Ïád-
n˘ materiál a cestující-
mi byli piloti, ktefií by-
li vybráni k pfielétává-
ní DelfínÛ. Úãelem to-
hoto letu bylo sezná-
mit se se záloÏními le-
ti‰ti Lvovo-Kolomyje
a Mukaãevo a leti‰tûm
v Ivano-Frankovsku,
kde uÏ bylo vybudová-
no pfiejímací a servisní
stfiedisko s na‰imi tech-
niky v‰ech odborností a ze v‰ech závodÛ, které se
na v˘robû letounÛ podílely. Bydleli zde i s rodina-
mi v bytovkách.

Dal‰í lety probíhaly podle více ménû stejného scé-
náfie – nejprve zavézt piloty, zpoãátku to byli uãite-
lé létání z Ko‰ic a Pre‰ova, pozdûji i od ‰kolního plu-
ku v Pfierovû, na tovární leti‰tû Vodochody nebo Ku-
novice. Ti si tam pfievzali letouny, my jsme naloÏi-
li materiál a v‰ichni jsme odletûli k celnímu odba-
vení do Ko‰ic. Po pfiistání a proclení v Ivano-Fran-
kivsku pfievzali technici letouny a materiál a my
jsme mûli moÏnost podívat se na nûkolik hodin do
mûsta, kam nás zavezl vojensk˘ autobus. Na nûja-
ké velké procházky nebyl ãas, podívali jsme se po
obchodech, trochu nás pfiekvapilo veliké trÏi‰tû.

Obyvatelé Stanislavi, jak se mûsto aÏ do roku 1962
jmenovalo, byli pfiívûtiví, hlavnû se vyptávali na po-
mûry u nás. Pak jsme zase odvezli piloty na jejich
domovská leti‰tû. Obãas se stalo, Ïe jsme museli
kvÛli nepfiíznivému poãasí pfiespat jak v Ko‰icích,
tak i v Ivano-Frankovsku. Tam jsme spali v kasár-
nách, kter˘m místní lidé fiíkali „carská Èurma“.

Pfieprava stovek letounÛ vzduchem nebyla
vÏdycky tak jednoduchou záleÏitostí, jak by se
mohlo z pfiedcházejícího vyprávûní zdát. V˘robní
závody se snaÏily, hlavnû se to projevovalo koncem
roku, pfiedat v‰echny vyrobené letouny vojákÛm.
Tím se zbavily zodpovûdnosti za letouny a mohly
prokázat splnûní plánu. Vojáci za letouny ruãili aÏ
zase do pfiedání zákazníkovi a na‰í snahou tedy by-
lo dopravit je do Ivano-Frankovska co nejdfiíve.
TakÏe kdyÏ vy‰lo poãasí, létalo se svátek-nesvátek.
Pfies v‰echnu snahu se stávalo, Ïe se obãas, hlav-
nû na podzim a v zimû, letouny pro ‰patné poãasí
hromadily jak v Ko‰icích, tak i v Ivano-Frankiv-
sku, kde jich nûkdy bylo i pfies sto kusÛ. Je nutné

si uvûdomit, Ïe si tam pro letouny pfiilétali tech-
nici a piloti sovûtského letectva i leti‰È  velice vzdá-
len˘ch a závislost na poãasí byla vysoká. A naopak,
na‰i servisní technici cestovali po tûchto leti‰tích
v pfiípadech, kdyÏ se vyskytla závada na letounu,
kter˘ byl v záruce. Rozsah celého obchodu byl oje-
dinûl˘ v dûjinách leteckého prÛmyslu; byl  jsem
pfiítomen na oslavû dodání dvoutisícíhopûtistého
kusu letounu L-29 Delfín. Kolik jich bylo doruãe-
no je‰tû potom, nevím. 

Dal‰ím typem s v˘konnûj‰ím motorem, v˘zbro-
jí a elektronikou byl L-39 Albatros, kter˘ch bylo
dodáno do Sovûtského svazu pfies dva tisíce kusÛ.
MÛj poslední let s pfiistáním v Ivano-Frankovsku,
tak zní pfiepis v ru‰tinû, má datum 30. ãervence

1976“, konãí svoje vyprávûní mjr.
Zdenûk Kolda.

O tom, kde aÏ mÛÏe konãit kari-
éra obou zmínûn˘ch typÛ letounÛ
svûdãí inzerát, uvefiejnûn˘ v loÀ-
ském ãervencovém ãísle mûsíãníku
In Flight USA. V˘cvik nebo jen sve-
zeni v letounech L-29 a L-39 v nûm
nabízí ‘Training Centre’ ve mûstû
Santa Fé, stát Nové Mexiko.

Josef Voltr

L-39 Albatros ve službách sovětského letectva z archivu Zdeňka Koldy

L-29 Delfín z archivu Zdeňka Koldy

Stěhování Katastrálního úřadu
Přerov

Katastrální úfiad Pfierov se v tûchto dnech stû-
huje z budovy na pfierovském námûstí T. G. Masa-
ryka ã. 16 do objektu Pegas v Husovû ulici ã. 2.
K dispozici bude mít dvû patra. Lidé si budou mo-
ci chodit své záleÏitosti vyfiizovat do druhého pat-
ra, tfietí poslouÏí jako sklad. Na novém pracovi‰ti
bude Katastrální úfiadu Pfierov zatím jen s omeze-
n˘m provozem fungovat od 19. prosince. Od za-
ãátku roku 2006 pak nabídne kompletní sluÏby. 

-gáj-

Chemická úpravna vody
Teplárna Pfierov, která je souãástí pfierovské di-

vize Dalkie âeská republika, v úter˘ 6. prosince ús-
pû‰nû zavr‰ila rekonstrukci chemické úpravny vo-
dy. Tou roãnû projde více neÏ 3 miliony m3 vody.
Úpravna vody se rekonstruovala po ãtyfiiceti letech
z dÛvodu zastaralé technologie a nevyhovujícímu
stavu stavební konstrukce, kterou v roce 1997 na-
ru‰ila povodeÀ. V˘sledkem bude sníÏení mûrn˘ch
spotfieb provozních hmot a chemikálií, coÏ pove-
de k men‰ímu zatûÏování Ïivotního prostfiedí. Tep-
lárna tím zv˘‰ila také spolehlivost dodávek tepla
a kvalitu upravené vody a zlep‰ila bezpeãnostní
podmínky pracovníkÛ. -gáj-

Most Legií čeká rozšíření
Cílem besedy uskuteãnûné 12. prosince na téma

plánovaného roz‰ífiení Mostu Legií bylo informo-
vat obyvatele mûsta o této v˘znamné investici Olo-
mouckého kraje a nastínit jim pfiibliÏn˘ harmo-
nogram prací. Stavba potrvá dva roky a vyÏádá si
dopravní omezení. 

První stavební práce zaãaly uÏ letos na podzim
a budou pokraãovat v závislosti na poãasí pravdû-
podobnû v únoru. Konkrétní datum ale není sta-
noveno. Ovlivní ho v˘‰ka hladiny vody v fiece Beã-
vû, na základû které Povodní Moravy vydá povole-
ní stavební firmû do koryta Beãvy zasahovat. V fie-
ãi‰ti je totiÏ nutné vybudovat piloty, na kter˘ch
bude most stát. Kompletnû hotov by mûl b˘t v pro-
sinci roku 2007. –gáj–

Mi-171Š
Tfii nové vrtulníky Mi-171· dorazily v polovinû

prosince na pfierovskou vrtulníkovou základnu.
Stroje jsou modernûj‰í verzí star‰ích Mi-17 a âR
je obdrÏela v rámci deblokace ruského dluhu.
Vrtulníková základna jiÏ disponuje 13 kusy. Cel-
kem má b˘t moderních Mi-171· 16. Do konce ro-
ku 2005 dostane pfierovská základna poslední tfii.
V souãasné dobû jsou pfierov‰tí piloti na nové vr-
tulníky za‰kolováni. Mi-171 · mají napfiíklad lep-
‰í motory, hydraulicky sklopnou záìovou rampu,
roz‰ífiené boãní dvefie s jefiábem a zlep‰enou
ochranu kabiny. -svam-

Z „Pfierovsk˘ch aktualit“

Více informací najdete na www.ktvprerov.cz

Létali jsme do Ivano-Frankivska
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� Pane Dûrdo, fiada znám˘ch vás
pokládá za rodilého Pfierovana. MÛ-
Ïete proto vysvûtlit své místo naro-
zení v tomto vzdáleném ãeském
mûstû?

V Lysé jsem se narodil v dobû, kdy
zde otec pracoval jako správce na
statku hrabûte Kinského. Toto místo
dostal po absolvování pfierovské hos-
podáfiské ‰koly. Zde v‰ak na‰e rodina
dlouho nebydlela .KdyÏ jsem mûl dva
roky, vrátili jsme se do Pfierova a ta-
dy se jiÏ narodili oba dva mlad‰í bra-
tfii, prostfiední Vladimír a o sedmnáct
rokÛ mlad‰í Jifií. V Pfierovû si táta
otevfiel obchod s uhlím a zamûstná-
val dva pracovníky. Bûhem války
jsem pracoval v otcovû firmû také já.
Po osvobození jsem se jako absolvent
Obchodní akademie v Pfierovû pfii-
hlásil ke studiu na Vysoké ‰kole ob-
chodní v Praze a byl pfiijat Tenkrát po

válce vût‰ina vysok˘ch ‰kol umoÏÀo-
vala studentÛm zkrácené studium.
To znamená, Ïe jsme v ãervnu roku
l945 zaãali studovat a bûhem prázd-
nin dokonãili první semestr . 

� Podle va‰eho Ïivotopisu jste
v‰ak byl po únorov˘ch událostech
v roce l948 ze ‰koly vylouãen. Proã
k tomu do‰lo ?

Mû ze studia vylouãili aÏ v roce
l949, kdy na fakultách naplno praco-
valy provûrkové komise. Podle vyjá-
dfiení tohoto orgánu jsem jako syn
Ïivnostníka nesplÀoval politické
pfiedpoklady ke studiu. V kritick˘ch
únorov˘ch dnech jsem se protestní-
ho pochodu studentÛ na Hrad k pre-
zidentu Bene‰ovi také zúãastnil. Pro-
ti komunistickému puãi nás protes-
tovalo tolik studentÛ, Ïe nebylo moÏ-
né v‰echny úãastníky tohoto protes-
tu ze studia vylouãit. Po nuceném

odchodu z fakulty v dal‰ím roce jsem
v‰ak mûl ‰tûstí. Tenkrát mû oslovil
profesor Hromádka, kter˘ zastával
funkci ekonomického fieditele âes-
k˘ch pil a nabídl mi, Ïe kdyÏ bûhem
dvou letu udûlám v˘chozí bilance
âesk˘ch a moravskoslezsk˘ch pil za-
fiídí ,aby tehdej‰í odborové hnutí mû
doporuãilo ke studiu na vysoké ‰ko-
le. ¤editel pil mû pak na Hromádko-
vu Ïádost do ‰koly doporuãil. Mezi-
tím v‰ak byla otcova Ïivnost znárod-
nûna, matka tûÏce onemocnûla a fi-

nanãní moÏnosti na‰í rodiny se zhor-
‰ily. Ve studiu jsem proto pokraãoval
dálkovû a v sedmadvaceti letech zís-
kal vysoko‰kolsk˘ diplom a na dva
roky nastoupil vojenskou základní
sluÏbu. Ale ani zde jsem kádrování
neunikl a kvÛli Ïivnostenskému pÛ-
vodu mû vylouãili z poddÛstojnické
‰koly v Hole‰ovû. V té dobû jsem v‰ak
byl uÏ znám˘ sportovec, a to mû do-
pomohlo k pfiijetí do armádního
sportovního klubu ATK Praha. Zde
jsem závodnû plaval a v zimû také ly-
Ïoval. Vojna to byla tvrdá, ale pofiád
lep‰í neÏ kdybych slouÏil jako oby-
ãejn˘ záklaìák.

� Va‰e sportovní zaãátky jsou ale
star‰ího data. Kdy jste se sportem
zaãínal?

Bylo to v pfierovském Sokole, kdyÏ
mi bylo dvanáct rokÛ. Ná‰ plaveck˘
oddíl vedl jeden z bratrÛ Heinzov˘ch.

Druh˘ trénoval lyÏafie. Na‰e plavec-
ké tréninky a závody se konaly na b˘-
valé plovárnû u Beãvy. Zde jsem po-
zdûji závodil také za Lokomotivu
Pfierov, kam ná‰ plaveck˘ oddíl pfie-
‰el ze Sokola a získal tím v˘hodu re-
Ïijního cestování na plavecké závody.
Závodnû plavat jsem pfiestal aÏ v ro-
ce l955 jako tfiicetilet˘ a zaãal se vû-
novat trenérské a funkcionáfiské prá-
ci.

� Z tohoto období je nejv˘znam-
nûj‰í vá‰ podíl na realizaci pfierov-
ského krytého bazénu. Jak jste se
do této stavby zapojil?

V pûtasedmdesátém roce jsem se
dovûdûl, Ïe mûsto pfiipravuje stavbu
krytého bazénu a pfiihlásil se do re-
alizaãní skupiny, která tuto akci pfii-
pravovala. Práce to nebyla jednodu-
chá. Pod vedením pana Dvorského
nás pracovalo v této skupinû dvacet.
Já jsem byl mezi prvními a zapojil se
uÏ do pfiípravy projektu. Pfiitom
jsem spolupracoval s pracovníky
Chemoprojektu, kter˘m jsem vy-
hledával a parametry pro stavbu ba-
zénu. Za tímto úãelem jsem nav‰tí-
vil nûkteré plavecké areály v rÛz-
n˘ch mûstech a dal‰í znalosti jsem
získal jako ãlen Komise pro v˘stav-

bu pfii ústfiedním plaveckém svazu.
Hodnû znalostí jsem naãerpal také
v Nymburku, kde mÛj str˘c v té do-
bû vykonával funkci správce bazénu.

� Myslíte, Ïe pfierovsk˘ kryt˘ ba-
zén je zdafiilou stavbou nebo byste
tuto stavbu dnes realizoval jinak?

Je dobfie postaven˘. Problém je jen
v tom, Ïe do pfiedem daného staveb-
ního rámce bazénu se neve‰lo osm
drah, ale jen ‰est. Dráhy v‰ak odpo-
vídají mezinárodním podmínkám,
a proto se v Pfierovû mohlo uskuteã-
nit také mezistátní utkání s Nizo-
zemskem. Mistrovství republiky se
v‰ak v na‰em bazénu konat nemÛÏe.
Pro tento pfiebor je podle pravidel
nutn˘ bazén s osmi drahami. 

� Chcete vzpomenout je‰tû nûkte-
ré své kolegy, ktefií se spolu s vámi
podíleli na úspû‰ích pfierovsk˘ch
plavcÛ?

Hlavnû Ladislava Chajdu, kter˘
stejnû jako já pracoval v Pfierovsk˘ch
strojírnách, a po dostavbû krytého
bazénu pfie‰el do funkce vedoucího
Stfiediska základního a zdokonalova-
cího plavání. Náplní tohoto stfiediska
je je uãit Ïáky základÛm plavání. Ved-
le vedoucího stfiediska se na v˘uce
plavání podílí je‰tû deset instrukto-
rÛ, vût‰inou dûvãata.

� MÛÏete na závûr zavzpomínat
je‰tû na sportovní záÏitky z doby,
kdy jste aktivnû závodil?

Na závody jsme tenkrát jezdili
hlavnû do Olomouce, Zlína, Brna, ale
i do Prahy. Nejstar‰í medaili ve své
sbírce mám ze závodÛ v Bratislavû
z roku l945. Mezinárodních závodÛ
jsme se za mé aktivní závodnické ka-
riéry nezúãastÀovali. Mám v‰ak pûk-
né záÏitky z pozdûj‰í doby, kdy jsme
na pfielomu sedmdesát˘ch a osmde-
sát˘ch let udrÏovali pfiátelské vztahy
s plaveck˘m oddílem z nûmeckého
Wittenbergu. Tuto druÏbu nám po-
mohla navázat jedna nûmecká stu-
dentka studující v Olomouci. Navzá-
jem se na‰e oddíly nav‰tûvovaly. Je-
den rok jezdili Nûmci k nám, dal‰í
my k nim,a tak jsme se stfiídali. Dob-
fie jsme se pfiitom bavili a také se
s dûtmi podívali do zahraniãí.

Miroslav Rozkošný

Mezi nejstarší držitele Ceny města Přerova Medaile J. A. Komenské-
ho udělené v roce  2OO5 patří osmdesátiletý ing. Leonard Děrda.
Dlouhá léta svého života prožil převážně v našem okresním městě.
Zde našel zaměstnání a jako sportovec, trenér, rozhodčí a funkcio-
nář se až do svých sedmdesáti let podílel  na úspěších přerovského
sportu. Naposled jako ekonom Tělovýchovné jednoty Spartak Pře-
rovské strojírny. Přesto v jeho rodném listě je psáno místo narození
Lysá nad  Labem.

Rozhovor s Ing. Leonardem Dûrdou, drÏitelem Ceny mûsta Pfierova

Desítky let  života věnoval přerovskému sportu, hlavně plavání

foto Miroslav Rozkošný

Nejlevnûj‰í inzerce v pfierovském regionu • Náklad Pfierovsk˘ch listÛ je 20.700
v˘tiskÛ, distribuce do v‰ech pfierovsk˘ch domácností zdarma. BliÏ‰í informace
na tel. ãísle 581 225 393, e-mail: studio@elan-prerov.cz, Miloslav Fla‰ar. Adre-
sa: Dluhonská 96 (proti nákladní vrátnici PRECHEZA a. s.)

Ceník plo‰né inzerce v Pfierovsk˘ch listech
platn˘ od 1. 1. 2005

Velikost inzerátu ãerná barva ãerná + azurová barevn˘ inzerát
1 cm2 13 Kã 17 Kã 25 Kã
1/4 str. (99 x 132 mm) 1.699 Kã 2.222 Kã 3.267 Kã
1/2 str. (204 x 132 mm) 3.500 Kã 4.578 Kã 6.732 Kã
1/1 str. (204 x 270 mm) 5.328 Kã 7.104 Kã 10.656 Kã
Slevy za opakování: 3–5× 3 %, 6–8× 5 %, 9–11× 7 %, 12 a více 10 %

Uvedené ceny jsou bez 19 % DPH
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Žádosti jsou k dispozici i na internetových stránkách města pod kolonkou formuláře.

Zastupitelstvo mûsta Pfierova se
usneslo na následujících zásadách:

• Mûsto Pfierov vyãlení kaÏd˘ rok ve
svém rozpoãtu ãástku ve v˘‰i nejmé-
nû 200 000 Kã urãenou pro poskyto-
vání dotací na obnovu exteriéru pa-
mátkovû v˘znamn˘ch staveb na úze-
mí mûsta Pfierova (dále jen „dotace“).

• Obnovou exteriéru se pro úãely
tûchto zásad rozumí oprava nebo ob-
nova vnûj‰í fasády, v˘plní otvorÛ,
stfie‰ního plá‰tû, klempífisk˘ch prvkÛ
a umûleck˘ch prvkÛ, a to na uliãním
prÛãelí stavby nebo na jinak z vefiej-
nû pfiístupn˘ch míst pohledovû ex-
ponovan˘ch plochách.

• Dotace mÛÏe b˘t poskytnuta na
obnovu exteriéru
– staveb v mûstské památkové zónû

Pfierov vymezené vyhlá‰kou Mi-
nisterstva kultury âR ã.476/1992
Sb., o prohlá‰ení historick˘ch ja-
der vybran˘ch mûst za památkové
zóny (viz pfiíloha),

– staveb v ochranném pásmu mûst-
ské památkové zóny Pfierov vyme-
zeném rozhodnutím Okresního
úfiadu Pfierov, referátu kultury
ã.4/95 z 21.1.1995 (viz pfiíloha),

– nemovit˘ch kulturních památek
(NKP) na území mûsta Pfierova,
zapsan˘ch v Ústfiedním seznamu
NKP âR (seznam NKP na území
mûsta Pfierova je zvefiejnûn a prÛ-
bûÏnû aktualizován na interneto-
v˘ch stránkách mûsta),

– ostatních historicky cenn˘ch sta-
veb na území mûsta Pfierova.
• Dotace na obnovu exteriéru jed-

né stavby ãiní nejv˘‰e 70 000 Kã a zá-
roveÀ nejv˘‰e 50% celkov˘ch nákla-
dÛ na provádûnou obnovu exteriéru.
Pfii stanovení v˘‰e dotace v jednotli-
v˘ch pfiípadech se zohlední
– míra komplexnosti a rozsah prací

na obnovû exteriéru stavby,
– poloha a historická hodnota stav-

by,
– soulad prací na obnovû exteriéru

stavby s poÏadavky státní památ-
kové péãe,

– celkové náklady na obnovu exteri-
éru stavby,

– celková v˘‰e finanãních prostfied-
kÛ vyãlenûn˘ch v pfiíslu‰ném roce
v rozpoãtu mûsta pro poskytování
dotací.
• O dotaci mÛÏe Ïádat vlastník

stavby uvedené v odstavci 3 nebo ji-
ná osoba oprávnûná k provedení ob-
novy exteriéru takovéto stavby (dále
jen „Ïadatel“). Îadatel poÏádá o po-
skytnutí dotace písemn˘m podáním
uãinûn˘m u Mûstského úfiadu Pfie-
rov do 30. dubna roku, kdy budou
dokonãeny práce, na jejichÏ prove-
dení je Ïádáno o dotaci (dále jen
„práce“). Îadatel k Ïádosti doloÏí
– doklad o vlastnictví stavby nebo

nájemní smlouvu ãi jin˘ doklad
opravÀující Ïadatele k provedení
prací,

– kopii projektové dokumentace
(pfiípadnû dokumentaci k ohlá‰ení
stavebních úprav a udrÏovacích
prací) vãetnû nákladového rozpo-
ãtu na provedení prací,

– kopii kladného závazného stano-
viska orgánu státní památkové pé-
ãe k pracím na stavbách uvede-
n˘ch v odstavci 3 písm.a)-c) (k pra-
cím na stavbách uveden˘ch v od-
stavci 3 písm.d) si vyÏádá mûsto pí-
semné vyjádfiení Národního pa-
mátkového ústavu, dislokovaného
pracovi‰tû Pfierov),

– kopii pravomocného stavebního

povolení prací, pfiípadnû sdûlení
stavebního úfiadu k ohlá‰ení prací

– ãestné prohlá‰ení, Ïe Ïadatel není
dluÏníkem mûsta, mûstem zaloÏe-
n˘ch nebo zfiízen˘ch právnick˘ch
osob nebo právnick˘ch osob, v ni-
chÏ je mûsto úãastníkem.
• Na poskytnutí dotace není práv-

ní nárok. Mûsto neposkytne dotaci
v pfiípadû, Ïe z doloÏené dokumenta-
ce nebude jednoznaãnû zfiejm˘ roz-
sah a kvalita prací.

• O poskytnutí dotace rozhoduje
Zastupitelstvo mûsta Pfierova na do-
poruãení Rady mûsta Pfierova. Dota-
ce se poskytuje v témÏe roce, ve kte-
rém bylo rozhodnuto o jejím poskyt-
nutí. Podmínkou poskytnutí dotace
je dokonãení prací ve stejném roce.
V odÛvodnûn˘ch pfiípadech mÛÏe Za-
stupitelstvo mûsta Pfierova rozhod-
nout jinak.

• Rada mûsta Pfierova upraví vnitfi-
ním pfiedpisem postup pfii pfiijímání,
projednávání a vyfiizování Ïádostí
o poskytnutí dotace.

Tyto zásady byly schváleny usne-
sením Zastupitelstva mûsta Pfierova
ã. 510/24/5 ze dne 19. fiíjna 2005.

Zásady pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově
významných staveb na území města Přerova

Ž á d o s t
o poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkovû v˘znamné stavby
Îadatel(-é)
jméno a pfiíjmení / firma ............................................................................................................
adresa bydli‰tû / sídlo ...................................................................................................................
Ïádá o dotaci na obnovu exteriéru stavby (adresa): .................................................................
Údaje o stavbû ( dle odst.3 Zásad pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkovû v˘znamn˘ch staveb na území mûsta Pfierova):
1) stavba se nachází – nenachází 1) na území mûstské památkové  (MPZ) Pfierov.
2) stavba se nachází – nenachází 1) na území ochranného pásma MPZ Pfierov.
3) stavba je – není 1) zapsána v Ústfiedním seznamu nemovit˘ch kulturních památek âR.
4) stavba je  – není 1) historicky cenná stavba na území mûsta Pfierova

(1) nehodící se ‰krtnûte)
Struãn˘ popis prací, na které má b˘t poskytnuta dotace:
Pfiedpokládan˘ termín zahájení prací: ............................................................
Pfiedpokládan˘ termín dokonãení prací: ............................................................

...............................................................
podpisy ÏadatelÛ

Pfiílohy Ïádosti: 
– doklad o vlastnictví stavby, nájemní smlouva ãi jin˘ doklad opravÀující Ïadatele k provedení prací
– kopie projektové dokumentace (pfiípadnû dokumentace k ohlá‰ení stavebních úprav a udrÏovacích prací) vãetnû nákladového rozpoãtu na pro-

vedení prací
– kopie kladného závazného stanoviska orgánu státní památkové péãe k pracím na stavbách uveden˘ch v odstavci 3 písm.a)-c) „Zásad“ schválen˘ch

usnesením ZM ã.510/24/5 z 19.10.2005
– kopii pravomocného stavebního povolení, pfiípadnû sdûlení stavebního úfiadu k ohlá‰ení prací
– ãestné prohlá‰ení, Ïe Ïadatel není dluÏníkem mûsta, mûstem zaloÏen˘ch nebo zfiízen˘ch právnick˘ch osob nebo právnick˘ch osob, v nichÏ je

mûsto úãastníkem
Mûstsk˘ úfiad Pfierov, odbor Ïivotního prostfiedí, Bratrská 34, 750 11

Náležitosti doporučeného formuláře žádosti:
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Jiøí Vybíral - BETA PLYN

Nám. Svobody 17

750 02 Pøerov

Tel.:

Fax:     

e-mail:

581 209 296

581 203 374

jiri.vybiral@volny.cz

       pøijímá žádosti o pøipojení k distribuèní
       soustavì
       pøijímá žádosti o dodávku zemního plynu
       uzavírá smlouvy na dodávku 
       zemního plynu
       provádí montáže plynomìrù (bezplatnì)

Otevírací doba

Pondìlí  8.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Úterý  8.00 - 12.00  13.00 - 15.00
Støeda  8.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Ètvrtek  8.00 - 12.00  13.00 - 15.00
Pátek  zavøeno

Vážení zákazníci,
nejbližším kontaktním místem SMP ve Vašem regionu je kanceláø

smluvního partnera SMP

U novì plynofikovaných objektù

U stávajících zákazníkù SMP pøijímá

       žádosti na zmìnu odbìratele

       žádosti na zmìny v kupních smlouvách
       žádosti na demontáž plynomìru

Zákaznická linka SMP 840 111 115
(v pracovní dny od 6 do 20 hod.,
vždy za cenu místního hovoru)

Pohotovostní linka SMP 1239
(nonstop, pouze v pøípadì poruchy)

www.rwe-smp.cz

Z dùvodu poklesu zájmu zákazníkù o hotovostní platby ruší SMP od 1.9.2005 veškeré platby 

v hotovosti na zákaznických kanceláøích. Bližší informace o jiných zpùsobech platby za odbìr 

zemního plynu vám poskytnou pracovnice smluvního partnera nebo také na www.rwe-smp.cz.

inzerce

1.1. • Novoroãní v˘stup na âekyÀ-
sk˘ kopec, 15 km, ved. J. ·vec, odch.
v 10 hod. sraz u Sokolovny
3.1. • SchÛzka turistÛ, Vinary – Na
Skalce ve 14 hod., odj. A13.15 hod.
MHD ã. 2 nebo pû‰ky
5.1. • Moraviãany–Lo‰tice–Li‰nice–
Mohelnice, 12 km, ved. J. ·vec, odj.
7.44 hod.
5.1. • Grygov–Velk˘ T˘nec–Grygov,
20 km, ved. J. Pûãek, odj. v 8.57 hod. 
7.1. • Zimní v˘stup na Helf‰t˘n, 10
km, ved. M. Kauer, odj. v 8.03 hod.
7.1. • Fren‰tát p. R.–Ráztoka–Rad-
ho‰È–RoÏnov p. R., 20 km, ved. J.
Sedláková, odj. v 6 hod.
10.1. • SchÛzka turistÛ, Restaurace
Tribuna Pfierov, Sokolská 28, odj.
A13.47 hod. nástupi‰tû ã.1 
12.1. • DomaÏelice–Pavlovice, 8 km,
ved. V. Visnar, odj. A 8 hod.
12.1. • Velká Bystfiice–Olomouc, 10
km, ved. Î. Zapletalová, odj. 8.04 hod.
14.1. • Rokytnice–Citov–Vûrovany–
Dub–Brodek u Pfi., 15 km, ved. A.
Dvofiák, odj. v 8.57 hod.
19.1. • Grygov–KrãmaÀ–Suchoni-
ce–âelechovice–Kokory, 14 km, ved.
Ing. M. âasta, odj. v 8.57 hod.
19.1. • Bystfiice p. H.–Slavkov p.
H.–Brusné–Jankovice, 12 km, ved.
M. Bráblíková, odj. v 8.23 hod.
21.1. • StfieÀ–Lhota n. M.–Litovel,
12 km, ved. H. ·Èávová, odj. 9.44 hod.
23.1. • V˘roãní konference odboru
v 15 h. v zasedací síni OÚ, Smetano-
va 7, Pfierov

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor SK Přerov – pěší turistika

Jiří Švec, tel. 608 730 541

1.1. • Novoroãní v˘stup na âekyÀ-
sk˘ kopec, Pfierov–âekynsk˘ kopec,
setkání u památníku nad Pfierovskou
roklí 10–13.30 hod., 10 km (L), J.
Balcárek ml., sokolovna v 9.45 hod.,
pû‰í, bûÏky
3.1. • V˘roãní schÛze, restaurace Pi-
vovar v 19 hod.

KČT SK PŘEROV
vysokohorská turistika

T. Beránek, tel. 602 575 673

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor TJ Spartak Přerov

Vl. Wnuk, tel. 721 487 988

1.1. • Novoroãní v˘stup na âekyÀ-
sk˘ kopec. Setkání úãastníkÛ a v˘dej
pamûtních listÛ u památníku Na Îer-
nové v dobû 10–13.30 hod.
4.1. • Z Bystfiice p. H. na Sv.
Host˘n a zpût, 12 km, odj. vlak 9.23
hod., vede L. Král.
7.1. • Pustevny–Radho‰È–RoÏnov p.
R., 14 km, odj. vlak 6 hod., vede V.
Vaculík.
11.1. • Prosenice–Radvanice–Buk–
Sobí‰ky–Vinary–Pfierov, 14 km, odj.
vlak 8.03 hod., vede Zd. Sladk˘.
14.1. • Drahotu‰e–Milenov–Podho-
fií–Lipník n. B., 15 km, odj. vlak 9.15
hod., vede Vl. Wnuk.    
18.1. • Vycházka zimní Îebraãkou,
10 km, odchod 9.30 hod. od sokolov-
ny, vede L. Poláková.
28.1. • Lipník n. B.–Nové Dvory–
Oseck˘ jez–Prosenice, 15 km, odj.
vlak 9.15 hod., vede Vl. Wnuk.

26.1. • Rajnochovice–Tesák–Rajno-
chovice, 15 km, ved. M. Garzina, odj.
7.33 hod.
28.1. • Bûlotín–Kunãice–·piãky–Te-
plice n. B.–Hranice, 20 km, ved. J.
Pûãek, odj. 8.03 hod.

7.1. • Zimní v˘stup na Helf‰t˘n,
Lipník n. B.–hrad Helf‰t˘n a zpût, 12
km (Z). Prusková, vlak v 8.03 hod.,
pû‰í
7.1. • Vsacké vrchy: Bumbálka–
SoláÀ–RoÏnov, 32 km, J. Machálek,
bus v 7.08 hod., bûÏky
14.1. • Host˘nské vrchy: Host˘n
–Troják–Lazy–Val. Mezifiíãí, 38 km,
Bezdûk M., vlak v 7.33 hod., bûÏky 
21.1. • Dálková jízda Pot‰tát–Pfie-
rov, Pot‰tát–Kozlov–pramen Od-
ry–Velk˘ Újezd–Sobi‰ky–Pfierov, 32
km, J. Balcárek ml., vlak v 6 hod.,
bûÏky 
26.–29.1. • Slovensk˘ zimní turis-
tick˘ sraz, hvûzdicové trasy, 4 dny, J.
Machálek, vlak v 5.16 hod., bûÏky

Redakce Přerovských listů přeje

svým čtenářům příjemné 

prožití vánočních svátků 

a do nového roku

hodně zdraví a spokojenosti



14 LEDEN 2006

V roce 2005 nav‰tívilo prostory
Muzea Komenského v Pfierovû, to
znamená zámek, ornitologickou sta-
nici a hrad Helf‰t˘n, více neÏ 110 ti-
síc náv‰tûvníkÛ.

Potû‰ující je zpráva praÏského Ná-
rodního informaãního a poradenské-

ho stfiediska pro kulturu, kde v roce
2004 z celkového poãtu  461 plus 280
poboãek je na‰e pfierovské muzeum
co se t˘ká poãtu expozic na 10. mís-
tû, v poãtu uspofiádan˘ch v˘stav na
19. aÏ 21. místû, podle poãtu ná-
v‰tûvníkÛ expozic a v˘stav na 11.
místû, na 13. místû v poãtu kulturnû
v˘chovn˘ch akcí pofiádan˘ch mu-

zeem s uvedením jejich náv‰tûvnos-
ti. Pevnû vûfiím, Ïe tuto jedineãnou
pozici mezi muzei âeské republiky si
udrÏíme i v leto‰ním roce. 

Díky ‰tûdré finanãní dotaci odboru
regionální a národnostní kultury Mi-
nisterstva kultury âeské republiky

jsme vydali dvû reprezentativní pub-
likace: Záhorské tance a Îivot a dílo
Floriana Zapletala, které nepochybnû
obohatí na‰e  vûdomosti o Ïivotû na-
‰ich pfiedkÛ ve stfiedomoravském re-
gionu. Neménû pfiínosná a badateli
vyhledávaná je i broÏura Záhorská
kronika, Historie vlastivûdného ãaso-
pisu a dal‰í drobné tisky.

Jsem pfiesvûdãen, Ïe slibnû se roz-
víjející spolupráce s Ministerstvem
kultury âeské republiky smrtí mi-
nistra Pavla Dostála a personálními
zmûnami nebude naru‰ena a pokra-
ãovat bude i v pfií‰tích letech.

Se sbírkov˘mi pfiedmûty pfierov-
ského muzea se seznámili náv‰tûvní-
ci i jin˘ch mûst âeské republiky, na-
pfiíklad v Brnû, Hole‰ovû,  Hranicích,
Jeseníku,  Liberci,  Olomouci, Ostra-
vû,  Praze,  Vsetínû i jinde.

Neménû úspû‰ná byla vûdecká kon-
ference o bochofiském rodákovi Flo-
rianu Zapletalovi ve dnech 18.-19. fiíj-
na, které se zúãastnili pfiední na‰i his-
torici, historici umûní a národopisci.

Zdafiilá byla novû zavedená tradice
Vánoce na zámku, kdy 8. prosince ná-
v‰tûvníci pfierovského muzea mohli
zhlédnout nejen JeÏí‰kovu dílnu s pfied-
vánoãní prezentací tvorby umûleck˘ch
fiemeslníkÛ, Betlémské jesliãky spoje-
né s vánoãní hrou se zpûvy v provedení
krouÏku mlad˘ch muzejníkÛ a Tou no-
cí tichou, po které následovala noãní
prohlídka v˘stavy betlémÛ.

V pfií‰tím roce se zamûfiíme v mu-
zejní ãinnosti zvlá‰tû na 750. v˘roãí po-
v˘‰ení Pfierova na mûsto a 25. setkání
umûleck˘ch kováfiÛ Hefaiston 2006.

V závûru tohoto bilancování bych
chtûl podûkovat v‰em zamûstnan-
cÛm Muzea Komenského v Pfierovû
za dobfie vykonanou práci a na‰im
pfiíznivcÛm pak pfieji hezké Vánoce
a v nastávajícím novém roce hodnû
zdraví, ‰tûstí a spokojenost.

PhDr. František Hýbl,

ředitel MK v Přerově, p.o.

Závěr každého kalendářního roku nás nutí k bilancování, ve kte-
rém hodnotíme, co se nám podařilo, či kde byla naše činnost mé-
ně úspěšná.

Ohlédnutí za uplynulým rokem v Muzeu Komenského
O

sm
is

m
ěr

ka

Vyškrtávané výrazy:

OSMISMĚRKA
Po vyškrtání všech výrazů přečtete po řádcích z nevyškrtaných písmen výrok, jehož autorem je ně-
mecký jazykovědec-slavista Reinhold Trautmann.

TAJENKA OSMISMĚRKY:  KE VŠEMU MLČET JE VÝSADOU MRTVÝCH.

DNA
DOK
CHARTA
KRASOBRUSLAŘKA
KRUH
LEDOVKA

LEDY
LETY NA LYŽÍCH
LVI
MLÁDÍ
MODEL
MRAZY

NÁVES
PATRO
RADIOMAJÁK
RAMPA
REPORTÁŽ
ROH

ŘEPA
START
STROMY
SVAČINA
TÁC

TELEVIZE
TERČE
TMEL
TRS
VÁNOCE

VILA
ŽAL

K R K CH Í Ž Y L A N Y T E L E E

Á V E D Š Z E M E U Á M E A V Z

J S Á P A K P R T C L D T R Č I

A L T R O A R R A E O R T A Č V

M K M R T R A U T M A N N L J E

O E V R O T T M H CH P I Á I V L

IA O O S M E Á Ý T Č A S V E E

D A P D D L Y O Ž A R H U D E T

A N M E R E T A V V O S Y Ý O S

R CH A K Ř A L S U R B O S A R K

V rámci konference o životě a díle F. Zapletala vystoupil vynikající ukrajinský
klavírista Sergej Perepeliatnyk foto archiv Muzea Komenského

• Páteãní keramické hrátky od 15 do
18 hod, sobotní keramické hrátky od
9 do 12 hod.
14.1. od 14 - 17 hod. • vyrábíme ke-
ramické aromalampy
28.1. od 14–17 hod. • velikonoãní
keramika
27.1. od 14,30 hod. • malování na
hedvábí

Výtvarná soutěž 
Na leden a únor pfiipravil DDM At-

las novou v˘tvarnou soutûÏ s názvem
Snûhuláãkova rodinka. Dûti mohou
do 15. února malovat obrázky k da-
nému tématu a pouÏít rÛzné v˘tvar-
né techniky ztvárnûní. Vyhodnocení
v‰ech soutûÏních obrázkÛ probûhne
ve stfiedu 22. února v 16 hodin a au-
tofii nejhezãích v˘tvorÛ získají pûk-
nou cenu.

Dům dětí a mládeže ATLAS
tel.: 581 209 353, 581 201 246

28.1. v 19 hodin • koncert Karla
Plíhala, Klub Teplo
31.1. • zahájení pfiedprodeje táborÛ
na letní sezonu

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

e-mail: dlazka@dlazka.cz

Akademie III. věku

Cyklus pfiedná‰ek pro vefiejnost,
které se konají vÏdy v zasedací míst-
nosti interního oddûlení Nemocnice
s poliklinikou v Pfierovû vÏdy od 15
do 16 hodin.

18.1. • Rakovina prsu, pfiedná‰í
MUDr. Skopal

Klub přátel 
výtvarného umění

12.1. v 16.30 hodin • Umûní
a pfiíroda Portugalska. Beseda s prof.
I. ·najdarem v Korvínském domû na
Horním námûstí. Poslední termín na
odevzdání závazn˘ch pfiihlá‰ek na zá-
jezdy.

Musica
Figuralis
� uvádí �
Koncert

chrámové
hudby

barokní Moravy

�6.1. 2006
Chrám sv. Vavfiince

v Pfierovû • 19.30 hodin
úãinkuje: Musica Figuralis

fiídí: Marek âermák
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MĚSTSKÝ DŮM
26. ledna v 19.30 hodin • 750 let
Mûsta Pfierov – slavnostní koncert,
1. ãást – Jaroslav Svûcen˘ s klavírním
doprovodem, 2. ãást – Sestry Havel-
kovy se skupinou

Plesy
6.1. ve 20 hodin • Gymnázium Ja-
na Blahoslava, reprezentaãní a stuÏ-
kovací ples
7.1. v 19 hodin • Stfiední zdravot-
nická ‰kola, stuÏkovací ples 4.C
13.1. ve 20 hod. • Gymnázium Ja-
kuba ·kody, stuÏkovací ples, oktáva A
20.1. ve 20 hod. • SO· a SOU, ·í-
fiava, XII. reprezentaãní ples
21.1. ve 20 hod. • Stfiední prÛmy-
slová ‰kola, reprezentaãní a stuÏko-
vací ples
27.1. ve 20 hod. • Gymnázium Ja-
kuba ·kody, stuÏkovací ples 4.B 
28.1. v 19 hod. • Obchodní akade-
mie, reprezentaãní a stuÏkovací ples

MUZEUM KOMENSKÉHO

Budova přerovského zámku
leden–únor zavfieno

Ornitologická stanice
otevírací doba v lednu

pondûlí–pátek 8–16 hod.
jindy po dohodû

17.1. • Radim Koãvara: Indie – ptá-
ci, lidé a tsunami, pfiedná‰ka s dia-
pozitivy a videoprojekcí se bude ko-
nat v Korvínském domû na Horním
nám., Pfierov, v 17 hodin.
16.1.–30.6. • Petr Macháãek: Ptáci
rákosin, baÏin a moãálÛ, fotografic-
ká v˘stava
do 30.4. • Ptaãí chfiipka – fáma ne-
bo smrtelné nebezpeãí? Jak vypadá
virus? Proã a jak virus mutuje? Proã
se chfiipka ‰ífií zrovna z Asie? Done-
sou k nám ptaãí chfiipku vla‰tovky?
Atraktivní v˘stava pro dûti i dospûlé
pfiiná‰í odpovûdi na v‰echny otázky,
které mohou ãlovûka v souvislosti s
ptaãí chfiipkou napadnout. 
• stálá expozice – Ptáci âeské re-
publiky

HRAD HELFŠTÝN
v lednu zavfieno

V˘jimka:
7.1.2006 od 8 do 15 hodin je hrad
otevfien pro turistickou vefiejnost.

KOUPÁNÍ VEŘEJNOSTI V PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 735 045

koupel, zábal, masáž,
perličková masáž

pondělí až pátek 7–18 hod.

Výjimky:
2.–6.1. zavřeno

LÁZNĚ BOCHOŘ (tel. 581 205 045)

SAUNA A MASÁŽE – ZIMNÍ STADION (tel. 581 201 268)

Den dûtsk˘ kryt˘ ãásteãn˘ pára koupání
bazén 50 m bazén pronájem a sprchy imobilních obãanÛ

Pondělí zavřeno 6.30–7.30 13.30–15 11.30–13.30
Úterý 18–20 6.30–7.30, 18–20 13.30–15
Středa 15–20 6.30–7.30, 15–21 15–16, 18–19 13.30–15 11.30–13.30
Čtvrtek 18–20 6.30–7.30, 18–21 13.30–15
Pátek 15–20 6.30–7.30, 15–22 21–22 13.30–15 15–17
Sobota 10–20 10–20
Neděle 10–18 10–18 10–12

Den sauna solárium, protiproud, rekondiãní stoly
skotské stfiiky, perliãka Slender

Pondělí 15–21 společná jen v párech zavřeno 13–21

Úterý 14–20 ženy zavřeno 7.30–21

Středa 13–21 muži zavřeno 7.30–21

Čtvrtek 15–20 ženy zavřeno 7.30–21

Pátek 14–21 muži zavřeno 7.30–21

Sobota 13–18 lichá – muži, sudá – ženy zavřeno zavřeno

Neděle zavřeno zavřeno zavřeno

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

SLUÎBY MùSTA P¤EROVA • LEDEN 2006

VÝJIMKY
1.1. dětský a 50 m 13–18
2.1. dětský a 50 m 10–20
6.1. dětský:    15–20        50 m: 15–21
7.1. dětský a 50 m 12–17.30
8.1. dětský a 50 m 11–18
11.1. dětský a 50 m 15–20

Pozn.: Solárium je v provozu jen v době sauny!

Na slavnostním koncertu v lednu vystoupí v Městském domě Sestry Ha-
velkovy

V kulturní nabídce Městského domu je řada
zajímavých koncertů

Vstupné na 2 hodiny
dospělí 70 Kč
děti, důchodci 50 Kč
dítě do šesti let zdarma

Permanentka na 10 vstupů
dospělí 650 Kč
děti, důchodci 450 Kč

Zapůjčení 
ručníku 12 Kč
prostěradla 17  Kč

Masáže
masáž klasická  
70 Kč/15 min.

Pondělí 13–20
Úterý 13–20
Čtvrtek 13–20

Besedy na zajímavé téma
pondělí v 10.15 hod.

9.1. • âeské dûjiny na pfielomu 17.
a 18. stol. – Mgr. ·árka Krákorová-
PajÛrková
16.1. • Francie - pan Ludvík Chytil
23.1. • Od kfiesÈanského starovûku
k zaloÏení kfiesÈanského Západu –
II. ãást – PaedDr. Rostislav Doãkal
30.1. • Mezigeneraãní vztahy v ro-
dinû a problémy s alkoholismem -
MUDr. Vladimír Mikula

Rukodělné činnosti
čtvrtek od 10.15 hod.

12.1. • Svícínek ze star˘ch CD (ãa-
jovou svíãku s sebou)
19.1. • Stojánek na tuÏky z papíro-
v˘ch ruliãek
26.1. • Batikování

Zdravotní cvičení s lektorem
pondělí a čtvrtek od 9 do 10 hod.

Internet s lektorem 
i bez lektora

vždy v pondělí a ve čtvrtek 
od 9 do 10 hod. pro pokročilé

vždy v pondělí a ve čtvrtek 
od 11 do 13 hod. s lektorem

Poplatek za uÏívání internetu 15 Kã
na hodinu

Symbolické vstupné 10,- Kã

Klub Spolu, Centrum Sonus
Palackého 17a/2833, Pfierov

Přerovské listy na internetu
Kompletní vydání Pfierovsk˘ch listÛ
ve formátu PDF najdete na adrese
www.mu-prerov.cz. Soubory lze otev-
fiít pfiímo nebo je mÛÏete uloÏit do
svého poãítaãe. Pro kontakt s redakcí
Pfierovsk˘ch listÛ mÛÏete vyuÏít také
e-mail eva.safrankova@mu-prerov.cz.

Mûsto v rámci oslav 750. v˘roãí se
rozhodlo spolupracovat s firmou IMIT
s.r.o. – Mûstsk˘ dÛm na kulturních
akcích urãen˘ch pro ‰irokou pfierov-
skou vefiejnost. Jedná se o cyklus kul-
turních programÛ, které mûsto pod-
poruje v rámci komplexní kulturní
nabídky v roce oslav 750. v˘roãí zalo-
Ïení mûsta. V lednu bude zahájen
slavnostním koncertem s houslistou
Jaroslavem Svûcen˘m a také Sestra-
mi Havelkov˘mi. V únoru se mohou

milovníci klasické hudby tû‰it na kon-
cert svûtoznámého violoncelisty pro-
fesora L. Malého. V bfieznu se pfierov-
ské vefiejnosti pfiedstaví pfiední solisté
Moravskoslezského národního diva-
dla. Pûveck˘ koncert Pavly Bfiinkové
a Jana JeÏka se uskuteãní v dubnu
a na kvûten zveme do prostor Mûst-
ského domu v‰echny pfiíznivce swin-
gové hudb, kdy v pofiadu Pocta
Gershwinovi se pfiedstaví Ondfiej Ha-
velka and His Melody Makers.



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

Uzávûrka pfií‰tího ãísla je v úter˘ 17. ledna 2006

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

Galerie a v˘stavy

Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 22, tel. 581 216 111 

Domeãek pro náv‰tûvníky v leto‰-
ním roce pfiipravuje opût zajímavé v˘-
stavy.

V lednu budeme pokraãovat sou-
bornou v˘stavou znám˘ch autorÛ:
Roman BaláÏ a Andrej DruÏinec –
keramika, Jarmila Kreãmanová – ke-
ramické kachle a plastiky, manÏelé
·ikovi – sklo, textilní originály Jany
Kubínové. Dále bude vystavena stálá

nabídka malovaného hedvábí, ‰perkÛ a originálních odûvních doplÀkÛ.

Kolekce grafiky Igora Piaãka
V lednu 2006 bude je‰tû pokraãovat

souborná v˘stava na‰ich pfiedních au-
torÛ. V˘znamou ãást této v˘stavy bude
tvofiit kolekce grafik v˘znamného au-
tora Igora Piaãka. Je to Ïák A. Brunov-
ského na V·VU v Bratislavû a absolvent
Akademie Royale de Beaux Arts v Bru-
selu. Je také úãastník Mezinárodního
projektu v Art Studiu Itsukaichi Tokyo
v Japonsku. Ve své tvorbû rád rozvíjí pfií-
bûh a jednotlivé sekvence zachycující
okamÏik vrcholící dynamické akce. Je-
ho díla jsou plny dramatiãnosti a napû-
tí. V odborn˘ch kruzích je povaÏován za
‰piãkového autora nové generace.

Provoz Minigalerie bude ãásteãnû omezen. Vystavovat budou umûlci – v˘-
tvarníci, ktefií zde prezentovali svou tvorbu v prosinci. V˘stava jejich dûl potrvá
aÏ do konce ledna 2006.

Minigalerie Îerotín Z.H. • Komenského 2, tel. 581 202 728

Kino Hvûzda

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

Soubornou v˘stavou se v lednu pfiedstaví ti nejúspû‰nûj‰í autofii, ktefií vysta-
vovali svá díla v roce 2005. Poprvé se pfiedstaví se svou kolekcí obrazÛ absol-
ventka UmûleckoprÛmyslové ‰koly v Uherském Hradi‰ti Veronika ·trbíková.

1.–4.1. v 17 hod. a 1.–3.1. ve 20.30
hod. • KING KONG (USA, dobro-
druÏn˘, titulky, premiéra). Teprve teì
se vrací král. Pfiíbûh King Konga fil-
moví fanou‰ci dÛvûrnû znají z nûkoli-
ka filmov˘ch zpracování. Av‰ak s vyu-
Ïitím nejnovûj‰ích technologií si reÏi-
sér Peter Jackson (drÏitel Oscara za
Pána prstenÛ) splnil svÛj dûtsk˘ sen,
pfiivést znovu na plátno King Konga.
5.–11.1. v 17 hod. • HARRY POT-
TER A OHNIV¯ POHÁR (USA, ro-
dinn˘, ãesk˘ dabing). Doba bude zlá
a temná... âtvrt˘ rok Harryho Pottera
ve ·kole ãar a kouzel v Bradavicích
bude opût pln˘ pfiekvapení, akce a ne-
bezpeãí. Bradavice pofiádají Turnaj tfií
kouzelníkÛ, kde tfii vybraní studenti ze
tfií nejprestiÏnûj‰ích kouzelnick˘ch
‰kol budou plnit fiadu nebezpeãn˘ch
úkolÛ...
5.–8.1. ve 20.15 hod. • V MOCI ëÁB-
LA (USA, thriller/horor, titulky, pre-
miéra). Strhující souboj mladé dívky
se samotn˘m ìáblem... Katolická cír-
kev uãinila extrémnû vzácné rozhod-
nutí a oficiálnû potvrdila, Ïe je devate-
náctiletá studentka prvního roãníku
vysoké ‰koly posedlá zl˘m duchem.
9.–10.1. ve 20.15 hod. • ZLOMENÉ
KVùTINY (USA, komedie, titulky, pre-
miéra). Donchuan v depresi obráÏí ex-
milenky... Pod taktovkou jednoho
z nejlep‰ích americk˘ch nezávisl˘ch
reÏisérÛ Jima Jarmusche, podává Bill
Murray dal‰í ze sv˘ch neopakovatel-
n˘ch hereck˘ch kreací , které se natr-
valo zapí‰í do pamûti filmového fa-
nou‰ka.
12.–15.1. v 17.30 hod. a 12.–15.1.
ve 20 hod. • RESTART (âR, drama,
ãeská verze, premiéra). TouÏili jste nû-
kdy zaãít znovu?... Jediná vûta navÏdy
zmûnila Ïivot mladé Sylvie. Nyní má
jen jeden den na to vybojovat si svou
lásku zpût. Strhující jízda souãasnou
Prahou zaãíná. Restart je moderní vi-
zuálnû vytfiíben˘ film z prostfiedí praÏ-
ské klubové kultury.
16.–18.1. v 17.30 hod. a 16.–17.1.
ve 20 hod. • SKLAPNI A ZAST¤EL
Mù (VB/âR, kriminální ãerná kome-
die, anglicky, ãesky, ãeské titulky, pre-
miéra). âerná komedie o sebevraÏed-
ném plánu, ãesko-anglickém pfiátel-
ství, manÏelsk˘ch katastrofách a také
o velkém, tlustém a rozzlobeném
gangsterovi s oddan˘m psem.
19.–22.1. v 17. 30 hod. • TAJEMN¯
LET (USA, akãní drama, titulky, pre-
miéra). Noãní mÛra tisíce metrÛ nad
zemí... Na cestû z Berlína do New Yor-
ku potká Kyle Pratt (Jodie Foster) ta
nejhor‰í noãní mÛra kaÏdé matky –
v rozlehl˘ch prostorách moderního
Boeingu 474 se beze stopy ztratí její
‰estiletá dcera.

23.–25.1. v 17.30 hod. • DOOM
(akãní horor, titulky, premiéra). Pek-
lo uÏ není hra... Nad tfiemi díly poãí-
taãové hra Doom probdûli nad‰ení
pfiíznivci akãních stfiíleãek bezpoãet
nocí. Nastal ãas, aby ve ‰lépûjích hry
vykroãilo i její filmové zpracování.
19.–24.1. ve 20 hod. • JE·Tù ÎIJU
S Vù·ÁKEM, PLÁCAâKOU A âEPI-
CÍ

7.12. ve 20.00 hod. • ZÁZRAK V MI-
LÁNù (Itálie, Zlat˘ fond svûtové kine-
matografie, titulky, premiéra). Pohád-
ky a bajky nám vÏdy dávají dÛvod k za-
my‰lení a nejkrásnûj‰í pohádky jsou
vÏdy realistické. Italsk˘ film Zázrak
v Milánû natoãil roku 1951 v˘znamn˘
reÏisér Vittorio De Sica podle námûtu
spisovatele Cesare Zavattiniho.

14.12. ve 20 hod. • PUTOVÁNÍ TU-
â≈ÁKÒ (Francie, dokument, titulky,
premiéra). Putování císafiÛ je v˘prav-
n˘ snímek o jejich hrdinné námaze
pro pfieÏití... KaÏd˘m rokem tisíce tuã-
ÀákÛ císafisk˘ch opou‰tí jistotu jejich
hlubokého oceánu a putují stovky mil
pfies zrádn˘ a odpudiv˘ arktick˘ ledo-
vec, aby se mohli rozmnoÏovat.
21.12. ve 20.00 hod. • DISTRIKT!
(Maìarsko, komedie, titulky, premié-
ra). Vstup na vlastní riziko! Divoká,
animovaná, celoveãerní komedie. Dû-
ti v distriktu 8 vyrÛstají v neustálém
vzájemném soupefiení a bojích, které
jejich znepfiátelené cikánské, maìar-
ské, arabské a ãínské rodiny provozu-
jí s kaÏdodenní dÛkladnou pravidel-
ností.
28.12. ve 20.00 hod. • ROMÁN PRO
ÎENY (âR, komedie, ãeská verze, hra-
jeme pro Yvonu). Komedie Filipa Ren-
ãe podle scénáfie Michala Viewegha.
Román pro Ïeny je jemnû groteskním
pfiíbûhem dvou Ïen, dvacetileté Laury
a její ovdovûlé matky Jany. Obû Ïeny
hledají toho pravého a stále se jim to
nedafií.

4.12. v 15.00 hod. • HVùZDA BET-
LÉMSKÁ (âR, dûtské pásmo). Pásmo
animovan˘ch pohádek pro nejmen‰í
diváky.
11.12. v 15 hod. • KRTEK O VÁNO-
CÍCH (âR, dûtské pásmo). Pásmo ani-
movan˘ch pohádek pro nejmen‰í di-
váky
18.12. v 15 hod. • V·E PRO VÁNO-
âNÍ P¤EKVAPENÍ (âR, dûtské pás-
mo). Pásmo animovan˘ch pohádek
pro nejmen‰í diváky.

K L U B  N Á R O â N É H O
D I VÁ K A■ ■

■ A R T K I N O ■

■ B I J Á S E K ■

Igor Piaček: Venuše a Mars

Grafické tisky akademické malířky Evy Haškové, členky skupiny Hollar


