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Pracovníci Domu dûtí a mládeÏe
Atlas tradiãnû pfiipravili pro dûti na

jarní prázniny pestr˘ program, pln˘
zábavy a pohybu. Po zku‰enostech

z minul˘ch let si potvrdili, Ïe spoko-
jeni jsou nejenom samotné dûti, ale
pochopitelnû i rodiãe, zvlá‰tû ti
z nich, ktefií nemají moÏnost zafiídit
sv˘m dûtem pobyt v zimní pfiírodû
a navíc postrádají ochotné babiãky ãi
dûdeãky. Odpadlo jim strachování, co
jejich dítû dûlá v dobû jejich nepfií-

tomnosti a hlavnû v ãí spo-
leãnosti.

„Na první tfii dny prázdnin
máme pro dûti pfiipraven˘
velmi pestr˘ program. Je ur-
ãen˘ dûtem od sedmi let.
V dobû od osmi do ãtrnácti
hodin se mohou pod dohle-
dem pedagogÛ vûnovat roz-
manit˘m zájmov˘m a pohy-
bov˘m aktivitám. V pondûlí
a úter˘ si zahrají v tûlocviã-
nû rÛzné pohybovû sportov-
ní hry. Jiné si vyzkou‰ejí
v atlasácké klubovnû, Ïe ne-
ní aÏ tak sloÏité si vyrobit
Valent˘nky i jiné drobné
dárkové pfiedmûty z papíru
a pfiírodních materiálÛ. Dû-
ti mají rády i vûdomostní

Letošní „jarní“ prázdniny připadají pro děti přerovského okresu na
dny v týdnu od 13. do 19. února. Pro některé rodiče je toto obdo-
bí spojeno se starostí, jak zajistit kvalitní a zajímavou náplň vol-
ných dní dětí a co je důležité, chtějí mít jistotu, že se jim věnují zku-
šení pedagogové.

Prázdniny v DDM Atlas si děti užívají

pokračování na straně 2

„Od 1. ledna 2006 nab˘vá úãin-
nosti nová obecnû závazná vyhlá‰ka
mûsta Pfierov o tomto místním  po-
platku. Oproti dosavadní vyhlá‰ce do-
chází ke zmûnû sazby poplatku, kte-
rá se zvy‰uje na 467 korun. Ve srov-
nání s rokem 2005 dochází k jejímu
zv˘‰ení o 33 korun. Jedním z dÛvo-
dÛ je i vliv zv˘‰ení DPH u sbûru
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Kolik letos zaplatíme za komunální odpad?
Město vybírá již od roku 2002
místní poplatek za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů
na základě obecně závazné vy-
hlášky. Vyhlášku je nutné kaž-
doročně měnit s ohledem na vý-
ši skutečně vynaložených nákla-
dů v předchozím roce.

a zpracování komunálních odpadÛ ze
sníÏené do devatenáctiprocentní da-
Àové sazby. Maximální zákonná hra-
nice u sazby poplatku ve v˘‰i 500 ko-

run  zÛstává nadále stejná. Rozdíl
mezi vypoãtenou a zákonnou sazbou
musí obec hradí ze svého rozpoãtu.

Děti se během zimních prázdnin v DDM Atlas opravdu nenudí... foto archiv DDM Atlas

Radní v prosinci 2005 schválili vy-
hlá‰ení v˘bûrového fiízení na posky-
tování pÛjãek z fondÛ bydlení v ter-
mínu od 16. ledna do 24. února 2006.
Îadatelé o pÛjãku si mohou do 24.
února 2006 vyzvednout na Mûstském
úfiadu Pfierov, Odboru finanãním,
Bratrská 34, v I. poschodí u paní Krát-
ké a Bukvaldové tiskopisy Ïádostí.

(pokračování na straně 4)
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Prázdniny v DDM Atlas si děti užívají
soutûÏe, rébusy a vtipné doplÀovaã-
ky. Kdo bude po v‰ech tûch aktivi-
tách unaven˘, mÛÏe si odpoãinout
sledováním hezk˘ch videopohádek,
zahrát si ‰achy a jiné stolní hry, ne-
bo si jen tak popovídat s nov˘mi ka-
marády“, struãnû informovala o pro-
gramu pfiipraveném pro dûti na dny
prázdnin Alena Dûrdová, fieditelka
DDM Atlas. 

„Pokud bude venku sníh, dûti se
vydovádí hrami venku. Mohou se na-
pfiíklad zúãastnit soutûÏe o nejhezãí-
ho a nej‰karedûj‰ího snûhuláka. Na

stfiedu jsme pro nû pfiichystali celo-
denní v˘let pravou vojenskou tatrov-
kou, spojen˘ s prohlídkou star˘ch vo-
jensk˘ch bunkrÛ a opékáním ‰pe-
káãkÛ. UpozorÀujeme rodiãe, Ïe po-
ãet míst je omezen. Je proto nutné
pfiihlásit dûti a zaplatit jejich pobyt
v DDM Atlas na jednotlivé dny co nej-
dfiíve. Cena na kaÏd˘ den ãiní 50 ko-
run. Dûti si musí vzít pouze teplé ob-
leãení, pfiezÛvky a jídlo a pití na cel˘
den“, zdÛraznila Alena Dûrdová. Do-
dala, Ïe ãtvrtek a pátek je urãen dû-
tem z v˘bûrov˘ch krouÏkÛ, které bu-
dou mít v prÛbûhu dne soustfiedûní

dle pokynÛ sv˘ch vedoucích. Dûti
z Taneãní ‰koly absolvují, kromû vy-
stoupení na plese Hanácké kyselky
a ·ibfiinkách v Oseku nad Beãvou
11. února a taneãní soutûÏe v Olo-
mouci konané 12. února, taneãní
soustfiedûní cel˘ prázdninov˘ t˘den
v tûlocviãnû Z· v Horní Mo‰tûnici.
Zde se budou pfiipravovat na únoro-
vé a bfieznové soutûÏe. 

Upozornûní: Pfiihlá‰ky a informa-
ce pfiímo v DDM Atlas, ÎiÏkova 12,
Pfierov nebo na tel. ãíslech 581 209
353, 581 201 246, 
e-mailem: ddmatlas@volny.cz Šaf

pokračování ze strany 1

Informuje předseda komise pro veřejný pořádek a bezpečnost Ing. Jaroslav Pokrupa

Mezi deseti ãleny
komise jsou mi-
mo jiné zastupite-
lé mûsta, soukro-
mí podnikatelé,
zástupci mûstské

policie a Policie âR. Komise se zab˘-
vá problémy spojen˘mi s udrÏováním
pofiádku na vefiejn˘ch místech, jako
jsou napfiíklad parky, travnaté plochy,
chodníky a jiné vefiejnosti pfiístupné
plochy. Vyjadfiuje se také ke stavu
a úpravám vefiejn˘ch ploch a jejich
udrÏování, údrÏbû, opravám, rekon-
strukcím a podobnû. Zab˘vá se jak
prevencí v oblasti vefiejného pofiád-
ku, tak reaguje i na podnûty obãanÛ
a firem.

Komise sleduje stav bezpeãnosti
osob  na území mûsta Pfierova. Hod-
notí v˘kon a efektivitu práce stráÏní-
kÛ Mûstské policie. Sleduje krimina-
litu na území mûsta  a podává

podnûty ke zlep‰ení bezpeãnostní si-
tuace. Spolupracuje s policií âR
a bezpeãnostními agenturami pÛso-
bícími v Pfierovû. âlenové komise se
zajímají i o práci a materiálnû tech-
nické vybavení Hasiãského záchran-
ného sboru“, seznámil nás s ‰irokou
oblastí pÛsobení této komise Jaroslav
Pokrupa.  Zajímalo nás, které pro-
blémy fie‰ili ãlenové komise v minu-
lém roce.

„Na sv˘ch setkáních jsme napfií-
klad jednali o problematice pfiístu-
pov˘ch cest pfii zásahu poÏární tech-
niky v Pfierovû a omezení rychlosti
motorov˘ch vozidel v místní ãásti

Pfierova. Komise se rovnûÏ zamûfiila
na udrÏování pofiádku a bezpeãnosti
v problémov˘ch lokalitách, jako je
napfiíklad ulice Husova, ·kodova
a Kojetínská“, informoval Jaroslav
Pokrupa. ProtoÏe tento problém udr-
Ïení pofiádku ve vyjmenovan˘ch lo-
kalitách je bohuÏel stálou realitou,
budeme jej zde sledovat i v tomto ro-
ce. Na‰í pozornosti neujde  stav
chodníkÛ, funkãnost vefiejného
osvûtlení. Stál˘m úkolem je v‰ímat si
upravenosti a pofiádku na mûstsk˘ch
travnat˘ch plochách“, doplnil Jaro-
slav Pokrupa.

Šaf

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

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

● Obfiady zlat˘ch a diamantov˘ch
svateb manÏelÛ, ktefií oslaví pade-
sát ãi ‰edesát let spoleãného Ïivo-
ta. 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

„Pilotní projekt Asistenãní sluÏba
bude realizován˘ jako prioritní
v rámci programu Rozvoje lidsk˘ch
zdrojÛ v regionu. Celkové náklady na
dobu realizace, která potrvá dva ro-
ky,  pfiedstavují ãástku témûfi jeden
milion tfii sta tisíc korun“, informo-
vala Jana ÎouÏelková z odboru soci-
álních sluÏeb Mûstského úfiadu v Pfie-
rovû.

„Projekt bude spolufinancován Ev-
ropsk˘m sociálním fondem a Minis-
terstvem pro místní rozvoj ve v˘‰i
88 % z jeho celkov˘ch nákladÛ, coÏ

v absolutním vyjádfiení pfiedstavuje
ãástku zhruba jeden milion ãtyfii sta
tisíc korun. Projekt Sociální asisten-
ce podporuje sociální integraci zdra-
votnû postiÏen˘ch skupin obyvatel-
stva. Financování sluÏby je zaji‰tûno
na dobu dvou let a roãnû sluÏba ob-
slouÏí 50 klientÛ, obãanÛ se zdravot-
ním postiÏením“, vysvûtlila Jana
ÎouÏelková.

Na tomto projektu spolupracovaly
projektová manaÏerka Ing. Hana Mi-
kulová, vedoucí odboru sociálních
sluÏeb a zdravotnictví Eva Divinová,
pracovnice odboru sociálních sluÏeb
a zdravotnictví Jana ÎouÏelková, dá-
le fieditelka fieditelka Ústavu sociální
péãe – Denní pobyt pro mentálnû po-
stiÏené Svatava Michalcová a vedou-
cí oddûlení poradenství a sociální
asistence Ing. Dagmar Marková.

Šaf

Z práce komise pro vefiejn˘ pofiádek a bezpeãnost

V rámci Spoleãného regionálního
operaãního programu (SROP)
v grantovém schématu Podpora so-
ciální asistence v Olomouckém kra-
ji vznikl v Mûstû  Pfierov projekt 

SOCIÁLNÍ 
ASISTENCE 
realizovan˘ od 1. 1. 2006 v Ústavu
sociální péãe – Denním pobytu pro
mentálnû postiÏené, PurkyÀova 16,
750 02 Pfierov. 
Sociální asistence fie‰í pomoc a pod-
poru klientovi se zdravotním posti-
Ïením, kter˘ má zájem Ïít v pfiiroze-
ném prostfiedí  nebo rodinû. 
Informace o poskytované sluÏbû:

Cílová skupina – klientela:
• dûti a mládeÏ se zdravotním posti-

Ïením – drÏitelé prÛkazky ZTP,
ZTP/P

• obãané star‰í 18ti let s mentálním
postiÏením

DÛvodem pro vyuÏití sluÏby so-
ciální asistence je:
• potfieba kontaktu klienta se spole-

ãensk˘m prostfiedím
• osobní péãe, dohled u klienta
• krizová situace v rodinû, která pe-

ãuje o klienta
• potfieba stálého zástupce klienta

vyfiídit si dÛleÏité osobní nebo ro-
dinné záleÏitosti

ZpÛsob poskytování sluÏby:
• sluÏba poskytována formou osobní

asistence – pomoc klientovi zvládat
bûÏné Ïivotní potfieby, úkoly

• sluÏba poskytována formou respit-
ní péãe – pomoc osobû, která má
klienta ve své péãi (umoÏnit rela-
xaci peãující osobû) z hlediska ãa-
sového rozvrÏení

• krátkodobá i dlouhodobá
• pravidelná i nepravidelná
• v dobû od 6 do 22 hodin z hlediska

místa poskytování sluÏby
• v prostorách ústavu (herna) 
• v rodinû klienta
• v rodinû asistenta
• ve spoleãenském prostfiedí

Cena sluÏby: 
• 25 Kã za kaÏdou zapoãatou hodinu

Kontakt pro dojednání sluÏby:
Ing. Mgr. Dagmar Marková
581 210 669, 606 168 256

Evropská 
unie

Tento projekt je spolufinancován Ev-
ropsk˘m sociálním fondem a Minis-
terstvem pro místní rozvoj

Rozjíždí se projekt Asistenční služba

V˘zva obãanÛm, ktefií jsou nespokojeni
s vefiejn˘m pofiádkem a bezpeãností v na‰em mûstû

Pro své pfiipomínky pouÏijte následující kontakty:
e-mail: pokrupa@kourilkova8.cz 

nebo telefon: 581 208 629 (veãer, J. Pokrupa)

Projekt Asistenční služba získal
podporu Olomouckého kraje
z grantového schématu Podpo-
ra sociální integrace v Olomouc-
kém kraji, který je realizovaný
v rámci Společného regionální-
ho operačního programu.
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Chtûl bych touto cestou reagovat
na zprávy, které se objevily ve sdûlo-
vacích prostfiedcích ohlednû nového
stavebního zákona. Nov˘ stavební
zákon schválila v závûru minulého
roku Poslanecká snûmovna a putu-
je do Senátu. Pokud ho Senát schvá-
lí a podepí‰e prezident republiky,
mûl by platit od 1. 1. 2007. Spolu
s tímto zákonem, kter˘ bude nahra-
zovat zákon ã. 50/1976 Sb., kter˘
byl za dobu své existence dvaadva-
cetkrát novelizován, sdílí stejn˘ osud
i zákon o vyvlastnûní a zákon o zmû-
nû zákonÛ.

Z v˘‰e uvedeného je patrno, Ïe pro
rok 2006 je z hlediska stavebního zá-
kona v‰e pfii starém.

Od 1. 1. 2006 v‰ak nabyl úãinnos-
ti nov˘ správní fiád, zákon ã.
500/2004 Sb. Správní fiád je obecním
zákonem upravujícím správní fiízení,
pokud speciální zákon nemá zvlá‰tní
úpravu fiízení. U platného stavební-
ho zákona je upraveno odli‰nû na-
pfiíklad územní fiízení, stavební fiíze-
ní, kolaudaãní fiízení apod. V ostat-
ních vûcech postupuje stavební úfiad
dle nového správního fiádu. Nov˘
správní fiád je podstatnû obsáhlej‰í,
z pÛvodních 85§ se rozrostl na 183§.
Na jedné stranû sice nov˘ správní fiád
zpfiesÀuje správní fiízení a odstraÀu-
je nûkterá nejasná a vícev˘znamová
místa, na stranû druhé v‰ak správní
fiízení jednoznaãnû zkomplikuje

a sv˘m byrokratick˘m pojetím ztíÏí
ãinnost správních úfiadÛ. Pro nû bu-
de znamenat zv˘‰ené personální, ale
pfiedev‰ím odborné nároky na jejich
ãinnost. Správní fiízení se má urych-
lit tfieba tím, Ïe se ztûÏuje moÏnost
je blokovat a prodluÏovat. Napfiíklad
pfii územním ãi stavebním fiízení by
v‰echny námitky proti stavbû mûli je-
jí odpÛrci uplatnit jiÏ pfii projednání
v prvním kole, ne si nûjaké dÛkazy
schovávat aÏ pro odvolací fiízení. Na
druhou stranu fikce doruãení (to
znamená, Ïe písemnost se povaÏuje
za doruãenou, i kdyÏ ji adresát nevy-
zvedl) se stanovuje na desát˘ den ode
dne, kdy byla k vyzvednutí pfiiprave-
na oproti tfiem dnÛm ve starém

správním fiádu. Nov˘ správní fiád se
také snaÏí upravovat ãasto napjaté
vztahy mezi úfiedníky a lidmi, ktefií
na úfiady pfiicházejí. Objevuje se zde
proto poÏadavek na zdvofiilé chování
úfiedníkÛ. Na druhé stranû se ra-
zantnû zvy‰ují pokuty, které hrozí
náv‰tûvníkovi úfiadu za uráÏlivé cho-
vání, zdrÏování fiízení apod., a to aÏ
do v˘‰e 50.000 Kã. 

Z nového zákona vypl˘vá, Ïe ani
úfiedník, ani obãan nebude mít jed-
nání snadné. Popfiejme si proto vzá-
jemnû s nástupem nového roku co
nejménû konfliktÛ a co nejvíce
úspû‰nû vyfie‰en˘ch problémÛ, a to
nejen stavebních.
Ing. Jiří Just, vedoucí stavebního úřadu

Nepřesné informace ve sdělovacích prostředcích ohledně
stavebního zákona a správního řádu

Rada města Přerova

Krátce z jednání radních
dne 14. prosince

Schválili pro rok 2006 dotace těmto
subjektům: 

400.000 Kã Tûlov˘chovné jednotû Pozemní
stavby Pfierov-Pfiedmostí, se sídlem Pfierov-
Pfiedmostí, na provoz sportovní haly,

300.000 Kã Sportovnímu klubu Pfierov, se síd-
lem Pfierov, Petfiivalského 1, na provoz sportov-
ní haly ,

180.000 Kã Tûlocviãné jednotû Sokol Pfierov,
se sídlem Pfierov, Brabansko 2, na provoz soko-
lovny,

125.000 Kã Sportovnímu klubu Îeravice, se
sídlem Pfierov XII-Îeravice, U stadionu 214/7,
na provoz sportovní haly,

150.000 Kã TJ Spartak Pfierov, se sídlem Pfie-
rov, Bezruãova 4, na provoz kuÏelny, lodûnice
a atletického oválu vãetnû sektorÛ technick˘ch
disciplín, 

200.000 Kã Auto Klubu Pfierov – mûsto v AâR,
se sídlem Pfierov, Dluhonská 43, na provoz tra-
tû v areálu Pfierovské rokle, 

75.000 Kã Fotbalovému klubu Kozlovice, na
provoz fotbalového hfii‰tû

100.000 Kã Tenisovému klubu Precolor Pfie-
rov, se sídlem Pfierov, U tenisu 16, na provoz te-
nisov˘ch hal,

600.000 Kã Pfierovskému volejbalovému klu-
bu, na sportovní ãinnost,

400.000 Kã Fotbalovému klubu mládeÏe Pfie-
rov, se sídlem Pfierov, Sokolská 28, na sportov-
ní ãinnost,

3.180.000 Kã Hockey Clubu Minor 2000 Pfie-
rov, se sídlem Pfierov, Petfiivalského 5, na úhra-
du nájemného ledové plochy zimního stadionu
v Pfierovû vãetnû nákladÛ spojen˘ch s uÏíváním
této ledové plochy a na úhradu nájemného ne-
bytov˘ch prostor zimního stadionu v Pfierovû,

32.000 Kã âeskému svazu metané, sídlem âes-

ké Budûjovice, (pro Okresní svaz Pfierov âeské-
ho svazu metané) na úhradu nájemného ledové
plochy zimního stadionu v Pfierovû vãetnû ná-
kladÛ spojen˘ch s uÏíváním této ledové plochy,

200.000 Kã Tenisovému klubu Precolor Pfie-
rov, se sídlem Pfierov, na organizaci kulturnû
sportovní akce „Zlat˘ kanár“,

100.000 Kã Domu dûtí a mládeÏe Atlas, Pfie-
rov, ÎiÏkova 12, se sídlem Pfierov, ÎiÏkova 12, na
ãinnost souboru Pfierováãek,

200.000 Kã Armádû spásy, se sídlem Pfierov, ul.
9. kvûtna 107/2481, na ãinnost organizace, na
provozní náklady komunitního centra a na so-
ciální programy pro Ïeny a mládeÏ,

200.000 Kã Centru v˘chovy a vzdûlávání men-
tálnû postiÏen˘ch, se sídlem Pfierov, Kosmákova
46–48, na ãinnost a zaji‰tûní provozu organizace,

600.000 Kã âeskému ãervenému kfiíÏi – ob-
lastní spolek Pfierov, Pfierov, U Beãvy 1, na pro-
voz Ubytovny pro bezdomovce, krizového cent-
ra a o‰acovacího stfiediska, na ‰kolení v první
pomoci, na humanitární ãinnost,

200.000 Kã Kappa-Help – obãanské sdruÏení,
se sídlem Pfierov, nám. Pfierovského povstání 1,
na zaji‰tûní terénních a romsk˘ch programÛ
a na ãinnost kontaktního a krizového centra,

400.000 Kã Oblastní charitû Pfierov, se sídlem
Pfierov, 9. kvûtna 82, na zaji‰tûní provozu hlav-
ních ãinností organizace, tj. na charitní o‰etfio-
vatelskou a peãovatelskou sluÏbu, na humani-
tární sklad nábytku a dûtsk˘ ‰atník, na Romské
komunitní centrum, na chránûnou dílnu pro
du‰evnû nemocné, na ãinnost Obãanské porad-
ny a klubu SPOLU,

100.000 Kã SdruÏení Most k Ïivotu, se sídlem
Pfierov, Bohuslava Nûmce 4, na ãásteãné pokry-
tí nákladÛ chránûné dílny a integrované zájmo-
vé ãinnosti pro dûti a mládeÏ a na projekt Roz-
voj sluÏby Podporovaného zamûstnávání
v Olomouckém kraji,

175.000 Kã Svazu tûlesnû postiÏen˘ch v âR –
místní organizace, se sídlem Pfierov, Krato-

chvílova 5, na zaji‰tûní provozu a ãinnosti IN-
FOCENTRA.

Krátce z jednání radních
dne 18. ledna 2006
❖ Schválili a doporuãili uzavfiení smlouvy mezi

spoleãností Teplo Pfierov, a.s. a spoleãností Dal-
kia âR, a.s. o odbûru tepelné energie,

❖ vyhlásili soutûÏ „Podnikatel mûsta Pfierova ro-
ku 2005“,

❖ schválili vytvofiení busty Pfiemysla Otakara II.
od J. Bajáka, vã. návrhu rozpoãtu ve v˘‰i 250 tis.
Kã, busta bude umístûna na vhodném otevfie-
ném prostranství ve mûstû,

❖ schválili k realizaci vítûznou variantu stavby
Tyr‰ova mostu dle návrhu ã. 7 od zpracovatele
SHB a.s., Bohunická 50, Brno, která vze‰la z ve-
fiejné anonymní architektonicko-urbanistické
a konstrukãnû-technické soutûÏe z roku 2004
a povûfiili odbor rozvoje ke zpracování pfiíslu‰-
n˘ch projektov˘ch dokumentací,

❖ povûfiili odbor rozvoje MûÚ Pfierov zaji‰tûním
pokraãování zpracování projektové dokumenta-
ce pro realizaci stavby areálu domova dÛchod-
cÛ v ulici Optiky,

❖ schválili poskytnutí dotace na rok 2006 ve v˘‰i
7.000 Kã subjektu Konfederace politick˘ch vûz-
ÀÛ, poboãka ã. 51, zastoupená Franti‰kem Pfie-
sliãkou, pfiedsedou poboãky, 

❖ schválili poskytnutí dotace na rok 2006 ve v˘‰i
7.000 Kã subjektu Ústfiední rada vojenského
sdruÏení rehabilitovan˘ch, zast. plk. Miroslavem
Pavlíkem, se sídlem KfiiÏíkova 20, Praha 8.

Pozvánka

Zastupitelstvo
mûsta Pfierova

se koná

ve stfiedu 1. února 2006 v 15 hodin
ve velkém sále Mûstského domu
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Jak nás informoval Miroslav Lako-
m˘ z odboru ‰kolství, Mûstského úfia-
du v Pfierovû, Ïádosti o grant se po-
dávají na pfiedti‰tûn˘ch formuláfiích
do 13. února 2006 na adresu Mûst-
sk˘ úfiad Pfierov, Odbor ‰kolství,
mládeÏe a tûlov˘chovy, Pracovi‰tû
mládeÏe a tûlov˘chovy  (pro oblast
sportu), Odbor sociálních sluÏeb
a zdravotnictví (pro oblasti sociál-
ních sluÏeb a zdravotnictví), Kance-
láfi starosty (pro oblast kultury,
vzdûlávání a Ïivotního prostfiedí),
Bratrská 34, 750 11 Pfierov 2.

V pfiípadû osobního podání musí
b˘t Ïádosti zaevidovány na podatelnû
Mûstského úfiadu Pfierov nejpozdûji
13. února 2006 do 17 hodin. Pokud
Ïádost za‰lete po‰tou, je rozhodující
pro dodrÏení termínu uzávûrky da-
tum po‰tovního razítka, nejpozdûji
13. února 2006.

Pfiedti‰tûné formuláfie si mÛÏete
vyzvednout na pfiíslu‰n˘ch odborech
Mûstského úfiadu Pfierov nebo
v Mûstském informaãním centru.

„Pro rok 2006 schválilo Zastupi-
telstvo mûsta Pfierova do jednotliv˘ch
oblastí celkovou ãástku ve v˘‰i
4 263 000 korun. Z toho pfiipadla na
oblast sportu ãástka 2 338 000 ko-
run, na oblast sociálních sluÏeb
625 000 korun a na zdravotnictví
600 000 korun. Do oblasti kultury,
vzdûlávání a Ïivotního prostfiedí pÛ-
jde 700 000 korun. V˘bûr projektÛ se
uskuteãní na dubnovém zasedání za-
stupitelstva,“ poskytl nám nejdÛleÏi-
tûj‰í informace Miroslav Lakom˘. 

Pro moÏnost srovnání uvádíme
i informaci o celkové ãástce, která
byla schválena pro grantov˘ program
na rok 2005. Jednalo se o ãástku
3 400 000 korun, která byla rozdûle-
na do oblasti sportu ve v˘‰i 1 600 000
korun, na oblast kultury, vzdûlávání
a Ïivotního prostfiedí pfiipadla ãástka
500 000 korun. Na oblast sociálních
sluÏeb mûsto vyãlenilo ãástku
700 000 korun a na zdravotnictví
600 000 korun. 

V minulém roce zaevidoval odbor
‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy Mûst-
ského úfiadu v Pfierovû k termínu po-
dání Ïádosti o grant celkem 254 pro-
jektÛ, z toho do oblasti sportu 126
projektÛ (schváleno 82), kultury,
vzdûlávání a Ïivotního prostfiedí 84
(schváleno 43), do oblasti sociální 39
(schváleno 30) a do oblasti zdravot-
nictví 5 (schváleny 4).

Eva Šafránková

Kolik letos zaplatíme za odpad?
U poplatníkÛ, ktefií mají ve vlastnic-
tví stavbu urãenou nebo slouÏící
k individuální rekreaci, ve které ne-
ní k trvalému pobytu hlá‰ena Ïádná
fyzická osoba, je ponechána stejná
sazba jako v roce 2005, to znamená
250 korun,“ informovala Oldfii‰ka
Sedláãková, vedoucí finanãního od-
boru Mûstského úfiadu v Pfierovû. 

„Ostatní zmûny jsou nepatrné. Po-
dobnû jako v pfiedcházejících letech
jsou osvobozené od poplatku osoby,
které se zdrÏují v zahraniãí déle neÏ
‰est mûsícÛ za úãelem studia nebo za-
mûstnání, nebo mají trval˘ pobyt v za-
hraniãí ãi jsou ve v˘konu trestu od-
nûtí svobody nebo ve vy‰etfiovací
vazbû. Roz‰ifiuje se pouze ‰kála do-
kladÛ, které jsou nezbytné pro uplat-
nûní nároku na osvobození a bez je-
jichÏ pfiedloÏení nelze osvobození od
poplatku uplatnit. Jedná se o potvr-
zení zamûstnavatele o pracovním po-
mûru v zahraniãí, potvrzení o vyko-
návané zahraniãní stáÏi, potvrzení
o trvalém pobytu v zahraniãí, potvr-

zení o placení poji‰tûní pro pobyt v za-
hraniãí. K dokladÛm v cizím jazyce,
mimo sloven‰tinu, musí b˘t pfiipojen
úfiední pfieklad textu v jazyce ãeském.
Doklady není nutné znovu pfiedkládat,
pokud jiÏ byly doloÏeny do 31. pro-
since 2005 a t˘kají se i roku 2006“, do-
plnila Oldfii‰ka Sedláãková.

„Splatnost poplatku zÛstává za-
chována do konce ãervna. V pfiípadû
vzniku poplatkové povinnosti po 30.
ãervnu 2006, je poplatek splatn˘ do
15 dnÛ. Abychom usnadnili poplatní-
kÛm placení, budou tak jako dosud,
rozesílány po‰tovní poukázky zaãát-
kem roku, zfiejmû v únoru a bfieznu“,
sdûlila Oldfii‰ka Sedláãková. 

„K 30. listopadu 2005  bylo na
tomto poplatku vybráno více neÏ 19
milionÛ korun. Ov‰em ne v‰ichni si
svoji poplatkovou povinnost fiádnû
plní a dan˘ poplatek hradí. K uvede-

nému datu ãiní celková v˘‰e pohle-
dávek více neÏ 4 miliony 800 tisíc ko-
run, vãetnû pohledávek od roku
2002. Tûm, ktefií  poplatek vãas neu-
hradili,  mÛÏe b˘t zv˘‰en aÏ na troj-
násobek“, zdÛraznila Sedláãková
a vysvûtlila, Ïe dluÏníkÛm jsou roze-
sílány platební v˘mûry s urãením
náhradní lhÛty splatnosti. Platební
v˘mûr se vydává formou rozhodnutí,
proti kterému má poplatník právo se
odvolat. Odvolání lze podat ve lhÛtû
30 dnÛ ode dne, kter˘ následuje po
dni doruãení rozhodnutí, proti nû-
muÏ odvolání smûfiuje. V pfiípadû, Ïe
není daÀov˘ nedoplatek uhrazen ani
v náhradní lhÛtû, je vymáhán daÀo-
vou exekucí na základû exekuãního
pfiíkazu nebo prostfiednictvím exe-
kutorského úfiadu.

V pfiípadû, Ïe poplatník s mûstem
odmítá komunikovat a nevyzvedává
si písemnosti, uplatní se tzv. „fikce
doruãení“. To znamená, Ïe pokud ne-
byl adresát písemnosti, která má b˘t
doruãena do vlastních rukou, zasti-
Ïen, aãkoliv se v místû zdrÏuje, uloÏí

doruãovatel písemnost na po‰tû a pfií-
jemce o tom vhodn˘m zpÛsobem vy-
rozumí. JestliÏe si pfiíjemce píse-
mnost do patnácti dnÛ od uloÏení
nevyzvedne, povaÏuje se poslední den
této lhÛty za den doruãení, i kdyÏ se
pfiíjemce o uloÏení nedozvûdûl.

Pfii vymáhání pohledávek pro-
stfiednictvím exekutorského úfiadu
hradí navíc dluÏníci v plném rozsa-
hu náklady pro vymáhání, které jsou
dosti vysoké a dluh se tak citelnû pro-
draÏí. Jako pfiíklad nárÛstu uvedla ve-
doucí finanãního odboru dluh na po-
platku  ve v˘‰i 1 166 Kã (za 3 roky
bez zv˘‰ení na jeho trojnásobek),
kter˘ se tak díky exekuãním nákla-
dÛm zv˘‰í o dal‰ích 4 900 Kã, tj. na
6 066 Kã. Pokud jste proto poplatky
dosud nezaplatili, doporuãujeme
okamÏitû sjednat nápravu, abyste se
vyhnuli zbyteãn˘m problémÛm. Šaf

pokračování ze strany 1

Grantový program na rok 2006
Již od roku 2000 město schvaluje grantový program, jehož cílem
je podpora projektů v oblastech sportu, kultury, vzdělávání (dří-
ve označováno jako volný čas), životního prostředí, sociálních slu-
žeb a zdravotnictví.
Městský úřad Přerov upozorňuje všechny zájemce o poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu města Přerova, že je možné i v le-
tošním roce požádat o grant formou vypracovaných projektů.

Den Lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû Telefon

5.2. Lékárna U Zlatého hada, âechova 41 581 209 475

12.2. Lékárna U nádraÏí, Husova 2 581 205 539

19.2. Lékárna Komenského, Komenského 40 581 202 192

26.2. Lékárna Media, Jiráskova 20 581 209 922

V sobotu dopoledne jsou otevfieny tyto lékárny: lékárna U Kostela, Lékárna
U nádraÏí, lékárna  Komenského, lékárna  ALFA

Rozpis pohotovostních lékárensk˘ch sluÏeb 
v únoru – nedûle a svátky od 8 do 18 hodin

Dotřiďovací linka komunálního odpadu v Přerově-Žeravicích
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Organizace II. pololetí 
‰kolního roku 2005/2006 

v základních ‰kolách
Pololetní prázdniny – pátek 3. února 2006
Jarní prázdniny – od 13. do 19. 2. 2006
Velikonoãní prázdniny – ãtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2006
Hlavní prázdniny od soboty 1. ãervence do pátku 1. záfií 2006
·kolní rok 2006/2007 zaãne v pondûlí 4. záfií 2006.

Městská knihovna na Žerotínově
náměstí je opět otevřena

inzerce

PÛjãovna pro dospûlé Studovna
Pondûlí 8–18 9–12 13–18
Úter˘ 8–18 9–12 13–18
Stfieda zavfieno zavfieno
âtvrtek 8–18 9–12 13–18
Pátek 8–18 9–12 13–18
Sobota 8–11 8–11

Výpůjční doba poboček

ZÁPIS DùTÍ
DO 1. ROČNÍKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

ZŘIZOVANÝCH MĚSTEM PŘEROV
proběhne v pondělí 6. února a v úterý 7. února 2006 

od 14 do 18 hodin
• ZŠ Hranická – Předmostí • ZŠ a MŠ Pod skalkou – Předmostí

• ZŠ Svisle • ZŠ Velká Dlážka • ZŠ Boženy Němcové • ZŠ Trávník
• ZŠ Želatovská • ZŠ U tenisu • ZŠ Za mlýnem (v objektu bývalé

MŠ Sokolská 26) •

K zahájení povinné ‰kolní docházky se do 1. roãníkÛ základních ‰kol za-
pisují dûti, které do 31. 8. 2006 dovr‰í ‰esti let. PoÏádá-li o to zákonn˘ zá-
stupce dítûte, lze ve stejném termínu zapsat i dûti, které jsou tûlesnû i du-
‰evnû pfiimûfienû vyspûlé a dosáhnou ‰estého roku vûku do 31. 12. 2006. Zá-
konn˘ zástupce dítûte, kterému byl v roce 2005 odloÏen zaãátek povinné ‰kol-
ní docházky o jeden ‰kolní rok, se dostaví opût i s dítûtem k zápisu do prv-
ního roãníku základního vzdûlávání, a to do základní ‰koly podle svého v˘-
bûru. 

Rozhodnutí o odkladu povinné ‰kolní docházky vydává fieditel základní
‰koly, kde bylo dítû u zápisu, a to na základû písemné Ïádosti zákonného zá-
stupce dítûte a po pfiedloÏení doporuãujícího posouzení pfiíslu‰ného ‰kol-
ského poradenského zafiízení a odborného lékafie. 

Zákonní zástupci dítûte mají ze zákona právo volby ‰koly. Do základních
‰kol jsou fieditelé povinni pfiednostnû zafiadit dûti, které mají místo trvalého
pobytu ve ‰kolském obvodu této ‰koly. O pfiijetí dítûte k základnímu vzdûlá-
vání rozhoduje fieditel základní ‰koly ve správním fiízení. Krajsk˘ úfiad Olo-
mouckého kraje rozhoduje o odvoláních proti tomuto rozhodnutí fieditele
podle ‰kolského zákona. 

Pfii zápisu rodiãe pfiedloÏí rodn˘ list dítûte a doklad o trvalém pobytu.
Pokud lze zjistit údaje obsaÏené ve v˘‰e uveden˘ch dokladech z obãan-

ského prÛkazu rodiãÛ, je moÏné tyto doklady obãansk˘m prÛkazem rodiãÛ
nahradit.

Pfierov, Trávník 30, 
telefon 581 209 587
Pondûlí 9–12 13–17.30
Úter˘ 12.30–17
Stfieda zavfieno
âtvrtek 9–12 13–17.30
Pátek 9–11.30 12.30–16
Pfiedmostí, U Po‰ty 10, 
telefon 581 211 369
Pondûlí 9–11.30 12.30–18
Úter˘ 12.30–17
Stfieda zavfieno
âtvrtek 9–11.30 12.30–17
Pátek zavfieno

Pfierov, Velká DláÏka 44, 
telefon 581 735 421
Pondûlí 9–11.30 12–17
Úter˘ 9–11.30 12.30–17.30
Stfieda zavfieno
âtvrtek 9–11.30 12.30–17.30
Pátek 12–16

Upozornění pro čtenáře:
Knihy vypÛjãené na poboãkách
(Trávník 30, Velká DláÏka 44, Pfied-
mostí U Po‰ty 10) je nutné vrátit na
poboãku, ve které byly vypÛjãeny.

ilustrační foto
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„Leto‰ní Tfiíkrálová sbírka se v Pfierovû a 35 okol-
ních obcích konala ve dnech 2. aÏ 9. ledna. Koledo-
valo 122 skupinek, z toho 42 v Pfierovû. V samotném
Pfierovû ãinil v˘tûÏek témûfi 87 tisíc korun. Nejvy‰‰í
vybraná ãástka v jedné kasiãce byla 13 258 korun.
PrÛmûrn˘ v˘tûÏek na kasiãku ãiní 4 359 korun“, in-
formovala Martina Göblová z pfierovské charity.

„Vybraná ãástka byla odeslána na konto SdruÏe-
ní âeská katolická charita a po jejím pfierozdûlení

se zpût do Pfierova vrátí 65 procent z této sumy. Ob-
lastní charita Pfierov chce finanãní prostfiedky zís-
kané ze sbírky vyuÏít na pomoc pro rodiny s dûtmi,
které se bûhem roku dostanou do tíÏivé Ïivotní si-
tuace. Dále poãítá s nákupem kompenzaãních po-
mÛcek pro imobilní klienty Charitní o‰etfiovatelské
a peãovatelské sluÏby a ãást penûz vyuÏije na zalo-
Ïení Terapeutické ‰koliãky pro du‰evnû nemocné,
kde budou mít moÏnost pozvolna se pfiipravit na
práci v Chránûné dílnû sv. Tereziãky. Na humani-
tární pomoc âeské katolické charity v zahraniãí je
urãeno 10 procent z celkové ãástky“, sdûlila Marti-
na Göblová a dodala, Ïe ãeská katolická charita po-
máhá v zemích jako je Pákistán, Rumunsko, Etio-
pie i v fiadû jin˘ch zemích podle aktuální potfieby.

Vyjádfiila podûkování v‰em, ktefií
pomohli s realizací sbírky, pfiede-
v‰ím koledníkÛm a vedoucím sku-
pinek, studentÛm, pedagogÛm a fie-
ditelÛm stfiedních ‰kol, které se do
sbírky zapojily – Stfiední zdravot-
nické ‰koly, SO· a SOU ·ífiava
a Gymnázia Jakuba ·kody. Dík rov-
nûÏ patfií pfierovskému faráfii P. Pav-
lu Hofírkovi a v‰em knûÏím pfie-
rovského dûkanátu, starostovi mûs-
ta Pfierova, pracovníkÛm mûstské-
ho úfiadu a starostÛm okolních ob-
cí, fiediteli a pracovníkÛm Policie
âR a Mûstské policie Pfierov, bez je-
jichÏ podpory a spolupráce by sbír-
ka nebyla moÏná. Šaf

Oblastní charita Pfierov dûkuje v‰em ‰tûdr˘m dár-
cÛm, ktefií pfiispûli do kasiãek tfiíkrálov˘ch koled-
níkÛ a pomohli tak na Pfierovsku shromáÏdit cel-
kem témûfi 532 tisíc korun na pomoc lidem
v nouzi u nás i v zahraniãí.

Výtěžek sbírky v Přerově činil téměř 87 tisíc Kč foto Martina Göblová

„V souãasné dobû oddíl nav‰tûvuje tfiicet ‰est
ãlenÛ, z toho je jednadvacet studenty Stfiední ‰ko-
ly zemûdûlské v Pfierovû. Ve vlastnictví ‰koly je cel-
kem pût koní, dal‰í dva nejsou v majetku ‰koly, ale
jsou vyuÏívány ãleny oddílu. Sedm koní vlastní ãle-
nové oddílu a osm koní je v prostorách stájí oddí-
lu ustájeno rÛzn˘mi soukrom˘mi subjekty“, in-
formoval jeden z trenérÛ oddílu Zdenûk Danûk.

„Cel˘ areál je neustále ve v˘stavbû a postupnû, za
podpory vedení ‰koly, se vylep‰uje. Dobré zázemí
se pochopitelnû odráÏí na ãinnosti oddílu, která je
rok od roku pestfiej‰í. Zejména právû uplynul˘ rok
2005 byl velmi bohat˘ na rozmanité akce. VÏdyÈ jiÏ
od února se zaãaly konat v areálu oddílu díky kry-
té tréninkové jezdecké hale, kterou má ná‰ oddíl
jako jeden z mála v na‰í republice, víkendová sko-
ková soustfiedûní pod vedením zku‰en˘ch odbor-
n˘ch lektorÛ Ing. ZdeÀka Go‰ãíka a Ing. Jana Pel-
lara. V dubnu úspû‰nû zvládly zkou‰ky základního
v˘cviku jezdce tfii dívky. V kvûtnu jsme pfiíznivcÛm
jezdeckého sportu pfiipravili úÏasn˘ záÏitek  sou-
tûÏí parkurového skákání PARAGAN CUP do stup-
nû S s v˘‰kou pfiekáÏek aÏ 135 cm. Této soutûÏe se
úãastnilo celkem 171 soutûÏících dvojic. V záfií
jsme uspofiádali parkurové soutûÏe CENU DELI-
KANU s parkurem stupnû L. V tomto mûsíci jsme
úspû‰nû reprezentovali na‰i zemûdûlskou ‰kolu na
finále celorepublikové soutûÏe zemûdûlsk˘ch ‰kol
v Pardubicích. V fiíjnu jsme pfiipravili náv‰tûvní-

kÛm Hanácké v˘stavy v Lipníku n. B. zdafiilou
ukázku jezdeckého sportu. Vût‰ina na‰ich pfiízniv-
cÛ se pfii‰la s koÀsk˘mi pfiáteli potû‰it na ·tûdr˘
den, na kter˘ jsme pfiipravili tradiãní Sváteãní kr-
mení koní. V roce 2005 jsme u nás pfiivítali i dele-
gace partnersk˘ch mûst Pfierova, a to z polského
Ozimku, slovenského Bardejova a nizozemského
Cuijku“, zmínil se o nûkter˘ch akcích minulého
roku Zdenûk Danûk.

Pro rok 2006 se podafiilo získat silného partne-
ra ve firmû PARAGAN s.r.o. I díky této spolupráci
bude leto‰ní rok naplnûn˘ akcemi, které jsou ur-
ãeny jak pro odbornou jezdeckou vefiejnost, tak
i pro ‰iroké spektrum náv‰tûvníkÛ. 

O v‰ech akcích plánovan˘ch v roce 2006 vás bu-
deme s dostateãn˘m pfiedstihem informovat. Šaf

Krása a ušlechtilost koní
si je podmanila

Koledníci vybrali více než půl milionu korun

Není mnoho mûst, která se mohou pochlubit
tím, Ïe prakticky v jejich centru pÛsobí aktivnû
jezdeck˘ oddíl. Pfierov tuto v˘hodu má, vÏdyÈ
jezdeck˘ oddíl, kter˘ vznikl pfii Stfiední ‰kole ze-
mûdûlské v Pfierovû, jistû mnoh˘m ãtenáfiÛm ne-
ní tfieba pfiedstavovat. Má sídlo v areálu Stfiední
‰koly zemûdûlské na Osmeku.

Leto‰ní rok je pfiíleÏitostí vzájemného mûfiení
sil pro taneãníky, zpûváky, dechafie a dûti hrající
v houslov˘ch ãi smyãcov˘ch souborech a orchest-
rech. Îáci se postupnû pfiedstaví ve ‰kolních,
okresních a krajsk˘ch ko-
lech a ti nejúspû‰nûj‰í osl-
ní sv˘mi dovednostmi po-
roty a posluchaãe v ko-
lech ústfiedních. SoutûÏ je
z hlediska prestiÏe odbor-
níky velmi cenûna a pro
vítûze ãasto pfiedstavuje
velkou pravdûpodobnost
úspû‰ného vykonání pfiijí-
macího fiízení na umûlec-
ké ‰koly vy‰‰ího typu.

V mûsíci lednu probûhla
‰kolní kola. Ze ZU· B. Ko-
zánka v Pfierovû postoupi-
la vût‰ina soutûÏících do
kol okresních. Konkrétnû
v oboru sólov˘ a komorní
zpûv to je 13 soutûÏících,

ve hfie na dechové nástroje 24 dûtí a pfiímo do kraj-
ského kola se rozjedou taneãníci a reprezentanti
smyãcového komorního orchestru. SoutûÏ je vÏdy
urãit˘m mûfiením sil. I v na‰em pfiípadû pfiiná‰í
znaãné úsilí a zátûÏ na soutûÏící a jejich pedagogy.
V pfiípadû úspûchu, nebo i jen pouhé úãasti, se v‰ak
stává obrovsk˘m motivaãním prvkem pro dal‰í
umûleck˘ rÛst. 

Chtûl bych touto cestou pozvat pfierovskou ve-
fiejnost na okresní kolo soutûÏe ve hfie na decho-
vé nástroje, které se uskuteãní v prostorách na‰í

‰koly dne 2. února 2006. Bohumil Kratochvíl, 
zástupce ředitele ZUŠ B. Kozánka v Přerově

Národní soutěž základních uměleckých škol
Dlouholetou tradici v mûfiení v˘sledkÛ práce
a úrovnû umûleck˘ch ‰kol pfiedstavuje soutûÏ, je-
jímÏ vyhla‰ovatelem je Ministerstvo ‰kolství, mlá-
deÏe a tûlov˘chovy a která nese název Národní
soutûÏ základních umûleck˘ch ‰kol. Ve tfiílet˘ch
periodick˘ch cyklech se vystfiídají v soutûÏním
klání Ïáci v‰ech oborÛ. Nejpoãetnûji je pfiitom
zpravidla zastoupen obor hudební.

Školního kola soutěže se zúčastnila i flétnistka Michaela Jakubíčková

Místostarostka Mgr. E. Grambličková a ředitel
SŠZe Přerov Ing. P. Horký s hosty ze slovenské-
ho Bardejova v areálu jezdeckého oddílu.

foto Rostislav Toman
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„Pfiedmûtem stavebních úprav,
které byly zahájeny uÏ v pfiedcháze-
jícím roce a ve kter˘ch budeme po-
kraãovat i letos, je provedení nov˘ch
omítek v‰ech fasád objektu a restau-
rování pískovcov˘ch a kováfisk˘ch
prvkÛ. RovnûÏ probíhá v˘mûna tru-
hláfisk˘ch, klempífisk˘ch a zámeã-
nick˘ch prvkÛ na zámku. V rámci
tûchto úprav zedníci o‰etfií zvlhlé
zdivo ve dvorním traktu zámku a bu-
de se pokraãovat v opravû fasády. Ne-
zavlhlé konstrukce budou o‰etfieny
v základní fázi stejnû. Koneãná úpra-
va nov˘ch omítek bude ukonãena si-
likátovou fasádní barvou v lomeném
bílém odstínu a v odstínu okru.

I v leto‰ním roce se bude pokraão-
vat v obnovû kamenn˘ch pískovco-
v˘ch prvkÛ fasády, to znamená upra-
vovat se budou napfiíklad okenní
ostûní, sloupky, nadokenní fiímsy, pa-
rapetní fiímsy a vstupní portál. Rov-
nûÏ fragmenty pískovcov˘ch prvkÛ
budou restaurovány, pfiípadnû vymû-
nûny“, informoval Jifií Raba.

Leto‰ní rok bude mít vzhledem k oslavám zaloÏení mûsta pfied 750 lety slav-
nostnûj‰í podobu. Vyvrcholení oslav bude situováno na starobylé Horní ná-
mûstí v mûsíci ãervnu. Vzhledem k tomu, Ïe dominantou tohoto historické-
ho námûstí je zámek, je pochopitelné, Ïe mûsto se bude snaÏit dokonãit ve‰-
keré stavební práce v rámci jeho celkové rekonstrukce k tomuto datu. Na roz-
sah tûchto úprav proveden˘ch v rámci rekonstrukce pfierovského zámku jsme
se informovali u Jifiího Raby z odboru rozvoje Mûstského úfiadu v Pfierovû.

Zámek zatím v zajetí lešení zazáří ve své obnovené kráse nejpozději v červnu

Opravený zámek bude středem dění
hlavních oslav města v červnu

„Mnozí obãané volí i formu telefo-
nického dotazu nebo pfied dopisová-
ním dávají pfiednost osobnímu kon-
taktu. Pracovníci kanceláfie starosty
zodpovûdûli mnoho dotazÛ na úseku
obãanskoprávním, ale i tfieba na úse-
ku ochrany práv spotfiebitele. StíÏ-
nosti na úseku v˘konu státní správy
jsme postoupili pfiíslu‰n˘m nadfiíze-
n˘m orgánÛm. Vyfiizování petic
a stíÏností zaslan˘ch na mûstsk˘
úfiad se fiídilo vnitfiní smûrnicí ãíslo
2/98“, sdûlil Zdenûk Danûk, vedoucí
oddûlení petic a stíÏností z kancelá-
fie starosty.

„V roce  2005 jsme pfiijali a vyfiizo-
vali 136 písemn˘ch stíÏností, Ïádostí
a podnûtÛ. V minulém roce jsme fie-
‰ili 9 petic a 2 dotazy podle zákona
ãíslo 106/99 Sb., o poskytování in-
formací. Z uvedeného poãtu pfiija-
t˘ch stíÏností bylo 5 dopisÛ anonym-

ních, 13 stíÏností na v˘kon ãinností
stráÏníkÛ mûstské policie a 23 stíÏ-
ností na v˘kon ãinností pracovníkÛ
mûstského úfiadu. Personální stíÏ-
nosti na pracovníky úfiadu fie‰il ve
své kompetenci tajemník, popfiípa-
dû vedoucí pfiíslu‰ného odboru.
Z tohoto poãtu personálních stíÏ-
ností byla pouze jedna stíÏnost ãás-
teãnû oprávnûná a následnû ji vyfie-
‰il pfiímo pfiíslu‰n˘ vedoucí pracov-
ník odboru.

V‰echny petice projednávali rad-
ní na sv˘ch zasedáních“, zdÛraznil
Zdenûk Danûk.

„Spektrum dotazÛ, stíÏností, ná-
mûtÛ a podnûtÛ obãanÛ je velmi ‰i-
roké. Lze v‰ak konstatovat, Ïe nejví-
ce stíÏností,  a samozfiejmû i podnû-
tÛ a dotazÛ, se t˘kalo údrÏby zelenû.
¤e‰ili jsme napfiíklad Ïádosti o ká-
cení stromÛ a Ïádosti ãastûj‰ího se-

Kolik úředníci přijali stížností v roce 2005
ãení trávníkÛ. Co do poãtu pravdû-
podobnû na následujícím místû stojí
stíÏnosti a dotazy, které se t˘kají
údrÏby komunikací, pfiedev‰ím chod-
níkÛ, silnic a parkovi‰È“, vyjmenoval
Zdenûk Danûk.

„Na velké mnoÏství stíÏností od-
povûdûli pracovníci tohoto oddûlení
e-mailem ãi telefonicky. Ov‰em tyto
stíÏnosti nejsou v níÏe uvedeném
grafu zaneseny, neboÈ vnitfiní smûr-

nice ãíslo 2/98 s tímto druhem stíÏ-
ností nepoãítala. V lednu leto‰ního
roku právû vzhledem k nedostaãují-
cí podobû nabyl úãinnosti nov˘
správní fiád. Byla vypracována nová
vnitfiní smûrnice k fie‰ení stíÏností
a petic, která byla na zaãátku leto‰-
ního roku schválena radou mûsta.
Zájemci ji najdou v plném znûní na
internetov˘ch stránkách mûsta Pfie-
rova. Šaf
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Počet přijatých stížností v jednotlivých letech

Již od roku 2000 pracovníci kanceláře starosty přerovského měst-
ského úřadu přijímají, evidují a řeší podněty, náměty, stížnosti a pe-
tice občanů. Vyčleněné pracoviště vzniklo poté, kdy se ukázalo, že
na volené zástupce města Přerova se obrací mnoho občanů se žá-
dostí o radu, pomoc nebo se stížností či podnětem.

ny v matné grafitové barvû. Kováfiské
v˘robky, jako napfiíklad mfiíÏe, zábrad-
lí a lucerny budou rovnûÏ restaurová-
ny ãi vyrobeny v kopii. Jejich povr-
chová úprava bude v odstínu grafito-
vé ãerni“, doplnil Jifií Raba.

Práce na tûchto stavebních úpra-
vách byly zahájeny v záfií minulého
roku a jejich dokonãení se pfiedpoklá-
dá do 15. ãervna roku leto‰ního roku.
Uvedené práce pfiijdou mûsto Pfierov
na zhruba 21 milionÛ. V rámci dotaã-
ního titulu z Regionálního programu
rozvoje hospodáfisky slab˘ch a struk-
turálnû postiÏen˘ch regionÛ v roce
2005 byla pfiiznána Ministerstvem pro
místní rozvoj dotace pfiesahující ãást-
ku 5 milionÛ korun. Šaf

„Pokraãovat bude statické zaji‰tûní
nadpraÏí zdiva. V jarních mûsících se
pfiikroãí k v˘mûnû oken, která budou
dfievûná, z vnitfiního pohledu v bílé
barvû, vnûj‰í nátûr se bude blíÏit pÛ-
vodnímu nátûru, to znamená bude
proveden v okrovém odstínu. Stávají-
cí zámeãnické v˘robky budou restau-
rovány, popfiípadû vyrobeny v kopii,
a následnû budou povrchovû uprave-

Netradiční pozvánka
Moravsk˘ ornitologick˘ spolek –

stfiedomoravskou poboãku âeské
spoleãnosti ornitologické (MOS) zná
vefiejnost jak z informací v médiích,
tak i z pravideln˘ch exkurzí pro ve-
fiejnost na zajímavé ornitologické lo-
kality stfiední Moravy. I kdyÏ dal‰í ak-
ce pro vefiejnost budou pokraãovat aÏ
v pfiedjafií, nabízí MOS spoustu záÏit-
kÛ jiÏ nyní.

Zveme vás totiÏ na internetové
stránky. A co na nich najdete? Jednak
to, co se logicky oãekává - historii
MOS, ochranu ptactva, informace
o probíhajících projektech a pfiipra-
vovan˘ch akcích na pfií‰tí rok, odka-
zy na dal‰í zajímavé zdroje i pfiehle-
dy zajímavostí ve formû vydávan˘ch
tiskov˘ch zpráv. âeká na vás bohaté,
stále se rozrÛstající fotoalbum s více
neÏ stovkou fotografií ptákÛ, nezvy-
kle rozsáhlá videogalerie s více neÏ
padesáti krátk˘mi videosekvencemi
z terénních pozorování. MÛÏete si
prohlédnout lovícího ãápa bílého ne-
bo orlovce fiíãního, unikátní albíny,
ptáky peãující o mláìata, vzácné za-
toulance i zábûry, které zmûnily his-
torii ornitologie, protoÏe prokázaly
v˘skyt nového ptaãího druhu v âR.
Na své si pfiijdou i milovníci v˘tvar-
ného umûní, pro nûÏ je zde obrazová
galerie s akvarely i kresbami. Vítejte
na http://mos-cso.cz. A nezapomeÀ-
te nám sdûlit svÛj názor.

Adolf Goebel, 
jednatel MOS smp ČSO

foto Miloslav Flašar
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V prosincovém ãísle Pfierov-
sk˘ch listÛ z minulého roku
jsem vás informovala o organi-
zaãních zmûnách, které nasta-
ly v pfierovském kontaktním
a krizovém centru Kappa-Help.
Zde jsem po dvacetileté praxi
v Poradnû pro rodinu, manÏel-

ství a mezilidské praxi zaãala pracovat jako meto-
dická vedoucí. Ve sv˘ch pûtapadesáti letech jsem
nejstar‰ím ãlenem t˘mu. S mlad˘m kolektivem si
rozumím, nemám problémy navázat kontakt s kli-
enty Kappy. âasto se zde setkávám s vylekan˘mi
rodiãi poté, kdy zjistí, Ïe jejich dospívající dítû ex-
perimentuje s drogami nebo je jiÏ pravidenû bere.
Jako matka dvou uÏ dospûl˘ch dûtí rozumím je-
jich obavám. Moje pfiedchozí praxe i odbornost je
mi pomocníkem pfii hledání fie‰ení pro nû a jejich
dûti. 

V letech pfiedcházejících mému pÛsobení v Kap-
pû jsem netu‰ila, kolik lidí v na‰em mûstû bere ne-
alkoholové drogy. MoÏná bude pro nûkoho pfie-
kvapením, Ïe vût‰inou jsou to lidé citliví s vy‰‰í
a vysokou inteligencí, ze kter˘ch se nakonec stá-
vají lidské trosky bez stfiechy nad hlavou a boha-
t˘m rejstfiíkem trestÛ. Jsem z toho zdû‰ena a ãas-
to si kladu otázku, jak z toho zaãarovaného kruhu
ven, jak fie‰it tuto, nebojím se fiíct, pro v‰echny
ãleny rodiny krizovou situaci?

O drogovém nebezpeãí jiÏ bylo napsáno mnoho
knih, obsáhlé informace jsou  na internetu
i v ostatních masmédiích. V rámci prevence pÛso-
bí v celé ãeské republice desítky zafiízení, ve kte-

r˘ch si narkomani mohou mûnit stfiíkaãky, kde je
jim poskytnut˘ základní hygienick˘ i potravinov˘
servis a jsou motivováni k léãbû. Máme kvalitní od-
borná léãebná zafiízení, která pomáhají narkoma-
nÛm najít nov˘ smysl Ïivota. Pfiesto se drogová
scéna rozrÛstá, s nealkoholov˘mi drogami zaãínají
mít zku‰enost i dûti na základní ‰kole. MoÏná je to
proto,  Ïe jsme  nebyli uãeni dovednosti,  jak si vû-
fiit, jak zvládat neúspûch, jak se vyrovnávat s trau-
maty, kter˘mi v Ïivotû procházíme, ãi jak si napl-
nit ãas tak, aby nám bylo dobfie v Ïivotû.  Neumí-
me respektovat sami sebe, ani své blízké, neumí-
me se mít rádi, ani lásku projevovat. Útûk pfied ne-
zvládnutou realitou Ïivota ke drogové závislosti je
pak nejjednodu‰‰ím fie‰ením. 

PovaÏuji za velmi prospû‰né zavést v následu-
jících ãíslech Pfierovsk˘ch listÛ pravidelnou rub-
riku, ve které bych ráda informovala ãtenáfie, jak
si poradit v Ïivotû bez drogové berliãky. JiÏ v bfiez-
novém ãísle ji najdete pod názvem Jak zvládat  Ïi-
vot bez drogy. MÛÏete se v ní dozvûdût, jaké mís-
to má droga v Ïivotû ãlovûka. Anonymní Ïivotní
pfiíbûhy narkomanÛ vám odhalí pfiíãiny závislosti
na nealkoholov˘ch drogách. Jejich prostfiedni-
ctvím rodiãe získají informace, podle jak˘ch pfií-
znakÛ poznají, Ïe má jejich dítû problémy s dro-
gou a jak mu mohou pomoci. Spoleãnû se zamys-
líme nad uspokojováním potfieb  dítûte v jednotli-
v˘ch v˘vojov˘ch období, aby pravdûpodobnost
vzniku potíÏí s drogami byla co nejmen‰í. Také zde
získáte návod, co dûlat, abyste byli v Ïivotû spoko-
jeni a nemuseli od nûj utíkat do svûta drog. 

PhDr. Jana Gebauerová

Krizové centrum Kappa-Help
nabízí pomoc

Radní rozhodli o Tyršově mostu 

Pfierov‰tí radní rozhodli, Ïe nechají zpracovat pro-
jekt vítûzného návrhu nového Tyr‰ova mostu v Pfie-
rovû, kter˘ má nahradit stávající lávku pfies fieku Beã-
vu. Chtûjí tak získat podklady pro Ïádosti o dotace
a granty. PfiestoÏe odborná studie, kterou Mûsto Pfie-
rov nechalo vypracovat, potvrdila uÏ dfiívûj‰í obavy
ornitologÛ, Ïe se o mostní lana zraní ãi zabijí vodní
ptáci, jeho stavbu podpofiila vût‰ina radních. Vzhle-
dem k tomu, Ïe se jedná o velkou investiãní akci,
chtûjí radní znát názor zastupitelÛ. V tuto chvíli ale
uÏ dali pokyn k pfiípravû projektové dokumentace.
Zastupitelé budou o Tyr‰ovû mostu hlasovat na svém
zasedání 1. února. Pokud rozhodnutí nepotvrdí,
o stavbû se bude znovu jednat aÏ po volbách. -gáj-

Zubní pohotovost
Od 1. ledna v Pfierovû nefunguje zubní pohotovost.

V pfiípadû akutní potfieby, o víkendech a v noãních
hodinách, musíte vyhledat lékafiskou pomoc v Olo-
mouci. V dobû od 17 do 22 hodin budete o‰etfieni
v rámci Zdravotnické záchranné sluÏby Olomouc,
která sídlí naproti trÏnice (Aksamitova ulice). V prÛ-
bûhu víkendu slouÏí zubní pohotovost ve Fakultní
nemocnici Olomouc – stomatochirurgie. -eda-

Odprodej obytných domů
Sedm obytn˘ch domÛ s 82 bytov˘mi jednotkami,

které jsou situovány ve vnitfiním bloku ulice ·kodova,
hodlá Mûsto Pfierov nabídnout k odprodeji. Nûkteré
domy jsou neobydleny, v ostatních jsou uzavfieny ná-
jemní smlouvy na dobu neurãitou. Ve zmiÀovan˘ch
objektech Ïijí pfieváÏnû obyvatelé romské národnosti,
z nichÏ ãást jsou neplatiãi nájemného. Mûsto se chce
tûchto nemovitostí zbavit vefiejnou soutûÏí co nej-
rychleji, protoÏe hrozí neoprávnûné obsazení neobyd-
len˘ch jednotek a jejich devastace. Zástupci mûsta jiÏ
schválili podmínky v˘bûrového fiízení. -svam-

Karcinom prsu
V loÀském roce bylo v pfierovské nemocnici odope-

rováno 60 Ïen s diagnózou nádorového onemocnûní
prsu. âtvrtinu pfiípadÛ z celkového poãtu se podafiilo
odhalit vãas prostfiednictvím mamografického scree-
ningu – plo‰ného vyhledávání karcinomu prsu. Stále
je‰tû vysoké procento Ïen se v‰ak k lékafiÛm dostává
s pokroãil˘m nálezem, kter˘ sniÏuje úspû‰nost léãby
rakoviny. Pfiitom Ïeny v rizikovém vûku od 45 do 69
let mají nárok jednou za dva roky absolvovat preven-
tivní mamografické vy‰etfiení zdarma. V Olomouckém
kraji fungují ãtyfii mamodiagnostická centra, z nichÏ
jedno v Pfierovû v ulici Dr. Skaláka 14. (eda)

Z „Pfierovsk˘ch aktualit“

Více informací najdete na www.ktvprerov.cz

Poslední termín k podání přihlášky do soutěže
o fasádu roku je 15. února

Do soutûÏe je moÏno pfiihlásit ãelní fasádu ob-
jektÛ situovan˘ch ve správním obvodu mûsta Pfie-
rova, která je souãástí fiádnû ukonãené a zkolaudo-
vané stavby v roce 2005. SoutûÏ se vypisuje pro
kategorie fasáda novostavby, fasáda rekonstrukce
a fasáda panelového domu. Vítûzné dílo v kaÏdé ka-
tegorii získá ocenûní ve v˘‰i 50 tisíc korun. Spolu
s penûÏní ãástkou vítûz obdrÏí i kovovou desku, kte-
rou je moÏno na fasádu umístit. Pfiihlá‰ku do sou-
tûÏe mÛÏete najít na internetov˘ch stránkách mûs-
ta Pfierova nebo si ji vyzvednout na Mûstském
úfiadu, odboru rozvoje, pracovi‰ti architektury a ur-
banismu. Pfiihlá‰ku podává vlastník objektu na
Mûstsk˘ úfiad, odbor rozvoje, pracovi‰tû architek-
tury a urbanismu, a to do 15. února 2006.

Posouzení pfiihlá‰en˘ch dûl provede soutûÏní
porota, a to nejpozdûji do 31. bfiezna 2006. Poro-
ta má v˘hradní právo nenavrhnout udûlení titu-
lu Fasáda roku usoudí-li, Ïe Ïádné pfiihlá‰ené i ji-
nak vybrané dílo nesplÀuje kvalitní poÏadavky.

Stejnou pravomoc mÛÏe porota uplatnit i u odmûn
a ãestn˘ch uznání.

Porota u kaÏdého díla posoudí celkov˘ dojem,
architektonicko-v˘tvarnou úroveÀ a kvalitu sta-
vebních prací. U rekonstrukce navíc posoudí ar-
chitektonick˘ vklad. SoutûÏní porota má v˘hrad-
ní právo stanovit hodnotící kritéria. Šaf

Upozorňujeme případné zájemce o účast
v této soutěži na blížící se termín uzávěrky
přijímání přihlášek do 3. ročníku soutěže o fa-
sádu roku, který je stanoven na 15. února
2006. Zároveň bychom chtěli ještě připome-
nout stručným shrnutím podmínky soutěže.

Na novou fasádu čeká i tento panelový dům na
Kopaninách foto Miroslav Rozkošný
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Kalendárium
2.2.1896 – pfied 110
lety zemfiel v Pfiero-
vû Franti‰ek ·tûpka,
starosta mûsta, za-
kladatel Úvûrní zá-
loÏny a pfierovského
Sokola. Narodil se

19. 10. 1935 v T˘ni‰ti v âechách.
3. 2. 1821 – pfied
185 lety se narodil ve
Vysokém nad Jize-
rou Franti‰ek Kra-
máfi, PhMr., lékárník
a starosta Pfierova
v letech 1861–1866,

podporovatel pfierovského ‰kolství,
zakladatel ãtenáfiského spolku, autor
ãetn˘ch ãlánkÛ v ãasopise Moravská
Orlice a Olomúcké listy. Jeho jmé-
nem je pojmenována jedna z pfierov-
sk˘ch ulic. Dne 6. 8. 1866 podlehl
v Pfierovû cholefie.

6.2.1886 – pfied 120 lety se naro-
dil v âadci, Slovensko, Jan Baãák,
administrativní fieditel pfierovské
chemiãky, funkcionáfi Sokola. V fiíj-
nu 1941 byl zatãen za spolupráci
s odbojovou skupinou Obrana náro-
da, vûznûn v Brnû a Osvûtimi, kde byl
popraven 15.4.1942.

9. 2. 1931 – pfied 75
lety zemfiel v Pfiero-
vû Josef Vdolek, ing.,
profesor a starosta
mûsta Pfierova v le-
tech 1919–1923
a 1927–1931. Byl li-

terárnû ãinn˘. V Pfierovû vy‰ly jeho
Vzpomínky funkcionáfie âeského
srdce (rok 1922), básnû, povídky a fia-
da dramat (Boj o smrt, Shledání, Tû-
lo a du‰e, Vzpoura, Písniãky chudé-
ho dítûte, a dal‰í). Narodil se
3. 7. 1880 v Praze.

11.2.1876 – pfied 130 lety zemfiel
v Pfierovû Václav Kozánek, hudební
organizátor, spoluzakladatel pfierov-
ského pûveckého spolku Pfierub (v le-
tech 1869–1870 jeho pfiedseda). Na-
rodil se 11.8.1821 v Pfierovû.

17.2.1901 – pfied 105 lety se na-
rodil v Pfierovû Stanislav Koãí, uãi-
tel, hudebník, v˘tvarník a publicista,
jeden ze zakladatelÛ kvarteta Musica
antiqua. PÛsobil v Pfierubu (tenoris-
ta), v˘born˘ hráã na flétnu a violu.
Zemfiel 6.3.1993 v Pfierovû.

20.2.1906 – pfied 100 lety se na-
rodil v Pfierovû Josef Baják, akade-
mick˘ malífi a medailér. Îil a praco-
val v Pfierovû aÏ do své smrti dne
3.12.1980. Vytvofiil desítky plastik,
plaket a medailí.

21.2.1941 – pfied 65 lety se naro-
dil v Pfierovû Jaroslav ·timpl, MUDr.,
CSc., lékafi, zástupce primáfie ARO
pfierovské nemocnice, prÛkopník
v péãi o pacienty trpící chronickou
bolestí. Podílel se na vzniku Zdra-
votnické záchranné sluÏby v Pfierovû
a po jejím osamostatnûní v roce 1995
byl jmenován jejím prvním fiedite-
lem. Zemfiel 28.3. 1997 v Pfierovû.

Věra Fišmistrová

Chcete-li se zúãastnit soutûÏe, sta-
ãí zaslat správné odpovûdi na kte-
roukoliv ‰estici otázek nejpozdûji do
15. dne mûsíce, ve kterém byly otáz-
ky zvefiejnûny, na adresu: Mûstsk˘
úfiad Pfierov, odbor Ïivotního pro-
stfiedí, Bratrská 34, 750 11 Pfierov ne-
bo pfiedat osobnû na podatelnû Mûst-
ského úfiadu.

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

Z autorÛ správn˘ch odpovûdí bu-
dou v mûsíci kvûtnu vylosováni tfii
v˘herci, ktefií obdrÏí hodnotné upo-
mínkové pfiedmûty mûsta Pfierova. K
zafiazení do slosování staãí ve stano-
veném termínu správnû odpovûdût
na jednu ‰estici otázek. S kaÏd˘m ko-
lem 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, Pfie-
rov - Povídání o mûstû 2 nebo Mûst-
sk˘ park Michalov 1904-2004.

Správné odpovědi na otázky 
z lednového čísla 
Přerovských listů

I. okruh – DÛleÏitá data
Správná odpovûì: Pfiemysl Otakar II.
Udûlil Pfierovu mûstské právo podle
sousední Olomouce.
II. okruh – V˘znamné osobnosti
Správná odpovûì: Jan Blahoslav,
1523.
20. února 1523 se na Horním ná-
mûstí narodil Jan Blahoslav, biskup
jednoty bratrské. Zemfiel 24. listopa-
du 1571 v Moravském Krumlovû, po-
hfiben byl v Ivanãicích.
III. okruh – Kultura
Správná odpovûì: Spolek pro vy-
sazování a okra‰lování mûsta Pfie-
rova.

U zaloÏení tohoto, pro rozvoj mûsta
v˘znamného, spolku stáli v˘znamné
pfierovské osobnosti (napfi. MUDr.
Leopold Riedl, starosta Jindfiich Mat-
zenauer ãi baron Alfred Skene). Po-
zdûj‰í název Okra‰lovací spolek pfie-
rovsk˘.
IV. okruh – Sport
Správná odpovûì: Rok 1871.
4. kvûtna 1871 se konala zakládající
valná hromada Tûlocviãné jednoty
Sokol Pfierov.
V. okruh – Stavby
Správná odpovûì: Rok 1897.
Dne 4. prosince 1897 byl slavnostnû
otevfien ZáloÏensk˘ dÛm na Dolním
námûstí v Pfierovû, postaven˘ podle
návrhu architektÛ Karla Kepky
a Aloise âenského.
VI. okruh – ·kolství
Správná odpovûì: Rok 1865.
31. fiíjna 1865 bylo povoleno zfiízení
rolnické ‰koly péãí hospodáfiské jed-
noty olomoucké a záhlinicko-kvasic-
ké. 13. prosince 1865 byla slavnost-
nû otevfiena rolnická ‰kola v budovû
ã. p. 357 na ·ífiavû (o rok pozdûji
v budovû Za ml˘nem).

Série soutěžních otázek 
na únor

I. okruh – DÛleÏitá data
Pfierov byl mûstem zemûpansk˘m, tj.
patfiil ãeskému králi, pfiípadnû mo-
ravskému markrabûti. V 15. století
bylo v‰ak mûsto dáváno do zástavy
rÛzn˘m pánÛm. 
Ve kterém roce byl Pfierov dán do dû-
diãného drÏení a pfiestal b˘t králov-
sk˘m mûstem? Kter˘ z v˘znamn˘ch
ãesk˘ch rodÛ získal Pfierov do svého
dûdiãného drÏení?
II. okruh – V˘znamné osobnosti
Pfierov je rodi‰tûm v˘znamného lite-
rárního historika. PÛsobil jako stfie-
do‰kolsk˘ profesor a odborn˘ in-
spektor prÛmyslov˘ch ‰kol. Zab˘val
se dílem moravsk˘ch spisovatelÛ.

K jeho nejv˘znamnûj‰ím dílÛm pat-
fií „Korespondence a zápisky Jana
Helceleta“. 
Uveìte jeho celé jméno.
III. okruh – Kultura
Pfierov je spojován se jménem J. A.
Komenského, kter˘ se zde uãil a ta-
ké vyuãoval. Ve 2. polovinû 19. stole-
tí byla rozvíjena jeho tradice a v˘-
znamn˘m ãinem v tomto smûru by-
lo odhalení jeho sochy v Pfierovû. 
Ve kterém roce se tak stalo?
IV. okruh – Sport
K úspûchÛm ãeskoslovenského spor-
tu patfiilo pfiekonání kanálu La Man-
che. Jeho pfiemoÏitel pocházel z Pfie-
rova.
Uveìte jeho jméno a datum, kdy byl
kanál La Manche ãesk˘m plavcem
poprvé zdolán. 
V. okruh – Stavby
Jednou z v˘razn˘ch stavebních pa-
mátek je evangelick˘ kostel na Vel-
k˘ch Novosadech, postaven˘ podle
plánÛ nûmeckého architekta Otto
Kuhlmanna. 
Uveìte, ve kterém roce byl dostaven
a vysvûcen.
VI. okruh – ·kolství
P˘chou kaÏdého mûsta byly jeho
stfiední ‰koly. Pfierov jiÏ od poloviny
60. let 19. století usiloval o zfiízení
gymnázia, mluvilo se dokonce
o stfiední ‰kole dle zásad Komenské-
ho. ProtoÏe jednání se státní správou
nevedla k cíli, rozhodlo se mûsto zfií-
dit niÏ‰í gymnázium na své náklady. 
Uveìte, ve kterém roce bylo zaháje-
no vyuãování v prvním roãníku tfie-
tího ãeského gymnázia na Moravû.

ilustrační foto

Čtenářská soutěž 750 let města Přerova
V letošním roce oslaví město Přerov 750. výročí svého založení. Tři
čtvrtiny tisíciletí dlouhou historii si můžete s Přerovskými listy při-
pomenout i vy, pokud se zúčastníte soutěže 750 let města Přerova.
Počínaje prvním číslem Přerovských listů v roce 2006 jsme zahájili
tuto soutěž zveřejněním prvních šesti otázek týkajících se historie
našeho města. Tato soutěž bude pokračovat až do dubna. Během
těchto čtyř měsíců postupně zveřejníme celkem 24 otázek, které se
vztahují k šesti okruhům: 1. Významná data, 2. Osobnosti, 3. Kul-
tura, 4. Sport, 5. Architektura a 6. Školství. Správné odpovědi bu-
dou uveřejněny vždy v následujícím čísle.
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Praxe ve 30 organizacích
ZájemcÛm mÛÏe Centrum pro ko-

munitní práci nabídnout praxi v tfii-
ceti organizacích z Pfierova, Lipníka
nad Beãvou, Hranic a blízkého oko-
lí. Spolupracují s matefisk˘mi cent-
ry, domovy dÛchodcÛ, nemocnicí
Pfierov, ústavy sociální péãe, knihov-
nami, charitami a fiadou dal‰ích ne-
ziskov˘ch nebo pfiíspûvkov˘ch orga-
nizací. 

Praxe má formu dobrovolnické
sluÏby. Nezamûstnaní pÛsobí v tûch-
to organizacích jako dobrovolníci
a pomáhají podle sv˘ch moÏností
pravidelnû nebo nepravidelnû napfií-
klad pfii péãi o klienty, s douãováním
dûtí, s organizací rÛzn˘ch akcí, s ad-
ministrativnou nebo manuálními
pracemi. 

Za pomoc nové kontakty
Dobrovolníci získají v organiza-

cích praxi, zku‰enosti a kontakty,
které mohou vyuÏít pfii hledání za-
mûstnání. Nûkter˘m dobrovolníkÛm
se podafiilo získat touto cestou za-
mûstnání, a to pfiímo v organizaci, ve
které pfiedtím mûsíc nebo dva pomá-
hali. V loÀském roce tak získali prá-
ci tfii nezamûstnaní.

Dobrovolnická sluÏba je bezplatná,
ale dobrovolníkÛm mÛÏe b˘t uhra-
zeno cestovné nebo stravné. Po od-
pracování padesát hodin je dobrovol-
níkÛm vystaveno osvûdãení o praxi.

Pro mladé i ženy 
po mateřské

Projekt je urãen mlad˘m lidem do
25 let, absolventÛm vysok˘ch ‰kol do
30 let, Ïenám po matefiské dovolené
a lidem ve vûku nad 45 let.

CpKP stfiední Morava dále pro ty-
to skupiny nezamûstnan˘ch organi-
zuje semináfie zamûfiené na rozvoj
osobnosti a orientaci na trhu práce
a kurzy z oblasti podnikání pfiiprave-
né Hospodáfiskou komorou okresu
Pfierov.

V nejbliÏ‰í dobû nezamûstan˘m
nabízíme Motivaãní a vzdûlávací se-
mináfi ve dnech 20. aÏ 24. února
a kurz Vstup nezamûstnan˘ch do
podnikání, kter˘ se koná ve dnech
1. aÏ 17. bfiezna. 

Zeptali jsme
se fieditele stfie-
domoravského
Centra pro ko-
munitní práci
Romana Hake-
na, proã vlastnû
tento projekt
organizuje? 

„Nezamûstnanost je jedním z nej-
vût‰ích problémÛ souãasnosti. Mûl
jsem moÏnost poznat nûkteré alter-
nativní zpÛsoby pomoci nezamûst-
nan˘m v zemích Visegrádské 4
i v Irsku. Myslím si, Ïe je potfieba ‰i-
roké nabídky nástrojÛ, kaÏdému vy-
hovuje nûco jiného. Proto jsme se
pustili do této aktivity. Konkrétnû
v Pfierovû vidím dal‰í moÏnost na-
pfiíklad i v Podnikatelském inkubá-
toru, bohuÏel se nûkolik let o této
moÏnosti pouze hovofií...“ odpovûdûl
Roman Haken.

Kontakty a semináře
Lidé v evidenci Úfiadu práce, kte-

fií mají o tuto nabídku zájem, mohou
získat bliÏ‰í informace pfiímo v Cent-
ru pro komunitní práci, stfiední Mo-
rava, které se nachází na Horním ná-
mûstí 12, (budova vedle matriky),
Pfierov, tel.: 581 210 502, 777 793
717. Kontaktní osoba Ing. Jitka Kra-
bicová. 

Pro zájemce o dobrovolnictví po-
fiádá CpKP setkání ve stfiedu 1. úno-
ra 2006 od 13 hodin na Horním ná-
mûstí 12, Pfierov, na kterém se mo-
hou dozvûdût podrobnosti a zeptat se
na v‰e, co je zajímá.

Podobné setkání pro zájemce
o dobrovolnickou sluÏbu se uskuteã-
ní také v Lipníku nad Beãvou ve ãtvr-
tek 9. února 2006 od 13 hodin
v Mûstské knihovnû v Lipníku nad
Beãvou, a to ve v˘stavním sálu Mûst-
ské knihovny Domeãek.

Projekt Pomoc druhému nebo
pomoc sobû? organizuje CpKP
stfiední Morava ve spolupráci s Hos-
podáfiskou komorou okresu Pfierov
a je spolufinancován Evropskou
unií a státním rozpoãtem âeské re-
publiky.

Jitka Krabicová, manažerka projektů
CpKP střední Morava

Hledáte práci? Zkuste ji získat novými kontakty přes dobrovolnictví
Zapojte se do projektu Pomoc druhému nebo pomoc sobû, kter˘ nabízí CpKP
Hledáte práci, vyzkoušeli jste několik způsobů a nevíte už, jak na
to? Pomůže vám přerovská nezisková organizace Centrum pro ko-
munitní práci (CpKP) střední Morava, která v rámci projektu Pomoc
druhému nebo pomoc sobě? nabízí nezaměstnaným zajištění pra-
xe v organizacích, které pracují s dětmi, mládeží, seniory, zdravot-
ně postiženými, drogově závislými, osobami sociálně slabými, ná-
rodnostními menšinami nebo v organizacích, které se věnují
ochraně životního prostředí a ochraně kulturního dědictví.

• Armáda spásy, 9. kvûtna 107, Pfierov, http://armadaspasy.cz/prerov/
• Centrum v˘chovy a vzdûlávání mentálnû postiÏen˘ch, Kosmákova 46, Pfie-

rov, http://centrum.xf.cz/
• DUHA, Klub DlaÏka, námûstí TGM 16, Pfierov, www.dlazka.cz
• DUHA, Klub Rodinka, 17. listopadu 16, Pfierov, www.rodinka.cz
• Kappa-Help, Kosmákova 44, Pfierov, www.kappa-help.cz
• Matefiské centrum Sluníãko, Sokolská 26, Pfierov, www.charleston.cz/slu-

nicko/
• Nadaãní fond „Du‰evní zdraví“,  nám. Pfierovského povstání 1, Pfierov
• Oblastní charita Pfierov, 9. kvûtna 82, Pfierov,  www.prerov.caritas.cz
• ROMALE, Husova 9, Pfierov
• SdruÏení Most k Ïivotu, Bohuslava Nûmce 4, Pfierov

Seznam neziskových organizací zapojených do
projektu Pomoc druhému nebo pomoc sobě?

Do projektu je moÏné zapojit také dal‰í neziskové nebo pfiíspûvkové or-
ganizace z Pfierova a blízkého okolí, které by uvítaly pomoc dobrovolníkÛ.
Dobrovolníci mohou pÛsobit i ve státní správû a samosprávû, tj. na mûst-
sk˘ch úfiadech nebo obecních úfiadech. Organizace a instituce, které  mají
o ãinnost dobrovolníkÛ zájem, se mohou se sv˘mi poÏadavky obracet na ob-
ãanské sdruÏení CpKP stfiední Morava.

Připravujeme kroniku města Přerova za rok 2005
Mûstsk˘ úfiad Pfierov se obrací na rÛzné pfierovské instituce, podniky,

organizace, ‰koly, obãanská sdruÏení a dal‰í, se Ïádostí o zaslání materi-
álÛ, které se stanou podkladem pro zápis kroniky mûsta za rok 2005.
Uveìte struãnou charakteristiku a podstatné události, které nastaly v roce
2005 ve va‰í firmû, organizaci, místní ãásti apod. U ‰kol zasílejte pfiíspûvky
za ‰kolní rok 2004/2005. Vítan˘m materiálem pro mûstskou kroniku jsou
také roãenky, propagaãní publikace, letáky a fotografie. Va‰e pfiíspûvky oãe-
káváme nejpozdûji do 16. ãervna 2006.

Pfiíspûvky zasílejte na adresu: Mûstsk˘ úfiad Pfierov, Ivana Veselá, kance-
láfi starosty, Bratrská 34, 750 11  Pfierov. MÛÏete vyuÏít i elektronickou po‰-
tu: ivana.vesela@mu-prerov.cz

V˘zva

Ceník plo‰né inzerce v Pfierovsk˘ch listech platn˘ od 1. 1. 2006
Velikost inzerátu ãerná barva ãerná + azurová barevn˘ inzerát
1 cm2 13 Kã 17 Kã 25 Kã
1/4 strany (100 × 131 mm) 1.703 Kã 2.227 Kã 3.275 Kã
1/2 strany (204 × 131 mm) 3.474 Kã 4.543 Kã 6.681 Kã
celá strana (204 × 265 mm) 7.028 Kã 9.190 Kã 13.515 Kã
Slevy za opakování stejného inzerátu: 3–5× 3 %, 6–8× 5 %, 9–11× 7 %, 12× a více 10 %
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� Pane Smolko, jak jste se natr-
valo dostal do Pfierova?

S rodiãi jsem bydlel v Polomi
u Hranic a po zabrání Sudet Nûmci
v roce l938 jsme byli donuceni se vy-
stûhovat. Podobnû postiÏen˘ch bylo
mnoho a voln˘ch bytÛ málo. Museli
jsme proto t˘den bydlet v Ïelezniã-
ním vagónu u pfierovského nádraÏí
a teprve potom otec, jako zamûstna-
nec státní dráhy, dostal byt. Îili jsme
ve stráÏním domku u pfiejezdu do
Pfiedmostí, kde tenkrát je‰tû nebyl
podjezd, ale jen závory. Odtud jsme
se pfiestûhovali do bytu v Ïelezniãním
ãinÏáku u nádraÏí. 

� A co vás pfiivedlo k va‰emu ce-
loÏivotními koníãku, hudbû?

Jako první hudební nástroj mi otec
koupil housle. Na housliãky jsem za-

ãal hrát v hudební ‰kole a v první ka-
pele, se kterou jsme mladí muzikan-
ti jezdili po zábavách. Se mnou hrál
Jarda Vavrou‰ek, Otakar ·i‰ka, Laìa
Kubis a dal‰í kluci z Meopty. JenÏe
mnû se velice líbil klarinet a saxofon.
Rodiãe mi pak postupnû koupili oba
tyto nástroje. Hrát na nû jsem se na-
uãil sám a u nich jsem uÏ zÛstal.

� Zvládnout hudební nástroj jako
samouk pfiedpokládá urãit˘ talent.
Zdûdil jste po nûkom hudební vlo-
hy?

Docela slu‰nû hrál na housle i mÛj
otec. Bratranec Franta Stoklásek byl
v˘born˘ houslista, a jak se fiíká, mu-
zikant aÏ na pÛdu. Na housle hrával
hlavnû v rÛzn˘ch kavárensk˘ch ka-
pelách. Uznávan˘ muzikant byl také
mÛj str˘c Rudolf Haas, takÏe hudeb-
ní vlohy jsem zfiejmû zdûdil z obou
stran rodiãÛ. Pfii uãení na klarinet
a saxofon mi pomohla také uãebnice

pro samouky. Noty jsem znal uÏ
z houslí.

� Pfiedev‰ím jako klarinetista a sa-
xofonista jste znám˘ dodnes. Ve kte-
r˘ch známûj‰ích pfierovsk˘ch or-
chestrech jste hrával?

Dal‰í orchestr, ve kterém jsem
hrál, byla dechovka Îerotín. S touto
kapelou jsme zkou‰eli v hospodû na-
proti hfibitova, kde byl velk˘ sál, ve
kterém se scházeli i muzikanti de-
chovky Rund. O nás, muzikantskou
prvotinu, se tenkrát staral mÛj star-
‰í bratranec Franta Stoklásek, a to
aÏ do doby, neÏ jsem zaãal hrát
v Krabu. 

� Tento orchestr si ve vzpomín-
kách pfierovsk˘ch muzikantÛ a hud-
bymilovné vefiejnosti stále uchová-
vá dobré jméno, pfiestoÏe uÏ pûknou
fiádku let neexistuje. Jak vy na Krab
vzpomínáte? 

V Krabu jsem hrál na saxofon
a klarinet aÏ do úplného rozpadu to-
hoto orchestru. Hrávali jsme uÏ
v dnes neexistujícím Dûlnickém do-
mû, v sále Pivovaru, Komunû a Mûst-
ském domû. Tenkrát je‰tû hrávaly na
plesích velké kapely a my jsme jezdi-

li napfiíklad do Kojetína a Olomouce.
Hlavnû jsme v‰ak hrávali v Pfierovû.
Mû‰Èák to byl ná‰ domácí sál. Do mó-
dy v‰ak pfii‰la beatová muzika a ná‰
velk˘ orchestr se stal pro pofiadatele
taneãních zábav a plesÛ pfiíli‰ drah˘
ve srovnání s mal˘mi beatov˘mu
skupinami. To nakonec vedlo k roz-
padu Krabu. Celou historii tohoto
orchestru a dal‰ích pfierovsk˘ch ka-
pel perfektnû popisuje mÛj stejnû
star˘ kamarád a muzikant Jarda Vav-
rou‰ek v knize Krab, to byl swing.

� S rozpadem Krabu jste v‰ak ja-
ko muzikant neskonãil. Co pfii‰lo
potom?

S kamarády, ktefií byli m˘mi spo-
lupracovníky v Meoptû, jsme zaloÏi-
li orchestr Mistrál. V sedmdesát˘ch
letech to byla v Pfierovû a ‰irokém
okolí populární kapela. Její nástro-
jové obsazení, tfii saxofony, dvû
trumpety, pozoun a rytmika, se v‰ak
ãasem také stalo pro pofiadatele ta-
neãních zábav a plesÛ pfiíli‰ velké
a Mistrál se rozpadl.

� Dnes obsazení orchestru pfie‰lo
ãasto aÏ do opaãného extrému, kdy
muziku pfii rÛzn˘ch pfiíleÏitostech

obstarávají dva nebo i jeden muzi-
kant. Co vy na takovou hudbu fiíkáte?

Jsem zastáncem Ïivé muziky, ale
na dne‰ní hudbu, kdy klávesy zahra-
jí rÛzné nástroje, jsem si uÏ také zvy-
kl. Je v tom velk˘ pokrok elektro-
techniky.

� Dne‰ním PfierovanÛm jste zná-
m˘ pfiedev‰ím jako saxofonista a kla-
rinetista orchestru Academic jazz
band. Jak jste v tomto orchestru za-
ãínal?

Do kapely mû pfiivedl kamarád Jir-
ka Lakom˘ a myslím, Ïe jsem do to-
hoto kolektivu muzikantÛ dobfie za-
padl. Swing, kter˘ Academic hraje,
mám také nejradûji, protoÏe je to
hudba mého mládí. S muzikanty
Academicu jsem velice rád hrál
a s nimi se podíval také do svûta. Nej-
dál do ·panûlska. 

� Muzikanti rádi vzpomínají na
své záÏitky nebo pfiíhody. MÛÏete
zmínit nûkterou?

Tûch byla spousta. Nûkteré uÏ
dne‰ní muzikanti zaÏít nemohou,
protoÏe my jsme je‰tû jezdili hrát na
zábavy na kolech, a to aÏ k Tovaãovu,
do Dfievohostic i jinde. Já s tenorem
na zádech upevnûn˘m na ‰rácích u‰i-
t˘ch doma. A jednou to byl záÏitek.
Pfii jízdû ze Ïelátovského kopce mû
praskla pfiední vidlice a já se saxofo-
nem na zádech a nataÏen˘ma ruka-
ma vyletûl z kola do pfiíkopu. VyuÏil
jsem pfiitom své zku‰enosti ze spor-
tu, protoÏe mimo hraní na housle,
jsem je‰tû závodnû plaval. Dodfien˘
jsem byl pofiádnû, ale ruce a nástroj
byly v pofiádku. Zábavu v Îelátovicích
jsem sice odehrál, ale ke konci mû
ruce a nohy pofiádnû bolely. Po zába-
vû mû kamarád radûji odvezl domÛ
autem. Byl to dost nepfiíjemn˘ záÏi-
tek, ale dnes uÏ vzpomínám na tuto
pfiíhodu s úsmûvem.

Miroslav Rozkošný

Mezi jedenáct držitelů Ceny města Přerova, oceněných v minulém
roce, patří hudebník Miroslav Smolka. Je olomouckým rodákem, ale
již od dětských let žije v Přerově. Vyučil se v závodě Meopta sou-
stružníkem a zde pracoval až do svých dvaašedesáti let. Věrný zů-
stal také svému koníčku - hudbě. Už ve svých patnácti letech začal
hrát v orchestru mladých zaměstnanců tehdejší Optikotechny a ja-
ko člen souboru Academic Jazz Band si občas zahraje dodnes. „Bral
jsem každou příležitost si zahrát“, vzpomíná dvaasedmdesátiletý
muzikant a bývalý kapelník orchestru Mistrál, který na housle, kla-
rinet nebo saxofon hrál přes padesát roků v řadě přerovských kapel,
od malých kavárenských a estrádních souborů až po známé taneční,
dechové a jazzové orchestry.

Swing, hudbu mého mládí, mám nejraději

foto Miroslav Rozkošný

foto archiv Miroslava Smolky

Rozhovor s Miroslavem Smolkou, drÏitelem Ceny mûsta Pfierova – Medaile J. A. Komenského

Orchestr Krab z konce 50. let. Zleva: Ladislav Hamal, Miroslav Smolka, Anto-
nín Bouchalík a Rudolf Neuls foto archiv Miroslava Smolky
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Od 1. ledna 2006 se na základû vyhlá‰ky ãís. 506/2005
Sb. zvy‰uje: 

Příspěvek na provoz motorového vozidla
Dávka je urãena lidem, ktefií pravidelnû dopravují oso-

bu se stfiednû tûÏk˘m a tûÏk˘m zdravotním postiÏením.
Podmínky pro její poskytování stanoví vyhlá‰ka Minis-
terstva práce a sociálních vûcí ã. 182/1991 Sb., kterou se
provádí zákon o sociálním zabezpeãení a zákon o pÛsob-
nosti orgánÛ âR v sociálním zabezpeãení (§ 36). Cílem
této dávky je podpofiit mobilitu osob se zdravotním po-
stiÏením.

DÛvodem zv˘‰ení vyplácené ãástky je postupné zdra-
Ïování pohonn˘ch hmot.

pfiíspûvek nav˘‰ení pfiíspûvek 
v roce 2005 od 1. 1. 2006 v roce 2006

drÏitel prÛkazu ZTP (II. stupeÀ mimofiádn˘ch v˘hod)

jednostopá vozidla 2 170 Kã + 130 Kã 2 300 Kã

ostatní vozidla 5 624 Kã + 376 Kã 6 000 Kã

drÏitel prÛkazu ZTP/P (III. stupeÀ mimofiádn˘ch v˘hod)

jednostopá vozidla 3 920 Kã + 280 Kã 4 200 Kã

ostatní vozidla 9 124 Kã + 776 Kã 9 900 Kã

V dávce je zahrnuta jak cena benzínu, tak i povinné po-
ji‰tûní. Pokud dotyãn˘ najezdí více neÏ 9 000 km roãnû,
je mu poskytnuta je‰tû za kaÏd˘ch ujet˘ch 500 km dal‰í
ãástka navíc – v pfiípadû, Ïe je drÏitelem prÛkazu ZTP –
200 Kã a pokud je drÏitelem prÛkazu ZTP/P – 400 Kã.

Pfiíspûvek na provoz motorového vozidla je dávkou so-
ciální péãe, jejíÏ poskytování má vzrÛstající tendenci.
V roce 2003 bylo poskytnuto obãanÛm v územním ob-
vodu Mûstského úfiadu Pfierov v rámci roz‰ífiené pÛsob-
nosti celkem 1 153 pfiíspûvkÛ, v roce 2004 celkem1 240
a v roce 2005 jiÏ celkem 1 479 pfiíspûvkÛ.

Příspěvek na individuální dopravu
Poskytuje se tûÏce zdravotnû postiÏen˘m obãanÛm, kte-

fií se pravidelnû individuálnû dopravují a nejsou vlastní-
kem ani provozovatelem motorového vozidla, ani nejsou
dopravováni motorov˘m vozidlem, na jehoÏ provoz je pfii-
znán pfiíspûvek. Podmínky pro poskytování pfiíspûvku jsou
upraveny rovnûÏ ve vyhl. MPSV ã. 182/1991 Sb.(§ 37).

Oproti roku 2005 se pfiíspûvek na individuální dopra-
vu zv˘‰il o 500 Kã, to znamená, Ïe od 1. ledna 2006 ãiní
6 500 Kã. Pfiíspûvek poskytuje kaÏdá obec samostatnû, na
území mûsta Pfierova byl tento pfiíspûvek v roce 2005 po-
skytnut 27 ÏadatelÛm.

Od 1. ledna 2006 se na základě nařízení vlády č.
505/2005 Sb. zvyšuje životní minimum

âástka Ïivotního minima je dvousloÏková – skládá se
z ãástky na v˘Ïivu a ostatní základní osobní potfieby
a z ãástky na domácnost.

Pfii posuzování sociální potfiebnosti obãanÛ se pfiihlíÏí
jen k ãástkám Ïivotního minima potfiebn˘ch k zaji‰tûní
v˘Ïivy a ostatních základních osobních potfieb, neboÈ
v dávce sociální péãe jsou do domácnosti zapoãítány sku-
teãné a nezbytné náklady, aÈ jsou jiÏ vy‰‰í ãi niÏ‰í neÏ
ãástky uvedené na domácnost v Ïivotním minimu.

Nav˘‰ení ãástek Ïivotního minima na v˘Ïivu a ostatní
základní osobní potfieby od 1. ledna 2006 pfiedstavuje
u osob do deseti let vûku ãástku 30 Kã mûsíãnû a u star-
‰ích osob 40 Kã mûsíãnû. To znamená, Ïe napfiíklad u ãtyfi-
ãlenné rodiny, ve které jsou v‰echny osoby star‰í deseti
let a pfii posuzování nároku na dávku sociální péãe ne-
vzniknou Ïádné jiné zmûny, dojde ke zv˘‰ení dávky soc.
péãe od 1. ledna 2006 o 4 × 40 Kã, tj. o 160 Kã celkem.

Schválená právní úprava se automaticky promítne i do
v‰ech oblastí, ve kter˘ch je v˘‰e dávek odvozována od Ïi-
votního minima (napfi. dávky státní sociální podpory). 

Ludmila Hošťálková, vedoucí Odboru sociálních dávek

Informace o změnách v dávkách sociální péče poskytovaných
odborem sociálních dávek Městského úřadu v Přerově

Víte, čím krmit
ptáčky?

Zima je tady a s ní kaÏdoroãnû na-
stává volnû Ïijícím zvífiatÛm tûÏké
období. Sníh, kter˘ zakryje zdroje
potravy, b˘vá totiÏ hor‰í neÏ bûÏné
mrazy. Ptáci Ïijící poblíÏe lidsk˘ch
sídel mají velkou v˘hodu. Tou je
dlouholetá tradice krmítek a vstfiíc-
n˘ vztah lidí k ptactvu. Jak tedy kr-
mit a neu‰kodit? 

Pfiedev‰ím zásadnû krmíme kvalit-
ní potravou. Rozhodnû by nemûlo kr-
mítko b˘t zpÛsobem, jak se zbavit
kuchyÀsk˘ch zbytkÛ nebo plesnivû-
jícího chleba. Potravu dáváme do kr-
mítka v takovém mnoÏství a stavu,
aby neplesnivûla a nehnila a z hygie-
nick˘ch dÛvodÛ provádíme také pra-
videlnou kontrolu a úklid krmítka
a jeho okolí. Ptáky zásadnû nekrmí-
me chlebem, uzeninami, slan˘mi po-
travinami, such˘mi tûstovinami ani
kynut˘mi v˘robky, protoÏe zpÛsobu-
jí váÏné zaÏívací potíÏe. Z na‰í ku-
chynû mÛÏeme ke krmení pouÏít
strouhanou housku, na plátky na-
krájen˘ lÛj, vnitfiní sádlo nebo sto-
procentní tuk. Z pfiírodních zdrojÛ
podáváme jakákoliv semena nebo
plody, pokud nebyly chemicky o‰et-
fieny. 

Kosi, kvíãaly a brkoslavi se v zimû
v pfiírodû Ïiví pfieváÏnû bobulemi pta-
ãího zobu, kaliny, ãerného bezu, je-
fiabin, pfiípadnû plody hru‰ek a jab-
lek. Máme-li jablka, která nás sv˘m
vzhledem  nelákají (samozfiejmû ne-
smûjí b˘t nahnilá nebo plesnivá),
prokáÏou  je‰tû snadno ptactvu neo-
cenitelnou sluÏbu. S˘kory mají v ob-
libû mimo loje a tuãn˘ch semínek
sluneãnice, semence a máku také dr-
cené ofiechy, vrabci, pûnkavy, strnadi
a dal‰í pûvci ani hrdliãky zahradní
urãitû nepohrdnou obilninami nebo
strouhanou houskou. KoneckoncÛ,
v dne‰ní dobû není problém koupit si
jiÏ namíchanou smûs pro krmítka
i lojové koule se sluneãnicov˘mi se-
mínky. Je to moÏná o nûco draÏ‰í, ale
zato snadno dostupn˘ zpÛsob, jak
pomoci.

Adolf Goebel, jednatel Moravského 
ornitologického spolku smp ČSO

Na základû proveden˘ch místních
‰etfiení má Mûsto Pfierov zato, Ïe do-
‰lo k opu‰tûní nemovitostí:

• Objektu vefiejn˘ch WC (obr. 1),
nacházejících se na pozemcích p.ã.
4918/1, lesní pozemek a p.ã. 4918/2,
ostatní plocha, oba pozemky v ka-
tastrálním území Pfierov. Uvedené
pozemky jsou ve vlastnictví Mûsta
Pfierova a nachází se v ochranném
pásmu národní pfiírodní rezervace
Îebraãka. Zastavûná plocha objektu
vefiejn˘ch WC ãiní 135 m2.

• Stavby z kamenného zdiva v lo-
kalitû mûstsk˘ch hradeb (obr. 2) na
pozemku p.ã. 4955, ostatní plocha,

ostatní komunikace, o v˘mûfie 2534
m2, v katastrálním území Pfierov
(ulice Na Marku). Uveden˘ pozemek
je ve vlastnictví Mûsta Pfierova. Za-
stavûná plocha stavby z kamenného
zdiva ãiní cca 20 m2.

Vzhledem ke skuteãnosti, Ïe se ne-
podafiilo zjistit vlastníky pfiedmût-
n˘ch nemovitostí a na základû v‰ech
okolností lze pfiedpokládat, Ïe uve-
dené nemovitosti, neevidované v ka-
tastru nemovitostí, jsou opu‰tûny,
vyz˘vá Mûsto Pfierov vlastníky pfied-
mûtn˘ch nemovitostí, aby se pfiihlá-
sili na Mûstském úfiadû Pfierov, Od-
boru majetku mûsta, jeho správy

a provozu, Blahoslavova 3, Pfierov I-
Mûsto, a prokazatelnû doloÏili své
vlastnické právo k pfiedmûtné nemo-
vitosti.

Nepfiihlásí-li se vlastník nemovi-
tosti, popfiípadû nedoloÏí-li své vlast-
nické právo do ‰esti mûsícÛ od vyvû-
‰ení v˘zvy na úfiední desce, pak na
základû § 135 odst. 3 zákona ã.
40/1964 Sb.,obãansk˘ zákoník, ve
znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, nabude
vlastnické právo k pfiedmûtn˘m ne-
movitostem Mûsto Pfierov.

Ing. Vladimír Čajka
vedoucí odboru majetku města

Výzva – Město hledá majitele opuštěných nemovitostí

obr. 1 obr. 2

Drozd kvíčala foto Adolf Goebel
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inzerce

2.2. • Penãice–Lazniky–Zákfiov–Daska-
bát–Tr‰ice, 15 km, ved. M. Bráblíková,
odj. A 9 hod.
4.2. • Stamûfiice–Slavkov–Peklo–Jezer-
nice–Lipník n. B., 21 km, ved. J. Sedlá-
ková, odj. A 6.15 hod.
7.2. • schÛzka turistÛ, Vinary, Na Skal-
ce ve 14 hod., odj. A13.15 hod. MHD ã. 2
nebo pû‰ky.
9.2. • Bediho‰È–V˘‰ovice–Urãice–Pro-
stûjov, 17 km, ved. J. ·mehlík, odch.
v 7.44 hod.
9.2. • Pfierov–·v. ·ance–BeÀov–Hor.
Mo‰tûnice–Pfierov, 12 km, ved. M. Kau-
er, odch. v 9 hod. od SK Pfierov
11.2. • Chropynû–Troubky–Pfierov, 20
km, ved. A. Dvofiák, odj. v 7.19 hod.
14.2. • schÛzka turistÛ v restauraci Tri-
buna, Pfierov, Sokolská 28, odj. A13.47
hod., nástupi‰tû ã. 1.
16.2. • Tr‰ice–Penãice–Zábe‰tní Lho-
ta–Vinary–Pfierov, 16 km, ved. Ing. M.
âasta, odj. A8.20 hod.
16.2. • Pfierov–Grymovsk˘ most–Pfierov,
10 km, ved. Î. Zapletalová, odch. v 9 hod.
od lodûnice.
18.2. • Hluboãky–Kartouzka–Kopeãek–
Hluboãky, 20 km, ved. J. Pûãek, odj.
v 8.04 hod.
23.2. • Bystfiice p.H.–Císafiská cesta–
Chvalãov–Bystfiice p. H., 12 km, ved. M.
Bráblíková, odj. v 8.23 hod. 
23.2. • Ho‰tejn–Dr. Pila–Ho‰tejn,
12 km, ved. M. Kauer, odj. v 8.04 hod.
25.2. • DP – ·umperská zimní, 25 km,
ved. J. Pûãek, odj. v 5.44 hod.
25.2. • Drahotu‰e–Rybáfie–Kfiiv˘–Zbra-
‰ov–Teplice n. B., 10 km, ved. V. Visnar,
odj. v 8.03 hod.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor SK Přerov – pěší turistika

Jiří Švec, tel. 608 730 541

4.2. • Nízk˘ Jeseník: Moravsk˘ Be-
roun–Jívová–Pohofiany–Sv. Kopeãek, 20
km, ved. M. Bezdûk, vlak 7.05, bûÏky. 
7.2. • schÛze v restauraci Pivovar v 19 h.
11.–12.2. • Pfiejezd Orlick˘ch hor, Ro-
kytnice–·erlich–Haniãka–Mladkov, 2 dny,
20,4 km, ved. T. Beránek, vlak 4.28, bûÏky.
18.2. • Hostynské vrchy: Valmez–Tro-
ják–Bystfiice, 38 km, ved. J. Balcárek ml.,
vlak v 6 hod., bûÏky.
25.2. • Javorníky: Bumbálka–Portá‰-
Hrozenkov, 32 km, ved. J. Machálek, bus
v 7.08 hod., bûÏky.

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. • Rokytnice–Vrbovec–podél Beã-
vy–Dluhonice–Pfierov, 10 km, odj. vlak
8.57 hod., vede L.Poláková.
8.2. • Hranice–Ol‰ovec–Partutovice, 10
km, odj. vlak 8.03 hod., vede Zd. Sladk˘.
11.2. • Hranice–podél Beãvy–Rybáfie–
T˘n n. B.–Lipník n. B., 14 km, odj. vlak
9.15 hod., vede Vl.Wnuk.
18.2. • Osek n. B.–Skoky–Stamûfiice–
Svrãov–Tr‰ice, 15 km, odj. vlak 7.06
hod., vede Vl. Wnuk. 
25.2. • Lipník n. B.–podél Beãvy–Ol-
dfiichov–Pfierov, 16 km, odj. vlak 9.15
hod., vede L. Poláková.

Svátek nohejbalu
V sobotu 11. února se opût sjedou

do Pfierova nejlep‰í nohejbalisté
z âeské a Slovenské republiky na me-
zinárodní nohejbalov˘ turnaj trojic,
kter˘ je zafiazen do akcí oslav 750. let
mûsta Pfierova. Diváci se mohou tû-
‰it nejen na mistry svûta z roku 2004
a mistry Evropy 2005, ale i na v˘bûr
ãeské reprezentace Ïen. Vyvrcholení
turnaje se odehraje pfied kamerami
âeské televize. pík

ČESKÁ SPOŘITELNA CUP 2006•POHÁR ČNS

MEZINÁRODNÍ NOHEJBALOV¯
TURNAJ TROJIC

SOBOTA 11. ÚNORA 2006
TENISOVÁ HALA TK PRECOLOR PŘEROV
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Vyškrtávané výrazy:

OSMISMĚRKA
Autorem výroku v tajence je François de La Rochefoucauld, francouzský spisovatel a moralista
z poloviny 17. století, autor sbírky aforizmů.

TAJENKA OSMISMĚRKY: ZÁVIST JE NESMIŘITELNĚJŠÍ NEŽ NENÁVIST.
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Do depozitáfiÛ se stálou teplotou
a vlhkostí byly svezeny 4000 bûÏn˘ch
metrÛ archivního materiálu. Jeho
pÛvodci jsou státní orgány (okresní
úfiady, okresní národní v˘bory, okres-
ní soudy, finanãní úfiady), samos-
právné instituce (mûsta, obce), ale ta-

ké napfi. spolky, cechy, spoleãenské
organizace, zemûdûlská druÏstva.
I kdyÏ povodeÀ v roce 1997 ãásteãnû
po‰kodila zafiízení budovy, archiválie
nebyly ohroÏeny. Bûhem let rostl po-
ãet náv‰tûvníkÛ archivu, ktefií zde
hledají chybûjící doklady, ale také se
vûnují badatelské ãinnosti, tj. na zá-
kladû archivních pramenÛ zpracová-
vají regionálnû zamûfiená témata

z historie. Jejich potfiebû slouÏí i ar-
chivní knihovna, v níÏ je pfieváÏenû
zastoupena historická literatura, ale
i literatura z pfiíbuzn˘ch vûdních
oborÛ. Úspû‰nû se rozvinula spolu-
práce se ‰kolami formou exkurzí,
pfiedná‰ek, odborné praxe, studenti

zde zpracovávají seminární a diplo-
mové práce. 

Také odborní pracovníci archivu se
snaÏí pfiiblíÏit bohatství informací
zde uloÏen˘ch. DÛleÏitou ãinností je
pofiádání archivního materiálu, aby
byl formou inventáfiÛ pfiístupn˘ zá-
jemcÛm. V˘znamn˘m poãinem z po-
slední doby je zpracování fondu
Okresní úfiad Hranice z let

1850–1945. Dal‰í formou prezentace
jsou v˘stavy, ale hlavnû publikaãní
ãinnost v regionálním tisku. Se zá-
jmem vefiejnosti se setkaly sborníky,
vydávané pravidelnû od roku 1993.
Na internetové stránce www.ar-
chivprerov.wz.cz zájemci naleznou
mezi jin˘m bibliografii regionální
vlastivûdné literatury, vydané od ro-
ku 1992, kterou archiv zpracovává ja-
ko pokraãování Bibliografie okresu
Pfierov od V. Pumprly.

V souvislosti se zánikem
okresního úfiadu, kter˘ byl zfii-
zovatelem, se v roce 2002 stal
pfierovsk˘ okresní archiv vnitfi-
ní organizaãní jednotkou
Zemského archivu v Opavû.
V roce 2005 zaãal platit nov˘
archivní zákon ã. 499/2004 Sb.
S jeho zavádûním do praxe je
spojena ãetná agenda, která se
nyní stala hlavní náplní práce
pfierovsk˘ch archiváfiÛ. Jedná
se pfiedev‰ím o metodickou
a poradenskou ãinnost pfii
zpracovávání spisov˘ch a skar-
taãních fiádÛ u tzv. urãen˘ch
pÛvodcÛ, dále vyfiazování do-
kumentÛ ve skartaãním fiízení
a mimo skartaãní fiízení.
Archiv spolu s muzeem a kni-

hovnou má za úkol uchovávat kul-
turní tradice regionu. V˘stavbou ar-
chivní budovy bylo umoÏnûno pfie-
rovsk˘m archiváfiÛm plnit úkoly spo-
jené s uchováváním historick˘ch
pramenÛ v souladu s poÏadavky do-
by. Pfiejme si, aby i v pfiípadû ostat-
ních kulturních institucí tomu bylo
obdobnû.

PhDr. Jiří Lapáček

V únoru 1996 se konalo v Henčlově v ulici Sokolů slavnostní otev-
ření nové budovy Státního okresního archivu Přerov. Skončilo čty-
řicetileté období, kdy archiválie byly uloženy na několika místech
v okresu, v řadě případů v nevyhovujících prostorách.

Deset let činnosti Státního okresního archivu Přerov v nové budově

LEČ
MLHA
MOUŘENÍN
NADÍLKA
NÁFUKA
NÁLEDÍ

NÁSTUP
OLOVO
PASOV
PLES
PRACNOST
PRÁVO

PROSLOV
SAPA
STRACHO-
VÁNÍ
ŠKOLA

ŠPRÝM
ÚSLOVÍ
VÁHY
VÁNOČNÍ
SVÍČKY

VESMÍR
VÍNO

Archiv v Henčlově je přístupný všem zájemcům o historii regionu

Besedy na zajímavé téma
pondělí v 10.15 hod.

6.2. • Mgr. BoÏena Malinová – Úãinky
léãiv na organismus
13.2. • Mgr. ZdeÀka Mollinová – V˘-
znamné osobnosti Pfierova: Mons.
Franti‰ek Navrátil
20.2. • Olga Îupková – Na‰e zdraví:
úãinky jódu na lidské tûlo 
27.2. • Mgr. Martin L˘sek – Právo: da-
rovací smlouvy, závûÈ

Rukodělné činnosti
čtvrtek od 10.15 hod.

2.2. • Keramika – stojánek na ubrousky
9.2. • Dóza na drobnosti
16.2. • Sádroryt
23.2. • Stencil na látce

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, Přerov

Stužkovací a reprezentační
plesy v Městském domě

3.2. ve 20 hodin • Precheza a.s., ples
chemikÛ
4.2. ve 20 hodin • Stfiední prÛmyslová
‰kola, reprezentaãní a stuÏkovací ples
10.2. ve 20 hodin • Stfiední pedago-
gická ‰kola, stuÏkovací a reprezentaã-
ní ples 4.A a 4.B
11.2. ve 20 hodin • Hanácká kyselka
s.r.o., reprezentaãní ples 
18.2.ve 20 hodin • Leteck˘ ples
24.2. ve 20 hodin • Stfiední pedago-
gická ‰kola, stuÏkovací a reprezentaã-
ní ples 4.C a 4.D
25.2. ve 20 hodin • Mûsto Pfierov, ples
starosty

se koná

25. ÚNORA
od 20 hodin
ve v‰ech sálech
Mûstského domu
v Pfierovû
K tanci 
a poslechu 
hraje
PAVEL NOVÁK
& FAMILY

REPREZENTAâNÍ

PLES STAROSTY
MùSTA P¤EROVA

31.1. v 19.30 hod. • koncert Karla Plí-
hala. Klub Teplo na Horním námûstí.
V únoru je zahájena nabídka táborÛ na
leto‰ní rok - pro dûti, mládeÏ, rodiãe
s dûtmi. Více informací www.dlazka.cz!

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

e-mail: dlazka@dlazka.cz
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MĚSTSKÝ DŮM
5., 12., 19. a 26.2. 13.45–18 hodin •
Nedûlní párty pfii dechovce. Nedûlní ta-
neãní odpoledne s Pfierovskou jede-
náctkou vedenou Emilem Pospí‰ilem. 
6.2. v 19.30 hodin • Nebyla to pátá,
byla to devátá – divadelní komedie na
téma manÏelského trojúhelníku. Hra-
jí: J. ·vandová, R. Hru‰ínsk˘, J. Carda.
7.2. v 19.30 hodin • 750 let Mûsta
Pfierova – prof. L. Mal˘ a V. Hájková.
Koncert mistra violy prof. Lubomíra
Malého s klavírním doprovodem Vûry
Hájkové. Zazní skladby M. Corretteho,
A. Dvofiáka, H. W. Ernsta, B. Campag-
noliho a N. Paganiniho. 
8.2. v 8.30 a 10 hodin • Baví vás Kuk
a Cuk, zábavn˘ pofiad pro dûti. Pásmo
hudby, písniãek, scének, vtipn˘ch dialo-
gÛ, klaunsk˘ch vstupÛ i pohádek klaun-
sky upraven˘ch v podání Pavla Kordase
– Hudební divadlo pro dûti Brno.
15.2. v 19.30 hodin • Moravanka Ja-
na Slabáka – koncert. Královna ãeské
dechovky se sv˘mi sólisty po letech
opût v Mûstském domû.
22.2. v 19.30 hodin • Mini ãundr
country show Ivana Mládka. Nov˘ zá-
bavn˘ pofiad I. Mládka s M. Pitkinem
a L. Plaãkovou sloÏen˘ z oblíben˘ch
scének, monologÛ, písniãek a parodií. 
27.2. v 19.30 hodin • KdyÏ ty, tak já
taky, miláãku – francouzská komedie.
Hrají: I. Andrlová, V. Bene‰, M. Dvor-
ská, Z. PantÛãek, L. Molínová, M. Va-
‰inka a dal‰í. Bláznivá komedie plná zá-
pletek, tak dobfie znám˘ch kaÏdému
manÏelství (spol. HÁTA).
Pfiedprodej vstupenek MD, vchod
z nám. TGM – kavárensk˘ vchod,
po-pá: 8–17 hod., tel.: 581 290 311,
581 215 101

MUZEUM KOMENSKÉHO

Budova přerovského zámku
únor – zavfieno

Ornitologická stanice
otevírací doba v únoru

pondûlí–pátek 8–16 hod.
jindy po dohodû

do 30.6. • Petr Macháãek: Ptáci ráko-
sin, baÏin a moãálÛ, fotografická v˘-
stava
18.2. • Vycházka za Ptákem roku 2006
– orlem mofisk˘m (Tovaãov). Odjezd do
Tovaãova v 10 hodin linkov˘m spojem
z autobusového nádraÏí v Pfierovû (za-
stávka ã. 13) nebo v 10.25 hodin na au-
tobusovém nádraÏí v Tovaãovû. Trasa
vycházky bude zvolena dle okolností. 
19.2. • Vycházka za Ptákem roku 2006
– orlem mofisk˘m. Sraz v 9 hodin pfied
hospodou U ãápa v Záhlinicích.
Do 30.4. • Ptaãí chfiipka – fáma nebo
smrtelné nebezpeãí? Atraktivní v˘sta-
va pro dûti i dospûlé pfiiná‰í odpovûdi
na v‰echny otázky, které mohou ãlovû-
ka v souvislosti s ptaãí chfiipkou na-
padnout. 
• stálá expozice – Ptáci âR

HRAD HELFŠTÝN
v únoru zavfieno

KOUPÁNÍ VEŘEJNOSTI V PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 735 045

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 • ÚNOR 2006

VÝJIMKY
3. a 17.2.  dětský: 10–20 50 m: 10–22
4.2. dětský a 50 m 10–12, 13.30–19
13.2. dětský a 50 m 10–20
14. a 16.2.  dětský: 10–20 50 m: 10–21
25.2. dětský a 50 m 13–18
26.2. dětský a 50 m zavřeno

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

• Páteãní keramické hrátky od 15 do
18 hodin, sobotní keramické hrátky od
9 do 12 hodin
3.2. od 9 do 12 hodin • Prázdninové
keramické hrátky
11.2. od 14 do 16 hodin • Vyrábíme
z kukufiiãného ‰ustí

13.–15.2. od 8 do 14 hodin • Prázd-
ninové dny na Atlase (pro dûti od 7 let) 
24.2. od 15 do 18 hodin • Malování na
hedvábí
25.2. od 14 do16 hodin • Zdobíme
kraslice
Na akce je nutné pfiihlásit se pfiedem!

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

Akademie III. věku

Cyklus pfiedná‰ek pro vefiejnost, které
se konají vÏdy v zasedací místnosti in-
terního oddûlení Nemocnice s polikli-
nikou v Pfierovû vÏdy od 15 do 16 ho-
din.
15.2. • Problémy mûstské hromadné
dopravy, Ing. Lubomír ·tukavec, zá-
stupce mûsta a pan âern˘, zástupce
mûstské dopravy

Oznámení

Od 13. 2. se koná kaÏdé pondûlí
v 18.30 hodin v sále taneãní ‰koly
ISIS na Kopaninách kurz bfii‰ních
tancÛ. 
BliÏ‰í informace získáte na ãísle
737 517 458, http://bam.mysteria.cz

KPVU
9.2. v 16.30 hodin • Gotické deskové
malífiství. Beseda s Mgr. K. Glacovou na
téma Poslední termín na zaplacení zá-
jezdu do Prahy.

Slavnostní koncert pro milovní-
ky klasické hudby připravilo
město v rámci oslav 750 let své-
ho založení ve spolupráci s fir-
mou IMIT s.r.o.

ilustrační foto archiv DDM Atlas

koupel, zábal, masáž,
perličková masáž

pondělí až pátek 7–18 hod.

LÁZNĚ BOCHOŘ (tel. 581 205 045)

Novou sezonu V˘stavi‰tû Flora Olo-
mouc  otevfie  ve dnech 3. aÏ 5. února
2006  veletrh sluÏeb cestovního ruchu
a vyuÏití volného ãasu TOURISM EX-
PO – letos s tématem Aktivní dovole-
ná. S atraktivní nabídkou domácích
i zahraniãních zájezdÛ a pobytÛ pro
sezonu 2006 se v Olomouci  pfiedstaví
desítky cestovních kanceláfií, dopravcÛ
a ubytovacích zafiízení z âeské repub-
liky i Slovenska.   
TOURISM EXPO je rovnûÏ tradiãní pfie-
hlídkou zajímavostí turistick˘ch  regio-
nÛ âR, zejména stfiední Moravy s pozo-
ruhodn˘mi památkami, folklorem, tra-
dicemi, zvyky, kulináfisk˘mi specialitami
a v rámci doprovodného programu i za-
jímav˘ch a pestr˘ch aktivit pro voln˘ ãas.  

Z doprovodného programu TOURISM
EXPO 2006 mimo jiné náv‰tûvníkÛm
nabízí:
• Festival lidov˘ch fiemesel spojen˘

s ukázkami rukodûln˘ch prací lido-
v˘ch fiemeslníkÛ

• V˘stavu historick˘ch map, expozice
Vlastivûdného muzea Olomouc

• Fotografickou v˘stavu Pod hladinou
Rudého mofie – Ivo Nevtípil

• Horolezeckou stûnu – slaÀování na
umûlé horolezecké stûnû

• Tourist hrátky – soutûÏe pro dûti
• Ukázky aktivnû stráveného volného

ãasu – aerobic, spinning, posilování
apod.

• Ukázky bojov˘ch umûní – kendó, su-
mó, Nord Shaolin kung fu atd.

Pozvánka na  TOURISM EXPO 2006

750 let mûsta Pfierova

Koncert
Lubomír Mal˘

viola

Vûra Hájková
klavír

úter˘ 7. února 2006 v 19.30
Velk˘ sál Mûstského domu
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Galerie a výstavy
Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 22, tel. 581 216 111 

13.–24.2. Jifií Such˘. Jak ho
neznáme. âesk˘ herec, textafi,
zpûvák, dramatik a reÏisér. Ta-
ky zakladatel divadla SEMAFOR
– to je Jifií Such˘.

Tak se dostal do povûdomí
snad v‰ech âechÛ a nejen jich.
Ale ne v‰ichni ví, Ïe je i úspû‰-
n˘m v˘tvarníkem. Narodil se
1931 v Plzni. 

V letech 1948 aÏ 1958 praco-
val v reklamní grafice. Láska ke
grafické tvorbû jej neopustila
po celá léta. Ve volné tvorbû se
vûnuje pfiedev‰ím grafice
a kresbû. Tematicky jsou díla
zamûfiena na svût divadla, hud-
bu a literaturu, vzpomínky na
cesty.

V únoru si náv‰tûvníci galerie mohou prohlédnout obrazy zachycující ma-
lebnou krajinu Beskyd od v˘tvarníka Miroslava Rajského. Vystaveny budou i ved-
le prací dal‰ích v˘tvarníkÛ i obrazy Ivana S˘kory, kter˘ je zase zamûfien na Vy-
soãinu, ale i na zákoutí staré Prahy. Pokraãuje i v˘stava archeologick˘ch repro-
dukcí z umûlého kamene zachycující motivy ze starovûkého Egypta.

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

Kino Hvězda

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

Václav Johanus – grafika, tempera. To,
co je na první pohled viditelné na obráz-
cích Václava Johanuse, to je poetika, nûha,
humorná ãi groteskní zkratka s pointou.
Na papífie nebo prostfiednictvím grafiky do
na‰eho Ïivota vná‰í úsmûv, hravost a mi-
lou pohodu.

Po celou dosavadní tvorbu autor zÛstá-
vá v tûsném spojení s redakcemi nejrÛz-
nûj‰ích ãasopisÛ a novin, z nichÏ mÛÏeme
jmenovat napfiíklad Sluníãko pro dûti,
Kvûty, Hospodáfiské noviny. V posledních
deseti letech mnohem ãastûji a intenziv-
nûji pracuje s technikou koláÏe.  K nejmi-
lej‰ím ãinnostem Václava Johanuse v‰ak
patfií ilustrace, a to zejména pro dûti.

Vûra Kováfiová – litografie. Vûra Ková-
fiová není autorkou monumentálních ob-
razÛ, jejím posláním je komorní tvorba s nádechem literárního podtextu, tro-
chu filozofující, trochu psychologizující a vÏdy s lehce zdviÏen˘mi koutky: to je
ten úsmûvn˘, rozmarn˘, spí‰ lyrick˘ neÏ epick˘ pohled pfiem˘‰livé autorky.

1.2. v 17.30 hod. • LETOPISY NAR-
NIE: LEV, âARODùJNICE A SK¤Í≈
(USA fantasy ãesk˘ dabing, premiéra).
Filmová fantasy o tajemné a pohádko-
vé zemi… Tajemná pohádková fií‰e Nar-
nie, kde mÛÏete potkat stateãného lva
Aslana, zlou Bílou ãarodûjnici i dal‰í
neobyãejné bytosti, rozevírá své filmo-
vé brány dokofián!
2.–8.2. v 17.30 hod. a 2.–7.2. ve 20
hod. • JAK SE KROTÍ KROKOD¯LI
(âR, rodinná komedie, premiéra). No-
vá rodinná komedie Marie PoledÀáko-
vé o tom, Ïe nikdo nechce zÛstat sám.
Tatínek Lubo‰, kter˘ pracuje v Alpách
jako záchranáfi, pfiijíÏdí domÛ do Prahy
mnohem dfiív, neÏ pÛvodnû slíbil. Jeho
osmiletá dcera Amálka je nad‰ena a tak
odmítne jet na ‰kolu v pfiírodû, aby si
uÏila tatínka.
9.–15.2. v 17.30 hod. • KARCOOLKA
(USA, animovaná komedie bez hranic,
ãesk˘ dabing). âervená Karkulka je si-
ce klasické pohádkové téma, ale tady je
v‰echno naopak. V této verzi v‰e zaãíná
na konci. „Chlupatí a opefiení“ stráÏci
zákona pátrají po tom, co se odehrálo
v chaloupce babiãky, jakou roli v tom
v‰em hraje sekera, vlk i Karkulka…
9.–14.2. ve 20 hod. • ÎÍT PO SVÉM
(USA, drama, titulky, premiéra). Drama
o ztrátû a nalezení smyslu Ïivota od
slavného reÏiséra Lasse Hallströma (âo-
koláda, Ostrovní zprávy). Film vypráví
pfiíbûh o dobrodruÏství, soucitu a opra-
vdovém shledání. Je to pfiíbûh ranãerské
rodiny, která byla rozdûlena a nyní se
snaÏí zhojit staré rány a odpustit.
16.–22.2. v 17.30 hod. a 16.–21.2. ve
20 hod. • EXPERTI (âR, komedie,
premiéra). Maturant Oskar tráví vût‰i-
nu ãasu buì u poãítaãe nebo s kamará-
dem Filipem. KdyÏ Oskara odmítne dív-
ka a dá pfiednost movitému spoluÏáko-
vi Viktorovi, rozhodne se mlad˘ muÏ
radikálnû zmûnit Ïivot. Poslední pení-
ze investuje do zmûny vzhledu, nachá-
zí práci v poãítaãové firmû a rozjíÏdí
první zakázky.
23.–1.3. v 17.30 hod. • ZATHURA –
VESMÍRNÉ DOBRODRUÎSTVÍ (USA,
dobrodruÏné sci-fi, ãesk˘ dabing, pre-
miéra). Vesmírné dobrodruÏství ve sty-
lu Jumanji. Hra, kterou musíte hrát aÏ
do konce. PokaÏdé, kdyÏ jejich otec
odejde do práce a nechá je v péãi jejich
star‰í sestry, zaãnou ‰estilet˘ Danny
a desetilet˘ Walter lézt na nervy nebo
se pfií‰ernû nudí.
23.–28.2. ve 20 hod. • PANIC JE NA-
NIC (âR, komedie, ãeská verze, premi-
éra). „Panic je nanic“ je motem hlav-
ních hrdinÛ, tfií ‰estnáctilet˘ch kama-
rádÛ z Prahy. Niãím se neli‰í od ostat-
ních, problémy jim dûlají jak pfiedpo-
topní rodiãe a vût‰ina dospûl˘ch, tak
hlavnû vûk.

1.2. ve 20 hod. • DÍTù (Francie/Bel-
gie, drama, titulky, premiéra). Bratfii
Dardennové opût potvrzují svou povûst
mistrÛ mal˘ch reáln˘ch pfiíbûhÛ…
Osmnáctiletá SoÀa a o trochu star‰í
Bruno patfií ke spodinû belgické spoleã-
nosti Ïijící ze dne na den. Bruno zcela
bezstarostnû poskytne své vlastní a So-
nino ãerstvû narozené dítû k anonymní
adopci, protoÏe rychle shání peníze…

8.2. ve 20 hod. • OSTROVNÍ ZPRÁVY
(USA, psychologick˘, titulky). Pfiíbûh
muÏe, kter˘ dokázal zmûnit svÛj osud.
Vypravûãem vlastního pfiíbûhu je pÛvod-
nû zakomplexovan˘ outsider Quoyle,
kter˘ díky lidem ze svého okolí najde Ïi-
votní ‰tûstí. Po tragické smrti milované,
leã nevûrné Ïeny odejde s dcerou a tetou
na nehostinn˘ kanadsk˘ ostrov New-
foundland, odkud pochází jeho rodina.
15.2. ve 20 hod. • MASAJOVÉ – BO-
JOVNÍCI DE·Tù (Francie, dobro-
druÏn˘, titulky, premiéra). Nechte se
unést zvuky africk˘ch bubnÛ a pfiene-
ste se s námi do Afriky! „âlovûka vedou
k boji rÛzné pohnutky. Pravá odvaha
v‰ak pochází ze srdce.“ Film je magic-
k˘m pfiíbûhem o dobrodruÏství a zvlád-
nutí zkou‰ky z dospûlosti, napínav˘m
vyprávûním o odvaze, pfiátelství, rivali-
tû, oddanosti a cestû, na které se
z chlapcÛ stanou muÏi.
22.2. ve 20 hod. • NA DOTEK (USA,
drama, titulky). Vûfiíte-li v lásku na prv-
ní pohled, nikdy se nepfiestaÀte dívat.
V hlavích rolích Julia Roberts, Jude
Law, Clive Owen, Natalie Portman.
Film je sarkastick˘m pohledem na sou-
ãasné citové vztahy, vypráví pfiíbûh ãtyfi
obyvatel Lond˘na, jejichÏ osudy se pro-
tnou v nemilosrdné mezilidské hfie.

5.2. v 15 hod. • JAK SE KROTÍ
KROKOD¯LI (âR, rodinná komedie,
ãeská verze, premiéra). Nová rodinná
komedie Marie PoledÀákové o tom, Ïe
nikdo nechce zÛstat sám.
12.2. v 15 hod. • STRA·PYTLÍK
(USA, animovan˘ rodinn˘, ãesk˘ da-
bing). I malé kufiátko se mÛÏe stát hr-
dinou… Animovan˘ film z produkce
studia Walta Disney vypráví klasickou
pohádku o kufieti.
19.2. v 15 hod. • SLONISKO A MED-
VÍDEK PÚ (USA, rodinn˘ animovan˘,
ãesk˘ dabing). Dal‰í pfiíbûh medvídka
Pú a jeho kamarádÛ…
26.2. v 15 hod. • BROUâCI – A BYLA
ZIMA (âR, dûtské pásmo). Pásmo ani-
movan˘ch pohádek pro nejmen‰í divá-
ky.
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Jiří Suchý: Povodeň

Věra Kovářová: Štír

V únoru v Domeãku uvidíte v˘robky
Umûlecké tkalcovny ZdeÀka Kubáka
ze Strmilova. Tkané pfiehozy, pfiikr˘vky
z pfiírodních materiálÛ, povlaky na pol-
‰táfie a dal‰í kvalitbní v˘robky pfiedvede
dnes jiÏ jedna z posledních tradiãních
tkalcovsk˘ch dílen v âeské republice.

Od 20. února pak pfiedstaví své malo-
vané hedvábí a obrazy malífika Hana

Münsterová. Po del‰í dobû mÛÏete v Domeãku vidût odváÏné barevné kombina-
ce a oblíbené objekty její umûlecké tvorby – totiÏ psy a koãky a zvífiata vÛbec.


