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VáÏené dámy, váÏení pánové, váÏe-
ní a milí spoluobãané,

dovolte mi po-
pfiát nám v‰em do
nového roku 2005
hodnû zdraví, ‰tûs-
tí, osobní pohody
a pracovních úspû-

chÛ. Vûfiím, Ïe i v nastávajícím ro-
ce se nám spoleãnû podafií realizo-
vat takové investice, které nejenom
zpfiíjemní Ïivot ve mûstû, ale pfii-
spûjí i ke zkrá‰lení mûsta Pfierova.

Jindfiich Valouch, starosta

Mûsto Pfierov upozorÀuje v‰echny zá-
jemce o opravy a modernizaci vlastního
bytového fondu na moÏnost poskytnutí
pÛjãky z fondu rozvoje bydlení a fondu
na opravy bytového fondu postiÏeného
povodní. V˘bûrové fiízení pro tyto pÛjãky
bude vyhlá‰eno v termínu od 10. 1. aÏ
23. 2. 2005. Informace získají zájemci na
Mûstském úfiadû Pfierov, Bratrská 34, od-
boru finanãním, I. patro, dvefie ã. 23 -
V. Krátká, K. Bukvaldová.

PÛjãky z fondu
rozvoje bydlení

Ne kaÏdému se líbí ãervená stfie‰ní krytina, která neko-
responduje s ãernou barvou samotné vûÏe zámku…

Jednou z prioritních investiãních akcí na rok 2005 zÛstá-
vá dal‰í etapa rekonstrukce pfierovského zámku. Na to, jak
je spokojen s dosavadním prÛbûhem oprav a které dal‰í prá-
ce na rekonstrukci Muzea Komenského jsou plánované v pfií‰-
tích mûsících nového roku, jsme se zeptali jeho fieditele
PhDr. Franti‰ka H˘bla (na stranû 14).
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Byl zfiízen penûÏní fond pro
dûtsk˘ domov

Druh˘ roãník soutûÏe Fasáda roku

Na svém listopadovém jednání
radní mûsta vyslovili souhlas
s konáním vefiejné sbírky ve pro-
spûch dûtí z Dûtského domova
v Su‰ilovû ulici, a to formou po-
kladniãky umístûné fieãeno sym-
bolicky pod vánoãním stromem
(najdete ji na sloupu s osvûtle-
ním smûrem k prodejním stán-
kÛm, pozn. red.). Ta byla insta-
lována jiÏ 5. prosince 2004
a pfiispívat mÛÏete aÏ do 3. ledna
2005. Její v˘tûÏek bude pouÏit˘
na pofiízení sportovního vybavení
pro dûti z tohoto domova. Po-
kladnu vybírají pravidelnû jeden-
krát t˘dnû pracovnice úfiadu.

·af

Radní se snaÏí zkrá‰lit vzhled mûs-
ta. Vloni vyhlásili soutûÏ o nejhezãí fa-
sádu domu. ProtoÏe ohlas mezi vlast-
níky domÛ byl velk˘, rozhodli se vypsat
soutûÏ i v leto‰ním roce. „Do soutûÏe
se minul˘ rok pfiihlásilo patnáct ob-
jektÛ, v‰echny v kategorii rekon-
strukce. Vítûzem loÀského roãníku se
stala fasáda mû‰Èanského domu

v Jungmannovû ulici ã.p. 11. Tato
soutûÏ si získala své pfiíznivce, a pro-
to jsme se rozhodli v ní pokraãovat
a vyhlásit ji i letos. Vítûzné dílo v kaÏ-
dé ze tfií kategorii získá ocenûní ve
v˘‰i 50.000 korun,“ vysvûtlila mûstská
architektka Klára Koryãanová z odbo-
ru rozvoje. Podrobné informace na-
jdete na stranû 9.

Jednou z investiãních priorit v novém
roce je pokraãovat v opravû zámku



Mgr. Zdenûk Boháã, místostarosta pro
oblast prevence kriminality, sociálních
sluÏeb a zdravotnictví

A opût je tady ãas
bilancování plánÛ
ãi pfiedsevzetí.
âím zaãít? Na prv-
ním místû bych
chtûl vzpomenout
tolik medializova-
n˘ domov dÛchod-
cÛ. Chci vûfiit, Ïe

v tomto volebním období se nám tento
zámûr podafií dotáhnout do zdárného
konce. První pokus nevy‰el - hotel FIT
byl snahou o co nejrychlej‰í variantu, jak
dostát sv˘m pfiedvolebním slibÛm da-
n˘m seniorÛm na‰eho mûsta. Vracíme
se nyní k pÛvodní variantû, to znamená
k pfiebudování ãásti areálu b˘valé Z·
v Optické ulici na domov dÛchodcÛ. V‰e
teì bude záviset na na‰í schopnosti zís-
kat pfiimûfienou dotaci od Ministerstva
práce a sociálních vûcí.

KdyÏ uÏ jsme otevfieli kapitolu bydle-
ní pro seniory, nelze nevzpomenout do-
konãen˘ dÛm s peãovatelskou sluÏbou
v Mervartovû-Fügnerovû ulici. Po jeho
rekonstrukci vzniklo z b˘val˘ch 40 bytÛ
26 velice pûkn˘ch bytov˘ch jednotek,
z toho 2 byty bezbariérové. 

V oblasti bydlení vyzvednu aktivity
nûkter˘ch pfierovsk˘ch podnikatelÛ,
smûfiující k v˘stavbû nájemních bytÛ
oznaãovan˘ch jako byty startovací. Ved-
le jiÏ nádhernû zrekonstruovaného do-
mu na námûstí Svobody 7, slouÏícího
k v˘‰e uvedenému úãelu, se snad spo-
leãnû mÛÏeme tû‰it na dal‰ích mini-
málnû ãtyfiicet malometráÏních bytÛ pro
mladé rodiny, které vzniknou pfiebudo-
váním areálu b˘valé porodnice.

Je nutné se krátce zastavit u projek-
tÛ, zab˘vajících se pfiípravou zavádûní
komunitního plánování sociálních slu-
Ïeb Olomouckého kraje. Mûsto Pfierov je
nejdále ze v‰ech mûst regionu v celém
tomto procesu, jehoÏ hlavním cílem je
zaji‰tûní bûÏného zpÛsobu Ïivota lidem
ohroÏen˘m sociálním vylouãením ze
spoleãnosti. Pfii této pfiíleÏitosti bych
chtûl podûkovat za pfiíkladnou spolu-
práci zástupcÛm âeského ãerveného
kfiíÏe, Charity, Armády spásy, Protidro-
gového centra KAPPA-HELP, Svazu tû-
lesnû postiÏen˘ch a mnoh˘m dal‰ím ak-
tivním lidem, bez nichÏ si osobnû
nedovedu pfiedstavit fie‰ení zmínûné
problematiky.

V loÀském roce jsme otevfieli infor-
maãní Centrum pro zdravotnû postiÏe-

né obãany v Kainarovû ulici. Po roce ãin-
nosti mohu fiíci, Ïe realizovan˘ zámûr se
setkal s velice kladnou odezvou a Cent-
rum se úspû‰nû rozvíjí v mnoha dal‰ích
aktivitách.

V oblasti zdravotnictví kladnû hodno-
tím kreativní pfiístup ãlenÛ zdravotnické
komise k fie‰ení problematiky prevence
zdraví a její dobrou spolupráci s Radou
mûsta. Pokraãujeme rovnûÏ v dobré ko-
ordinaci zapoãat˘ch projektÛ s pfierov-
skou nemocnicí i privátními lékafii.

Na samotn˘ závûr si dovolím nám
v‰em PfierovanÛm popfiát hodnû ‰tûstí
a pohody nejen o svátcích vánoãních, ale
i po cel˘ pfií‰tí rok.

Mgr. Elena Grambliãková, místosta-
rostka pro oblast ‰kolství, mládeÏe
a tûlov˘chovy, oblast Ïivotního pro-
stfiedí a zemûdûlství

Konãící rok 2004
nebyl z mého po-
hledu v na‰em mûs-
tû niãím zvlá‰È mi-
mofiádn˘. Îivot
pfiiná‰í spoustu
bûÏn˘ch problé-
mÛ, kter˘mi se

radnice musí zab˘vat. Z tûch, které se
nám podafiilo úspû‰nû dotáhnout do
konce, si dovolím pfiipomenout úpravu
koryta vodního toku Strhance v mís-
tech, kde protéká mûstem. Jedná se
o investiãní akci Povodí Moravy, na níÏ
se mûsto finanãnû podílelo. V této po-
dobû by uÏ vody ze Strhance nemûly
ubliÏovat domÛm vystavûn˘m na jeho
bfiezích a domnívám se, Ïe celá rekon-
strukce prospûla i po estetické stránce,
zejména v místech soutoku Strhance
s Beãvou.

V ãervnu jsme na Slavnosti léta vzda-
li hold 100. v˘roãí zaloÏení parku Mi-
chalov. Pomûrnû pfiející poãasí a solidní
náv‰tûvnost mû opravÀuje k pfiesvûdãe-
ní, Ïe pestr˘ program a nádhernû rozk-
vetl˘ park oslovil Pfierovany a Ïe Micha-
lov si podobnou pozornost zaslouÏí
i v dal‰ích letech.

Ruku v ruce se Slavností léta se otev-
fiela nauãná stezka Pfierovsk˘m luhem,
která ve dvou vzdálenostních variantách
pfiibliÏuje vefiejnosti pfiírodovûdnû i his-
toricky zajímavé oblasti v okolí Pfierova.
A nemÛÏu nezopakovat, Ïe s projektem
stezky jsme se pfiihlásili do soutûÏe vy-
hlá‰ené Pivovary Staropramen a ná‰
projekt byl v konkurenci asi sedmdesá-
ti dal‰ích vybrán mezi tfii nejlep‰í
a ohodnocen ãástkou 500.000 korun.

KdyÏ nûco konãí a nûco nového zaãíná, nutí tento pfielom
k zamy‰lení. Nejinak by tomu mûlo b˘t v závûru roku starého,
kter˘ pfiechází v nov˘...

Na to, zda se ohlíÏejí za tím minul˘m s uspokojením a co oãe-
kávají od období pfií‰tích dvanácti mûsícÛ, jsme se zeptali ne-
jen starosty mûsta, ale pochopitelnû i místostarostÛ.

S koncem roku pfiichází bilancování...
I ve ‰kolství se stále nûco dûje. Vzpo-

menu pfiedev‰ím zrealizovanou v˘stavbu
v˘tahové plo‰iny pro tûlesnû postiÏené
dûti ve ‰kole v Pfiedmostí s finanãní pod-
porou z konta Bariéry a v˘stavbu ukáz-
kového hfii‰tû u ‰koly na Velké DláÏce.

Do pfií‰tího roku mám mnoho pfiání
i snÛ, jeÏ by uvedením do reality uãinily
na‰e mûsto pfiitaÏlivûj‰ím a bezpeãnûj-
‰ím. Ale stÛjme nohama na zemi. Budu
ráda, jestli se podafií pokraãovat v pro-
gramu rekonstrukce ‰kolních hfii‰È. Na
fiadû je Trávník a Svisle. Dûti ze základní
‰koly v ulici Svisle mají smÛlu, Ïe poze-
mek, na nûmÏ má b˘t hfii‰tû postaveno,
není ve své podstatné ãásti v majetku
mûsta a je pfiedmûtem sporÛ, které v˘-
stavbu neustále oddalují.

V ekologické oblasti nesmíme zapo-
mínat, Ïe pfiib˘vající parkovi‰tû sice ne-
zpochybnitelnû potfiebujeme, ale kaÏd˘
úbytek zelenû je tfieba kompenzovat no-
vou v˘sadbou a vytváfiením dal‰ích od-
poãinkov˘ch zón a parãíkÛ, které roz-
mûlní betonovou a asfaltovou nadvládu.

Ing. Martin Kuãera, místostarosta pro
oblast rozvoje, územního plánování,
investic a dopravy

Rok 2004 se stal pro Pfierov v mno-
hém prÛlomov˘. Za nejvût‰í úspûch lze
povaÏovat odstartování I. etapy prÛrazu.
Ta spoãívá v roz‰ífiení mostu Legií na
ãtyfipruh a podobnû v roz‰ífiení na ãtyfi-
pruh i ulice TrÏní. S touto investicí, kte-
rá je financována Krajsk˘m úfiadem, se
nastartovala tolik potfiebná dopravní do-
stupnost na‰eho mûsta, kterou mÛÏeme
jen závidût napfiíklad srovnatelnû vel-
kému Prostûjovu.

Urãitû stojí také
za zmínku, Ïe spo-
leãnost Olympus
velmi váÏnû uva-
Ïuje o v˘stavbû v˘-
robního areálu,
jenÏ pfiinese dal‰í
pracovní místa,

kter˘ch je v na‰em regionu relativnû
málo. Zdá se, Ïe budeme mít jasno, jak
bude vypadat Tyr‰Ûv most. Architekto-
nicko-urbanistická soutûÏ se ukázala ja-
ko velmi zdafiilá i kvalitní a tím byl ten-
to rok také v˘jimeãn˘. Snad bude mít
Pfierov dominantu v podobû elegantní-
ho a nadãasového mostu, na kter˘ bu-
deme jednoho dne jako Pfierované pat-
fiiãnû hrdi.

Vedle jiÏ zmínûn˘ch investiãních ak-
cí jsou samozfiejmû desítky men‰ích,
pfiesto velmi dÛleÏit˘ch, které snad na-
jdou u zastupitelÛ zastání a budou rea-
lizovány v roce 2005. Pro ilustraci uvedu
napfiíklad zobousmûrnûní ulice Tovární,
které fie‰í velmi nepfiíznivou situaci pro
obãany Ïijící v ulici Denisovû a gen. ·te-
fánika, dále vybudování vodovodu, ka-
nalizace a ãistiãky odpadních vod v âe-
kyni a Penãicích, okruÏní kfiiÏovatky na
nábfieÏí Protifa‰istick˘ch bojovníkÛ

a ulici Jateãní, dokonãení rekonstrukce
zámku.

Bude-li rok 2005 stejnû úspû‰n˘ jako
rok 2004, pak se urãitû máme na co tû‰it. 

Ing. Jifií Lajtoch, místostarosta pro
oblast majetkov˘ch a finanãních zále-
Ïitostí mûsta

Rok 2004 byl rokem konfrontaãním,
spojen˘m proto ãasto i s rozporn˘mi roz-
hodnutími. Ale i pfies ne vÏdy jednotné
názory byla v zásadních tématech pfiija-
ta fiada dobr˘ch my‰lenek a zámûrÛ.

Polyfunkãní dÛm o 31 bytov˘ch jed-
notkách na nábfieÏí Protifa‰istick˘ch bo-

jovníkÛ byl zákla-
dem k dofie‰ení
tváfie v centru
mûsta a jistû dal‰í
nové zámûry v této
lokalitû budou
podporovány. Vy-
budované cyklis-

tické stezky do Kozlovic, kolem Preche-
zy a úprava polní cesty u Beãvy
zpfiíjemnily cyklistÛm dal‰í úseky ve
mûstû, a to nejen do zamûstnání, ale ta-
ké k aktivnímu odpoãinku.

Na závûr bilancování roku 2004 je nut-
né pfiipomenout i realizovan˘ program re-
generace a rozvoje mûstského parku Mi-
chalov, kter˘ byl schválen v roce 2000
a jehoÏ realizace byla dokonãena v le-
to‰ním roce slavnostním otevfiením
k 100. v˘roãí jeho zaloÏení. Velk˘ dík pat-
fií v‰em zastupitelÛm mûsta, ktefií vûfiili
tomuto projektu a schválili jej a také
v‰em pracovníkÛm Mûstského úfiadu Pfie-
rov za pfiípravu a realizaci tohoto díla.

Rok 2005 vidím jako rok pokraãující
v zámûrech rozvíjejícího se mûsta a je-
ho místních ãástí. Provozní rozpoãet
v objemu 762,410.400 korun byl schvá-
len a nyní nás ãeká pfiipravit a schválit
na únorovém zasedání zastupitelstva
mûsta prioritní zámûry v oblasti inves-
tic. Vûfiím, Ïe zapoãneme s realizací vo-
dovodÛ a kanalizací v místních ãástech
âekynû a Penãice a tím naplníme zámûr
roku 2004.

Hlavní prioritou bude pokraãovat
s pfiípravou Domova dÛchodcÛ v Pfiero-
vû, revitalizací západní strany námûstí
T. G. Masaryka a Îerotínova námûstí
a budeme pfiipravovat rekonstrukci au-
tobusového nádraÏí.

Urãitû neopomeneme pokraãovat
v rekonstrukcích ‰kolních hfii‰È, progra-
mu regenerace a revitalizace sídli‰tû
Pfiedmostí a zámku v Pfierovû - domi-
nantního pohledu na na‰e mûsto.

Vûfiím, Ïe pfieváÏná ãást plánovan˘ch
zámûrÛ bude realizována, a to hlavnû
vzájemnou spoluprací a tolerancí nejen
uvnitfi úfiadu, ale i v dennodenním styku
s obãanskou vefiejností.

Pfieji hodnû pûkn˘ch chvil obãanÛm
na‰eho mûsta v nadcházejícím roce
2005.
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Rada a Zastupitelstvo mûsta Pfierova

Krátce z jednání radních
25. listopadu
❖ Schválili firmu S-projekt plus a.s., Zlín, jako zpracovatele pro-

jektové dokumentace Domova dÛchodcÛ v Pfierovû, ul. Opti-
ky ke stavebnímu fiízení vãetnû inÏen˘rské ãinnosti v cenû
993.650 Kã. V pfiípadû pfiíslibu dotace na uvedenou investici
bude mûsto Pfierov pokraãovat ve spolupráci s uvedenou pro-
jekãní kanceláfií o objemu finanãních prostfiedkÛ do v˘‰e
2,255.050 Kã s DPH dle pfiedloÏené nabídky. V˘‰e uvedená
cena bude po celou dobu realizace díla jako cena závazná
a nejv˘‰e pfiípustná.

❖ Vzali na vûdomí pfiedloÏenou zprávu ve vûci „transformace“
pfiíspûvkov˘ch organizací Domovní správa mûsta Pfierova,
Technické sluÏby mûsta Pfierova a SluÏby mûsta Pfierova na
spoleãnosti obchodního typu.

❖ Rozhodli o pofiízení 7 kusÛ internetov˘ch informaãních ki-
oskÛ ãásteãnû financovan˘ch v rámci Spoleãného regionál-
ního operaãního programu za celkovou cenu do 1,178.695 Kã
vãetnû DPH.

❖ Schválili financování akce âistírna odpadních vod âekynû
v roce 2005 do celkové v˘‰e 10,296 mil. Kã. V tomto objemu
je zahrnuta ãástka finanãní spoluúãasti obce, která zároveÀ
bude ãinit 40% celkov˘ch oprávnûn˘ch nákladÛ projektu pod-
le pravidel Státního fondu Ïivotního prostfiedí âR a doporu-
ãila Zastupitelstvu mûsta Pfierova schválit jmenovitou akci
do rozpoãtu Mûsta Pfierova na rok 2005.

❖ Stanovili celkov˘ poãet zamûstnancÛ Mûsta Pfierova, ktefií
budou zafiazeni do Mûstského úfiadu Pfierov v roce 2005, na
322,7.

❖ Schválili poskytnutí dotace ve v˘‰i 50.000 Kã a uzavfiení
smlouvy o poskytnutí této dotace mezi mûstem Pfierov a sub-
jektem Veslafisk˘ klub Pfierov, na rekonstrukci pfiívûsu urãe-
ného pro dopravu sportovních veslafisk˘ch lodí v roce 2004.

❖ Schválili uzavfiení Partnerské dohody mezi Mûstem Pfierov
a Olomouck˘m krajem, pro projekt „Internetizace knihoven
v Olomouckém kraji“ na dobu realizace projektu. Mûsto Pfie-
rov je partnerem projektu pouze ve vztahu k internetizaci
odlouãeného pracovi‰tû Mûstské knihovny v Pfierovû, pfiís-
pûvkové organizace, v místní ãásti Újezdec.

❖ Odvolali na vlastní Ïádost paní Bc. Moniku Holeãkovou
z funkce ãlena komise pro hodnocení nabídek na v˘bûrové
fiízení na nájem nemovitosti námûstí T. G. Masaryka 8 a Kra-
tochvílova 1, a schválila Mgr. Pavla Vychodila jako nového
ãlena v˘bûrové komise.

❖ Schválili text v˘zvy obãanÛm mûsta Pfierova k moÏnosti po-
moci pfii odstraÀování následkÛ pfiírodní katastrofy, která po-
stihla Vysoké Tatry.

❖ Doporuãili Zastupitelstvu mûsta Pfierova schválit uzavfiení
smlouvy o poskytnutí finanãního pfiíspûvku ve v˘‰i 50.000 Kã
na Regiontour 2005 mezi Mûstem Pfierov jako poskytovate-
lem a Olomouck˘m krajem jako pfiíjemcem.

❖ Souhlasili s opravou pohfiebi‰tû ve Veselíãku k v˘roãí 200 let
bitvy u Slavkova.

Krátce z jednání
zastupitelÛ 9. prosince
❖ Zfiídili doãasn˘ penûÏní fond s názvem Dûtsk˘ domov.
❖ Schválili uzavfiení smlouvy o poskytnutí finanãního pfiíspûvku

ve v˘‰i 50.000 Kã na REGIONTOUR 2005 mezi Mûstem Pfierov
jako poskytovatelem a Olomouck˘m krajem jako pfiíjemcem.

❖ Schválili uzavfiení smlouvy o poskytnutí dotací z „Programu
podpory obnovy exteriéru objektÛ postaven˘ch na území mûs-
ta Pfierova“ takto: spoleãenství vlastníkÛ jednotek domu ã.p.
1468, Barto‰ova 8, Pfierov, zast. povûfien˘m vlastníkem Vladi-
mírem Ondru‰kem na celkovou obnovu uliãní fasády objektu
ve v˘‰i 25.000 Kã.

❖ Neschválili uzavfiení smlouvy o poskytnutí dotací z „Programu
podpory obnovy exteriéru objektÛ postaven˘ch na území mûs-
ta Pfierova“ takto: panu Ing. Vladimíru Míãkovi, bytem Pfierov
na obnovu uliãní fasády objektu Jiráskova ã.p. 139, Pfierov.

❖ Seznámili se s pfiedloÏen˘mi dokumenty, které jasnû a srozu-
mitelnû popisují dÛvody pro zachování 23. základny vrtulní-
kového letectva v Pfierovû, v návaznosti na zam˘‰lenou vari-
antu vybudování spoleãného leti‰tû se smí‰en˘m civilním
a vojensk˘m provozem, které by bylo nedílnou souãástí kon-
cepce rozvoje regionu a jeho zam˘‰lené prÛmyslové zóny,
schválili znûní pfiedloÏeného návrhu, kter˘ pojednává o dÛ-
vodech pro zachování 23. základny vrtulníkového letectva
v Pfierovû a uloÏili Radû mûsta Pfierova tento schválen˘ text
písemnou formou neprodlenû odeslat k rukám premiéra vlá-
dy âR, ministra obrany âR, v˘boru pro obranu a bezpeãnost
âR a parlamentu âR. UloÏilo Radû mûsta Pfierova pravidelnû,
minimálnû na kaÏdém zasedání Zastupitelstva mûsta Pfiero-
va, informovat v‰echny zastupitele mûsta Pfierova o momen-
tálním stavu, v jakém se nachází projednávání na‰í Ïádosti
kompetentními orgány, aby v pfiípadû liknavého pfiístupu moh-
li zastupitelé mûsta vãas a úãinnû reagovat.

❖ Schválili prominutí a odpis pohledávky mûsta Pfierova ve v˘-
‰i 2,042.130 Kã vzniklé z titulu nevyúãtování pokutov˘ch blo-
kÛ vydan˘ch v blokovém fiízení.

❖ Schválili poskytnutí penûÏitého daru ve v˘‰i 50.000 Kã Mûstu
Vysoké Tatry, zastoupen˘m primátorem mûsta Ing. Jánem Mo-
ko‰em, se sídlem mûstského úfiadu v mûstské ãásti Star˘ Smo-
kovec, Slovenská republika, na ãásteãnou úhradu ‰kod zpÛ-
soben˘ch pfiírodním Ïivlem.

❖ Schválili rozpoãet Mûsta Pfierova na rok 2005, v nûmÏ pfiíjmy
ãiní celkem 762,410.400 Kã a v˘daje celkem 762,410.400 Kã,
z toho financování 23,783.000 Kã.

❖ Schválili zadání pro zpracování dokumentace - Regulaãní plán
„PfiednádraÏní prostor a prÛraz I/55 v Pfierovû“.

❖ Schválili Generel dopravy mûsta Pfierova, zpracovan˘ firmou
UDI MORAVA s.r.o., dopravní inÏen˘rství, Ostrava. Pfiijat˘ do-
kument bude slouÏit jako územnû plánovací podklad pro roz-
hodování o koncepci a strategii rozvoje komunikaãní sítû mûs-
ta a zpracování podrobn˘ch dokumentací, provûfiující územ-
ní a technické moÏnosti fie‰ení dopravní problematiky.

❖ Schválili financování akce: „âistírna odpadních vod v âeky-
ni“ v roce 2005 do celkové v˘‰e 10,296 mil. Kã. V této ãástce
je zahrnuta ãástka finanãní spoluúãasti obce, která bude ãi-
nit minimálnû 40 % celkov˘ch oprávnûn˘ch nákladÛ t.j. 4,118
mil. Kã dle pravidel Státního fondu Ïivotního prostfiedí âR
a uloÏilo Radû mûsta Pfierova zapracovat uvedenou akci do
rozpoãtu mûsta Pfierova roku 2005.

❖ Neschválili poskytnutí dotace ve v˘‰i 100.000 Kã Tûlov˘chov-
né jednotû Pozemní stavby Pfierov-Pfiedmostí na provoz spor-
tovní haly v roce 2004.

❖ Neschválili poskytnutí dotace ve v˘‰i 262.000 Kã Fotbalové-
mu klubu mládeÏe Pfierov na sportovní ãinnost v roce 2004.

❖ Neschválili úhradu rozdílu trÏeb ve v˘‰i 569.800 Kã subjektu
SluÏby mûsta Pfierova za skuteãnû odebrané hodiny uÏívání
ledové plochy obãansk˘m sdruÏením Hockey club MINOR
2000 Pfierov v mûsíci listopadu a prosinci roku 2004 v cenû
1.400 Kã/hod. a pfii maximálním limitu 407 hod.

❖ Schválili a vyhlásili Grantov˘ program na rok 2005.

dokonãení ze strany 2

O malé zamy‰lení jsme poÏádali i ta-
jemníka mûstského úfiadu Ing. Jifiího
Bakalíka.

Z pohledu ãlovûka,
zodpovûdného za
chod mûstského
úfiad a zejména za
garanci úrovnû
a kvality jeho slu-
Ïeb poskytovan˘ch
vefiejnosti, se do-

mnívám, Ïe uplynul˘ rok pfiinesl v˘razné
nakroãení k ze‰tíhlení úfiadu a zefektiv-
nûní jeho práce.

PonûvadÏ ve vefiejné správû se nedá
posun kvality ãi jin˘ch ukazatelÛ práce
úfiedníkÛ mûfiit na tuny, metry, hodiny ãi
jiné exaktní veliãiny, bylo nezbytné pfii-
stoupit ihned na poãátku roku k prove-
dení personálního auditu. Jeho samotn˘
prÛbûh a zejména závûreãné vyhodnoce-
ní v˘sledkÛ ukázaly na rezervy, moÏnosti
a potenciál, kter˘ v sobû ná‰ úfiad skr˘val.
V prÛbûhu roku do‰lo k dílãím personál-
ním opatfiením a ãásteãn˘m zmûnám ve
struktufie mûstského úfiadu. Tento proces
je‰tû není ukonãen, av‰ak jiÏ nyní lze ho-
vofiit o nûkolikamilionov˘ch úsporách
a zprÛhlednûní skeletu úfiadu.

Aby v‰ak nezÛstalo pouze u této jedi-
né cesty, jak zjistit skuteãn˘ stav kvality
úfiadu a následnû zavést potfiebná opat-
fiení, zúãastnilo se na‰e mûsto a jeho
úfiad takzvaného Projektu Benchmar-
king. Tato metoda je zaloÏena na srovná-
vání mezi pfiibliÏnû velikostnû stejn˘mi
mûsty. Podle jednotliv˘ch agend a od-
borností bylo moÏné ze zpracovan˘ch
grafÛ prakticky ihned vysledovat, jak vy-
padá ná‰ úfiad ve srovnání s ostatními.
První etapa tohoto projektu realizované-
ho ve spolupráci se zástupci kanadsk˘ch
municipalit byla v závûru leto‰ního roku
na mezinárodní konferenci v Ostravû ofi-
ciálnû ukonãena. I z tohoto projektu vy-
plynuly pro úfiad na‰eho mûsta urãité ná-
vody ke zlep‰ení správních procesÛ.

Rád pfiipomínám na jiném místû toho-
to ãísla popsan˘ unikátní systém elektro-
nické obsluhy obãanÛ na na‰ich správních
a dopravnû správních agendách v budovû
na námûstí T. G. Masaryka. Nabízí zcela ji-
stû vût‰í komfort pro ty obãany, kter˘m to
umoÏÀuje jejich domácí internetové pfii-
pojení poãítaãe. Chtûl bych zdÛraznit, Ïe
v celé âeské republice obdobn˘ systém
obsluhy, ale na bázi mobilních telefonÛ,
poskytuje jiÏ pouze mûsto Chomutov.

V‰e, o ãem jsem se zmínil, uvádím pro
dokreslení procesu, kter˘ je prakticky
dlouhodob˘ a jeho v˘sledkem by mûl b˘t
moderní správní úfiad, kter˘ se fiídí plat-
nou legislativou. ZároveÀ v‰ak chce b˘t
partnerem schopn˘m jakékoliv komuni-
kace, kter˘ dokáÏe pomoci vám, obãanÛm
na‰eho mûsta, ale i obãanÛm dal‰ích
58 obcí, jeÏ spadají do na‰eho správního
obvodu. K tomuto v‰emu chci popfiát hod-
nû zdaru, pevné zdraví a tu tro‰ku ne-
zbytného ‰tûstí pro rok následující.

·af

S koncem roku
pfiichází bilancování...

Zastupitelstvo
mûsta Pfierova

se koná

ve stfiedu 2. února 2005
v 15 hodin

ve velkém sále Mûstského domu

Pozvánka
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Od ledna nového roku 2005 nastanou zmûny v zákonech o ob-
ãansk˘ch prÛkazech a cestovních dokladech. Tûch zmûn je tolik,
a navíc ãasto spojen˘ch s finanãními postihy, Ïe jsme se rozhodli
informace o nich, které nám poskytl vedoucí odboru správního
Jaroslav Sláma, uvefiejnit v nezkrácené podobû. VÏdyÈ neznalost
zákona neomlouvá...

Zmûny v zákonech o obãansk˘ch prÛkazech
a cestovních dokladech se dotknou kaÏdého z nás

Informace, které se t˘kají
obãansk˘ch prÛkazÛ:

Obãan musí poÏádat o vydání no-
vého obãanského prÛkazu (dále jen
OP) do 15 pracovních dnÛ:
• po skonãení platnosti OP
• po obdrÏení oddacího listu
• po nabytí právní moci rozhodnutí

soudu o rozvodu manÏelství
• po obdrÏení úmrtního listu manÏela
• po nabytí právní moci  rozhodnutí, kte-

r˘m bylo zmûnûno jméno, pfiíjmení ne-
bo bylo pfiidûleno nové rodné ãíslo

• po dni, kdy ohlásil zmûnu trvalého
pobytu nebo kdy nabylo právní moci
rozhodnutí o zru‰ení údaje o místu tr-
valého pobytu

• po nabytí právní moci rozhodnutí
soudu, kter˘m  byla obãanovi omeze-
na zpÛsobilost k právním úkonÛm

• po nabytí právní moci rozhodnutí
soudu, kter˘m byl obãanovi uloÏen
trest zákazu pobytu
Je zakázáno bez souhlasu obãana

pofiizovat kopie obãanského prÛkazu.

Obãan je povinen odevzdat OP do
15 pracovních dnÛ:

• jestliÏe ukonãil trval˘ pobyt na úze-
mí âR

• pozbyl státní obãanství
• nebo mu bylo prokázáno, Ïe mu byl

OP vydán neoprávnûnû
Pfii pfievzetí nového OP je obãan po-

vinen odevzdat dosavadní OP a pokud
mu byly vydány i potvrzení o OP, potvr-
zení o zmûnû místa trvalého pobytu
a potvrzení o zmûnû údajÛ zapisova-
n˘ch do OP.

KaÏd˘, kdo nalezne cizí OP nebo
v˘‰e uvedená potvrzení, je povinen
neprodlenû je odevzdat.

Povinnost odevzdat OP má i obãan,
kter˘ ohlásil ztrátu nebo odcizení své-
ho OP, jestliÏe dosavadní OP nalezne
nebo jej získá zpût jinak (ohlá‰ením
ztráty nebo odcizení OP okamÏitû kon-
ãí jeho platnost).

Od nového roku bude nutné pfii prv-
ním vydání OP po dosaÏení 15 ti let
pfiedloÏit: vyplnûnou Ïádost na pfiede-
psaném tiskopise podepsanou obãanem
jemuÏ má b˘t OP vydán, rodn˘ list, 1 ks
fotografie, doklad o státním obãanství
(platn˘ cestovní pas Ïadatele nebo
osvûdãení o státním obãanství âR).

V pfiípadû, Ïe nevlastní doklad
o státním obãanství, je nutno pfiedloÏit

doklady potfiebné k  jeho prokázání -
rodn˘ list nezletilého, oddací list rodi-
ãÛ nezletilého (vydávan˘ do 30. 6. 2001)
nebo rodné listy rodiãÛ nezletilého.

Îádost o vydání prvního nového OP
s pfiíslu‰n˘mi doklady mÛÏe obãan
osobnû pfiedloÏit u kteréhokoliv obec-
ního úfiadu obce s roz‰ífienou pÛsob-
ností nebo matriãního úfiadu. Za obãa-
na mlad‰ího 15ti let podává Ïádost
zákonn˘ zástupce.

Obãan si mÛÏe pfievzít OP, pokud to
v Ïádosti uvede u kteréhokoliv obecní-
ho úfiadu s roz‰ífienou pÛsobností nebo
matriãního úfiadu.

Do OP je moÏno novû nepovinnû za-
psat i více titulÛ a vûdeck˘ch hod-
ností vãetnû oznaãení docent a pro-
fesor. Poãet zapisovan˘ch titulÛ je v‰ak
omezen místem v OP, pokud se tam
v‰echny tituly nevejdou obãan si vybe-
re, které budou v OP zapsány.

Novû bude moÏno zapisovat i dítû aÏ
do jeho zletilosti, tj. do vûku 18ti let.

V pfiípadû zmûny jména a pfiíjmení,
zmûny rodinného stavu (ovdovûní, roz-
vod a zmûny rodného ãísla) bude oddû-
lena vyznaãená ãást OP (jeden z rohÛ
OP) a obãan o tom dostane potvrzení.
VÏdy je pak povinen do 15 pracovních
dnÛ poÏádat o vydání nového OP - viz
v˘‰e. Obecnû mÛÏeme konstatovat, Ïe
obãan je povinen Ïádat o vydání nové-
ho OP vÏdy, kdyÏ dojde ke zmûnû po-
vinnû zapisovan˘ch údajÛ.

31. 12. 2008 pozb˘vají platnost
v‰echny OP bez strojovû ãitelné zóny
(t˘ká se v‰ech OP vydan˘ch do 31. 12.
2003, tzn. kromû OP typu identifikaãní
karta zelené barvy). Pfiesnûj‰í infor-
mace pfiineseme v pfií‰tím vydání Pfie-
rovsk˘ch listÛ.

Od nového roku se fyzická osoba
na úseku OP novû dopustí pfiestupku
i pokud:

• poru‰í povinnost chránit OP pfied
ztrátou, odcizením, po‰kozením, zni-
ãením nebo zneuÏitím

• nepoÏádá o vydání prvního OP do 30
dnÛ ode dne, kdy dosáhla vûku 15 let

• nepoÏádá o vydání nového OP do 15
pracovních dnÛ v pfiípadech, kdy je
o jeho vydání povinna poÏádat (viz
první bod ãlánku)

• pofiídí kopii OP a neprokáÏe souhlas
obãana

Pfiestupkem zÛstává napfi.: pokud ob-
ãan neprodlenû neohlásí po‰kození,
ztrátu, odcizení nebo zneuÏití OP, ne-
oprávnûnû v nûm provede zápisy, úmy-
slnû OP po‰kodí, zniãí, zneuÏije, po-
skytne nebo pfiijme OP jako zástavu
nebo odebere OP pfii vstupu do objek-
tu nebo na pozemek. Za pfiestupek lze
uloÏit pokutu do 10. 000 Kã.

Informace, které se t˘kají
cestovních dokladÛ:

• pfii vydání prvního cestovního pasu
je obãan povinen prokázat státní ob-
ãanství âR (osvûdãením o státním
obãanství)

• je zakázáno bez souhlasu obãana po-
fiizovat kopie cestovního dokladu
(dále jen CD), pokud zvlá‰tní zákon
nebo mezinárodní smlouva nestano-
ví jinak

• obãan, kter˘ Ïádá o vydání CD, je po-
vinen pfiedloÏit vyplnûnou Ïádost na
tiskopisu stanoveném Ministerstvem
vnitra

• Ïádost o vydání CD musí b˘t pode-
psána obãanem, jemuÏ má b˘t CD
vydán; podpis se nevyÏaduje, pokud
obãanovi v jeho provedení brání tûÏ-
ko pfiekonatelná pfiekáÏka

Podpisem se rozumí vlastní rukou
obãana provedené vyjádfiení jeho jmé-
na a pfiíjmení.

Obãan si musí CD pfievzít osobnû. Za
obãana mlad‰ího 15 let mÛÏe CD pfie-
vzít zákonn˘ zástupce, pûstoun apod.

Platnost CD konãí uplynutí doby
v nûm vyznaãené, ohlá‰ením jeho
ztráty nebo odcizení, pozbytím stát-
ního obãanství a úmrtím. Orgán pfií-
slu‰n˘ k vydání CD rozhodne o skon-
ãení jeho neplatnosti, jestliÏe:

• je po‰kozen tak, Ïe zápisy v nûm
uvedené jsou neãitelné nebo je po-
ru‰ena jeho celistvost

• obsahuje nesprávné údaje nebo ne-
oprávnûnû provedené zmûny, nebo
jeho drÏitel podstatnû zmûnil svou
podobu

Obãanu star‰ímu 18 let jsou na zá-
kladû písemné Ïádosti poskytovány
osobní údaje, které jsou k jeho osobû
vedeny v evidenci CD. Jednou za ka-
lendáfiní rok jsou poskytovány bezplat-
nû. Písemná Ïádost musí b˘t opatfiena
úfiednû ovûfien˘m podpisem nebo ji ob-
ãan musí podepsat pfied orgánem pfií-
slu‰n˘m k poskytování údajÛ a zároveÀ
pfiedloÏí svÛj OP.

Od 1. 1. 2006 bude moÏno vycesto-
vat na území státÛ Evropské unie jen
s OP se strojovû ãiteln˘mi údaji, pokud
není oddûlena vyznaãená ãást (identi-
fikaãní karta zelené barvy, nesmí mít
ustfiiÏen˘ nûkter˘ roh), v souãasné do-
bû lze vycestovat se v‰emi typy OP.

Od nového roku se fyzická osoba
na úseku CD novû dopustí pfiestupku
i pokud:
• poru‰í povinnost chránit CD pfied

ztrátou, odcizením, po‰kozením, zni-
ãením nebo zneuÏitím

• neoprávnûnû provede zápis, zmûnu
nebo opravu v CD

• neprodlenû neohlásí po‰kození, zniãe-
ní, ztrátu, odcizení nebo zneuÏití CD

• neodevzdá CD v pfiípadû ohlá‰ení je-
ho ztráty nebo odcizení, pokud ho po-
té nalezne nebo získá zpût jin˘m zpÛ-
sobem

• pofiídí kopii CD a neprokáÏe souhlas
obãana

Pfiestupkem zÛstává napfiíklad: úmy-
slnû se vyhne nebo odmítne podrobit
kontrole CD pfii pfiekraãování státních
hranic âR na hraniãním pfiechodu, pfii
opu‰tûní území âR pfiekroãí státní hra-
nice bez platného CD, neodevzdá ne-
platn˘ CD nebo CD, kter˘ je zaplnûn
záznamy, úmyslnû zniãí po‰kodí , odci-
zí nebo zneuÏije CD, poskytne nebo pfii-
jme CD jako zástavu nebo odebere CD
pfii vstupu do objektu nebo na pozemek

Za pfiestupek lze uloÏit pokutu do
10.000 Kã.

V souãasné dobû je pfiipravo-
vaná zmûna zákona o správ-
ních poplatcích. V návrhu zá-
kona jsou uvedeny tyto správní
poplatky:
• vydání nového obãanského prÛkazu

za prÛkaz po‰kozen˘, zniãen˘, ztra-
cen˘, odcizen˘ nebo za prÛkaz obsa-
hující neoprávnûnû provedené zápi-
sy, anebo vydání obãanského prÛkazu
na Ïádost obãana z dÛvodu zápisu ne-
povinnû zapisovan˘ch údajÛ, popfií-
padû z jiného osobního dÛvodu obãa-
na Kã 100

• vydání cestovního pasu se strojovû
ãitelnou zónou Kã 200

• vydání cestovního pasu se strojovû
ãitelnou zónou obãanÛm mlad‰ím
15 let Kã 50

• vydání cestovního pasu bez strojovû
ãitelné zóny Kã 600

• vydání hraniãního prÛkazu nebo prÛ-
kazu pro pfiekraãování státních hra-
nic Kã 100

• zápis obãana mlad‰ího 15 let do vy-
daného cestovního dokladu rodiãe

• za kaÏd˘ zápis Kã 50

Za kaÏdou zmûnu v cestovním do-
kladu nebo zápis titulu nebo vûdecké
hodnosti do vydaného cestovního pa-
su, prodlouÏení platnosti cestovního
prÛkazu nebo cizineckého pasu ane-
bo cestovního dokladu vydaného na
základû mezinárodní smlouvy cizinci
zaplatí obãan 50 Kã.
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„Nejde jen o to, Ïe poÏadované v˘-
daje jako kaÏdoroãnû pfiekroãily moÏ-
nosti pfiíjmÛ, znaãnû se projevil i po-
kles kapitálov˘ch pfiíjmÛ oproti roku
2004. Dále se v rozpoãtu na rok 2005
promítla i zmûna financování pfiís-
pûvkov˘ch organizací,“ vysvûtlila Old-
fii‰ka Sedláãková.

„Pfies v‰echny problémy se podafii-
lo sestavit návrh rozpoãtu i s v˘daji,
které zaji‰Èují splácení úvûrÛ pfiija-
t˘ch v minul˘ch letech. Je pfiedkládán
v pfiíjmové i v˘dajové ãásti ve v˘‰i
762,410.400 korun. Na stranû pfiíjmÛ
jsou zapracovány oãekávané dotace,
daÀové pfiíjmy, nedaÀové pfiíjmy, vãet-
nû pfiíjmÛ z pronájmu ãi prodeje mûst-
ského majetku. Je urãitû v‰em, ktefií se
v oblasti rozpoãtového plánování po-
hybují, jasné, Ïe je‰tû dnes nemÛÏeme
znát objem nûkter˘ch zdrojÛ. Po jejich
vyãíslení, které provede zejména vlá-
da, pak provádíme zpfiesnûní rozpoã-
tov˘ch poloÏek. Struktura pfiíjmÛ i v˘-
dajÛ rozpoãtu se v roce 2005 v˘znamnû

neli‰í od pfiedchozího roku,“ dodala
Oldfii‰ka Sedláãková.

„NejdÛleÏitûj‰ím úkolem návrhu
rozpoãtu je pochopitelnû dofinancová-
ní rozestavûn˘ch investiãních akcí.
Touto otázkou se bude zab˘vat zastu-
pitelstvo mûsta aÏ v roce 2005, v ná-
vaznosti na vyúãtování hospodafiení
mûsta za rok 2004. Neménû dÛleÏité je
pak finanãní zabezpeãení v‰ech zá-
konn˘ch povinností obce a jeho orga-
nizací, stejnû jako vyãlenûní zdrojÛ
pro zpracování projektÛ pro pfiípadné
získání penûz z fondÛ Evropské unie,“
blíÏe vysvûtlila vedoucí odboru financí,
která pfiiznala, Ïe v rozpoãtu se nepo-
dafiilo nalézt dostatek zdrojÛ na krytí
dal‰ích nutn˘ch v˘dajÛ mûsta. „Pfii dal-
‰ích úpravách rozpoãtu v prÛbûhu ro-
ku 2005 se v‰ak bude i na tyto poÏa-
davky myslet a pfiípadnû zvy‰ovat,
pokud to bude moÏné, rozpoãet do tûch-
to oblastí,“ uzavfiela Oldfii‰ka Sedláã-
ková.

·af

Jak se dotknou tyto zmûny obãanÛ
Pfierova jsme se zeptali Oldfii‰ky Sed-
láãkové, vedoucí finanãního odboru.

„Od 1. ledna 2005 nab˘vá úãinnos-
ti Obecnû závazná vyhlá‰ka mûsta Pfie-
rov ã. 10/2004, o místním poplatku za
provoz systému shromaÏìování, sbû-
ru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a od-
straÀování komunálních odpadÛ.
Oproti dosavadní vyhlá‰ce dochází ke
zmûnû sazby poplatku, která se zvy‰u-
je na 434 korun. Chci v‰ak zdÛraznit,
Ïe tato ãástka stále patfií mezi nejniÏ-
‰í sazby ve srovnání s okolními obce-
mi. Splatnost poplatku se mûní na
30. ãervna 2005. U poplatníkÛ, ktefií
mají ve vlastnictví stavbu urãenou ne-
bo slouÏící k individuální rekreaci, ve
které není k trvalému pobytu hlá‰ena
Ïádná fyzická osoba, je ponechána
stejná sazba jako v roce 2004, to zna-
mená 250 korun. Dal‰í zmûnou je zru-
‰ení nároku na osvobození od placení

poplatku u v˘konu základní vojenské
sluÏby. Osvobození od poplatkové po-
vinnosti u fyzick˘ch osob, ktefií se zdr-
Ïují v zahraniãí déle neÏ ‰est mûsícÛ
za úãelem studia nebo zamûstnání, ne-
bo trvalého pobytu, nebo jsou ve v˘ko-
nu trestu odnûtí svobody, nebo ve vy-
‰etfiovací vazbû, zÛstává zachováno. Je
tfieba ale doloÏit pfiíslu‰né doklady
prokazující dan˘ pobyt, pokud jiÏ ne-
byly doloÏeny do 31. prosince 2004,“
zdÛraznila Oldfii‰ka Sedláãková. 

„Po tfiech letech zku‰eností s v˘bûrem
tohoto poplatku lze fiíci, Ïe tento admi-
nistrativnû nároãn˘ systém vnesl do
plateb jasno. Osoba poplatníka je pfií-
mo urãena zákonem a je jím kaÏdá fy-
zická osoba, která má v obci trval˘ po-
byt, (Pfierov I - Mûsto aÏ Pfierov XIII -
Penãice, pozn. red.) a rovnûÏ kaÏdá fy-
zická osoba vlastnící stavbu urãenou
nebo slouÏící k individuální rekreaci,
ve které není hlá‰ena k trvalému po-

bytu Ïádná fyzická osoba. Povinnost
platit poplatek mají v‰ichni v˘‰e uve-
dení bez rozdílu mnoÏství vyproduko-
vaného odpadu,“ vysvûtlila vedoucí fi-
nanãního odboru.

„Pfiesná specifikace poplatníka tak

umoÏÀuje zákonnou for-
mou snadnûj‰í vymaha-
telnost úhrad jednotliv˘-
mi poplatníky oproti
pfiedchozímu systému
z roku 2001, kdy vymaha-
telnost platby byla velmi
sloÏitá. K 30. listopadu
2004 se vybralo do mûst-
ské pokladny celkem
18,368.471,50 korun. Ne
v‰ichni si ov‰em svoji po-
platkovou povinnost spl-
nili a poplatek uhradili,
pfiestoÏe vãas nezaplacen˘
poplatek mÛÏe b˘t zv˘‰en
aÏ na trojnásobek. Celko-
vá pohledávka za dluÏní-
ky ãiní 3,438.279,60 korun
a postupnû se sniÏuje.
DluÏníkÛm jsou rozesílá-
ny platební v˘mûry s ur-
ãením náhradní lhÛty
splatnosti. V pfiípadû, Ïe

poplatek nebude uhrazen, bude pfiistou-
peno k jeho vymáhání daÀovou exekucí
na základû exekuãního pfiíkazu, pfiípad-
nû prostfiednictvím exekutorského úfia-
du,“ upozornila Oldfii‰ka Sedláãková.

·af

Zastupitelé na svém prosincovém jednání schválili rozpoãet mûs-
ta na rok 2005. Se Ïádostí o bliÏ‰í informace jsme se obrátili na
vedoucí odboru financí Oldfii‰ku Sedláãkovou, která konstatovala,
Ïe byl nejtûÏ‰ím rozhodnutím celého roku a zpracování právû to-
hoto rozpoãtového roku bylo nejobtíÏnûj‰í ze v‰ech dosavadních.

Mûsto Pfierov vybírá od 1. ledna 2002 místní poplatek za pro-
voz systému shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání
a odstraÀování komunálních odpadÛ na základû obecnû závaz-
né vyhlá‰ky. Vyhlá‰ku je nutné kaÏdoroãnû mûnit s ohledem na
v˘‰i skuteãnû vynaloÏen˘ch nákladÛ v pfiedchozím roce.

Rozpoãet mûsta
na rok 2005 byl schválen

Kolik zaplatíme za komunální odpad v novém roce?

ilustraãní foto Jan âep

◆ Tûlov˘chovná jednota Pozemní stav-
by Pfierov-Pfiedmostí 300.000 Kã na
provoz sportovní haly v Pfiedmostí;

◆ Sportovní klub Pfierov 250.000 Kã na
provoz sportovní haly;

◆ Tûlocviãná jednota Sokol Pfierov
150.000 Kã na provoz sokolovny;

◆ Sportovní klub Îeravice 100.000 Kã
na provoz sportovní haly;

◆ TJ SPARTAK P¤EROV 100.000 Kã
na provoz kuÏelny a lodûnice;

◆ AUTO KLUB P¤EROV - mûsto v AâR
200.000 Kã a provoz tratû v areálu
Pfierovské rokle;

◆ BMX ALLMONT TEAM P¤EROV
klub v AâR 100.000 Kã na provoz tra-
tû v bikrosovém areálu Laguna;

◆ Cyklistick˘ oddíl MIKO CYCLES
Pfierov 100.000 Kã na provoz four-
crossové tratû v Îernavû;

◆ Pfierovsk˘ volejbalov˘ klub se síd-
lem Pfierov 600.000 Kã na sportovní
ãinnost;

◆ Hockey club MINOR 2000 Pfierov
850.000 Kã na sportovní ãinnost;

◆ Fotbalov˘ klub mládeÏe Pfierov
350.000 Kã na sportovní ãinnost;

◆ Tûlocviãná jednota Sokol Pfierov
150.000 Kã na ãinnost loutkového di-
vadla;

◆ Tenisov˘ klub Precolor Pfierov
200.000 Kã na organizaci kulturnû
sportovní akce „Zlat˘ kanár“;

Z rozpoãtu mûsta Pfierova na rok 2005 byly
vyãlenûny pfiímé finanãní podpory pro následující

subjekty z oblasti sportu, kultury a sociální oblasti
◆ Divadlo DOSTAVNÍK Pfierov

65.000 Kã na ãinnost souboru;
◆ Armáda spásy, se sídlem Pfierov

200.000 Kã na ãinnost organizace a na
provozní náklady Romského komu-
nitního centra;

◆ Centrum v˘chovy a vzdûlávání men-
tálnû postiÏen˘ch se sídlem Pfierov
200.000 Kã na ãinnost a zaji‰tûní pro-
vozu organizace;

◆ âesk˘ ãerven˘ kfiíÏ - oblastní spolek
600.000 Kã na provoz Ubytovny pro
bezdomovce, o‰acovacího stfiedis-
ka a krizového centra, na ‰kolení
v první pomoci, na humanitární ãin-
nost;

◆ KAPPA-HELP - obãanskému sdru-
Ïení, 200.000 Kã na zaji‰tûní terén-
ních programÛ a provozu kontaktního
krizového centra, na zaji‰tûní provo-
zu Linky dÛvûry;

◆ Oblastní charita Pfierov 400.000 Kã
na charitní o‰etfiovatelskou a peãova-
telskou sluÏbu, na provoz ‰atníku
a skladu nábytku, na provozní nákla-
dy Romského komunitního centra, na
ãinnost Obãanské poradny;

◆ SdruÏení MOST K ÎIVOTU 100.000 Kã
na ãinnost sdruÏení;

◆ Svaz tûlesnû postiÏen˘ch 100.000 Kã
na ãinnost sdruÏení;

◆ Nemocnice Pfierov 2,000.000 Kã na
nákup pfiístrojového vybavení.
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Ohlédnutí

V Brnû se uskuteãní ve dnech od 13. do 16. ledna mezi-
národní veletrh turistick˘ch moÏností v regionech - REGION-
TOUR 2005, na kter˘ mûsto pfiispûje ãástkou 50 tisíc korun.
Koná se v areálu Brnûnsk˘ch veletrhÛ a v˘stav v Brnû.

Finanãní pomoc Tatrám
Mezinárodní veletrh REGIONTOUR 2005

Pfii svém krátkém zastavení v Pfie-
rovû zaãátkem prosince ministr obra-
ny Karel Kühnl nav‰tívil i radnici a bo-
huÏel potvrdil, Ïe platí schválená
koncepce reformy armády, podle kte-
ré vrtulníková základna v Bochofii bu-
de zru‰ena. Letecké základny zÛsta-
nou pouze v âáslavi a Námû‰ti nad
Oslavou.

Olomouck˘ kraj se opût stal hlavním
organizátorem a koordinátorem. Rad-
ní vyhovûli Ïádosti hejtmana Olomouc-
kého kraje o spoluúãast, se kterou se
obrátil na starosty zainteresovan˘ch
mûst. Finanãní prostfiedky budou pou-
Ïity na vybudování a provoz expozice
Olomouckého kraje. Její celkové ná-
klady budou ãinit 1.100 tisíc korun.

Mezinárodní veletrh REGIONTOUR
je jedinou akcí tohoto rozsahu, kde se
jednotlivá mûsta, obce, mikroregiony
a dal‰í subjekty ãinné v cestovním ru-
chu mají moÏnost prezentovat v rám-
ci turistick˘ch oblastí za‰títûn˘ch
krajem za pfiispûní âeské centrály ce-
stovního ruchu Praha.

·af

Náv‰tûva ministra obrany
Karla Kühnla v Pfierovû

Poãítat v blízkém ãasovém horizon-
tu se zmûnou tohoto rozhodnutí není
reálné. Vrtulníková jednotka v Bocho-
fii by mohla b˘t zachránûna pouze
v pfiípadû, pokud vláda zmûní systém
financování, kter˘ by pfiinesl do ar-
mádního rozpoãtu místo ‰krtÛ naopak
nalití penûz.

·af

Vedle dal‰ích mûst v âeské republice i Pfierov poskytl finanãní pomoc Tatrám po-
niãen˘m pfiírodním Ïivlem v listopadu. Radnice vyãlenila ze svého rozpoãtu jako pe-
nûÏit˘ dar ãástku 50 tisíc korun. Na posledním jednání zastupitelstva 9. prosince
pfievzal symbolick˘ ‰ek na tuto ãástku zástupce mûsta Vysoké Tatry Adrian Janíãko.

foto Jan âep

Prezentace mûst Lipníka nad Beãvou a Pfierova na Regiontouru 2004

SdruÏení âeská katolická charita vyhlásilo na leden 2005
jiÏ pát˘ roãník Tfiíkrálové sbírky. V Pfierovû a okolních obcích
se sbírka bude konat tradiãnû v blízkosti svátku Tfií králÛ.

Tfiíkrálová sbírka 2005

V samotném Pfierovû vyjdou koled-
níci do ulic ve ãtvrtek 6. ledna a v ne-
dûli 9. ledna 2005. Skupinky kolední-
kÛ budou vybaveny zapeãetûnou
pokladniãkou s logem katolické cha-
rity, prÛkazkou s identifikaãním ãís-
lem a vÏdy alespoÀ jeden z koledníkÛ
bude star‰í 15 let.

V˘tûÏek Tfiíkrálové sbírky 2005 bu-
de pouÏit na pofiízení dal‰ích kom-

penzaãních pomÛcek pro klienty Cha-
ritní o‰etfiovatelské a peãovatelské
sluÏby a na pfiímou pomoc lidem
v nouzi u nás i v zahraniãí.

Vûfiíme, Ïe i Tfiíkrálová sbírka 2005
bude projevem dobré vÛle pomáhat li-
dem v tísni. Dûkujeme v‰em, kdo se na
sbírce podílejí, i v‰em, ktefií nám sv˘-
mi dary umoÏÀují pomáhat lidem, kte-
fií pomoc potfiebují.

Skupinka koledníkÛ v loÀském roceUzávûrka pfií‰tího ãísla je ve ãtvrtek 13. ledna 2005

V˘zva
Radní mûsta jsou si vûdomi

mimofiádné situace a dÛsled-
kÛ, které nastaly ve Vysok˘ch
Tatrách po pfiírodní katastro-
fû, a proto vyz˘vají obãany na-
‰eho mûsta k poskytnutí fi-
nanãní pomoci, kterou lze
uãinit pfiíspûvkem na ãíslo
úãtu 193968930/0300 (byl
zfiízen pro tento úãel v âSOB
Praha) nebo odesláním
SMS s textem DMS TATRY
na ãíslo 87777. K tarifní ce-
nû bude pfiipoãtena ãástka ve
v˘‰i 30 Kã + DPH, z toho po-
stiÏené Tatry obdrÏí 27 Kã.

Do budoucna nejdÛleÏitûj-
‰í formou pomoci ze strany
obãanÛ mûsta Pfierova a oko-
lí bude v zachování pfiíznû
Tatrám jako náv‰tûvníkÛ
a obdivovatelÛ jejich pfiírod-
ních krás. Zástupce mûsta Vysoké Tatry A. Janíãko (foto J. âep)
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„Vût‰ina investiã-
ních akcí plánova-
n˘ch na rok 2004
je uÏ hotova, zko-

laudována a pfiedána do uÏívání,
nûkteré jsou tûsnû pfied dokonãením.
Nejv˘znamnûj‰í a co do finanãního
rozsahu byla nejvût‰í akcí stavba by-
tového domu na nábfieÏí Protifa‰istic-
k˘ch bojovníkÛ. Tato akce v hodnotû 75
milionÛ korun je jiÏ zkolaudována, fi-
nanãní problémy díky jednání zastu-
pitelstva v listopadu 2004 zaÏehnány
a uÏivatelé domu se do nûj jiÏ pfied le-
to‰ními Vánocemi zaãali stûhovat.
Z dal‰ích finanãnû nároãnûj‰ích akcí
bych jmenoval realizaci ‰kolního hfii‰-
tû pfii Základní ‰kole Velká DláÏka. Vel-
mi uÏiteãnou akcí bylo vybudování
cyklistické stezky do Kozlovic, oprava
komunikace ulice Hlavní v Újezdci
a plynofikace lokality Kfiivá,“ vyjme-
noval nûkteré z vût‰ích investiãních ak-
cí zastupitel a pfiedseda investiãní ko-
mise Ing. Václav Zatloukal. 

„O dokonãení I. etapy regenerace
panelového sídli‰tû Pfiedmostí pod-
robnû informoval v minulém ãísle
Ing. Franti‰ek Zlámal. Její celkové ná-
klady pfiesahují ãástku 10 milionÛ ko-
run, z toho 6 miliónÛ získá mûsto zpût

A jaké jsou priority na rok 2005? Mezi investiãní
akce, které se dostaly na ãelní místo Ïebfiíãku, patfií:
■ pokraãovat s pfiípravou Domova dÛchodcÛ
■ realizovat rekonstrukci kfiiÏovatky na ulici Jateãní a nábfieÏí Protifa‰istick˘ch

bojovníkÛ
■ pokraãovat v revitalizaci západní strany námûstí T. G. Masaryka a Îerotínova

námûstí
■ pokraãovat v programu regenerace a revitalizace sídli‰tû Pfiedmostí
■ pfiipravit k realizaci vodovody a kanalizace v místních ãástech Penãice a âekynû
■ pokraãovat ve v˘stavbû v ulici Jateãní a nábfi.. Protifa‰istick˘ch bojovníkÛ
■ realizovat rekonstrukci autobusového nádraÏí v Pfierovû
■ spolupofiádat a podpofiit Pfierovsk˘ jazzov˘ festival Pfierov 2005
■ pokraãovat v rekonstrukcích ‰kolních hfii‰È
■ pokraãovat v programu regenerace a revitalizace zámku v Pfierovû
■ pokraãovat v budování cyklistick˘ch stezek

Informuje zastupitel a pfiedseda
investiãní komise Ing. Václav Zatloukal

Informuje pfiedseda komise pro vefiejn˘
pofiádek a bezpeãnost Ing. Jaroslav Pokrupa

od Ministerstva pro místní rozvoj ja-
ko dotaci. Pfií‰tí rok bychom chtûli vy-
uÏít znovu tohoto programu, je‰tû v‰ak
nejsou pfiesnû známy podmínky zís-
kávání tûchto dotací. Odbor rozvoje jiÏ
má pfiipraveny dvû investiãní akce,
které se t˘kají regenerace Pfiedmostí,
a to jeho centrální ãásti a dolní ãásti
ulice Hranické. ZároveÀ se pfiipravují
ve spolupráci s obãanskou poradní ko-
misí pro regeneraci Pfiedmostí dal‰í
etapy, které budou v dal‰ích letech ná-
sledovat,“ sdûlil k této velké investiãní
akci Václav Zatloukal.

„V˘znamnou investiãní akcí, která
byla zahájena v roce 2004, jsou sta-
vební úpravy objektu Palackého 25. Ty
sice budou kryty z rozpoãtu mûsta Pfie-
rova ãástkou pfies 10 miliónÛ korun,
ale po schválení státního rozpoãtu
pfiedpokládáme stoprocentní dotaci od
státu. Po rekonstrukci bude budova
slouÏit potfiebám vysoké ‰koly. Nedo-
konãenou investiãní akcí je rekon-
strukce pfierovského zámku. V roce
2004 byl objekt staticky zaji‰Èován,
mûnil se krov budovy a krytina na
nûm. Dále bude rekonstrukce budovy
pokraãovat novou fasádou a v˘mûnou
oken,“ zmínil se o dal‰ích investiãních
akcích, které pfiesáhnou do roku 2005.

„Mezi deseti ãleny
komise jsou zastu-
pitelé mûsta, peda-
gogiãtí pracovníci,

soukromí podnikatelé, zástupci Mûst-
ské policie, Policie âR a zástupci ná-
rodnostních men‰in. Komise se zab˘vá
problémy spojen˘mi s udrÏováním po-
fiádku na vefiejn˘ch místech, jako jsou
napfiíklad chodníky, parky, travnaté
plochy a jiné vefiejnosti pfiístupné plo-
chy. Vyjadfiuje se ke stavu a úpravám
vefiejn˘ch ploch a jejich udrÏování,
údrÏbû, opravám, rekonstrukcím a po-
dobnû. Zab˘vá se jak prevencí v oblas-
ti vefiejného pofiádku, tak reaguje i na
podnûty obãanÛ a firem.

Komise sleduje stav bezpeãnosti
osob na území mûsta Pfierova. Hodno-
tí i v˘kon a efektivitu práce stráÏníkÛ
Mûstské policie. Pravidelnû vyhodno-
cuje kriminalitu na území mûsta a po-
dává podnûty ke zlep‰ení bezpeãnost-
ní situace. Spolupracuje s policií âR
a bezpeãnostními agenturami pÛsobí-
cími v Pfierovû. V souvislosti s bezpeã-
ností osob sleduje úroveÀ zabezpeãení
v oblasti civilní ochrany, varovného
a informaãního systému a úroveÀ pro-
tipovodÀov˘ch opatfiení na území
mûsta,“ seznámil nás Ing. Jaroslav Po-
krupa s ãinností komise. Zajímalo nás,
na které problémy ãlenové komise za-
mûfiili svou pozornost v roce 2004.

„V roce 2004 jsme na sv˘ch jedná-
ních, kter˘ch se mimo jiné zúãastnili
i místostarostové mûsta, napfiíklad
Mgr. Elena Grambliãková a Mgr. Zde-
nûk Boháã, projednávali problémy,
které trápí obãany místních ãástí,“ in-
formoval nás Ing. Jaroslav Pokrupa. 

„Dále se komise zamûfiila na udrÏo-
vání pofiádku a bezpeãnost v problé-
mov˘ch lokalitách, jako je napfiíklad
ulice Husova, ·kodova a Kojetínská.
Komise projednávala i návrh nové
vyhlá‰ky mûsta Pfierova o ãistotû
a ochranû vefiejné zelenû,“ sdûlil Jaro-
slav Pokrupa a seznámil nás s tím, na
co se zamûfií komise v roce 2005.

„Opût budeme vûnovat zv˘‰enou po-
zornost dodrÏování pofiádku v problé-
mov˘ch lokalitách. Chceme také práci
komise více prezentovat v mediích. Po-
chopitelnû se budeme vracet ke kon-
trole fie‰ení podnûtÛ obãanÛ z míst-
ních ãástí. Svou pozornost zamûfiíme
na stav vefiejného osvûtlení ve mûstû
a stav chodníkÛ v zimním období.
Hned s nástupem jara budeme sledo-
vat pfiípadnou devastaci travnat˘ch
ploch a chceme apelovat na vût‰í po-
fiádkumilovnost majitelÛ psÛ,“ postû-
Ïoval si Jaroslav Pokrupa na poãetnou
skupinu milovníkÛ psÛ, ktefií se pfies
ve‰kerou stávající osvûtu nemají k to-
mu, aby odstraÀovali exkrementy sv˘ch
psích kamarádÛ.

·af

Nové hfii‰tû pfii Z· Velká DláÏka foto Antonín Krejãífi

Z práce komisí zfiízen˘ch pfii Radû mûsta Pfierova

V˘zva obãanÛm v pfiípadû nespokojenosti
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)

Z· Hranická - Pfiedmostí * Z· a M· Pod skalkou - Pfiedmostí
Z· Svisle * Z· Velká DláÏka * Z· BoÏeny Nûmcové * Z· Trávník
Z· Îelatovská * Z· U tenisu * Z· Za ml˘nem (v objektu b˘valé

M· Sokolská 26) * Soukromá Z· Máchova

K zahájení povinné ‰kolní docházky se do 1. tfiíd základních ‰kol povinnû zapi-
sují dûti, které do 31. 8. 2005 dovr‰í ‰esti let. PoÏádá-li o to zákonn˘ zástupce dítû-
te, lze ve stejném termínu zapsat i dûti, které jsou tûlesnû i du‰evnû pfiimûfienû vy-
spûlé a dosáhnou ‰estého roku vûku do 31. 12. 2005. Zákonní zástupci dûtí, kter˘m
byl v roce 2004 odloÏen zaãátek povinné ‰kolní docházky o jeden rok, budou kon-
taktovat fieditelství základní ‰koly, které o odkladu rozhodlo.

Rozhodnutí o odkladu povinné ‰kolní docházky vydává fieditel základní ‰koly, kde by-
lo dítû u zápisu, a to na základû písemné Ïádosti zákonného zástupce dítûte a po pfied-
loÏení doporuãení pfiíslu‰ného ‰kolského poradenského zafiízení a odborného lékafie.

Zákonní zástupci dítûte mají ze zákona právo volby ‰koly. Do základních ‰kol fie-
ditelé pfiednostnû zafiazují dûti, které mají trval˘ pobyt ve spádovém obvodu ‰koly.
O pfiijetí dítûte k základnímu vzdûlávání vydává fieditel základní ‰koly správní roz-
hodnutí. Krajsk˘ úfiad Olomouckého kraje rozhoduje o odvoláních proti tomuto roz-
hodnutí 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 obãanského prÛ-

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

ZÁPIS
DùTÍ

do 1. roãníku základních ‰kol v Pfierovû
v úter˘ 1. února 2005 a ve stfiedu 2. února
2005 od 14 do 18 hodin
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Nov˘ skromnûj‰í zámûr by se moh-
lo podafiit realizovat pfii rozpoãtu zhru-
ba 120 milionÛ korun, zatímco pfied-
chozí plán na rekonstrukci hotelu Fit
byl vyhodnocen na ãástku kolem 200
milionÛ korun.

„Po dohodû s odbory sociálním
a rozvoje jsme slevili z nûkter˘ch po-
ÏadavkÛ. VyuÏili jsme také situace,
která nutí pfierovskou nemocnici
k opravám v˘vafiovny, roz‰ífiení její

Jednou z nejv˘znamnûj‰ích investic
stále zÛstává vybudování domova dÛchodcÛ

Kalendárium

„JestliÏe v roce 1970 podíl obyvatel
ve vûku nad 65 let v populaci ve
správním obvodu obce s roz‰ífienou
pÛsobností Pfierov ãinil 12 %, tak na
poãátku leto‰ního roku dosáhl 15 %.
Lidé se doÏívají vy‰‰ího vûku. Zkva-
litnila se lékafiská péãe, mnozí lidé
zmûnili stravovací návyky, více pe-
ãují o své zdraví, coÏ v‰e pfiispívá ke
zlep‰ení kondice i ve vy‰‰ím vûku,“
sdûlila Ing. Mária Dvofiáková z âeské-
ho statistického úfiadu v Olomouci.

Radní Pfierova se opût vrací k pÛvodní variantû vybudování
domova dÛchodcÛ pfiestavbou b˘valé základní ‰koly v Optické
ulici. Pfiedchozí plán, podle kterého mûl domov dÛchodcÛ vznik-
nout v komplexu hotelu Fit, padl vinou toho, Ïe Ministerstvo
práce a sociálních vûcí odmítlo kvÛli ‰etfiení protikorupãní sluÏ-
by kriminální policie poskytnout pÛvodnû slíbené dotace.

SeniorÛ bude pfiib˘vat, vûková struktura obyvatel je totiÏ
dána v˘vojem porodnosti a úmrtnosti. Zatímco podíly dûtí ve
vûku 0-14 let meziroãnû klesají, tak podíly obyvatel vy‰‰ích
vûkov˘ch skupin vzrÛstají.

kapacity, a díky malé vzájemné vzdá-
lenosti obou budov, nebude problém
obûdy z nemocnice dováÏet.

Zredukovali jsme rovnûÏ poãet plá-
novan˘ch míst. Místo pÛvodních ‰e-
desáti lÛÏek pro mobilní obãany
a stejného poãtu pro imobilní podle
finanãnû ménû nároãného projektu se
poãítá pouze s 80 lÛÏky. Poãet za-
mûstnancÛ klesne z pÛvodních 90 na
polovinu. V objektu neplánujeme

prádelnu, su‰árnu, mandlovnu, Ïe-
hlírnu a dílnu, pouze v pfiíruãní po-
dobû - podstatná ãást sluÏeb bude za-
ji‰Èována mimo domov dÛchodcÛ.
Místo pÛvodních ‰esti garáÏí bude
v objektu pouze jedna. S tûmito zá-
sadnûj‰ími úpravami se dostáváme
na ãástku tûsnû nad jeden milion ko-
run, která nám dává nadûji na zís-
kání státní dotace. Samozfiejmû Ïe
zadáme vypracování projektu pro re-
alizaci aÏ pfii jistotû získání této do-
tace,“ zdÛraznil Ing. Jifií Lajtoch.

BohuÏel Pfierov je jedním z nûkoli-
ka mála mûst v na‰í republice, které
nemají domov dÛchodcÛ, pfiestoÏe pra-
covnice odboru sociálních vûcí v lednu
2004 evidovali 345 Ïádostí o umístûní.

·af

„V Pfierovû na 100 dûtí do 15 let pfii-
padá 95 seniorÛ ve vûku nad 65 let.
Z níÏe uvedené tabulky je patrné, jak
strm˘ bude nárÛst poãtu osob v dÛ-
chodovém vûku nejen ve mûstû Pfierov,
ale v celém správním obvodu obce
s roz‰ífienou pÛsobností. V˘poãty jsou
provedeny z jednolet˘ch vûkov˘ch sku-
pin obyvatel, které mûly na území
mûsta Pfierova a obcí s roz‰ífienou pÛ-
sobností Pfierov trval˘ pobyt k datu
31. 12. 2003,“ vysvûtlila M. Dvofiáková.

„Dle údajÛ Krajského úfiadu v Olo-
mouci byla ve ‰kolním roce 2003/2004
kapacita matefisk˘ch ‰kol ve mûstû
Pfierov vyuÏita ze 70 % a kapacita zá-
kladních ‰kol z 83 %. Poãet ‰kolákÛ se
bude v následn˘ch letech vlivem po-
klesu porodnosti sniÏovat, a tak se dá
oãekávat redukce tûchto zafiízení.

Na rozdíl od zafiízení pro pfied-
‰koláky a ‰koláky jsou kapacity za-
fiízení pro seniory vyuÏity na 100 %
a vzhledem k demografickému v˘vo-
ji se o tato zafiízení dá pfiedpokládat
stále vût‰í zájem,“ informovala nás
Mária Dvofiáková z âeského statistic-
kého úfiadu v Olomouci.

·af

1. 1. 1910 - pfied 95
lety se narodil v Bo-
sonohách na Br-
nûnsku Jindfiich
âoupek, uãitel, v le-
tech 1945-48 okres-
ní osvûtov˘ inspek-
tor. Od roku 1936 pÛsobil v Pfierovû, kde
byl organizátorem lyÏafisk˘ch zájezdÛ,
dûtsk˘ch divadelních pfiedstavení a au-
torem fiady pfiíspûvkÛ publikovan˘ch
v Novém Pfierovsku. Zemfiel 7. 8. 1993
v Pfierovû.

4. 1. 1845 - pfied 160 lety se narodil
v Bochofii Franti‰ek Skácelík, MUDr.,
kter˘ od roku 1871 pÛsobil jako praktic-
k˘ lékafi v Pfierovû. V letech 1883-1889
byl starostou mûsta Pfierova, byl pfiedse-
dou ãtenáfiského spolku, v letech 1891 aÏ
1918 pÛsobil jako pfiedseda správní rady
akciového pivovaru, pracoval ve v˘boru
záloÏny. Zemfiel 12. 5. 1926 v Pfierovû.

5. 1. 1925 - pfied 80 lety zemfiel v Pfiero-
vû Antonín Teliãka, uãitel, vlastivûdn˘

pracovník, archeo-
log a zakladatel ar-
cheologického od-
dûlení pfierovského
muzea. V Pfierovû
pÛsobil od r. 1922,
sedmnáct let byl

pfiedsedou okresní uãitelské jednoty Ko-
mensk˘ a ve‰ker˘ svÛj voln˘ ãas vûnoval
sbírání a hledání star˘ch památek. Na-
rodil se 29. 4. 1866 v Nûmãicích n. H.

7. 1. 1895 - pfied 110 lety se narodil ve
Zdounkách u KromûfiíÏe Josef Havrá-
nek, fieditel b˘valé firmy ZORA v Pfiero-
vû. Byl ãinn˘ i v jezdeckém oddílu. Zem-
fiel 4. 10. 1989 ve ·ternberku. 

9. 1. 1895 - pfied 110 lety se narodil ve
·tramberku Arno‰t Paus, první vedou-
cí Okresního archivu v Pfierovû, dlouho-
let˘ archiváfi a kronikáfi Pfierubu. Zem-
fiel 1. 5. 1969 v Pfierovû.

17. 1. 1890 - pfied 115 lety zemfiel v Kro-
mûfiíÏi Jan Kozánek, JUDr., advokát
a notáfi. V letech 1845-1849 pÛsobil
v Opavû, od roku 1851 Ïil trvale v Kro-
mûfiíÏi, kde byl vÛdãí osobností národní-
ho a kulturního Ïivota, podílel se na
vzniku regionálních spolkÛ. Spolu
s Franti‰kem Skopalíkem zaloÏil v roce
1867 První rolnick˘ akciov˘ cukrovar na
Moravû, téhoÏ roku byl zvolen poslan-
cem moravského zemského snûmu a ve
funkci setrval aÏ do své smrti. Narodil se
21. 6. 1819 v Pfierovû.

27. 1. 1945 - pfied 60 lety zemfiel v kon-
centraãním tábofie ve Fürstengrube
u Katovic Gideon Klein, pianista, autor
smyãcov˘ch kvartet a dal‰ích dûl. Naro-
dil se 6. 12. 1919 v Pfierovû.

29. 1. 1840 - pfied 165 lety se narodila
v Podolí u Uherského Hradi‰tû Josefina
âernochová, vlastenka a ‰tûdrá podpo-
rovatelka národních, kulturních a soci-
álních snah. Mládí proÏila v Pfierovû.
Zemfiela 3. 1. 1902 v âernotínû u Hranic.

pfiipravila Vûra Fi‰mistrová

A jaké jsou stávající pfiedstavy na vybudování
domova dÛchodcÛ v Pfierovû?

V˘voj poãtu seniorÛ nad 65 let (2003-2010) vypočteno z jednoletých věkových skupin

PfiibliÏn˘ poãet seniorÛ2) NárÛst poãtu osob

20031) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ve vûku (65+)

2010/2003 v %

ORP Pfierov 12 232 13 069 13 975 14 915 15 943 17 047 18 217 19 315 58

mûsto Pfierov 6511 6984 7512 8067 8658 9320 10 005 10 663 64

1) Stav k 31. 12. 2003      2) obyvatelstvo nad 65 let vûku

Kapacita a poãty osob v sociálních zafiízeních pro seniory

Domy Poãet bytÛ Domovy  Poãet osob Domov - Poãet osob
s peãovatel. v domech dÛchodcÛ v domovech penzion pro v domovû - pens.

sluÏbou s peã. sluÏbou dÛchodcÛ dÛchodce pro dÛchodce

ORP Pfierov 19 465 3 453 1 154

mûsto Pfierov 7 217 - - 1 154

Zdroj: Krajsk˘ úfiad Olomouc (stav ke konci roku 2003)
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VáÏení a milí ãtenáfii,

v sedmém kole soutûÏe byl vylosován z tûch, ktefií správnû
odpovûdûli na otázku z prosincového ãísla Pfierovsk˘ch listÛ,
Vlastimil Mlãoch, ul. Optiky 2699/12, Pfierov, kterému blaho-
pfiejeme!

V‰em, ktefií se chtûjí zúãastnit soutûÏe pfiipomínáme, Ïe své od-
povûdi spoleãnû s adresou zasílejte vÏdy do 10. dne daného mûsí-
ce na adresu Redakce Pfierovské listy, Mûstsk˘ úfiad, námûstí
T. G. Masaryka 2, 750 00 Pfierov nebo na e-mailovou adresu eva.saf-
rankova@mu-prerov.cz, pfiípadnû vhoìte do schránky pfiipravené
v Mûstském informaãním centru v Kratochvílovû ulici. Na obálku
pfiipi‰te heslo SOU-
TùÎ. Ze správn˘ch
odpovûdí vylosujeme
kaÏd˘ mûsíc jednoho
v˘herce, kter˘ od nás
obdrÏí kniÏní publi-
kaci. Jméno v˘herce
zvefiejníme v pfií‰tím
ãísle Pfierovsk˘ch lis-

SoutûÏ Poznáte, co je na fotografii?

• SoutûÏ se vypisuje pro tyto
kategorie:
1. fasáda novostavby
2. fasáda rekonstrukce
a novû i
3. fasáda panelového domu

Kategorie fasáda novostavby a fasá-
da rekonstrukce zahrnují fasády ob-

jektÛ obãanské vybavenosti, obytn˘ch
domÛ, rodinn˘ch domÛ, prÛmyslov˘ch
budov. Kategorie fasáda panelového
domu zahrnuje v˘hradnû obytné domy
postavené panelovou technologií. Ví-
tûzné dílo v kaÏdé kategorii získá oce-

• Dílo mÛÏe b˘t pfiihlá‰eno pouze je-
denkrát.

• Nejv˘‰e hodnocenému dílu bude
udûlen titul „Fasáda roku“, kter˘ bu-
de moci b˘t udûlen pouze jednomu
z pfiihlá‰en˘ch dûl v udíleném roce.

nûní ve v˘‰i 50.000 Kã. Spolu s penûÏ-
ní ãástkou vítûz obdrÏí i kovovou des-
ku, kterou je moÏno na fasádu umístit.

• Do soutûÏe je moÏno pfiihlásit i díla,
na které byla poskytnuta dotace
mûsta z „Programu podpory obnovy
exteriéru objektÛ postaven˘ch na
území mûsta Pfierova“.

Ostatní kvalitní návrhy mohou b˘t
ocenûny odmûnou nebo ãestn˘m
uznáním, o kter˘ch rozhodne porota.

• Pfiihlá‰ku podává vlastník objektu
na Mûstsk˘ úfiad, odbor rozvoje,
pracovi‰tû architektury a urbanis-
mu, a to do 15. února následující-
ho roku po vyhlá‰ení.

• Vyhlá‰ení soutûÏe bude vÏdy mini-
málnû mûsíc pfied odevzdáním pfiihlá-
‰ek do soutûÏe, a to prostfiednictvím
úfiedních desek Mûsta Pfierova, in-
ternetov˘ch stránek mûsta Pfierova
(www.mu-prerov.cz - Aktuality a dû-
ní ve mûstû), Kabelové televize Pfie-
rov a.s., Nového Pfierovska a Pfierov-
sk˘ch listÛ.

Obsah pfiihlá‰ky
• název domu s oznaãením:

N - novostavba
R - rekonstrukce
P - panelov˘ dÛm

• místo domu (ulice, ã.p., ã.o.)
• vlastník objektu, adresa, telefon
• autor (projektant)
• dodavatel díla
• kopie kolaudaãního protokolu

(ohlá‰ení stavby)
• barevná fotografie skuteãného sta-

vu z ãelního pohledu velikosti
18 x 12,5 cm popfi. architektonick˘
návrh s barevn˘m fie‰ením (u re-
konstruovan˘ch objektÛ fotografie
stavu pfied rekonstrukcí)

Posouzení soutûÏního díla
Posouzení provede soutûÏní porota

jmenovaná Radou mûsta Pfierova. Po-
souzení pfiihlá‰en˘ch dûl bude vÏdy
nejpozdûji do 31. 3. následujícího ro-

Do soutûÏe je moÏno pfiihlásit fasádu objektÛ situovan˘ch
ve správním obvodu mûsta Pfierova, která je souãástí fiádnû
ukonãené a zkolaudované stavby v roce 2004.

Podmínky 2. roãníku soutûÏe o fasádu roku

Vítûzná fasáda z roku 2004

Fasády nûkter˘ch domÛ pfiímo na námûstí T. G. Masaryka nejsou pûknou vizitkou
na‰eho mûsta. foto Antonín Krejãífi

ku po vyhlá‰ení. Toto datum je také
nejpozdûj‰ím datem pro vyhlá‰ení v˘-
sledkÛ soutûÏe.

Porota má v˘hradní právo nenavrh-
nout udûlení titulu „Fasáda roku“
usoudí-li, Ïe Ïádné pfiihlá‰ené i jinak
vybrané dílo nesplÀuje kvalitní poÏa-
davky. Stejnou pravomoc mÛÏe porota
uplatnit i u odmûn a ãestn˘ch uznání.

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

Platnost soutûÏních podmínek
Tyto soutûÏní podmínky mají plat-

nost pro soutûÏní roãník 2004 a násle-
dující, pokud nebude rozhodnuto jinak.

Odbor rozvoje, pracovi‰tû
architektury a urbanismu

Dne‰ní úkol zní: Poznáte na snímku
z 20. let 20. století, o které
pfierovské námûstí jde?

tÛ. V˘hru si mÛÏete vyzvednout v redak-
ci po pfiedchozí telefonické domluvû -
tel. 581 268 451, 724 015 273.

SoutûÏní fotografie z minulého ãís-
la zachycuje budovu V˘zkumné orni-
tologické stanice se sochou Svûtlu‰ky

v popfiedí. S realizací projektu, kter˘ vy-
pracoval Ing. architekt H. Friesing, se
zaãalo na pozemku mezi parkem Mi-
chalov a Beãvou v roce 1937. âlenové or-
nitologického spolku povûfiili stavbou fir-
mu F. Volfa, která ji dokonãila jiÏ
v následujícím roce 1938.

➤
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Do‰lo ke zv˘‰ení pohodlí pfiicháze-
jících obãanÛ. Urãitû vítají, Ïe neãe-
kají ve frontû a nemusejí se dohadovat
o pofiadí. Vyfiízení obãanského a fiidiã-
ského prÛkazu, cestovních dokladÛ,
zaevidování motorového vozidla se sta-
lo mnohem pfiíjemnûj‰í záleÏitostí,
která uÏ není zdrojem stresu a zby-
teãnû dlouh˘m ztracen˘m ãasem. Dí-
ky samoobsluÏnému a vyvolávacímu
zafiízení do‰lo ke zrychlení obsluhy
a dlouhodobá statistika ukazuje, Ïe se
podstatnû zkrátila prÛmûrná doba ãe-
kání. Pofiízení tohoto zafiízení splnilo
svÛj úãel. Pracuje spolehlivû jiÏ déle
neÏ rok a asi nikdo by se nechtûl vra-
cet do minulosti poznamenané ãeká-
ním ve frontách.
Zavede mûstsk˘ úfiad stejné zafiízení
i na pracovních úsecích, které se na-
cházejí v dal‰ích budovách?

Zafiízení se hodí tam, kde pfiichází
nahodile velké mnoÏství klientÛ a je-
jich obslouÏení není pfiíli‰ ãasovû ná-
roãné, z tohoto dÛvodu bylo zprovoz-
nûno na pracovi‰ti EMOS. V souãasné
dobû se zvaÏuje jeho instalace na od-
boru sociálních dávek. Je zavedeno
s úspûchem na odboru sociálních dá-
vek v Havlíãkovû Brodû a chválí jej jak
obãané, tak i obsluhující úfiedníci. Na
rozdíl od Havlíãkova Brodu v‰ak ne-
jsme ve vlastní budovû a to znesnad-
Àuje rozhodnutí o nasazení. Zafiízení

se nehodí napfiíklad na stavební úfiad
nebo odbor Ïivotního prostfiedí, kde
jsou jednání pomûrnû dlouhá a obãan
je vût‰inou zván nebo objednán.

Dochází pfiesto k situacím, Ïe si pfii-
jde vyfiizovat své záleÏitosti vût‰í po-
ãet lidí najednou a ãekací doba se
protáhne?

Do‰lo k velkému zkrácení ãekacích
dob pro sluÏby poskytované na námûs-
tí T. G. Masaryka v budovû EMOSu.
Pfiesto nûkdy pfiijde více klientÛ na-
prosto náhodnû. Abychom tomu do ur-

ãité míry pfiede‰li, poskytujeme infor-
maci, kolik lidí v dané dobû ãeká na
obslouÏení. Pfierov má jako jedno
z mála mûst v republice na sv˘ch in-
ternetov˘ch stránkách www.mu-pre-
rov.cz nastavenu moÏnost podívat se
v sekci Elektronická obsluha obãanÛ
v nabídce Zji‰tûní stavu obsluhy kli-
entÛ, jak˘ je stav obsluhy, kolik obãa-
nÛ ãeká právû nyní na obslouÏení a ja-
k˘ je pfiedpokládan˘ ãas ãekání právû

pfiíchozího u kaÏdé ãinnosti. Obrazov-
ka se aktualizuje kaÏdé 2 minuty.
Znaãné mnoÏství obãanÛ tyto infor-
mace vyuÏívá k rozhodnutí, zda jít na
úfiad dnes nebo jin˘ den.
Jak má postupovat ten, kdo si svÛj
ãas plánuje a nechce, nebo nemÛÏe,
ãekat 15 aÏ 20 minut, neÏ na nûj pfii-
jde fiada?

I na tyto obãany se myslelo. Zde
jsme museli nasadit pÛvodní fie‰ení.
KdyÏ jsme zjistili, Ïe nûkteré úfiady na
objednávání klientÛ nabírali nové pra-
covníky a ve stejné dobû Pfierov poãet
úfiedníkÛ sniÏoval, museli jsme hledat
netradiãní fie‰ení. Nasadili jsme proto
také jako prokazatelnû první v repub-
lice internetov˘ samoobsluÏn˘ objed-
návací systém.

Pro vybrané sluÏby poskytované na
pracovi‰ti nacházejícím se v budovû
EMOSu je nastavena moÏnost objed-
nat se na stránkách mûsta www.mu-
prerov.cz v sekci Elektronická obslu-
ha obãanÛ na poÏadovan˘ pfiesn˘ den
a hodinu. K tomu lze vyuÏít bûÏného
pfiístupu na internet nebo i informaã-
ní kiosky, které se nacházejí ve vesti-
bulu nádraÏí âD, vstupní hale Mûst-
ského úfiadu na Bratrské 34 a v hale
pracovi‰tû EMOS.

Program pro objednávání po inter-
netu nabídne moÏnost vybrat si poÏa-
dovanou ãinnost z je‰tû voln˘ch dnÛ
a ãasÛ. Objednat se lze nejdfiíve na ná-
sledující den a maximálnû 60 dní do-
pfiedu. Po objednání program vydá
PIN, kter˘ si obãan zapí‰e, vytiskne,
nebo nechá zaslat na svou e-mailovou
adresu zároveÀ s pokyny, jaké náleÏi-
tosti jsou tfieba k obslouÏení. KdyÏ ob-
ãan pfiijde na úfiad, zadá do vyvoláva-
cího zafiízení PIN, je mu vydán lístek
a je okamÏitû pozván k obslouÏení.
V souãasné dobû se objednává osm aÏ
deset klientÛ dennû a dá se pfiedpo-
kládat, Ïe tento poãet bude neustále
stoupat.

Eva ·afránková

Snahou radnice je rychlej‰í obslouÏení obãanÛ
Mûstsk˘ úfiad ve snaze urychlit obsluhu obãanÛ zavedl na

jafie roku 2003 tak zvané vyvolávací zafiízení pro své praco-
vi‰tû EMOS na námûstí T. G. Masaryka. Na to, jak se osvûd-
ãilo, jsme se zeptali Ing. Milo‰e Adama, vedoucího oddûlení
informatiky.

„Mûfiení odhalila, Ïe vÛbec nejlep-
‰í vzduch v âeské republice d˘chají
lidé na Jesenicku. Naopak ovzdu‰í
nad Pfierovskem patfií mezi ty nej-
hor‰í v zemi - obsah ‰kodlivin je zde
patnáctkrát vy‰‰í neÏ na opaãném
konci kraje.“ Tato informace je dolo-
Ïena tabulkou srovnávající pût b˘va-
l˘ch okresních mûst kraje podle sta-
tistick˘ch koeficientÛ vztahujících se
blíÏe nepopsan˘m zpÛsobem k oxidu
sifiiãitému a dusíku.

Domníváme se, Ïe takto presento-
vané informace mohou skuteãnou si-
tuaci pfiinejmen‰ím ponûkud zkreslo-
vat, a proto bychom se k nim rádi
v nûkolika bodech vyjádfiili.

Z oficiálních údajÛ z celostátní sítû

automatizovaného imisního monito-
ringu, provozované âesk˘m hydrome-
teorologick˘m ústavem, je mimo jiné
patrné, Ïe:
• v˘voj koncentrací v‰ech sledova-

n˘ch ‰kodlivin od roku 1994 je ve
„stfiedomoravsk˘ch“ mûstech Olo-
mouci, Prostûjovû a Pfierovû velmi
podobn˘

• prÛmûrné roãní koncentrace SO2

a NO2 byly vÏdy a ve v‰ech tfiech
mûstech hluboko pod stanoven˘mi
limity

• nejproblematiãtûj‰í se pro v‰echna
srovnávaná mûsta jeví koncentrace
polétavého prachu (frakce PM10),
která trvale vzrÛstá od roku 2000,
pfiiãemÏ Olomouc i Pfierov roãní

imisní limit v roce 2003 pfiekroãily.
Prostûjov se zatím pohybuje tûsnû
pod úrovní stanoveného limitu.

O obsahu ‰kodlivin obsaÏen˘ch
v ovzdu‰í, tedy tûch, které d˘cháme,
vypovídají právû údaje o jejich kon-
centracích, nikoliv v ãlánku pouÏité
statistické koeficienty. Tyto údaje jsou
vefiejnû pfiístupné na internetov˘ch
stránkách âHMÚ. Pro informaci uvá-
díme pfiehled roãních aritmetick˘ch
prÛmûrÛ koncentrací za rok 2003 ve
vybran˘ch mûstech Olomouckého kra-
je (koncentrace jsou uvedeny v mik-
rogramech na metr krychlov˘) - viz ta-
bulka u tohoto ãlánku.

Je zfiejmé, Ïe má-li Pfierov problém
se stavem ovzdu‰í, dÛvodem je prach
a nikoliv ãlánkem zmiÀované oxidy sí-
ry a dusíku. Zv˘‰ené koncentrace pra-
chu také byly dÛvodem pro zafiazení
mûsta Pfierova mezi tzv. oblasti se

zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í (podobnû
jako Olomouc a desítky dal‰ích mûst
na‰í republiky). Proto mûsto Pfierov
v souãasné dobû vypracovává Program
ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í, kter˘ by
mûl odhalit hlavní pfiíãiny zhor‰eného
stavu a stanovit opatfiení k nápravû.
JiÏ nyní je v‰ak zfiejmé, Ïe pfiíãinou ne-
bude existence dálnice, jak bylo uve-
deno v ãlánku MF DNES, ale naopak
její absence.

Mûstsk˘ úfiad Pfierov,
odbor Ïivotního prostfiedí

V regionální pfiíloze deníku MF DNES ze dne 29. listopadu
jsme se v ãlánku nazvaném Jak se Ïije v Olomouckém kraji?
mohli pod titulkem NejhÛfi se d˘chá PfierovanÛm mj. doãíst:

Co opravdu d˘chají Pfierované
SO2 NO2 PM10

JESENÍK 5,9 9,6 23,1

OLOMOUC 7,8 24,2 47,6

PROSTùJOV 7,4 27,4 39,3

P¤EROV 10,0 23,9 44,6

Imisní limit 50,0 40,0 40,0



LEDEN 2005 11

Rodaãka z místní ãásti Kozlovice,
vystudovala pfierovské gymnázium, ve
studiu pokraãovala na lékafiské fa-
kultû v Olomouci a v ãervenci 1953
nastoupila do zamûstnání v pfierovské
nemocnici. Nejprve nûkolik mûsícÛ
pracovala na interním oddûlení a po-
tom aÏ do svého dÛchodu byla za-
mûstnána jako lékafika v oddûlení u‰ní,
nosní, krãní. Ve v˘konu lékafiského
povolání pokraãovala i v dobû, kdy
získala nárok na starobní dÛchod a se
sv˘m posledním pacientem se roz-
louãila teprve loni v létû jako zastu-
pující lékafika v ordinaci
MUDr. Vávrové. Nyní se dok-
torka ·imanská ve svém
pfierovském bytû zotavuje po
operaci kyãle. Pfiedtím nûko-
lik t˘dnÛ po operaci trávila
u svého syna v Pavlovicích
a v lázních Jevíãko.

Paní doktorko, oficiálním
odÛvodnûním pfiidûlení to-
hoto vyznamenání je va‰e
celoÏivotní práce v pfierov-
ském zdravotnictví a aktiv-
ní podíl na ãinnosti orgánÛ
místní samosprávy po roce
1989. Jak to vidíte vy sa-
ma?

Myslím si, Ïe cenu jsem
nedostala za práci ve zdra-
votnictví, protoÏe jsem byla
jen obyãejn˘ ambulantní
doktor a v mém oboru pracu-
jí lidé, ktefií toho udûlali víc a mají vût-
‰í zásluhy. Domnívám se, Ïe cena mi
byla udûlena spí‰ za moji práci v mûst-
ském zastupitelstvu po roce 1989.
Mezi pfierovsk˘mi starousedlíky jste
v‰ak nejen známou, ale také uzná-
vanou lékafikou.

Samozfiejmû jsem svou práci neod-
b˘vala a terénním a ambulantním
doktorem jsem byla jen proto, Ïe jsem
mûla pût dûtí. Pfiedev‰ím o nû jsem se
starala a nemohla pom˘‰let na nûjaké
vedoucí místo.
VraÈme se tedy k zásluhám, za které
jste, podle va‰eho mínûní, byla letos
ocenûna. Co vás vedlo k tomu, Ïe jste
se hned po devûtaosmdesátém roce
naplno zapojila do vefiejného Ïivota?

Pfiedev‰ím to, Ïe se mi tatínek v pa-
desát˘ch letech nevrátil z komunis-
tického vûzení a nechci, aby se tato
doba opakovala. AngaÏovala jsem se
nejprve v Konfederaci politick˘ch vûz-

ÀÛ. V prvních polistopadov˘ch volbách
jsem byla poÏádána Klubem AngaÏo-
van˘ch nestraníkÛ, abych kandidova-
la za jejich stranu. Byla jsem zvolena
do mûstského zastupitelstva a praco-
vala v komisi pro mûstské památky
a potom v komisi zdravotnické. O jiné
vy‰‰í funkce jsem vzhledem ke svému
vûku nemûla zájem.
Zmínila jste se o tragickém osudu
svého otce v padesát˘ch letech. Je-
ho pfiípad nebyl v tehdej‰í dobû oje-
dinûl˘. Odsouzen˘ch rolníkÛ bylo
v té dobû i v Kozlovicích více. O je-

nost. ZároveÀ byl odsouzen ke ztrátû
ve‰kerého majetku, zbaven obãansk˘ch
práv a byl mu zakázán pobyt v Kozlovi-
cích na dobu deseti let. Stejn˘m sou-
dem byl odsouzen i mÛj bratr Josef Ne-
vtípil. Tfii roky byl ve vojenské sluÏbû
a potom osm rokÛ vûznûn v Jáchymo-
vû. Tfii roky proto, Ïe MNV Kozlovice se
vyslovilo, Ïe bratr je v obci neÏádoucí.
Je‰tû k vy‰‰ímu trestu byl odsouzen
mÛj ‰vagr Alois Jemelka. Jednání sou-
du bylo vefiejné a konalo se v Mûstském
domû. Vysoké tresty byly vyneseny pro-
to, aby odradily ostatní rolníky od vy-
stupování ze zemûdûlsk˘ch druÏstev.
Tatínek zemfiel v Leopoldovû 12. dubna
1959. Nemohli jsme si pfievézt ani jeho
ostatky. Z ostatních, ktefií vûznûní pfie-
Ïili, Ïije jiÏ jen mÛj bratr. V‰em vûznû-
n˘m jsem pro nû nebo jejich pfiíbuzné

z Pfierova neodejdu, protoÏe zde mám
maminku a sestru, které mnû pomá-
hají s v˘chovou dûtí. Já jsem mimo pár
t˘dnÛ matefiské dovolené pfii kaÏdém
dítûti stále pracovala a aÏ do dÛchodu
nebyla v pracovní neschopnosti, i kdyÏ
ve‰keré cesty po svém obvodu jsem
absolvovala na kole. V dobû, kdy otec
byl vûznûn, a s ním dal‰í pfiíbuzní, mû
nikdo kvÛli této záleÏitosti hrubû ne-
oslovil. Jen jednou jsem se dozvûdûla,
Ïe kdyÏ vedení tehdej‰ích odborÛ dá-
valo zamûstnancÛm stokorunov˘ pfiís-
pûvek k VánocÛm, ozval se jeden
z m˘ch kolegÛ, abych tuto ãástku do-
stala i já. Byl v‰ak odbyt slovy, Ïe „agi-
tuje pro kulaky“.
Pomûrnû dlouhou dobu, s urãit˘mi
pfiestávkami aÏ do minulého roku,
jste pracovala na oddûlení u‰ní, nos-
ní, krãní ve stejné nemocnici. K ja-
k˘m zmûnám za uvedenou dobu zde
do‰lo?

K velk˘m. Dfiív jsem byla na ambu-
lantní ãást celého Pfierova sama. Dnes
dûlá tuto práci ‰est lékafiÛ a pfiitom
Pfierov ‰estkrát nevzrostl. Zlep‰ila se
proto péãe o pacienty. Dnes lze ope-
racemi pacientÛm ãásteãnû vracet
sluch, coÏ dfiíve neb˘valo. Pfii zánûtu
nosních dutin se pouÏívají lep‰í meto-
dy, neÏ tomu bylo dfiív. Zlep‰ila se hlav-
nû operativa.
Kromû toho, Ïe jste se angaÏovala
pro vefiejnost, jak jinak revoluce
v roce 1989 zmûnila vá‰ Ïivot?

Teì po operaci se vût‰inou drÏím
doma a jak se fiíká, jsem ráda, Ïe
jsem ráda. Zaãátkem devadesát˘ch
let jsem v‰ak hodnû cestovala. Sice
jen autobusem a s batÛÏkem na zá-
dech, ale projezdila jsem toho dost.
Byla jsem ve Skandinávii, ·v˘carsku,
Francii, Anglii i jinde. Nejvíce se mi
líbila Skandinávie, kde je krásná kra-
jina, ãist˘ vzduch a lidé Ïijí v pûk-
n˘ch domcích, které nejsou natûsná-
ny na sebe.
Nedávno jsme vzpomínali patnácté
v˘roãí sametové revoluce. Splnila va-
‰e oãekávání?

Myslela jsem, Ïe to nyní bude tro-
chu lep‰í a lidé nahofie budou víc
hledût na nás obãany, neÏ hrabat pro
sebe...

Miroslav Rozko‰n˘

Mezi devíti ocenûn˘mi, ktefií 28. fiíjna 2004 pfievzali z ru-
kou starosty mûsta Jindfiicha Valoucha cenu mûsta Medaili
J. A. Komenského, byla také osmasedmdesátiletá lékafika
BoÏena ·imanská.

foto Jan âep

MUDr. BoÏena ·imanská: Byla jsem jen obyãejná lékafika
Rozhovor s MUDr. BoÏenou ·imanskou, drÏitelkou Medaile J. A. Komenského

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

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

Slevy za opakování
stejného inzerátu
poãet zvefiejnûní sleva

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

jich Ïivotû toho v‰ak bylo dosud má-
lo publikováno. âtenáfie by urãitû za-
jímali podrobnosti...

V dubnu 1955 bylo v Kozlovicích zat-
ãeno sedm rolníkÛ. DÛvodem byl jejich
organizovan˘ v˘stup z Jednotného ze-
mûdûlského druÏstva. Mezi nimi byl
i mÛj tatínek. V kvûtnu téhoÏ roku v‰ak
byl amnestován, protoÏe mûl více neÏ
‰edesát let. Po v˘mûnû soudcÛ a pro-
kurátora byl v‰ak znovu zatãen a je‰tû
téhoÏ roku odsouzen ke dvanácti letÛm
vûzení - za sabotáÏ a protistátní ãin-

vyfiizovala po listopadu 1989 potfiebné
doklady k rehabilitaci.
Vefiejné mínûní bylo v padesát˘ch le-
tech natolik zmanipulované, Ïe ne
v‰ichni se k rodinám nespravedlivû
odsouzen˘ch chovali alespoÀ slu‰nû.
Jak to bylo ve va‰em pfiípadû?

V dobû konání soudu jsem jiÏ pra-
covala jako lékafika v nemocnici a lidi
na mû hledûli ‰patnû. Tenkrát mû fie-
ditelství vybídlo, abych ode‰la z Pfie-
rova a zaãala pracovat ve Velk˘ch Lo-
sinách. Odpovûdûla jsem, Ïe rozhodnû
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Od maliãka mám rád barvy, pofiád
jsem zkou‰el nûco kreslit, obkreslovat,
ale hodnû i vym˘‰let. Nejvíce mû láka-
ly vodovky, kdy se barvy rozpíjely v roz-
manité smûsice obrazÛ. Rád vzpomí-
nám na kreslení ve ‰kolce ve Staré Vsi
i ve ‰kole v ¤íkovicích, kde jsem proÏil
zaãátky svého dûtství.

V roce 1973 jsme se pfiestûhovali do
Pfierova do ulice Kratochvílovy naproti

PasáÏe a já zaãal chodit do základní
‰koly v Palackého ulici.

Záliba v kreslení a hfie s barvami mû
neopustily ani v následujících letech
a kdyÏ se mi naskytla pfiíleÏitost pra-
covat jako umûleck˘ malífi v olomouc-
kém divadle Oldfiicha Stibora, bral
jsem to jako jeden ze sv˘ch dal‰ích spl-
nûn˘ch snÛ. Malování kulis mnû pfiiná-
‰elo uspokojení. VÏdycky jsem byl zví-
dav˘ a chtûl poznávat nûco nového,
proto jsem zaãal dálkovû studovat na
stavební ‰kole v Ostravû, kde jsem zís-
kal dal‰í podnûty ke své pozdûj‰í sa-
mostatné v˘tvarné práci.
Pfierované vás znají pfiedev‰ím jako
autora kreslen˘ch vtipÛ, v posled-
ních letech mimo jiné pravidelnû zve-
fiejÀovan˘ch na stránkách Nového
Pfierovska. Jaké byly první pokusy
prosadit se mezi ostatními ’povola-
n˘mi‘?

Ke kreslení vtipÛ jsem se dostal dí-
ky soutûÏi Humorest 1988 v Hradci Krá-
lové. Své první kresby zamûfiené na hu-

mor jsem nabídl v témÏe roce redakci
Nového Pfierovska. Od tohoto roku pra-
videlnû spolupracujeme. PÛvodnû jsem
v‰ak do redakce pfii‰el s pfiáním zve-
fiejnit své básnû, ale pro tento Ïánr tam
nebylo místo, tak jsem nakreslil pár ak-
tuálních vûcí a ujaly se. VÛbec reagovat
na pestré stránky souãasného Ïivota mi
nedûlá problém. M˘m opakovan˘m pfiá-
ním je, aby se ãtenáfi situací, kterou

pfiedkládám kresbou, pobavil. I kdyÏ
mnohdy nejde o nic pfiíjemného, vÏdy
se snaÏím ji odlehãit a „zabalit“ do hu-
moru. 

Posílal jsem své kresby i do jin˘ch
novin a ãasopisÛ, napfiíklad do Morav-
skoslezského dne, tehdej‰í Nové svo-
body a dal‰ích. Ze zaãátku mi kresby
vraceli, ale ãasem jsem pravidelnû pub-
likoval a podílel se na oÏivení tûchto
periodik.

Od roku 1990 jsem ãlenem âeské
unie karikaturistÛ a mám tak moÏnost
získávat informace o nov˘ch soutûÏích
aÈ u nás, nebo i v zahraniãí. Za svÛj asi
nejvût‰í úspûch mohu povaÏovat úãast
ve finále Humorest v Hradci Králové
v roce 2004, kde jsem se dokázal pro-
sadit mezi 174 autory ze 33 zemí svûta.
Uspûl jsem s vtipem na téma Cesty
a Muzeum. Ve stejném roce jsem byl ús-
pû‰n˘ i v Nûmecku, kam jsem zaslal nû-
kolik vtipÛ do mezinárodní soutûÏe na
téma zahradnictví. Jedna kresba byla
vybrána do katalogu mezi nejzdafiilej‰í

práce. To samé se mi
povedlo i v belgickém
Knokke - Heistu.
Jak se zmûnily pod-
mínky pro va‰i práci
po roce 89? 

Po revoluci mohu
samozfiejmû svobod-
nûji pracovat a tvofiit.
Od roku 1993 jsem tak
fiíkajíc na volné noze. Kreslení se stalo
m˘m povoláním a humor se snaÏím
vtáhnout i do reklamní práce, kterou se
Ïivím. Zákazníkovi tak nabízím nûco no-
vého a zároveÀ originálního. Ve své tvor-
bû vûnuji urãit˘ prostor i dûtem, pro kte-
ré jsem nakreslil nûkolik omalovánek
a pracovních se‰itÛ, puzzlí, rád maluji

také pexesa.
Vy se ov‰em nevûnujete

’pouze‘ kreslení a malování...
UÏ na základní ‰kole jsem se
snaÏil své pocity vyjádfiit i slo-
vem a zaãal jsem psát sv˘m
prvním láskám ver‰e. Teprve
na vojnû ve Znojmû a hlavnû
po ní se mi v‰ak dafiilo v bás-
ních jasnûji vyjadfiovat svoje
pocity. Jako odreagování od
malování mnû hra se slovy
pfietrvala i do dospûlosti. V ro-
ce 2000 mi vy‰la první básnic-
ká sbírka s názvem Dûkuji za
Ïivot. Moje pfiedstava byla, Ïe
peníze vybrané prodejem této
knihy vûnuji na konto dûtské-
ho oddûlení pfierovské porod-
nice. V˘tûÏek z prodeje v‰ak
bohuÏel nebyl takov˘, jak
jsem doufal po zku‰enostech
z uspofiádání své kreslené v˘-
stavy v Prioru v roce 1993.

Tehdy jsem nechal upravit vyfiazen˘
dûtsk˘ inkubátor jako kasiãku, do kte-
ré lidé ve dnech tûsnû pfied Vánocemi
vloÏili nûco pfies 22.000 korun.

Druhá sbírka nazvaná Zmokly mi
ver‰e vy‰la na konci roku 2002. Bás-
nicky se zde poprvé projevila i moje
tehdy desetiletá dcera Nikola.

Zatím poslední kníÏka spatfiila svût-
lo svûta v roce 2003. Mûla pfiíznaãn˘
název vyti‰tûn˘ bíl˘mi písmeny na ãer-
ném obalu Veì mû ve tmû. V tomto ro-
ce zemfiel mÛj otec na leukémii, ne-
moc, se kterou tak dlouho vedl nerovn˘
boj… TakÏe sbírku jsem vûnoval právû
jemu.
âemu se vûnujete v poslední dobû?

V tûchto dnech jsem dokonãil pfií-
pravu své nové knihy Z vÛnû skofiice.
Naãasoval jsem si ji ke sv˘m narozeni-
nám. Kniha bude pfiedstavovat prÛfiez
mojí tvorbou. Vedle básní ãtenáfi pozná
moje malování a kreslení i v jin˘ch po-
dobách, s vyuÏitím zatím mnou nepo-
uÏívan˘ch malífisk˘ch technik. Nechci

opomenout podûkovat pfii této pfiíleÏi-
tosti v‰em tûm, ktefií umoÏnili vydání
této knihy.

Z vÛnû skofiice

Po babiãce zavonûla skofiice,
Vrátilo se mi najednou dûtství -
Jakoby oÏily
Fotky z krabice…

Z niãeho nic -
Z vÛnû…

Vloãka

Zastavila se vloãka
Na hranû,
Na r˘nû cizího domu - 

Vzal bych ji nejradûji do dlaní k sobû
domÛ…

(ver‰e ze sbírky Z vÛnû skofiice)

A úplnû na závûr - ãím vás va‰e prá-
ce obohacuje?

Práce mi pomáhá smazat kaÏdoden-
ní chmury a dokáÏe mû pohladit na du-
‰i. A doufám, Ïe nejen mû. O tom by to
asi mûlo b˘t, abychom se více smáli,
a klidnû i sami sobû.

Díky své tvorbû se setkávám se zají-
mav˘mi a chytr˘mi lidmi, namátkou
bych jmenoval tfieba herce pana Jose-
fa Vinkláfie, v˘tvarníka a herce Milo‰e
Nesvadbu, kreslífie a zpûváka Honzu Vy-
ãítala.

Pokud jde o setkání s Milo‰em Ne-
svadbou, je to Pan kreslífi a vÏdycky si
vzpomenu na to, jak jsem jako dítû hl-
tal jeho nápady u ãernobílé televize.
Dnes on proãítá moje básnû a spolu
o nich debatujeme. Na konci roku si
posíláme novoroãenky, kter˘ch si velmi
cením a dokonce jsem si je nechal za-
rámovat.

Podûkovala jsem Lubomíru Dostá-
lovi za pfiíjemné povídání v pfiedvá-
noãním ãase. âtenáfie chci upozornit,
Ïe v‰echny jeho kníÏky básní najdete
v knihovnách po celém okrese. Jeho
nejãerstvûj‰í se v nich objeví uÏ v prv-
ních mûsících pfií‰tího roku. Snad je‰-
tû pro doplnûní - na podzim Lubomíru
Dostálovi vy‰el nov˘ stolní kalendáfi
na rok 2005. Nese název Láska a Lu-
bomír Dostál.

Eva ·afránková

Pfierovsk˘ kreslífi Lubomír Dostál v lednu oslaví své ãtyfii-
cáté narozeniny. Vefiejnosti je znám˘ pfiedev‰ím sv˘mi kresle-
n˘mi vtipy, uÏ ménû se lidem dostaly do rukou jeho kníÏky ver-
‰Û. Nejen o tûchto jeho zálibách jsem si s ním povídala
zaãátkem prosince, kdyÏ jsem se probírala jeho kreslen˘mi vti-
py a obdivovala autorovu invenci...

Rozhovor s Lubomírem Dostálem

Mám nápadÛ nejménû na dva Ïivoty
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Informace a platba
Pavel Neãesan˘, Velká DláÏka 1, Pfierov 750 00

mobil 606 437 701, tel. 581 735 244

Zahájení
6. ledna 2005

sál:
klub SME Pfierov

v 19.30 hodin
cena 1.750 Kã

za pár

Taneãní kurzy
pro dospûlé

➤ Mûsto Pfierov VYHLA·UJE V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ

Pfiedmût v˘bûrového fiízení:
Úplatn˘ pfievod ãástí pozemku p. ã. 30/7 ost. pl. , nyní novû oznaãen˘ch dle geometric-
kého plánu ã. 485-19/2004 jako pozemky p.ã. 30/36 ost. pl. o v˘mûfie 18 m2 a p.ã. 30/37
ost. pl. o v˘mûfie 18 m 2 v‰e v k.ú. Pfiedmostí.

Vyhla‰ovaná cena: min. 4.140 Kã/1 pozemek
Úãastnick˘ poplatek: 2.000 Kã
Jeho úhrada mÛÏe b˘t provedena
v pokladnû MûÚ Pfierov (Bratrská
34, námûstí T. G. Masaryka 16,
Smetanova 7), bezhotovostním
pfievodem na úãet Mûsta Pfierova
ã. 19-1884482379/0800, variabilní
symbol 2329 0750 03 nebo po‰-
tovní poukázkou. 
Uzávûrka podání pfiihlá‰ek - na-
bídek: 6. ledna 2005 do 11 hod.
Pfiihlá‰ka a zapeãetûná obálka
musí b˘t viditelnû oznaãena -
„V˘bûrové fiízení (pfievod pozem-
ku pro v˘stavbu garáÏe)“, jinak
nebude do v˘bûrového fiízení za-
fiazena.

BliÏ‰í informace, Pravidla, Podání pfiihlá‰ek: Mûstsk˘ úfiad Pfierov, Odbor právní,
Bratrská 34, 751 52 Pfierov, Jitka Vacková, tel. 581 268 122, e-mail jitka.vackova@mu-
prerov.cz, 1. patro, kanceláfi ã. 33 a www.mu-prerov.cz, sekce elektronická v˘vûska,
podsekce „V˘bûrová fiízení na pfievod nemovitostí Mûsta Pfierova“.

➤ Mûsto Pfierov VYHLA·UJE V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ

Pfiedmût v˘bûrového fiízení - úplatn˘ pfievod:
- objektu bydlení ã.p. 93, pfiíslu‰ného k ãásti obce Pfierov II - Pfiedmostí na pozemku

p.ã. st. 104 a pozemku p.ã. st. 104 zast. pl. a nádvofií o v˘mûfie 658 m2,
- objektu bydlení ã.p. 204, pfiíslu‰ného k ãásti obce Pfierov II - Pfiedmostí na pozemku

p.ã. st. 195 a pozemku p.ã. st. 195 zast. pl. a nádvofií o v˘mûfie 478 m2, v‰e v k.ú. Pfied-
mostí, (b˘valá „stará“ Základní ‰kola v Pfiedmostí)

V˘bûrová fiízení
Prohlídka nemovitosti (na místû samém): 17. prosince 2004, v 9 hod.
Uzávûrka podání pfiihlá‰ek - nabídek: 6. ledna 2005, do 11 hod.
BliÏ‰í informace, Pravidla pro konání v˘bûrového fiízení, Podání pfiihlá‰ek:
Mûstsk˘ úfiad Pfierov, Odbor právní, Bratrská 34 - 1. poschodí, 751 52 Pfierov, Ivana Po-
chylová, kanceláfi ã. 27, tel. 581 268 121, e-mail: ivana.pochylova@mu-prerov.cz,
www.mu-prerov.cz, Elektronická v˘vûska/V˘bûrová fiízení na pfievod nemovitostí ve
vlastnictví Mûsta Pfierova.

➤ Mûsto Pfierov VYHLA·UJE V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ

Pfiedmût v˘bûrového fiízení:
Úplatn˘ pfievod dvou ãástí pozemku p.ã. 4643 zahrada v k.ú. Pfierov, kaÏd˘ o v˘mûfie
cca 900 m2 na v˘stavbu dvou rodinn˘ch domkÛ (velikost ãástí pozemku bude upfies-
nûna geometrick˘m plánem). Pozemek je situován v ulici Za Ml˘nem, v blízkosti res-
taurace Kormorán.

Vyhla‰ovaná cena: se nestanovuje

Úãastnick˘ poplatek: 2.000 Kã
Jeho úhrada mÛÏe b˘t provedena v po-
kladnû MûÚ Pfierov (Bratrská 34, námûstí
T. G. Masaryka 16, Smetanova 7), bezhoto-
vostním pfievodem na úãet Mûsta Pfierova
ã. 19-1884482379/0800, variabilní symbol
2329 0750 03 nebo po‰tovní poukázkou.

Uzávûrka podání pfiihlá‰ek - nabídek:
6. ledna 2005, do 11 hod.
Pfiihlá‰ka a zapeãetûná obálka musí b˘t vi-
ditelnû oznaãena - „V˘bûrové fiízení (v˘-
stavba RD)“, jinak nebude do v˘bûrového
fiízení zafiazena.

BliÏ‰í informace, Pravidla, Podání pfii-
hlá‰ek: Mûstsk˘ úfiad Pfierov, Odbor práv-
ní, Bratrská 34, 751 52 Pfierov - Zdenûk
Kadlec, 1. patro, kanceláfi ã. 33, tel. 581
268 124, e-mail: zdenek.kadlec@mu-pre-
rov.cz a www.mu-prerov.cz, sekce elektronická v˘vûska, podsekce „V˘bûrová fiízení na
pfievod nemovitostí Mûsta Pfierova“.
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Zeptali jsme se...

„V roce 2004 do-
‰lo ke zv˘‰ené in-
tenzitû prací na
regeneraci pfie-
rovského zámku.
Bylo postaveno
le‰ení, provedlo
se statické zaji‰-

tûní naru‰ené budovy a byla odstra-
nûna omítka, a tak obnaÏeny vnitfiní
a vnûj‰í stûny, které nám z ãásti do-
kreslují stavební v˘voj této pfierovské
dominanty se v‰emi zvlá‰tnostmi.

Od poloviny roku byla postupnû
realizována oprava vadného krovu,
vymûnila se stfie‰ní krytina a byly
obnoveny komíny. V‰e probíhalo za
plného provozu Muzea Komenského
i smífilivého postoje muzejníkÛ
i obyvatel Horního námûstí, neboÈ
pra‰nost, zvlá‰tû v letním období, by-
la znaãná,“ ve struãnosti zrekapitulo-
val provedené práce Franti‰ek H˘bl.

„V prÛbûhu oprav do‰lo v dÛsled-
ku prudk˘ch lijákÛ k zateãení stropu
v druhém poschodí zámku, a tak by-
la nutná likvidace entomologické
sbírky. Její reinstalace bude prove-
dena aÏ po úplném vysu‰ení stûn
a stropÛ v roce 2005. Nejsem spokojen

s barvou stfiechy, která nekorespon-
duje s vûÏní krytinou. V pÛvodním
návrhu akademického architekta
Ing. Jifiího Malého, vítûze soutûÏe na
rekonstrukci zámku z poloviny
90. let, byla ãerná bfiidlice a obnove-
ní ‰títÛ na severozápadní stûnû. Po-
ãítali jsme s vyuÏitím pÛdních pro-
stor pro v˘stavní galerii a galerii
v˘tvarn˘ch umûlcÛ Pfierova a stfie-
domoravského regionu,“ posteskl si
nad neuskuteãnûn˘mi plány fieditel
muzea Franti‰ek H˘bl.

„V roce 2005 se uvaÏuje o v˘mûnû
oken a provedení nové omítky. To
v‰ak bude vyÏadovat nûkolikamilio-
nové finanãní náklady. Na otázku,
zda se najdou v mûstské pokladnû,
odpovím takto - pfierovské Muzeum
Komenského by si to zaslouÏilo, ne-
boÈ podle posledního prÛzkumu Ná-
rodního informaãního a poradního
stfiediska pro kulturu v Praze nejen
poãtem expozic, kulturních akcí, ja-
ko jsou v˘stavy, koncerty, divadelní
pfiedstavení a pfiedná‰ky, ale i ná-
v‰tûvností se fiadí z 541 obdobn˘ch
zafiízení do první desítky v âeské re-
publice,“ uzavfiel Franti‰ek H˘bl.

·af

1. 1. • Novoroãní v˘stup na âekyÀsk˘
kopec - 15 km, ved. A. Dvofiák, odchod
10.00 hod., sraz u Sokolovny
4. 1. • SchÛzka turistÛ, Vinary-Na Skal-
ce - ve 14 hod., odj, A13.15 hod. MHD ã. 2
nebo pû‰ky
6. 1. • Moraviãany - Lo‰tice - Li‰nice -
Mohelnice - 12 km, ved. Î. Zapletalová,
odj. 9.04 hod.
8. 1. • Zimní v˘stup na Helf‰t˘n -
10 km, ved. M. Kauer, odj. 8.06 hod.
8. 1. • Hranice-mûsto - Gabrielka -
Helf‰t˘n - Lipník n. Beãvou - 18 km,
ved. J. Sedláková, odj. 8.06 hod.
11. 1. • SchÛzka turistÛ - Kozlovice ve
14.00 hod., odj. A13.45 hod. nást. ã. 1
13. 1. • Pfierov - Újezdec - Horní Mo‰-
tûnice - Pfierov - 10 km, ved. V. Visnar,
odj. 9.00 hod., sraz u Hypernovy
15. 1. • Staré Mûsto - Jaro‰ov - KnûÏ-
pole - Bílovice - Nedachlebice - 17 km,
ved. J. ·vec, odj. 7.36 hod.
17. 1. • V˘roãní konference odboru v 15
hod. v zasedací síni OU Smetanova 7
20. 1. • Chropynû - Záfiiãí - Troubky -
Brodek u Pfi. - 18 km, ved. J. ·mehlík,
odj. 8.30 hod.
20. 1. • Hrubá Voda - Pohofiany - Sva-
t˘ Kopeãek - 12 km, ved. Î. Zapletalová,
odj. 8.02 hod.
22. 1. • Pfierov - Îernava - Îeravice - âeky-
nû - Vinary - Pfierov - 18 km, ved. J. ·vec,
odchod 8 hod., sraz u mostu Míru
26. 1. • Kostelec u Hole‰ova - Ro‰tûní
- Rymice - Hole‰ov - 16 km, ved. J. ·vec,
odj. A8.00 hod.
29. 1. • Bystfiice p. H. - Císafiská cesta
- Na ¤íce - Bystfiice p. H. - 12 km, ved.
M. Bráblíková, odj. 9.18 hod.

Reprezentaãní a stuÏkovací
plesy v Mûstském domû

1. 1. • 14. Novoroãní v˘stup na âekyÀ-
sk˘ kopec; setkání u památníku nad
Pfierovskou roklí 10-13.30; 10 km; L; ved.
J. Balcárek ml.; sraz sokolovna 9.45 hod.
8. 1. • 9. Vsacké vrchy; Bumbálka - So-
láÀ - RoÏnov; 32 km; ved. J. Machálek;
odj. bus 7.08; bûÏky 
15. 1. • 9. Host˘n - Troják - Lazy - Val.
Mezifiíãí; 38 km; ved. J. Balcárek ml.;
odj. vlak 6.05; bûÏky
22. 1. • 3. dálková jízda Pot‰tát-Pfierov;
Pot‰tát - Kozlov - pramen Odry - Velk˘
Újezd - Sobi‰ky - Pfierov; 32 km; vede
J. Balcárek ml.; odj. vlak 6.05; bûÏky 
29. 1. • Moravsk˘ Beroun - Jívová - Po-
hofiany - Svat˘ Kopeãek; 20 km; ved.
M. Bezdûk; odj. vlak 7.10; bûÏky
27. 1. - 1. 2. • LyÏafisk˘ pfiejezd Jizer-
sk˘ch hor - jednodenní trasy; 6 dní; ved.
J. Balcárek ml.; odj. vlak 5.23; bûÏky

1. 1. • Novoroãní v˘stup na âekyÀsk˘
kopec - setkání a v˘dej pamûtních listÛ
u památníku Na Îernové v dobû 10.00-
13.30 hod. KaÏd˘ úãastník si zpÛsob v˘-
stupu i délku trasy volí sám.
5. 1. • Procházka zimní Îebraãkou -
10 km, sraz v 9.30 hod. u sokolovny, vede
L. Poláková
8. 1. • Kunãice p. O. - Ondfiejník - Fr˘d-
lant n. O. - 10 km, odj. vlak 8.06 hod., ve-
de V. Vaculík
12. 1. • Bystfiice p. H. - Sv. Host˘n a zpût
- 12 km, odj. vlak 9.18 hod., vede L. Král
15. 1. • Konice - ·ubífiov - Skfiípov - Ko-
nice - 15 km, odj. vlak 6.03 hod., vede St.
Dostál
18. 1. • âlenská schÛze - lodûnice 17.00
hod., zájemci vítáni!
19. 1. • Prosenice - Radvanice - Buk -
Sobí‰ky - Vinary - Pfierov - 15 km, odj.
vlak 8.06 hod., vede Zd. Sladk˘
22. 1. • StráÏnice - Îerotín - Ml˘nky -
Vinohrady - PlÏe - Petrov - 16 km, odj.
vlak 7.28 hod., vede V. PavlÛ
26. 1. • Dfievohostice - Prusinovice -
Hole‰ov - 11 km, odj. bus 9.35 hod., ve-
de ing. V. Polidorová
29. 1. • Brodek - Kokory - Îeravice - Vi-
nary - Pfierov - 15 km, odj. vlak 9.04 hod.,
vede Vl. Wnuk

PhDr. Franti‰ka H˘bla, fieditele Muzea Komenského:
Jak pokraãuje rekonstrukce pfierovského zámku?

Pozvánka na koncert

Cílem tohoto vynikajícího hudebního
tûlesa je seznamovat posluchaãe se za-
pomenut˘mi a nyní novû objeven˘mi po-
klady barokní hudby skladatelÛ, jejichÏ
tvorba a pÛsobení vychází z olomoucké-
ho a pfierovského regionu.

Koncert pfiedstaví posluchaãÛm vyni-
kající díla, která oslavují pfiedev‰ím na-
rození dûÈátka v Betlémû. Zazní skladby
Josefa Puchmanna (1738-1794) a Josefa
Gureckého (1709-1769).

Umûleck˘ soubor MUSICA FIGURA-
LIS pod vedením pfierovského rodáka
MgA Marka âermáka se s úspûchem
v roce 2004 úãastnil fiady festivalÛ ba-
rokní hudby jak u nás, tak v zahraniãí
a rovnûÏ zaujal olomoucké publikum
v rámci tfií adventních koncertÛ pofiáda-
n˘ch v kapli BoÏího tûla jezuitského kon-
viktu v Olomouci, kde zaznûla hudba
z dûl kapelníkÛ olomouckého dómu
sv. Václava. (Car)

Chrámová hudba v provedení souboru MUSICA FIGURALIS
zazní na ukonãení církevních Vánoc dne 7. ledna 2005

v 19.30 hodin v chrámu sv. Vavfiince v Pfierovû

KâT SK P¤EROV
vysokohorská turistika

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

KLUB âESK¯CH TURISTÒ
odbor TJ Spartak Pfierov

❋ LEDEN 2005 ❋
7. 1. ve 20 hodin • Reprezentaãní a stuÏ-
kovací ples Gymnázia J. Blahoslava 
8. 1. ve 20 hodin • StuÏkovací ples 4.C
Stfiední zdravotnické ‰koly 
14. 1. ve 20 hodin • I. reprezentaãní
ples Policie âR Pfierov 
15. 1. ve 20 hodin • StuÏkovací ples
4.A Gymnázia Jakuba ·kody
21. 1. ve 20 hodin • Gymnázium J. Bla-
hoslava, stuÏkovací ples - tfiída oktáva
22. 1. ve 20 hod. • Reprezentaãní a stuÏ-
kovací ples Stfi. prÛmyslové ‰koly  
28. 1. ve 20 hodin • StuÏkovací ples
VIII.A Gymnázia Jakuba ·kody, 
29. 1. v 19 hod. • Reprezentaãní a stuÏ-
kovací ples Obchodní akademie 

❋ ÚNOR 2005 ❋
4. 2. ve 20 hod. • Reprezentaãní a stuÏ-
kovací ples Stfiední pedagogické ‰koly 
5. 2. ve 20 hodin • StuÏkovací ples 4.B
Gymnázia Jakuba ·kody
11. 2. ve 20 hodin • Ples chemikÛ Pre-
cheza a.s. Pfierov
12. 2. ve 20 hodin • Leteck˘ ples
18. 2. ve 20 hod. • Ples maturantÛ 4.C
SO· Ïivnostenské spoleãnû s nástav-
bou 2.E VO· Ïivnostenské
25. 2. ve 20 hod. • Reprezentaãní a stuÏ-
kovací ples VIII.B Gymnázia J. ·kody
26. 2. ve 20 hodin • Ples starosty
mûsta Pfierov 

❋ B¤EZEN 2005 ❋
4. 3. ve 20 hodin • XI. reprezentaãní
ples SO· a SOU Pfierov
5. 3. ve 20 hodin • Leteck˘ ples
12. 3. ve 20 hodin • Reprezentaãní ples
Nemocnice Pfierov, p.o.
18. 3. ve 20 hodin • Ples maturantÛ
IS·T Koufiilkova
19. 3. ve 20 hodin • VI. reprezentaãní
ples SK Pfierov

❋ DUBEN 2005 ❋
16. 4. ve 20.30 hodin • XII. reprezen-
taãní ples spoleãností Mûstsk˘ dÛm
s.r.o. & Vekotrans s.r.o. 
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MùSTSK¯ DÒM

Kulturní a sportovní servis

Pfiehled reprezentaãních a stuÏko-
vacích plesÛ v Mûstském domû najde-
te na stranû 14.
Pfiedprodej - vchod z námûstí TGM, pon-
dûlí aÏ pátek 9-18 hodin, telefon 581 217
596, 581 215 100

Budova pfierovského zámku
prosinec aÏ únor:

stálé expozice uzavfieny!

Moravská ornitologická stanice
otevírací doba v lednu:

pondûlí aÏ pátek 8-16 hodin

stálá expozice • Ptáci âeské repu-
bliky

MUZEUM KOMENSKÉHO

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

e-mail: dlazka@dlazka.cz

KOUPÁNÍ VEŘEJNOSTI NA PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 736 580

koupel, zábal, masáž,
perličková masáž

pondělí až pátek 7.00 -18.00

VÝJIMKY
sobota 1. 1. 2005
dětský bazén i 50 m bazén 13 - 18

sobota 15. 1. 2005
dětský bazén
i 50 m bazén 10 - 12, 13.30 - 19

sobota 22. 1. 2005
dětský bazén
i 50 m bazén 12 - 14, 18 - 20

úterý 4. a 11. 1. 2005
dětský bazén i 50 m bazén 18 - 21

sauna masáže
úterý 14-21 muži -

SAUNA ZIMNÍ STADION
tel. 581 201 268

LÁZNĚ BOCHOŘ
tel. 581 205 045

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

Pondělí zavřeno 6.30 - 7.30 13.30 - 15.00 11.30 - 13.00

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

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

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

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

Sobota 10 - 20 10 - 20

Neděle 10 - 18 10 - 18

Den sauna solárium, masáÏe, skot. stfiiky, perliãka rekondiãní stoly
Pondělí 15 - 21 společná jen v párech zavřeno 13.00 - 21.00

Úterý 14 - 20 ženy zavřeno 7.30 - 21.00

Středa 13 - 21 muži 12 - 20 i protiproud 13.00 - 21.00

Čtvrtek 15 - 20 ženy 12 - 20 i protiproud 13.00 - 21.00

Pátek 14 - 21 muži zavřeno 7.30 - 21.00

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

Neděle zavřeno zavřeno zavřeno

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

Výjimky: sobota 1. 1. 2005 - sauna zavřeno!

Výjimka: 1. 1. až 9. 1. 2005 - zavřeno

prosinec - únor: hrad uzavfien
sobota 8. 1. 2005 • Hrad tradiãnû
otevfien pro turistickou vefiejnost k za-
ãátku nového roku od 8 do 15 hodin (jed-
notné vstupné 10 Kã)

HRAD HELF·T¯N

Ve ãtvrtek 13. ledna v 16.30 hodin
se uskuteãní beseda s Mgr. Kristinou
Glacovou na téma Barokní marián-
ské sloupy na Hané. Pfiedná‰ka se ko-
ná v Korvínském domû.

KPVU

28. - 30. ledna
TOURISM EXPO 2005
Tradiãní a oblíben˘ olomouck˘ vele-

trh cestovního ruchu a vyuÏití volného
ãasu oÏiví prostory hlavního v˘stavnic-
kého pavilonu A ve Smetanov˘ch sa-
dech. Kromû pestré nabídky domácích
i zahraniãních dovolenkov˘ch destinací
je TOURISM EXPO i osobitou pfiehlídkou
turistick˘ch atrakcí stfiedomoravského
regionu s pozoruhodn˘mi památkami,
folklórem, tradicemi, zvyky i kulináfisk˘-
mi specialitami. Bohat˘ doprovodn˘ pro-
gram.

V¯STAVI·Tù FLORA

LOUTKOVÉ DIVADLO SOKOL P¤EROV

P¤EROVSK¯ KA·PÁREK

Keramické hrátky • kaÏd˘ pátek 14-18
hodin, kaÏdou sobotu 9-12 hodin
Atlasácká klubovna • kaÏdou stfiedu
14-16 hodin
Pohádkové pondûlí • 10 aÏ 11.30 hodin

SLUÎBY MùSTA P¤EROVA • LEDEN 2005

27. - 30. 1. • DlaÏka slaví 15 let
27.1. v 19.30 hod. • Karel Plíhal - kon-
cert v klubu Teplo
27. 1. v 19 hod. • Otevfiení V˘stava
DlaÏka & Komi‰ - fota z akcí & v˘tvar-
ná tvorba Toma Komínka (Pfierovanka -
v˘stavní centrum)
28. 1. v 20 hod. • âesk˘ ples - horní sál,
hospoda Sokolovna Pfierov, hraje FOUR
BESS pod vedením Pavla Mollina.
29. 1. od 14 do 16.30 • ·ibfiinky pro
dûti a pro rodiãe s dûtmi - ma‰karní ta-
neãní odpoledne pro dûti a jejich rodiãe
v klubu Teplo
29. 1. od 17 do 19 hod. • DlaÏka fórum
- diáky, projekce digifotek, diskuse...
v klubu Teplo
29. 1. v 20 hod. • MÀága a Îìorp - kon-
cert v klubu Teplo (po koncertû bude
moÏno zÛstat a posedût, pfiípadnû zahrát
na kytaru, zatanãit si...)
30. 1.  v 10 hod. • Nedûlní aktivity & dal-
‰í pfiekvapení! - klub DlaÏka, Palacké-
ho 1, Pfierov

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

2. 1. ve 14 hodin • ·tûdr˘ veãer - vá-
noãní pohádka. V pohádce dûti uvidí
Ka‰párka s dûdeãkem, ale také spoustou
zvífiátek. V‰echny bude doprovázet Mû-
síãek s hvûzdiãkami a zlá Meluzína, kte-
rá bude poraÏena hfiejivou lidskou lás-
kou. Pohádkou vás budou provázet
melodie nejkrásnûj‰ích vánoãních koled.

Letos se uskuteãní jiÏ 35. roãník Sil-
vestrovské show otuÏilcÛ a potápûãÛ,
ãlenÛ klubu Skorpen Pfierov. Pfiíznivci
této podívané se mohou sejít na lávce
u lodûnice poslední den v roce ve 14
hodin odpoledne. Celá akce je pojata
jako vzpomínka na Franti‰ka Venclov-
ského, známého pfiemoÏitele kanálu
La Manche.

Silvestrovská show otuÏilcÛ Silvestrovsk˘ bûh

Pozvánka na silvestrovské akce

Pofiadatelé TJ Spartak Pfierov zvou
v‰echny zájemce na Silvestrovsk˘ bûh,
kter˘ bude odstartován 31. 12. v 10 ho-
din u lávky U tenisu. Bude se soutûÏit
v kategoriích juniofii, muÏi, muÏi nad
40 let (veteráni) a Ïeny. Délka trati je
pfiibliÏnû 8 km. BûÏí se za kaÏdého po-
ãasí. Pfiihlá‰ky jsou pfiijímány nejpo-
zdûji do 9.30 na místû startu.

Zveme v‰echny ãleny na v˘roãní schÛzi âMOS - klu-
bu dÛchodcÛ (uãitelÛ), která se koná ve stfiedu
19. ledna 2005 ve ‰kolním klubu Z· J. A. Komen-

ského v Pfiedmostí. Vezmûte si prosím s sebou peníze na pfiíspûvky. Na setká-
ní obdrÏíte plán jednodenních zájezdÛ na rok 2005.

Pozvánka

19. 1. v 15 hodin se koná v zasedací místnosti interního oddûlení Nemocnice
s poliklinikou v Pfierovû pfiedná‰ka na téma PlísÀové postiÏení kÛÏe, koÏní ad-
nex (vlasy, nehty). Pfiedná‰í MUDr. Pavel Zíma.

Akademie 3. vûku

Uzávûrka pfií‰tího ãísla je
ve ãtvrtek 13. ledna 2005



1. - 5. 1. v 17.30 hod. • SNOWBOAR-
ëÁCI (âR, komedie).  Mrtvej snû-
hulák, dobrej snûhulák...  Rok co rok
trávili Vánoce s rodiãi a jejich otrav-
n˘mi rituály. A den co den snili
o sv˘ch nabu‰en˘ch Vánocích... Re-
Ïie: K. Janák. Hrají: L. Vondráãková,
V. Kotek, B. Seidlová, E. Geislerová,
J. Langmajer.
1. - 4. 1. ve 20 hod. • DANNYHO
PARËÁCI - OCEAN’S 12 (USA, kri-
mi/thriller, titulky, premiéra) Stanou
se Dannyho parÈáci nejvût‰ími esy,
nebo skonãí za mfiíÏemi? ReÏie:
S. Soderbergh. Hrají: G. Clooney,
B. Pitt, M. Damon, J. Roberts, C. Ze-
ta-Jones.
6. - 12. 1. v 17.30 hod. a 6. - 11. 1.
ve 20 hod. • HOREM PÁDEM (âR,
tragikomedie). Komedie, která vás
rozpláãe. Drama, které vás rozesmû-
je. ReÏie: J. Hfiebejk. Hrají: P. For-
man, J. Tfiíska, J. Macháãek, P. Li‰ka.
13. - 19. 1. v 17.30 hod. a 13. aÏ
18. 1. ve 20 hod. • KAME≈ÁK 3
(âR, komedie, premiéra). Znovu na
pár dnÛ v KameÀákovû. Dal‰í pokra-
ãování úspû‰né komedie ZdeÀka
Tro‰ky. Hrají: J. Paulová, V. Vydra,
J. Laufer, R. Genzer, M. Absolonová.
20. - 26. 1. v 17.30 hod. a 20. aÏ
25. 1. ve 20 hod. • ALEXANDER
VELIK¯ (USA, historické drama, ti-
tulky, premiéra). Velkolepá historic-
ká sága mapuje Ïivot i legendu jed-
né z nejv˘raznûj‰ích postav svûtové
historie, odváÏného a neúprosného
dobyvatele. Minulost a pfiítomnost se
stfietává v mozaice triumfÛ i porá-
Ïek, ve kter˘ch se promítají vzpo-
mínky z dûtství i AlexandrÛv vzestup
k moci. ReÏie a scénáfi: O. Stone.
Hrají: C. Farrell, A. Jolie, V. Kilmer,
A. Hopkins.
27. 1. - 2. 2. v 17.30 hod. • WIMB-
LEDON (USA, romantická komedie,
titulky, premiéra). Nová romantická
komedie od tvÛrcÛ Notting Hill, Lás-
ka nebeská a Deník Bridget Joneso-
vé se odehrává na tenisovém kurtu
bûhem turnaje ve Wimbledonu. Re-
Ïie: R. Loncraine. Hrají: P. Bettany,
K. Dunst, S. Neil, J. Favreau.
27. 1. - 1. 2. ve 20 hod. • ÎRALOK
V HLAVù (âR, dojemné a pozitivní
drama, premiéra). KaÏd˘ máme své-
ho Ïraloka. V hlavû... Formálnû origi-
nální, pÛsobiv˘ a pozitivní film pro
v‰echny generace. ReÏie: M. Pro-
cházková. Hrají: O. Kaiser, J. Krauso-
vá, J. Lábus, V. Îehrová, K. Leichtová.

5. 1. ve 20 hod. • âERNÁ KOâKA,
BÍL¯ KOCOUR (Francie/Nûmec-
ko/Jugoslávie, komedie, titulky, pre-
miéra). VÏdycky je ãas na skvûlé do-
vádûní. Stafiíci Grga a Zaria jsou pfiá-
telé od nepamûti. âtvrt století se ne-
vidûli, o to víc se tû‰í na setkání, jeÏ
se v‰ak odehraje za velmi pohnut˘ch
událostí, kter˘m jiné - neménû po-
hnuté události - pfiedcházejí... Ne-
pfietrÏit˘ tok událostí, my‰lenek,
pfiedstav, lidsk˘ch citÛ a bujarého
veselí, plynoucích v neutuchajícím
rytmu obrazÛ a umocnûn˘ch strhují-
cí hudbou. ReÏie: E. Kusturica. Hra-
jí: S. Todorovic, B. Katic, P. Makovic.

12. 1. ve 20 hod. • UTOPIE - NEJ-
VÍC LIDÍ ÎIJE V âÍNù (Norsko, ko-
medie, titulky, premiéra). Absurdní
komedie o maliãkostech a jejich ob-
rovsk˘ch dÛsledcích. Pfiekvapující
film vyprávûjící osm pfiíbûhÛ inspi-
rovan˘ch osmi politick˘mi stranami,
které napsalo ‰est scénáristÛ a na-
toãilo devût reÏisérÛ. Hrají: T. Hovik,
M. P. Jacobsen, S. Nordin.
19. 1. ve 20 hod. • DÒM Z PÍSKU
A MLHY (USA, drama, titulky, pre-
miéra). Nûkteré sny je nebezpeãné
uskuteãnit. Podle bestselleru A. Fu-
nuse natoãil reÏisér V. Perelman str-
hující psychologické drama. Hrají:
B. Kingsley, J. Connelly, R. Eldard.
26. 1. ve 20 hod. • LÁSKO MOJE,
KDE JSI? (Francie, hofiká komedie,
titulky, premiéra). Je krásná, je roz-
marná a hledá to, co kaÏdá Ïena:
ideálního muÏe! ReÏie: D. Kurys.
Hrají: S. Marceau, V. Perez, Ch. Ber-
ling, S. Alliel.

2. 1. v 15 hod. • POHÁDKOVÁ TA-
JEMSTVÍ II (âR) - pohádkové pás-
mo pro nejmen‰í diváky
9. 1. v 15 hod. • KRTKOVA DO-
BRODRUÎSTVÍ III (âR) - pohádko-
vé pásmo pro nejmen‰í diváky
16. 1. v 15 hod. • KRAKONO·OVY
POHÁDKY II (âR) - pohádkové pás-
mo pro nejmen‰í diváky
23. 1. v 15 hod. • BABIâKA VY-
PRÁVÍ POHÁDKU (âR) - pohádko-
vé pásmo pro nejmen‰í diváky
30. 1. v 15 hod. • BROUâKOVA
RODINA I (âR) - pohádkové pásmo 

telefon/fax: 581 202 216 • e-mail: hvezda@dokina.cz • net: www.dokina.cz/hvezda
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Galerie a v˘stavy

Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 22, tel. 581 216 111 

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

Pravidelné náv‰tûvníky
Domeãku potû‰í souborná
v˘stava stál˘ch autorÛ:
mohou obdivovat kerami-
ku Andreje DruÏince, ori-
ginální odûvy Jany Jak-
lové a Jany Kubínové,
malované hedvábí Hany
Münsterové, rozmanité
sklenûné v˘robky manÏe-
lÛ ·ikov˘ch a malované
vitráÏe ptáãkÛ, koãek a mo-
t˘lÛ Heleny Silberové.

Galerie Atrax pro vás v leto‰ním roce
pfiipravila opût zajímavé v˘stavy. V lednu
budeme pokraãovat soubornou v˘stavou
na‰ich pfiedních autorÛ. V˘znamnou ãást
této v˘stavy tvofií vût‰í kolekce na‰eho
známého a uznávaného sochafie Olbrama
Zoubka (nar. 1926). Olbram Zoubek ab-
solvoval Vysokou umûleckoprÛmyslovou
‰kolu v Praze r. 1952. Od tohoto roku vy-
stavuje v galeriích doma i v zahraniãí. Kro-
mû volné plastiky a reliéfÛ tvofií i plastiky
v architektufie. Velmi známé jsou jeho be-
tonové sochy v nadÏivotní velikosti, které
zdobí mnohá na‰e mûsta. Jeho práce jsou
inspirované zejména archaick˘m stfiedomofisk˘m figurativním sochafistvím. V gale-
rii Atrax mÛÏete vidût jeho reliéfy v kombinaci se zlatem, figurální plastiky a jeho ty-
pické otisky z reliéfÛ na ruãním papífie.

V mûsíci lednu bude provoz Minigalerie ãásteãnû omezen, pfiesto budete mít pfií-
leÏitost si prohlédnout mimo jiné obrazy Pavla Balouna, Vojtûcha Noska a Miro-
slava Rajského. PfieváÏnû se jedná o krajiny, které kaÏd˘ v˘tvarník zachycuje sv˘m
osobit˘m zpÛsobem. Velmi originální pojetí mÛÏete pozorovat na obrazech Pavla Ba-
louna, kter˘ se mimo krajiny zamûfiuje i na záti‰í.

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

V lednu bude v galerii pfiipravena v˘-
stava kreseb a grafiky od ãesk˘ch
a moravsk˘ch autorÛ. Malebné ves-
niãky a záti‰í ak. mal. Lubomíra Bar-
to‰e, romantické obrázky Soni Lebe-
dové, barevná litografie Vûry Ková-
fiové, grafika technikou „suchá jehla“
praÏsk˘ch autorÛ Evy Ha‰kové a Pet-
ra Melana, grafiky pfierovské autorky
Vûry Kotasové, litografie s motivy pfií-
rody Aleny ·lapákové (také motiv Pfie-
rova), kresby Petra Markulãeka, gra-
fiky a originály známého karikaturisty
a ilustrátora Václava Johanuse, po-
hádkovû barevná mûsta nûmeckého
autora ãeského pÛvodu s holandsk˘m
titulem Paul van den Berg Horáka
a v neposlední fiadû grafiky tiskafie a v˘-

tvarníka Franti‰ka KrÀávka. Vystaveny budou také originály stál˘ch autorÛ galerie,
zahradní keramika AÈky ·vestkové-Janeãkové a Dagmar Wykrentové, originální
‰perky, kabelky a módní doplÀky (koÏené pásky, hedvábné ‰átky).

Kino Hvûzda

Petr Markulãek „Prskavka“


