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Ve ãtvrtek 3. bfiezna v 17 hodin
se koná v budovû Z· Hranická
v Pfiedmostí v krytu CO (vchod
z ulice Sportovní) vefiejné shro-
máÏdûní.

Na programu bude dal‰í etapa
regenerace panelového sídli‰tû,
zámûr na vybudování obchodnû-
sportovního centra v objektu b˘-
valé kotelny. Pfiíchozí budou mít
pfiíleÏitost se vyjádfiit k návrhu na
vytvofiení komise pro místní ãást
Pfiedmostí.

PfiestoÏe v prvních bfieznov˘ch dnech, kdy se vám dostanou do
rukou Listy, bude moÏná ’úfiadovat‘ v ulicích mûsta je‰tû zima,
marná sláva - je tady první jarní mûsíc a s ním i Velikonoce...
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ZvaÏujete stavbu rodinného
domu? strana 5

foto archiv DDM Atlas

Podobnû jako uÏ fiadu pfiede‰l˘ch
let pfiipravili pracovníci Domu dûtí
a mládeÏe s pomocí studentÛ Stfiední

pedagogické ‰koly v Pfierovû Veliko-
noãní salon aneb vítání jara. „Jde
o akci, která se setkává s velk˘m záj-

mem ze strany ‰kol i vefiejnosti pfie-
rovského regionu. Stejnû jako kaÏd˘
rok i letos budou pro dûti pfiipraveny
v prostorách Domu dûtí a mládeÏe
takfieãené dílniãky, kde budou mít
malí náv‰tûvníci pfiíleÏitost vlast-
noruãnû si vyrobit svÛj perníãek,

Tradiãní velikonoãní salon hlásí jarní svátky Z OBSAHU âÍSLA

Dafií se stráÏníkÛm zaji‰Èovat
pofiádek ve mûstû? strana 8

Zastupitelé na svém únorovém za-
sedání schválili udûlení Ceny mûsta
Pfierova - medaili J. A. Komenského
Pavlu Dostálovi za pfiínos amatér-
skému divadelnictví mûsta Pfierova.
Cena bude Pavlu Dostálovi pfiedána
pfii pfiíleÏitosti zahájení leto‰ní se-
zony Divadla Dostavník 7. bfiezna
v Mûstském domû.

Cena mûsta Pfierova
pro Pavla Dostála

Rozhovor s Vladimírem ·kodou,
drÏitelem Ceny mûsta Pfierova

strana 6

Pozvánka
na vefiejné jednání

(pokraãování na stranû 5)

Na program regenerace panelového sídli‰tû v Pfiedmostí mûs-
to v bfieznu 2004 poÏádalo Ministerstvo pro místní rozvoj âR
o státní dotaci, kterou pro 1. etapu realizace získalo v plné v˘‰i.

Na sídli‰ti v Pfiedmostí vznikne nové námûstíãko

„UÏ na podzim se realizovaly v‰ech-
ny tfii dílãí stavby 1. etapy. Vzniklo
nov˘ch patnáct parkovacích míst
v okolí panelov˘ch domÛ na Hranic-
ké 25 a 27. V oblasti obytného území
panelov˘ch domÛ Hranická 2 aÏ 12
byl vybudován vycházkov˘ chodník,
hfii‰tû urãené nejmen‰ím dûtem
a hfii‰tû pro míãové hry. U bloku Hra-
nická 6-12 vznikly pfiedzahrádky. Sa-
mozfiejmû v‰echny tyto stavby byly
spojeny i s nákupem a instalací mo-
biliáfie, vefiejného osvûtlení, provede-

ním sadov˘ch úprav a pfiedláÏdûním
pfiilehl˘ch chodníkÛ. Tfietí akcí loÀ-
ské etapy bylo vybudování parku
u památného kamene v ulici Pod
Skalkou. Celkem bylo v loÀském roce
proinvestováno témûfi 10 milionÛ ko-
run, z toho tvofiila 6 milionÛ korun
dotace ze státního rozpoãtu. Na jafie
je‰tû budou u posledních dvou jme-
novan˘ch akcí pfierovnány a zatrav-
nûny zelené plochy, pfied domy v Hra-
nické ulici 2-12 vysazeny trvalky a za
tûmito domy doplnûna autorská dí-

la, jako jsou dfievûní trpaslíci, vstup-
ní brány a ozdobné pergoly,“ zreka-
pituloval Franti‰ek Zlámal z odboru
rozvoje jiÏ provedené práce.

„V leto‰ním roce budeme pro 2. eta-
pu realizace Ïádat o dotaci na úpra-
vu lokality, kterou jsme nazvali Cent-
rum. Je vymezena chodníkem v ulici
Hranická, farou, kostelem, ulicí Tyr-
‰ovou a panelov˘m domem Teliãkova
1 a 2. V tomto prostoru vznikne troj-
úhelníkové námûstíãko na jihu ukon-
ãené pergolou, která jej spolu se stro-
movou v˘sadbou oddûlí od domu
Teliãkova 1 a 2. Na severní stranû
ve ‰pici námûstí budou ve sloupu

(pokraãování na stranû 2)

Pfiíloha:
Rozpoãet
mûsta 2005



pfiáníãko nebo kraslici, v tomto pfií-
padû si musí pfiinést doma vyfouklé
vejce. Pro dospûlé náv‰tûvníky je pfii-
pravena v˘stava rÛzn˘ch druhÛ
kraslic, ale napfiíklad i cukráfisk˘ch
v˘robkÛ, které se pojí k tûmto krás-
n˘m jarním svátkÛm. V odpoledních
hodinách náv‰tûvníci mohou vidût
také ukázky tradiãních fiemesel,“ ve
struãnosti pfiipomnûla lákadla kaÏdo-
roãního setkávání dûtí o velikonoãních
svátcích v Domû dûtí a mládeÏe Atlas

„Jako kaÏd˘ rok i letos mûsto pfii-
vítá jaro velikonoãními oslavami. Na
správné atmosféfie se bude podílet ve-
likonoãní jarmark, kter˘ bude zahá-
jen 24. bfiezna na nám. T. G. Masa-
ryka. Potrvá do velikonoãního pondû-
lí, které v leto‰ním roce pfiipadne na
28. bfiezna. JiÏ tradiãnû budou ná-
mûstí obklopovat stánky, ve kter˘ch
prodejci nabídnou pfiedev‰ím zboÏí
spojené s tûmito jarními svátky. Mon-
táÏ stánkÛ bude zahájena uÏ v pondû-
lí 21. bfiezna, coÏ je dÛleÏitá informa-

ce pro fiidiãe, kter˘m pfiiná‰í slav-
nostnû upravené námûstí jistá do-
pravní omezení. Pochopitelnû podob-
nû jako pfiedcházející roky budou ve-
likonoãní oslavy spojené s doprovod-
n˘m programem. V Mûstském domû
probûhne v˘stava Velikonoãní salon ve
spolupráci s DDM Atlas. Program Ho-
dy, hody, doprovody bude vãas zve-
fiejnûn na plakátech, které naleznete
na urãen˘ch v˘lepov˘ch plochách Slu-
Ïeb mûsta Pfierova,“ informoval nás
místostarosta Ing. Jifií Lajtoch.

Stejnû jako v loÀském roce, i letos
se budou na vás obracet ãlenové pra-
covních skupin s anonymními dotaz-
níky. Jejich vyhodnocením budou zís-
kány informace o tom, které sociální
sluÏby obãan nemá k dispozici a Ïádá
si je a které jsou z jeho pohledu zby-
teãné a nepotfiebné. Tazatelé se budou
prokazovat obãanÛm prÛkazem vyda-
n˘m Mûstem Pfierov. Vûfiíme, Ïe obãané
mûsta Pfierova a místních ãástí se i na-
dále aktivnû zapojí do komunitního
plánování a vyplnûním dotazníkÛ pfii-

Komunitní plánování sociálních sluÏeb
v Pfierovû pokraãuje i v tomto roce

spûjí k tomu, abychom mohli vyhodno-
tit oblast poskytování sociálních sluÏeb.

Pokud máte zájem získat bliÏ‰í in-
formace, kontaktujte se na níÏe uvede-
ná telefonní ãísla pracovníkÛ zapoje-
n˘ch do procesu komunitního pláno-
vání: J. Krejsová, tel. 581 268 111
(772), PhDr. M. Vani‰ová, tel. 581
763 370 (376), A. Stárková, tel. 581
204 828. Komunitní plánování najdete
také na www stránkách Mûsta Pfierova.

Jana Krejsová, odbor sociálních
sluÏeb a zdravotnictví

jeho organizátorka Blanka Ma‰ková
z DDM Atlas. Velikonoãní salon se le-
tos bude konat ve dnech od 14. do
18. bfiezna, a to dennû od 8.30 do
11. 30 hodin a odpoledne od 13 do
17 hodin. V pátek bude tato akce pro
dûti ukonãena v poledne. UpozorÀuje-
me, Ïe skupiny je nutné nahlásit pfie-
dem. Vítaná bude i nabídka spoluprá-
ce a ukázka vlastních v˘robkÛ. BliÏ‰í
informace poskytne Blanka Ma‰ko-
vá, tel. 581 201 246, 581 209 353.

·af

liónÛ korun, kterou ov‰em obdrÏíme ze
státního rozpoãtu. Za pomoc pfii získá-
ní této státní dotace patfií podûkování
poslanci Miroslavu Kapounovi (âSSD).

Dlouho odkládanou investiãní ak-
cí budou stavební úpravy v ulici
Ztracená. Pfiedpokládáme její realiza-
ci po vypsání v˘bûrového fiízení, které
z technick˘ch dÛvodÛ trvá nûkolik mû-
sícÛ. Akce bude ãásteãnû dotována
z ministerstva financí. Celková pfied-
pokládaná investice je 9 milionÛ korun.

Poslední investiãní akcí, o které
bych se chtûl zmínit, je úprava par-
teru Îerotínova námûstí. Jedná se jiÏ
o druhou etapu stavebních úprav to-
hoto námûstí. Je pfiipravena projekto-
vá dokumentace vãetnû stavebního
povolení. Rozsah je oãekáván zhruba
v objemu 8 milionÛ korun. Jedná se
o stavbu ve v˘chodní ãásti námûstí.
V rámci navrÏené rekonstrukce dojde
k roz‰ífiení chodníkÛ na úkor parko-
vání, bude instalováno nové osvûtlení,
mobiliáfi a provedeny sadové úpravy.

Václav Zatloukal, zastupitel,
pfiedseda investiãní komise
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A jak se na jarní svátky
pfiipravuje mûsto?

Investiãní komise pro-
jednávala jednotlivé ná-
vrhy vycházející z re-
gistru investic 2005. Je-
jí ãlenové byli informo-

váni o jednotliv˘ch akcích a seznáme-
ni se zdÛvodnûním jejich oprávnûnos-
ti a potfiebnosti. Doporuãili pfiipravo-
vat dal‰í akce, které jsou zatím fi-
nanãnû nekryté (tabulka B). Jejich
dÛleÏitost je zdÛvodnûná potfiebami
mûsta a vychází z registru investic,
kter˘ je kaÏd˘m rokem aktualizován.

Mezi investiãní akce, které jiÏ pro-
bíhají, patfií stavební úpravy objektu
Palackého 25 pro potfieby Vysoké
‰koly logistiky. S rekonstrukcí vnitfi-
ních interiérÛ se zaãalo koncem loÀ-
ského roku a provádí ji Pfierovská sta-
vební spoleãnost, která nabídla nej-
niÏ‰í cenu ve v˘bûrovém fiízení. V bu-
dovû je tfieba vymûnit podlahy, zhoto-
vit nové omítky, vymûnit elektroinsta-
laci, rozvody vody a kanalizace, provést
stavební úpravy tak, aby studenti za-
hájili nov˘ ‰kolní rok jiÏ v této budovû.
Investice si vyÏádá ãástku pfies 10 mi-

Na svém prvním jednání v roce 2005, které se konalo zaãátkem února,
schválili zastupitelé rozpoãtové opatfiení, jehoÏ souãástí bylo financování jme-
novit˘ch akcí mûsta Pfierova 2005, které uÏ jsou finanãnû kryté (viz tabulka
Jmenovité akce Mûsta Pfierova 2005 na poslední stranû Rozpoãtu mûsta Pfie-
rova - pfiílohy Pfierovsk˘ch listÛ). Dále schválilo realizaci akcí se spoluúãas-
tí státu, to znamená, Ïe mûsto nebude muset financovat akci v plném rozsa-
hu, ale získá dotaci. Zastupitelé schválili zámûr pfiijetí úvûru do v˘‰e 130 mi-
lionÛ korun se splatností 10 let na financování investiãních akcí.

A. Pfiipravované akce financované se spoluúãastí státu (v tisících Kã)

Název Celkem PoÏadavek
na r. 2005

Domov dÛchodcÛ 80 000 40 000
Regenerace sídli‰tû Pfiedmostí, Centrum-Hranická - 2. etapa 9 500 6 000
âOV âekynû 10 296 6 178
ul. Ztracená - stavební úpravy 9 000 9 000
Cyklistická stezka Pfierov - Henãlov 8 000 2 000
Kanalizace âekynû 18 000 8 000
Vodovod âekynû 15 000 5 000
Michalov - cyklostezka kolem parku
I. + II. Etapa + Bezruãova lávka 6 000 6 000

Îerotínovo nám. II. Etapa stavebních úprav 8 000 8 000
Stav. úpravy pfiíjezdové komunikace
k prÛmyslové zonû Pfierov - Újezdec 11 000 11 000

PfieloÏka venkovního vedení VN pro
prÛmyslovou zonu Pfierov - Újezdec 2 000 2 000

Celkem 103 178
B. Pfiipravované akce finanãnû nekryté (v tisících Kã)

Název Celkem PoÏadavek
na r. 2005

Kruhová kfiiÏovatka nábfi. PFB - ul. Jateãní - I.etapa 30 000 20 000
ul. Tovární - stav. úpravy - zobousmûrnûní 1 200 1 200
Parkovi‰tû JiÏní ãtvrÈ 8 000 8 000
Tobogán na venkovní plochu vã. dojezdu do bazénu 6 500 6 500
Vyãi‰tûní dna Laguny 1 500 1 500
Kino Hvûzda - rekonstrukce vzduchotechniky 4 500 4 500
Terénní prezentace - památník lovcÛ mamutÛ 5 000 5 000
Pfiíjezdní cesta do Újezdce 15 000 5 000
Svûtelné signalizaãní zafiízení ul. Hranická - I/55 Pfiedmostí 3 200 3 200
Celkem 54 900

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

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

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

Komise pro vefiejn˘ pofiádek a bezpeãnost
V pfiípadû nespokojenosti s vefiejn˘m pofiádkem a bezpeãností v na‰em
mûstû pouÏijte pro své pfiipomínky následující kontakty - e-mail: po-
krupa@kourilkova8.cz nebo telefon: 581 208 629 (veãer, J. Pokrupa).

Komise pro obãanské záleÏitosti
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Rada a Zastupitelstvo mûsta Pfierova

Krátce z jednání
zastupitelÛ 2. února
❖ Zab˘vali se moÏností vyhlá‰ení místního referen-

da na níÏe uvedené akce mûsta Pfierova

• smûna nemovitostí za úãelem vybudování
víceúãelového sportovi‰tû a prodejny Penny
Market

• regenerace a revitalizace západní strany ná-
mûstí T. G. Masaryka

• návrh nového Tyr‰ova mostu pfies fieku Beãvu

❖ Schválili poskytnutí penûÏitého daru ve v˘‰i 50.000
Kã sdruÏení âeská katolická charita, se sídlem
v Praze na pomoc obûtem zemûtfiesení v oblasti ji-
hov˘chodní Asie.

❖ Nepfiijali usnesení ve vûci schválení poskytnutí do-
tace ve v˘‰i 300.000 Kã subjektu Nadace Okfiídle-
né kolo, se sídlem v Pfierovû, Kojetínská 56, na re-
alizaci projektu vybudování „Pfierovské miniÏe-
leznice 2005, za podmínky zaji‰tûní finanãních
prostfiedkÛ mûstem“.

❖ Schválili zadání pro zpracování dokumentace
Zmûny ã. 65/04 Územního plánu sídelního útvaru
Pfierov - „GRAND“.

❖ Schválili pofiízení zmûny ã. 67/05 Územního plánu
sídelního útvaru Pfierov-Mezicestí, za úãelem zmû-
ny vyuÏití plochy pro vodohospodáfiská zafiízení na
podnikatelské aktivity nebo zemûdûlské areály.

❖ Nepfiijali usnesení ve vûci pofiízení zmûny ã. 66/05
Územního plánu sídelního útvaru Pfierov - V za-
hrádkách, za úãelem zmûny vyuÏití plochy pro or-
nou pÛdu na zástavbu rodinn˘mi domy.

❖ Schválili pofiízení zmûny ã. 68/05 Územního plánu
sídelního útvaru Pfierov - Modernizace Ïelezniãní
trati, spoãívající ve zmûnû funkãního vyuÏití nû-
kter˘ch návrhov˘ch ploch, jejich plo‰ném rozsa-
hu ãi zmûnû vyuÏití ãástí tûchto ploch pfii zohled-
nûní vlivu hluku z provozu na Ïelezniãní trati.

❖ Schválili financování níÏe uveden˘ch projektÛ ve
v˘‰i minimálnû 11,3 mil. Kã. Jedná se o projekty,

na které bude pfiedloÏena Ïádost o dotace ze stát-
ního rozpoãtu z Programu podpory regionálního
rozvoje pro rok 2005, vyhlá‰eného Ministerstvem
pro místní rozvoj:

• rekonstrukce pfiíjezdové komunikace k prÛ-
myslové zónû Pfierov-Újezdec

• pfieloÏka venkovního vedení VN pro prÛmyslo-
vou zónu Pfierov-Újezdec

• úprava parteru Îerotínova nám. v Pfierovû -
2. etapa realizace

• regenerace a revitalizace zámku v Pfierovû -
IV. etapa

❖ Schválili navrÏené zmûny v Programu regenerace
panelového sídli‰tû Pfierov II-Pfiedmostí (podrob-
nûji na stranách 1 a 5).

❖ Vzali na vûdomí zprávu o tvorbû katalogu komu-
nikací.

❖ Schválili zru‰ení:

• ‰kolní jídelny - v˘vafiovny Pfierov, Na odpoledni 16, 
• ‰kolní jídelny - v˘vafiovny Pfierov, Sokolská 26, 
odlouãen˘ch pracovi‰È pfiíspûvkové organizace
·kolní jídelna Pfierov, Za ml˘nem 1 s úãinností od
3. února 2005.

Krátce z jednání
radních 16. února
❖ Vzali na vûdomí informace o finanãní a technické

nároãnosti na pfiemístûní altánu, jeho historicko-
architektonickém v˘znamu a moÏn˘ch lokalitách
pro jeho pfiípadné pfiemístûní.

❖ Vzali na vûdomí v˘‰i úplaty za pfied‰kolní vzdûlá-
vání v matefisk˘ch ‰kolách zfiízen˘ch mûstem Pfie-
rov.

❖ Povolili pro kalendáfiní rok 2005 a období od
1. 1. 2006 do 31. 8. 2006 pro matefiské ‰koly zfiíze-
né mûstem Pfierov v˘jimku z maximálního poãtu
dûtí ve tfiídû. Jednotlivé tfiídy matefisk˘ch ‰kol se
mohou naplÀovat do poãtu 25 dûtí, s v˘jimkou Ma-
tefiské ‰koly Pfierov-Újezdec, Hlavní 61, pfiíspûv-

ková organizace, kde se mohou tfiídy naplÀovat do
poãtu 27 dûtí.

❖ Doporuãili Zastupitelstvu mûsta Pfierova schválit
podání Ïádosti o dotaci ze státního rozpoãtu âR
prostfiednictvím Úfiadu vlády âR, kanceláfie Rady
vlády âR pro záleÏitosti romské komunity, v rám-
ci vyhlá‰eného programu Podpory terénní sociál-
ní práce na zaji‰tûní a realizaci terénní sociální
práce prostfiednictvím dvou terénních sociálních
pracovníkÛ. V souvislosti s tím doporuãili schválit
minimální spoluúãast mûsta Pfierova na vyhlá‰e-
ném dotaãním programu Podpory terénní sociál-
ní práce pro rok 2005 ve v˘‰i 80.000 Kã na dva te-
rénní sociální pracovníky, coÏ pfiedstavuje mini-
mální hranici 25 % spoluúãasti.

❖ Schválili pouÏití znaku mûsta Pfierova v propozi-
cích a na diplomu pro dálkov˘ pochod „Krajem
Pfierovského povstání“.

❖ Schválili udûlení Ceny mûsta Pfierova - medaili
J. A. Komenského Pavlu Dostálovi za pfiínos ama-
térskému divadelnictví mûsta Pfierova. Cena bude
Pavlu Dostálovi pfiedána pfii pfiíleÏitosti zahájení
leto‰ní sezony Divadla Dostavník 7. bfiezna v Mûst-
ském domû.

❖ Schválili zapojení mûsta Pfierova do kampanû
Vlajka pro Tibet a uloÏila odboru majetku dne
10. bfiezna 2005 vyvûsit na budovû radnice tibet-
skou vlajku.

❖ Souhlasili s kácením stromu na pozemku mûsta
Pfierova v zahradû u objektu Máchova 3 a souãas-
nû uloÏili Odboru majetku Mûstského úfiadu Pfie-
rov provést náhradní v˘sadbu dle rozhodnutí or-
gánu ochrany pfiírody - Odboru Ïivotního prostfie-
dí Mûstského úfiadu Pfierov a v roce 2005 provést
revitalizaci v˘‰e uvedeného pozemku.

❖ Vzali na vûdomí inventarizaci Ïádostí na doprodej
bytov˘ch jednotek v obytn˘ch domech urãen˘ch
k prodeji, podan˘ch do 31. 12. 2004.

❖ UloÏili odboru dopravy zab˘vat se podnûtem J. Bu-
chera ve vûcí zfiízení semaforu v lokalitû u hfibitova.

www.mu-prerov.cz

➤ Mûsto Pfierov VYHLA·UJE V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ
Pfiedmût v˘bûrového fiízení:

Úplatn˘ pfievod ãásti pozemku p.ã. 30/7 ost. pl., nyní novû oznaãené-
ho dle geometrického plánu ã. 485-19/2004 jako pozemek p.ã. 30/37 ost.
pl. o v˘mûfie 18 m2 v k.ú. Pfiedmostí.
Vyhla‰ovaná cena: min. 4.140 Kã
Úãastnick˘ poplatek: 2.000 Kã
Jeho úhrada mÛÏe b˘t provedena v pokladnû MûÚ Pfierov (Bratrská 34,
námûstí T. G. Masaryka 16 nebo Smetanova 7), bezhotovostním pfievo-
dem na úãet Mûsta Pfierova ã. 19-1884482379/0800, variabilní symbol
2329 0750 03 nebo po‰tovní poukázkou.
Uzávûrka podání pfiihlá‰ek - nabídek: 7. bfiezna 2005 do 11 hodin. Pfii-
hlá‰ka a zapeãetûná obálka musí b˘t viditelnû oznaãena - „V˘bûrové fií-
zení (pfievod pozemku pro v˘stavbu garáÏe)“, jinak nebude do v˘bûro-
vého fiízení zafiazena.

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˘bûrové fiízení

na obsazení místa

STRÁÎNÍK
MùSTSKÉ POLICIE
PoÏadavky: úplné stfiední vzdûlání s ma-
turitou, vûk nad 21 let, u muÏÛ absolvo-
vání základní vojenské sluÏby nebo od-
vodu, trestní bezúhonnost, spolehlivost,
zdravotní, fyzická a psychická zpÛsobi-
lost, komunikativní schopnosti, pozitiv-
ní vztah k lidem, schopnost sná‰et zátûÏ.

Písemné pfiihlá‰ky se strukturovan˘m
Ïivotopisem a fotokopií dokladu o do-
saÏeném vzdûlání pfiijímá do 21. bfiez-
na 2005 Mûstská policie Pfierov, ná-
mûstí T. G. Masaryka 1.
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Zejména pro mladé partnerské dvojice je rozhodujícím kri-
tériem pro zaloÏení rodiny moÏnost samostatného bydlení. Vût-
‰ina z nich chce bydlet pokud moÏno ve vlastním, coÏ ov‰em
zvlá‰tû v poãátku není jednoduché a dostupné fie‰ení. O moÏ-
nostech získat bydlení v obecním bytû jsme se informovali u fie-
ditele Domovní správy mûsta Pfierova Antonína âecháka.

SnaÏíte se vyfie‰it problém samostatného bydlení?

Kolik bytÛ vlastní mûsto v souãasné
dobû?

K 31. prosinci roku 2004 vlastnilo
mûsto celkem 2.351 bytÛ. Z toho v ne-
bytov˘ch domech to bylo 12 bytÛ, jed-
ná se napfiíklad o byty ‰kolnické. Ne-
prodan˘ch bytÛ v domech s vût‰inou
prodan˘mi byty bylo 309 a ve spolu-
vlastnictví s jin˘mi fyzick˘mi nebo
právnick˘mi osobami se jednalo o 43
bytÛ. Na odboru sociálních sluÏeb
a zdravotnictví je evidováno 218 bytÛ
v domech s peãovatelskou sluÏbou,
z tohoto poãtu je sedm bytÛ bezbarié-
rov˘ch. Celkovû je mûsto vlastníkem 36
bezbariérov˘ch bytÛ.
Odpovídá poãet obecních bytÛ aktu-
ální poptávce?

Trh s byty je v dne‰ní dobû pfiíli‰ za-
konzervován a z pohledu obãanÛ neu-
spokojuje zcela poptávku. Podle ofici-
álních statistik a podle posledního sãí-
tání lidu z roku 2001 je tomu právû na-
opak. Konkrétnû v Pfierovû je k datu
1. bfiezna 2001 bytÛ nadbytek a navíc
jsou zde byty neobydlené v obydlen˘ch
domech. V absolutním vyjádfiení se
jedná o 20.307 bytÛ, z toho je 18.893
bytÛ obydleno.
Jaké zmûny se dotknou nájemcÛ obec-
ních bytÛ v nejbliÏ‰í budoucnosti?

Musíme konstatovat, Ïe ze zmûn
oãekávan˘ch v roce 2005, nepfiedpo-
kládáme Ïádné zásadní. Nájemci po-
chopitelnû musejí poãítat s tím, Ïe
vzhledem k tomu, Ïe od 1. ledna le-
to‰ního roku do‰lo ke zv˘‰ení cen
energií, budou v prÛbûhu prvního po-

Informace, které byste mûli vûdût:
Poplatníkem je kaÏdá fyzická oso-
ba, která v Pfierovû (Pfierov I-Mûs-
to aÏ Pfierov XIII-Penãice), má:
• trval˘ pobyt (poplatek 434 Kã),
• ve vlastnictví stavbu urãenou ne-

bo slouÏící k individuální rekre-
aci, ve které není hlá‰ena k trva-
lému pobytu Ïádná fyzická osoba
(poplatek 250 Kã).

Splatnost poplatku
Poplatek je splatn˘ nejpozdûji do
30. ãervna 2005.

Informace o místním poplatku za komunální odpad pro leto‰ní rok
ZpÛsob placení
• v hotovosti: na kterékoliv poklad-

nû Mûsta Pfierov, a to v Bratrské
ulici 34, ve Smetanovû ulici 7 a na
námûstí T. G. Masaryka 16 na zá-
kladû vyplnûné interní pokladní
sloÏenky nebo po‰tovní poukázky
vydané správcem poplatku s pfied-
ti‰tûn˘mi údaji, kterou lze rovnûÏ
pouÏít k platbû na po‰tû,

• bezhotovostnû: pfiíkazem k úhra-
dû na úãet Mûsta Pfierov 19-
1884482379/0800, variabilní sym-
bol - ãíslo poplatníka (je urãeno

správcem poplatku) nebo po‰tov-
ní poukázkou vydanou správcem
poplatku.
Po‰tovní poukázky jsou tak jako
v pfiede‰l˘ch letech hromadnû ro-
zesílány v tûchto dnech.

KaÏd˘, kdo provádí platbu za více
osob bezhotovostnû pfiíkazem
k úhradû, musí správci poplatku ne-
prodlenû oznámit jména, pfiíjmení,
bydli‰tû a data narození osob, za
které poplatek odvedl, pokud jiÏ ty-
to údaje nesdûlil v pfiedchozích le-
tech.

Ve‰keré dal‰í informace získáte na
Oddûlení místních pfiíjmÛ, Bratrská
34, kanceláfi ã. 42, 2. patro u Aleny
Buãkové, tel. 581 268 230, Ing. Mile-
ny Homolové, tel. 581 268 296 a Len-
ky Jarolímové, tel. 581 268 297 nebo
na webov˘ch stránkách mûsta Pfiero-
va www.mu-prerov.cz (rubrika Mûst-
sk˘ úfiad / Návody na fie‰ení nejrÛz-
nûj‰ích Ïivotních situací / Poplatek za
provoz systému shromaÏìování, sbû-
ru, pfiepravy, tfiídûní vyuÏívání a od-
straÀování komunálních odpadÛ).

Odbor finanãní

loletí 2005 postupnû upraveny zálohy
na sluÏby spojené s uÏíváním bytu.
U dodávek tepla a teplé uÏitkové vody
nastalo nav˘‰ení ceny v roce 2005
oproti roku 2004 zhruba pûtiprocent-
ní, coÏ pfiedstavuje mûsíãní nav˘‰ení
zálohy na tyto sluÏby okolo 50 aÏ 60
korun. V leto‰ním roce dochází i k na-
v˘‰ení ceny vodného a stoãného, a to

z 40,50 Kã/m3 v roce 2004 na 43,50
Kã/m3 v roce 2005, to znamená dochá-
zí zde k nav˘‰ení o 7,4 %. V návaznos-
ti na toto zv˘‰ení ceny budeme upra-
vovat i zálohy na vodné a stoãné fiádo-
vû o desítky korun za mûsíc.

Pokud se schválí a nabude úãinnos-
ti nov˘ zákon o nájemném, upraví se
podle tohoto zákona nájemné, pfiípad-
nû i ãást tak zvan˘ch sluÏeb spojen˘ch

s bydlením. V souãasné dobû totiÏ ne-
existuje Ïádn˘ závazn˘ právní pfiedpis,
upravující regulaci nájemného u stáva-
jících nájemcÛ. Základní nájemné jiÏ
ãtvrt˘ rok zÛstává ve stávající v˘‰i, pfií-
padné zmûny nájemného jsou pone-
chány na dohodû mezi pronajímatelem
a nájemcem.

U nájemcÛ neprodan˘ch obecních
bytÛ (kromû stfie‰ních nástaveb, pÛd-
ních vestaveb a bytÛ bezbariérov˘ch)
v domech s vût‰inou jiÏ odprodan˘ch
bytÛ mÛÏe dojít ke zmûnû pronajíma-
tele, neboÈ byty nájemcÛ, ktefií neak-
ceptovali ãi neakceptují poslední opa-
kovanou nabídku ke koupi jimi uÏíva-
n˘ch bytÛ, mohou b˘t nabídnuty k pro-

deji tak zvan˘m tfietím osobám. Cílem
tohoto zámûru by mûlo b˘t maximální
sníÏení spoluvlastnictví mûsta na spo-
leãn˘ch ãástech domÛ s odprodan˘mi
byty a z toho plynoucího pfiispívání do
fondÛ oprav pfiíslu‰n˘ch spoleãenství
vlastníkÛ.
Na v˘voj bytové politiky ve mûstû
jsme se zeptali Jany ÎouÏelkové z od-
boru sociálních vûcí a zdravotnictví.

V souãasné dobû pfiipravujeme k pro-
jednání v radû mûsta upravenou smûr-
nici pro hospodafiení s obecními byty.
Cílem této novelizace je úprava pravi-
del z hlediska souãasného pohledu
a moÏností mûsta v této problematice.
Klíãov˘m motivem pfiedkládané nove-
lizované smûrnice je dÛraz na osobní
zodpovûdnost kaÏdého Ïadatele o obec-
ní byt ve smyslu jeho aktivního pfiístu-
pu pfii fie‰ení vlastního bydlení pomocí
obecního bytu. Zásadní zmûny a dopl-
nûní zmínûné smûrnice se t˘kají pfie-
dev‰ím skuteãností, za kter˘ch nebude
Ïádost zaevidována. Dále navrhujeme
uzavfiení nájemní smlouvy s nov˘mi ná-
jemci nejprve na dobu urãitou a potom
pfiípadnû na dobu neurãitou. Dal‰í
zmûnou je nabídka na vyuÏití tak zva-
ného splátkového kalendáfie pfii uzaví-
rání smlouvy a úhradû kauce a rovnûÏ
pfii úhradû na dluÏném nájemném. Klí-
ãovou zmûnou je povinná kaÏdoroãní
aktualizace Ïádostí o byt, která vychá-
zí z toho, Ïe je v zájmu Ïadatele i pro-
najímatele, aby byli ve vzájemném kon-
taktu. Îadatel bude povinen jedenkrát
roãnû sdûlit na bytovém pracovi‰ti od-
boru sociálních sluÏeb a zdravotnictví,
zda v údajích uveden˘ch v jeho Ïádosti
nedo‰lo ke zmûnám, které by mûly vliv
na její posuzování. S touto povinností
budou Ïadatelé vãas seznámeni. Cílem
aktualizace je zjistit poãet ÏadatelÛ,
ktefií jsou v dané dobû stále v bytové
nouzi. Pfiedpokládáme, Ïe nûktefií Ïa-
datelé, ktefií si podali Ïádost v polovinû
90. let, jiÏ svou situaci vyfie‰ili, ale ne-
zru‰ili svou Ïádost o uzavfiení nájemní
smlouvy. S ohledem na novû získané in-
formace o skuteãném poãtu ÏadatelÛ
o byt a bytovou náhradu budeme
schopni s vût‰í pfiesností urãit pfiedpo-
kládanou poptávku po obecních bytech
ve mûstû Pfierovû.

Eva ·afránková

Zateplená fasáda domu s obecními byty v JiÏní ãtvrti I/26, 27
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s Ïulov˘m obkladem umístûny hodi-
ny s vitrínami slouÏícími jako úfied-
ní deska. Námûstí bude napojeno no-
v˘m chodníkem podél stromové ale-
je, která utlumí hluk od dopravy
v ulici Hranická a osvûÏí mikrokli-
ma prostoru pro pû‰í. Mezi stromy
zmínûné aleje vzniknou dvû plochy
slouÏící jako trÏní místa a bude sem
pfiemístûn stánek prodeje novin a ãa-
sopisÛ. Dal‰í plocha pro shromaÏìo-
vání a setkávání lidí, pfiedev‰ím far-
níkÛ a úãastníkÛ kfitin, svateb a po-
hfibÛ, se vytvofií pfied vstupem do kos-
tela Sv. Mafií Magdalény. Stávající
venkovní posezení s obãerstvením bu-
de pro nevhodnû ãlenûn˘ povrch
a uvolnûní kofienÛ stromÛ zru‰eno.
Provozovateli se nask˘tá moÏnost vy-
budovat dfievûné pódium na soused-

„Ve schváleném územním plánu je
pfiímo na území mûsta vymezena lo-
kalita za stávající rodinnou zástav-
bou v ulici Durychovû. V souãasné do-
bû jsou zpracovány varianty moÏné-
ho umístûní rodinn˘ch domÛ v této lo-
kalitû, kdy podle urbanistické studie
’Za ulicí Durychova‘ by zde mohlo b˘t
realizováno 17-28 rodinn˘ch domkÛ.

Poptávka po rodinn˘ch domech ve
mûstû byla podnûtem pro pofiízení
zmûny územního plánu v lokalitû za
ulicí Kabelíkovou, nazvanou v urba-
nistické studii ’Pfierov-Lánce‘. Tuto
zmûnu schválilo Zastupitelstvo mûs-
ta Pfierova uÏ v ãervnu minulého ro-
ku. V lokalitû je navrÏeno 64 rodin-
n˘ch domÛ. Bylo rozhodnuto jednat
s vlastníky tûchto pozemkÛ o jejich
v˘kupu. Mûsto by potom podle pfií-
padného zájmu obãanÛ o v˘stavbu
vybudovalo inÏen˘rské sítû a komu-
nikace a následnû jednotlivé parcely
prodávalo. Po provedeném odhadu
nákladÛ na infrastrukturu a zohled-
nûní dal‰ích nákladÛ spojen˘ch
s pfiípravou lokality byla vypoãtena
pfiedbûÏná prodejní cena zhruba
2.000 korun za ãtvereãní metr. Pfied-
pokládaná v˘mûra pozemku pro
stavbu rodinného domu je okolo
700 m2. V souãasné dobû probíhají
jednání o provedení marketingo-

vého prÛzkumu zájmu obãanÛ o kou-
pi pozemku za uveden˘ch podmínek.
PfiedbûÏn˘m prÛzkumem bylo potvr-
zeno, Ïe zájem obãanÛ o v˘stavbu ro-
dinného domu pfiímo v Pfierovû je,
ale cena, za kte-
rou jsou ochotni
pozemek koupit,
je daleko niÏ‰í.
O dal‰ích krocích
pfiípravy této lo-
kality budou ob-
ãané informová-
ni,“ sdûlil Ing. Pa-
vel Gala, vedoucí
odboru rozvoje.

„V místní ãásti
Pfierova - Popovi-
cích je pro rodin-
né domy urãena
velká lokalita za-
hrad a zemûdûl-
sk˘ch pozemkÛ
mezi ulicí Hanác-
kou a Koãífie. Lo-
kalita nabízí moÏ-
nost zástavby aÏ
75 rodinn˘mi do-
my, jejichÏ umístûní je fie‰eno v urba-
nistické studii ’Pfierov-Popovice‘.

Dal‰í návrhové lokality, které jsou
studijnû zpracovány, se nacházejí
v místních ãástech mûsta Kozlovice,

Stále více lidí má zájem fie‰it otázku bydlení v˘stavbou no-
vého rodinného domu. Jakou mají v souãasné dobû ãi blízké
budoucnosti moÏnost naplnit své pfiedstavy jsme zji‰Èovali na
odboru rozvoje.

Na sídli‰ti v Pfiedmostí vznikne nové námûstíãko

ZvaÏujete stavbu rodinného domu?

brána smysluplná ãást tohoto projek-
tu, která bude realizována z prostfied-
kÛ mûsta.

·af

Vinary, âekynû a Îeravice. Jedná se
zejména o plochy bezprostfiednû na-
vazující na stávající zástavbu, kte-
rou kontinuálnû doplÀují. Rodinné
domy je moÏno stavût i v Penãicích,
Dluhonicích ãi Henãlovû. U v‰ech
tûchto rozvojov˘ch lokalit je podmín-
kou v˘stavba obsluÏn˘ch komunika-
cí a inÏen˘rsk˘ch sítí.

Pro území místní ãásti Pfierova -
Újezdce byl projednán a v listopadu

roku 2003 zastupitelstvem mûsta
schválen regulaãní plán ’Pfierov-Újez-
dec‘. Jedná se o podrobnou územnû
plánovací dokumentaci, která stano-
vuje vyuÏití jednotliv˘ch pozemkÛ

celkem pro 244 rodinn˘ch domÛ,“ in-
formovala o moÏnostech v˘stavby ro-
dinn˘ch domÛ v pfiímûstsk˘ch lokali-
tách Pfierova Ing. Lenka ·kubalová
a dodala, Ïe v‰echny jmenované do-
kumentace jsou podkladem pro umis-
Èování staveb v území a jsou k dispozi-
ci k nahlédnutí na mûstském úfiadû na
odboru rozvoje, oddûlení územního
plánování, popfiípadû na pracovi‰ti ar-
chitektury a urbanismu.

„Je nutné podotknout, Ïe prvním
krokem k úspû‰né realizaci rodinné-
ho domu je získání vlastnick˘ch práv
k pozemku urãeného pro tento druh
zástavby, kdy ve vlastnictví mûsta ne-
jsou Ïádné z nich. Vzhledem k poãtu
lokalit byl v roce 1999 pfiijat Program
podpory v˘stavby technické infra-
struktury. Jedná se systém pfiidûlo-
vání nenárokové úãelovû vázané do-
tace z mûstského rozpoãtu na vefiejnû
pfiístupné plochy a vefiejná zafiízení
(ve v˘‰i max. 70 %) a inÏen˘rské sítû
(max. 50 %) za úãelem zainvestování
prázdn˘ch, to znamená dosud neza-
stavûn˘ch pozemkÛ. Podmínkou je
podaná Ïádost s dokumentací a ná-
kladov˘m rozpoãtem a pfiíslibem pfie-
vodu staveb do vlastnictví mûsta, kdy
pfiíspûvek se pfiiznává po realizaci v˘-
stavby s vyúãtováním skuteãnû vyna-
loÏen˘ch nákladÛ a z toho 20 % po ko-
laudaci staveb,“ upozornila na moÏ-
nost získání dotace projektová mana-
Ïerka Ing. Hana Mikulová. Pro po-
drobnûj‰í informace je moÏné se obrá-
tit na Mûstsk˘ úfiad Pfierov Odbor fi-
nanãní, (H. Slezáãková) nebo Odbor
rozvoje (Ing. F. Zlámal).

·af

(pokraãování ze strany 1)

Lokalita pro rodinné domy v Îeravicích

ní travnaté plo‰e. Projekt pamatuje
také na motoristy umístûním deseti
parkovacích míst na ulici Tyr‰ova,
v prostoru pfiíjezdu k zazdûné b˘valé
nákladní rampû objektu obchodu
a sluÏeb Skalka, roz‰ífien˘ aÏ k chod-
níku podél domu Teliãkova 1 a 2. Za
zmínûn˘m chodníkem budou umís-
tûny kontejnery na tfiídûn˘ i netfiídû-
n˘ domovní odpad. A koneãnû v pro-
storu mezi domem Teliãkova 2 a ob-
jektem Skalka budou odstranûny
chodníky ke zru‰enému - boãnímu
vstupu do diskotéky a cel˘ prostor
bude ozelenûn a osazen stromy. V ce-
lé lokalitû budou pfiedláÏdûny stáva-
jící chodníky, doplnûn mûstsk˘ mo-
biliáfi a instalováno nové vefiejné
osvûtlení,“ podrobnû popsal Franti‰ek
Zlámal úpravy sídli‰tû plánované pro
leto‰ní rok a vyjádfiil pfiesvûdãení, Ïe

se v leto‰ním roce podafií celou 2. eta-
pu v hodnotû 10 milionÛ korun s po-
mocí dotace realizovat. Pokud by v‰ak
mûsto dotaci letos nedostalo, bude vy-

Severní ãást lokality, pohled od západu podél fary ke kostelu
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Vût‰ina PfierovanÛ zaãala vnímat po-
jem Pfierovsk˘ volejbalov˘ klub aÏ
z plakátÛ, mimochodem velice v˘-
razn˘ch a atraktivních. Jaké je
vlastnû pozadí vzniku tohoto klubu?

Pfied jeho vznikem pÛsobily v na-
‰em mûstû dva silné oddíly. Za zvlá‰t-
ní konkurence, dalo by se fiíci fievni-
vosti, pfiivedly ke sportování velk˘ po-
ãet mlad˘ch dívek. Oba oddíly nebyly

na takovou expanzi pfiipraveny a s rÛs-
tem sportovní v˘konnosti rostla i fi-
nanãní nároãnost. Aby bylo moÏné zvy-
‰ovat sportovní v˘konnost druÏstev
a postoupit do vrcholov˘ch soutûÏí, vi-
dûl jsem jedinou moÏnost ve slouãení
obou oddílÛ a zaji‰tûní potfiebn˘ch
prostfiedkÛ získáním hlavního spon-
zora. Úkol, kter˘ jsem si pfiedsevzal,
byl o to lehãí, Ïe jsem dlouhá léta
pfiedtím stál v ãele jednoho oddílu
a v podstatû v‰ichni zainteresovaní od-
tud pocházeli. Podafiilo se nám získat
hlavního sponzora v Precheze, kde vo-
lejbal má velké pfiíznivce. Rivalita by-
la potlaãena vidinou finanãního zaji‰-
tûní a tak vznikl Pfierovsk˘ volejbalo-

v˘ klub (PVK). Historie ukazuje, Ïe to
bylo správné rozhodnutí, neboÈ spor-
tovní v˘sledky dále gradovaly a druÏ-
stva PVK mají pravidelné zastoupení
ve v‰ech nejvy‰‰ích soutûÏích.
Zmínil jste se o své funkci v Pfierov-
ském volejbalovém klubu. Je o vás
známé, Ïe pfies vloni zavr‰enou
sedmdesátku stále pracujete i v ji-
n˘ch funkcích.

Ve druhé polovinû devadesát˘ch let byl v na‰em mûstû za-
loÏen Pfierovsk˘ volejbalov˘ klub. Soustfiedil hráãky a trenéry
ze dvou pfierovsk˘ch oddílÛ do jedné z nejvût‰ích mládeÏnic-
k˘ch základen v na‰í republice, která ãítala pfies 300 dívek.
UmoÏnilo to, Ïe jiÏ nûkolik rokÛ mÛÏeme v Pfierovû sledovat vr-
cholné republikové soutûÏe v tomto sportovním odvûtví. Velkou
zásluhu na tom má nestor pfierovského volejbalu, drÏitel ceny
mûsta Pfierova - medaile J. A. Komenského.

Pfierov i volejbal potfiebují k dal‰ímu rozvoji moderní sportovní halu
Rozhovor s Vladimírem ·kodou, drÏitelem medaile J. A. Komenského

V Pfierovském volejbalovém klubu
zastávám funkci místopfiedsedy pro
ekonomické záleÏitosti. Dále jsem
pfiedsedou Okresního volejbalového
svazu a pfiedsedou revizní komise Olo-
mouckého krajského volejbalového
svazu. Ve volejbalovém hnutí vykoná-
vám rÛzné funkce jiÏ 48 rokÛ. Také
jsem 35 let rozhodãím a fiídím soutûÏe
na krajské úrovni. Pfies 20 let jsem
pracoval jako trenér a v tomto oboru
jsem kvalifikován II. tfiídou.
A jaká je va‰e hráãská minulost?

Se sportovní ãinností jsem se se-
známil jako vût‰ina m˘ch vrstevníkÛ
zas války na ulici a první míãovou hrou
byl fotbal. Po válce na gymnáziu se mi

zalíbil basketbal a volejbal. Na stfied-
ních ‰kolách v Pfierovû byl touto do-
bou ãil˘ sportovní Ïivot a pofiádala se
rÛzná mezitfiídní utkání a mezi‰kolské
turnaje. Závodnû jsem zaãal hrát za
Sokol Pfierov jako dorostenec. Oba
sporty byly tenkrát povaÏovány za se-
zonní, v létû jsem hrál volejbal a v zi-
mû basketbal. Pfierovská sokolovna
nám poskytovala ideální podmínky
k na‰emu sportovnímu vyÏití - byl to
moderní stánek, ve kterém si dávala
dostaveníãko i státní reprezentace. Po
maturitû jsem byl pracovnû nasazen
do Ostravy, kde jsem si krátce pfiiãichl
k vrcholovému volejbalu ve VÎKG a byl
jsem u vzniku pozdûji známého bas-
ketbalového oddílu NHKG Ostrava. Po
vojnû jsem se vrátil domÛ a hrál bas-
ketbal za Spartak PS a volejbal za TJ

Meoptu. Ve Spartaku PS
to bylo jedenáct sezon
v basketbalové I. lize
a v Meoptû 40 sezon v rÛz-
n˘ch regionálních soutû-
Ïích, nejv˘‰e II. liga, aÏ po
veteránské soutûÏe. Moji
závodní ãinnost ukonãilo
zranûní v roce 1996.
Jste také autorem knihy
o pfierovském volejbale.
Co vás pfiimûlo k jejímu
napsání?
My‰lenka dát dohromady
tento almanach vznikla
poãátkem roku 2003 na
plese SK Pfierov, kter˘
mûl ústfiední motto
80. let pfierovského volej-
balu. U stolu se se‰lo nû-
kolik volejbalov˘ch pa-
mûtníkÛ a nûkdo navrhl,
Ïe v létû uspofiádáme na
venkovních hfii‰tích vzpo-
mínkovou akci a vydáme

k této pfiíleÏitosti almanach. Ptal jsem
se kolegÛ, kdo s tím pomÛÏe. Hlásili se
v‰ichni, ale jako vÏdy - zÛstalo to na
mû a dvou spolupracovnících. Arno‰t
Knûzek a Franta Kfiístek pro‰mejdili
archivy a nosili mi nalezené materiá-
ly. Sehnat nûjaké informace pfiímo od
pamûtníkÛ nebo fotografie byl pro-
blém. Teprve po vydání almanachu se
na záfiijové oslavû objevila nûkterá za-
pomenutá alba a s nimi i pfiipomínky,
proã nejsou v knize uvedeny? Zazna-
menal jsem vût‰inou pochvalnou kri-
tiku, ale samozfiejmû i opak, v˘tky,
proã nûkterá v˘znamná událost nebo
osoba autorovi unikla. Nebylo to moÏ-
né z nûkolika dÛvodÛ, byli jsme ome-

zeni ãasem, na pfiípravu a vydání jsme
mûli pouhé ãtyfii mûsíce a z finanãních
dÛvodÛ i rozsahem, kter˘ jsme nako-
nec stejnû pfiekroãili o deset stran.
Almanach je pfiesto podle mého ná-
zoru dosti zdafiil˘. Zájemci zde na-
leznou základní informace o minu-
losti pfierovského volejbalu. Podívej-
me se v‰ak na souãasné problémy to-
hoto sportu - co je tfieba zlep‰it?

Domnívám se Ïe jsme za dan˘ch
okolností dosáhli v Pfierovû maxima.
Pracujeme na amatérské, moÏná ãás-
teãnû poloprofesionální úrovni. Pokud
bychom chtûli na‰e dosavadní v˘sled-
ky je‰tû zlep‰ovat, museli bychom pfii-
stoupit k úplné profesionalizaci nû-
kter˘ch profesí. Na to v‰ak zatím ne-
jsou vytvofieny potfiebné podmínky.

Druhá bolest, která nás trápí, jsou
nevyhovující sportovi‰tû. V Pfierovû
máme sice dvû sportovní haly, ale Ïád-
ná jiÏ neodpovídá poÏadavkÛm sou-
ãasné doby. Byly postaveny k jin˘m
úãelÛm, jejich parametry a zázemí ne-
splÀují poÏadavky vrcholn˘ch republi-
kov˘ch soutûÏí. Dovedete si pfiedsta-
vit, Ïe na‰e druÏstvo Ïen hraje v horní
polovinû extraligové tabulky a mûlo by
se zapojit do evropsk˘ch pohárov˘ch
soutûÏí? Já ne, ledaÏe bychom tato ut-
kání hráli mimo Pfierov, coÏ je ab-
surdní. S tímto problémem se jiÏ v ne-
daleké minulosti pot˘kalo úspû‰né
basketbalové druÏstvo Ïen. Domnívá-
me se proto, Ïe moderní sportovní ha-
la je dluhem mûsta tûmto sportovním
odvûtvím, která úspû‰nû reprezento-
vala nebo reprezentují Pfierov.
A jak vidíte problémy volejbalu z po-
hledu své funkce pfiedsedy Okresní-
ho volejbalového svazu?

Vidûl bych to ve dvou rovinách. Za-
tímco v Pfierovû za uplynul˘ch deset
let volejbal vzkvétá, v okolí, v okrese,
upadá. Úpadek je zapfiíãinûn ‰patnou
péãí o mládeÏ, coÏ se projevuje zejmé-
na v kategorii muÏské. Obávám se, Ïe
nám druÏstva muÏÛ brzy vymfiou. âle-
nové oddílÛ si chtûjí hlavnû zahrát, ale
vûnovat v˘chovû sv˘ch nástupcÛ se ne-
hodlají. Z tûchto dÛvodÛ nám v minu-
losti zaniklo nûkolik oddílÛ, v posled-
ní dobû siln˘ oddíl v Hranicích. ¤ada
jich také pfie‰la k rekreaãní formû vo-
lejbalu, aby unikly tûmto povinnostem
a hrají amatérské soutûÏe. Péãe o mlá-
deÏ je hlavním tématem, o kterém
chci hovofiit na konferenci Okresního
volejbalového svazu.

Miroslav Ro‰ko‰n˘

Vladimír ·koda (první zleva stojící) se sv˘mi spoluhráãi-veterány na sklonku hráãské kariéry
foto archív V. ·kody
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Uspûje firma se sv˘m zámûrem
na v˘stavbu obalovny v Lovû‰icích?

Tradice zachovaná jen v Dluhonicích

KdyÏ jsme si pfieãetli sdûlení odbo-
ru Ïivotního prostfiedí Mûstského úfia-
du v Pfierovû o zámûru firmy Swietel-
sky stavební s. r. o. realizovat v˘stavbu
obalovny Ïiviãn˘ch smûsí v k. ú. Lovû-
‰ice s produkcí 80 tisíci tunami roãnû,
nestaãili jsme se divit. VÏdyÈ provoz
obalovny by nepochybnû zhor‰il Ïivot-
ní prostfiedí v Lovû‰icích, v Újezdci
a v ãásti obytné zástavby Pfierova, mi-
nimálnû v JiÏní ãtvrti. Protestujeme
proto s obãany Újezdce a budeme se
bránit ze v‰ech sil. Hluãnost, pra‰nost,

zápach, naváÏení materiálu, odpady,
provoz tûÏké dopravy v obci a v její
blízkosti - to jsou pfiedpokládaná zá-
vaÏná fakta. Komise pro Ïivotní pro-
stfiedí a zemûdûlství mûsta Pfierova
posoudila zámûr v˘stavby s tím, Ïe by
se zhor‰il uÏ tak nepfiízniv˘ stav imis-
ní situace v Pfierovû. Proto vûfiíme, Ïe
firma Swietelsky zavãas od svého zá-
mûru upustí a vybere si vhodnûj‰í lo-
kalitu. Doufáme a jsme pfiesvûdãeni,
Ïe zdrav˘ rozum zvítûzí.

Vladislav Kubík

(-Roz-) V den svátku sv. BlaÏeje 3. úno-
ra koledovali chlapci v Dluhonicích ta-
ké letos. Tato lidová tradice byla na
Moravû roz‰ífiena v 19. století a pozdû-
ji postupnû zanikala. V souãasné dobû
se udrÏuje zfiejmû jen v Dluhonicích.
Vznik blaÏejské koledy pochází uÏ ze
stfiedovûku, kdy na obchÛzku po do-
mech chodili spolu se Ïáky i jejich uãi-
telé. V˘tûÏek koledy se stal souãástí
tehdej‰ího uãitelova nevelkého pfiíjmu.
BlaÏejáci, jak se koledníkÛm dodnes fií-
ká, zpívají koledu: „Svatého BlaÏeje je
dnes, pfiiná‰íme vám radost, ples...“
Za své koledování dostávají peníze a na

roÏeÀ, kter˘ s sebou nosí, uzené maso
nebo klobásy. O peníze se chlapci roz-
dûlí, a hostinu z klobás a uzeného si
udûlají v rodinû nûkterého z blaÏejákÛ.
Generace dne‰ních osmdesátníkÛ je‰-
tû pamatuje, Ïe blaÏejáci mûli svÛj ta-
nec, pfii kterém se dva chlapci posta-
vili proti sobû, dali ruce na ramena
a poskakovali do taktu písniãky.

BlaÏejskou koledu v Dluhonicích
podrobnû popsala Eva Veãerková z Et-
nografického ústavu Moravského zem-
ského muzea v Brnû. Její ãlánek vy‰el
v minulém roce ve druhém ãísle Vlas-
tivûdného vûstníku moravského.

Jak se Ïije lidem v místních ãástech

Mûsto poskytuje od roku 2000 finanãní prostfiedky do oblasti
sportu formou grantového programu. Aby v‰ak z tohoto programu
nedocházelo ke znaãnému odãerpávání finanãních prostfiedkÛ vel-
k˘mi a pro mûsto v˘znamn˘mi organizacemi, poskytují jim orgány
mûsta od roku 2001 dotace v rámci pfiím˘ch podpor mûsta.

Jak je mûsto ‰tûdré k pfierovsk˘m sportovcÛm
NOR 2000 Pfierov, Basketsport Pfierov,
Pfierovsk˘ volejbalov˘ klub a Fotba-
lov˘ klub mládeÏe Pfierov. Od roku
2004 jsou tyto poskytnuté dotace
smluvnû vázány na nesestoupení pi-
lotních druÏstev z jejich soutûÏi,“
upfiesnil zpfiísnûní pravidel pro posky-
tování dotací Miroslav Lakom˘.

„Z organizací zafiazen˘ch do ob-
lasti podpory provozu, údrÏby
a oprav sportovních zafiízení bylo ve
zmínûném období poskytnuto nejví-
ce finanãních prostfiedkÛ TJ Spartak
Pfierov, a to na opravu kuÏelny a no-
hejbalového hfii‰tû, a Tûlocviãné jed-
notû Sokol Pfierov na opravu fasády

sokolovny,“ sdûlil Miroslav Lakom˘
a upfiesnil, Ïe úhrada nájmu ledové
plochy zimního stadionu obãanskému
sdruÏení Hockey club MINOR 2000
Pfierov a Okresnímu v˘boru âeského
svazu metané v Pfierovû se provádûla
prostfiednictvím jeho provozovatele,
kter˘m jsou SluÏby mûsta Pfierova.

V˘‰e dotací poskytnut˘ch jednot-
liv˘m sportovním organizacím v rám-
ci pfiím˘ch podpor mûsta od roku
2001 vãetnû schválen˘ch v˘‰í dotací
roku 2005 jsou pro srovnání patrné
z pfiiloÏené tabulky.

·af

Miroslava Lakomého z odboru ‰kol-
ství jsme se nejprve zeptali, o která kri-
téria se konkrétnû jedná.

„Pochopitelnû jedním z hlavních
kritérií je velikost ãlenské základny,
dále v˘‰e soutûÏí a v˘sledky v nich,
popularita a tradice sportu ve mûstû
a ekonomická nároãnost daného
sportovního odvûtví,“ upfiesnil Miro-

slav Lakom˘. „Sportovní organizace
vybrané do tûchto pfiím˘ch podpor
obdrÏely finanãní prostfiedky na svou
ãinnost, provoz a údrÏbu sv˘ch spor-
tovních zafiízení nebo úhradu ledové
plochy. Mezi nejãastûji zafiazené or-
ganizace, kter˘m byla poskytnuta
dotace na sportovní ãinnost, patfií za
uplynulé ãtyfii roky Hockey club MI-

Pfiehled poskytnut˘ch a schválen˘ch dotací sportovním organizacím zafiazen˘m do pfiím˘ch podpor mûsta

Na sportovní ãinnost v roce ➔ 2001 2002 2003 2004 Celkem Schválené dotace 2005
Hockey club MINOR 2000 Pfierov 910 000 1 100 000 1 230 000 891 800 4 131 800 850 000
Sportovní basketbalov˘ CLUB SBC s.r.o. 900 000 450 000 1 350 000
Basketsport Pfierov 750 000 1 200 000 317 500 2 267 500
Pfierovsk˘ volejbalov˘ klub 500 000 750 000 582 500 1 832 500 600 000
Fotbalov˘ klub mládeÏe Pfierov 500 000 546 000 400 000 1 446 000 350 000
Tenisov˘ klub Precolor Pfierov 400 000 400 000
Cyklistick˘ oddíl MIKO CYCLES Pfierov 20 000 20 000
Klub vodního póla Pfierov 75 000 75 000
Celkem 1 810 000 3 300 000 4 146 000 2 266 800 11 522 800 1 800 000
Na provoz a opravy sportovních zafiízení v roce ➔ 2001 2002 2003 2004 Celkem Schválené dotace 2005
TJ SPARTAK P¤EROV 700 000 430 000 100 000 1 230 000 100 000
Sportovní klub Îeravice 150 000 75 000 225 000 100 000
Tûlocviãná jednota Sokol Pfierov 800 000 150 000 950 000 150 000
Sportovní klub Pfierov 400 000 250 000 650 000 250 000
Tûlov˘chovná jednota Pozemní stavby Pfierov-Pfiedmostí 400 000 250 000 650 000 300 000
AUTO KLUB P¤EROV - mûsto v AâR 200 000
BMX ALLMONT TEAM P¤EROV klub v AâR 100 000
Cyklistick˘ oddíl MIKO CYCLES Pfierov 100 000
Celkem 700 000 2 180 000 825 000 3 705 000 1 300 000
Na úhradu ledové plochy SluÏbám mûsta Pfierova v roce ➔ 2001 2002 2003 2004 Celkem Schválené dotace 2005
pro Hockey club MINOR 2000 Pfierov 2 723 000 3 020 500 3 002 000 1 971 200 10 716 700 1 971 200
pro Okresní v˘bor âeského svazu metané v Pfierovû 6 000 42 000 28 000 76 000 28 000
Celkem 2 723 000 3 026 500 3 044 000 1 999 200 10 792 700 1 999 200
CELKEM POSKYTNUTÉ DOTACE V ROCE 4 533 000 7 026 500 9 370 000 5 091 000 26 020 500 5 099 200

Poznámka: uvedené ãástky jsou v Kã
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Co fiíkají ãísla o dopravní nehodovosti

V období dvanácti mûsícÛ loÀského
roku se stalo na území na‰eho okresu
celkem 1.992 dopravních nehod, toto
ãíslo je o 95 niÏ‰í, neÏ v pfiedcházejí-
cím roce. Pfii nich bylo usmrceno 17
osob, coÏ je o 9 ménû neÏ v roce 2003.
TûÏce zranûno bylo 85 osob, coÏ je o 16
ménû ve srovnání s loÀsk˘m rokem.
S lehk˘m zranûním bylo o‰etfieno 275
osob. Zde nastal ve srovnání s minu-
l˘m rokem pokles o 17 osob. Pfii neho-
dách byly odhadnuty ‰kody v celkové
v˘‰i 99.8 milionÛ korun. V této oblasti
nastal nárÛst o 10.8 milionÛ korun.
Ve kter˘ch ãástech mûsta bylo zazna-
menáno nejvíce dopravních nehod?

Dopravní nehodovost ve mûstû jsme
vyhodnocovali na 16 místech; pocho-
pitelnû jejich v˘bûr se odvíjel od hus-
toty provozu a poãtu nehod v pfiedchá-
zejících letech. K nejvût‰ímu poãtu do-
pravních nehod do‰lo v ulici Palacké-
ho, a to ke 28, zde jsme zaznamenali
nárÛst o 7 nehod oproti minulému ro-
ku. Dále v poãtu nehod následovala uli-
ce Velká DláÏka, kde jsme zasahovali

u 25 pfiípadÛ. V této ulici naopak do‰lo
ke sníÏení o 7 nehod. Tfietí pomyslnou
pfiíãku v poãtu nehod si drÏí ulice Ko-
menského, kde do‰lo ke 24 dopravním
nehodám, coÏ je o ãtyfii ménû, neÏ vlo-
ni. Dopravních nehod ubylo i v ulici
9. kvûtna, bfií HovÛrkov˘ch, Kojetínské,
âechovû, Hranické a Kratochvílovû.
Naopak vût‰í dopravní nehodovost
jsme zaznamenali vedle uÏ zmínûné
ulice Palackého i v ulicích Dvofiákovû,
Kozlovské, Polní, Lipenské a Husovû.

hybem vozidel na velk˘ch parkovi‰-
tích, napfiíklad pfied Kauflandem a Hy-
pernovou.
V ãem vidíte moÏnosti sníÏení do-
pravní nehodovosti ve mûstû?

Samozfiejmû jednou z cest je zpfiís-
nûní postihu fiidiãÛ, zejména úpravou
zákona o provozu na pozemních ko-
munikacích, k ãemuÏ by mûl pfiispût
i bodov˘ systém. SníÏení nehodovosti
se pochopitelnû odvíjí od v˘stavby no-
v˘ch i rekonstrukce stávajících komu-

Pochopitelnû nejvíce dopravních ne-
hod se stalo v samotném mûstû. MÛ-
Ïete upfiesnit stav dopravní nehodo-
vosti zde i v pfiímûstsk˘ch ãástech?

V mûstû Pfierovû do‰lo celkem ke
488 dopravním nehodám, pfii kter˘ch
byl jeden ãlovûk usmrcen, 11 osob tûÏ-
ce zranûno a 42 lehce. Z pfiilehl˘ch ob-
cí nejvût‰í dopravní nehodovost byla
zaznamenána v Pfiedmostí, kde do‰lo
k 35 dopravním nehodám, Ïádná
z nich na‰tûstí nemûla smrtelné ná-
sledky, dvû osoby byly zranûny tûÏce,
‰est lehce. Mezi obce s nejniÏ‰í do-
pravní nehodovostí patfií z pfiilehl˘ch
obcí Îeravice, Penãice a Kozlovice.
Co patfiilo mezi nejãastûj‰í pfiíãiny
dopravních nehod?

Z nejãastûj‰ích pfiíãin dopravních
nehod mÛÏeme jmenovat nepfiimûfie-
n˘ zpÛsob jízdy, zejména nepovolená
rychlost, nedodrÏení bezpeãné vzdá-
lenosti mezi vozidly a nedání pfied-
nosti v jízdû. Dal‰í problémy, které na-
‰tûstí nejsou spojeny s vût‰ími ‰koda-
mi na zdraví a na majetku, vznikají po-

nikací vãetnû vedením dálkové dopra-
vy mimo mûsto. Bezpeãnost chodcÛ by
více zajistilo nasvûtlení pfiechodÛ.

Apeloval bych na fiidiãe projíÏdûjící
na‰ím mûstem, kde je velká intenzita
dopravy, aby pfiizpÛsobili své chování
vÛãi zranitelnûj‰ím úãastníkÛm sil-
niãního provozu, to znamená chodcÛm
a cyklistÛm. Pfiál bych si, aby se ohle-

duplnûji a s vût‰í tolerancí chovali jak
fiidiãi mezi sebou navzájem, tak i k ne-
motorizovan˘m úãastníkÛm silniãního
provozu. Pochopitelnû to platí i nao-
pak, tûÏko mÛÏeme toto vyÏadovat od
fiidiãe, kter˘ se opakovanû setkává
s úmyslnû ’hlem˘Ïdím‘ pohybem chod-
ce na pfiechodu...

Eva ·afránková

Policie âR zasahuje u dopravní nehody v ulici âechovû.

Poãet dopravních nehod sice za minul˘ rok v na‰í repub-
lice mírnû klesl, ale pfiesto ve srovnání s dal‰ími státy Ev-
ropské unie nemÛÏeme b˘t spokojeni. Na to, jaká byla situa-
ce v této oblasti na území na‰eho mûsta a pfiilehl˘ch obcí,
jsme se zeptali mjr. Ing. Lubomíra Koláãka, vedoucího Do-
pravního inspektorátu Policie âR.

Mûstská policie v Pfierovû v souãasné dobû zamûstnává
48 stráÏníkÛ. Jejich poãet se odvíjí v na‰í republice od poãtu
obyvatel daného mûsta, v podstatû platí, Ïe na tisíc obyvatel
pfiipadá jeden stráÏník.

Ov‰em ve mûstech, kde se objevuje
více problémÛ s udrÏováním vefiejné-
ho pofiádku, je tfieba toto ãíslo nav˘‰it.
BohuÏel taková situace je i v Pfierovû,
proto v souãasné dobû je vypsáno v˘-
bûrové fiízení na pfiijetí dal‰ích dvou
mûstsk˘ch stráÏníkÛ.

Na to, do jaké míry obãané na‰eho
mûsta ãi jeho náv‰tûvníci sv˘m
nezodpovûdn˘m chováním ’za-
mûstnali‘ stráÏníky v minulém
roce, to znamená, kolik pfie-
stupkÛ museli stráÏníci fie‰it,
jsme se zeptali Ing. Ladislava
Petrovského, zástupce fieditele
Mûstské policie v Pfierovû.

„V loÀském roce stráÏníci zjistili
a fie‰ili celkem 9.343 pfiestupkÛ. Za
tyto pfiestupky uloÏili a vybrali v blo-
kovém fiízení pokuty v celkové v˘‰i
1,060.950 korun. Jedná se o peníze,
které pfiestupci zaplatili buì na mís-
tû pfiestupku nebo na sluÏebnû mûst-
ské policie. Pokud toto ãíslo srovná-
me s rokem 2003, musíme konstato-
vat, Ïe bohuÏel do‰lo k nárÛstu o 506
fie‰en˘ch pfiestupkÛ a k nav˘‰ení vy-
brané sumy o 293.000 korun,“ sdûlil
Ladislav Petrovsk˘.

„StráÏníci v roce 2004 celkem ulo-
Ïili 1.696 ’blokov˘ch pokut na místû
nezaplacen˘ch‘ a na Finanãní odbor
Mûstského úfiadu Pfierov postoupili
k dal‰ímu vymáhání bloky na poku-
tu na místû nezaplacenou v celkové
v˘‰i 264.800 korun. Oproti roku 2003
do‰lo k nav˘‰ení o ãástku 107.300 ko-
run. Jde o pfiípady, kdy pfiestupci
souhlasí s udûlenou pokutou, ale
z rÛzn˘ch dÛvodÛ nemají pfii sobû
dostateãnou sumu pro zaplacení,“ vy-
svûtlil Ladislav Petrovsk˘ a doplnil, Ïe
stráÏníci dále zjistili celkem 86 pfiípa-

dÛ trestn˘ch ãinÛ, jejichÏ fie‰ení pfie-
dali k dal‰ímu opatfiení orgánÛm ãin-
n˘m v trestním fiízení.

„Jako nejúãinnûj‰í forma pro zji‰-
tûní pachatele pfiestupku se jeví pfii-
kládání technick˘ch prostfiedkÛ k za-
bránûní odjezdu vozidla. V pfiípadû

zji‰tûní pachatele pfiestupku buì
je v‰e vyfie‰eno na místû, nebo

v men‰ím procentu pfiípadÛ
pfiedáváno dal‰ím orgá-
nÛm, ãímÏ nedochází k za-
hlcování správních orgánÛ.

Z tohoto dÛvodu stráÏníci
v roce 2004 pfiiloÏili celkem

3.457 ’botiãek‘, coÏ je o nárÛst pfii-
bliÏnû o 105 procent,“ informoval La-
dislav Petrovsk˘.

„Pfiestupky, jejichÏ fie‰ení stráÏní-
ci neukonãí na místû, postupují dále
správním orgánÛm. Konkrétnû se
jedná o dopravní a dal‰í, jako je na-
pfiíklad poru‰ení vyhlá‰ek mûsta, ru-
‰ení noãního klidu, po‰kozování ma-
jetku. V fieãi ãísel nedo‰lo k Ïádn˘m
podstatn˘m disproporcím mezi ode-
slan˘mi pfiestupky v roce 2004, kdy
se fie‰ilo 5.649 pfiípadÛ a roce 2003,
kdy stráÏníci byli pfiivoláni k 5.595
pfiípadÛm,“ opût Ladislav Petrovsk˘
jmenoval konkrétní ãísla.

„Poãet pfiestupkÛ zji‰tûn˘ch stráÏ-
níky neklesá, a proto sankce v podo-
bû blokové pokuty, pro zajímavost -
v roce 2004 ãinil prÛmûr 217 korun
na jednu blokovou pokutu, není do-
stateãn˘m v˘chovn˘m prostfiedkem.
Za stejné pfiestupky stráÏníci budou
ukládat vy‰‰í pokuty, protoÏe v˘‰e
prÛmûrné pokuty se od roku 1992
zvedá nepatrnû,“ uzavfiel Ladislav
Petrovsk˘.

·af

Dafií se stráÏníkÛm
zaji‰Èovat pofiádek ve mûstû?
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našeho města
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MùSTA P¤EROVA
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Dámy a pánové, váÏení spoluobãané,

také v leto‰ním roce si Vás dovolujeme
informovat o rozpoãtu Mûsta Pfierova
a investiãních zámûrech. Pfiedkládáme
Vám upraven˘ rozpoãet k 2. 2. 2005
v pfiehledn˘ch tabulkách a grafech, vãet-
nû nûkter˘ch akcí, které Vás budou zají-
mat nejvíce.

Tento bulletin umoÏní kaÏdému seznámit se s naklá-
dáním s vefiejn˘mi finanãními prostfiedky v rámci provo-
zu Mûstského úfiadu, organizací mûstem zfiízen˘ch
a investiãních akcí v roce 2005.

Jindfiich Valouch
starosta mûsta Pfierova



ROZPOâET MùSTA P¤EROVA NA ROK 2005
(upraven˘ rozpoãet k 2. 2. 2005 - v tisících Kã)

VYBRANÉ DA≈OVÉ P¤ÍJMY
DaÀ z pfiíjmÛ fyzick˘ch osob ze závislé ãinnosti
a funkãních poÏitkÛ 76.000,0

DaÀ z pfiíjmÛ fyzick˘ch osob ze závislé ãinnosti
a funkãních poÏitkÛ (odvádûná zamûstnavatelem) 8.000,0

DaÀ z pfiíjmÛ fyzick˘ch osob ze samostatné
v˘dûleãné ãinnosti 34.000,0

DaÀ z pfiíjmÛ fyzick˘ch osob z kapitálov˘ch
v˘nosÛ (vybíraná sráÏkou) 5.000,0

DaÀ z pfiíjmÛ právnick˘ch osob 92.000,0

DaÀ z pfiidané hodnoty 139.000,0

Danû a poplatky z vybran˘ch ãinností a sluÏeb 43.890,0

DaÀ z nemovitostí 25.000,0

CELKEM 422.890,0

DANù A POPLATKY Z VYBRAN¯CH
âINNOSTÍ A SLUÎEB
Správní poplatky - odbor finanãní 5.150,0

Správní poplatky - ostatní odbory 7.600,0

Poplatky za zneãi‰Èování ovzdu‰í 100,0

Poplatky za uloÏení odpadÛ 400,0

Odvody za odnûtí pÛdy ze zemûdûlského pÛdního fondu 80,0

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 18.500,0

Poplatek ze psÛ 1.300,0

Poplatek za uÏívání vefiejného prostranství 800,0

Poplatek ze vstupného 150,0

Poplatek z ubytovací kapacity 310,0

Odvod v˘tûÏku z provozování loterií 6.000,0

Poplatek za provozovan˘ v˘herní hrací pfiístroj 3.500,0

CELKEM 43.890,0

P¤ÍJMY
DaÀové pfiíjmy 447.890,0

NedaÀové pfiíjmy 275.930,4

Kapitálové pfiíjmy 18.480,0

Pfiijaté dotace 58.640,2

Sociální fond 6.770,0

Fond rozvoje bydlení 6.867,0

Fond na opravy bytového fondu postiÏeného povodní 9.020,0

Fond rezerv a rozvoje 103,0

CELKEM 823.700,6

V¯DAJE
BûÏné v˘daje 704.685,5

Kapitálové v˘daje 72.472,1

Financování - splátky pÛjãek 23.783,0

Sociální fond 6.770,0

Fond rozvoje bydlení 6.867,0

Fond na opravy bytového fondu
postiÏeného povodní 9.020,0

Fond rezerv a rozvoje 103,0

CELKEM 823.700,6



V¯DAJE MùSTA DLE JEDNOTLIV¯CH
ORGANIZAâNÍCH JEDNOTEK
Kanceláfi starosty 9.873,0

Kanceláfi tajemníka 164.370,0

Odbor sociálních dávek 135.035,0

Odbor Ïivotního prostfiedí 2.201,0

Odbor rozvoje 78.936,0

Odbor ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy 69.062,0

Odbor majetku mûsta, jeho správy a provozu 71.380,1

Mûstská policie 3.090,0

Stavební úfiad 100,0

Odbor finanãní 252.092,4

Sociální fond 6.770,0

Odbor správní 10,0

Odbor sociálních sluÏeb a zdravotnictví 6.670,0

Odbor dopravy 16.331,1

Odbor zemûdûlství 380,0

Odbor právní 7.400,0

CELKEM 823.700,6

BùÎNÉ V¯DAJE
Zemûdûlství a lesní hospodáfiství 38,0

PrÛmysl, stavebnictví, obchod a sluÏby 110,0

Doprava 3.950,0

Vodní hospodáfiství 1.450,0

Vzdûlávání 51.650,0

Kultura, církve a sdûlovací prostfiedky 8.085,0

Zdravotnictví 70,0

Bydlení, komunální sluÏby a územní rozvoj 33.747,0

Ochrana Ïivotního prostfiedí 31.248,0

Sociální vûci a politika zamûstnanosti 136.960,0

Bezpeãnost státu a právní ochrana 25.420,0

Státní moc, státní správa, územní samospráva 167.977,0

Pfiíspûvky zfiízen˘m pfiíspûvkov˘m organizacím,
mimo ‰kolsk˘ch 162.577,0

Finanãní operace 47.370,4

Finanãní dotace a podpory na aktivity 11.000,0

Finanãní dotace - ostatní 22.548,0

Ostatní ãinnosti 485,0

CELKEM 704.685,5

P¤EHLED DOTACÍ
P¤ÍSPùVKOV¯M ORGANIZACÍM
Technické sluÏby mûsta Pfierova 73.259,0

SluÏby mûsta Pfierova 28.000,0

Domovní správa mûsta Pfierova 22.000,0

Sociální sluÏby mûsta Pfierova 20.500,0

ÚSP - Denní pobyt pro mentálnû postiÏené 4.541,0

Mûstské jesle 3.610,0

Pfied‰kolní zafiízení 8.700,0

Základní ‰koly 32.050,0

·kolní jídelny 10.600,0

Mûstská knihovna 10.667,0

CELKEM 213.927,0



VYBRANÉ
INVESTIâNÍ AKCE

Palackého 25 stavební úpravy objektu
Rozpoãet 2005: 10 060 000 Kã

Zámek Přerov
IV. etapa - fasáda, v˘plnû otvorÛ
Rozpoãet 2005: 12 543 000 Kã

ZŠ Trávník víceúãelové ‰kolní hfii‰tû
Rozpoãet 2005: 10 000 000 Kã

Bajákova 12
stavební úpravy objektu - 1. ãást
Rozpoãet 2005: 7 000 000 Kã

Předmostí regenerace sídli‰tû
Rozpoãet 2005: 5 562 000 Kã
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Uvedené ceny jsou bez 19 % DPH. Náklad Pfierov-
sk˘ch listÛ je 20.700 v˘tiskÛ, distribuce do v‰ech
pfierovsk˘ch domácností zdarma. Zájemci o inzer-
ci mohou získat bliÏ‰í informace 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 inzerátu
poãet zvefiejnûní sleva

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

Ceník plo‰né inzerce v Pfierovsk˘ch listech platn˘ od 1. 1. 2005
Velikost inzerátu ãerná barva ãerná + azurová barevn˘ inzerát

1 cm2 13 Kã 17 Kã 25 Kã
1/4 strany 1.699 Kã 2.222 Kã 3.267 Kã(99 x 132 mm)

1/2 strany 3.500 Kã 4.578 Kã 6.732 Kã
(204 x 132 mm)

celá strana 5.328 Kã 7.104 Kã 10.656 Kã
(204 x 270 mm)

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

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

www.smpas.cz

Vážení zákazníci,
nejbližším kontaktním místem SMP ve Vašem regionu je kancelář smluvního partnera SMP 
Jiří Vybíral - BETA PLYN v Přerově na adrese Nám. Svobody 17, 750 02.

       přijímá žádosti o připojení k distribuční soustavě

       přijímá žádosti o dodávku zemního plynu

       uzavírá smlouvy na dodávku zemního plynu

       provádí montáže plynoměrů (bezplatně)

U nově plynofikovaných objektů

U stávajících zákazníků SMP přijímá

       žádosti na změnu odběratele

       žádosti na změny v kupních 

       smlouvách

       žádosti na demontáž plynoměru
p

om ž

Tel.
Fax:     
e-mail:

581 209 296
581 203 374
jiri.vybiral@volny.cz  

Otevírací doba
Po, St  8.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Út, Čt  8.00 - 12.00  13.00 - 15.00
Pátek  zavřeno



propastn˘ pokles v poãtech nastupu-
jících ÏákÛ do základních ‰kol a na-
stává del‰í období stabilních a málo
poãetn˘ch roãníkÛ.

Dále je zfiejmé, Ïe v dÛsledku po-
stupného odchodu poãetnûj‰ích roã-
níkÛ druhého stupnû bude pokraão-
vat celkov˘ pokles poãtÛ ÏákÛ pfie-
rovsk˘ch základních ‰kol, a to aÏ do
‰kolního roku 2008/2009,“ vyhodnotil
situaci Petr Hrbek.

„Celkové údaje o poãtech zapsa-
n˘ch dûtí vnímají velmi citlivû i fie-
ditelé jednotliv˘ch ‰kol a kaÏdoroãnû
se snaÏí pfiitáhnout pozornost co nej-
vût‰ího poãtu rodiãÛ. NejrÛznûj‰í ak-
tivity smûfiující k seznámení rodiãÛ
s v˘chovnû vzdûlávacím programem
a ãinností ‰koly se jeví jako Ïivotnû

dÛleÏitá nutnost. Do v˘bû-
ru ‰koly rodiãi pochopitel-
nû zasahuje mnoho nejrÛz-
nûj‰ích faktorÛ; mimo slu-
Ïeb nabízen˘ch jednotliv˘-
mi ‰kolami je to napfiíklad
místo trvalého pobytu,
místo zamûstnání, doprav-
ní spojení, umístûní star‰í-
ho sourozence a dal‰í. Le-
to‰ní zápis nepfiinesl Ïád-
né neoãekávané skuteãnos-
ti a potvrdil déle trvající
trendy pozorované nejen
v na‰em mûstû,“ uzavfiel
Petr Hrbek.

·af
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2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006

pravdûpodobn˘
odhad

543

V˘voj ÏákÛ v 1. roãnících Z· zfiízen˘ch mûstem Pfierov
v rozmezí ‰kolních rokÛ 2000/2001 - 2005/20061

424 433 450
415 400

„Tento poãet dûtí bohuÏel není ko-
neãn˘, neboÈ ne v‰ichni rodiãe fiádnû
plní svou zákonnou povinnost a vãas
zapí‰í své dûti do ‰kol. KaÏdoroãnû se
tak opakuje situace, kdy fieditelé ‰kol
musejí provádût dodateãné zápisy
i v pozdûj‰ích termínech. Poãet za-
psan˘ch dûtí se sníÏí o dûti, kter˘m
bude udûlen odklad od plnûní povin-
né ‰kolní docházky, zejména z dÛvo-
du nedostateãné tûlesné a du‰evní vy-
spûlosti. JiÏ tradiãnû fieditelé ‰kol vy-
dávají kolem devadesáti aÏ sta roz-

hodnutí o odkladu, coÏ se projevuje
v niÏ‰ích poãtech skuteãnû nastoupe-
n˘ch ÏákÛ do prvního roãníku. MnoÏ-
ství udûlen˘ch odkladÛ je znaãné
a v mnoha pfiípadech nesvûdãí o dob-
ré práci rodiãÛ s dûtmi v pfied‰kol-
ním vûku. Situace se snad zlep‰í za-
vedením bezúplatného vzdûlávání
v posledním roãníku matefiské ‰koly
a v pfiípravné tfiídû základní ‰koly
a po nafiízení pfiednostního zafiazo-
vání pûtilet˘ch dûtí do matefisk˘ch
‰kol,“ sdûlil Petr Hrbek.

„Z vlastní zku‰enosti a po zohled-
nûní v‰ech dostupn˘ch statistick˘ch
údajÛ mohu konstatovat, Ïe od roku
2001 se poãty zapsan˘ch a skuteãnû
nastoupen˘ch ÏákÛ do prvního roãní-
ku základní ‰koly pohybují na pfii-
bliÏnû stejné úrovni. Graf ã. 1 v˘stiÏnû
demonstruje ustálen˘ pfiírÛstek prv-
ÀáãkÛ do pfierovsk˘ch ‰kol a v návaz-
nosti na demografickou kfiivku naro-
zen˘ch dûtí v Pfierovû lze obdobn˘ v˘-
voj oãekávat i v budoucích letech.

Poãet ÏákÛ v jednotliv˘ch roãnících
pfierovsk˘ch ‰kol (graf ã. 2) jen po-
tvrzuje, Ïe od ‰kolního roku 2005/2006
budou roãníky prvního stupnû napl-
nûny niÏ‰ími poãty ÏákÛ neÏ na dru-
hém stupni. Z grafu jsou patrné dvû
podstatné skuteãnosti - zastavil se

Zaãátkem února probûhl na v‰ech pfierovsk˘ch základních
‰kolách zápis dûtí do prvních roãníkÛ. Podle informací Petra
Hrbka z odboru ‰kolství bylo zapsáno do devíti základních ‰kol
zfiízen˘ch mûstem 444 budoucích prvÀáãkÛ.

K zápisu do prvních roãníkÛ pfii‰lo znovu o nûco ménû dûtí

VáÏení a milí ãtenáfii,

v devátém kole soutûÏe byl vylosován z tûch,
ktefií správnû odpovûdûli na otázku z únorového
ãísla Pfierovsk˘ch listÛ, Jaroslav Li‰ka, Budova-
telÛ 2, Pfierov, kterému blahopfiejeme!

V‰em, ktefií se chtûjí zúãastnit soutûÏe pfiipomí-
náme, Ïe své odpovûdi spoleãnû s adresou zasílej-
te vÏdy do 10. dne daného mûsíce na adresu Re-
dakce Pfierovské listy, Mûstsk˘ úfiad, nám. T. G. Ma-
saryka 2, 750 00 Pfierov nebo na e-mailovou adresu
eva.safrankova@mu-prerov.cz, pfiípadnû vhoìte do
schránky pfiipravené v Mûstském informaãním
centru v Kratochvílovû ulici. Na obálku pfiipi‰te
heslo SOUTùÎ. Ze správn˘ch odpovûdí vylosujeme
kaÏd˘ mûsíc jednoho v˘herce, kter˘ od nás obdrÏí
kniÏní publikaci. Jméno v˘herce zvefiejníme v pfií‰-
tím ãísle Pfierovsk˘ch listÛ. V˘hru si mÛÏete vy-

zvednout v redakci po pfiedchozí telefonické do-
mluvû - tel. 581 268 451, 724 015 273.

▲ SoutûÏní fotografie z minulého ãísla zachycuje
ãást ulice Komenského s pohledem na budovy ak-
ciového pivovaru a v pozadí na budovu prÛmyslové
‰koly. Název ulice Komenského a názvy dal‰ích nû-
kolika ulic pfiijal obecní v˘bor na svém zasedání na
jafie roku 1884.

SoutûÏ Poznáte, co je na fotografii?

Dne‰ní úkol zní: Poznáte ze snímku z konce 19. století,
o jakou sochu jde a kde se nachází?

1. roãník

415

2. roãník

440

3. roãník

432

4. roãník

427

5. roãník

542

6. roãník

561

7. roãník

606

8. roãník

638

8. roãník

543

Poãet ÏákÛ v jednotliv˘ch roãnících Z· zfiízen˘ch mûstem Pfierov
ve ‰kolním roce 2004/20052
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Ministerstvo dopravy âR, odbor pro
bezpeãnost silniãního provozu na po-
zemních komunikacích - BESIP vy-
hlásilo na zaãátku roku v˘tvarnou sou-
tûÏ s dopravnû bezpeãností tématikou
„DùTI, POZOR, âERVENÁ!“.

Smyslem soutûÏe je pfiipomenout si
nebezpeãí na silnicích a ulicích, která
hrozí kaÏdému, kdo nedodrÏuje pravi-
dla silniãního provozu. Úkolem soutû-
Ïících je nakreslit obrázek, na kterém

znázorní situace na pfiechodech pro
chodce, na fiízen˘ch kfiiÏovatkách, pfii
vystupování z autobusu, dopravní ne-
hody, práci policistÛ, záchranek, v˘-
tvarn˘m pohledem upozornit, kdo a ja-
ké dûlá chyby.

Hodnocení probíhá ve tfiech kate-
goriích: 1. kategorie - pfied‰kolní vûk
• 2. kategorie - mlad‰í ‰kolní vûk
(1. aÏ 5. roãník) • 3. kategorie -
star‰í ‰kolní vûk (6. aÏ 9. roãník)

V˘tvarná soutûÏ „DùTI, POZOR, âERVENÁ!“ 

„Îáci mohou do tûchto nádob od-
kládat monoãlánky a baterie, které
vznikají v domácnostech pouÏívá-
ním nejrÛznûj‰ích spotfiebiãÛ, jako
jsou rádia, walkmany, discmany,
dálkové ovládaãe k televizi a videu,
fotoaparáty, hraãky i mobilní telefo-
ny. Jsou to rÛzné tuÏkové baterie
a monoãlánky, ploché baterie, knoflí-
kové baterie i baterie z mobilních te-
lefonÛ, které ãasto konãí v odpadko-
v˘ch ko‰ích na‰ích domácností,“ sdû-
lila Ing. Marcela Novotná z odboru Ïi-
votního prostfiedí.

„Svoz pouÏit˘ch monoãlánkÛ a ba-
terií ze sbûrn˘ch nádob zaji‰Èuje pra-
covník Technick˘ch sluÏeb mûsta Pfie-
rova, kter˘ pfii kaÏdém svozu v jed-
notliv˘ch ‰kolách zváÏí jejich mnoÏ-
ství. Sesbírané pouÏité monoãlánky
a baterie jsou dále pfiedávány for-
mou zpûtného odbûru firmû, která za-
bezpeãuje jejich dal‰í vyuÏití nebo od-

stranûní v souladu s pfiedpisy na
ochranu Ïivotního prostfiedí,“ vysvût-
lila Marcela Novotná. 

Odbor Ïivotního prostfiedí provedl
po ãtyfiech mûsících fungování sbû-
ru prÛbûÏné vyhodnocení. „Celkové
mnoÏství pouÏit˘ch monoãlánkÛ
a baterií získan˘ch tímto sbûrem ãi-
nilo 808 kilogramÛ. Pochvalu si za-
slouÏí pfiedev‰ím Ïáci Základní ‰ko-
ly a Matefiské ‰koly Pfierov-Pfiedmos-
tí, Pod Skalkou 11 (447 kg) a Ïáci Zá-
kladní ‰koly U tenisu 4 (243 kg). Po-
chválit, ale zároveÀ povzbudit, je tfie-
ba i dûti z ostatních základních ‰kol,
moÏná pfii dal‰ím hodnocení budou
lep‰í,“ seznámila nás s nejlep‰ími sbû-
raãi Marcela Novotná a dodala, Ïe od-
bor Ïivotního prostfiedí bude nadále
sbûr pouÏit˘ch monoãlánkÛ a baterií
na jednotliv˘ch základních ‰kolách
sledovat a prÛbûÏnû vyhodnocovat.

·af

Dûti se uãí chovat ekologicky
Od záfií 2004 probíhá v devíti základních ‰kolách v Pfie-

rovû sbûr pouÏit˘ch monoãlánkÛ a baterií. Tuto akci organi-
zuje Mûstsk˘ úfiad Pfierov, odbor Ïivotního prostfiedí, kter˘
vybavil základní ‰koly speciálními sbûrn˘mi nádobami vãet-
nû propagaãního materiálu o zpÛsobu sbûru.

V posledních letech má své zázemí v Domû dûtí a mlá-
deÏe Atlas. Záruku odborného vedení poskytuje kvalitní
práce dirigentek Pfierovského dûtského sboru Ingrid Se-
kerové a Vûry Cimbálníkové. Rádi bychom roz‰ífiili fiady na-
‰ich dûtsk˘ch zpûvákÛ. V‰e se samozfiejmû odvíjí od zájmu
dûtí a pochopení jejich rodiãÛ. âlenem sboru se mohou
stát uÏ i dûti pfied‰kolního vûku, ale pochopitelnû i star‰í.

KDY MÒÎETE P¤IJÍT? Dûti pfied‰kolního vûku - pon-
dûlí od 17 do 18 hodin • Star‰í dûti a mládeÏ - úter˘ a ãtvr-
tek od 15 do 18.30 hodin v DDM ATLAS.

CO NABÍZÍME? Odborné vedení v rámci sborového zpûvu,
zajímavé akce doma i v zahraniãí, spoustu záÏitkÛ a kama-
rádÛ se spoleãn˘m zájmem o hudbu.
BliÏ‰í informace poskytne organizaãní vedoucí sboru
Blanka Ma‰ková - tel. 581 201 246.

Pfierováãek, kter˘ ãasto reprezentuje do-
ma i v zahraniãí na‰e mûsto i celou republi-
ku, je koncertním sborem Pfierovského dût-
ského sboru. Tento sbor má za sebou jiÏ víc
neÏ ãtvrtstoletí pÛsobení na kulturní scénû.

V˘tvarné práce je tfieba odevzdat do 31. bfiezna na Odbor dopravy Mûstské-
ho úfiadu Pfierov, Blahoslavova 3, Pfierov. Hodnotit je bude odborná porota,
která pfiedá úspû‰n˘m autorÛm diplomy i vûcné ceny na slavnostní vernisáÏi.

Také rádi zpíváte? Pfiijìte mezi nás!

Velikost inzerátu ãerná barva ãerná + azurová barevn˘ inzerát

1 cm2 13 Kã 17 Kã 25 Kã

1/4 strany (99 x 132 mm) 1.699 Kã 2.222 Kã 3.267 Kã

1/2 strany (204 x 132 mm) 3.500 Kã 4.578 Kã 6.732 Kã

celá strana (204 x 270 mm) 5.328 Kã 7.104 Kã 10.656 Kã

Ceník plo‰né inzerce v Pfierovsk˘ch listech platn˘ od 1. 1. 2005 Uvedené ceny jsou bez 19 % DPH.
Náklad Pfierovsk˘ch listÛ je 20.700
v˘tiskÛ, distribuce do v‰ech pfierov-
sk˘ch domácností zdarma. Zájemci
o inzerci mohou získat bliÏ‰í infor-
mace na tel. ãísle 581 225 393,
e-mail: studio@elan-prerov.cz - Mi-
loslav Fla‰ar nebo Zdenûk Vymlátil.
Adresa: Dluhonská 96 (proti náklad-
ní 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 %
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Z pfierovsk˘ch v˘tvarn˘ch umûlcÛ,
ktefií jsou ãleny tohoto v˘tvarného
sdruÏení, budou svá díla vystavovat
v galerii Centrum Petr Markulãek, Vû-
ra Kotasová, Pavel Kotas a Jifií Ry‰av˘.
V˘stava potrvá do 4. bfiezna. V‰em jme-
novan˘m jsme poloÏili stejnou otázku:
Na co se soustfieìujete ve své
souãasné umûlecké tvorbû?

Petr Markulãek:
Pfii zkoumání vlastního figurálního
programu, kter˘ vÏdy byl a i nadále zÛ-
stává souãástí mé identity, se snaÏím
zhodnotit své pfiedstavy o mezilid-
sk˘ch vztazích komponovan˘ch v nad-
sázce nebo v poloze piety. Jejich dÛ-
sledná dynamiãnost vyvolává napûtí
nezfiídka anonymních v˘jevÛ, jimÏ je
propÛjãována racionalita s citovou
esencí, obraznost hluãícího nebo
ztichlého ãasu. V posledních letech
jsem obohatil svoji tvorbu o tfietí pro-
stor prostfiednictvím dfievûn˘ch ob-
jektÛ, vycházejících ve své podstatû aÏ
z doby pohanské, pfiesto v‰ak mající co
fiíci souãasníkovi.

Vûra Kotasová:
Po letech malífiské aktivity, kterou

jsem stfiídala s grafick˘mi vstupy, pfie-
váÏil v posledních letech v mojí tvorbû
v˘hradnû velkoplo‰n˘ linoryt, kter˘
sk˘tá mimofiádné moÏnosti i za cenu
ãasové nároãnosti. PovaÏuji tuto tech-
niku pro sebe za nej‰Èastnûj‰í volbu -
na‰la jsem ideální moÏnost pro vyjá-
dfiení sv˘ch i subtilních pocitÛ a pfied-
stav. Nejvíc mi konvenuje, Ïe ten pro-
ces vzniku grafického listu mám od za-
ãátku do konce absolutnû jen ve sv˘ch
rukách.
O správnosti mé volby koneãnû svûdãí
i potvrzení na prestiÏních mezinárod-
ních v˘stavách, kter˘m vÏdy pfiedchá-
zí tvrdá soutûÏ hodnocená meziná-
rodní jury. K tûmto v˘stavám - soutû-
Ïím jsem pravidelnû zvána. S radostí
konstatuji, Ïe se mi dostává i fiada oce-
nûní. V této oblasti Ïivota je to i pfií-
jemné dobrodruÏství.

Pavla Kotase inspirovala na‰e otáz-
ka k malému zamy‰lení nad celou
svou dosavadní tvorbou:
KdyÏ jsem sáhl po krabici katalogÛ a fo-
toreprodukcí sv˘ch prací, s hrÛzou jsem
zjistil, Ïe se po vysoko‰kolsk˘ch studiích
vûnuji v˘tvarné práci pln˘ch 45 let. Zmí-
nûné reprodukce a katalogy mi pfiipo-

mínají obrazy, o jejichÏ osudu vût‰inou
uÏ nevím. Jsou v soukrom˘ch sbírkách
doma i v zahraniãí a v fiadû galerií.
V poãáteãním období jsem se ãasto vû-
noval i grafice - zejména uÏité, jako
jsou napfiíklad ex-libris nebo novoro-
ãenky, a realizacím pro architekturu.
Pak pfievládla malba, technika pastel
a olejomalba. Autofii textÛ katalogÛ
m˘ch v˘stav svornû potvrzují promûnu
m˘ch námûtÛ. VÏdy na mne pÛsobily
záÏitky z cest. Moji práci velmi oboha-
tily ãasto opakované pobyty na ostro-
vû Braã, cesty do Benátek, celé Stfie-
domofií. Mnoho podnûtÛ jsem ãerpal
zejména v ¤ecku.
Tfieba náv‰tûva ostrova Santorin pro
mne znamenala vytvofiení fiady obrazÛ,
které zaplnily sál muzea v Olomouci
k m˘m padesátinám v roce 1988.
A dnes, po cyklu OhÀÛ se zaãínám vû-
novat zobrazení sv˘ch pfiedstav o ves-
míru a samozfiejmû se vracím i ke star-
‰ím námûtÛm a mám pocit, Ïe ãasov˘
odstup od vidûného nov˘m obrazÛm
prospívá.

Jifií Ry‰av˘:
Z poãátku m˘ch v˘tvarn˘ch projevÛ

byl rozhodujícím inspiraãním ele-
mentem vztah k pfiírodû, respektive
krajinû a jejím metamorfosám. Por-
trétní kresby a malby tvofiily nepod-
statnou ãást tvorby, danou snad i ne-
schopností odpoutat se od realistic-
k˘ch projevÛ. Právû u nefigurativní
tvorby jsem snadnûji dosáhl uvolnû-
nûj‰ího pojetí, které bylo z mého po-
hledu i pfiijatelnûj‰í.

Souãasnû kreslím a maluji i zcela
abstraktní kompozice, zdánlivû inspi-
rované v˘tvarnou ãi Ïivotní zku‰enos-
tí, ale fundament tvorby lze vÏdy vy-
stopovat v krajinomalbû ãi jin˘ch re-
áln˘ch podnûtech. Ne vÏdy se tvorba
dafií podle pÛvodních invencí, které se
hlavnû u obrazÛ mûní v prÛbûhu zro-
du i nûkolikrát. Vût‰inou neb˘vám spo-
kojen s v˘sledky své práce, ale vlastní
v˘tvarn˘ proces povaÏuji za dÛleÏitûj-
‰í neÏ koneãn˘ v˘sledek. PfieváÏnû se
nestarám o budoucnost sv˘ch obrazÛ,
pokud nejsou tvofieny cílenû pro kon-
krétní úãel. Obãasn˘ návrat k realitû
je pouze odlehãením souãasné tvorby.
Rád pracuji se sépií, kde realizace ná-
padÛ je podstatnû rychlej‰í neÏ u ji-
n˘ch technik.

V dohledné dobû plánuji malbu ak-
rylátem, i kdyÏ témata prací zÛstanou
zfiejmû nemûnná.

·af

Slavnostní vernisáÏí byla 17. února v pfierovské galerii Cent-
rum zahájena v˘stava umûleck˘ch dûl ãlenÛ Unie v˘tvarn˘ch
umûlcÛ Olomoucka. Jedná se o neziskové a nepolitické ob-
ãanské sdruÏení, jehoÏ cílem je rozvoj a podpora aktivit v ob-
lasti v˘tvarného umûní a kultury. SdruÏuje profesionální
v˘tvarné umûlce, v˘tvarné teoretiky a architekty nejen z Olo-
mouce, ale i ze ‰ir‰í oblasti Moravy. Od roku 1993 zaji‰Èuje na
dÛsledném neziskovém principu ãinnost galerie G v Olomouci
a umûleckého klubu.

Ohlédnutí

Pfiíjemná atmosféra vernisáÏe v galerii Centrum

Úvodní slovo P. Markulãeka a V. Johna foto Tomá‰ Koneãn˘

Kalendárium
1. 3. 1815 - pfied 190 lety se narodil
v Tuãapech Josef Dostal, starosta
Pfierova v letech 1866-1873, mûstsk˘
a pozdûji soudní lékafi. Za jeho úfiadu
do‰lo v letech 1867-1874 k pofiízení re-
gulaãního plánu mûsta spolu s plány
na regulaci Beãvy. Zemfiel 7. 9. 1887
v Pfierovû.

3. 3. 1950 - pfied 55 lety zemfiel v Ho-
le‰ovû Josef Krumpholc, uãitel, ko-
meniolog, redaktor ãasopisu âesk˘ es-
perantista a Vlastivûdn˘ sborník stfied-
ní a severní Moravy, fieditel Blahosla-
vovy obecné ‰koly v Pfierovû, správce
pfierovského muzea J. A. Komenského,
autor fiady vlastivûdn˘ch studií. Naro-
dil se 19. 10. 1870 v Hradãanech.

4. 3. 1900 - pfied 105 lety se narodil
v Pfierovû Jan Libiger, uãitel spole-
ãenského tance a spoleãenské v˘cho-
vy. Jako taneãní mistr pÛsobil na
stfiední Moravû. V Pfierovû zaloÏil prv-
ní krouÏek spoleãenského tance pro
amatéry v tehdej‰ím Klubu dopravy
a spojÛ. Zemfiel 24. 6. 1967 v Pfierovû.

6. 3. 1910 - pfied 95 lety se narodil
v Pfierovû Jaroslav Králík, konstruk-
tér v Optikotechnû (Meoptû) Pfierov,
atlet, zakladatel Sokola Meopty Pfie-
rov, ãlen DTJ a atletického klubu SK
Pfierov, od roku 1943 Ïupní náãelník
Pfierovské atletické Ïupy, mezinárod-
ní rozhodãí, kronikáfi jednoty. Autor
ãetn˘ch publikací (20 let atletického
sportu v SK Pfierov, 25 (i 30) let TJ
Meochema Pfierov, 80 let TJ Dûlnic-
ké jednoty Pfierov), nositel medaile
J. A. Komenského. Zemfiel 25. 1. 2003
v Pfierovû.

7. 3. 1985 - pfied 20 lety zemfiela
v Pfierovû Jarmila Wertheimrová, roz.
O‰ãádalová, uãitelka, spisovatelka
a vlastivûdná pracovnice. Narodila se
10. 9. 1904 v Pfierovû.

21. 3. 1985 - pfied 20 lety zemfiel
v Uherském Hradi‰ti Oldfiich Halma,
pedagog, hudebník, sbormistr, sklada-
tel, dirigent Slovácké filharmonie. Na-
rodil se 10.12. 1907 v Pfierovû.

22. 3. 1840 - pfied 165 lety se narodil
v Pfierovû Hugo Zimek, pedagog, hu-
debník. ZaslouÏil se o reorganizaci
a rozvoj pûveckého spolku Moravan.
Zemfiel 26. 11. 1902 v KromûfiíÏi.

28. 3. 1890 - pfied 115 lety se narodi-
la v Tfiebíãi RÛÏena ·iroká, uãitelka,
vedoucí loutkového divadla, zaslouÏi-
lá loutkáfika. Zemfiela 1. 3. 1964 v Pfie-
rovû.

27. 3. 1920 - pfied 85 lety zemfiel v Pfie-
rovû Franti‰ek Lev˘, historik, autor
ãetn˘ch studií a publikací z dûjin mûs-
ta Pfierova, z nichÏ nejrozsáhlej‰í je
Pfierovská ãeskobratrská církev. Naro-
dil se 17. 11. 1844 v Rakovníku.
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Ve stfiedu 2. bfiezna Muzeum Komenského v Pfierovû zahájí no-
vou náv‰tûvnickou sezonu. Vefiejnosti budou zpfiístupnûny stálé mu-
zejní expozice - Ïivot a dílo Jana Blahoslava a J. A. Komenského,
dobové rekonstrukce ‰kolních tfiíd ze 17. století, pfielomu 19. a 20.
století, z 30. a 50. let 20. století, pravûk Pfierovska, národopis Ha-
né a Lipenského Záhofií, odboj na Pfierovsku v letech 1914-1989, zvo-
ny - lapidárium a pfiírodovûdné expozice mineralogie a entomologie.

Slavnostní zahájení sezony je pfiipraveno na stfiedu 2. bfiezna
v 17 hodin, a to spoleãnou vernisáÏí ãtyfi v˘stav - PfiírÛstky Muzea
Komenského v Pfierovû v roce 2004, Kraj, jímÏ táhla válka, Ex lib-
ris a Kreslen˘ humor Lubomíra Dostála.

Nové pfiírÛstky v Muzeu Komenského v Pfierovû

V leto‰ním roce uplyne ‰edesát let
od chvíle, kdy doznûly poslední v˘-
stfiely 2. svûtové války. Kromû nedo-
zírn˘ch hmotn˘ch a duchovních ‰kod
si vyÏádala pfies 55 milionÛ lidsk˘ch Ïi-
votÛ. Uplynulo jiÏ více neÏ pÛl století.
Vzpomínky blednou a i ty nejkrutûj‰í
rány se pomalu zacelují. Lze v‰ak za-
pomenout? Dne‰ní mladá generace
má jiÏ jen mlhavé pfiedstavy o utrpení,
které válka pfiinesla, o hrdinství
a osobní stateãnosti tûch, ktefií se ne-
smífiili a nikdy nevzdali svÛj boj za
svobodu a demokracii. Jejich jména by
nemûla upadnout v zapomnûní.

Právû to je dÛvodem, proã pfierovské
muzeum pfiipravilo v˘stavu, jíÏ chce
pfiipomenout, jak váleãná léta probí-
hala v na‰em mûstû, jak doléhala na Ïi-
vot PfierovanÛ a jak se samotní obyva-
telé vyrovnávali s tehdej‰í realitou. âa-
sovû je v˘stava vymezena obdobím tr-

vání protektorátu a okupace na‰ich ze-
mí 1939-1945. Dobové fotografie podá-
vají vûrohodné svûdectví o tom, jak se
zmûnila tváfi mûsta, vypovídají o odva-
ze lidí, ktefií dokázali pfiekonat strach.

Mûsto Pfierov dnes s hrdostí vzpo-
míná 57 sv˘ch obãanÛ, ktefií poloÏili
své Ïivoty v prvních kvûtnov˘ch dnech
roku 1945. Pfierovské povstání 1. kvût-
na, které propuklo zcela Ïivelnû a zá-
hy bylo nûmeck˘mi jednotkami potla-
ãeno, jasnû ukázalo nálady, jaké vlád-
ly ve mûstû na samém konci války.

Pfierov byl osvobozen jednotkami
sovûtské armády pod velením gen. Je-
remenka 8. kvûtna 1945. Dokumenty
ukazují pfiíjezd prvního sovûtského vo-
jáka, tanky v ulicích, vítání vojákÛ, sl-
zy radosti a ‰tûstí nad koncem války,
ale i bolesti nad proÏit˘m utrpením
a ztrátou tûch nejbliÏ‰ích.

- mch

V˘stava Kraj, jímÏ táhla válka

V kvûtnu 1945 zniãen˘ Tyr‰Ûv most

Leto‰ní v˘stava Z pfiírÛstku Muzea
Komenského v Pfierovû 2004 se fiadí
mezi jubilejní. V roce 1995 zahájilo
muzeum dlouhodob˘ v˘stavní pro-
gram, jehoÏ podstatou bylo pravidelnû
seznamovat vefiejnost s nov˘mi sbír-
kov˘mi pfiedmûty získan˘mi koupí, da-
rem ãi vlastní sbírkovou ãinností.
V dfiívûj‰ích dobách zÛstávaly nové
pfiírÛstky sbírkového fondu po základ-
ním o‰etfiení a vlastním zpracování
uchovány v depozitáfiích pro úãely ba-
datelské a v˘zkumné. Náv‰tûvník se
s nimi mohl setkat aÏ na pfiíleÏitost-
n˘ch tematick˘ch v˘stavách.

V muzeu bûhem deseti let vznikla
tradice kaÏdoroãního pfiedstavování

Ve dnech od 2. bfiezna do 1. kvûtna
mohou zhlédnout náv‰tûvníci Muzea
Komenského v Pfierovû v˘stavu Ex lib-
ris z muzejních sbírek. Latinské slo-
vo ex libris, tedy ’z knih‘ pfiedstavova-

lo jiÏ od stfiedovûku kniÏní znaãku
a spolu s erbem ãi monogramem ozna-
ãovalo objednavatele knihy. V prÛbû-
hu doby se mûnila nejen jeho pÛvodní
funkce, ale i zpÛsob v˘tvarného zpra-
cování. Za první moderní ãeskou ex
libris je povaÏována kniÏní znaãka vy-
tvofiená v roce 1868 Josefem Mánesem

pro rytífie Vojtûcha Lannu. Postupem
ãasu se pÛvodní funkce ex libris zmû-
nila a vedle primárního oznaãení
vlastníka knihy se stalo i oblíben˘m
sbûratelsk˘m artiklem. TvÛrci ex lib-
ris byli zpravidla v˘znaãní malífii nebo
grafici, coÏ vedle jejich historické
hodnoty zaruãuje i jejich hodnotu
umûleckou.

V prostorách galerie pfierovského
zámku tak budou k vidûní grafické
práce od více neÏ dvaceti v˘tvarn˘ch
umûlcÛ. Z nejzajímavûj‰ích lze uvést
ex libris Mikolá‰e Al‰e, Aljo Berana,
Franti‰ka Bílka, Cyrila Boudy, Petra
Dillingera, Jana KonÛpka, Ant. Kotr-
by, Josefa Váchala, Josefa Lieslera, ale
i pfierovsk˘ch v˘tvarníkÛ Vladimíra
Hornyaka, Evy Siblíkové, Milo‰e Suma
a dal‰ích. Souãástí v˘stavy bude rov-
nûÏ ukázka tiskafisk˘ch ‰toãkÛ, slou-
Ïících k ti‰tûní ex libris nebo kreseb-
né návrhy od Vladimíra Hornyaka.

V˘stavu tvofií v˘hradnû pfiedmûty se
sbírkového fondu muzea, ãítající ko-
lem ãtyfi set kusÛ ex libris, které bu-
dou v tomto rozsahu pfiedstaveny vÛ-
bec poprvé.

Mgr. K. Glacová, kurátorka v˘stavy

V˘stava Ex libris z muzejních sbírek

pestrosti a rozmanitosti nov˘ch sbír-
kov˘ch pfiírÛstkÛ, seznamování vefiej-
nosti s profilem sbírkového fondu. Ne
jinak je tomu i v nadcházející muzejní
sezonû. V prostorách Historického sá-
lu pfierovského zámku mají náv‰tûvní-
ci moÏnost spatfiit sbírkové pfiedmûty
z úspû‰n˘ch archeologick˘ch nálezÛ
v Pfierovû a na Helf‰t˘nû. Z fondu his-
torické kartografie pak novû získanou
Komenského mapu Moravy a vedutu
mûsta Elblang. Vzpomínkou na v˘-
znamné pfierovské osobnosti Josefa
Knejzlíka a Raimunda ·timpla jsou vy-
stavené archiválie z rodinné pozÛsta-
losti. Zahraniãní zájem o na‰e mu-
zeum potvrzují dary japonsk˘ch ko-

meniologÛ, ktefií zde bádali v uplynu-
lém roce a vûnovali své vlastní práce
o J. A. Komenském. Pozoruhodné jsou
i studie o jazykovém vyuãování od prof.
Hiroshi Matsuoka, jeÏ nám pfii posled-
ní náv‰tûvû daroval.

Atmosféru 23. roãníku Hefaistonu
nám pfiipomínají tfii díla (z celkového
poãtu 52) vytvofiená umûleck˘mi ková-
fii z Itálie a USA, vykovaná na meziná-
rodním setkání umûleck˘ch kováfiÛ na
hradû Helf‰t˘nû. Pozornost náv‰tûvní-
kÛ upoutají zajímavé pfiírÛstky oddûle-
ní regionální historie, napfiíklad papí-
rová platidla z let 1913-1950, pamûtní
mince âeské republiky vydané v roce
2004 (mezi nejcennûj‰í patfií mince

Nová v˘stavní sezona v Muzeu Komenského zahájena

k 425. v˘roãí vydání Bible kralické), ale
i pfiedmûty bûÏného denního Ïivota, ja-
ko napfiíklad gramofon na pérov˘ po-
hon z 30. let 20. století a ãást nábytku
ze souboru loÏnice z 90. let 19. století.

Za zhlédnutí stojí i nové pfiírÛstky
uãebnic, ‰kolních pomÛcek a didak-
tick˘ch obrazÛ, jakoÏ i dermoplastic-
ké preparáty ptákÛ.

V roce 2004 získalo Muzeum Ko-
menského v Pfierovû do sv˘ch sbírek
2.950 sbírkov˘ch pfiedmûtÛ. Za jejich
nákupy vydalo 225 tisíc korun. Neza-
nedbateln˘ podíl na sbírkotvorné ãin-
nosti mají i dárcové, a proto tímto mu-
zeum dûkuje v‰em sv˘m pfiíznivcÛm,
ktefií sv˘mi ãetn˘mi dary roz‰ífiili mu-
zejní sbírky.

Jitka Ranková, Muzeum Komenského
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Pfierovské Divadlo Dostavník, aã je
to k nevífie, má za sebou jiÏ 35 let pÛ-
sobení na muzikálové amatérské scé-
nû a patfií beze sporu v tomto divadel-
ním Ïánru mezi nejlep‰í ãeské soubo-
ry. Vznik Divadla Dostavník se datuje
k 1. prosinci 1970, kdy ideální exi-
stenãní podmínky b˘val˘m ãlenÛm
MeopÈanky nabídlo vedení Klubu Ïe-
lezniãáfiÛ Pfierov.

První muzikálová premiéra vze‰la
z dílny autorské dvojice dr. Vladimír

âech-Vladimír Kotmel s názvem Pfie-
padení dostavníku. Velké úspûchy na
divadelních pfiehlídkách se v‰ak datu-
jí aÏ od roku 1980 po pfiíchodu zku‰e-
ného autora a reÏiséra Pavla Dostála.
Právû ten dokázal soubor pfiesvûdãit
o nutnosti pracovat s profesionálním
nasazením.

Po odchodu Pavla Dostála do velké
politiky hledal soubor zvykl˘ na profe-
sionální vedení nového reÏiséra. Zís-
kává Jifiího Vobeckého, herce Slovác-

kého divadla z Uherského Hradi‰tû,
kter˘ slaví úspûch s muzikálem Jáno-
‰ík podle Vivaldiho uveden˘m v Hro-
novû v roce 1995. Divácky nejúspû‰-
nûj‰í revuí posledního desetiletí je ·est
Ïen Jindfiicha VIII. s 57 reprízami. Tu-
to inscenaci vidûli diváci také v turec-
kém Denizli a holandském Cuijku. Na
svého pfiedchÛdce navazuje úspû‰nû
Vlasta Hartlová, hereãka Moravského
divadla Olomouc, která posledních
sedm sezon pÛsobí ve funkci reÏiséra
a choreografa Divadla Dostavník. 

Zajímavá je i celková bilance 35 let
ãinnosti na‰eho divadla. V kapele se
vystfiídalo 27 hudebníkÛ, pÛsobilo 10
reÏisérÛ, 10 choreografÛ, 39 baletek,
141 hercÛ a hereãek. Dostavník uvedl
35 premiér, z toho 24 muzikálÛ.

V leto‰ním jubilejním roce uvedeme
zpûvohru O zrození, milování a smr-
ti. Volnû na motivy hry E. Brylla Ma-
lováno na skle upravila a reÏie se uja-
la V. Hartlová. Premiéra inscenace se
za pfiítomnosti ministra kultury Pav-
la Dostála se uskuteãní 7. bfiezna
v Mûstském domû v 19.30 hodin.
Ivo Kolafiík, umûleck˘ vedoucí souboru

2. 3. • Penãice - Záb. Lhota - Vinary -
L˘sky - Îebraãka - Pfierov - 12 km. odj.
bus 9 hod., vede L. Poláková

5. 3. • Hodonín - Dolní Bojanovice -
Mutûnice - 17 km, odj. vlak 8.10 hod., ve-
de V. PavlÛ

9. 3. • Bûlotín - Kunãice - Hranické Louã-
ky - Milotice n. B. - Hustopeãe n. B. - 12
km, odj. vlak, 8.06 hod., vede Zd. Sladk˘.

12. 3. • Pfierovská padesátka - start 50
a 35 km, 7-8.30 hod., 22 a 12 km, 8-10
hod., v‰e od sokolovny

16. 3. • Pfierov - Grymov - Pfierov - 12
km, odchod 9 hod. od tenisu, vede ing.
V. Polidorová.

19. 3. • Sokolnice - Mohyla míru - San-
ton - ÎuráÀ - ·lapanice - 18 km, odj. vlak
6 hod., vede V. Vaculík

26. 3. • Kfienovice - Slavkov u Brna -
sv. Urban - Rousínov - 14 km, odj. vlak
6 hod., vede Vl. Wnuk

30. 3. • Na koniklece ke Strejãkovu lo-
mu - do 12 km, odj. vlak 9.04 hod., vede
L. Král

Potfiebujete znát aktuální snûhové podmínky na moravsk˘ch horách?
Aktuální informace z lyÏafisk˘ch are-

álÛ Moravy s denním zpravodajstvím sta-
vu snûhov˘ch podmínek (aktualizace
probíhá v pracovních dnech do 9.30
hod.) naleznete na internetové adrese:
pocasi.ecesko.cz. Stav podmínek (v pro-
vozu, úprava tratí, teplota, druh snûhu,
v˘‰ka snûhu, sráÏky, síla vûtru, smûr vût-
ru, akce v areálu atd.) si mÛÏete nechat

poslat na mobilní telefon zasláním SMS
ve tvaru: pocasi kód místa napfi. lyÏafi-
sk˘ areál Pustevny pustevny na tel. ãís-
lo 907 09 06 (cena SMS je 6 Kã). V pfiípa-
dû, Ïe nemáte k dispozici kód místa,
za‰lete dotazovací SMS ve tvaru pocasi.
Pfiíklad zadání SMS: stanice Horské
sluÏby Bílá: pocasi hsbila • lyÏafisk˘ are-
ál Pustevny: pocasi pustevny

O
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Po vyškrtání všech 34 výrazů přečtete tajenku vodorovně z nevyškrtaných písmen.

Tajenka: Hřmí-li v březnu, sněží v máji

BLÍN
BRNO
HLOH
HOSTITEL
JAMKA
JARNÍ TÁNÍ
JEHNĚDY

KAMNA
MÍZA
MOP
MRÁZ
OBAL
OKRAJ
ORBA

ORBIS
OSEL
OSENÍ
OSMA
OVOCE
PEC
POČASÍ

POLNÍ PRÁCE
REVMA
ROZMARY
RTY
SBOR
SKLON
SMÍŘENÍ

SNĚHOVÁ
POKRÝVKA

SRP
VÁŽKA
VZOR
ZRNO
ŽÁBA

KLUB âESK¯CH TURISTÒ
odbor TJ Spartak Pfierov

1. 3. • SchÛze - restaurace Pivovar; ve-
de T. Beránek; 19 hodin

5. 3. • 25. Jeseníky - Ramzová - Papr-
sek - Návr‰í; 30 km; vede J. Balcárek st.;
odj. vlak 6.59 hodin; bûÏky
11. 3. • Tradiãní hasiãsk˘ bál Preche-
zy - sál restaurace Beãva, 20 hodin

12. 3. • 7. setkání s pivem - âervenka -
Lhota n. Moravou; 10 km, vede M. Bez-
dûk; pû‰í

19. 3. • Ples sportovcÛ SK Pfierov -
Mûstsk˘ dÛm, 20 hodin
24. - 28. 3. • 30. velikonoãní pfiechod
Slovenského ráje - vede J. Pe‰ák; odj.
vlak 0.21 hodin
28. 3. • 9. velikonoãní v˘stup na Kelã-
sk˘ Javorník - Rajnochovice - Kelãsk˘
Javorník - Bystfiice p. H.; 16 km; vede
M. Jakubcová, odj. vlak 7.25 hodin; pû‰í

KâT SK P¤EROV
vysokohorská turistika

LIBRI, FOR MODEL, RENOVA
LIBRI, nejvût‰í moravsk˘ kniÏní ve-

letrh, bude ve dnech 10. aÏ 12. bfiez-
na probíhat na V˘stavi‰ti Flora Olo-
mouc. Na náv‰tûvníky ãekají kromû
pestré nabídky knih i zajímavá pfied-
stavení, setkání, besedy, autogramiá-
dy znám˘ch domácích i zahraniãních
osobností, spisovatelÛ a hercÛ. Vele-
trh letos poprvé doplní v˘stava mo-
delÛ a sbûratelství FOR MODEL.

O t˘den pozdûji - 17. aÏ 19. bfiezna
- bude v˘stavi‰tû Flora patfiit v˘sta-
vû RENOVA. Veletrh pro obnovu pa-
mátek a historick˘ch sídel se usku-
teãní spoleãnû se v‰eobecn˘m sta-
vebním a technick˘m veletrhem STA-
VOTECH.

V¯STAVI·Tù FLORA

E M Í N Á T Í N R A J H Z R N O

C R Ř N O M Í Í M B - A O L T I

Á Á O S E L V V A R O Z M A R Y

R Z E K B Ř E Z N O V Á Ž K A D

P N J Í A R Í T B O Ř O Á E A Ě

Í O Z A S M N M I N L S B O R N

N U M P R A N O S T I K A A S H

L S N E Ě K Č A Ž B S Í S V L E

O M E C O V O O R R Á O J O I J

P A K V Ý R K O P Á V O H Ě N S

35 muzikálov˘ch let Dostavníku

Podmínky ze stanic garantuje Horská
sluÏba, z lyÏafisk˘ch areálÛ jsou garantová-
ny provozovateli. Aktuální seznam areálÛ -
pocasi.ecesko.cz nebo SMS ve tvaru po-
casi. SluÏba je poskytována od 1. 12. 2004.

Hlavní partner - Severomoravská
plynárenská, a.s. PR SMS sluÏbu tech-
nicky zaji‰Èuje Pipeline a.s. (www.pi-
peline.cz) - infolinka 603 230 875.

Divadlo Dostavník - Voskovcova Sázava, záfií 2004



Reprezentaãní a stuÏkovací
plesy v Mûstském domû

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
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Kulturní a sportovní servis

7. 3. v 19.30 hodin • O zrození, milo-
vání a smrti - premiéra muzikálu Diva-
dla Dostavník
8. 3. v 19.30 hodin • Pep‰ou - Josef
Náhlovsk˘ & Josef Mlad˘
11. 3. v 19 hodin • Dobroãinn˘ koncert
Rotary Club Pfierov - vystoupí Pfierová-
ãek a Laureus guitar duo z Holandska
14. 3. v 19.30 hodin • S tvojí dcerou ne
- divadelní komedie

17. 3. v 19.30 hodin • Ilona Csáko-
vá & Laura a její tygfii - koncert
22. 3. v 19.30 hodin • JoÏka âern˘
& Karel Vágner
31. 3. v 19.30 hodin • Marta Kubi-
‰ová & Petr Malásek - recitál
Pfiedprodej - vchod z námûstí T. G.
Masaryka, pondûlí aÏ pátek 9-18 ho-
din, telefon 581 217 596, 581 215 100.

MUZEUM KOMENSKÉHOMùSTSK¯ DÒM

KOUPÁNÍ VEŘEJNOSTI NA PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 736 580

koupel, zábal, masáž,
perličková masáž

pondělí až pátek 7.00 -18.00
28. 3. - vše zavřeno (státní svátek)

sauna masáže
pondělí 13 - 20 ženy -
úterý 13 - 21 muži -
28. 3. - vše zavřeno (státní svátek)

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 - 13.30
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 - 13.30
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, protiproud, 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 12.00 - 20.00 13.00 - 21.00
Čtvrtek 15 - 20 ženy 12.00 - 20.00 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

otevírací doba v bfieznu:
sobota, nedûle 9-16 hodin

26. 3. - 24. 4. • V˘stava kraslic
28. 3. • Ukázky zdobení kraslic

HRAD HELF·T¯N

Ve ãtvrtek 17. bfiezna v 16.30 hodin se
uskuteãní beseda s prof. I. ·najdarem
na téma Umûlecké památky Zakav-
kazska. Pfiedná‰ka se koná v Korvín-
ském domû. Koneãné informace k zájez-
du do Prahy. Pfiihlá‰ky na zájezd na ji-
hov˘chodní Moravu.

âlenové sekce dÛchodcÛ uãitelÛ pfii
âMOS Pfierov dûkují panu Mgr. Vladimí-
ru Pe‰kovi, fiediteli Z· J. A. Komenské-
ho v Pfiedmostí za propÛjãení ‰kolního
klubu pro konání v˘roãní schÛze. RovnûÏ
dûkujeme za prohlídku ‰kolního muzea
a ÏákÛm za poutav˘ v˘klad.

KPVU

Podûkování

SLUÎBY MùSTA P¤EROVA • B¤EZEN 2005

V sobotu 19. bfiezna mÛÏete vidût v teni-
sové hale to nejlep‰í z evropského aero-
biku aneb European Star Aerobic
Show 2005. Exkluzivnû si zde mohou
úãastníci zacviãit se ‰védskou lektorkou
Charlotte Andersson, ãlenem Nike Elite
Teamu Per Markussenem z Norska a Lu-
ká‰em Kolkem z  âR. Více informací na
internetu: www.staraerobicshow.cz

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

e-mail: dlazka@dlazka.cz

Letní tábory - zahájen pfiedprodeje Du-
ha Klub DlaÏka, nám. T. G. Masaryka 16
19. 3. • Kvalifikaãní turnaj ve scrab-
ble na Mistrovství republiky - Pfierov
(jídelna Prechezy 8.30 aÏ 18 hodin)
19. 3. ve 20 hodin v klubu Teplo • Plá-
Ïov˘ ples - afro-latino music: Tschikuna
+ Tam Tam Orchestra + pláÏová cimbá-
lovka Primá‰ + pláÏová diskotéka; vstup
jen ve spoleãenském pláÏovém!
23. - 25. 3. • Sportovní prázdniny v Raj-
nochovicích (10-18 let)

foto archív DDM Atlas

VÝJIMKY
5. 3. dětský i 50 m bazén 12 - 18
6. 3. dětský i 50 m bazén 12 - 18
12. 3. dětský 11.30 - 14.30, 16 - 19

50 m 11.30 - 14.30, 16 - 19
24. 3. dětský bazén 10 - 20

50 m bazén 10 - 21
25. 3. dětský bazén 11 - 20

50 m bazén 11 - 22
28. 3. dětský i 50 m ZAVŘENO!

VÝJIMKA 28. 3. - vše zavřeno (státní svátek)

Budova pfierovského zámku
otevírací doba v bfieznu:

stfieda 8-17, sobota, nedûle 9-17 hodin
2. 3. - 24. 4. • Z pfiírÛstkÛ Muzea Ko-
menského v Pfierovû za rok 2004
2. 3. - 2. 6. • Druhá svûtová válka - k 60.
v˘roãí jejího ukonãení (vernisáÏ 1. 3.)

2. 3. - 1. 5. • Ex libris ze sbírek muzea
2. 3. - 29. 5. • Kreslen˘ humor Lubo-
míra Dostála

Korvínsk˘ dÛm
Horní nám. 31, Pfierov

Muzejní úterky
cyklus pfiedná‰ek a besed (zaãátky

vÏdy v úter˘ v 17 hodin, vstup zdarma)
1. 3. • Miroslav Neumann: Vzpomínky
zást. velitele roty brigády Jana ÎiÏky
8. 3. • Mgr. Bohumír Koláfi: Literární
Olomouc
15. 3. • PhDr. Eva Ry‰avá: Beda Du-
dík - Moravsk˘ Palack˘
22. 3. • Mgr. Ondfiej Jakubec, PhD.:
Architektura renesance na Moravû
29. 3. • PhDr. Franti‰ek H˘bl: Bílá mís-
ta v historii 2. svûtové války

Ornitologická stanice
otevírací doba v bfieznu:

úter˘ aÏ pátek 8-16 hodin,
sobota a nedûle 9-17 hodin

stálá expozice • Ptáci âeské republiky
do 30. 4. • Blízká setkání - Obrázky ze
Ïivota hmyzu (v˘stava fotografií)

Pravidelné kurzy budou zahájeny pro
mlad‰í Ïeny v pondûlí 7. bfiezna v 19.30
hodin (a následnû kaÏdé pondûlí ve stej-
nou hodinu, kontakt: 737 517 458) a pro
star‰í Ïeny ve stfiedu 2. bfiezna ve 14.30
hodin (a následnû pravidelnû kaÏdou
stfiedu ve stejnou hodinu, kontakt 604
281 406).

Kurzy bfii‰ního tance

Rekreaãní klub Taiãiãuanu Jefiáb zve
na víkendov˘ semináfi Taiãiãuanu pro
zaãáteãníky i pokroãilé. Semináfi se ko-
ná 5. a 6. bfiezna v tûlocviãnû Z· U teni-
su (vchod od hotelu FIT) pod vedením
prof. M. Topol‰eka. Informace a zápis:
tel. 737 578 648.

Pozvánka na semináfi

16. 3. v 15 hodin se koná v zasedací
místnosti interního oddûlení Nemoc-
nice s poliklinikou v Pfierovû pfiedná‰-
ka na téma Ochrana rostlin. Pfiedná‰í
Ing. Gall.

AKADEMIE 3. VùKU

5. 3. od 9-12 hod. • Kraslice
11. 3. v Mûstském domû •  Dobroãinn˘
koncert pfierovského Rotary clubu - vy-
stoupí Pfierováãek a Laureus Guitar Duo

14. - 18. 3. • Velikonoãní salon pofiá-
dan˘ DDM Atlas ve spolupráci se SPg· -
celot˘denní akce pro ‰koly i vefiejnost
s ukázkami lidové tvofiivosti(ve dnech od
7. do 10. bfiezna mohou drobní fiemesl-
níci a dal‰í zájemci donést své v˘robky
k v˘stavû v DDM Atlas Blance Ma‰kové)

24. 3. od 9 do12 hodin • Kraslice
24. 3. od 9 do 12 hodin • ·karedice -
netradiãní velikonoãní vajíãka
25. 3. od 9 do 12 hodin • Prázdninové
keramické hrátky
25. 3. od 9 do 12 hodin • Krétské tûs-
to - velikonoãní motivy

Keramické hrátky - pátek od 14 do 18
hodin a sobota 9-12 hodin

Atlasácká klubovna - stfieda od 14 do
16 hodin

Pohádkové pondûlí - pondûlí od 10 do
11.30 hodin

Hrátky na balonech - ãtvrtek od 9 do
9.45 a od 9.45 do 10.30 hodin

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

European Star Aerobic Show 2005

Uzávûrka pfií‰tího ãísla je
ve stfiedu 16. bfiezna 2005



1. - 2. 3. v 17.30 hod. • BRIDGET JO-
NESOVÁ: S ROZUMEM V KONCÍCH
(USA, romantická komedie, titulky)
Dokonal˘ pfiítel. Dokonal˘ Ïivot. Co by
se mohlo podûlat. Úsmûvná odpovûì
na otázku: Co vlastnû následovalo po
happy-endu? ReÏie: B. Kidron. Hrají:
R. Zellweger, H. Grant, C. Firth.
1. 3. ve 20 hod. • SAMETOVÍ VRAZI
(âR, kriminální/psychologick˘) ... Stáh-
nou Vás s sebou... Siln˘ pfiíbûh, skvûlé
obsazení v reÏii klasika ãeské detek-
tivky Jifiího Svobody. To v‰e nabízí film
o orlick˘ch vraÏdách. Hrají: M. Dlouh˘,
J. Dolansk˘, R. Krajão, A. Veselá.
3. - 9. 3. v 17.30 hod. a 3. - 8. 3. ve 20
hod. • P¤ÍBùHY OBYâEJNÉHO ·Í-
LENSTVÍ (âR, komedie, premiéra)
„Îensk˘ nejsou na‰i nepfiátelé. Jsou to
pfiátelé, ale hrají tvrdou hru!“ Pfiíbûh
prosycen˘ typick˘m smyslem pro hu-
mor, komediální love story o rÛzn˘ch
podobách lásky. ReÏie: P. Zelenka. Hra-
jí: I. Trojan, J. Barto‰ka, N. Diví‰ková,
Z. BydÏovská, K. Hefimánek.
10. - 16. 3. v 17.30 hod. • BLADE:
TRINITY (USA, horror, titulky, premi-
éra) Poslední ‰tvanice zaãíná... ReÏie:
D. S. Goyer. Hrají: W. Snipes, J. Biel,
K. Kristofferson, P. Posey.
10. - 15. 3. ve 20 hod. • NA DOTEK
(USA, milostné drama, titulky, premi-
éra) Vûfiíte-li v lásku na první pohled,
nikdy se nepfiestaÀte dívat. Zlat˘ gló-
bus za nejlep‰ího herce a nejlep‰í he-
reãku ve vedlej‰ích rolích. ReÏie:
M. Nichols. Hrají: J. Roberts, C. Owen,
J. Law, N. Portman.
17. - 23. 3. v 17.30 hod. • ¤ADA NE-
·ËASTN¯CH P¤ÍHOD (USA, rodinná
ãerná komedie, ãeská verze, premiéra)
Harrymu Potterovi roste v kinech nová
konkurence plná originální smûsi inte-
ligence, ironie a humoru nejen pro ma-
lé diváky. ReÏie: B. Silberling. Hrají:
J. Carrey, L. Suken, T. Spall, M. Streep.
17. - 22. 3. ve 20 hod. • HLEDÁNÍ
ZEMù NEZEMù (Velká Británie/USA,
drama, titulky, premiéra) Vûfite sv˘m
snÛm... Pfiíbûh pln˘ kouzel a fantazie
inspirovan˘ Ïivotem Jamese Barrieho,
autora dûtského hrdiny Peter Pana.
ReÏie: M. Forster. Hrají: J. Deep,
K. Winslet, D. Hoffman, J. Christie.
24. - 30. 3. v 17.30 hod. a 24. - 29. 3.
ve 20 hod. • JEHO FOTR, TO JE LO-
TR! (USA, komedie, titulky, premiéra)
Rodina je tvá nejvût‰í pohroma. ReÏie:
J. Roach. Hrají: R. De Niro, B. Stiller,
D. Hoffman, B. Streisand.
31. 3. - 3. 4. v 17.30 hod. • SNOW-
BOARëÁCI (âR, komedie)  Mrtvej
snûhulák, dobrej snûhulák. Rok co rok
trávili s rodiãi a jejich otravn˘mi rituá-
ly. A den co den snili o sv˘ch nabu‰e-

n˘ch vánocích... ReÏie: K. Janák. Hra-
jí: V. Kotek, J. Mádl, L. Vondráãková,
B. Seidlová, J. Langmajer.
31. 3. - 5. 4. ve 20 hod. • RUKOJMÍ
(USA, akãní krimi, titulky, premiéra)
Bruce Willis jako elitní vyjednavaã má
jen jednu noc na záchranu rukojmí.
ReÏie: F. Siri. Hrají: B. Willis, K. Pollak,
B. Foster, S. Scott.

2. 3. ve 20 hod. • MODERNÍ DOBA
(USA, komedie/nûm˘ film, obnovená
premiéra - Projekt 100/2005) Marn˘,
ale aktivní zápas ãlovûka se strojem
v duchu nûmé grotesky. Scénáfi a reÏie:
Charles Chaplin. hrají: Ch. Chaplin,
P. Goddard, H. Bergman.

9. 3. ve 20 hod. • PÒLNOâNÍ KOV-
BOJ (USA, drama, titulky, obnovená
premiéra - Projekt 100/2005) Kultovní
americk˘ snímek ãelného pfiedstavite-
le anglického hnutí Free Cinema
J. Schlesingera se stal vzorem pro fia-
du nezávisl˘ch filmafiÛ. Hrají: D. Hoff-
man, J. Voight, S. Miles.
16. 3. ve 20 hod. • 5 x 2 (Francie,
hofikosladká romance, titulky, premié-
ra) ·tûstí, ne‰tûstí, láska, manÏelství,
nadûje... ReÏie: F. Ozon. Hrají: V. Bru-
ni-Tedeschi, S. Freiss, M. Lonsdale.
23. 3. ve 20 hod. • VERA DRAKE -
ÎENA DVOU TVÁ¤Í (VB/Francie/Nov˘
Zéland, psychologick˘, titulky, premié-
ra - Projekt 100/2005) Nezákonné po-
traty, kontroverzní morálka a existenãní
problémy Ïen související s tûhoten-
stvím a nechápav˘m postojem spoleã-
nosti. ReÏie a scénáfi: Mike Leigh. Hra-
jí: I. Staunton, P. Davis, P. Light.
30. 3. ve 20 hod. • TAKING OFF (USA,
hofiká komedie, titulky, premiéra - Pro-
jekt 100/2005) Jeden z nejlep‰ích fil-
mÛ a vÛbec první film americké pro-
dukce M. Formana zÛstal Amerikou
zcela nepochopen˘. Hrají: L. Carlin,
V. Schiavelli, T. Turner, K. Bates.

6. 3. v 15 hod. • MEDVùDÍ BRAT¤I
(USA, animovan˘/rodinn˘, dabing)
Pfiíbûh o pfiátelství dvou medvûdÛ, z ni-
chÏ jeden není medvûd.
13. 3. v 15 hod. • O KOUZELNÉ RÒÎI
(âR) - pohádkové pásmo
20. 3. v 15 hod. • U NÁS NA FARMù
(USA, animovan˘/rodinn˘, dabing) Tfii
krávy, kÛÀ a dal‰í zvífiátka brání svÛj
domov pfied zákefin˘m banditou Sli-
mem.
27. 3. v 15 hod. • ZASADIL DùDEK
¤EPU (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

28. 2. - 25. 3. • Tradiãní jarní v˘stava
Leto‰ní jarní v˘stava bude opût ve zname-
ní blíÏících se velikonoãních svátkÛ. Obdiv
si jistû zaslouÏí více neÏ dvacet druhÛ ma-
lovan˘ch kraslic, pfieváÏnû z jiÏní Moravy.
Vzory zde najdete pfiedev‰ím tradiãní, ale
letos ve vût‰í mífie i vzory nové, souãasné.
Co se t˘ãe velikosti kraslic, nejoblíbenûj‰í
zÛstávají slepiãí, hodnû se líbí husí krasli-
ce, krÛtí i kfiepelãí.

Zvykoslovné dekorativní ozdoby z ‰ustí a slámy, originální jarní pfiání , zajímavé
autorské ubrusy a prostírání, keramika s jarními motivy - celá v˘stava bude pfiíjem-
nou inspirací pro v‰echny, ktefií se jiÏ tû‰í na pfiíchod jara.

V nedûli 20. bfiezna v 15 hodin se mÛÏete v hotelu Jana set-
kat pfii zahájení v˘stavy se dvûma v˘tvarníky. PraÏská ilus-
trátorka a grafiãka Marina Richterová, pÛvodem Ruska,
kde studovala obor miniatura a ikona, Ïije od r. 1983 v Pra-
ze. Zde také absolvovala V·UP, obor ilustrace a grafika.
V galerii  Atrax velmi úspû‰nû vystavovala v r. 1997. Tento-
krát pfiijede osobnû a pfiedstaví své pÛsobivé grafiky pfie-
váÏnû men‰ích formátÛ. Druh˘m velmi úspû‰n˘m a Ïáda-
n˘m v˘tvarníkem je sochafi Igor Kitzberger. Îije a tvofií
v RoÏnovû pod Radho‰tûm. Je absolventem SU· v Turnovû,
obor umûleck˘ kováfi a V·VU v Bratislavû, obor sochafiství.
Na v˘stavû mÛÏete vidût jeho více neÏ 30 bronzov˘ch plas-
tik ‰a‰kÛ, harlek˘nÛ a kejklífiÛ. V˘stava pak bude pokra-
ãovat v galerii Atrax od 21. bfiezna do 1. dubna.

V bfieznu zde bude mít svou autorskou v˘stavu pfierovsk˘ v˘tvarník Jan Miãkal,
kter˘ se letos doÏívá v˘znaãného Ïivotního jubilea. Maluje od útlého dûtství. Celá je-
ho tvorba je ovlivnûna oblíben˘m Leonardem da Vinci a na‰ím Maxem ·vabinsk˘m.
Jan Miãkal pro‰el soukrom˘mi kurzy u profesorÛ ÎenoÏiãky, Kotase a dal‰ích zná-
mûj‰ích malífiÛ. Nejvíce vyuÏívá technik olej, pastel a akvarel. Maluje portréty, kra-
jiny, záti‰í, ve kter˘ch se snaÏí klasickou formou zachytit krásn˘ okamÏik emotivní-
ho okamÏiku du‰e, vyvolan˘ jedineãnou atmosférou malovaného tématu.

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

17. - 31. 3. • Franti‰ek KrÀávek
Autor, kter˘ je v˘tvarník, umûleck˘ tiskafi

a galerista, absolvoval VUT Brno, v letech
1985-1990 soukromé studium v˘tvarn˘ch
technik a stáÏ litografického tisku v atelie-
rech âFVU v Praze. Od roku 1990 se vûnuje
umûleckému tisku ve vlastním litografickém
atelieru, samostatné v˘tvarné tvorbû a provo-
zování soukromé galerie v Rovensku u Zábfie-
ha na Moravû. Je ãlenem SdruÏení v˘tvarní-
kÛ âeské republiky. V˘tvarníkov˘m tématem
je pfiedev‰ím pfiíroda.

Tvarovû nepostrádají jeho obrazy ani gra-
fiky jistou míru stylizace, která evokuje poe-
tick˘ a aÏ snov˘ charakter zobrazovaného ob-
jektu. Hlavní vlastností prací je v‰ak vzdu‰nost a barevnost, která pÛsobí na diváka
velmi radostnû. V˘stava bude zahájena 17. bfiezna vernisáÏí v 17.30 hodin a po-
trvá do 31. bfiezna.

Kino Hvûzda
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