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Setkání obãanÛ místní ãásti
Kozlovice s pfiedstaviteli mûsta se
uskuteãní ve stfiedu 13. dubna
v 17 hodin v restauraci U KuãerÛ. 

Na programu jednání bude otáz-
ka bezpeãnosti cyklistÛ a chodcÛ na
cyklostezce z Pfierova do Kozlovic,
pfiítomní obãané se seznání se zá-
mûrem mûsta na vybudování hfii‰tû.

Po leto‰ní na poslední roky trochu nezvykle prodlouÏené zi-
mû se zaãíná plnû rozjíÏdût sezona na hradû Helf‰t˘nû. V˘lety
na tento hrad si získaly u mnoha lidí z blízkého i vzdálenûj‰í-
ho okolí fiadu pfiíznivcÛ. 
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Úspûch Pfierova v soutûÏi
o Zlat˘ erb strana 3

ANKETA: na stranû 5 se mÛÏete
vyjádfiit k podmínkám v˘stavby
rodinn˘ch domkÛ v Pfierovû

Na to, jak se pfiipravují na ná-
v‰tûvníky v tomto roce, jsme se in-
formovali u Mgr. Marcely Kleckero-
vé, správkynû hradu.

„Hrad Helf‰t˘n zahájil sezonu
2005 tradiãnû novoroãním pocho-
dem, kter˘ letos pfiipadl na sobotu
8. ledna. Poãasí, které jakoby pfied-
znamenalo v˘jimeãnost leto‰ní zi-
my, nám pfiedvedlo zcela jarní at-
mosféru. Do sluneãného dne si
vy‰láplo rekordních 1349 náv‰tûv-
níkÛ. Co nás v‰ak ãekalo o dva mû-
síce pozdûji, kdy jsme hrad otvíra-
li o prvním bfieznovém víkendu, by
nás ani ve snu nenapadlo. Hrad byl
tak zasypán snûhem, Ïe jsme muse-
li traktorem s radlicí a frézou pro-
hrnovat a vytváfiet cestiãky, aby se
náv‰tûvníci mohli po hradu ales-
poÀ projít. Pokud svítilo sluníãko,
tak se turistÛm objevil nádhern˘
pohled dalekohledem z vûÏe na tfie-
tím nádvofií. Krajina jak v pohád-
ce, ale na hrad vyjela auta jen se fie-
tûzy. Exponáty jsme pfieváÏeli na
saních,“ popsala první akce Marce-
la Kleckerová.

„V˘jimeãnû brzo nás zastihly ve-
likonoãní svátky, na které jsme ná-
v‰tûvníkÛm pfiipravili tématickou
v˘stavu s ukázkami zdobení kras-
lic. Leto‰ní v˘stava, která potrvá
do 24. dubna, je navíc doplnûna

Helf‰t˘n je pfiipraven na novou sezonu Z OBSAHU âÍSLA

Pozvánka
na vefiejné jednání

v Kozlovicích

(pokraãování na stranû 2)

Pozvánka

Zastupitelstvo
mûsta Pfierova

se koná

ve stfiedu 6. dubna 2005
v 15 hodin

ve velkém sále Mûstského domu

Neustále se zvy‰ující intenzita dopravy a pfiedev‰ím prÛjezd
kamionÛ ulicí generála ·tefánika vyburcovala tamní obyvate-
le ke stíÏnostem na neúnosnou situaci v jejich lokalitû.

StíÏnosti obãanÛ urychlí odklon kamionové dopravy 

„Odbor rozvoje nejprve nechal
zpracovat dopravním inÏen˘rem
návrh stavebních a dopravních
úprav kfiiÏovatky ulic Denisova, gen.
·tefánika a ulice Ztracené. Tato stu-
die v‰ak prokázala, Ïe kritická situ-
ace je zpÛsobena pfiedev‰ím tranzit-
ní dopravou, která by tudy vlastnû

vÛbec nemusela b˘t vedena a místo
toho se nabízí moÏnost nasmûrovat
ji do blízké lokality s minimální
zástavbou,“ vysvûtlil Ing. Franti‰ek
Zlámal z odboru rozvoje.

„Rozhodli jsme se vyuÏít návrhu
budoucího vedení silnice I. tfiídy po
vybudování tak zvaného prÛpichu

a nechali zpracovat projektovou
dokumentaci na provizorní zobou-
smûrnûní celé ulice Tovární. Navr-
hovaná úprava zaãíná na kfiiÏo-
vatce ulic Denisovy a Tovární. Na
této kfiiÏovatce je navíc velik˘ pohyb
chodcÛ pohybujících se mezi au-
tobusov˘m nádraÏím a nákup-
ním stfiediskem Hypernova. Ke zv˘-
‰ení jejich bezpeãnosti jsou zde
proto navrÏeny pfiechody pro chodce

(pokraãování na stranû 2)foto Vladimír Caletka
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ukázkami aranÏování velikonoã-
ních symbolÛ v souãasné domác-
nosti,“ zve na náv‰tûvu, kterou se
mÛÏete je‰tû vrátit k atmosféfie jar-
ního svátku, správkynû hradu.

„Od zaãátku dubna, kdy je hrad
otevfien dennû mimo pondûlí od 9 do
17 hodin, mohou náv‰tûvníci jiÏ
s prÛvodcem zhlédnout expozici his-
torické mincovny v suterénu hrad-
ního paláce. Od 9. dubna bude za-
hájena celosezonní v˘stava ·perk
na hradû. Je nainstalovaná z prací
studentÛ Stfiední soukromé umûlec-
ké ‰koly Ostrava, která jiÏ oslavila
15 rokÛ od svého zaloÏení. ·kola se
také nûkolik let úãastní sv˘mi ma-
turitními pracemi Hefaistonu - me-
zinárodního setkání umûleck˘ch ko-
váfiÛ. VernisáÏ v˘stavy probûhne
v sobotu 9. dubna ve 14 hodin. Pfii té-
to pfiíleÏitosti zde vystoupí vynika-
jící hudební skupina Maraca.

Zájemce o historické památky ji-
stû potû‰í, Ïe v nedûli 17. dubna bu-
de hrad v rámci Mezinárodního
dne ochrany památek pfiístupn˘
zdarma,“ pfiiblíÏila dubnové akce
Marcela Kleckerová.

„Od kvûtna zaãíná hlavní sezona.
Náv‰tûvní doba se prodlouÏí do 18
hodin a bude zpfiístupnûna stálá
expozice umûleckého kováfiství.
Kromû toho si náv‰tûvníci v prÛbû-
hu sezony mohou vybrat z velké na-
bídky doprovodn˘ch programÛ.

Dûtsk˘ domov v Pfierovû v Su‰ilovû
ulici 25 zfiizuje Olomouck˘ kraj jako
pfiíspûvkovou organizaci, jejíÏ provoz
je plnû hrazen z prostfiedkÛ státního
rozpoãtu. Pfiesto si provoz zafiízení bez
obãasn˘ch vûcn˘ch ãi penûÏních darÛ,
které umoÏÀují zkvalitnit péãi o dûti
zejména formou úãasti na rÛzn˘ch
kulturnû spoleãensk˘ch akcích, spo-
leãn˘ch prázdninov˘ch rekreacích, tá-
borech nebo nákupem nûkdy i nad-
standardního vybavení, umíme jen
tûÏko pfiedstavit. Obrovsk˘ dík proto
patfií zejména v‰em obãanÛm mûsta

Pfierova a okolí, ktefií vûnovali svÛj
pfiíspûvek dûtem prostfiednictvím ve-
fiejné sbírky pod vánoãním stromem.
Z v˘tûÏku sbírky, kter˘ ãinil 13.315 Kã,
zakoupilo v souãasnosti vedení domo-
va tolik potfiebn˘ sportovní materiál,
z nûhoÏ se s nejvût‰ím nad‰ením u dû-
tí setkal nov˘ stÛl na stolní tenis. 

Zvlá‰tní podûkování patfií rovnûÏ fir-
mû STS Pfierov, a.s., která se k tomuto
daru pfiidala a ve stejné v˘‰i vûnovala
dûtem penûÏní prostfiedky na prázdni-
novou ãinnost.

Mgr. Jan Pavlas

V pokladnû hradu je k dispozici
zdarma kalendáfi akcí na rok 2005.
Údaje o historii, stavebním v˘voji,
ale i souãasnosti naleznou zájemci
na internetu na adrese www. helf-
styn.cz,“ doplnila Marcela Kleckero-
vá a upozornila na práce, které jsou
naplánovány na hradû v souvislosti
s jeho rekonstrukcí.

„I kdyÏ je hrad po celou sezonu
neomezenû otevfien turistÛm, budou
zde probíhat také stavební a údrÏ-
bové práce. Pokraãovat bude tfie-
tí etapou zabezpeãení úseku hra-
debního zdiva, které pfied tfiemi léty
zapoãalo obnovou dûlové pozice vy-
budované za Jana z Pern‰tejna. Za-
jímavé bude sledovat restaurátor-
ské práce na pozdnû gotickém
pískovcovém reliéfu, osazeném nad
druhou hradní bránou. Jde o er-
bovní desku s vyobrazením legendy
o zaloÏení rodu, znakem Pern‰tej-
nÛ a nápisem gotickou majuskulí,
kter˘ zní: Vilém z Pern‰tejna, pán
na Helfn‰tejnû 1480. V prÛbûhu zim-
ních mûsícÛ do‰lo k rekonstrukci
elektroinstalace a interiérového za-
fiízení hradní restaurace, která
s nov˘mi nájemci dostala i nové
jméno. Helf‰t˘nská Holba jiÏ bû-
hem velikonoãních svátkÛ pfiiláka-
la k del‰ímu posezení náv‰tûvníky
bohat˘m v˘bûrem obãerstvení,“ za-
konãila svou leto‰ní pozvánku na
hrad Marcela Kleckerová.

·af

ku ve smûru Horní Mo‰tûnice - ulice
Tovární a do ulice generála ·tefá-
nika bude zakázán vjezd tranzitní
dopravû. Ta bude odklonûna do ne-
obydlené oblasti podél Ïeleznice. Ve-
‰keré úpravy na této kfiiÏovatce spo-
ãívají pouze ve vyznaãení jízdních
pruhÛ a dopravních stínÛ vodorov-
n˘m dopravním znaãením,“ sdûlil
Franti‰ek Zlámal.

Pro popsané fie‰ení se dokonãuje
projektová dokumentace, teprve po-
tom probûhnou potfiebné správní
úkony na stavebním úfiadû a realiza-
ce nezaãne dfiíve neÏ ve druhé polo-
vinû roku. Zatím tato pfiedpokládaná
stavba není finanãnû kryta, ale byla
zafiazena mezi prioritní investice do
dopravní infrastruktury ve mûstû
a vedení mûsta hledá moÏnosti jejího
financování je‰tû v tomto roce.

·af

Tak jako kaÏdoroãnû, bude i letos
Komise pro obãanské záleÏitosti pfii-
pravovat setkání 75let˘ch obãanÛ
s pfiedstaviteli mûsta Pfierova. Vzhle-
dem k velkému poãtu jubilantÛ se
uskuteãní tfii setkání. Jubilanti naro-
zeni v lednu aÏ dubnu budou pozváni

na slavnostní posezení 30. bfiezna. Jubi-
lanti narození v kvûtnu aÏ srpnu a stej-
nû tak i pûtasedmdesátiletí obãané,
narození v záfií aÏ prosinci se setkají
s pfiedstaviteli mûsta v termínech, kte-
ré budou dodateãnû upfiesnûny. V‰ich-
ni obdrÏí písemnou pozvánku.

2 DUBEN 2005

(pokraãování ze strany 1)

(pokraãování ze strany 1)

StíÏnosti obãanÛ urychlí
odklon kamionové dopravy 

Komise pro obãanské záleÏitosti

Helf‰t˘n je pfiipraven na novou sezonu

Podûkování za vefiejnou sbírku
pod vánoãním stromem

se stfiedov˘mi ochrann˘mi ostrÛv-
ky a nasvícením. OstrÛvek v ulici
Denisovû bude definitivní, trval˘,
kdeÏto ostrÛvek v oblouku ulice To-
vární bude doãasn˘, slouÏící pouze
do doby propojení ulic Velké Novo-
sady a generála ·tefánika,“ konsta-
toval Franti‰ek Zlámal.

„Pfiedpokládáme, Ïe doãasné úpra-
vy ulice Tovární, které by mûly fie‰it
dopravní situaci, budou slouÏit po
dobu pûti let. Spoãívají v zaji‰tûní
minimální ‰ífiky vozovky ‰est a pÛl
metru v celém prÛbûhu úseku a do-
plnûní obrubníkÛ v místech roz‰ífie-
ní. Do kfiiÏovatky ulic gen. ·tefáni-
ka a Durychovy u pekárny Racek se
stavebnû nebude zasahovat, je zde
navrÏena zmûna pfiednosti v jízdû
pouze dopravním znaãením. Hlavní
silnice bude probíhat pfies kfiiÏovat-

foto Mgr. Jan Pavlas

• 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).

Vedení Dûtského domova v Pfierovû s úctou dûkuje v‰em
obãanÛm a organizacím, ktefií sv˘mi penûÏními nebo vûcn˘-
mi dary pfiispûli ke zlep‰ení Ïivotních podmínek dûtí Ïijících
v tomto ‰kolském zafiízení.
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Krátce z jednání
radních 2. bfiezna
❖ Schválili poskytnutí dotace ve v˘‰i 30.000 Kã a uza-

vfiení smlouvy o poskytnutí této dotace mezi mûs-
tem Pfierov a Pavlem SloÏilem, bytem Radslavice,
na finanãní odmûny pro pfiihlá‰ené konû a jejich
majitele pfii II. roãníku Steeplechase mûsta Pfie-
rova, konaném na dostihovém závodi‰ti v Radsla-
vicích dne 23. dubna 2005.

❖ Neschválili poskytnutí dotace ve v˘‰i 5.000 Kã
a uzavfiení smlouvy o poskytnutí této dotace mezi
Mûstem Pfierov a subjektem Diecézní charita Brno,
Oblastní charita Tfiebíã, na poskytování peãova-
telské sluÏby.

❖ Schválili s úãinností od 1. 4. 2005 zv˘‰ení úhrad
za pobyt v Domovû - penzionu pro dÛchodce
U Îebraãky.

❖ Vzali na vûdomí kroky vedení mûsta Pfierov smû-
rem k moÏnosti získání zmûny statutu mûsta Pfie-
rov na statutární mûsto a povûfiili tajemníka MûÚ
pfiípravou podkladÛ k moÏnosti získání zmûny sta-
tutu mûsta Pfierov na statutární mûsto pro jedná-
ní Zastupitelstva mûsta Pfierova.

❖ Jmenovali s úãinností od 2. bfiezna 2005 ãlenem
Komise pro hospodafiení s obecními byty Ing. Pet-
ra Ho‰Èálka.

❖ Vzali na vûdomí petici obãanÛ místní ãásti Pfiero-
va âekynû za urychlené vybudování vodovodu a ka-
nalizace v âekyni.

❖ Vzali na vûdomí petici obãanÛ proti pivnici v b˘-
valém podchodu na tfi. 17. listopadu v Pfierovû
a zkonstatovali, Ïe trvají na svém usnesení ze dne
19. 1. 2005, kter˘m bylo schváleno uzavfiení ná-
jemní smlouvy na nebytové prostory krytu CO (b˘-
val˘ podchod tfi. 17. listopadu) mezi mûstem Pfie-
rov jako pronajímatelem a spoleãností RODEO
PUB, spol. s r. o. se sídlem Pfierov, jako nájemcem.

❖ Souhlasili s uÏitím reklamní plochy - s umístûním
3 kusÛ log Gambrinus o velikosti 2 x 1 m po obvo-
du hrací plochy, na období od 2. 3. 2005 do
31. 5. 2006. VypÛjãitelem sportovního areálu v Koz-
lovicích je obãanské sdruÏení Fotbalov˘ klub Koz-
lovice.

My‰lenka uãinit mûsto Pfierov mûs-
tem statutárním není nikterak no-
vá, ani revoluãní. Je jen logick˘m
vyústûním krokÛ, které ãiní samo-
správa a vedení radnice k podtrÏe-
ní v˘znamu na‰eho mûsta po refor-

mû vefiejné správy a zru‰ení okresních úfiadÛ.
Mûsto Pfierov se stalo sídlem obce s roz‰ífienou pÛ-

sobností s v˘konem státní správy pro témûfi 85 tisíc
obyvatel regionu. Navíc v‰ichni dobfie víme, Ïe Pfie-
rov je jedním z mûst, které poskytuje kulturní, spor-
tovní, vzdûlávací, ale i sociální zázemí v ‰irokém
spektru nabídky.

Dal‰í skuteãností podporující získání pozice sta-
tutárního mûsta je trend Evropské unie ve vytváfiení
vefiejnoprávních celkÛ, které jsou schopny zaji‰Èovat
potfieby obyvatel ve vût‰ím rozsahu i vy‰‰í kvalitû.
A do této skupiny mûst Pfierov nepochybnû patfií. JiÏ
dnes poskytuje Mûstsk˘ úfiad v Pfierovû okolním ob-
cím nejen na základû smluvních vztahÛ ãi legislati-
vy, ale i ochoty spolupracovat, odbornou a metodic-
kou pomoc. ZároveÀ sv˘mi pfiirozen˘mi podmínkami
a historick˘m v˘vojem se stal Pfierov v˘znamn˘m do-
pravním uzlem.

To v‰e ale samozfiejmû k posílení v˘znamu mûsta ne-
staãí. Je tfieba se soustfiedit na zlep‰ení dopravní pfií-
stupnosti mûsta a tím pfiilákání nov˘ch investorÛ

a zlep‰ení zamûstnanosti v regionu. A zde je na místû
uvést skuteãnost, která je v na‰em státû bûÏnou praxí.
I pfii získávání finanãních prostfiedkÛ na projekty mûs-
ta ze zdrojÛ státního rozpoãtu ãi EU se projevuje urãi-
t˘ vût‰í tlak ãi lobbismus z okruhu právû statutárních
mûst. Tato mûsta utvofiila silnou skupinu, která má ne-
pochybnû vût‰í pfiístup k potfiebn˘m informacím a vy-
tváfií i vût‰í tlak na zmûny legislativy, ovlivÀující chod
vefiejné správy. A proto je správné, kdyÏ se na‰e mûsto
do této kategorie o patro v˘‰ zafiadí.

Nabízí se otázka - jak˘m zpÛsobem
toho lze dosáhnout?

V tuto chvíli Ïádn˘ zákonn˘ pfiedpis neupravuje
podmínky, jejichÏ splnûním se stává mûsto statutár-
ním. Momentálnû nejsou v‰echna stávající statutár-
ní mûsta územnû ãlenûna. TudíÏ nemá tato aktivita
nijakou vût‰í finanãní zátûÏ pro mûsto Pfierov. Titul
statutární mûsto lze dosáhnout poslaneckou inicia-
tivou pfii nejbliÏ‰í novele zákona o obcích.

Závûrem chci vyslovit pfiesvûdãení, Ïe v rámci Olo-
mouckého kraje bude mûsto Pfierov zaujímat dÛstoj-
nou pozici mezi ostatními mûsty a zejména je tfieba,
aby se toto projevilo i v dobrém pocitu na‰ich spolu-
obãanÛ, Ïe stojí za to b˘t obãanem Pfierova a spolu-
podílet se na rÛstu jeho v˘znamu.

·af

Uzávûrka pfií‰tího ãísla
je ve ãtvrtek 14. dubna 2005

Rada mûsta Pfierova

Pozvánka

Zastupitelstvo
mûsta Pfierova

se koná

ve stfiedu 6. dubna 2005
v 15 hodin

ve velkém sále Mûstského domu

Bude Pfierov statutárním mûstem?

Pfierov se podûlil v krajském kole soutûÏe o Zla-
t˘ erb, která probûhla 11. bfiezna v Olomouci, v ka-
tegorii Nejlep‰í elektronická sluÏba o první místo
spoleãnû s Velkou Bystfiicí.

„Na‰e mûsto se pfiihlásilo se sluÏbou Interaktiv-
ní elektronická podpora obsluhy obãana, kterou
jiÏ pfies rok obãané vyuÏívají. Najdou ji na strán-
kách www.mu-prerov.cz v sekci Elektronická obslu-
ha obãana. Zde si obãan mÛÏe zjistit, jak˘ je stav
obsluhy, to znamená, jak dlouhé ãekání by ho ãe-
kalo na pracovi‰tích evidence obãansk˘ch prÛka-
zÛ, cestovních dokladÛ, fiidiãsk˘ch prÛkazÛ a evi-
dence motorov˘ch vozidel. Je moÏné se podívat,
kolik obãanÛ v daném okamÏiku ãeká ve frontû,

a tak si odhadnout, zda se vyplatí jít na úfiad hned,
nebo zda je vhodnûj‰í pfiijít jindy. Mezi dal‰í po-
skytované sluÏby patfií moÏnost objednat se k ob-
slouÏení na pfiesnû stanoven˘ den a hodinu,“ vy-
svûtlil vedoucí oddûlení informatiky Ing. Milo‰ Adam.

SoutûÏ se konala jako souãást iniciativ v rámci
kampanû Bfiezen - mûsíc Internetu. Jejím cílem je
podpofiit modernizaci místní a regionální vefiejné
správy prostfiednictvím rozvoje informaãních sluÏeb
poskytovan˘ch obãanÛm i specifick˘m skupinám uÏi-
vatelÛ s vyuÏitím internetu a ostatních elektronic-
k˘ch médií, a pfiispût tak k rozvoji kvality Ïivota ve
mûstech, obcích a krajích âeské republiky. 

·af

Úspûch Pfierova v soutûÏi o Zlat˘ erb

Na aktuální téma jsme se zeptali tajemníka mûstského úfiadu Ing. Jifiího Bakalíka
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Pro informaci uvádíme základní povinnosti podnikatele vÛãi finanãnímu úfia-
du, okresní správû sociálního zabezpeãení a úfiadu práce.

Plnûní oznamovací povinnosti podnikatelÛ
vÛãi finanãnímu úfiadu

Podnikatelé mají povinnost podat pfiihlá‰ku k registraci do tfiiceti dnÛ ode dne,
kdy jim ve smyslu ustanovení § 10 Ïivnostenského zákona vzniklo Ïivnosten-
ské oprávnûní. Tedy u ohla‰ovacích Ïivností ode dne ohlá‰ení nebo, pokud je
v ohlá‰ení uveden pozdûj‰í den vzniku Ïivnostenského oprávnûní, od tohoto
dne. U koncesovan˘ch Ïivností ode dne, kdy rozhodnutí o udûlení koncese na-
bylo právní moci.

V pfiípadû právnick˘ch osob, které se zapisují do obchodního rejstfiíku
a podle zvlá‰tního zákona tak vznikají, a zahraniãním osobám, které se za-
pisují do obchodního rejstfiíku, ode dne zápisu do tohoto rejstfiíku.

Poãátek lhÛty nelze tedy vztahovat na den vydání nebo doruãení Ïivno-
stenského listu.

K vlastní registraci u finanãního úfiadu je nutno doloÏit podle osoby podnika-
tele zejména tyto doklady: prÛkaz Ïivnostenského oprávnûní, v˘pis nebo usne-
sení z obchodního soudu - obchodního rejstfiíku, doklad (plnou moc) pro za-
stupování. 

Dojde-li ke zmûnû údajÛ, které daÀov˘ subjekt uvedl v rámci registraãního
fiízení, je povinen je správci danû ohlásit do 15 dnÛ ode dne, kdy nastaly. 

Plnûní oznamovacích povinností podnikatelÛ
vÛãi okresní správû sociálního zabezpeãení

Povinnosti OSVâ pfii zahájení podnikání ve vztahu k okresní správû soci-
álního zabezpeãení, podnikatelé a platby pojistného na sociální zabezpeãe-
ní a pfiíspûvku na státní politiku zamûstnanosti.

Na základû usnesení vlády âR bylo zfiízeno na Mûstském
úfiadû v Pfierovû, odboru Obecní Ïivnostensk˘ úfiad, tak zvané
Centrální registraãní místo pro podnikatele. To má slouÏit ja-
ko základní kontaktní místo pro registraci fyzick˘ch a práv-
nick˘ch osob podnikajících podle Ïivnostenského zákona.
O bliÏ‰í informace jsme poÏádali Ing. Vladimíra Kube‰u, ve-
doucího Îivnostenského úfiadu v Pfierovû.

Îivnostensk˘ úfiad informuje podnikatele
Oznámení o zahájení samostatné v˘dûleãné ãinnosti je povinna podat pouze

ta osoba, která zaãne ãinnost fakticky vykonávat. Tuto povinnosti je OSVâ povin-
na splnit nejpozdûji do osmého dne kalendáfiního mûsíce následujícího po mû-
síci, v nûmÏ zahájila v˘kon ãinnosti.

Kdo se povaÏuje za OSVâ:
• osoba, která vykonává samostatnou v˘dûleãnou ãinnost, nebo

• která spolupracuje pfii v˘konu samostatné v˘dûleãné ãinnosti, pokud podle zá-
kona ã. 586/1992 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, o daních z pfiíjmÛ lze na ni
rozdûlovat pfiíjmy dosaÏené v˘konem této ãinnosti a v˘daje vynaloÏené na je-
jich dosaÏení, zaji‰tûní a udrÏení.

Malá organizace a organizace je povinna se pfiihlásit do rejstfiíku u OSSZ do
8 dnÛ ode dne, kdy vznikla.

Plnûní oznamovací povinnosti podnikatele
vÛãi úfiadÛm práce

Oznamovací povinnost podnikatele vÛãi Úfiadu práce je dána ustanovením zá-
kona ã. 435/2004 Sb., o zamûstnanosti (ZZ). Jedná se o povinnost vypl˘vající
z § 35 ZZ, kdy je povinn˘m subjektem zamûstnavatel. Znamená to tedy, Ïe nejde
o povinnost dopadající na kaÏdého podnikatele pfii jeho vstupu do podnikání, ale
jen na toho podnikatele (aÈ uÏ je fyzickou ãi právnickou osobou), kter˘ hodlá nû-
koho pfiijmout do pracovního nebo obdobného pomûru - tj. vytvofiit pracovní mís-
to. Podnikatel (zamûstnavatel) je v tomto pfiípadû povinen do 10 kalendáfiních
dnÛ oznámit pfiíslu‰nému úfiadu práce volná pracovní místa (tj. novû vytvofiená
nebo uvolnûná) a jejich charakteristiku. Desetidenní lhÛta pfiitom zaãíná bûÏet
dnem následujícím po vytvofiení, uvolnûní nebo obsazení pracovního místa.

Pfiehled základních formuláfiÛ
a) ve vztahu k finanãním úfiadÛm:

- pfiihlá‰ka k registraci pro fyzické osoby

- pfiihlá‰ka k registraci pro právnické osoby

formuláfie jsou k dispozici na Finanãním úfiadû Pfierov, Wurmova 2, Pfierov
a na Mûstském úfiadû Pfierov, odboru Obecní Ïivnostensk˘ úfiad, Smetano-
va 7, Pfierov

b) ve vztahu k okresní správû sociálního zabezpeãení:
- oznámení o zahájení (opûtovném zahájení) samostatné v˘dûleãné ãin-

nosti nebo spolupráce pfii v˘konu samostatné v˘dûleãné ãinnosti

- pfiihlá‰ka do rejstfiíku organizací - zúãtovatelÛ pojistného dávek nemo-
cenského poji‰tûní; seznam mzdov˘ch úãtáren

- pfiihlá‰ka do rejstfiíku mal˘ch organizací

- odhlá‰ka z rejstfiíku mal˘ch organizací

formuláfie jsou k dispozici na Okresní správû sociálního zabezpeãení Pfie-
rov, Bayerova 1, Pfierov

c) ve vztahu k úfiadÛm práce:
- hlá‰ení volného místa

formuláfi je k dispozici na Úfiadu práce Pfierov, Îerotínovo námûstí 21, Pfie-
rov a na Mûstském úfiadû Pfierov, odboru Obecní Ïivnostensk˘ úfiad, Sme-
tanova 7, Pfierov
- obsazení (zru‰ení) místa
formuláfi je k dispozici na Úfiadu práce Pfierov, Îerotínovo námûstí 21, Pfierov

„âinnost Centrál-
ních registraãních
míst (dále CRM, pozn.
red.) je rozdûlena do
nûkolika etap. V prv-
ní etapû budou zejmé-

na poskytovat základní informace za-
ãínajícím podnikatelÛm. Pfiedev‰ím
ty, které se t˘kají jejich evidenãních
povinností vÛãi finanãnímu úfiadu,
okresní správû sociálního zabezpeãe-
ní a v jednotliv˘ch pfiípadech i vÛãi
úfiadu práce. V následující etapû bu-
dou tato centrální registraãní místa

provádût registraci podnikatele bez
dodávání nûkter˘ch dokladÛ, jako je
napfiíklad v˘pis z rejstfiíku trestÛ ne-
bo doklad o bezdluÏnosti. Provedou
registraci pro úãely daÀové, oznáme-
ní podle zákona o zamûstnanosti
a oznámení pro sociální zabezpeãení.
V poslední etapû budou provádût zá-
kladní registraãní úkony pro podni-
katele, na tûchto registraãních místech
bude moÏné vyfiídit v‰echny formali-
ty spojené se vstupem do podnikání.
Tato tfietí etapa bude zahájena v roce
2007,“ sdûlil Vladimír Kube‰a.

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 %



Pro zájemce o stavbu rodinn˘ch
domkÛ za Kabelíkovou ulicí

Kolik zaplatí
rodiãe pfied‰kolákÛ

Zastupitelstvo mûsta Pfierova na
svém jednání v prosinci minulého ro-
ku schválilo v˘kupy tûchto pozemkÛ,
které jsou ve vlastnictví fyzick˘ch ãi
právnick˘ch osob, za kupní cenu v ma-
ximální v˘‰i 700 korun za metr ãtve-
reãní a za dal‰ích zavazujících podmí-
nek.

Mûsto má zájem dle urbanistické
studie (viz obrázek) investovat do vy-
budování technické infrastruktury
(vodovod, kanalizace, plyn, elektfiina
a pfiístupové komunikace). Do prodej-
ní ceny pozemkÛ pro jednotlivé sta-
vebníky rodinn˘ch domkÛ by byly za-
hrnuty ve‰keré náklady Mûsta Pfierova
spojené s pfiípravou tohoto území.
Podle pfiedbûÏn˘ch odhadÛ a doloÏe-

Zaãátkem leto‰ního
roku ve‰el v platnost
nov˘ ‰kolsk˘ zákon,
kter˘ upravuje vybí-
rání úplaty za vzdûlá-
vání v matefisk˘ch

‰kolách zfiízen˘ch mûstem - tzv. ‰kol-
kovného. Mûsto jako zfiizovatel tûchto
zafiízení od leto‰ního roku jiÏ nestano-
vuje v˘‰i úhrady obecnû závaznou vy-
hlá‰kou a vybírané finanãní prostfied-
ky nejsou pfiíjmem mûsta. V˘‰i úplaty
stanoví v rámci sv˘ch kompetencí fie-
ditelka matefiské ‰koly a úplata se stá-
vá pfiíjmem matefiské ‰koly.

„V˘‰e základní ãástky se stanoví
tak, aby nepfiesáhla 50 % skuteãn˘ch
prÛmûrn˘ch mûsíãních neinvestiã-
ních v˘dajÛ na dítû v uplynulém ka-
lendáfiním roce, s v˘jimkou pfiím˘ch
nákladÛ na vzdûlávání hrazen˘ch ze
státního rozpoãtu a pfiidûlen˘ch ma-
tefiské ‰kole krajsk˘m úfiadem. ¤edi-
telka základní ãástku stanoví pfii pfii-
jetí dítûte do matefiské ‰koly a k 1. záfií
pfiíslu‰ného kalendáfiního roku. S pfii-
hlédnutím k nov˘m podmínkám od-
bor ‰kolství v Pfierovû doporuãil fiedi-
telkám matefisk˘ch ‰kol pro období od
1. ledna do 31. srpna leto‰ního roku
stanovit v˘‰i základní ãástky úplaty
za pfied‰kolní vzdûlávání pro 1 dítû ve
v˘‰i 50 % skuteãn˘ch prÛmûrn˘ch
mûsíãních neinvestiãních v˘dajÛ na
dítû v uplynulém kalendáfiním roce,“
informoval nás Mgr. Petr Hrbek z od-
boru ‰kolství.

„Ve snaze pfiedejít skokovému nárÛ-
stu ‰kolkovného odbor ‰kolství dopo-
ruãil fieditelkám matefisk˘ch ‰kol, aby
mûsíãní v˘‰e úplaty nepfiesáhla 350
korun za jeden kalendáfiní mûsíc na
jedno dítû. V období do konce srpna ro-
ku 2005 mají fieditelky matefisk˘ch
‰kol dostateãnû dlouhé období pro po-
souzení optimálnosti v˘‰e vybíraného
pfiíspûvku pro zaji‰tûní provozu sv˘ch
‰kol a pfii zahájení nového ‰kolního ro-
ku se mohou rozhodnout pro pfiípad-
né sníÏení procentuálního podílu ro-
diãÛ na v˘‰i úplaty. Mohou tedy
individuálnû reagovat jak na vûkovou
skladbu dûtí v matefiské ‰kole, tak na
plánovanou nároãnost provozu v nad-
cházejícím ‰kolním roce. Zejména sta-
novení priorit konkrétních matefi-
sk˘ch ‰kol v oblasti neinvestiãních
v˘dajÛ by mûlo b˘t pfiedmûtem uÏ‰ího
vztahu ‰kola - rodiã, neboÈ tyto v˘daje
mají navíc podstatn˘ vliv i na kvalit-
ní vybavení ‰kol a jejich ãinnost,“ vy-
svûtlil Petr Hrbek. Dûti v posledním
roãníku M· mají pobyt zdarma.

·af

n˘ch pfiedpokládan˘ch rozpoãtÛ vãet-
nû nákladÛ na vyhotovení geometric-
k˘ch plánÛ a znaleck˘ch posudkÛ by
celá pfiíprava tohoto území stála zhru-
ba 110 milionÛ korun. Z toho vypl˘vá,
Ïe kupní cena pro potenciální staveb-
níky by pak mûla ãinit okolo 2.000 ko-
run za metr ãtvereãní. Pfiedpokládá
se v˘stavba 52 rodinn˘ch domkÛ, pfii-
ãemÏ jedno stavební místo bude mít
v˘mûru zhruba 700 m2. V souãasné do-
bû probíhají jednání mezi mûstem
a vlastníky pozemkÛ o uzavfiení smluv
o budoucích kupních smlouvách.

Odbor rozvoje zpracoval dotazník,
kter˘m chce provést marketingov˘
prÛzkum zájmu pfiedev‰ím potenciál-
ních stavebníkÛ o v˘stavbu rodinn˘ch

domkÛ v Pfierovû a získat informace
o kupních cenách, které by byli
ochotni za metr ãtvereãní zasíÈované-
ho pozemku zaplatit. V‰echny doruãe-
né dotazníky budou zpracovány a o v˘-
sledcích prÛzkumu budou informováni
zastupitele mûsta.

Podrobnûj‰í informace poskytnou
pracovnice Mûstského úfiadu v Pfiero-
vû, Odbor rozvoje, Bratrská 34, oddû-
lení projektového manaÏera - Ing. Ha-
na Mikulová (tel. 581 268 630, e-mail:
hana.mikulova@mu-prerov.cz) nebo
Ing. Jifiina Va‰kov˘ch (tel. 581 268
123, e-mail: jirina.vaskovych@mu-pre-
rov.cz). Informace jsou zvefiejnûny i na
webov˘ch stránkách Mûsta Pfierova:
www.mu-prerov.cz

Pro pfiípad zájmu o v˘stavbu rodin-
ného domku v lokalitû Pfierov-Lánce
za uveden˘ch podmínek je pofiízen na
Odboru rozvoje, oddûlení projektové-
ho manaÏera pofiadník, do kterého bu-
de stavebník zafiazen.

Jak vysokou ãástku jste ochotni zaplatit za 1 m2 po-
zemku pro stavbu  rodinného domu s moÏností na-
pojení na inÏen˘rské sítû?

1

Vyplnûné dotazníky prosím odevzdejte na Mûstsk˘ úfiad v Pfierovû, Bratrská 34, pfiízemí nebo v Informaãním centru ve
Velké PasáÏi. Kontakt: Mûstsk˘ úfiad Pfierov, Odbor rozvoje, Bratrská 34, oddûlení projektového manaÏera - Ing. Hana
Mikulová, Ing. Jifiina Va‰kov˘ch

Jak jsme informovali jiÏ v bfieznovém ãísle Pfierovsk˘ch lis-
tÛ, mûsto má zájem vykoupit pozemky v lokalitû Pfierov-Lánce,
situované za Kabelíkovou ulicí, a pfiipravit toto území pro v˘-
stavbu rodinn˘ch domkÛ.

DOTAZNÍK

Jste ochotni zaplatit za 1 m2 pozemku pro stavbu ro-
dinného domku s moÏností napojení na inÏen˘rské
sítû v lokalitû „Pfierov-Lánce“ ãástku 2.000 Kã/m2?
❏ ANO
❏ NE

2

✃

PRODÁM fasádní polystyren, síla 5 cm, 
1 m2 za 63 Kã. Tel. 581 211 271 (po 19. h.)

inzerce
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V 70. letech pÛsobil na tehdej‰í Li-
dové ‰kole umûní v Pfierovû velmi ús-
pû‰n˘ Ïákovsk˘ symfonick˘ orchestr.
V roce 1975 se z nûj vyãlenili Ïáci hra-
jící na dechové nástroje a k nim se pfii-
dali uãitelé tûchto nástrojÛ. Vefiejnû

tento soubor poprvé vystoupil pfii osla-
vách 1. máje 1975 pod vedením uãite-
le Antonína Hudeãka. V dal‰ích letech
sice dechovka Ïila ve stínu symfonic-
kého orchestru, av‰ak na rÛzn˘ch
men‰ích akcích se zaãala pravidelnû
objevovat. Urãit˘ pfielom nastal v po-
lovinû 80. let, kdy se Dechov˘ orchestr
Haná pfiedstavil na koncertû ZU·
v Mûstském domû a zaãal se pravidel-
nû objevovat na domácí scénû. V˘-
sledkem jeho úspû‰ného snaÏení byla
úãast a vítûzství na 1. roãníku âermá-
kova Vysokého M˘ta.

Se spoleãensk˘mi a politick˘mi zmû-
nami v na‰í zemi na poãátku 90. let do-
‰lo i ke zmûnám v Lidové ‰kole umûní.
Mimo jiné do funkce fieditele nastou-
pil Petr Vafiák a podmínky pro dal‰í
práci dechovky se v˘raznû zlep‰ily.
V roce 1994 v‰ak Antonín Hudeãek od-
chází uãit do Lipníka nad Beãvou,
a tak po 18 letech opou‰tí i dechov˘ or-
chestr. Jeho fiízení pfiebírá novû na-
stoupiv‰í uãitel Vladimír VojkÛvka. Za
jeho vedení se pÛvodnû malá dechov-
ka rozrÛstá do obsazení velkého de-
chového orchestru a jeho kvalita se
nadále zvy‰uje. Orchestr se zaãíná pro-
sazovat v soutûÏích hudebních ‰kol. Ja-
ko v˘razn˘ úãastník krajsk˘ch kol se
dostává i do povûdomí konkurenãních
orchestrÛ celého kraje a zaãíná také
vyjíÏdût na akce a vystoupení do dal-
‰ích míst na‰í republiky. Úãastní se
dal‰ích roãníkÛ âermákova Vysokého
M˘ta, vystupuje na festivalu v Daãi-

cích, koncertuje na âeském hudebním
tábofie. Stává se také ãast˘m úãastní-
kem kulturních akcí v Pfierovû a okolí.
Na zaãátku roku 1998 v‰ak náhle ze
zdravotních dÛvodÛ odchází i Vladimír
VojkÛvka a orchestr jsem pfiebral já.

Pfii Základní umûlecké ‰kole Bedfiicha Kozánka pracuje nû-
kolik hudebních souborÛ. Jedním z nich je Dechov˘ orchestr
Haná. Letos v dubnu oslaví uÏ tfii desítky let svého umûlecké-
ho pÛsobení. O struãnou historii existence tohoto orchestru
jsme poÏádali jeho stávajícího kapelníka Franti‰ka Tkadlece.

Dechov˘ orchestr Haná slaví 30 let

V posledních letech spolupracuji s or-
ganizaãním t˘mem, kter˘ tvofií uãitelé
Pavel Sk˘pala, Petr Hradil a Eli‰ka
Tkadlecová. Kapela úãinkuje nejen do-
ma, ale zaãala vyjíÏdût i do zahraniãí.
Dechov˘ orchestr Haná se mÛÏe chlu-
bit fiadou úspûchÛ. MÛÏete se zmínit
o tûch nejv˘znamnûj‰ích z nich?

V celostátní soutûÏi or-
chestrÛ ZU· nekonãí na-
‰e dechovka níÏe, neÏ
v krajském kole; v posled-
ním roãníku jsme získali
1. místo ve své kategorii.
Na celostátní pfiehlídce
mládeÏnick˘ch orchestrÛ
âermákovo Vysoké M˘to,
která se koná v posled-
ních letech s mezinárod-
ní úãastí, je orchestr tra-
diãním mnohonásobn˘m
úãastníkem. Nejen, Ïe je
vítûzem prvního roãníku,
ale ze Ïádného roãníku
jsme se nevrátili bez spe-
ciálního ocenûní - za jed-
notlivé sekce, sólisty, ne-
tradiãní provedení a podobnû.

V Horním Jelení nedaleko Pardubic
probûhne letos uÏ 9. roãník âeského
hudebního tábora mládeÏe. Jedná se
o akci celosvûtového v˘znamu s úãas-
tí hráãÛ nejen z âR, Francie, Nûmec-
ka nebo USA, ale napfiíklad i Japonska
a Thajvanu. Koncert na‰í dechovky na
jednom z prvních roãníkÛ byl, zvlá‰tû
pro zahraniãní úãastníky, skuteãn˘m

pfiekvapením. Hráãi na‰eho orchestru
jsou povaÏováni za jedny z nejdÛleÏi-
tûj‰ích úãastníkÛ a zakladatelÛ toho-
to tábora.
Hráãi Dechového orchestru Haná
ovládají umûní, které vût‰inou není
vlastní ostatním orchestrÛm. MÛÏe-
te vysvûtlit, o co se pfiesnû jedná?

Na‰e kapela je schopna nejen kvalit-
nû hrát, ale souãasnû i pochodovat s for-
mací maÏoretek, coÏ není vÛbec jedno-
duché. Je mnoho orchestrÛ, které se
o to radûji ani nepokou‰ejí, aãkoli se
jedná o orchestry hráãsky kvalitní. Ta-

to skuteãnost zpÛsobila, Ïe
o na‰i kapelu projevují zá-
jem maÏoretkové skupiny,
zvlá‰tû pokud hledají do-
provodnou kapelu pro za-
hraniãní zájezdy. Spolu-
pracujeme proto nejen
s maÏoretkami z na‰í do-
movské ZU·, ale také
z Olomouce, Jeseníku ne-
bo Ostravy. A s tûmi jsme
uÏ také projeli kus svûta.
A jistû úspû‰nû. V Itálii nás
i mimo vystoupení zdravi-
li lidé slovy „Bravo âeko“ -
poznávali nás podle unifo-
rem, na kter˘ch hrdû nosí-
me rukávov˘ znak s nápi-

sem ZU· Bedfiicha Kozánka Pfierov.
Znaãného uznání se nám dostalo na

Mistrovství Evropy maÏoretek 2003
v polském Opoli. Prezidentem polské
asociace maÏoretek jsme byli vybráni
jako jediná doprovodná kapela celého
mistrovství pro 800 maÏoretek z fiady
evropsk˘ch zemí.

Zmínil jste se o ãast˘ch cestách or-
chestru do zahraniãí. Máte zcela ji-
stû mnoho zajímav˘ch záÏitkÛ...

Ve ·v˘carsku, ve známém Lausan-
ne, jsme si v parku pfiímo na bfiehu
Bodamského jezera udûlali spoleãnû
s maÏoretkami Rytmus Ostrava ne-
plánovanou ’vefiejnou zkou‰ku‘. Za
chvíli jsme byli obklopeni mnoÏstvím
divákÛ, kter˘m jsme sloÏitû vysvûtlo-

K notám zasednou nejen souãasní,
ale i mnozí b˘valí hráãi orchestru.
U dirigentského pultu se vystfiídají
také ti, ktefií kapelu v uplynul˘ch
tfiiceti letech vedli. Hosty na‰eho
koncertu, na kter˘ vás srdeãnû zve-
me, budou ãlenové dûtského pûvec-
kého sboru Pfierováãek vedeného In-
grid Sekerovou.

Eva ·afránková

vali, Ïe se skuteãnû nejedná o pláno-
vanou ‰ou-akci a Ïe opravdu Ïádné
vstupné nevybíráme. Na francouzské
Riviéfie jsme bavili diváky a poslu-
chaãe na pláÏích letoviska Barcarés,
v Cannes a jeho okolí jsme hráli tfii
dny. V PafiíÏi jsme mimo jiné vystupo-
vali v dobû konání Mistrovství Evropy
v kopané. Na festivalu v Carpentras
jsme, spí‰e z recese, vystoupili o pÛl-
noci na diskotéce ve sportovní hale,
na které se bavili úãastníci festivalu
ze zemí nejen Evropy, ale napfiíklad
i z Velk˘ch Antil. Chtûli jsme zahrát
jednu nebo dvû písniãky. V˘sledkem
bylo ukonãení diskotéky a my jsme
odcházeli z pódia po více neÏ hodinû
za nepfietrÏitého potlesku a skando-
vání úãastníkÛ. Noty na ·koda lásky
od nás chtûl tehdy získat i ‰éf ãer-
no‰ské skupiny ze zmínûn˘ch Vel-
k˘ch Antil. V Chateau Brienne jsme
mûli pÛlnoãní vystoupení v hangáru,
ve kterém se shromáÏdilo okolo 1.500
lidí.
A jak vás pfiijímá domácí pfierovské
publikum?

Velmi rádi bychom si dobrou pozi-
ci vybudovali i u pfierovsk˘ch poslu-
chaãÛ, a Ïe to není vÏdy snadné, ne-
ní tfieba zdÛrazÀovat - vÏdyÈ domácí
publikum b˘vá ãasto nejvíce kritické.
Pravidelnû vystupujeme na májov˘ch
oslavách, hrajeme posluchaãÛm Vá-
noãních hvûzdiãek, nechybíme ani
na soutûÏi maÏoretek Pfierovské hÛl-
ce. V souãasné dobû se také chceme
pokusit o obnovu stál˘ch promenád-
ních koncertÛ v Michalovû. StûÏejní
domácí akcí tohoto roku je pro nás
koncert ke 30. v˘roãí orchestru, kte-
r˘ se uskuteãní v sobotu 23. dubna
v sále Mûstského domu v Pfierovû.

Vystoupení pfii májov˘ch oslavách v roce 1975

Mistrovství Evropy maÏoretek 2003 v polském Opoli
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VáÏení a milí ãtenáfii,
v desátém kole soutûÏe byla vylosována z tûch, kte-

fií správnû odpovûdûli na otázku z bfieznového ãísla Pfie-
rovsk˘ch listÛ, Marie Kocanová, U tenisu 27, Pfierov,
které blahopfiejeme!

V‰em, ktefií se chtûjí zúãastnit soutûÏe pfiipomínáme,
Ïe své odpovûdi spoleãnû s adresou zasílejte vÏdy do
10. dne daného mûsíce na adresu Redakce Pfierovské lis-
ty, Mûstsk˘ úfiad, námûstí T. G. Masaryka 2, 750 00 Pfierov
nebo na e-mailovou adresu eva.safrankova@mu-prerov.cz,
pfiípadnû vhoìte do schránky pfiipravené v Mûstském in-

formaãním centru v Kratochví-
lovû ulici. Na obálku pfiipi‰te
heslo SOUTùÎ. Ze správn˘ch od-
povûdí 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 vyzvednout v redakci po
pfiedchozí telefonické domluvû -
tel. 581 268 451, 724 015 273. 

SoutûÏní fotografie z minulého
ãísla zachycuje sochu sv. Rocha na
Horním námûstí, postavenou na pa-
mátku moru na pfielomu let 1715-16.
Sv. Roch byl jedním z nejoblíbenûj‰ích
patronÛ proti moru. âasto je zobrazo-
ván jako poutník s vousem a klobou-
kem, kter˘ ukazuje morov˘ vfied na
své noze. U sebe mívá psa, kter˘ mu
podle legendy v dobû jeho nemoci no-
sil dennû ãerstv˘ chléb. Na hranolo-
vém soklu pfierovské sochy sv. Rocha
je v oválné kartu‰i sloÏené z akanto-
v˘ch listÛ nûmeck˘ text ve znûní: Pe-
trus Fekhtner mû‰Èan a mistr ze-
dnick˘ v Pfierovû. Maria Magdalena
jeho manÏelka. R. 1717.

SoutûÏ Poznáte, co je na fotografii?

Dne‰ní úkol zní: Poznáte, co je na snímku z 30. let 20. století?

Vinary se pfiipravují
na v˘znamné setkání

Do Kozlovic se sjedou
rodiny PavlíãkÛ

Obãané jedné z nejstar‰ích místních ãástí Pfierova - Vi-
nar se budou v roce 2005 pfiipravovat na v˘znamnou udá-
lost. Zdej‰í sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ bude slavit 80 let od
svého zaloÏení a souãasnû se uskuteãní setkání obãanÛ ob-
cí Vinar z celé âeské republiky. Oslavy jsou plánované na
30. dubna. Vinar‰tí mají pfiipravenou pro náv‰tûvníky oslav
prohlídku obce spojenou s v˘kladem o historii obce. Budou
moci obdivovat v˘tvarné práce pfied‰kolákÛ na v˘stavû uspo-
fiádané v prostorách matefiské ‰koly, kde bude instalována
i v˘stava obrazÛ místního malífie Richarda Drábka. V sále
kulturního domu bude pfiíjemnou ãástí programu posezení
s cimbálovou muzikou Primá‰ a závûr celodenních oslav bu-
de patfiit taneãní zábavû s hudební skupinou Casablanka.
Slavnostní schÛze hasiãÛ se uskuteãní dopoledne.

Pofiadatelé pfiedpokládají, Ïe se tohoto setkání zúãastní
vedle místních i obãané Vinar u Nového BydÏova a Vinar
u Vysokého M˘ta.

Zdenûk Christen, kronikáfi obce

V 90. letech zaniklo v místních ãástech na‰eho mûsta
mnoho pracovních pfiíleÏitostí v zemûdûlství. Vznikly v‰ak
také nové firmy, které zde zaloÏily své provozovny, a obno-
veny byly nûkteré staré Ïivnosti. Pan Franti‰ek Kuãera
z Kozlovic znovu otevfiel rodinnou hospodu teprve pomûr-
nû nedávno, pfiedloni v záfií. Dfiíve znám˘ hostinec, ke kte-
rému patfiilo také fieznictví, byl jeho otec donucen v roce
1951 opustit a jako skoro ãtyfiicátník nastoupit na dva a pÛl
roku sluÏbu v ’pétépé‘. Z hospody se pak stala matefiská ‰ko-

la. Souãasn˘ majitel pfiiznává, Ïe hostinec
má spí‰e za svého koníãka neÏ jako moÏnost
obÏivy. Zamûstnává zde ãtyfii pracovníky, ale
sám i ve sv˘ch sedma‰edesáti letech si vy-
dûlává jako soukrom˘ projektant. âást takto
získan˘ch financí investuje do svého podni-
kání v hostinství. V tomto roce chce hlavnû
postavit pfiístfie‰ky k venkovnímu posezení.
„To musíte vidût aÏ v‰echno pokvete,“ uka-
zuje Kuãera do rozlehlé zahrady, kde dfiíve
rostly mohutné ka‰tany.

Vedle kaÏdodenní nabídky zaji‰Èuje Hosti-
nec u KuãerÛ také rÛzné soukromé oslavy.
Letos k nim pfiibude jedna mimofiádná. Je to
sjezd pfiíbuzn˘ch, ktefií nesou pfiíjmení Pav-
líãek nebo se s tímto pfiíjmením narodili. Do
Kozlovic se sjedou 27. dubna.

-Roz-

Jak se Ïije lidem v místních ãástech

Kalendárium
2. 4. 1915 - pfied 90 lety zemfiel v Pfie-
rovû Ferdinand Vanûk, profesor pfie-
rovského gymnázia, okresní ‰kolní in-
spektor, vynikající hudebník, sbormistr
Pfierubu v letech 1907-1913. Narodil se
28. 11. 1879 v Chvalkovicích.

4. 4. 1850 - pfied 155
lety se narodil v Pfie-
rovû Franti‰ek Trop-
per, ãestn˘ obãan
Pfierova a Hranic, v le-
tech 1896-1910 sta-

rosta mûsta Pfierova. Bûhem jeho
dlouholetého starostování byla posta-
vena v roce 1897 mûstská elektrárna,
v roce 1900 zfiízena mûstská plovárna,
vodovod byl vystavûn v roce 1903, jat-
ky, vybudovány ‰kolní budovy v ulicích
Palackého a B. Nûmcové, vystavûn be-
tonov˘ most pfies Beãvu, v roce 1904
do‰lo k úpravû Michalova. Za svou ãin-
nost byl v roce 1908 vyznamenán ry-
tífisk˘m kfiíÏem fiádu Franti‰ka Josefa.
Zemfiel 14. 9. 1912 v Pfierovû. 
5. 4. 1940 - pfied 65 lety byl umuãen
v koncentraãním tábofie Oranienburk
Jaroslav Klivar, pfiední pracovník
mládeÏnického hnutí za 1. republiky.
V letech 1906-1925 Ïil a pÛsobil v Pfie-
rovû, kde jedna z ulic nese jeho jmé-
no. Narodil se 28. 4. 1906 v Brnû.
21. 4. 1935 - pfied 70 lety zemfiel v Pfie-
rovû Josef Neoral, v letech 1884-1910
pÛsobil jako profesor na stfiední zemû-
dûlské ‰kole hospodáfiské v Pfierovû.
Byl autorem fiady odborn˘ch ãlánkÛ
a spoluvydavatelem ãtrnáctideníku Mo-
ravsk˘ hospodáfi. Narodil se 13. 6.
1852 v Bohuslavicích u Zábfiehu.
24. 4. 1895 - pfied 110 lety se narodil
v Pfierovû Jifií Kozánek, sbormistr, ko-
repetitor. PÛsobil v Pfierovû, od roku
1939 Ïil v Brnû, kde 22. 3. 1978 zemfiel.
28. 4. 1915 - pfied 90 lety zemfiel
v Pfierovû Jindfiich Matzenauer, sta-
rosta mûsta Pfierova v letech 1874 aÏ
1883 a 1896-1898. ZaslouÏil se o kana-
lizaci mûsta, realizována byla v˘stav-
ba gymnazijní budovy, postavena hfibi-
tovní budova, zakoupen byl hostinec
se zahradou v Michalovû. Narodil se
2. 2. 1835 v Pfierovû.

30. 4. 1835 - pfied
170 lety se narodil
v Poãátkách Jakub
·koda, první fieditel
pfierovského gym-
názia v letech 1870
aÏ 1885, pfiekladatel

a autor nûkolika uãebnic francouz-
ského jazyka, pfiední organizátor ães-
kého ‰kolství na Moravû a v Pfierovû ve
2. polovinû 19. století, ãestn˘ obãan
mûsta Pfierova, kde také 28. 10. 1885
zemfiel. Setkání VinarákÛ ve Vinarech u vysokého M˘ta v dubnu 2004 (foto L. Hamperl)

▲



GRANTOVÁ SCHÉMATA 
– VÝZVA Č. 01
Olomoucký kraj vyhlašuje grantová schémata – 
výzvu 01 k předkládání projektů v rámci Společného 
regionálního operačního programu (SROP)

Grantová 
schémata

Opatření 1.1 Podpora drobného podnikání ve vybraných regionech

Opatření 1.1 Podpora malého a středního podnikání ve vybraných regionech

Opatření 3.2 Podpora sociální integrace

Opatření 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu – malí 
a střední podnikatelé

Opatření 4.1.2 Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu – 
veřejné subjekty a neziskové organizace

Opatření 4.2.2 Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu

Kontakt Olomoucký kraj, odbor strategického rozvoje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Tel: 585 508 329, e-mail: z.bogoc@kr-olomoucky.cz; 

Podrobné informace
na www.kr-olomoucky.cz – složka Evropská unie – grantová schémata.
Své dotazy ke grantovým schématům můžete klást i na diskusním fóru speciálně zřízeném 
pro grantová schémata v rámci této složky.

Příjem žádostí Termín pro příjem žádostí je osobně do 9. 5. 2005 do 17:00 hod.
Místo příjmu žádostí pro grantové schéma opatření 3.2, 4.1.2, 4.2.2. je na podatelně 
grantových schémat Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc. 
Pro grantové schéma opatření 1.1 je místo příjmu žádostí Regionální kancelář Czechinvest, 
Jeremenkova 40b, Olomouc, budova RCO.

OLOMOUCKÝ KRAJ

Cíle Cílem grantových schémat je: zýšení prosperity nejvíce zaostalých a strukturálně 
postižených regionů, zabránit zvyšování počtu sociálně vyloučených osob a pomoc 
osobám sociálně vyloučeným dosáhnout zaměstnání, přilákat větší počet návštěvníků 
a zvýšit podíl cestovního ruchu na hospodářské prosperitě kraje.
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JiÏ 11. bfiezna vyhlásil Olomouck˘ kraj
první v˘zvu pro grantová schémata v rám-
ci Spoleãného regionálního operaãního
programu. Olomouck˘ kraj pfii vytváfiení
podmínek grantov˘ch schémat plnû vychá-
zel z podmínek programu redigovan˘ch Mi-
nisterstvem pro místní rozvoj. Toto minis-
terstvo rovnûÏ celá grantová schémata
kraje muselo schválit.

Co to je grantové schéma? Grantové
schéma je projekt, pomocí nûhoÏ Olomouck˘
kraj pfierozdûluje finanãní prostfiedky ze
Strukturálních fondÛ Evropské unie jin˘m
subjektÛm do oblastí, které jsou vymezeny
jednotliv˘mi operaãními programy.

V Olomouckém kraji je vyhlá‰eno 6 gran-
tov˘ch schémat v oblasti podpory podniká-
ní, cestovního ruchu a sociální integrace.
Îadatelé dle typu a podmínek jednotliv˘ch
grantov˘ch schémat mohou b˘t malí a stfied-
ní podnikatelé, neziskové organizace, obce,
svazky obcí.

Îadatelé mají na pfiípravu projektÛ 60
dnÛ, to znamená do 9. kvûtna 2005, pfii-
ãemÏ Ïádost spolu s ostatními povinn˘mi pfií-
lohami musí pfiinést osobnû na adresu urãe-
nou v dokumentaci ke grantovému schématu.
Ve‰kerou podrobnou dokumentaci k jed-
notliv˘m grantov˘m schématÛm naleznou
potenciální Ïadatelé na krajském webu
www.kr-olomoucky.cz, sloÏka Evropská unie
- Grantová schémata.

Projekty budou posuzovat hodnotitelské
komise sloÏené z odborníkÛ v daném oboru.
Na konci ãervna pak Zastupitelstvo Olo-
mouckého kraje schvaluje podporu projek-
tÛm, které jsou doporuãeny hodnotitelskou
komisí.

Olomouck˘ kraj vyhla‰uje grantová schémata

Poãet dopravních nehod na ãesk˘ch silnicích je stále alarmu-
jící. Ministerstvo dopravy a spojÛ âR zahájilo opûtovnû kampaÀ
pro pouÏívání bezpeãnostních pásÛ u osobních automobilÛ, pro-
toÏe pásy jsou nejdÛleÏitûj‰ím bezpeãnostním prvkem ve vozidle.

Duben je mûsícem bezpeãnosti

vozidlo v okamÏiku sráÏky, a to tak
dlouho, dokud nenarazíte na palub-
ní desku nebo ãelní sklo

• pásy jsou dÛleÏité i pfii intenzivním
brzdûní - jen se zapnut˘mi pásy mÛ-
Ïete bezpeãnû ovládat vozidlo

• v pfiípadû nárazu do pevné pfiekáÏky
v rychlosti 50 km/hod. se va‰e váha
rovná ‰edesátinásobku va‰í hmot-
nosti - pokud váÏíte napfiíklad 85 kg,
budete muset udrÏet na svém místû
více neÏ 5 tun - bez pásu nemáte
‰anci

• pásy pouÏívejte uÏ v okamÏiku, kdy
se rozjíÏdíte; i nehody v nízk˘ch
rychlostech mohou mít váÏné ná-
sledky

• pouÏívejte bezpeãnostní pásy i na
zadních sedadlech; budete-li nára-

zem vrÏen ze zadního
sedadla vpfied, jste
ohroÏen stejn˘mi riziky,
jako na pfiedním sedadle

Máte airbag?
Tím spí‰e se pfiipoutejte! 

Jedním z nejroz‰ífienûj‰ích a nej-
více nebezpeãn˘ch omylÛ mezi fiidiãi
je názor, Ïe mám-li airbag, nemusím
b˘t pfiipoutan˘.

Airbag je totiÏ v okamÏiku své akti-
vace doslova vystfielen rychlostí asi
300 km/hod. proti fiidiãi nebo spolu-
jezdci. Pokud nejste pfiipoután, neãe-
ká vás jiÏ plnû nafouknut˘ airbag, ale
’letící stfiela‘, která má devastující
úãinky na va‰e tûlo - s vysokou prav-

dûpodobností vás zra-
ní, v hor‰ím pfiípadû i za-

bije. Airbag je konstruo-
ván jako doplÀkov˘ bezpeã-

nostní systém tak, aby správnû
fungoval pouze v souãinnosti

s bezpeãnostním pásem.
Airbagy jsou u vût‰iny automobilÛ

stále pouze vpfiedu a plní se pfii ãel-
ních nárazech. Pfii sráÏkách boãních
nebo zadních vás tedy na rozdíl od
bezpeãnostního pásu nechrání.

Pamatujte si: je lep‰í nemít air-
bag a b˘t pfiipoután, neÏ mít airbag
a nepfiipoutat se bezpeãnostním
pásem!

Jarmila Kubisová, komise
bezpeãnosti silniãního provozu

Upozornûní pro fiidiãe - amatéry
Vyz˘váme v‰echny fiidiãe, aby vyuÏili pfiíleÏitosti a zdokonalili se ve zna-

lostech potfiebn˘ch k bezpeãnému fiízení motorového vozidla.
Bezplatné ‰kolení pfiipravila LeÏákova auto‰kola Pfierov na úter˘

5. dubna v 15 hodin ve velké zasedací místnosti Úfiadu pro zastupo-
vání státu ve vûcech majetkov˘ch (b˘val˘ Okresní úfiad Pfierov), Sme-
tanova ã. 7, Pfierov ve dvorním traktu - I. patro.

A jaké jsou klady pfiipoutání
bezpeãnostními pásy?
• pásy pomáhají pfii jakékoliv sráÏce

(ãelní, boãní, zadní pfii pfievrácení
vozu)

• pásy pomáhají po celou dobu havá-
rie - i pfii déletrvající sériové sráÏce

• nebudete-li pfiipoutan˘, va‰e tûlo bu-
de pfii ãelní sráÏce pokraãovat ve
smûru jízdy stejnou rychlostí, jako
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Jak uÏ jsme se zmínili v minulém ãísle ListÛ, Pfierov patfií
k mûstÛm s vy‰‰í mírou kriminality v na‰í republice. V‰echny
vyspûlé státy si uvûdomují nutnost prevence jako prostfiedku
pozitivního pÛsobení na vefiejnost.

Pfierovská mûstská policie proto zfií-
dila v roce 2001 oddûlení prevence kri-
minality. Dva mûst‰tí stráÏníci se plnû
vûnují prevenci, a to nejenom pfiímo
kriminality. O jejich práci jsem si poví-
dala s Lenkou ·kodovou a Pavlem Voj-
tá‰kem, kter˘ nám poskytl základní in-
formace ke vzniku jejich skupiny.

Ve své práci s dûtmi
a mládeÏí vyuÏíváme
preventivní progra-
my zamûfiené na
bezpeãné chování,
sociálnû patologické
jevy a základy práv-
ního vûdomí. Poãát-

kem roku 2004 vytvofiily státní i nestát-
ní organizace zab˘vající se preventivní
pfiedná‰kovou ãinností pracovní skupi-
nu, jejímÏ cílem je vzájemná spoluprá-
ce. Mezi ãleny této skupiny jsou pra-
covníci hygienické stanice, mûstské
policie, Policie âR, pedagogicko-psy-
chologické poradny i zamûstnanci
mûstského úfiadu z oddûlení sociálnû
právní ochrany a z oddûlení sociální
prevence. Ti spoleãnû vypracovali pri-
márnû preventivní program, kter˘ na-
bídli v‰em základním a speciálním ‰ko-
lám na území Pfierova.

Preventistka Lenka ·kodová nás
seznámila s obsahem a formou besed

pro dûti. V roce 2004
jsme zorganizovali
celkem 186 besed,
kter˘ch se zúãastnilo
témûfi ãtyfii tisíce dû-
tí. Pro dûti z matefi-
sk˘ch, základních,

Zvlá‰tû po vybudování nov˘ch cyk-
lostezek na ulici Dvofiákovû, ulici Ko-
menského a vleãky u Prechezy do‰lo
na území mûsta Pfierova ke zv˘‰ení
bezpeãnosti cyklistÛ i automobilistÛ. 

„Je dobfie, Ïe stále více cyklistÛ
dbá na své zdraví tím, Ïe reagují na
nejnovûj‰í poznatky a zprávy z ob-
lasti dopravy. Pozorujeme to pfiede-
v‰ím u rodiãÛ. PfiestoÏe jim zákon
neukládá povinnost pouÏívat helmy,
pouÏívají je rok od roku ve vût‰í mí-
fie, a to proto, aby ‰li pfiíkladem
sv˘m dûtem, které tuto povinnost

mají aÏ do patnáctého roku. Témûfi
by se dalo fiíci, Ïe jde o módní zále-
Ïitost u cyklistÛ seniorÛ, ktefií helmu
vyuÏívají jako doplnûk cykloobleãe-
ní,“ vyhodnotil stále zodpovûdnûj‰í
pfiístup cyklistÛ Ing. Ladislav Petrov-
sk˘, zástupce fieditele Mûstské policie.

stfiedních ‰kol a dûtsk˘ch domovÛ jsme
pfiipravili besedy na rÛzná témata, for-
ma byla pochopitelnû pfiizpÛsobena vû-
ku posluchaãÛ. U nejmen‰ích dûtí ve
‰kolkách besedy probíhají formou hry,
pfii které vyÏíváme názorn˘ch pomÛcek,
rÛzn˘ch obrázkÛ a omalovánek. Budou-
cím ÏáãkÛm ukazujeme, jak se správnû
chovat pfiedev‰ím na ulici, zvlá‰tû na
pfiechodu pro chodce, a pfii hrách na
hfii‰ti. Také se zmiÀujeme o problemati-
ce opu‰tûn˘ch zvífiat, na které dûti sa-
hají, aniÏ by si uvûdomovaly moÏná rizi-
ka. Seznamujeme dûti s uniformou, aby
vûdûly, Ïe ji nosí lidé, kter˘ch se nemu-
sejí bát, naopak v pfiípadû potfieby je mo-
hou poÏádat o pomoc.

Na prvním stupni základních ‰kol se
zab˘váme pfiedev‰ím dopravní proble-
matikou. Seznamujeme Ïáky s doprav-
ními znaãkami, bezpeãnou jízdou na
kole ãi koleãkov˘ch bruslích a s povin-
nou v˘bavou jízdního kola. Pfiipomínáme
také dÛleÏitá telefonní ãísla tísÀového
volání. U vy‰‰ích roãníkÛ základních
‰kol a studentÛ stfiedních ‰kol jsou té-
mata zamûfiována pfiedev‰ím na trest-
ní odpovûdnost mládeÏe. UpozorÀuje-
me studenty na pfiestupky, kter˘ch se
mohou dopustit a informujeme je
o moÏn˘ch sankcích za nû. Dal‰ími té-
maty na‰ich setkání jsou sprejerství,
gamblerství, ‰ikana, koufiení a alkohol.
Nevûnujeme se problematice drog,
kterou se zab˘vají speciálnû vy‰kolení
pracovníci jin˘ch organizací.

Pavel Vojtá‰ek nás informoval o ak-
cích, které v rámci prevence vedle be-
sed pfiipravili v loÀském roce pro dûti.

ZúãastÀujeme se rÛzn˘ch doprav-
ních soutûÏí. Loni v dubnu pfiipravili
pracovníci Domu dûtí a mládeÏe Atlas
akci, bûhem které jsme dûtem kon-
trolovali v˘bavu jejich jízdních kol. Ve
stejném mûsíci jsme se podíleli na
organizaci dopravní soutûÏe v jízdû
zruãnosti pro dûti ze základní ‰kole
v Tovaãovû. V kvûtnu pofiádala Z·
Pfiedmostí okresní soutûÏ cyklistÛ a na
ãekyÀském kopci brann˘ den. V ãerv-
nu probûhla akce Obãan a bezpeãnost.
Pro dûti v‰ech vûkov˘ch kategorií jsme
si pfiipravili rÛzné testy z oblasti do-

pravní v˘chovy, pfiestupkÛ a trestn˘ch
ãinÛ.

JiÏ druh˘m rokem pÛsobí pfii DDM
Atlas krouÏek mladého stráÏníka Re-
xáci. NáplÀ krouÏku není zamûfiena
jen na ãinnost mûstské policie a na
pouãování, ale je zde prostor i pro rÛz-
né hry a soutûÏe. Pofiádáme exkurze,
prohlídky, v˘lety a tábory s rekreaãnû-
-v˘chovn˘m zamûfiením. V loÀském
‰kolním roce jsme jarní prázdniny

strávili spoleãnû s Rexáky na tábofie
v Mokfiinkách-Vítkovû.  Sociální odbor
MÚ Pfierov pofiádá kaÏdoroãnû nûko-
lik v˘chovnû-vzdûlávacích táborÛ pro
dûti ze sociálnû slab‰ích rodin. Nû-
které z nich, napfiíklad tábor ve Vel-
k˘ch Karlovicích, Rusavû-Jestfiabí
a Rajnochovicích, jsme nav‰tívili i my
s pfiipraven˘m programem.

Dvakrát roãnû se setkáváme s kole-
gy z celé âeské republiky a pfii této
pfiíleÏitosti si vymûÀujeme svoje zku-
‰enosti. Absolvovali jsme ‰kolení o ‰i-
kanû a o dopravní problematice na‰e-

ho kraje. V leto‰ním roce bychom
chtûli nadále pokraãovat v pfiedná‰-
kách a besedách. Navazujeme nové
kontakty se stfiedními ‰kolami a uãi-
li‰ti a mimopfierovsk˘mi základními
‰kolami. Preventivní ãinnost letos roz-
‰ífiíme o akce zamûfiené na cyklisty
a chodce, které budeme upozorÀovat
na poru‰ování pravidel silniãního pro-
vozu.

Eva ·afránková

Preventisté mezi dûtmi v Z· Pavlovice

Osvûta nezÛstává jen na rodiãích a uãitelích

Mûst‰tí stráÏníci konstatují s uspokojením, Ïe stále více cyk-
listÛ pouÏívá k jízdû po mûstû cyklostezky a tím si mnohem
úãinnûji chrání své zdraví i Ïivot.

Cyklisté v Pfierovû oãima stráÏníkÛ „Pfiedev‰ím fiidiãi aut pfiivítali
akci mûstské policie zamûfienou na
dodrÏování svícení cyklistÛ za sní-
Ïené viditelnosti. Podafiilo se pfie-
svûdãit pfieváÏnou vût‰inu kolafiÛ,
Ïe hlavním smyslem tohoto opatfie-
ní je ochránit sebe a uplatÀování
zásady ’vidût a b˘t vidûn‘ jim mÛÏe
zachránit Ïivot,“ sdûlil Ladislav Pet-
rovsk˘ a dodal, Ïe v pomyslném Ïeb-
fiíãku nejãastûj‰ích pfiestupkÛ proti
bezpeãnosti a plynulosti silniãního
provozu figurují na nejvy‰‰ích pfiíã-
kách pfiípady, kdy cyklisté jedou mi-
mo vyznaãenou stezku, nesvítí za sní-
Ïené viditelnosti, jedou pod vlivem
alkoholu a mají nevybavené jízdní ko-
lo. Ov‰em zdÛraznil, Ïe jejich ãetnost
v porovnání s pfiedcházejícími léty se
podstatnû sníÏila.

·afilustraãní foto Jan âep



Herci rádi vyprávûjí veselé i váÏné
pfiíhody z divadla. Vzpomínáte si na
nûkterou?

Hrál jsem v souboru OB Kozlovice
ve hfie Zbloudil˘ syn. Já v roli zlosy-
na, kter˘ má b˘t v posledním jednání
zastfielen. Kolega na mû namífiil pi-
stoli, nûkolikrát zmáãkl spou‰È, ale rá-
na nevy‰la. A tak se ze sálu ozvalo
„prásk“. Propukl velk˘ smích. Drama-
tiãnost situace chtûl zachránit kolega
na jevi‰ti, kter˘ vytáhl nÛÏ a pronesl:
„Tak to jsem tû jen zkou‰el“ a hra by-
la u konce. Ale ’prásk‘ zmûnilo drama
ve veselohru.
Vedle divadla jste hrál do pûtatfiice-
ti let také kopanou. To jistû bylo pro
va‰i manÏelku a rodinu znaãné zatí-
Ïení.

Opravdu velké. A jen díky jí a její-
mu pochopení jsem v‰echno zvládl.
ManÏelka v mládí hrála také diva-
dlo, ale jen krátkou dobu v Citovû,
odkud pochází. To bylo pro mne vel-
ké plus.
Hrát divadlo a starat se o soubor
je nároãn˘ koníãek. Jak z tohoto
pohledu vidíte budoucnost Dostav-
níku?

Du‰í Dostavníku je Ivo Kolafiík. Je
to herec, v˘born˘ organizátor a doká-
Ïe udrÏet kolektiv. Dnes uÏ má také
pfies sedmdesátku. Snad jednou v bu-
doucnu ho mÛÏe nahradit tfieba dok-
torka Weiglová, která je v˘borná he-
reãka a zpûvaãka. Dále by v úvahu
pfiipadal Vratislav Luke‰. Vûfiím v‰ak,
Ïe Ivo svoji roli ve vedení Dostavníku
je‰tû nûjakou dobu zastane a k tomu
mu pfieji i ‰Èastnou ruku pfii v˘bûru di-
vadelních her.
Vratislav Luke‰ v˘bornû zahrál hlav-
ní roli v muzikálu Casanova. Bohu-
Ïel Dostavník s touto hrou na pfie-
hlídkách moc neuspûl. Nemyslíte, Ïe
vkus soutûÏních porot a divákÛ se
ãasto li‰í ke ‰kodû divadla?

Jistû máte plnou pravdu. DÛleÏité
je, Ïe diváci se baví a divadelní hra ne-
bo muzikál se lidem líbí. Názory nû-
kter˘ch ãlenÛ porot se v‰ak pfiíãí vku-
su obyãejného diváka.
Co byste pfiál pfierovskému ochot-
nickému divadlu?

Dostavníku je‰tû jednou pûtatfiicet
let úspû‰n˘ch muzikálÛ a podmínky
takové, jaké jsme mûli v Komunû. Ne-
jen finanãní, ale i sál. Komuna byla
pro na‰e divadlo jako stvofiená. Je to
‰koda, Ïe po povodni v roce 1997 se to-
to kulturní zafiízení âesk˘ch drah ne-
obnovilo. Chybí nejen divadlu, ale
i pofiadatelÛm plesÛ a dal‰ích spole-
ãensk˘ch a kulturních akcí.

Miroslav Rozko‰n˘
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Luìa, jak pana Kadáka oslovují je-
ho kolegové, na‰el u svého zamûstna-
vatele pro Dostavník podmínky, které
v té dobû pfierovsk˘m ochotníkÛm chy-

bûly. Zfiizovatelem souboru se staly
tehdej‰í âeskoslovenské státní dráhy
a stálou stfiechu nad hlavou Dostavník
získal v Klubu ÏelezniãáfiÛ, dodnes
známém jako Komuna. Dobré materi-
ální a ekonomické podmínky se brzy
odrazily na umûlecké úrovni souboru.
Dostavník za pûtatfiicetileté trvání
‰estkrát postoupil do celostátní sou-
tûÏe amatérsk˘ch divadelních soubo-
rÛ, kterou je tradiãnû JiráskÛv Hronov.
Podle va‰eho jména Ludovít pfied-
pokládám, Ïe nejste rodil˘ Pfiero-
vák?

Máte pravdu. Pocházím z Pie‰Èan
a do Pfierova jsem pfii‰el v roce 1952 ja-
ko voják základní sluÏby. Narukoval
jsem do klá‰tera na ·ífiavû, kde byl
útvar protivzdu‰né obrany státu. Ten-
to klá‰ter opustily v roce 1951 jepti‰ky.
A co vás pfiivedlo k tomu, Ïe jste po
vojnû zÛstal v Pfierovû?

Byl to fotbal. Hrál jsem za Lokomo-
tivu Pfierov, která po ukonãení ãin-
nosti SK Pfierov vznikla v Lokomotiv-
ním depu. Zde jsem dostal také
zamûstnání.
Ve kterém souboru jste zaãínal?

Brzy se rozneslo, Ïe jsem ochotní-
kem a bylo mi nabídnuto hrát v diva-
delním souboru Svornost, kter˘ pÛso-
bil pod zá‰titou Lokomotivního depa.
První svoji roli jsem dostal ve hfie Snû-
hová královna. Byla to pohádka pro
dûti, se kterou jsme získali hodnû ús-

pûchÛ u mal˘ch divákÛ. K mému vel-
kému pfiekvapení jsme dal‰í rok na-
cviãili zpûvohru Podskalák, k níÏ hud-
bu sloÏil Karel Ha‰ler. To byl mÛj první

muzikál. V dal‰ím období jsme nacvi-
ãili veselohru Slovo má babiãka, kte-
rá se setkala u divákÛ s velk˘m úspû-
chem. Reprízovali jsme
ji pûtatfiicetkrát. Tuto
hru nacviãoval také di-
vadelní soubor z Kostel-
ce u Hole‰ova a t˘den
pfied premiérou herec,
kter˘ ztvárnil postavu
Emana, mûl havárii na
motocyklu a nemohl na
premiéfie vystoupit. Kos-
teleãtí se dozvûdûli, Ïe
jsem roli Emana hrál
v uvedené hfie s divadel-
ním souborem Svornost
v Pfierovû, a proto mû
pfiijeli pfiemluvit, abych
jim vypomohl záskokem
za nemocného herce.
Jejich nastudování hry
bylo trochu jiné, ale po
úpravû aranÏmá jsem
zvládl roli s úspûchem.
Hrát s kosteleck˘mi
ochotníky byl pro mû
pfiíjemn˘ záÏitek, na
kter˘ se nezapomíná.
Pan Kolafiík ve své kni-
ze o amatérském diva-
dle vás nazval nejvíce vytíÏen˘m
ochotníkem v okrese - jak to myslel?

KdyÏ jsem nehrál ve Svornosti, tak
mû vyuÏívali i jiné ochotnické diva-

delní soubory, napfiíklad Teplárna Pfie-
rov, OB Kozlovice. Po úspû‰né hfie Slo-
vo má babiãka mû angaÏoval nejstar‰í
pfierovsk˘ amatérsk˘ divadelní soubor
Tyl do hry Tartuffe. Se hrou Jedniãky
má papou‰ek jsem se poprvé zúãast-
nil celostátní soutûÏe amatérsk˘ch di-
vadelních souborÛ JiráskÛv Hronov.
A po tûchto souborech pfii‰el Do-
stavník?

Ano, bylo to v roce 1970, kdy ochot-
níci v Meoptû jiÏ tenkrát ztráceli pod-
poru svého závodu. A tak po dohodû
s Ivo Kolafiíkem a dal‰ími herci do‰lo
ke slouãení Divadla mlad˘ch, Tyla
a MeopÈanky Pfierov - Dostavník byl na
svûtû. Za pomoci pfiedsedy rady Klubu
ÏelezniãáfiÛ Franti‰ka Stokláska se
nám podafiilo získat zázemí v Klubu
ÏelezniãáfiÛ Pfierov.
Dostavník celkem ‰estkrát postoupil
na JiráskÛv Hronov. Kdo má hlavní
podíl na úspû‰ích tohoto souboru?

Pfiedev‰ím souãasn˘ ministr kultu-
ry Pavel Dostál, kter˘ s námi spolu-
pracoval v dobû, kdy se z politick˘ch
dÛvodÛ nemohl angaÏovat v kulturním
dûní v Olomouci. Nic nám neodpustil
a soubor dostal na témûfi profesionál-
ní úroveÀ.
A jak Dostavník dospûl k souãasné-
mu hudebnímu a satirickému reper-
toáru?

V˘bûrem toho nejlep‰ího ze slouãe-
n˘ch souborÛ vznikaly nezapomenu-
telné estrádní pofiady, od kter˘ch byl
jen krÛãek k muzikálÛm.

Pfied pûtatfiiceti lety byl v na‰em mûstû zaloÏen divadelní
soubor Dostavník. U zrodu tohoto amatérského souboru stál
dlouholet˘ ochotnick˘ nad‰enec Ludovít Kadák.

PÛl století na scénû ochotnického divadla

Ludovít Kadák v Mam’zelle Nitouche

foto Miroslav Rozko‰n˘

Rozhovor s Ludovítem Kadákem, drÏitelem ceny mûsta Pfierova



Galerie Atrax pfiivítala v prostorách hotelu Jana 20. bfiezna dva v˘tvarníky - praÏ-
skou ilustrátorku a grafiãku Marinu Richterovou a sochafie Igora Kitzbergera. V˘-
stava prací obou umûlcÛ potrvá v galerii Atrax do 1. dubna (foto Vladimír Caletka).
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Svou v˘stavní sezonu v Muzeu Komenského v Pfierovû zahájili pracovníci muzea vernisáÏí ke
tfiem v˘stavám hned na zaãátku bfiezna. Pfiipravili pro náv‰tûvníky muzea v˘stavu Ex libris (potr-
vá do 1. kvûtna), Kraj, jímÏ táhla válka (do 2. ãervna) a v˘stavu sestavenou z nov˘ch pfiírÛstkÛ
Muzea Komenského, která konãí 24. dubna.

Pfiipravovat vernisáÏe pfii pfiíleÏitosti zahájení v˘stavy se uÏ stalo v na-
‰em mûstû mezi pfiíznivci kulturního Ïivota vítan˘m pravidlem. Pfiiná‰íme
vám obrazové pfiipomenutí tûch bfieznov˘ch.

Ohlédnutí za vernisáÏemi

Cenu mûsta Pfierova - medaili J. A. Komenského pfievzal
pfii pfiíleÏitosti premiéry divadelního souboru Dostavník,
která se konala 7. bfiezna v Mûstském domû, ministr kultu-
ry Pavel Dostál. Ten pÛsobil 10 let v Dostavníku pfied od-
chodem do vysoké politiky jako reÏisér i autor her. Medai-
li získal za pfiínos amatérskému divadelnictví mûsta.

(foto Jan âep)

Ministr kultury Pavel Dostál
pfievzal cenu mûsta Pfierova

Galerie Centrum zahájila 17. bfiezna v˘stavu v˘tvarníka, umûleckého tiskafie
a galeristy Franti‰ka KrÀávka, jehoÏ práce mÛÏete vidût aÏ do 31. bfiezna.

(foto Tomá‰ Koneãn˘)

Náklad Pfierovsk˘ch listÛ je
20.700 v˘tiskÛ, distribuce
do v‰ech pfierovsk˘ch do-
mácností zdarma. Zájemci
o inzerci mohou získat bliÏ-
‰í informace na tel. ãísle
581 225 393, e-mail: stu-
dio@elan-prerov.cz - Milo-
slav Fla‰ar nebo Zdenûk
Vymlátil. Adresa: Dluhon-
ská 96 (proti nákladní vrát-
nici PRECHEZA a. s.)

Uvedené ceny jsou bez 19 % DPH.

Slevy za opakování
stejného inzerátu
poãet zvefiejnûní sleva

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

Nejlevnûj‰í inzerce
v pfierovském regionu

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

Velikost ãerná ãerná barevn˘ 
inzerátu barva + azurová 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)

foto Jitka Hanáková
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Osmek - slepá ul. 4. 4.
Horní námûstí 11. 4.
Seifertova - u v˘stavi‰tû 18. 4.
Svornosti 25. 4.
Na odpoledni - u lékárny 4. 4.
Riedlova - kfiiÏovatka 11. 4. 25. 4.
Za ml˘nem 3 18. 4.
Sokolská - parkovi‰tû 4. 4. 18. 4.
Sokolská - u domu 28 11. 4. 25. 4.
V. DláÏka - ‰kolní jídelna 4. 4.
P. Jilemnického - u VST 18. 4.
Na hrázi - za mostkem 11. 4. 25. 4.
Mervartova 9 4. 4. 18. 4.
tfi. 17. listopadu - zezadu 11. 4. 25. 4.
Dluhonice - toãna 5. 4.
Dluhonice - u b˘valé ‰koly 12. 4. 26. 4.
Wurmova - za KSZ 19. 4.
JiÏní ãtvrÈ - u b˘val˘ch jeslí 5. 4. 19. 4.
JiÏní ãtvrÈ I/4 12. 4. 26. 4.
·robárova 13 5. 4.
Kozlovská - parkovi‰tû 12. 4. 26. 4.
Pod Valy - u parkovi‰tû 19. 4.
Bayerova - parkovi‰tû 5. 4.
Svisle - za samoobsluhou 12. 4. 26. 4.
Trávník - parkovi‰tû 19. 4.
Trávník - u Chemoprojektu 19. 4.
BudovatelÛ - parkovi‰tû 5. 4. 19. 4.
U Tenisu - parkovi‰tû 12. 4. 26. 4.
U rybníka - u trafa 6. 4. 20. 4.
Petfiivalského - parkovi‰tû 27. 4.
Tyr‰ova - parkovi‰tû 13. 4.
Dvofiákova - u Rusalky 6. 4.
Dvofiákova - u garáÏí 13. 4. 27. 4.
PurkyÀova - denní pobyt 20. 4.
B. Nûmce - za VST 13. 4. 27. 4.
Optiky - u lékárny 6. 4.
Husova - dvÛr 20. 4.
Pod Skalkou - parkovi‰tû 6. 4.
Olomoucká - u stavebnin 13. 4.
Hranická - u b˘valé cihelny 20. 4.

1. kvûtna 27. 4.
Al‰ova - u stadionu 6. 4. 20. 4.
Pod hvûzdárnou - parkovi‰tû 13. 4. 27. 4.
ÎiÏkova - u ka‰ny 7. 4.
Lovû‰ice - u parku 14. 4.
Lovû‰ice - u sokolovny 21. 4.
VaÀkova - dvÛr 28. 4.
Kozlovice - zaãátek obce 7. 4. 21. 4.
Kozlovice - náves 14. 4. 28. 4.
Nerudova 33 7. 4.
Tománkova - u garáÏí 14. 4. 28. 4.
Wolkerova 15 21. 4.
Fr. Rasche - u parku 7. 4. 21. 4.
Na louãkách 15 14. 4. 28. 4.
V. Novosady - u kostela 7. 4. 21. 4.
Újezdec - Vûtrná 14. 4.
Újezdec - Pod dubíãky 28. 4.
kfiiÏ. Teliãkova - Sportovní 8. 4. 22. 4.
Popovice - U trati 1. 4. 15. 4. 29. 4.
Vinary - u garáÏí 8. 4.
Vinary - Ve dvofie 15. 4.
Vinary - Mezilesí II 22. 4.
Vinary - RÛÏová 1. 4. 29. 4.
Penãiãky - zaãátek obce 8. 4.
Henãlov - náves 1. 4. 15. 4. 29. 4.
Henãlov - SokolÛ 1. 4. 15. 4. 29. 4.
Penãice - u po‰ty 22. 4.
âekynû - k sokolovnû 22. 4.
âekynû - náves 29. 4.
âekynû - Na ãervenici 1. 4.
âekynû - Podlesí 8. 4.
âekynû - Boro‰ín 15. 4.
L˘sky - k obchodu 8. 4.
L˘sky - za mostkem 22. 4.
Îeravice - Na návsi 15. 4.
Îeravice - Lapaã 1. 4.
Îeravice - Such˘ potok 29. 4.
V˘myslov 7. 4.
Jasínkova - za Priorem 14. 4.

Stanovi‰tû velkoobjemov˘ch kontejnerÛ
pro jarní úklid - duben 2005

ZO âZS ã. 1 parkovi‰tû u Laguny 5. 4.
ZO âZS ã. 10 Îernava - na konci 5. 4.
ZOS Îernava - naproti garáÏí 5. 4.
ZO âZS ã. 15 Dluhonice kfiiÏovatka u váhy 12. 4.
ZOS za hvûzdárnou 12. 4.
ZO âZS ã. 2, ã. 3 pod kasárna termín dle poãasí
ZO âZS ã. 3 za Linde - Technoplyn (suchá cesta)

ZO âZS ã. 13 âekynû Boro‰ín 5. 4.

Zahrádkáfiské osady - uvedeny datumy prvního pfiistavení,
po naplnûní bude pfiistaven je‰tû jednou prázdn˘ kontejner

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.
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 úhra-
dû, musí správci poplatku neprodle-
nû oznámit jména, pfiíjmení, bydli‰-
tû a data narození osob, za které po-
platek odvedl, pokud jiÏ tyto údaje
nesdûlil v pfiedchozích letech.

Ve‰keré dal‰í informace získáte
na Oddûlení místních pfiíjmÛ, Bra-
trská 34, kanceláfi ã. 42, 2. patro
u Aleny Buãkové, tel. 581 268 230,
Ing. Mileny Homolové, tel. 581 268
296 a Lenky Jarolímové, tel. 581 268
297 nebo na webov˘ch stránkách
mûsta Pfierova www.mu-prerov.cz
(rubrika Mûstsk˘ úfiad / Návody na
fie‰ení nejrÛznûj‰ích Ïivotních situ-
ací / Poplatek za provoz systému
shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfií-
dûní vyuÏívání a odstraÀování ko-
munálních odpadÛ).

Odbor finanãní

Upozornûní plátcÛm
komunálního odpadu

SoutûÏ pro mladé fotografy
Komise bezpeãnosti silniãního

provozu mûsta Pfierova vyhla‰uje
fotografickou soutûÏ s dopravní té-

matikou Silnice je pro kaÏdého. Je ur-
ãena ÏákÛm 2. stupnû základních ‰kol

a studentÛm stfiedních ‰kol mûsta Pfierova. Smys-
lem soutûÏe je pfiipomenout si fotozábûry nebezpeãí,
které mÛÏe ohrozit zdraví a Ïivot kaÏdého z nás, po-
kud nebudeme dodrÏovat pfii pohybu na silnicích a uli-
cích pravidla silniãního provozu. Úkolem soutûÏících
je zachytit nebezpeãné situace na fotografiích a do-
plnit snímek vlastním komentáfiem.

SoutûÏní námûty:
• Tohle jsem na silnici je‰tû nevidûl
• Takhle umím parkovat já
• Cyklisti a chodci a jiné

Fotografické dokumenty odevzdejte do 30. kvût-
na 2005 na Odboru dopravy Mûstského úfiadu Pfie-
rov, Blahoslavova 3, Pfierov.
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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

Nabízí:
- ‰irok˘ v˘bûr protektorÛ

v cenû jiÏ od 580 Kã
- osobní, dodávkové

a nákladní pneu i protektory
- nové pneumatiky a disková

kola rÛzn˘ch znaãek
- levné servisní sluÏby

SLEVA 15-20 % + AUTOLÉKÁRNIâKA ZDARMA
pfii odbûru 4 ks nov˘ch pneu

PNEUSERVIS 
OBNOVA KOP

spol. s r.o.

Otevfieno:
pondûlí - ãtvrtek 7.00 - 16.30 hod.
pátek 7.00 - 15.30 hod.

Hulín, Vrchlického 1228
tel. 573 350 610, 723 148 915

➞JARNÍ AKCE
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V polovinû bfiezna probûhlo v Pfie-
rovû regionální kolo soutûÏe v zájmo-
vé umûlecké ãinnosti dûtí z dûtsk˘ch
domovÛ Olomouckého, Moravsko-
slezského a ãásti Zlínského kraje na-
zvané Nejmilej‰í koncert 2005.

Dûti jiÏ tradiãnû pfiedvádûly své
umûní v hudebním, taneãním, muziká-
lovém a literárnû dramatickém oboru.

„Tuto soutûÏ, jejímÏ vyvrcholením
je celostátní pfiehlídka nejúspû‰nûj-
‰ích vystoupení dûtsk˘ch domovÛ ce-

lé âeské republiky, vyhla‰uje kaÏdo-
roãnû Federace dûtsk˘ch domovÛ âR,
která Dûtsk˘ domov v Pfierovû povûfii-
la uspofiádáním regionálního kola jiÏ
poãtvrté. Díky pochopení pfiedstavite-
lÛ na‰eho mûsta se i letos mohla sou-
tûÏ odehrávat v krásném a hosty tolik
obdivovaném sále Mûstského domu,
kde o postup usilovalo okolo 150 dûtí
z 23 dûtsk˘ch domovÛ v rámci 46 sou-
tûÏních vystoupení. V silné konku-
renci se dûtem z Pfierova nepodafiilo
zopakovat úspûch z loÀského roku,
kdy byly vybrány k úãasti v celostát-
ní pfiehlídce v Chomutovû, a do Kolí-
na, kde se finále koná letos, bohuÏel,
nepojedou,“ sdûlil fieditel Dûtského do-
mova v Pfierovû Mgr. Jan Pavlas.

Vedení Dûtského domova Pfierov dû-
kuje zejména poãetnému t˘mu orga-
nizátorÛ této soutûÏe a rovnûÏ Zá-
kladní ‰kole v Pfierovû, Îelatovská 8,
soukromé Z· Acorn’s & John’s school
a Speciálním ‰kolám v Pfierovû, jejichÏ
dûti pfii‰ly podpofiit své soutûÏící spo-
luÏáky.

·af

2. 4. • Sala‰ - Bunã - Brdo - Ro‰tín -
14 km, ved. Ing. M. âasta, odj. 8.10 hod.
7. 4. • Grygov - StrejãkÛv lom - Maje-
tín - Brodek u Pfi. - 12 km, odj. 9.04 hod.
7. 4. • Suchdol - Kletné - Pohofi - Odry
- 15 km, ved. J. ·mehlík, odj. 8.06 hod.
9. 4. • DP Krajem Pfierovského povstá-
ní - info viz vlevo na této stránce
14. 4. • Pfierov - BeÀov - Dobrãice - Hor-
ní Mo‰tûnice - Pfierov - 16 km
14. 4. • Val‰ov - Nová PláÀ - Lomnice -
15 km, ved. M. Bráblíková, 6.59 hod.
16. 4. • Vizovice - Po stopách BaÈovy
Ïeleznice - dálkov˘ pochod 6, 13, 23 km
21. 4. • Kunovice - Podolí - Lazy - Klínec
- Rajnochovice - 14 km, odj. 7.28 hod.
21. 4. • Lukov - Píseãné - Ondfiejovsko -
Rusava - Hlinsko - 20 km,odj. A8.45 hod.
23. 4. • DP Za pfierovsk˘m Zubrem
28. 4. • Olomoucké parky - Palmov˘
skleník - KPâ - 10 km, odj. 8.02 hod.
28. 4. • Rohatec - Gebhart - Hodonín -
KPâ - 10 km, odj. 7.28 hod.
30. 4. • Valtice - Lednice - Bfieclav -
25 km, ved. A. Dvofiák, odj. 6.05 hod.

2. 4. • Nedvûdice - Skorotice - Káãiny
- Chlébsk˘ potok - Nedvûdice - 15 km,
odj. vlak 5.33 hod.

6. 4. • Mohelnice - Vy‰ehorky - Mírov -
12 km, odj. vlak 9.04 hod.

13. 4. • Hranice - HrabÛvka - Klokoãí
- Drahotu‰e - 10 km, odj. vlak 8.06 hod.

16. 4. • Zlín - Kudlov - Pindula - Klenãov
- Provodov - Star˘ Svûtlov - pfiehrada Po-
zlovice - Luhaãovice - 16 km, odj. 6.10 hod.

20. 4. • Dfievohostice - Prusinovice -
Hole‰ov - 11 km, odj. bus 9.35 hod.

23. a 24. 4. • Turistick˘ pochod Za
pfierovsk˘m zubrem & cykloturistická
jízda Na kole Pfierovskem

30. 4. • Hradec n. Mor. - Îimrovice - Pa-
pírensk˘ splav - Podhradí - Vítkov -
21 km, odj.vlak 6.06 hodin

30. 4. • cykloakce Bíl˘ kámen: Mrsk-
lesy - Bores - Velká Stfielná - Mûsto Li-
bavá - Stará Voda - Pot‰tát - Hranice -
65 km, sraz v Mrsklesích v 8 hodin

O
sm

is
m

ûr
ka

Vyškrtávané výrazy:

PRAVOÚHLÁ OSMISMĚRKA: Řetězec písmen každého výrazu tvoří čáru lomenou v místě prostředního
písmene. Po vyškrtání všech výrazů přečtete tajenku po řádcích z nevyškrtaných písmen.

TAJENKA OSMISMĚRKY: Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.

AKANT
CÍVKA
ČAJOVNA
ČÁP
ČEDIČ
ČOP

IKONA
JAS
KÁVOVAR
KONOPKA
KOŘÍNEK
OČKAŘ

ODR
OKAPY
OKUSY
OLEANDR
PALANDA
PAPRIKA

PAŘÍŽ
PASÁŽ
PASPART
PAVLAČE
POLÉVKA
RIVAL

ŘEČ
SAK
VÁLEČEK
ŽOK

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

KLUB âESK¯CH TURISTÒ
odbor TJ Spartak Pfierov

2. 4. • Putování za Aprílem - Pfierov -
Vinary - âekynû - Îeravice - Rokytnice
- 15 km; odch. sokolovna 9.30 hod.
9. 4. • 31. roãník pochodu Krajem Pfie-
rovského povstání - info viz vlevo dole
na této stránce
16. 4. • Rozhledny Krnovska - Krnov -
Cvilín - StráÏi‰tû - Úvalno - 12 km; ved.
J. Balcárek ml.; odj. vlak 7.10 hod.
24. 4. • Na kole za „Pekafiem“ - Pfierov
- Osek - V˘kleky - Pfierov (v rámci DP
Za pfierovsk˘m Zubrem) - 44 km; ved.
J. Balcárek; odj. sokolovna 9 hod.; cyklo
30. 4. • Bíl˘ kámen: Pfierov - Kozlov - Ze-
len˘ kfiíÏ - Libava - Doma‰ov - 80 km; ved.
V. Koutn˘; start Pfiedmostí 7.00; cyklo

KâT SK P¤EROV
vysokohorská turistika

A K O P H P O Č P P D E A N A Ě

P - K L A I A A Á O Č E V N D O

Y S U K U P Ř V B A L N O U D V

Í Ž Á T A P R Í L O V É A K R R

O V Á S A I A D Ž U V Á E N I J

O K P S K E O L S K T N L V V O

D V O A L P O Č A S Í A E E A O

V K A A R P S N K E D Ř Č Č J L

Í N N R K T D A O I A E O A P A

C T L A Ň A Ř U Č K K J Č K S E

Nejmilej‰í koncert 2005

Klub ãesk˘ch turistÛ SK & VHT - SK Pfierov pofiádá

v sobotu 9. dubna 2005
dálkov˘ pochod a cyklojízdu

KRAJEM P¤EROVSKÉHO POVSTÁNÍ - 31. roãník
Prezentace: v sobotu 9. dubna 2005 od 7 do 9.30 hodin na námûstí T. G. Masaryka

v Pfierovû. Start: prÛbûÏn˘ hned po prezentaci. Cíl: v místû startu do 19 hodin.
Trasy pû‰í: 8, 15, 25, 35 a 50 km. Trasy cyklo: 33, 41, 58, 108 km.

Startovné: dûti, dÛchodci a zdravotnû postiÏení zdarma, ostatní 5-15 Kã.
Obãerstvení: Pro v‰echny v cíli, na del‰ích trasách jednou v terénu.

Upomínky: Pro v‰echny v cíli diplom a bezplatná tombola.
Starosta mûsta Pfierova vûnuje upomínku pro nejvût‰í skupinu.
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MUZEUM KOMENSKÉHOMùSTSK¯ DÒM

KOUPÁNÍ VEŘEJNOSTI NA PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 736 580

koupel, zábal, masáž,
perličková masáž

pondělí až pátek 7.00 -18.00

sauna masáže
pondělí 13 - 20 ženy -
úterý 13 - 21 muži -

SAUNA ZIMNÍ STADION
tel. 581 201 268

LÁZNĚ BOCHOŘ
tel. 581 205 045

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

Pondělí zavřeno 6.30 - 7.30 13.30 - 15.00 11.30 - 13.30
Úterý 18.00 - 20.00 6.30 - 7.30, 18.00 - 20.00 13.30 - 15.00
Středa 15.00 - 20.00 6.30 - 7.30, 15.00 - 21.00 15.00 - 16.00, 18.00 - 19.00 13.30 - 15.00 11.30 - 13.30
Čtvrtek 18.00 - 20.00 6.30 - 7.30, 18.00 - 21.00 13.30 - 15.00
Pátek 15.00 - 20.00 6.30 - 7.30, 15.00 - 22.00 21.00 - 22.00 13.30 - 15.00 15.00 - 17.00
Sobota 10.00 - 20.00 10.00 - 20.00
Neděle 10.00 - 18.00 10.00 - 18.00

Den sauna solárium, protiproud, skot. stfiiky, perliãka rekondiãní stoly

Pondělí 15 - 21 společná jen v párech zavřeno 7.30 - 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 zavřeno zavřeno zavřeno

Neděle zavřeno zavřeno zavřeno

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

otevírací doba v dubnu:
úter˘ aÏ nedûle 9-17 hodin

26. 3. - 24. 4. • V˘stava kraslic
1. 4. - 30. 10. • Expozice historické
mincovny
9. 4. - 23. 10. • ·perk na hradû - prá-
ce studentÛ stfiední soukromé umû-
lecké ‰koly v Ostravû, vernisáÏ 9. 4. ve
14 hodin s vystoupením hudební for-
mace MARACA
17. 4. • Vstup na hrad zdarma v rám-
ci Mezinárodního dne ochrany pa-
mátek

HRAD HELF·T¯N

16. a 17. 4. • Na moravské veselici:
Jarmark lidov˘ch fiemesel - vítání ja-
ra ve folklórním duchu s písniãkami,
fiíkadly, zvyky a tradicemi velikonoc.

HRAD SOVINEC

SLUÎBY MùSTA P¤EROVA • DUBEN 2005

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

e-mail: dlazka@dlazka.cz

Úterky 17.30 - ? • Stolní hry (Risk,
Osadníci, Aktivity, Abalone, Quixo, Car-
cassone, Jungle Speed, Psí Ïivot...) - Klub
DlaÏka, Palackého 1, Pfierov (2. patro)
15. - 17. 4. • Velk˘ táborov˘ konkurz -
‰kolení v Rajnochovicích pro zájemce
o vedení dûtí na táborech (pro oddílové
vedoucí i praktikanty)
29. 4. - 1. 5. • Májov˘ víkend - pro do-
spûlé i pro rodiãe s dûtmi - Rajnochovice

Mûstsk˘ dÛm bude v sobotu 2. dubna patfiit
pamûtníkÛm a pfiíznivcÛm pfierovské big-
beatové skupiny Synkopa. Taneãní veãer
Tenkrát ve tfii je pofiádán u pfiíleÏitosti
40. v˘roãí zaloÏení skupiny.

Budova pfierovského zámku
otevírací doba v dubnu:

úter˘-pátek 8-17, sobota a nedûle 9-17
do 24. 4. • Z pfiírÛstkÛ Muzea Ko-
menského v Pfierovû za rok 2004
do 2. 6. • Druhá svûtová válka - k 60.
v˘roãí jejího ukonãení
do 1. 5. • Ex libris ze sbírek muzea
do 29. 5. • Kreslen˘ humor Lubomí-
ra Dostála

Korvínsk˘ dÛm
Horní nám. 31, Pfierov

Muzejní úterky
cyklus pfiedná‰ek a besed (zaãátky

vÏdy v úter˘ v 17 hodin, vstup zdarma)

5. 4. • Setkání s osobností - Lubomír
Dostál
12. 4. • Josef Voltr - Pováleãná ob-
nova leti‰tû Pfierov - Henãlov - vznik
11. letecké základny)

Ornitologická stanice
otevírací doba v dubnu:

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)

8. 4. od 15 hodin • Malování na hed-
vábí
16. a 17. 4. • Vystoupení taneãní
‰koly a TV na V˘stavi‰ti v rámci ak-
ce ¤emeslo - ãeská deviza
30. 4. • Pálení ãarodûjnic - vystou-
pení TV na hfii‰ti v Îelatovicích
Keramické hrátky • kaÏd˘ pátek 14
aÏ 18 hod., kaÏdou sobotu 9 aÏ 12 hod.
Atlasácká klubovna • kaÏdou stfiedu
od 14 do 16 hodin - hry, soutûÏe, vstup
voln˘ bez pfiihlá‰ení
Hrátky na balonech • kaÏd˘ ãtvrtek
od 9 do 9.45 a 9.45-10.30 hodin
Pohádkové pondûlí • od 10 do 11.30
hodin

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

Uzávûrka pfií‰tího ãísla je
ve ãtvrtek 14. dubna 2005

20. 4. v 15 hodin se koná v zasedací
místnosti interního oddûlení Nemoc-
nice s poliklinikou v Pfierovû pfied-
ná‰ka na téma Na‰e houby. Pfiedná-
‰í pan Polãák.

AKADEMIE 3. VùKU

2. 4. ve 20 hodin • Synkopa - setká-
ní pfiátel ke 40. v˘roãí zaloÏení kapely
3. 4. v 14.30 a v 19 hodin • Prdelaã-
ka - travesti show skupiny Screamers
5. 4. v 19.30 hodin • Okénko - staro-
praÏská veselohra s písniãkami
11. 4. v 19.30 hodin • Richard Mül-
ler - nov˘ sólov˘ koncertní recitál
16. 4. ve 20.30 hodin • XII. repre-
zentaãní ples spoleãností Mûstsk˘
dÛm a Vekotrans
19. 4. v 19.30 hodin • Bez pfiedsud-
kÛ - komedie. Hrají: Pavel Zedníãek
a Jana Paulová
21. 4. v 19 hodin • Louskáãek - ba-
letní pohádka v nastudování ÏákÛ ZU·
B. Kozánka
23. 4. v 19 hodin • Koncert decho-
vého orchestru HANÁ pfii ZU· B. Ko-
zánka - slavnostní koncert k 90. v˘ro-
ãí zaloÏení ‰koly a 30. v˘roãí zaloÏení
orchestru
30. 4. v 18 hodin • Pfiedmájov˘ kon-
cert pfiátelství - v programu vystoupí
Dûtsk˘ pûveck˘ sbor Ko‰ice a DPS
Pfierováãek pfii DDM Atlas
Pfiedprodej - vchod z námûstí T. G. Ma-
saryka, pondûlí aÏ pátek 9-18 hodin,
telefon 581 217 596, 581 215 100.

Ve dnech 15. - 17. dubna se uskuteãní
zájezd do Prahy a Pardubic.

KLUB P¤ÁTEL
V¯TVARNÉHO UMùNÍ

Kvûtinová katedrála v pavilonu A
Ve dnech 21. aÏ 24. dubna se usku-

teãní jiÏ 26. roãník nejvût‰í a nejstar‰í
zahradnické v˘stavy v âeské republice
v olomouckém veletrÏním areálu. Pro
vefiejnost bude otevfieno dennû od ãtvrt-
ka do nedûle vÏdy od 9 do 18 hodin.

Hlavní expozice v pavilonu A ponese
název Kvûtinová katedrála. V exterié-
rech v˘stavi‰tû - Smetanov˘ch sadech -
v novû vytvofiené tzv. Holandské zahradû
vykvete více neÏ 26 tisíc cibulovin ve 172
odrÛdách.

Drobn˘m pûstitelÛm a zahrádkáfiÛm
budou urãeny i pavilony G a H s Jarními
zahradnick˘mi trhy - prodejní nabídkou
‰irokého sortimentu kvûtin, okrasn˘ch
dfievin, zahradnického a doplÀkového
zboÏí a veletrhem HORTIFARM zamû-
fieném na zahradní mechanizaci.

Spoleãné expozici âeského zahrád-
káfiského svazu v pavilonu E bude vévodit
kromû pozoruhodné sbírky masoÏrav˘ch
rostlin a kaktusÛ také velká expozice jar-
ních cibulovin. V pavilonu E bude pro ná-
v‰tûvníky pfiipravena i bezplatná pora-
denská sluÏba âZS a stánek s bohatou
nabídkou odborné literatury.

Pro chvíle oddechu je pfiipraven tra-
diãní doprovodn˘ program s ukázkami
aranÏování, vystoupením dechov˘ch ka-
pel, maÏoretek a pfiehlídkou amatér-
sk˘ch folkov˘ch skupin.

Náv‰tûvníkÛm v˘stavy bude pfiístup-
na nejen botanická zahrada v˘stavi‰tû
v Bezruãov˘ch sadech a na Korunní pev-
nÛstce, ale i botanická zahrada Univer-
zity Palackého se zajímavou pfiehlídkou
Rizikové rostliny. Za krásou exotick˘ch
kvûtin budou moci náv‰tûvníci zamífiit
do palmového, kaktusového, subtropic-
kého a novû zrekonstruovaného tropic-
kého skleníku.

V¯STAVI·Tù FLORA

Kulturní a sportovní servis



1. - 3. 4. v 17.30 hod. • SNOWBOAR-
ëÁCI (âR, komedie) Mrtvej snûhulák,
dobrej snûhulák. Veleúspû‰ná ãeská
komedie se opût vrací... ReÏie: K. Ja-
nák. Hrají: V. Kotek, J. Mádl, L. Vond-
ráãková, B. Seidlová, J. Langmajer.
1. - 3. 4. ve 20 hodin • BOKOVKA
(USA, komedie, premiéra, titulky) Jed-
no tragikomicky nûÏné louãení se svo-
bodou s pfiíchutí lásky, pfiátelství,
smutku - a vína. Spousty vína. ReÏie:
A. Payne. Hrají: P. Giamatti, T. Haden,
V. Madsen, S. Oh.
4. - 6. 4. v 17.30 hod. • KOUSEK NEBE
(âR, milostné, drama) Není na svûtû
místo, kde by nás nemohla potkat lás-
ka... ReÏie: P. Nikolaev. Hrají: T. Pau-
hofová, J. Doubrava, P. Forman, P. Zed-
níãek, O. Vetch˘.
4. - 5. 4. ve 20 hod. • LETEC (USA/
Japonsko, drama, titulky) Neuvûfiitel-
n˘ Ïivotní pfiíbûh legendárního filmo-
vého reÏiséra a podnikatele. ReÏie:
M. Scorsese. Hrají: L. Di Caprio,
C. Blanchet, K. Beckinsale, A. Scott.
7. - 13. 4. v 17.30 hod. a 9. - 10. 4.
v 15 hod. • ROBOTI (USA, rodinná
animovaná komedie, dabing, premié-
ra) Z Doby ledové do doby plechové.
I v plechovém srdci je místo pro lásku.
ReÏie: Ch. Wedge. V ãeském znûní:
S. Ra‰ilov, M. Boãanová, F. BlaÏek,
L. Îupaniã, Z. PantÛãek.
7. - 12. 4. ve 20 hod. • SK¤ÍTEK (âR,
komedie/groteska, premiéra) Masová
komedie o mase pro masy. ReÏie: T. Vo-
rel. Hrají: B. Polívka, E. Holubová,
T. Hanák, J. Macháãek, I. Ch˘lková.
14. - 16. 4. v 15.30 hod. • HRDINOVÉ
Z ¤Í·E GAJA (VB/·panûlsko/Nûmec-
ko, animovaná pohádka, dabing, pre-
miéra) Malí hrdinové... velké dobro-
druÏství. Od scénáristÛ filmÛ Herkules
a Îivot brouka. ReÏie: L. Krawinkel,
H. Tappe. Hrají: J. Depp, K. Winslet,
D. Hoffman, J. Christie.
14. - 20. 4. v 17.30 hod. • KLAN LÉTA-
JÍCÍCH D¯K (âína/Hongkong, akãní
historická romance, titulky, premiéra)
Krásná Zhang Ziyi v historickém me-
lodramatu, v nûmÏ tanec pfiipomíná
boj a naopak. ReÏie: Z. Yimou. Hrají:
Z. Zhang, A. Lau, T. Koneskiro.
14. - 17. 4. ve 20 hod. • SAMETOVÍ
VRAZI (âR, kriminální/psychologick˘)
...Stáhnou Vás s sebou... Siln˘ pfiíbûh,
skvûlé herecké obsazení v reÏii klasi-
ka ãeské detektivky Jifiího Svobody.
Hrají: M. Dlouh˘, J. Dolansk˘, R. Kraj-
ão, L. Bene‰ová.
18. - 19. 4. ve 20 hod. • FANTOM OPE-
RY (USA, muzikál, titulky, premiéra)
Láska, která neumírá, hudba, která je
vûãná. ReÏie: J. Schumacher. Hrají:
G. Butler, E. Rossum, P. Wilson.

21. - 27. 4. v 17.30 hod. a 21. - 26. 4.
ve 20 hod. • ROMÁN PRO ÎENY (âR,
komedie, premiéra) Nová komedie Fi-
lipa Renãe podle scénáfie Michala Vie-
wegha. Hrají: M. Va‰ut, S. Sta‰ová,
Z. Konóczová, M. Donutil, S. Zázvor-
ková.
28. 4. - 4. 5. v 17.30 hod. • CESTA
KOLEM SVùTA ZA 80 DNÍ (USA/Vel-
ká Británie/SRN/Irsko, dobrodruÏná
komedie, dabing, premiéra) V˘pravn˘
film pln˘ dobrodruÏství, napûtí, lásky,
pfiátelství a exotiky. ReÏie: F. Coraci.
Hrají: J. Chan, S. Coogan, E. Bremner,
C. de France.
28. 4. - 1. 5. ve 20 hod. • PÁD T¤ETÍ
¤Í·E (SRN, váleãn˘, titulky, premié-
ra) Film o posledních Hitlerov˘ch
dnech získal nominaci na Oskara za
nejlep‰í zahraniãní film. ReÏie: O. Hi-
eschibiegel. Hrají: B. Ganz, A. M. Lara.

6. 4. ve 20 hod. • REVIZO¤I (Maìar-
sko, akãní thriller, titulky, premiéra -
PROJEKT 100/2005) SviÏnû natoãen˘
thriller odehrávající se v budape‰È-
ském metru. ReÏie: A. Nimród. Hrají:
S. Csányi, Z. Mucsi, C. Pindroch.

13. 4. ve 20 hodin • DVE¤E V PODLA-
ZE (USA, psychologick˘, titulky, pre-
miéra) Nejnebezpeãnûj‰í tajemství
jsou ta, která se bojíme fiíct sami so-
bû... ReÏie a scénáfi: T. Williams. Hrají:
K. Basinger, J. Bridges, J. Foster.
20. 4. ve 20 hod. • METROPOLIS
(Nûmecko, sci-fi/drama, titulky, res-
taurovaná kopie - PROJEKT 100/2005)
·tûstí, ne‰tûstí, láska, manÏelství, na-
dûje... Sci-fi metafora v podání tehdej-
‰ího prominenta Fritze Langa. ReÏie:
F. Lang. Hrají: A. Abel, B. Helm.
27. 4. ve 20 hod. • KDYÎ OTAR ODE-
·EL (Francie/Belgie, drama, titulky,
premiéra) I jedna nevinná leÏ mÛÏe
promûnit vá‰ Ïivot... ReÏie a scénáfi:
J. Bertuccelli, B. Renucci. Hrají: E. Go-
rintin, D. Droukar, T. Kalandadze.

3. 4. v 15.00 • REZI, BROK A OSTAT-
NÍ (âR) - pohádkové pásmo
9. - 10. 4. v 15 hod. • ROBOTI (USA,
rodinná animovaná komedie, dabing)
Z Doby ledové do doby plechové.
17. 4. v 15 hod. • HRDINOVÉ Z ¤Í·E
GAJA (VB/·panûlsko/Nûmecko, ani-
movaná pohádka, dabing) Malí hrdi-
nové... velké dobrodruÏství...
24. 4. v 15 hod. • ÚÎAS≈ÁKOVI (USA,
dûtsk˘ animovan˘, dabing) Do veãefie
musí zachránit svût...

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

V prÛbûhu mûsíce dubna si v Domeãku mÛÏete pro-
hlédnout novou kolekci maleb na hedvábí Hany
Münsterové. Autorka, která je známá pfiedev‰ím
sv˘mi obrazy, objevila tuto techniku pfied nûkolika
lety neprve jako originální odûvní doplnûk, dnes
hedvábí také zpracovává podobnû jako obrazy. Pou-
Ïívá odváÏné kombinace barev, tématicky má nej-
radûji zvífiata.
Zuzana Krajãoviãová pfiipravila na tento mûsíc
novou kolekci originálních textilních ta‰ek, ba-
ÈÛÏkÛ, kabelek a triãek. Jana Kubínová zase po-
tû‰í náv‰tûvníky sv˘mi textilními obrázky.

„KdyÏ jsme se nastûhovali do no-
vého bytu, rozhodl jsem se pfii po-
hledu na holé stûny nûco namalo-
vat - to bylo v roce 1967.“
Takto s nadsázkou hovofií o sv˘ch
zaãátcích malífi Robert Schindler,
kter˘ patfií jiÏ fiadu let mezi nejzají-
mavûj‰í malífie - naivisty.
JiÏ v roce 1974 zahajoval cyklus
„nûÏn˘ch malífiÛ“ v praÏském Rubí-
nu. Z jeho obrazÛ d˘chá zvlá‰tní
melancholie i jemn˘ humor. âasto
se ocitáme v prostfiedí pfiedmûst-

sk˘ch zákoutí, kolotoãÛ, cirkusÛ a hfii‰È. V˘stavu jeho obrazÛ mÛÏete vidût v gale-
rii Atrax ve dnech od 11. do 22. dubna.

V dubnu bude v galerii vystavovat akademick˘ malífi Roman Bret. Studoval mal-
bu, kresbu a grafiku na Akademii v˘tvarn˘ch umûní v Krakovû u profesora Jana Szan-
cenbacha a profesorky Janiny Kraupe Âwiderské.

V souãasné dobû Ïije a tvofií v Sedli‰tích u Fr˘dku-Místku. Vûnuje se malbû, kres-
bû, grafice, vitráÏím, koláÏím a mozaikám. V Pfierovû bude vystavovat poprvé.

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

Antonín Lukavsk˘ - obrazy
14. aÏ 28. dubna

Ve ãtvrtek 14. dubna v 17.30
hodin se mÛÏete v galerii
Centrum setkat pfii zahájení
v˘stavy s malífiem Antonínem
Lukavsk˘m, kter˘ ve sv˘ch fi-
gurálních kompozicích posky-
tuje pfiekvapiv˘, ãasto indis-
krétní nebo ‰okující pohled do
svûta lidsk˘ch problémÛ, vá‰-
ní, citÛ i nefiestí. Není mravo-
kárcem, je jen pozorovatelem,
objevovatelem a vypravûãem.
Právû ve vypravûãském umûní
je mimofiádná, ojedinûlá hod-
nota tohoto umûlce. Je nejen vypravûã, psycholog, je i filozof, kter˘ analyzuje své slo-
Ïité „theatrum mundi“, divadlo svûtla, udivujícím skalpelem trochu posmutnûlého,
ale krásného, i povzbuzujícího poznání: jsme jen lidé - jsme v‰ak lidé!

Kino Hvûzda

A. Lukavsk˘: „Podivné svûtlo“ - olej, 75 x 80 cm


