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Mûsto koncem roku 2004 vyhlásilo jiÏ 2. roãník soutûÏe Fasá-
da roku. SoutûÏ letos probíhala novû ve tfiech kategoriích, a to fa-
sáda rekonstrukce, fasáda novostavby a fasáda panelového domu.

Po vítûzství v krajském kole soutûÏe Zlat˘ erb, která se kona-
la letos uÏ posedmé, získalo na‰e mûsto i 1. místo v celostátním
finále této soutûÏe. Pfierov navíc obdrÏel cenu Asociace krajÛ âR.

5/2005

„Celkem bylo do soutûÏe ve v‰ech
kategoriích pfiihlá‰eno 15 soutûÏních
dûl. Z tohoto ãísla se dá usuzovat na
velk˘ zájem, neboÈ do obdobné soutû-
Ïe probíhající v Moravskoslezském
kraji bylo zasláno z celého kraje pou-

h˘ch 38 fasád. V bfieznu dvakrát za-
sedla soutûÏní porota, její ãlenové se
podrobnû seznámili s pfiihlá‰en˘mi
díly. Samozfiejmû si porotci prohléd-
li fasády navrÏené do soutûÏe i v reá-
lu. âlenové poroty se rozhodli udûlit

vedle tfií hlavních cen i nûkolik ãest-
n˘ch uznání,“ sdûlila Klára Koryãa-
nová, mûstská architektka.

„SoutûÏní porota na vítûzné fasádû
v kategorii rekonstrukce, kterou je
budova restaurace Pivovar, nejvíce
ocenila to, Ïe fasádû byly novû dopl-

nûny pÛvodní chybûjící ãlánky, jako
je balustráda na atice, nadokenní
fiímsy a pásová bosáÏ. Snahou auto-
ra bylo navrátit budovû její pÛvodní
podobu, vãetnû okenních a dvefiních
otvorÛ. Na fasádû panelového domu

Porota urãila nejhezãí fasády ve mûstû

Pfierov vyhrál i v celostátní soutûÏi Zlat˘ erb Z OBSAHU âÍSLA

(pokraãování na stranû 2)

První místo v kategorii rekonstrukce získala fasáda restaurace Pivovar

Místostarosta Ing. Martin Kuãera pfiebírá ocenûní
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Toto nejvy‰‰í ocenûní v kategorii
Nejlep‰í elektronická sluÏba – Inter-
aktivní elektronická podpora obsluhy
obãana osobnû pfievzali 4. dubna
v Hradci Králové zástupci mûsta mís-
tostarosta Martin Kuãera a vedoucí
oddûlení informatiky Ing. Milo‰ Adam. 

Zlatého erbu 2005 se zúãastnilo ví-
ce neÏ 450 mûst a obcí. Cílem této sou-
tûÏe je iniciovat orgány územních sa-
mospráv, aby vyuÏívaly internet pro
poskytování informací a aby se na in-
ternetu prezentovala mûsta a obce na-
‰í republiky.

MoÏnost objednat se prostfiedni-
ctvím internetu na urãité sluÏby po-
skytované pracovníky mûstského úfia-
du existuje v na‰em mûstû jiÏ druh˘m

samoobsluÏné internetové objedná-
vání pfiímo na urãitou dobu a poÏado-
vanou ãinnost, ãímÏ jim poskytuje pfií-
leÏitost ‰etfiit svÛj ãas, dfiíve ãasto
stráven˘ zbyteãnû dlouh˘m ãekáním
ve frontách pfied pfiepáÏkami. ·af

rokem. Pfierovská radnice jako první
v republice umoÏnila obãanÛm mûsta

První místo v kategorii panelov˘ dÛm – Pfiedmostí, Hranická 21

V˘stava hospodáfisk˘ch zvífiat
a zemûdûlské techniky strana 6



kladnû hodnotila velmi kvalitní pfií-
stup k rekonstrukci panelového do-
mu. Obnova fasády byla pojata jako
celek, citlivû byly zvoleny barevnosti
jednotliv˘ch prvkÛ fasády; to zna-

mená, Ïe motiv pastelov˘ch odstínÛ
zelené byl pouÏit˘ nejen u ‰títov˘ch
zdí, ale i u v˘plní zábradlí lodÏií. Bu-
dovu Trinom ocenûnou jednou ze tfií
hlavních cen v kategorii novostavba
lze jednoznaãnû zafiadit mezi velmi
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První místo v kategorii novostavba – PrÛmyslová budova v Tovaãovské ulici

Porota urãila vítûze soutûÏe o nejhezãí fasádu ve mûstû
(pokraãování ze strany 1) kvalitní prÛmyslovou architekturu.

I prÛmyslové objekty by mûly b˘t
projektovány tak, aby plnily nejen
funkci ãistû úãelovou, ale i estetickou.
Kvalitní fasáda domu je pfiece také
reklamou a vypovídá o jejím majite-

li,“ vyslovila svÛj názor Klára Koryãa-
nová. Vítûzové si odnesou cenu ve v˘-
‰i 50 tisíc korun.

V˘sledky soutûÏe:
Kategorie rekonstrukce:
1. místo: Restaurace Pivovar
âestné uznání:
• Poliklinika Mens
• rodinn˘ dÛm Nerudova 36
• rodinn˘ dÛm Su‰ilova 22
• GE Money Bank âechova 2a

Kategorie panelov˘ dÛm:
1. místo: Hranická 21
âestné uznání: Îelátovská 39

Kategorie novostavba:
1. místo: PrÛmyslová budova, Tova-
ãovská 11a

Jak se stalo v Pfierovû v posled-
ních letech zvykem, tak i v tomto ro-
ce mûsto pfiipravilo slavnostní májo-
v˘ program. Pod tradiãním názvem
Májové veselení se na námûstí T. G.
Masaryka pfiedstaví celá fiada sou-
borÛ, skupin a sólistÛ, tentokrát ne-
jen z fiad amatérÛ.

„V sobotu od 10 hodin zahraje rom-
ská kapela Gipsy Imperio a na ‰est-
náctou hodinu je pfiipraven nov˘
program Dády Patrasové, kter˘ nese
název Dáda - Mini Disco Show. Vpod-
veãer se uskuteãní spoleãn˘ koncert
dûtsk˘ch pûveck˘ch sborÛ z Pfierova
a Ko‰ic, pfiedpokládan˘ zaãátek je
stanoven˘ na 18.30 hodin. Závûr so-
botního veãera bude patfiit májové
veselici v podání nové, ale velmi ús-
pû‰né pfierovské kapely, která vystu-
puje pod umûleck˘m názvem Travel-
lers a je to vlastnû rock’n’roll band,“
seznámil nás se sobotním programem
místostarosta Ing. Jifií Lajtoch, kter˘
pfiedsedá komisi oslav.

Májové veselení
„Na 1. máje bude zahájena ve 14

hodin v mûstském parku Michalov
fiada letních promenádních koncer-
tÛ, a to vystoupením velkého decho-
vého orchestru HANÁ, kter˘ pÛsobí
pod ZU· B. Kozánka v Pfierovû.

Zlat˘m hfiebem sváteãního dne se
stane koncert s názvem Nebe plné
hvûzd. Je koncipován v rámci oslav
60. v˘roãí ukonãení 2. svûtové války
a Pfierov tak bude jedním z mnoha
dal‰ích mûst v âeské republice, kde si
na‰i spoluobãané poslechnou vzpo-
mínkové, ale také souãasné hity v po-
dání R TV Big Bandu Felixe Slováã-
ka a jeho hostÛ. PosluchaãÛm se
sv˘m zpûvem pfiedstaví Leona Ma-
chálková, Jifií Korn a 4 Tet, Gábina
Goldová a Tomá‰ Savka jako zástup-
ce nejnovûj‰í zpûvácké generace. Mys-
lím si, Ïe se máme na co tû‰it,“ kon-
statoval Ing. Jifií Lajtoch a dodal, Ïe
k dobré náladû uÏ nezb˘vá nic jiného,
neÏ pfiát si pûkné poãasí...

·af

Oslavy dne osvobození a vzpomínka
na 60. v˘roãí Pfierovského povstání
29. dubna
10-12 hodin PoloÏení kvûtin k pamûtním deskám obûtí Pfierovského povstání

v ulicích mûsta a na nádvofií KAZETO s.r.o. Husova ulice

2. kvûtna
12.30 hodin Odjezd autobusu z námûstí T. G. Masaryka do Olomouce-LazcÛ
13.30 hodin Pietní akt vûnovan˘ památce obûtí Pfierovského povstání

7. kvûtna
17.00 hodin Pietní akt u Památníku osvoboditelÛ

- u kasáren na Îelátovské ulici

8. kvûtna
9.30 hodin Pomník padl˘ch letcÛ, tfiída generála Janou‰ka

10.15 hodin Pomník vojákÛ sovûtské armády, Îelátovská ulice
10.55 hodin Mûstsk˘ hfibitov - pomník obûtí Pfierovského povstání a 2. sv. války

Velitelství 23. základny vrtulníko-
vého letectva v Pfierovû spolu se Sva-
zem letcÛ - odboãka gen. Janou‰ka
v Pfierovû pofiádají pod zá‰titou sta-
rosty mûsta Pfierova v sobotu 28. kvût-
na v dobû od 9 do 16 hodin Den otev-
fieného leti‰tû. O tom, co v‰echno
budou pfii této pfiíleÏitosti náv‰tûvníci
leti‰tû vidût, nás informoval tiskov˘
mluvãí Milan Koufiil.

„Pfiipravili jsme statické ukázky
vojenské letecké techniky Armády âes-
ké republiky. Mimo jiné diváci uvidí
Challenger, L-159, L-39 a Mi-17. Zají-
mavé budou statické ukázky letecké
techniky tygfiích letek NATO, napfií-
klad Tornada IDS a ECR z Nûmecka,
F-16 z Belgie a Mirage 2000 z Francie.
Magnetem statick˘ch ukázek se beze-
sporu stane prÛzkumn˘ letoun E3
A AWACS, neménû zajímav˘m bude
nov˘ letoun Grippen, kter˘m vojenské
letectvo nahrazuje zastaralé Mig-21.
Vystaven bude napfiíklad modernizo-
van˘ tank T-72, bojové vozidlo pûcho-
ty, hasící tank. Pfiipraveny jsou ukáz-

ky ruãních pûchotních zbraní. Diváci
budou moci sledovat letecké ukázky
a prÛlety vojensk˘ch letadel a vrtul-
níkÛ. Pozornost náv‰tûvníkÛ upouta-
jí letecké ukázky ãlenÛ aeroklubÛ
z âeské republiky,“ sdûlil Milan Koufiil.

„Zajímavé budou i para‰utistické
v˘sadky, pfii kter˘ch se pfiedstaví
i úspû‰ní reprezentanti âR z ASD
Dukla Prostûjov. Pfiíchozí si budou

moci zaplatit vyhlídkové lety. V pro-
gramu nebudou chybût ukázky bojo-
vého umûní MUSADO i v˘cviku psÛ
a dravcÛ,“ doplnil M. Koufiil.

Vzhledem ke zv˘‰enému hluku pfii
letov˘ch ukázkách a nízk˘ch prÛle-
tech Ïádají organizátofii obyvatele pfie-
rovského regionu o pochopení. Letové
ukázky budou zakonãeny v 15 hodin.
Organizátofii dále Ïádají náv‰tûvníky
o respektování pokynÛ regulaãní sluÏ-
by a pofiadatelÛ, o dodrÏování bezpeã-
nostních bariér a zábran. Dal‰í infor-
mace získáte na e-mailové adrese
kourilm@army.cz nebo na tel. ãíslech
973 421 203 a 723 055 331. ·af

Pozvánka na Den otevfieného leti‰tû
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Krátce z jednání
radních 23. bfiezna
❖ Povûfiili fieditele SluÏeb mûsta Pfierova komplex-

ním zaji‰tûním pfiípravou investiãní akce - Pla-
veck˘ areál - tobogán na venkovní plochu vãetnû
dojezdového bazénu.

❖ Vzali na vûdomí petici obãanÛ za komplexní fie‰e-
ní revitalizace hfibitova v místní ãásti Pfierova
Pfiedmostí a uloÏili Odboru majetku realizovat v le-
tech 2005 - 2006 opravy oplocení hfibitova a zajis-
tit moÏnost ãerpání vody a dále uloÏili Odboru roz-
voje zafiadit do „Projektu komplexního fie‰ení
revitalizace hfibitova v Pfiedmostí“ i moÏnost vy-
budování kolumbária.

❖ Schválili pouÏití znaku mûsta Pfierova na titulní
stranû zpûvníku pfierovské big-beatové skupiny
„Synkopa 1964-1971“.

❖ Schválili zahraniãní pracovní cestu Liboru Amb-
ruzovi, Pavlu Rákosovi, Jifiímu Horákovi a Jakubu
·evãíkovi, stráÏníkÛm Mûstské policie Pfierov, na
vodáck˘ v˘cvik se zamûfiením na záchranu osob
z raftu i bfiehu pomocí rÛzn˘ch technik, kter˘ se
uskuteãní v mûsících dubnu nebo kvûtnu, podle
aktuálního stavu vody (záleÏí na sluneãní intenzi-
tû, která rozpustí sníh a tím pádem poteãe dosta-
teãné mnoÏství vody v Belé) a zdokonalovací
lezeck˘ v˘cvik pod dohledem zku‰en˘ch akredito-
van˘ch instruktorÛ, a v celkové délce max. 5 dnÛ,
na fiece Belá a vhodn˘ch cviãn˘ch lezeck˘ch teré-
nech ve Slovenské republice.

❖ Schválili rámcov˘ program oslav 750. v˘roãí pov˘-
‰ení Pfierova na mûsto a uloÏili pracovní skupinû
jeho postupné rozpracování a realizaci.

❖ Souhlasili s nákupem osobního vozidla v cenû
zhruba 700 tis. Kã pro pfiepravu osob na odlouãe-
ná pracovi‰tû a povûfiili fieditele Technick˘ch slu-
Ïeb mûsta Pfierova Ing. Pavla Suchánka zaji‰tûním
v˘bûrového fiízení a následné realizace nákupu
osobního vozidla pro pfiepravu 8 osob na odlouãe-
ná pracovi‰tû v mûstû Pfierovû.

Krátce z jednání
zastupitelÛ 6. dubna
❖ Schválili podání Ïádosti o dotaci ze státního roz-

poãtu âR v rámci vyhlá‰eného programu Podpory
terénní sociální práce a schválili minimální spo-
luúãast mûsta Pfierova pro rok 2005 ve v˘‰i 80.000
Kã na dva terénní sociální pracovníky, coÏ pfied-
stavuje minimální hranici 25% spoluúãasti.

❖ Schválili poskytnutí dotace ve v˘‰i 600.000 Kã Ne-
mocnici v Pfierovû na úhradu splátky harmonic-
kého skalpelu, vybavení operaãních sálÛ a nákup
nezbytného instrumentaria.

❖ Schválili poskytnutí dotace ve v˘‰i 900.000 Kã Ne-
mocnici Hranice a.s., na mamografick˘ pfiístroj
s poãítaãovou jednotkou, umístûn˘m na pracovi‰-
ti v Pfierovû, ul. Dr. Skaláka 1449.

❖ Schválili zámûr zmûnit statut mûsta Pfierova na
statutární mûsto a uloÏili Radû mûsta Pfierova
v tomto smyslu iniciovat pfiíslu‰nou zmûnu záko-
na o obcích.

❖ Schválili pfiihlá‰ku mûsta Pfierova na pofiadatel-
ství akce Národní zahájení DnÛ evropského dû-
dictví 2006, zpracovanou dle podmínek stanove-
n˘ch SdruÏením historick˘ch sídel âech, Moravy
a Slezska, vãetnû finanãního zabezpeãení.

❖ Zvolili s platností od 6. 4. 2005 Mgr. Jifiího Ouleh-
lu ãlenem Osadního v˘boru Kozlovice.

❖ Schválili podmínky pro mimofiádné prominutí
a odpis poplatku z prodlení, vzniklého z titulu
dluÏného nájemného z bytu a dluÏné úhrady za pl-
nûní poskytovaná s uÏíváním bytu. Celková v˘‰e
takto prominuté a odepsané pohledávky na po-
platku z prodlení ãiní 763.908 Kã.

❖ Schválili poskytnutí dotací z Grantového progra-
mu na rok 2005 v oblasti:
Sport v celkové v˘‰i 1,600.000 Kã,
Kultura, vzdûlávání a Ïivotní prostfiedí v celkové
v˘‰i 500.000 Kã,
Sociální sluÏby v celkové v˘‰i 700.000 Kã,
Zdravotnictví v celkové v˘‰i 350.000 Kã

❖ Seznámili se s novû pfiedloÏen˘mi dokumenty,
které potvrzují správnost rozhodnutí a násled-
n˘ch krokÛ vedení mûsta v podpofie zachování
23. základny vrtulníkového letectva v Pfierovû a to
v návaznosti na zam˘‰lenou variantu vybudování
spoleãného leti‰tû se smí‰en˘m civilním a vojen-
sk˘m vrtulníkov˘m provozem, které by bylo ne-
dílnou souãástí koncepce rozvoje regionu a jeho
zam˘‰lené prÛmyslové zóny, schválili znûní pfied-
loÏeného návrhu, kter˘ pojednává o správnosti
krokÛ mûsta Pfierova ve vûci zachování 23. zá-
kladny vrtulníkového letectva v Pfierovû a uloÏili
Radû mûsta Pfierova tento schválen˘ text píse-
mnou formou neprodlenû odeslat k rukám vrch-
ního velitele ozbrojen˘ch sil - prezidentovi âR,
ministrovi obrany, premiérovi vlády, poslanecké
snûmovnû, senátu âR a V˘boru pro obranu a bez-
peãnost státu PS PâR.

Úplné znûní usnesení z jednání rady a zastupitel-
stva mûsta najdete na www.mu-prerov.cz

Rada a zastupitelstvo mûsta Pfierova

Poslední bfieznovou stfiedu patfiil
velk˘ sál Mûstského domu v Pfierovû
pûtasedmdesátilet˘m obãanÛm na-
‰eho mûsta. 

Stalo se uÏ tradicí, Ïe pfii této pfiíle-
Ïitosti jubilanti pfiebírají z rukou sta-
rosty, místostarostÛ, tajemníka mûst-
ského úfiadu a pfiedsedkynû komise

pro obãanské záleÏitosti dárkové ba-
líãky.

Kulturní program si k této pfiíleÏi-
tosti pfiipravili Ïáci a pedagogové Zá-
kladní umûlecké ‰koly Bedfiicha Ko-
zánka v Pfierovû. V tomto roce se
plánují je‰tû dvû setkání pûtasedmde-
sátilet˘ch obãanÛ. ·af

âlenové a spolupracovníci komise
pro obãanské záleÏitosti pfiipravují
nejen setkání pûtasedmdesátníkÛ
s pfiedstaviteli mûsta, ale také nav-
‰tûvují i jubilanty, ktefií slaví 80, 85,
90 a více let.

Mezi tato setkání patfiila i náv‰tûva
nejstar‰í obãanky Pfierova-Kozlovic
paní Marie Klesnilové, která oslavila

5. dubna tohoto roku své devadesáté
osmé narozeniny. Na svÛj vûk stále vi-
tální paní Klesnilová pfievzala od sta-
rosty a pfiedsedkynû komise Ludmily
Tomaníkové kytici a dárek.

·af
Mimo tyto akce komise pro ob-

ãanské záleÏitosti organizuje i vítá-
ní dûtí, zlaté a diamantové svatby.

Paní Marie Klesnilová si pfiipíjí na zdraví se starostou mûsta. foto Jan âepNa snímku Jana âepa starosta mûsta blahopfieje jedné z pûtasedmdesátnic
Bohdance ·paãkové, která právû 30. bfiezna slavila své narozeniny.

âlenky komise pro obãanské záleÏitosti pfiipravily dvû zajímavé akce
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Grantov˘ program na leto‰ní rok byl schválen

„Pokud bychom srovnali tuto ãást-
ku s celkovou sumou vyãlenûnou na
granty v minulém roce, je leto‰ní
o 100 tisíc korun vy‰‰í. Z této ãástky
3,150.000 korun poskytlo mûsto do
oblasti sportu 1,600.000 korun.
V‰ech 64 ÏadatelÛ podalo 126 projek-
tÛ. Jejich náklady dosahují hodnoty
32,629.346 korun a poÏadovaná ãást-
ka od mûsta ãiní 13,482.461 korun.
Zastupitelé schválili návrh na po-
skytnutí grantu 44 ÏadatelÛm s 82
projekty v celkové v˘‰i 1,600.000 ko-
run,“ sdûlil M. Lakom˘ z odboru ‰kol-
ství, mládeÏe a tûlov˘chovy.

„Do oblasti kultury, vzdûlávání
a Ïivotního prostfiedí poskytlo mûs-

to z celkové sumy 3,150.000 korun
ãástku 500.000 korun. Bylo zaevi-
dováno 59 ÏadatelÛ o grant, ktefií
pfiedloÏili 84 projektÛ. Jejich celkové
náklady dosahují hodnoty 8,182.308
korun a poÏadovaná ãástka od mûs-
ta ãiní 4,172.260 korun. Zastupitelé
schválili návrhy na poskytnutí gran-
tu 37 ÏadatelÛm. Ti podali 43 projek-
tÛ v celkové v˘‰i 500.000 korun,“ in-
formoval Miroslav Lakom˘.

„Do oblasti sociálních sluÏeb po-
skytlo mûsto 700.000 korun. Zde se
pfiihlásilo 25 ÏadatelÛ se 39 projekty.
Jejich celkové náklady dosahují hod-
noty 10,393.716 korun, pfiiãemÏ poÏa-
dovaná ãástka od mûsta je 1,517.845

korun. Granty byly schváleny 23 Ïa-
datelÛm, ktefií pfiipravili 30 projektÛ
ve v˘‰i 700.000 korun,“ sdûlil Miroslav
Lakom˘.

„Do poslední ze ãtyfi oblastí, do
zdravotnictví, mûsto poskytlo 350.000
korun. Zde se pfiihlásilo 5 ÏadatelÛ
s 5 projekty. Jejich náklady dosahují

v˘‰e 2,949.108 korun a poÏadovaná
ãástka od mûsta ãiní 1,260.886 korun.
Granty byly schváleny 4 ÏadatelÛm,
ktefií podali 4 projekty v celkové v˘‰i
350.000 korun.

V leto‰ním roce bylo evidováno cel-
kovû 153 ÏadatelÛ o grant s 254 pro-
jekty, coÏ je v porovnání s rokem 2004
o 34 ÏadatelÛ a 72 projektÛ ménû,“
uzavfiel srovnáním Miroslav Lakom˘.

·af

Na dubnovém zasedání zastupitelstva byly schváleny gran-
ty v oblasti sportu, v oblasti kultury, vzdûlávání a Ïivotního pro-
stfiedí, v oblasti sociálních sluÏeb a v oblasti zdravotnictví. By-
la na nû vyãlenûna ãástka 3,150.000 korun.

Slavnost pro seniory v HenãlovûChovatelé z âekynû se pfiedstaví 
na pfierovském v˘stavi‰ti KdyÏ posledním prosincov˘m dnem

loÀského roku zanikla matefiská ‰ko-
la v Henãlovû, protoÏe toto ‰kolní za-
fiízení nav‰tûvovalo ãím dál mûnû dû-
tí, zvaÏovali jsme v komisi Rady pro
místní ãást Henãlov nové vyuÏití bu-
dovy. Jednoznaãnû jsme byli pfie-
svûdãeni, Ïe tak pûkná budova musí
Ïít. Jedním z moÏn˘ch fie‰ení byla
pfiedstava upravit tyto prostory pro
klub dÛchodcÛ a seniorÛ. Za vstfiíc-
ného jednání a úãinné finanãní po-
moci majitele objektu, kter˘m je
Mûstsk˘ úfiad Pfierov, se v‰e podafiilo
a 12. dubna se konalo slavnostní otev-
fiení klubu dÛchodcÛ. 

Jak se vyjádfiili pozvaní hosté
z mûstského úfiadÛ,  jde o nejpûknûj‰í
zafiízení urãené k tomuto úãelu. To
henãlovské seniory zavazuje k tomu,
aby ho vyuÏili k pofiádání co nejvût‰í-
ho poãtu zajímav˘ch akcí. V plánu je
organizování rÛzn˘ch kuchafisk˘ch
kurzÛ, besed, pfiedná‰ek nebo jen sou-
sedské posezení pfii kávû. Poãítáme ta-
ké s organizací oslav pfii pfiíleÏitosti Ïi-
votních jubileí. K tûmto aktivitám
bude slouÏit i pûkná terasa a pfiilehlá
zahrada. âinnost a práci klubu bude
spoluorganizovat pûtiãlenná rada
z fiad obãanÛ dÛchodcÛ.

Jifií Pavlica

Na pfiípravû celostátní chovatelské
v˘stavy (podrobnûji se zmiÀujeme na
stranû 6) se podílejí také ãlenové
místní organizace âeského svazu cho-
vatelÛ v âekyni, a to jako pofiadatelé
expozice králíkÛ, holubÛ a drÛbeÏe.

Chovatelé drobného hospodáfiské-
ho zvífiectva v âekyni zaloÏili svoji or-
ganizaci jiÏ v roce 1962. Nyní sdruÏuje
patnáct ãlenÛ ze ãtyfi obcí, a to âeky-
nû, Pfiedmostí, Penãic a Îeravic. Je to
o polovinu ménû, neÏ mûla organizace
v osmdesát˘ch letech, ale i tak lze po-
vaÏovat ãinnost ãekyÀsk˘ch chovatelÛ

za úspû‰nou, protoÏe fiada stejn˘ch
spolkÛ za posledních patnáct let úpl-
nû zanikla.

Nejstar‰ím ãlenem âeského svazu
chovatelÛ v âekyni je pûtaosmdesáti-
let˘ Josef Cekota, kter˘ se stále aktiv-
nû vûnuje své chovatelské zálibû. Na-
opak nejmlad‰ím ãlenem tohoto
chovatelského spolku je osmnáctilet˘
Stanislav Cigánek, kter˘ mimo králíkÛ
a holubÛ se mÛÏe pochlubit také cho-
vatelskou raritou - medvídkem m˘va-
lem. Oba chovatelé jsou z âekynû.

Miroslav Rozko‰n˘

Jak se Ïije lidem v místních ãástech

foto M. Rozko‰n˘

Pfii slavnostním otevfiení seniofii zcela zaplnili prostory nového klubu (foto J. Pavlica)

Pfierovské listy
na internetu

Kompletní vydání Pfierovsk˘ch listÛ na-
jdete na adrese www.mu-prerov.cz - rub-
rika Pfierovské listy.
Pfierovské listy jsou zde umístûny ve for-
mátu PDF. Soubory lze otevfiít pfiímo ne-
bo je mÛÏete uloÏit do svého poãítaãe.
Pro kontakt s redakcí Pfierovsk˘ch listÛ
mÛÏete vyuÏít také e-mail eva.safranko-
va@mu-prerov.cz.

oblast:

KULTURA, VZDùLÁVÁNÍ

A ÎIVOTNÍ PROST¤EDÍ



Pro zájemce o stavbu rodinn˘ch
domkÛ za Kabelíkovou ulicí

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-

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

✃
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Poslední termín pro odevzdání dotazníkÛ je pátek 20. kvûtna 2005

V leto‰ním roce vstoupila Preche-
za do 111. roku své existence. Neu-
zavírá se do sebe, ale naopak v rám-
ci informaãní otevfienosti se chce
pfiedstavit nej‰ir‰í vefiejnosti.

Zveme vás, va‰e rodinné pfiíslu‰ní-
ky i dal‰í zájemce do areálu Prechezy
v sobotu 14. kvûtna od 9 do 13 hodin.
S prÛvodcem si mÛÏete projít na‰e v˘-
robní provozy a sami se pfiesvûdãit
o tom, Ïe Precheza je bezpeãn˘, mo-
derní a dobfie fiízen˘ podnik s jasnou
a barevnou perspektivou.

Úãelem bude pfiedev‰ím ukázat ro-
dinn˘m pfiíslu‰níkÛm zamûstnancÛ
a ‰iroké vefiejnosti pracovní prostfiedí
v Precheze a informovat je o pouÏíva-
n˘ch technologiích. RovnûÏ chceme
seznámit vefiejnost s péãí o Ïivotní
prostfiedí, to znamená prezentovat se
jako podnik, kter˘ minimalizuje vliv
své ãinnosti na okolní Ïivotní prostfie-
dí. V neposlední fiadû vám hodláme
pfiedstavit v˘robky Prechezy.

-m‰-

Moravsk˘ ornitologick˘ spolek - stfie-
domoravská poboãka âeské spoleãnos-
ti ornitologické (MOS) a Precheza a.s.
Pfierov se dohodly na provedení nezá-
vislého biologického prÛzkumu vybra-
n˘ch lokalit, na kter˘ch byl v minulos-
ti pouÏit k rekultivacím prÛmyslov˘
sádrovec Prestab z Prechezy. K prÛ-
zkumu byla vybrána jak jedna z lokalit,
kde rekultivace probûhla jiÏ pfied nû-
kolika lety, tak i lokalita, kde byla re-
kultivace provedena teprve nedávno.
Posouzen bude i stav pfiímo na odka-
li‰tích Prechezy. PrÛzkum bude zamû-
fien na v˘skyt obojÏivelníkÛ, plazÛ, ptá-
kÛ i hmyzu a dal‰ích bezobratl˘ch,
stejnû jako na v˘skyt rostlin a hub. Stav
bude porovnáván se stavem okolního
pÛvodního biotopu, kter˘ nepro‰el re-
kultivací. Poãítá se i s provedením nû-
kter˘ch chemick˘ch rozborÛ. 

MOS v souãasnosti sestavuje pra-
covní skupinu sloÏenou z odborníkÛ
na jednotlivé obory a upfiesÀuje meto-
diku vlastního prÛzkumu, kter˘ byl za-
hájen s nástupem jara a potrvá po ce-
l˘ rok. Pfiedpokládá se, Ïe podobná
posouzení by se mohla pravidelnû pro-
vádût i v budoucnu.

Ing. Adolf Goebel, jednatel MOS

Ornitologové posoudí
stav vybran˘ch
rekultivovan˘ch
lokalit 

Vítejte
v Precheze
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inzerce

Hlavním organizátorem je akciová
spoleãnost Genoservis, která zaji‰Èuje
pfiedvádûní hospodáfisk˘ch zvífiat,
a akciová spoleãnost Veletrhy Brno,
jeÏ vystavuje zemûdûlskou techniku.

„V˘stavy v Pfierovû mají dlouhole-
tou tradici, historické kofieny sahají
jiÏ do konce 19. století. Minul˘ roã-
ník, kter˘ se uskuteãnil v kvûtnu
2003, lze bez nadsázky povaÏovat za
velice vydafien˘. Nejen poãtem ná-
v‰tûvníkÛ, kter˘ch pfii‰lo pfies 35 ti-
síc, ale také kvalitou a úrovní vysta-
ven˘ch a pfiedveden˘ch zvífiat. Na
vysoké úrovni v˘stavy se podílela
i nová moderní krytá multifunkãní
hala, která vyrostla na místû pÛvod-
ního pfiedvadi‰tû,“ vrátila se k po-
slednímu roãníku v˘stavy jedna z jeho
organizátorek Kamila Stroinová.

„Program v˘stavy zahrnuje pfie-
hlídky peãlivû vybran˘ch plemen-
n˘ch zvífiat. První den v˘stavy je za-

mûfien˘ na chovatele prasat, ovcí
a koz. Následující den bude patfiit

pfiíznivcÛm hol‰t˘nského skotu. V˘-
jimeãnost této události bude zdÛraz-
nûna náv‰tûvou úãastníkÛ 26. roãní-

Po dvouleté pfiestávce se na pfierovském v˘stavi‰ti uskuteãní
od 19. do 22. kvûtna Národní v˘stava hospodáfisk˘ch zvífiat
a zemûdûlské techniky s mezinárodní úãastí.

ku Evropské hol‰t˘nské konference
pofiádané v tomto roce v Praze. Or-
ganizátofii konference v ãele se Sva-
zem chovatelÛ hol‰t˘nského skotu âR
pfiedpokládají úãast aÏ 200 hostÛ z 25
státÛ svûta. Bûhem víkendu bude ná-
v‰tûvníkÛm pfiedveden pfiedev‰ím

masn˘ skot a konû. Své zastoupení
na v˘stavû bude mít v nemalé mífie
i zemûdûlská technika. Vystaveny bu-

dou i potfieby pro drobnochovatele.
Náv‰tûvníci mohou vyuÏít nabídky
rÛzn˘ch sluÏeb pro zemûdûlství,“ upo-
zornila Kamila Stroinová.

„V˘stava bude spojena s doprovod-
n˘m programem. Vystoupí známí po-
pulární umûlci, napfiíklad ve ãtvrtek
se uskuteãní koncert Martina Maxy,
v pátek nás nav‰tíví Heidi JankÛ
a v sobotu zazpívá Vûra Martinová.
Na pohodové atmosféfie se budou po-
dílet po celé ãtyfii dny vybrané count-
ry a lidové kapely z Pfierovska.
V rámci doprovodného programu bu-
dou zafiazeny rovnûÏ ukázky ovládá-
ní pasteveck˘ch psÛ. Pro soutûÏivé
bude pfiipravena oblíbená ’Miss Sym-
patie‘ o nejsympatiãtûj‰í dojnici v˘-
stavy a pfiedev‰ím dûtem budou urãe-
ny zajímavé soutûÏní hry na malém
pfiedvadi‰ti,“ zmínila se struãnû o za-
jímav˘ch akcích pfiipraven˘ch pro roz-
pt˘lení náv‰tûvníkÛ Kamila Stroinová.

První tfii dny bude V˘stavi‰tû pro
náv‰tûvníky otevfieno od 9 do 17 hodin,
v nedûli od 9 do 16 hodin. Cena vstu-
penky je 60 korun, slevnûná pro dûti,
dÛchodce a studenty 30 korun. ·af

Z minulého roãníku v˘stavy hospodáfisk˘ch zvífiat v roce 2003

V˘stava hospodáfisk˘ch zvífiat a zemûdûlské techniky



funkce, pfieloÏen do kádrové zálohy
a pozdûji propu‰tûn z armády.
■ Jak jste to tenkrát nesl?

Vûdûl jsem, co mû ãeká a poãítal
s dÛsledky. I kdyÏ jsem mûl civilní di-
plom navigátora, v jiné neÏ dûlnické
profesi jsem se neuplatnil. Na‰tûstí
v osmdesát˘ch letech, pfiestoÏe jsem
byl stále pod kontrolou STB, se pomû-
ry trochu uklidnily a po pfiestûhování
z Prahy do Pfierova jsem dostal kvali-
fikovanûj‰í místo v Agrostavu. 
■ Uvolnûní politick˘ch pomûrÛ v‰ak
pfii‰lo teprve po listopadu 89. Co pro
vás sametová revoluce znamenala?

Byl jsem rehabilitován vãetnû hod-
nosti. Zapojil jsem se do ãinnosti novû
vzniklého „Vojenského sdruÏení reha-
bilitovan˘ch“. Nûkolik volebních obdo-
bí jsem pÛsobil v Ústfiední radû v Pra-
ze. Bylo evidovan˘ch okolo 12 tisíc
Ïádostí o rehabilitaci. Z nich se usku-
teãnilo necel˘ch 10 tisíc jako oprávnû-
n˘ch. V pfierovském okrese, kde byly
vÏdy silné vojenské posádky vãetnû le-
teck˘ch, bylo rehabilitováno celkem
205 vojákÛ z povolání a civilních za-
mûstnancÛ. Vstoupil jsem také opûtov-
nû do Svazu letcÛ, kter˘ byl od svého
zaloÏení roku 1918 potfietí obnoven.
■ Mohl byste krátce nûco fiíct o ãin-
nosti pfierovské poboãky?

Na‰e poboãka nese název pfierov-
ského rodáka a mar‰ála RAF Karla
Janou‰ka. Má 126 ãlenÛ z fiad letcÛ
a pfiíznivcÛ letectví. Mezi nimi jsou
i tfii úãastníci letecké bitvy o Anglii.
âestn˘m ãlenem na‰í poboãky je mi-
mo jiné genpor. Franti‰ek Pefiina. 

Z aktivit uvedu jen nûkteré, napfií-
klad jsem organizoval setkání letec-
k˘ch veteránÛ 2. svûtové války. Podílel
jsem se na nedávno vydané knize Po-
vídání o mûstû 2 i na publikaci Bom-
by na Pfierov zpracované na‰ím histo-
rikem. V souãasné dobû pod zá‰titou
na‰í poboãky pracuje SdruÏení pro
rozvoj civilního leti‰tû regionu Stfied-
ní Morava - Pfierov, které ve spoluprá-
ci s radnicí bojuje o zachování tohoto
provozu spolu s existencí 23. vrtulníko-
vé základny na leti‰ti v Pfierovû.
■ Zanedlouho vzpomeneme 60. v˘ro-
ãí konce 2. svûtové války. Jak si pfii-
pomenete toto v˘roãí ve Svazu letcÛ?

Spoleãnû se v‰emi organizacemi
a radnicí na akcích, které budou k to-
muto v˘znamnému v˘roãí pfiipraveny.
Jen mû mrzí ztráta pamûti mnoh˘ch
na‰ich spoluobãanÛ a tedy i obava
o úãast na tûchto akcích.

Miroslav Rozko‰n˘ 
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To byl také osud pfierovského rodá-
ka plk. Ing. Bfietislava Cagá‰ka. Pfiesto
si nestûÏuje: „Tenkrát spousta lidí do-
padla stejnû jako já,“ fiíká místopfied-
seda pfierovské odboãky Svazu letcÛ
gen. Janou‰ka a místopfiedseda Kraj-
ské rady Olomouc, vojenského sdru-
Ïení rehabilitovan˘ch.
■ Pane plukovníku, povolání vojen-
ského letce je nároãné a nebezpeã-
né. Proã jste si vybral právû tuto
profesi?

Od dûtství stejnû jako mnoho chlap-
cÛ i mne zajímala letadla a letecká
modelafiina. Po maturitû na Obchodní
akademii v Pfierovû jsem po nároã-
n˘ch zdravotních a psychotechnic-
k˘ch zkou‰kách v ústavu leteckého
zdravotnictví v Praze byl pfiijat na
vlastní Ïádost ke studiu na letecké
akademii v Hradci Králové. Tenkrát
nás uãili pfiíslu‰níci západního i v˘-
chodního odboje. Zmûna politick˘ch
pomûrÛ po únoru 48 k nám do letecké
akademie pfii‰la v prÛbûhu studia. 
■ Jaká byla va‰e profesionální drá-
ha letce a dÛstojníka ãeskoslovenské
armády?

Po skonãení studia jsem byl zafiazen
do 3. ‰kolního pluku v Trenãínû jako
navigátor pluku. Za necelé dva roky
jsem byl rozkazem pfiefiazen ke studiu
na Vojenskou technickou akademii
v Brnû. Po dokonãení studia jsem byl
pfieloÏen na ‰táb 46. bombardovací di-
vize v Pfierovû. Odtud jsem byl zafiazen
na velitelství letectva a protivzdu‰né
obrany v Praze jako inspektor letecké
navigace. V letech 1962-63 jsem stu-
doval postgraduální kurs na letecké
akademii v Moninu, poblíÏ Hvûzdného
mûsteãka âkalovskaja.
■ Zfiejmû po absolvování tohoto kur-
su vás ãekalo pov˘‰ení a vy‰‰í funkce?

Jmenování do vy‰‰ích hodností
a funkcí bylo postupné, kariéru jsem
ukonãil jako zástupce náãelníka spe-
ciálního zabezpeãení letectva - hlavní
navigátor letectva a protivzdu‰né
obrany státu. V tomto období jsem byl
autorem i spoluautorem fiady odbor-
n˘ch publikací.

■ To uÏ mluvíme o druhé polovinû ‰e-
desát˘ch let, která pfiinesla dal‰í po-
litické uvolnûní. Jak se to projevo-
valo v armádû?

Pfiedev‰ím snahou víc prosazovat vo-
jenskou odbornost a omezovat vliv po-
litického aparátu a kádrovákÛ na dûní
v armádû. Tento stfiet byl zvlá‰È patrn˘
u technické zbranû, jako je letectvo
a vyvrcholil v období PraÏského jara.
■ Nakonec byl pfieru‰en vstupem voj-
sk do na‰í zemû v srpnu 1968. Kde
vás tato událost zastihla?

Na velitelství letectva a protivzdu‰-
né obrany státu v Praze. Vzhledem
k mé angaÏovanosti v obrodném pro-
cesu PraÏského jara po nástupu nor-
malizace jsem byl „na fiadû“ a z armá-
dy propu‰tûn.
■ Co va‰emu propu‰tûní pfiedcházelo?

Krátkou dobu, kdy Alexander Dub-
ãek zÛstal ve funkci generálního ta-
jemníka, byl relativní klid. Po jeho od-
chodu se zaãali v armádû hledat

kontrarevolucionáfii a moc opût pfie-
vzali pracovníci politického aparátu
a kádrováci. Stejnû jako tisíce kolegÛ
jsem byl pfiedvolán pfied provûrkovou
komisi, postupnû zbaven funkce a pro-
pu‰tûn z armády. 

■ Kdo byli ãlenové tûchto komisí?
BohuÏel byli to i nûktefií moji známí

- lidé, ktefií se chtûli v armádû udrÏet,
a proto své dfiívûj‰í názory odvolali. Tím
se stali podle tehdej‰í terminologie
jen pom˘len˘mi. 
■ Vy jsem nemûl snahu se pfiizpÛso-
bit nov˘m politick˘m pomûrÛm?

Tuto moÏnost jsem mûl, kdybych
své „omyly“ odvolal. Vstup vojsk jsem
i nadále povaÏoval za okupaci a odmí-
tal jsem naprosto neodborné zásahy

nekompetentních osob do ãinnosti le-
tectva. VÏdyÈ za toto neodborné vmû-
‰ování se platilo daní nejvy‰‰í, lidsk˘-
mi Ïivoty. Jako odborn˘ náãelník,
kter˘ mûl podfiízené v leteck˘ch útva-

rech po celé republice, jsem dostal
pfiíkaz oznaãit ãást podfiízen˘ch jako
politicky nespolehlivé „kontrarevolu-
cionáfie“ a podepsat takové hodnoce-
ní. To jsem pochopitelnû neudûlal.
V nûkolika dnech jsem byl zbaven

MÛj osud nebyl v˘jimeãn˘, vzpomíná b˘val˘ letec Bfietislav Cagá‰ek

Pfii plnûní úkolÛ na Baltu – drÏitel ceny druh˘ zleva

„KaÏdé ocenûní má svou historii“, vzpomí-
ná pan Bfietislav Cagá‰ek

Rozhovor s Bfietislavem Cagá‰kem, drÏitelem Ceny mûsta Pfierova - Medaile J. A. Komenského

Sedmdesátá léta minulého století jsou v na‰í zemi naz˘vá-
na obdobím normalizace. V dÛsledku Husákova vedení museli
tisíce lidí v této dobû opustit své povolání. DÛvodem byla ne-
spokojenost s pomûry ve státû, uplatÀování neomylnosti jedné
strany a odpor ke vstupu vojsk Var‰avské smlouvy do âesko-
slovenska v srpnu 1968. Zvlá‰È silnû tento proces probíhal v ar-
mádû. Doslova k lopatû musela odejít fiada vojákÛ z povolání
s vysoko‰kolsk˘m diplomem a znalostmi cizích jazykÛ.
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Kalendárium
1. 5. 1945 - pfied 60 lety vypuklo v Pfie-
rovû povstání obyvatelstva proti nû-
meck˘m okupantÛm. Bylo potlaãeno
a 21 PfierovanÛ zastfieleno 2. 5. na
stfielnici v Olomouci-Lazcích.

8. 5. 1855 - pfied 150
lety se narodil v Ne-
mojanech na Vy‰kov-
sku Jan Adamec,
ing., profesor, od ro-
ku 1891 fieditel Zem-

ské vy‰‰í hospodáfiské ‰koly v Pfierovû,
ãestn˘ obãan mûsta Pfierova. Zemfiel
17. 10. 1925 v Pfierovû.

8. 5. 1945 - pfied 60 lety byl Pfierov
osvobozen Rudou armádou.

16. 5. 1895 - pfied 110 lety se narodil
v âerhovicích Jan Machovec, profe-
sor dûjepisu na pfierovském gymnáziu,
publikoval v ãasopise Haná, psal bás-
nû. Za úãast v pfierovském povstání
popraven dne 2. 5. 1945 v Olomouci-
-Lazcích.

17. 5. 1960 - pfied 45 lety zemfiel
v Pfierovû Rudolf Van˘sek, uãitel, vlas-
tivûdn˘ a muzejní pracovník, kome-
niolog, dramatik, reÏisér, literární
a v˘tvarn˘ kritik. Napsal nûkolik diva-
delních her, knih, fiadu ãlánkÛ, poví-
dek a umûleck˘ch kritik. Narodil se
20. 4. 1879 ve Velkém T˘nci.

25. 5. 1870 - pfied 135 lety se narodil
v Citovû u Pfierova Antonín BeÀa, od
r. 1890 ãlen pfierovského Sokola (po-
zdûji ãlen v˘boru a náãelník jednoty),
fieditel nemocenské pokladny v Pfie-
rovû. Zemfiel 3. 12. 1941 v Pfierovû.

26. 5. 1910 - pfied 95
lety se narodil v Pfie-
rovû Oldfiich Mikulá-
‰ek, básník, publicis-
ta, ve tfiicát˘ch letech
minulého století re-

daktor pfierovského Obzoru, pak Lido-
v˘ch novin v Brnû. Redaktorské práci
se vûnoval i po skonãení 2. svûtové vál-
ky. Napsal mnoho básní, které vy‰ly
v ãasopisech i v samostatn˘ch sbír-
kách. Zemfiel 13. 7. 1985 v Brnû.

27. 5. 1890 - pfied 115 lety se narodil
v Pfierovû Jindfiich Hrbáãek, JUDr.,
uãitel mû‰Èanské ‰koly v Pfierovû,
okresní ‰kolní inspektor, hudebník,
skladatel a dirigent, redaktor a vyda-
vatel. Zemfiel 13. 9. 1964 v Pfierovû.

29. 5. 1895 - pfied 110 lety se narodil
v Horních Louãkách, okres Îìár n. S.,
Hynek Kokojan, armádní dÛstojník,
podplukovník ãsl. armády in memori-
am, jedna z obûti fa‰istického teroru
po potlaãení pfierovského povstání.
Byl zastfielen 2. 5. 1945 v Olomouci-
-Lazcích.

Pfierov v kvûtnu pfied 60 lety
„Lidiãky, máme svobodu!“, volala

Matylda Dokládalová, cviãitelka a kraj-
ská náãelnice Dûlnické tûlocviãné jed-
noty, a vyvûsila do okna ãeskosloven-
skou vlajku. Byl 1. máj roku 1945. 

Ulicemi Pfierova prolétla zpráva
o kapitulaci Nûmecka. Rozradostnûní
obãané se shlukovali na Dolním ná-
mûstí a rozdávali si ãeskoslovenské
praporky. Také na domech se zaãaly
objevovat prapory, na radnici zavlála
ãeskoslovenská vlajka spoleãnû se so-
vûtskou. Lidé strhávali ze ‰títÛ domÛ
nûmecké firemní nápisy, odnûkud za-
znívala ãeskoslovenská hymna. V‰ich-
ni cítili nesmírnou radost. Ohromné
nad‰ení z konce války se mísilo s ros-
toucí iniciativou mnoh˘ch pfierovsk˘ch
obãanÛ. Ti nejkuráÏnûj‰í zaãali od-
zbrojovat nûmecké a maìarské vojáky.
I oni totiÏ uvûfiili zprávû o kapitulaci
a nekladli odpor. Nûktefií z nich do-
konce sami odhazovali zbranû a Ïáda-
li obyvatelstvo o civilní ‰aty. Ale radost
byla pfiedãasná, zpráva o kapitulaci fa-
‰istického Nûmecka se ukázala b˘t fa-
le‰ná. Do lidí vstoupil vzdor. Nastalo
pozdviÏení, které rázem pfierostlo v Ïi-
velné povstání. Ale blíÏící se sovûtská
armáda v té chvíli byla je‰tû daleko. 

Odzbrojováním získali povstalci vel-
ké mnoÏství zbraní, ukofiistûná auta
a dûla soustfiedili na námûstí. Jeden

vût‰í kanón pfiitáhli mladí lidé dokon-
ce ‰estispfieÏením. Na odstavené nû-
mecké auto nûkdo pohotovû bílou bar-
vou napsal „âSR“. Nûmecké velitelství

bylo situací ve mûstû zaskoãeno. KdyÏ
se ukázalo, Ïe kapitulace ve skuteã-
nosti vyhlá‰ena nebyla, zaãali se Nûm-
ci pfiipravovat na odvetu. Pfiivolali po-
sily z Olomouce a Hole‰ova, provedli
obchvat mûsta a postupovali smûrem
do jeho stfiedu. V ulicích Pfierova se za-
ãalo stfiílet, nejprud‰í boje probíhaly
v Îelátovské a Mo‰tûnské ulici a také

v prostoru nádraÏí. V odpoledních ho-
dinách Nûmci ovládli situaci ve mûstû
a vyhlásili stanné právo. Zaãali zat˘-
kat. Dne 2. kvûtna 21 vybran˘ch lidí

odvezli na stfielnici v Lazcích u Olo-
mouce a popravili. Mezi nimi i Matyl-
du Dokládalovou.

Konec války se ale nezadrÏitelnû
blíÏil. Po t˘dnu, 8. kvûtna 1945, vstou-
pila do mûsta za neobyãejného nad‰e-
ní jeho obyvatel touÏebnû oãekávaná
Rudá armáda. Pfierov byl osvobozen.

·árka Krákorová PajÛrková

Nikdo nebude zapomenut
Leto‰ní 60. v˘roãí ukonãení II. svû-

tové války v Evropû je pfiíleÏitostí
k tomu, abychom si pfiipomnûli jmé-
na tûch pfierovsk˘ch rodákÛ, ktefií
byli v letech 1940 aÏ 1945 pfiíslu‰ní-
ky ãs. leteck˘ch jednotek RAF ve Vel-
ké Britanii, aktivnû se podíleli na
poráÏce nacistického Nûmecka a tím
se zaslouÏili o to, Ïe se âeskosloven-
sko mohlo zafiadit mezi vítûzné státy.

V‰eobecnû známá jsou jména jen
ãtyfi z nich: pilota Josefa Tománka
a palubního radisty Jaroslava Lanãí-
ka, ktefií pfii v˘konu sluÏby zahynuli,
zaslouÏilého letce pilota Bohuslava Ja-
ro‰e, jehoÏ zásluhy ocenilo mûsto Pfie-
rov medailí J. A. Komenského a gene-
rála Karla Janou‰ka, inspektora ãs.
letectva ve Velkého Britanii, ãestného
obãana mûsta Pfierova.

Jména dal‰ích deseti pfierovsk˘ch
rodákÛ, letcÛ, ktefií také nosili pût let
britskou uniformu s ná‰ivkou Czecho-
slovakia a plnili ãestnû svoje povinnos-
ti, jsou známa málo. Tento nedostatek
bychom chtûli aspoÀ ãásteãnû napravit
tím, Ïe uvefiejÀujeme jejich struãn˘ se-
znam. Vedle základních údajÛ obsahu-

je i funkci a ãs. hodnost, se kterou se
vrátili v roce 1945 do vlasti.

• Andrá‰ek Jaroslav - 1912 - leteck˘
mechanik - ‰tábní rotmistr

• âern˘ Gustav - 1917 - leteck˘ me-
chanik- motoráfi - rotmistr

• Grünn Otto - 1897 - poboãník veli-
tele perutû - nadporuãík

• Hrbáãek Franti‰ek MUDr. - 1909 -
lékafi - poruãík

• Kristen Vladimír - 1917 - leteck˘
mechanik - rotmistr

• Lanczik Karel - 1914 - pÛv. navigá-
tor, pfie‰kolen na pilota - kapitán

• ·tûpán Ladislav - 1913 - navigátor -
‰tábní kapitán

• Trucálek Stanislav - 1916 - leteck˘
mechanik pro radiovybavení - rotn˘

• Vindi‰ Franti‰ek DFC (Distinguis-
hed Flying Cross - ZásluÏn˘ leteck˘
kfiíÏ) - 1918 - pilot - podporuãík

• Vokoun Karel - 1913 - navigátor -
kapitán

Pfiíbuzní a i dûti nûkter˘ch z tûch-
to letcÛ Ïijí v Pfierovû nebo v blízkém
okolí i dnes. Redakce by pfiivítala,
kdyby se ozvali oni, pfiípadnû i jejich
známí a kdyby tento ná‰ ãlánek byl
také pobídkou pro okolní obce (Ko-
kory, Bochofi i dal‰í), aby si pfiipo-
mnûly své slavné rodáky.

Josef Voltr, odboãka 22, SL âR Pfierov

(PouÏito údajÛ z publikace: plk VáÀa,
plk Sigmund, pplk Padior „Pfiíslu‰níci
ãs. letectva v RAF“ MO-AVIS Praha 1999) 

ÚdrÏba letounu Spitfire 312 ãs. stíhací pe-
rutû RAF, Velká Británie, rok 1942 – ilus-
traãní snímek z knihy Ladislava Siten-
ského „Z váleãného deníku“
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VáÏení a milí ãtenáfii,
ve dvanáctém kole soutûÏe byl vylosován z tûch,

ktefií správnû odpovûdûli na otázku z dubnového
ãísla Pfierovsk˘ch listÛ, Vlastimil ·igut, Wurmo-
va 20, Pfierov, kterému blahopfiejeme!

V‰em, ktefií se chtûjí zúãastnit soutûÏe, pfiipomí-
náme, Ïe své odpovûdi spoleãnû s adresou zasílejte
vÏdy do 10. dne daného mûsíce na adresu: Redakce
Pfierovské listy, Mûstsk˘ úfiad, námûstí T. G. Masa-
ryka 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 hes-
lo SOUTùÎ. Ze správn˘ch odpovûdí vylosujeme kaÏ-
d˘ mûsíc jednoho v˘herce, kter˘ od nás obdrÏí kniÏ-
ní 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 foto-
grafie z minulé-
ho ãísla zachy-
cuje pfierovskou
mûstskou plo-
várnu. Postavit
plovárnu na pra-

vém bfiehu Beãvy se rozhodla mûstská rada na po-
ãátku roku 1900. Stavbu betonové vodní nádrÏe
provedla firma HrÛza a Rosenberk z Olomouce, ka-
biny vybudoval stavitel A. Mrkviãka z Pfierova. Ná-
drÏ mûla 14 m ‰ífiky a 40 m délky a byla na obou
koncích zaokrouhlena. Náklady na její zfiízení ãi-
nily 15.000 Kã. Pro vefiejnost mûsto plovárnu otev-
fielo 2. srpna 1900. V pozdûj‰ích letech do‰lo nû-
kolikrát k jejímu rekonstruování a k roz‰ífiení
betonové nádrÏe. âil˘ provoz si vyÏádal také v˘-
stavbu nov˘ch kabin. V 80. letech 20. století mûs-
to plovárnu zlikvidovalo.

SoutûÏ Poznáte, co je na fotografii?

Dne‰ní úkol zní: Poznáte ze snímku z poãátku
20. století, o jakou sochu jde?

Lidsk˘ Ïivot b˘vá pfiirovnáván
k cestû. Ti, kdo po ní jdou s písní na
rtech ãi se vztahem k umûní v du‰i, vi-
dí okolní svût urãitû hezãí a veselej‰í.
Takov˘ pocit proÏívám, kdyÏ jsem pfií-
tomen na absolventském koncertû,
vernisáÏi nebo baletním pfiedstavení
ÏákÛ na‰í ‰koly, ktefií po sedmi, pfií-
padnû jedenácti letech konãí studium.

Vydávají se na dal‰í Ïivotní cestu.
Nûktefií se pouze ohlédnou a obãas se
vrátí na dobfie známá místa jako po-
sluchaãi, diváci, pfiípadnû rodiãe dal-
‰ích nadûjí hudebního, v˘tvarného
a taneãního kum‰tu. Nûktefií za-
znamenají pouze urãité pozastavení
a pokraãují na amatérské, nezfiídka
i profesionální úrovni dále. Snahou
a pfiáním jejich pedagogÛ je fakt, aby
tato cesta nikdy neskonãila...

Nejinak tomu bude v roce leto‰ním,
kdy témûfi stovka absolventÛ pfiedsta-
ví vefiejnosti svoje interpretaãní, v˘-
tvarné a taneãní umûní na vystoupe-
ních v Pfierovû, Brodku a Tovaãovû.

Hudební obor absolvuje vefiejnû
pfiípadnû pfied komisí 56 ÏákÛ. Vût‰ina
z nich zakonãí studium absolventsk˘m

koncertem nebo besídkou. Pfierovany
zvu jménem tûchto ÏákÛ, pedagogÛ
a vedení ‰koly na koncerty ve dnech
11. a 19. kvûtna a 2. ãervna. Besídky

jsme naãasovali na 27. dubna, 3. a 18.
kvûtna. Akce probûhnou v koncertním
sále ‰koly vÏdy v 18 hodin.

V˘tvarn˘ obor se pfiedstaví vefiej-
nosti na vernisáÏi rovnûÏ v koncertním

sále ‰koly 26. kvûtna v 17 hodin. Plo‰né
absolventské práce zaplní vefiejné pro-
story hlavní budovy a sál v˘tvarného
oboru v Máchovû ulici 10. Ze tfiíd uãite-

lÛ Slavomíry Foretové, Svûtlany La‰á-
kové a Ladislava âasty vás zajisté za-
ujmou práce 24 absolventÛ.

Patnáct absolventek taneãního
oboru dominovalo 21. dubna na ba-

letním pfiedstavení celého oddûlení
v Mûstském domû v Pfierovû. V choreo-
grafii a reÏii uãitele Jaroslava Gajzba-
chera uvedly balet Petra Iljiãe âaj-
kovského Louskáãek. Dopolední pfied-
stavení zhlédly rovnûÏ stovky dûtí
z pfierovsk˘ch základních ‰kol.

Závûrem pouze jedinou vûtu. Po-
máhejme jim na dal‰í cestû zájmem,
podporou a potleskem.
Bohumil Kratochvíl, zástupce fieditele 

Na ZU· B. Kozánka letos absolvuje témûfi stovka ÏákÛ

Absolventi ve ‰kolním roce 2003/2004

Kulturní spolek ACADEMIC pofiádá
v pátek 20. kvûtna v 19 hodin ve vel-
kém sále Klubu Teplo na Horním
námûstí pro pfiíznivce starého jazzu
moravsk˘ minifestival Poznáte leh-
ce ná‰ rytmus. Pfii setkání s hud-
bou 20. aÏ 40. let bude prezentován
bigbandov˘ swing: ALFA BAND
(Fulnek), klasick˘ jazz: OLD TIME
JAZZBAND (Velké Losiny), hot jazz:
ACADEMIC JAZZ BAND - Pfierov.
Pfiedprodej vstupenek a informace
v Mûstském informaãním centru,
Kratochvílova 14 - Velká pasáÏ.

POZVÁNKA NA JAZZ

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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Po startu 133 mal˘ch závodníkÛ pfii loÀském LAGUNA BIKER

Ohlédnutí za v˘znamn˘mi vojensk˘mi akcemi

Pozvánka na cyklistické závody

Ve dnech 4. aÏ 15. dubna probûh-
lo na bochofiském leti‰ti u Pfierova
nejvût‰í leto‰ní armádní letecké cvi-
ãení s názvem Létající nosoroÏec
2005. ManévrÛ se zúãastnilo na pût
set ãesk˘ch a britsk˘ch vojákÛ, ktefií
létali na více neÏ dvaceti letadlech

a helikoptérách. Cviãení probûhlo nad
územím tfií krajÛ, pfiedev‰ím nad vo-
jensk˘m v˘cvikov˘m prostorem Liba-
vá. Do leteck˘ch manévrÛ se zapojily
ãeské jednotky z Pfierova, Námû‰tû
nad Oslavou a âáslavi.

·af

Dne 8. dubna se na pfierovském ná-
mûstí T. G. Masaryka uskuteãnil slav-
nostní nástup 1. vrtulníkové
jednotky kontingentu AâR pfied
odletem do mise EUFOR na úze-
mí Bosny a Hercegoviny. Vrtulníková
jednotka je postavena z 23 pfiíslu‰níkÛ
základny vrtulníkového letectva v Pfie-
rovû a na letecké základnû v Tuzle bude
souãástí vrtulníkové jednotky spoleãnû
s belgick˘mi a fieck˘mi vojáky. Jejich

hlavním úkolem bude zejména pfiepra-
va osob a materiálu po celém území
Bosny a Hercegoviny a také Chorvatska.
Mise bude trvat ãtyfii mûsíce.

Slavnostního nástupu se zúãastnil
mimo jiné i ministr obrany âeské re-
publiky Karel Kühnl, poslanci Evrop-
ského parlamentu a Poslanecké snû-
movny Parlamentu âeské republiky,
generálové Armády âeské republiky
a Velké Británie. ·af

Do popfiedí pozornosti PfierovanÛ se v dubnu dostaly dvû v˘-
znamné vojenské akce. Tou první bylo cviãení s názvem Létají-
cí nosoroÏec a druhou slavnostní nástup 1. vrtulníkové jednot-
ky pfied odletem do mise EUFOR. AlespoÀ struãn˘m textem
a obrazem se k nim vracíme.

Foto Jan âep

Britsk˘ Harrier mezi vrtulníky pfierovské vrtulníkové základny

AUTHOR ·ELA
MARATHON 2005

JiÏ po‰esté pfiivítá Helf‰t˘n více
neÏ tisíc cyklistÛ na AUTHOR ·ELA
MARATHONU horsk˘ch kol, kter˘
startuje 7. kvûtna v T˘nû nad Beã-
vou. TraÈ závodu vede terény Morav-
ské brány a mûfií 88 km s pfiev˘‰ením
1900 metrÛ. Pro diváky je pfiipraven
doprovodn˘ program v podobû lekcí
spinningu zdarma, exhibicí Freestyle
Madness na U rampû a veãerních kon-
certÛ skupin D.U.B. a November 2nd.

LAGUNA BIKER 2005
V nedûli 22. kvûtna pofiádá pfie-

rovsk˘ ·ELA SPORT jiÏ 4. roãník
cyklistického závodu pro dûti LA-
GUNA BIKER. Tradiãním centrem

závodu bude zahradní restaurace ved-
le Kabelové televize. Tratû závodu jsou
pfiizpÛsobeny v‰em vûkov˘m katego-
riím a mûfií od 500 metrÛ do 14 km.
Nejmen‰í úãastníci jedou krátk˘ okruh
v blízkosti startu a cíle. Dûti 1. stupnû
Z· jedou jeden okruh, kter˘ bude dlou-
h˘ 7 km, ostatní 2 okruhy v délce 14
km. Start prvních kategorií je ve 14 ho-
din, vyhlá‰ení vítûzÛ se bude konat
v 16.45 hodin. Startovné se neplatí, pro
kaÏdého je pfiipraven v cíli mal˘ dárek.
Podmínkami startu je kolo v dobrém
technickém stavu a bezpeãnostní pfiil-
ba na hlavû kaÏdého úãastníka. Pfiíjem
pfiihlá‰ek je do 30 minut pfied startem
kaÏdé kategorie.

Podrobnûj‰í informace o akcích
naleznete na www.selasport.cz.

Na základû zku‰eností z jin˘ch mûst vyhla‰uje
mûsto první ‚amnestii‘ pro dluÏníky na nájemném
a sluÏbách spojen˘ch s nájmem bytÛ.

Zastupitelstvo mûsta Pfierova na svém dubnovém
zasedání schválilo podmínky pro plo‰né, jednorá-
zové a v˘jimeãné prominutí poplatku z prodlení
k pohledávkám (dluhÛm) na nájemném z bytu
a sluÏbách spojen˘ch s uÏíváním bytu vãetnû ne-
doplatkÛ z vyúãtování sluÏeb. Toto prominutí se bu-
de t˘kat v‰ech dluÏníkÛ, ktefií do 30. záfií 2005
uhradí ve‰ker˘ dluh na nájemném z bytu a sluÏ-
bách spojen˘ch s nájmem bytu vãetnû vyúãtování

sluÏeb a nevznikne jim dal‰í dluh. VyuÏijte mûstem
nabízenou moÏnost, neboÈ v fiadû pfiípadÛ pfiesa-
huje poplatek z prodlení za vá‰ dluh nûkolikaná-
sobnû dluÏnou ãástku a do doby uhrazení dluhu
stále narÛstá o 2,5  promile dennû. Tímto je vám
dána jedineãná moÏnost vyrovnat své závazky vÛãi
mûstu a pfiedejít tak dal‰ímu narÛstajícímu fi-
nanãnímu postihu.

Podrobné informace pro tyto dluÏníky vãetnû
závazn˘ch podmínek, které obdrÏí dluÏníci do
sv˘ch schránek, otiskneme v plném znûní v pfií‰tím
ãísle Pfierovsk˘ch listÛ.

Upozornûní pro dluÏníky na nájemném Mûsto Pfierov, zastoupené Domovní správou
mûsta Pfierova, nabízí k prodeji formou v˘bûro-
vého fiízení - aukce neobsazené byty do vlastnictví
dle zák. ã. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytÛ v plat-
ném znûní. V˘bûrové fiízení - aukce se usku-
teãní v pondûlí dne 23. kvûtna 2005 ve 14
hodin v KLUBU TEPLA, a.s. na Horním ná-
mûstí ã. 9.

BliÏ‰í informace budou zvefiejnûny v inzertní
ãásti Nového Pfierovska 29. 4. a 6. 5. 2005, na
úfiedních deskách Mûstského úfiadu Pfierov, Kra-
tochvílova ul., na infotextu Kabelové televize, a.s.,
v informaãní skfiíÀce Domovní správy mûsta Pfie-
rova, Blahoslavova ã. 3 a na telefonu 581 290 236.
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Draãí lodû u nás na BeãvûV minulém roãníku âeského pohá-
ru dosáhli Pfierované na bronzov˘ stu-
pínek v koneãném hodnocení âeského
poháru. Domácí vodáckou vefiejnost
pfiekvapili zejména sv˘m pfiedstave-
ním na Velké cenû Sparty pofiádaném
na sklonku loÀského záfií, kde si suve-
rénním zpÛsobem zajistili stfiíbrné
medaile. Tento úspûch také vynesl
pfierovskému Martinu Pl‰kovi nomi-
naci do „draãí“ reprezentaãní posád-
ky, která dosáhla bronzového hat tric-
ku a zlaté medaile na mistrovství svûta
v âínû. Kapitána DragonÛ Martina
Prchala jsme v krátkém rozhovoru po-
Ïádali, aby ãtenáfiÛm pfiedstavil draãí
lodû a nadcházející festival.
Martine, mÛÏe‰ nám povûdût, proã
ten exotick˘ název draãí lodû?

Draãí lodû se pojí s dávnou ãínskou
tradicí oslavující Draka - Boha vod.
Z rituálu se postupnû vyvinul vodní
sport, kter˘ se v posledních letech
rychlostí laviny ‰ífií po celém svûtû.
Obrovské popularity dosahuje zejmé-
na u na‰ich západních sousedÛ v Nû-
mecku. Na 250ti kilogramov˘ch ar-
chaicky vyhlíÏejících kolosech s reliéfy
draãích hlav soutûÏí dvaadvacetiãlen-
né posádky - po deseti pádlujících na
kaÏdé stranû lodû, bubeník a kormi-
delník. Na rozdíl od mnoha sportov-
ních odvûtví spolu bûÏnû závodí i smí-
‰ené posádky Ïen a muÏÛ, coÏ je‰tû
zvy‰uje atraktivitu tohoto sportu. K je-
ho oblibû taky pfiispívá jeden prost˘
fakt - posádku tvofií 22 lidí, coÏ jsou
dvû fotbalová muÏstva, tedy pofiádn˘
t˘m. Tolik lidí spolu musí nûjak komu-
nikovat a vytváfií se tak kolektivní
duch. 

Co v‰echno pfiedcházelo zaloÏení
klubu DragonÛ?

Na sv˘ch stáÏích v Nûmecku jsem se
zúãastnil nûkolika takov˘ch závodÛ
a napadlo mû, Ïe by se tento sport pfií-

buzn˘ kanoistice, kterou jsem provo-
zoval, uchytil i v Pfierovû. Na jafie loÀ-
ského roku jsem s touto my‰lenkou
nûkteré kanoisty oslovil a zaãalo sklá-
dání posádky. Nakonec se v ní se‰li do-
posud aktivní závodníci, „zaslouÏilí ve-
teráni“ i pÛvabné kajakáfiky. V té dobû
uÏ nebyly draãí lodû v âeské republi-
ce Ïádnou neznámou, zrovna se roz-
jíÏdûl âesk˘ pohár. Rozhodli jsme se
zkusit v nûm ‰tûstí a od druhého zá-

vodu se z nás stali pravidelní poháro-
ví úãastníci. Za tím úãelem jsme zalo-
Ïili i sportovní klub Moravian Dragons,
v jehoÏ barvách hájíme ãest svoji
i mûsta Pfierova.

Kde se vzala my‰lenka uspofiádat
festival?

V srpnu 2004 jsme si obohatili tu-
zemské závody o v˘let do zahraniãí
a vydali se do Hamburku, kde jsme pfii
svém mezinárodním debutu dosáhli
na bronzové medaile. Tam nás uchvá-
tila skvûlá pfiátelská atmosféra
a spousty divákÛ. Napadlo nás, Ïe by-
chom se mohli o radosti, které draãí
soutûÏe pfiiná‰í, podûlit i s nej‰ir‰í ve-

Poslední kvûtnov˘ víkend se uskuteãní v na‰em mûstû závod
seriálu âEZ âeského poháru draãích lodí pofiádaného âeskou
asociací draãích lodí, se kter˘m pfierov‰tí Dragoni spojili pre-
miérov˘ 1. roãník Pfierovského festivalu draãích lodí.

fiejností a umoÏnit jim také se aktivnû
zúãastnit a zazávodit si.
âtenáfie bude pochopitelnû zajímat
program festivalu.

Kromû samotn˘ch závodÛ amatérÛ
z fiad vefiejnosti, které tvofií základ ce-
lého podniku, se divákÛm pfiedstaví
úãastníci âEZ âeského poháru dra-
ãích lodí v prestiÏním mûfiení sil o po-
hárové body. Diváci uvidí reprezen-
tanty, ktefií dosáhli uÏ nejednoho
evropského i svûtového primátu. Ama-
térské posádky soutûÏící pod hlaviã-

kami firem se utkají o „firemní“ pohár.
Volnû vytvofiené posádky pak budou
usilovat o zisk poháru starosty Pfiero-
va. Bûhem celého víkendu bude pro
diváky zaji‰tûno obãerstvení. Po skon-
ãení soutûÏního programu probûhne
slavnostní vyhlá‰ení vítûzÛ. O uvádûní
celé akce se postarají moderátofii re-
gionálního rádia. Více se mÛÏete do-
zvûdût na www.moraviandragons.cz.

Eva ·afránková

Mezinárodní regata v Hamburku v srpnu 2004

âleny jezdeckého oddílu, kter˘ má
sídlo v areálu zemûdûlské ‰koly na
Osmeku, jsou nejenom Ïáci této
stfiední ‰koly, ale oddíl mají moÏnost
nav‰tûvovat podle zájmu dûti a mla-
dí lidé z celého mûsta.

„Vedení jezdeckého oddílu umoÏ-
Àuje sv˘m ãlenÛm seznámit se s cho-
vem, o‰etfiováním a v˘cvikem koní
a samozfiejmû zaji‰Èuje i v˘cvik v jíz-
dû na koni. Oddíl je zamûfien˘ na jez-
deck˘ sport, jeho ãlenové se pfiipra-
vují na pfiekáÏkové soutûÏe a na
soutûÏe v ovládání konû. Dále jezdec-
k˘ oddíl nabízí zájemcÛm i ustájení
koní,“ vyjmenoval aktivity tohoto jez-
deckého oddílu jeden z jeho trenérÛ
Zdenûk Danûk.

„Pro zaji‰tûní kvalitního v˘cviku
je zde ustájeno celkem devût koní. Ve-
dení jezdeckého oddílu se v leto‰ním
roce podafiilo navázat spolupráci
s trenéry akreditovaného Sportovní-
ho centra mládeÏe ve Fren‰tátû pod

Radho‰tûm. Na‰i jezdci se zúãastnili
tfií víkendov˘ch soustfiedûní za úãas-
ti trenéra juniorské reprezentace âR.

V této spolupráci chceme pokraãovat
i v zimním období, neboÈ jako jedni
z mála v celém regionu vlastníme ha-

lu pro zimní pfiípravu,“ sdûlil Zdenûk
Danûk.

„V závûru mûsíce 28. kvûtna po-
fiádáme v areálu Stfiední zemûdûl-
ské ‰koly v Pfierovû mezinárodní
jezdecké závody PARAGAN CUP.
Podafiilo se nám získat v˘znamného
generálního sponzora, kter˘m je v˘-
robce vozíkÛ a automobilÛ pro pfie-
voz koní firma PARAGAN s.r.o. Pro
tyto závody máme pfiislíbenu i úãast
jezdcÛ ze Slovenské republiky. Sou-
ãástí závodÛ budou stejnû jako loni
i soutûÏe pro dûti, pfiipraveno bude
bohaté obãerstvení. Atraktivní podí-
vanou budou i ukázky krásného jeÏ-
dûní,“ informoval Zdenûk Danûk.

„Dal‰í akcí, která se uskuteãní
o den pozdûji 29. kvûtna, je Den koní.
V‰em zájemcÛm budou otevfieny stá-
je s moÏností seznámit se blíÏe s ãin-
ností jezdeckého oddílu,“ zve na nej-
bliÏ‰í v˘znamné akce Zdenûk Danûk. 

·af

Pfierovsk˘ jezdeck˘ oddíl pofiádá jezdecké závody PARAGAN CUP

Pfiedávání poháru vítûzi loÀsk˘ch závodÛ jezdci P. Eimovi na koni Cassilius z JK
ZH Tlumaãov fieditelem SZe· Pfierov Ing. F. Hork˘m a starostou mûsta J. Valouchem.
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1990 - 2005

Vážení zákazníci,
děkujeme vám za důvěru,
kterou nám již 15 let projevujete.

STAVEBNINY FORMEL, Přerov - Lověšice, telefon: 581 204 222
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Komunistická strana âech a Moravy - Mûstsk˘ v˘bor v Pfierovû
Vás zve na

Vefiejné shromáÏdûní
obãanÛ k oslavám
v rámci oslav 60. v˘roãí
osvobození âeskoslovenska
1. kvûtna 2005 od 9 do 14 hodin

na Horním námûstí v Pfierovû
Program - zahájení - poslanec Parlamentu âR Ladislav MLâÁK

- beseda s poslancem Parlamentu âR Ladislavem
MLâÁKEM a ãleny mûstského zastupitelstva

- soutûÏe a hry pro dûti - tombola a bohaté obãerstvení
- kulturní program: folklorní soubor HANÁ, dechová

hudba P¤EROVSKÁ JEDENÁCTKA, Bufiinky a Beru‰ky
Petra Dude‰ka, romská kapela GIPSY IMPERIO

Pietní akt k 60. v˘roãí vítûzství nad fa‰ismem,
60. v˘roãí Pfierovského povstání
a osvobození mûsta Pfierova
8. kvûtna 2005 - 9.15 aÏ 11.00 hodin
Kladení vûncÛ ve spoleãné delegaci mûsta Pfierova
a armády âR na pietních místech:
9.15 - pomník ãs. letcÛ a gen. Janou‰ka (ulice gen. Janou‰ka)
10.15 - pomník sovûtské armády - ulice Îelátovská
11.00 - pomník Pfierovského povstání - mûstsk˘ hfibitov

1. MÁJE

VáÏení spoluobãané,

místní organizace âSSD
Vás srdeãnû zve

PROGRAM

9 hodin PoloÏení kytice kvûtÛ
u pamûtní desky sociální demokracie
u budovy EMOS na ·ífiavû

Tû‰íme se na setkání s Vámi a vûfiíme, Ïe vyuÏijete nabídky sluÏeb

a obãerstvení v provozovnách na tomto námûstí.
MO âSSD Pfierov

9.30 - 11.30 Vystoupení dûtsk˘ch zájmov˘ch útvarÛ
Oddíl moderní gymnastiky

Taneãní ‰kola HIT

ZU· Bedfiicha Kozánka - pûvecké
a keyboardové oddûlení

na Îerotínovo námûstí
v Pfierovû

1. kvûtna
2005
PRVOMÁJOVÁ
VESELICE
PRVOMÁJOVÁ
VESELICE

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

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

➞

PNEUSERVIS OBNOVA KOP

JARNÍ AKCE

SLEVA 15-20 % + AUTOLÉKÁRNIâKA NEBO AUTOKOSMETIKA ZDARMA
pfii odbûru 4 ks nov˘ch pneu i zahraniãních protektorÛ

SPOLEâNOST ZAB¯VAJÍCÍ SE KOMPLEXNÍMI SLUÎBAMI
V EKOLOGII HLEDÁ K DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCI

EXTERNÍHO EKOLOGA SE ZNALOSTÍ REGIONU P¤EROVSKA

Kontakt: 545 216 125, 736 624 947

Harmonogram blokového čištění pro rok 2005
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA

27. 4. 2005 Kopaniny, Brabansko + parkoviště na rohu
Sokolská - Kopaniny

4. 5. 2005 ulice Havlíčkova a Kramářova

11. 5. 2005 ulice Kainarova, parkoviště za Přerovankou,
parkoviště za Komunou

18. 5. 2005 ulice Pod Skalkou včetně parkovišť
25. 5. 2005 ulice Hranická, včetně parkovišť, ulice Sportovní

Dle OZV č. 4/98 o čistotě ve městě Přerově budou v uvedených lokali-
tách rozmístěny přenosné dopravní značky 5 dní před termínem bloko-
vého čištění.
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1. 5. • na kole: Pfierov - Chropynû -
KromûfiíÏ - Zdounky - Bunã - Brdo -
Kostelany - KromûfiíÏ - ¤íkovice - Pfie-
rov - 90 km, odj. kino Hvûzda 8.30 hodin
4. 5. • Staré Mûsto u UH - Modrá - Ve-
lehrad - 10 ãi 16 km, odj. vlak 9.24 hodin
11. 5. • Hranice - Lhotka - BoÀkov - Kun-
zov - Hranice - 17 km, odj. vlak 8.06 hodin
14. 5. • na kole: Pfierov - Hole‰ov - Ha-
dovna - Rusava - Bystfiice p.H. - Pfierov
- 65 km, odj. kino Hvûzda 8.30 hodin
18. 5. • KromûfiíÏ - prohlídka památek
mûsta - odj. vlak 8.10 hodin
21. 5. • Krásensko - Kojál - Senetáfiov
- Ruprechtov - Vy‰kov - 25 km, odj.vlak
6.00 hodin
21. 5. • na kole: Pfierov - Brodek - Gry-
gov - Bystrovany - Velká Bystfiice - Tr-
‰ice - Pfierov - 60 km, odj. kino Hvûzda
8.30 hodin

O
sm

is
m

ûr
ka

Vyškrtávané výrazy:

KVĚTINOVÁ OSMISMĚRKA
Po vyškrtání všech výrazů přečtete tajenku po řádcích z nevyškrtaných písmen.

TAJENKA OSMISMĚRKY: Májová kapka platí nad dukát

BĚLOLIST
BEZ
BIKA
BLÍN
BOJÍNEK
BRČÁL

CESMÍN
CINIE
DURMAN
HOJNÍK
HRÁCH
CHEJR

CHRPA
JIŘINA
JUKA
KALA
KANA
KOSATEC

LEN
MECH
MIMÓZA
MOCHNA
NAHÁČ
NETÍK

PETRKLÍČ
PROTĚŽ
RDEST
ROUTA
TRÝZEL
VŘES

KLUB âESK¯CH TURISTÒ
odbor SK Pfierov - pû‰í turistika
kontakt: Vl. Wnuk tel. 721 487 988

KLUB âESK¯CH TURISTÒ
odbor TJ Spartak Pfierov

kontakt: Jifií ·vec, tel. 608 730 541

1. 5. • První slanûní na Skalném - 14
km; odj. bus 7.00 hodin
7. a 8. 5. • Bfieclav - Valtice - Mikulov
- Hustopeãe - Bfieclav - 50 + 50 km; odj.
vlak 6.05; cyklo
5. aÏ 8. 5. • Suchdol - Tábor; odj. vl. au-
ty pátek 15 hodin; voda
14. 5. • Litovel podél Moravy - Bílá
Lhota - Cholina - 25 km; odj. vlak 7.10
hodin; pû‰í
21. 5. • Ro‰tín - Brdo - Bunã - Otroko-
vice - 25 km; odj. vlak 6.05 hodin; pû‰í
22. 5. • Cviãné lezení pod Helf‰t˘nem;
odj. vl. auty 7 hod.; VHT
26. aÏ 29. 5. • Dunajská cyklostezka

KâT SK P¤EROV
vysokohorská turistika

kontakt: T. Beránek tel. 602 575 673

C M Á A L J CH J N O D Č V V Á R

N E L K I E P E A A Í U M Ř B D

B A S Ř M R Z P I L H I R O E E

K Ě I M O K R Ý K N M Á J M A S

B N L T Í J O R R Ó I Í Č N A T

A R Ě O E N T S Z T N C CH K A N

N Ž Č CH L E B A A E H O J N Í K

P Í R Á P I L E K T M R O U T A

A P L T L Í S N Z A E D Á D K N

A K I B U K Í T E N K C Á CH T A

5. 5. • Drahotu‰e - Rybáfie - Hranice -
12 km, odj. 8.06 hodin
5. 5. • Vysoké Îibfiidovice - Vysoká -
Vlaské - Hanu‰ovice - 15 km, odj. 6.59
7. 5. • zájezd Îìárské vrchy - odj. bus -
V. DláÏka (5.45), Meopta (6.00), nádraÏí
âD (6.10)
12. 5. • Námû‰È n. H. - Velk˘ Kosífi -
Slatinice - 17 km, odjezd 6.03 hodin
12. 5. • Ho‰tejn - Cukrová Bouda -
Dr. Pila - Ho‰tejn - 20 km, odjezd 6.03
14. 5. • Lideãko - Pulãínské skály - Zdû-
chov - Filka - Hovûzí - 20 km, odj. 6.06
19. 5. • Velká Bystfiice - Horizont - Olo-
mouc - 12 km, odjezd 8.02 hodin
19. 5. • (âD St. Mûsto u UH) - Sala‰ -
Bunã - Brdo - Ro‰tín - 14 km, odj. 7.36
21. 5. • Malá Morávka - Karlova Stu-
dánka - Vrbno - 20 km, odj. 7.09
26. 5. • Jakubãovice - Dobe‰ov - Odry
- 12 km, odjezd 8.06 hodin
26. 5. • Vítkov - kolem fieky Moravice
- Hradec n. Mor. - 20 km, odj. 6.06
28. 5. • Pochod Veselsk˘mi lesy - Vese-
líãko - 18 km, odj. 7.06 z Oseka n. B.
28. 5. • Hrádek ve Slezsku - Ostr˘ -
Bystfiice n. Ol‰í - 21 km, odj. 5.00

Pozvánka do cirkusu Ve dnech 27. dubna aÏ 1. kvûtna se pfierovskému publiku pfied-
staví po nûkolikaleté pfiestávce vyplnûné úspû‰n˘m hostováním v zahraniãí Národní cirkus Originál Berousek. Vy-
stoupení se konají v parku Michalovû ve stfiedu, ãtvrtek a pátek (27. - 29. dubna) v 17 hodin, v sobotu a nedûli
(30. dubna a 1. kvûtna) v 15 hodin. Pokladna u cirkusu bude otevfiena dennû od 10 do 12 hodin a od 13 hodin aÏ
do zaãátku pfiedstavení. Pfiedprodej zaji‰Èuje CK Rialto, tel. 581 217 568, CK Souãek, tel. 581 706 050.

Tato pozvánka je zároveÀ kuponem na 10 % slevy ze vstupného���� ����

1. - 10. 7. • Sebuã u Náchoda - Ztracen˘ svût (2400 Kã,
12 aÏ 16 let)
2. - 16. 7. • Rajnochovice - Harry Lotr a vûzeÀ z Alcat-
razu (3270 Kã, 7-13 let)
2. - 16. 7. • SlavÀovice - Mach a ·ebestová mezi piráty
(3290 Kã, 7-14 let)
9. - 23. 7. • Dlouhá fieka u Buchlovic - Pohádková fií‰e
(3450 Kã, 6-14 let)
10. - 24. 7. • Podhradí nad Dyjí - Nezbedná stra‰id˘lka II
(3300 Kã, 7-13 let)
12. - 21. 7. • V. Îibfiidovice - Harry Potter a vûzeÀ z Îib-
fiidovic (2400 Kã, 9-13 let)
16. - 30. 7. • Rajnochovice - âarodûj Merlin (3290 Kã, 8 aÏ
14 let)
23. 7. - 6. 8. • Horní Îleb - Záhady z lulky Sherlocka Hol-
mese (3200 Kã, 7-15 let)
23. 7. - 6. 8. • Dlouhá fieka - Putování ãasem aneb Zrych-
len˘ rok (3470 Kã, 7-14 let)
23. 7. - 6. 8. • SlavÀovice - Piráti z Karibiku (poklad na
LuÏnici) (3400 Kã, 7-12 let)
23. 7. - 12. 8. • Budi‰ov nad Budi‰ovkou - Hvûzdná brá-
na - rozhodující bitva 4150 (10-15 let)
31. 7. - 14. 8. • Podhradí nad Dyjí - Filmové léto Brouka
Pytlíka (3420 Kã, 8-14 let)
1. -13. 8. • Stfiedolesí - Za slávu ¤íma (3100 Kã, 7-14 let)
6. - 20. 8. • Rajnochovice - Kouzelná skfiíÀka ãarodûje
z Bradavic (3250 Kã, 7-14 let)
6. - 20. 8. • SlavÀovice - Tajemství Eragona (3300 Kã, 10 aÏ
15 let) 
6. - 20. 8. • Jesenn˘ (âesk˘ ráj) - Velká jízda (3400 Kã,
9 aÏ 14 let)
13. - 20. 8. • Dlouhá fieka - Kouzla a ãáry kouzelníka
Bumbrlíka (1900 Kã, 6-10 let)
13. - 25. 8. • Stfiedolesí - Bob a Bobek (3080 Kã, 8-14 let)
20. - 31. 8. • Rajnochovice - ·achov  ̆tábor (2000 Kã, 11-16 let)

20. - 31. 8. • Rajnochovice - Levá ofiechová DlaÏka (Sport-
kemp) (2800 Kã, 11-16 let)

Strava: 5 x dennû. Ubytování: chatky - vût‰inou po ãtyfiech;
jen u akce Ztracen˘ svût se spí ve stanech. Doprava (auto-
busem z Pfierova) je zahrnuta v cenû s v˘jimkou táborÛ ve
SlavÀovicích a Jesenném. U tûchto táborÛ je tfieba poãítat
cca 200 Kã navíc. Informace - volejte, pi‰te, podívejte se!
581 219 852, dlazka@dlazka.cz, www.dlazka.cz

Tábory s DlaÏkou pro v‰echny hravé, soutûÏivé a pohodové dûti

ilustraãní foto - archív Duha klub DlaÏka
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MUZEUM KOMENSKÉHO

KOUPÁNÍ VEŘEJNOSTI NA PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 736 580

koupel, zábal, masáž,
perličková masáž

pondělí až pátek 7.00 -18.00

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, skotské 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 zavřeno 12.00 - 20.00 13.00 - 21.00

Pátek zavřeno zavřeno 7.30 - 21.00

Sobota zavřeno zavřeno zavřeno

Neděle zavřeno zavřeno zavřeno

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

HRAD HELF·T¯N
SLUÎBY MùSTA P¤EROVA • KVùTEN 2005

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

e-mail: dlazka@dlazka.cz

27. - 29. 5. • Bambiriáda - podrobnos-
ti v ãlánku na této stránce

VÝJIMKY
21. 5. dětský bazén i 50 m bazén

10.00 - 12.00, 13.30 - 18.00

VÝJIMKY • od 30. 5. sauna zavřena • 30. 5. - 5. 6. masáže, perlička, protiproud, solárium z provozních důvodů zavřeno!

Budova pfierovského zámku
otevírací doba v kvûtnu:

úter˘-pátek 8-17, sobota a nedûle 9-17

do 2. 6. • Kraj, jímÏ táhla válka -
2. svûtová válka
do 1. 5. • Ex libris ze sbírek muzea
do 29. 5. • Kreslen˘ humor Lubomí-
ra Dostála
do 26. 6. • UÏité umûní ze sbírek muzea
8. 5. • Den otevfien˘ch dvefií - vstup
zdarma, 9-17 hodin -  10.00 hodin ver-
nisáÏ v˘stavy obrazÛ Jana Chmelafie;
10.30 hod. koncert smí‰eného pûvec-
kého sboru Vokál; 14.00 hod. „Divadlo
nad kinem“ Horní Mo‰tûnice - diva-
delní vystoupení 
do 31. 7. • Jan Chmelafi: Obrazy -
vernisáÏ 8. 5. na Den otevfien˘ch dvefií

Ornitologická stanice
otevírací doba v kvûtnu: pondûlí aÏ pátek

8-16 hodin, sobota a nedûle 9-17 hodin

stálá expozice - Ptáci âeské republiky
1. 5. • Vítání ptaãího zpûvu
8. 5. • Den otevfien˘ch dvefií - vstup
zdarma, otevfieno 9-17 hodin

1. - 31. 5. • Blízká setkání - v˘stava
exkluzivních makrofotografií hmyzu
pfierovsk˘ch autorÛ Jifiího Klváãka
a Vlastimila Mihala. Pro velk˘ zájem
v˘stava prodlouÏena do 31. kvûtna!

6. 5. od 15 hod. • Malování na hedvábí 
14. 5. od 8 hod. • âlovûãe, nezlob se

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

Uzávûrka pfií‰tího ãísla je
v pondûlí 16. kvûtna 2005

Taneãní ‰kola pofiádá v sobotu
21. kvûtna velkou taneãní akademii,
kterou oslaví své 10. narozeniny. Koná
se v Klubu Teplo Pfierov v 17.30 hodin.
Pfiedprodej vstupenek - prodejna IVA,
pletená móda, ul. Komenského.

TANEâNÍ AKADEMIE

Místní organizace Svazu tûlesnû po-
stiÏen˘ch Pfierov zve na neprodejní
v˘stavu fiezbáfisk˘ch prací ÏákÛ SOU
a OU Tovaãov v oborech umûleck˘
fiezbáfi a truhláfi pro v˘robu nábytku.
V˘stava se bude konat v prostorách In-
foCentra (Pfierovanka) od 25. dubna
do 6. kvûtna vÏdy od 8 do 16 hodin. Ve
dnech 25. 4. a 2. 5. (od 8 do 14.30 ho-
din) budou pfiedvádût Ïáci SOU a OU
své fiezbáfiské a truhláfiské dovednosti
pfiímo pfied zraky náv‰tûvníkÛ.

POZVÁNKA NA V¯STAVU

Ve ãtvrtek 12. kvûtna v 16.30 hodin
se uskuteãní beseda s prof. I. ·naj-
darem na téma Kulturní památky
·panûlska. Beseda se koná v Korvín-
ském domû v 16.30 hodin.

KLUB P¤ÁTEL
V¯TVARNÉHO UMùNÍ

Kulturní a sportovní servis

Bambiriáda zve dûti do Michalova
Pod názvem Dny hrav˘ch dûtí pro-

bûhne ve dnech od 27. do 29. kvûtna
v rámci celostátní Bambiriády tato
akce i v Pfierovû. Pro dûti je pfiipra-
vena po cel˘ víkend fiada soutûÏí,
her, ukázek a vystoupení. 

„Jakési pfiedkolo Bambiriády pro-
bûhne uÏ v pátek a bude urãeno dûtem
z matefisk˘ch a základních ‰kol. Celá
akce bude slavnostnû zahájena v so-
botu ve 12 hodin. Pro dûti je pfiipra-
vena fiada zajímav˘ch her a soutûÏí.
Mezi mal˘mi i vût‰ími dûtmi jsou ob-
líbené Kolozávody, pfii kter˘ch závodí
na kolách a kolobûÏkách. Nejmen‰ím
dûtem je urãen Pohád-
kov˘ les. V˘tvarnû na-
dané dûti pfiitáhne
soutûÏ Malujeme svût.

Na nedûli je pfii-
praven závod nároã-
n˘m terénem Finská
stezka. Plno legrace je
ãeká pfii Ringocestû
aneb s koleãkem letem
svûtem. Dûti i jejich
rodiãe budou moci
sledovat ukázky stol-
ních her i fiady spor-
tÛ. Lákadlem pro dûti
bude i plavba na lo-
dích. Zajímavé ukáz-
ky si pro náv‰tûvníky
Bambiriády pfiipra-
vili v sobotu vojáci
a na nedûli pfiedve-
dou svou pfiiprave-
nost hasiãi“, informo-
val nás o akcích pfie-
rovské Bambiriády Ja-

roslav Biolek, jeden z jejích hlavních
organizátorÛ.

„Po oba víkendové dny vyuÏijeme
i malého podia, kde na sobotu je pfii-
praveno hudební vystoupení a rÛzné
soutûÏe. Podobnû tomu bude i v nedû-
li, kdy od 14 hodin program pfiipra-
vily dûti z DDM Atlas. Diváci uvidí ta-
neãní ukázky, aerobik, gymnastické
sestavy, aikido a bfii‰ní tance. Pfii této
pfiíleÏitosti vystoupí i Pfierovsk˘ dût-
sk˘ sbor. Jako doprovodn˘ program je
pfiipraven˘ Den otevfien˘ch dvefií
v Biologické stanici v sobotu od 12 do
18 hodin“, doplnil Jaroslav Biolek.

otevírací doba v kvûtnu:
úter˘ aÏ nedûle 9-18 hodin

1. 5. - 30. 10. • Expozice umûlecké-
ho kováfiství
1. 5. • Malované na skle - muzikál
Divadla Dostavník, od 15 hodin

7. 5. • Author ·ela Marathon 2005 -
maratón horsk˘ch kol

14. 5. • Oldtimerclub Helf‰t˘n - zá-
vod historick˘ch vozidel

17. 5. - 30. 6. • Spolãení pro divadlo
a ‰erm TILIA (10, 12, 14 hodin) -
programy pro ‰koláky

21. 5. • Národní soutûÏ mysliveck˘ch
trubaãÛ - od 10 do 17 hodin

28. a 29. 5. • Kralování na hradû -
speciální vstupné, program pro dûti
i dospûlé, sobota od 10 do 21.45, ne-
dûle 10-18 hodin

MùSTSK¯ DÒM
27. 5. v 19.30 hodin • Veãer s Miro-
slavem Donutilem - zábavn˘ pofiad
Pfiedprodej - vchod z námûstí T. G. Ma-
saryka, pondûlí aÏ pátek 9-18 hodin,
telefon 581 217 596, 581 215 100.

Bambiriáda v roce 2004



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

26. 5. - 1. 6. v 17 hod. a 26. - 31. 5. ve
20 hod. • KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ
(USA, historick˘, titulky, premiéra) Od
reÏiséra filmu Gladiátor... Vyprávûní
o kfiíÏové v˘pravû oãima mladého rytí-
fie Baliana, kter˘ odchází na kraj zná-
mého svûta bojovat za svÛj ideál. Re-
Ïie: R. Scott. Hrají: O. Bloom, E. Green,
J. Irons, L. Neesen.

4. 5. ve 20 hod. • PLECHOV¯ BUBÍ-
NEK (Nûmecko/Francie/Polsko/Jugo-
slávie, drama, titulky) Bizarní freska ,
která je obecn˘m gestem odporu proti
tlakÛm, které na nás vyvíjí spoleã-
nost... ReÏie: V. Schlondorff. Hrají:
M. Adorf, D. Olbrychski, A. Ferréol,
H. Bennet.

11. 5. ve 20 hodin • ÎIVOT A SMRT
PETERA SELLERSE (USA, kome-
die/drama, titulky, premiéra) Nikdy
nedejte na první dojem... Vydejte se
pod reÏií S. Hopkinse a s G. Rushem
v titulní roli na kaleidoskopickou ces-
tu Sellersov˘m Ïivotem.
18. 5. ve 20 hod. • VODKA LEMON
(Francie/Arménie/·v˘carsko/Itálie,
poetická komedie, titulky, premiéra)
Tragikomick˘ pfiíbûh o lidech, ktefií se
uprostfied hmotné i duchovní bídy po-
kou‰ejí pfieÏít a neztratit poslední zbyt-
ky lidské dÛstojnosti. ReÏie: H. Saleem.
Hrají: R. Avinian, L. Sarkissian, I. Fra-
nek.
25. 5. ve 20 hod. • THE COMPANY
(USA, drama, titulky, premiéra) Vitál-
ní, sexy, intimní... Robert Altman na-
vazuje na úspû‰n˘ kultovní snímek
Gosford Park pohledem svûta baletu
tak, jak to dokáÏe jenom on. ReÏie:
R. Altman. Hrají: N. Campbell, M. Mc-
Dowell, J. Franco.

1. 5. v 15 hod. • NA KOMETù (âR,
hran˘/fantastick˘) Trikov˘ a kombino-
van˘ film Karla Zemana na motivy ro-
mánu Julese Vernea.
8. 5. v 15 hodin • PERNÍKOVÁ CHA-
LOUPKA (âR) Pohádkové pásmo pro
nejmen‰í diváky.
15. 5. v 15 hod. • PÒLNOâNÍ P¤Í-
HODA (âR) Pohádkové pásmo pro
nejmen‰í diváky.
22. 5. v 15 hod. • CESTA DO PRA-
VùKU (âR, hran˘/fantastick˘) Neuvû-
fiitelná dobrodruÏství pfii setkání s pra-
vûk˘mi Ïivoãichy.
29. 5. v 15 hod. • VLÁâEK KOLEJÁ-
âEK (âR) Pohádkové pásmo pro nej-
men‰í diváky.

■ A R T K I N O ■

■ B I J Á S E K ■

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

Uzávûrka pfií‰tího ãísla je v pondûlí 16. kvûtna 2005
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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 mûsíci kvûtnu objevíte v Domeã-
ku novou kolekci keramiky z dílny
Studio keramika z Kun‰tátu. Jed-
ná se o tradiãní a stále oblíbenou
bíloreÏnou kameninu, která jiÏ
dlouho zdobí interiery u nás i v za-
hraniãí. ·irok˘ sortiment, typick˘
a vysoce funkãní design této kva-
litní uÏitkové keramiky si získává
stále nové pfiíznivce. Z dal‰ích au-
torÛ keramiky vás potû‰í Prokop

Vesel˘ a Oldfii‰ka Edlerová. Textilní dílna Zdeny Chmelafiové na tento mûsíc jiÏ ta-
ké pfiipravila novou kolekci letních romantick˘ch ubrusÛ a prostírání.

Tfiikrát Jihoãe‰i
Autofii z jiÏních âech se pfiedstaví ve dnech od
9. do 20. kvûtna. Miroslav Drábek - patfií jiÏ
del‰í dobu ke kmenov˘m autorÛm galerie. Je-
ho oleje a kombinované techniky zachycují bi-
zarní svût cirkusu a divadla plného dynamiky
a barev. Ivan Straka - jeho námûty vycházejí
z podobného prostfiedí jako u Miroslava Dráb-
ka, ale jeho zpracování je ponûkud jiné. Obra-
zy pÛsobí klidnûji, rozváÏnûji a nutí diváka k za-
my‰lení nad kaÏd˘m dílem. Autor se pfiedstaví
v Pfierovû poprvé. Ateliér Bambas - je znám˘
sv˘m originálním zpracováním koÏen˘ch kabe-
lek. Jedná se o ojedinûl˘ zpÛsob kombinace
malby a rytí do kÛÏe.

V kvûtnu vystavuje v Minigalerii akademick˘ malífi Ivan S˘kora, kter˘ Ïije a tvofií
na Vysoãinû. Z jeho obrazÛ je moÏno vypozorovat atmosféru klidu, pohody a bezpeãí
domova, harmonii a krásu pfiírody, která nás obklopuje. Malífi objevuje poezii míst,
kolem nichÏ ostatní procházejí bez pov‰imnutí.

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

5. - 18. 5. • Olga Havrdová, Patrik Havrda – originální koÏené kabelky, pásky
Z kabelek, kabel, pytlÛ, psaníãek ãi opaskÛ Olgy Havrdové a Patrika Havrdy vyza-

fiuje harmonie v˘tvarna a praktického pouÏití. Jednotlivá díla pfiedstavují v˘razné
dominanty nepodléhající mód-
ním vlivÛm. Vdechnout koÏené
galanterii nadãasovou jedineã-
nost a pov˘‰it ji tak na originály
prezentované v galeriích vyÏadu-
je mimofiádn˘ um a schopnost
pfiicházet stále s nûãím nov˘m.
Mezi autorské stálice malífiÛ ãi
grafikÛ se tak jiÏ více neÏ deset
let fiadí sv˘mi v˘robky z kÛÏe i Ol-
ga Havrdová.

Jarmila Petrová - obrazy, Art-
protis. Vûnuje se autorské textil-
ní tvorbû, netkané textilii a mal-
bû. Je ãlenkou brnûnského sdruÏení textilních v˘tvarníkÛ Mixtum. Slavnostní
vernisáÏ probûhne ve ãtvrtek 5. kvûtna v 17.30 hodin v prostorech galerie Centrum
19. 5. - 2. 6. • Dagmar Koverdynská – dfievofiezba

Kino Hvûzda

z tvorby Miroslava Drábka

Pozvánka na v˘stavu
V˘stavu v˘tvarn˘ch prací ze soutûÏe
Dûti, pozor, ãervená! mÛÏete nav‰tí-
vit od 18. dubna do 8. kvûtna v kinû
Hvûzda (dennû od 16 do 20 hodin).

1. - 4. 5. v 17.30 hod. • CESTA KO-
LEM SVùTA ZA 80 DNÍ (USA/VB/
SRN/Irsko, dobrodruÏná komedie, ães-
k˘ dabing, premiéra). V˘pravn˘ film pl-
n˘ dobrodruÏství, napûtí, lásky, pfiátel-
ství a exotiky. ReÏie: F. Coraci. Hrají:
J. Chan, S. Coogan, E. Bremner, C. de
France.
1. 5. ve 20 hod. • PÁD T¤ETÍ ¤Í·E
(SRN, váleãn˘, titulky, premiéra). Du-
ben 1945, poslední dny Adolfa Hitle-
ra... Film získal nominaci na Oscara za
nejlep‰í zahraniãní film. ReÏie: O. Hi-
eschibiegel. Hrají: B. Ganz, A. M. Lara.
2. - 3. 5. ve 20 hod. • HRA NA SCHO-
VÁVANOU (USA, horor, titulky, premi-
éra). Pfied pikolou za pikolou smrt nesmí
stát. Diváci si pfii Hfie na schovávanou
vychutnají strach, napûtí a vzru‰ení.
ReÏie: J. Polson. Hrají: R. De Niro,
D. Fanning, F. Janssen.
5. - 11. 5. v 17.30 hod. • SMÍM PRO-
SIT? (USA, romantická komedie, ti-
tulky, premiéra) Krokov˘mi variacemi
proti krizi stfiedního vûku... ReÏie:
P. Chelsom. Hrají: R. Gere, J. Lopez,
S. Sarandon, L. A. Walter.
5. - 10. 5. ve 20 hod. • KRUH 2 (USA,
horor, titulky, premiéra) Strach uzaví-
rá kruh... ReÏie: H. Nakata. Hrají:
N. Watts, S. Spacek, S. Baker, D. Dorf-
man.
12. - 18. 5. v 17.30 hod. • CONSTAN-
TINE (USA, sci-fi thriller, titulky, pre-
miéra) Keanu Reves vyhání démony ve
filmu podle comicsu Hellblazer. ReÏie:
F. Lawrence. Hrají: K. Reves, R. Weisz,
S. LaBeouf, D. Hounsou.
12. - 17. 5. ve 20 hod. • SLUNEâNÍ
STÁT (âR, tragikomedie, premiéra)
O dílãích neúspû‰ích v nepfietrÏité fia-
dû úspûchÛ. ReÏie: M. ·ulík. Hrají:
I. Bare‰, O. Navrátil, P. ·palková,
A. ·i‰ková, L. Kosteln˘.
19. - 25. 5. v 17.30 hodin • SLEâNA
DRS≈ÁK 2: JE·Tù DRSNùJ·Í (USA,
komedie, titulky, premiéra) Pokud jde
o pomoc pfiátelÛm, neexistuje nic, co
by jí zastavilo... ReÏie: J. Pasquin. Hra-
jí: S. Bullock, R. King, E. Murciano,
W. Shatner.
19. - 24. 5. ve 20 hod. • MILLION
DOLLAR BABY (USA, psychologické
drama, titulky, premiéra) Clint East-
wood a Hilary Swank bojují o dÛstoj-
nost v ringu Ïivota v leto‰ním Oscaro-
vém hitu. ReÏie: C. Eastwood. Hrají:
C. Eastwood, H. Swank, M. Freeman,
J. Baruchel, M. Colter.


