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V posledních srpnov˘ch dnech fini‰ovaly dokonãovací práce
na novém obchodním domû Tesco, kter˘ bude otevfien sv˘m prv-
ním zákazníkÛm ve stfiedu 31. srpna. Stane se dvacát˘m osm˘m
obchodem Tesco v âeské republice.

V Pfierovû panuje v souãasn˘ch t˘dnech ãil˘ stavební ruch, kte-
r˘ souvisí s prÛbûhem nûkolika nároãn˘ch investiãních akcí.

9/2005

Nov˘ hypermarket, jehoÏ v˘stavba
si vyÏádala 14 t˘dnÛ, stojí v místû b˘-
valého areálu cukrovaru. V blízkosti
obchodu Tesco byla zachována kopu-
le zahradního altánku, jenÏ majiteli
cukrovaru slouÏil na zaãátku minu-
lého století. Kopule altánku byla pfie-
vezena na pozemek Technick˘ch slu-
Ïeb mûsta Pfierova k pozdûj‰í
rekonstrukci. Vedle v˘stavby nového
Tesca byla navíc opravena ãást fasá-
dy a oplocení ‰koly, která se nachází
v areálu hypermarketu. Tesco rovnûÏ
investovalo do vybudování pfiilehlé
svûtelné kfiiÏovatky a do v˘stavby au-
tobusov˘ch zastávek MHD v ulici Ko-
jetínská. 

„Zákazníci si na prodejní plo‰e
o velikosti 4000 metrÛ ãtvereãních
budou moci vybírat ze ‰iroké nabíd-
ky ãerstv˘ch i trvanliv˘ch potravin,
odûvÛ a spotfiebního zboÏí. Ná‰ ob-

chod bude nabízet více neÏ 40 000
druhÛ zboÏí,“ informoval fieditel no-
vého obchodu Miroslav Jaworek.

Tesco se otevírá prvním zákazníkÛm

Z OBSAHU âÍSLA

foto M. Rozko‰n˘

V záfií se zpfiístupní památky 
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Nedávno skonãila rekonstrukce
Ztracené ulice, dokonãena byla stav-
ba supermarketu Tesco. V souãasnos-
ti se realizuje stavba rondelu na kfii-
Ïovatce ulic nábfi. PFB a Jateãní,
pracuje se na zobousmûrnûní ulice To-
vární a stavbû ochrann˘ch ostrÛvkÛ
pro chodce pfied supermarketem Hy-
pernova, na budování cyklostezky
v ulici Hranické za podjezdem a na re-
alizaci semaforu na kfiiÏovatce ulice
Hranická a silnice I/55.

JiÏ v srpnu byla zahájena druhá
ãást rekonstrukce Îerotínova námûstí.
Jeho stavební úpravy jsou rozdûleny do
tfií samostatn˘ch etap. V loÀském roce
byla dokonãena první etapa, oprava je-
ho dolní ãásti – západní strany, v sou-
ãasnosti  probíhá v rámci druhé etapy
úprava horní strany námûstí od Komen-

Rozhovor s malífiem a sochafiem
Petrem Markulãekem strana 7

Pokraãují pfiípravy na jazzov˘
festival a kulturní projekt Nebe
poãká... strana 9

V˘sledky ankety o v˘stavbu
domkÛ strana 2

(pokraãování na stranû 2)

(pokraãování na stranû 2)

Pozvánka

Zastupitelstvo
mûsta Pfierova

se koná

ve stfiedu 31. srpna 2005
v 15 hodin

ve velkém sále Mûstského domu

foto M. Rozko‰n˘

Pokraãuje rekonstrukce Îerotínova námûstí

Do 30. záfií 2005 máte posled-
ní ‰anci uhradit své dluhy na ná-
jemném a sluÏbách spojen˘ch
s nájmem bytu. Tyto poplatky
z prodlení vám budou prominuty
pfii dodrÏení stanoven˘ch podmí-
nek jednorázovû, plo‰nû a v˘ji-
meãnû.

Dovolujeme si upozornit, Ïe pod-
mínkou k prominutí poplatkÛ z pro-
dlení, vztahujícím se k dluhÛm do 6. 4.
2005, je nutné mít nejpozdûji do kon-
ce záfií tohoto roku uhrazeny i poplat-
ky z prodlení za pozdní platby, usku-
teãnûné v prÛbûhu mûsícÛ duben aÏ
záfií tohoto roku.

BliÏ‰í informace: DSMP (v 1. patfie
dvorního traktu).

Upozornûní dluÏníkÛm
na nájemném

„Milovníci vína si budou moci vy-
bírat z desítek kvalitních domácích
i zahraniãních vín. ZákazníkÛm na-
pfiíklad nabídneme 117 druhÛ ãer-
veného a 106 druhÛ bílého vína.
V nabídce bude mimo jiné 725 v˘-
robkÛ z bílého a ãerného elektra
a 262 v˘robkÛ z oblasti IT a poãíta-
ãÛ. O spokojenost zákazníkÛ se bude
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ského ulice aÏ k ná-
stupu na Horní ná-
mûstí. V poslední eta-
pû se bude realizovat
v následujících le-
tech stfiední ãást ná-

mûstí. Touto investiãní akcí se pokraãu-
je v úpravách centra mûsta, pfiiãemÏ je
dokonãena rekonstrukce námûstí
T. G. Masaryka, Wilsonovy, Jiráskovy
a Kratochvílovy ulice.

„V podobném duchu jako spodní
ãást bude zrekonstruována i horní
ãást Îerotínova námûstí. DlaÏba bude
provedena ze Ïulov˘ch desek uloÏe-
n˘ch na betonovou podkladní desku
lemovanou drobnou mozaikou. Plo-
chy chodníkÛ mezi navrÏen˘mi stro-
my jsou z betonové dlaÏby. Chodníky
navazující na stávající plochy mate-
riálovû odpovídají okolní zástavbû, to
znamená betonová dlaÏba ve vztahu
k sídli‰tní zástavbû a kamenná dlaÏ-
ba smûrem k historickému Hornímu
námûstí. Chodník bude roz‰ífien˘ na
úkor vozovky. Nutností je i rekon-
strukce inÏen˘rsk˘ch sítí, coÏ si Ïádá
urãitou koordinaci s majiteli a uÏi-

vateli objektÛ v dané lokalitû“, infor-
moval Václav Zatloukal, zastupitel
a pfiedseda investiãní komise.

„NavrÏeny jsou i nové prvky mûst-
ského mobiliáfie, které odpovídají
prvkÛm pouÏit˘m na pû‰í zónû
na západní stranû námûstí. Jedná se
o stojany na kola z nerezov˘ch tru-
bek, 19 sloupkÛ s fietízkem, 14 od-
padkov˘ch ko‰Û upevnûn˘ch na no-
v˘ch sloupech vefiejného osvûtlení
a 12 litinov˘ch mfiíÏí s erbem na
ochranu stromÛ“, vypoãítal Václav Za-
tloukal.

„V rámci rekonstrukce námûstí bu-
de do dlaÏby vysazeno dvanáct kusÛ
malokorunn˘ch lip, které jsou vhod-
né do uÏ‰ích ulic, protoÏe dosahují
maximální v˘‰ky dvanácti metrÛ.
V prostoru pfied kfiiÏovatkou s Ko-
menského ulicí bude vysazen pás ke-
fiÛ,“ sdûlil Václav Zatloukal. 

Rekonstrukce této ãásti Îerotínova
námûstí by mûla potrvat zhruba ãtyfii
mûsíce. Náklady ãiní více neÏ 10 a pÛl
milionÛ korun. Pfiedpokládáme, Ïe se
mûstu podafií získat státní dotaci na
tuto investiãní akci, zatím v‰ak není
známa její v˘‰e. ·af
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Pokraãuje rekonstrukce Îerotínova námûstí Je v Pfierovû zájem o v˘stavbu
rodinn˘ch domÛ?

(dokonãení ze strany 1)

Zastupitelé schválili v prosinci mi-
nulého roku v˘kupy tûchto pozemkÛ,
které jsou ve vlastnictví fyzick˘ch ãi
právnick˘ch osob za kupní cenu ma-
ximálnû 700 korun za metr ãtvereãní
a za dal‰ích zavazujících podmínek.
V pfiípadû jejich splnûní do 31. prosin-
ce 2005 by pak kupní cena pro poten-
ciální stavebníky z anal˘zy pfiedpoklá-
dan˘ch nákladÛ ãinila pfiibliÏnû 2.000
korun za metr ãtvereãní. 

Souãástí uvefiejnûného ãlánku byl
dotazník, kter˘m chtûl odbor rozvoje
provést marketingov˘ prÛzkum zájmu
jak potenciálních stavebníkÛ, tak
i ostatních obãanÛ o v˘stavbu rodin-
n˘ch domkÛ v Pfierovû a získat tím
i informace o kupních cenách, které
by byli ochotni za metr ãtvereãní zasí-
Èovaného pozemku zaplatit.

„Po zvefiejnûní ãlánku v tisku kon-
taktovalo telefonicky oddûlení pro-
jektového manaÏera velké mnoÏství
obãanÛ, ktefií byli podrobnû o stáva-
jící situaci informováni. Vlastní an-
kety se zúãastnilo 22 respondentÛ.
V˘‰i kupní ceny do 500 korun za m2

volilo 9 zájemcÛ, do 1000 korun za
m2 mûlo zájem 9 potenciálních sta-

vebníkÛ a do 2.000 korun za m2 pou-
ze 4 zájemci. Na odboru rozvoje byl
pofiízen pofiadník, do kterého se za-
fiadilo pouze 9 zájemcÛ, z nichÏ ãást-
ku 2.000 korun za m2 jich 7 neak-
ceptovalo. Pfied zvefiejnûním ãlánku
vãetnû dotazníku v Pfierovsk˘ch lis-
tech jsme provedli z vlastní inicia-
tivy prÛzkum zájmu na vzorku 75
respondentÛ, a to z fiad kolegÛ, zná-
m˘ch, pfiíbuzn˘ch ãi náhodn˘ch
kontaktÛ. I z tohoto prÛzkumu vy-
plynulo, Ïe nejvût‰í poãet tazatelÛ
volilo kupní cenu za 1 m2 zasíÈova-
ného pozemku v rozmezí od 99 do
500 korun za m2 .

Vefiejná anketa tak víceménû po-
tvrdila v˘sledky i tohoto na‰eho ne-
oficiálního prÛzkumu“, konstatova-
la projektová manaÏerka Ing. Hana
Mikulová z odboru rozvoje. Z anal˘zy
prÛzkumu jednoznaãnû vypl˘vá, Ïe
zájem o v˘stavbu rodinn˘ch domkÛ
v Pfierovû je velk˘. Je v‰ak ovlivnûn
v˘‰í kupní ceny stavebního pozemku.
BohuÏel v souãasné dobû není moÏ-
né Ïádat za takto stanoven˘ch pod-
mínek o dotace na vybudování infra-
struktury. ·af

V dubnovém a kvûtnovém ãísle Pfierovsk˘ch listÛ jsme uve-
fiejnili informaci o zájmu mûsta vykoupit pozemky v lokalitû
„Pfierov-Lánce“ situované za Kabelíkovou ulicí a pfiipravit to-
to území pro v˘stavbu rodinn˘ch domkÛ.

Den Lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû Telefon
4.9. Lékárna Komenského, Komenského 40 581 202 192
11.9. Lékárna U Zlatého hada, âechova 41 581 209 475
18.9. Lékárna Media, Smetanova 9 581 209 922
25.9. Lékárna Sano, BudovatelÛ 6 581 277 956
28.9. Lékárna U Kostela, Kratochvílova 13 581 738 439

V sobotu dopoledne jsou otevfieny tyto lékárny: 
Lékárna U kostela, Lékárna U nádraÏí, Lékárna Komenského

Rozpis pohotovostních lékárensk˘ch sluÏeb v záfií
– nedûle a svátky od 8.00 do 18.00 hodin

Penãice lákají nejen náv‰tûvníky koupali‰tû

Letos poprvé mohli náv‰tûvníci
penãického koupali‰tû posedût v ne-
daleké v˘letní restauraci a ochutnat
v˘borné steakové speciality nebo vy-
brat si z nûkolika druhÛ piv. Restau-
raci Posezení ve stodole otevfiela ro-
dina Nûmcová ze Zábe‰tní Lhoty
teprve pfied prázdninami a uÏ pfied ofi-
ciálním zahájení provozu si její perso-
nál vyzkou‰el své schopnosti, kdyÏ se
na pfiátelském setkání musel postarat
o poho‰tûní sto dvaceti úãastníkÛ ev-
ropské konference chovatelÛ hol‰t˘n-
ského skotu a dal‰ích hostÛ, ktefií po

prohlídce pfierovské zemûdûlské v˘-
stavy nav‰tívili také Penãice. Rodinná
farma Josefa Nûmce je specializována
právû na chov tohoto mléãného ple-
mene skotu a s uÏitkovostí pfies deset
tisíc litrÛ mléka za laktaci patfií mezi
nejlep‰í v republice.

Novû otevfiená restaurace je sou-
ãástí agroturistického centra, které po
dobudování má uspokojovat zejména
zájemce o jezdeck˘ v˘cvik a vyjíÏìky
na koních po okolí. První úãastníky
jezdeck˘ch kurzÛ zde pfiivítali jiÏ po-
ãátkem prázdnin. Roz

Jak se Ïije lidem v místních ãástech

„Restauraci chceme provozovat v létû a pokud se nám ji podafií zateplit, tak
i v zimû“, fiíká Ema Broke‰ová-Nûmcová, která se stará o spokojenost hostÛ.

starat více neÏ 200 zamûstnancÛ. Ná-
kupy urychlí na dvû desítky pokla-
den, u kter˘ch budou moci zákazní-
ci platit v korunách, v eurech ãi
platebními kartami. V prodejnû bu-
dou k dispozici bankomaty Komerã-
ní banky a GE Capital. Mnozí zá-
kazníci urãitû ocení moÏnost
nákupu na splátky,“ uvádí Miroslav
Jaworek.

„Zákazníci budou moci vyuÏít roz-
váÏkové sluÏby. Je pro nû pfiipraveno
parkovi‰tû s kapacitou 266 parkova-
cích míst. Pamatuje se i na jejich ob-
ãerstvení v pfiilehlé restauraci, bu-
dou moci vyuÏít nûkteré ze sluÏeb
nabízen˘ch v obchodní pasáÏi. K dis-
pozici bude napfiíklad prodejna
s mobilními telefony, zlatnictví, smû-
nárna a prodejna kvûtin“, dodává
Miroslav Jaworek. ·af

Tesco se otevírá prvním zákazníkÛm
(dokonãení ze strany 1)

V˘sledky ankety
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Krátce z jednání radních
dne 20. ãervence
❖ Rozhodli v souladu s usnesením Investiãní komi-

se o zadání vefiejné zakázky na stavební úpravy
ãásti mûstsk˘ch hradeb Pfierov v úseku J-K - hra-
dební torzo po demolici RD na p. ã. 333 k. ú. Pfie-
rov spoleãnosti Stfiedomoravské stavby s.r.o. se síd-
lem Îerotínovo námûstí za nabídkovou cenu
941.184 Kã (bez DPH). Termín realizace je stano-
ven od 20. 6. 2005 do 30. 9. 2005.

❖ Schválili uzavfiení smlouvy o dílo se spoleãností
STRABAG, a. s., Praha 5 s nabídkovou cenou
1.999.226 Kã (vã. DPH) na realizaci opravy levob-
fieÏní polní cesty kolem Beãvy v úseku od autobuso-
vé toãny pod nemocnicí v Pfierovû po kfiiÏovatku pol-
ních cest v místní trati Luka, vãetnû propojení spor-
tovního areálu v Kozlovicích v celkové délce 2,48 km
a 0,95 km u grymovského mostu za podmínky vydá-
ní závazného stanoviska MûÚ, Odboru ÎP.

❖ Pfiidûlili vefiejnou zakázku na realizaci âOV
v místní ãásti mûsta Pfierova - âekyni spoleãnosti
MANëÁK a.s., KromûfiíÏ, s nabídkovou cenou
9.650.086 Kã bez DPH na základû podané nej-
vhodnûj‰í ekonomické nabídky.

❖ Pfiidûlili vefiejnou zakázku na realizaci obnovy fa-
sády a v˘plnû otvorÛ zámku Pfierov spoleãnosti

PROFISTAV Pfierov a.s., Pfierov, s nabídkovou ce-
nou 16.233 648 Kã bez DPH na základû podané
nejvhodnûj‰í ekonomické nabídky.

❖ Neschválili poskytnutí dotace Základní umûlecké
‰kole Bedfiicha Kozánka v Pfierovû na dopravu ma-
Ïoretek na Mistrovství Evropy, které se uskuteãní
ve dnech 9. – 11. záfií 2005 v polském Opole, jeli-
koÏ finanãní rezerva Rady jiÏ byla vyãerpána.

❖ Schválili pfiijetí neinvestiãního pfiíspûvku ve v˘‰i
7.000 Kã na vybavení jednotky sboru dobrovoln˘ch
hasiãÛ a uzavfiení smlouvy o poskytnutí tohoto
pfiíspûvku mezi Olomouck˘m krajem a mûstem
Pfierov.

❖ Jmenovali na základû vyhlá‰eného konkursního
fiízení s úãinností od 1. 8. 2005 paní Mgr. Marii
Sedláãkovou do funkce fieditelky pfiíspûvkové or-
ganizace Základní ‰kola a Matefiská ‰kola Pfierov
- Pfiedmostí, Pod skalkou 11.

❖ Neschválili poskytnutí dotace ve v˘‰i 18.000 Kã
mezi mûstem Pfierov a subjektem Hockey club MI-
NOR 2000 Pfierov na úhradu dopravy na závûreã-
n˘ turnaj ÏákÛ 9. tfiíd o pfieborníka âR, kter˘ se ko-
nal v Praze v termínu 1.–4. dubna 2005.

❖ Schválili zahraniãní pracovní cestu na Bardejov-
sk˘ jarmok do slovenského Bardejova delegaci ve
sloÏení Mgr. Elena Grambliãková a 2 zastupitelé

mûsta Pfierova s fiidiãem Petrem Koutn˘m. Zahra-
niãní pracovní cesta se uskuteãní ve dnech 25. –
28. 8. 2005 na základû pozvání primátora MUDr.
Borise Hanu‰ãaka.

❖ Schválili zahraniãní pracovní cestu ing. Ladisla-
vu Petrovskému, Liboru Ambruzovi, Pavlu Ráko-
sovi, Jifiímu Horákovi a Jakubu ·evãíkovi, stráÏní-
kÛm Mûstské policie Pfierov, na zdokonalovací le-
zeck˘ v˘cvik zamûfien˘ na záchranu osob horole-
zeckou technikou a vodáck˘ v˘cvik se zamûfiením
na záchranu osob z raftu i bfiehu pomocí rÛzn˘ch
technik, kter˘ se uskuteãní ve dnech 3. aÏ 10. zá-
fií, pod dohledem zku‰en˘ch akreditovan˘ch in-
struktorÛ, na vhodn˘ch cviãn˘ch lezeck˘ch teré-
nech a na fiece Belá nebo plavebním kanále v Lip-
tovském Mikulá‰i ve Slovenské republice.

❖ Vzali na vûdomí petici obãanÛ mûsta Pfierova pro-
testující proti v˘stavbû dûtského hfii‰tû situova-
ného ve vnitrobloku obytn˘ch domÛ ulic Kabelko-
va, Slamûníkova, PurkyÀova a Dvofiákova a sou-
hlasila s v˘stavbou dûtského hfii‰tû v rámci do-
hodnut˘ch úprav projektu dle projednávání s ob-
ãany ze dne 29. 6. 2005.

❖ Schválili pfiebudování bytu v budovû úfiadovny
v Kozlovicích, Grymovská 47, na prostory pro klub
seniorÛ a vybudování 2 malometráÏních bytÛ ve 2.
NP budovy úfiadovny v Kozlovicích, Grymovská 47.

Rada mûsta Pfierova

Do 30. listopadu 2005 musí o vydá-
ní nového obãanského prÛkazu poÏádat
kaÏd˘, komu byl jeho obãansk˘ prÛkaz
vydán do 31.12.1994. Platnost tûchto
obãansk˘ch prÛkazÛ konãí 31.12.2005.
Od 1.1.2006 jsou neplatné.

Jde o tyto typy obãansk˘ch prÛkazÛ: 
• kníÏka (barva ãervená, hnûdá, obal

látkov˘ nebo plastov˘), i kdyÏ je
v nûm zapsáno: „PLATNOST BEZ
OMEZENÍ“

• identifikaãní karta bez strojovû ãi-
teln˘ch údajÛ, barva rÛÏová, s nápi-
sem „OBâANSK¯ PRÒKAZ –âESKÁ
REPUBLIKA“, kter˘ byl vydán do
31.12.1994.
Do konce roku 2005 má povinnost

vymûnit si obãansk˘ prÛkaz stále velká
ãást obãanÛ. UpozorÀujeme, Ïe povin-
nost v˘mûny platí i pro obãany, ktefií
v nich mají zapsáno „PLATNOST
BEZ OMEZENÍ“. V praxi jde vût‰inou
o star‰í obãany, ktefií ãasto potfiebují
pomoc rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ. 

ZároveÀ upozorÀujeme, Ïe pokud si
obãané obãanské prÛkazy ve stanove-

n˘ch termínech nevymûní, dojde ze
zákona k jejich zneplatnûní a mohou
mít potíÏe pfii jednání na úfiadech, pfii
vybírání zásilek do vlastních rukou,
hotovosti na âeské po‰tû, napfiíklad
dÛchodÛ, a navíc se dopustí pfiestup-
ku, za kter˘ je moÏno uloÏit sankci aÏ
do v˘‰e 10 000 korun.

Co k v˘mûnû obãanského
prÛkazu potfiebujete a kde
mÛÏete podat Ïádost

Îádost s doklady lze pfiedloÏit u kte-
réhokoliv obecního úfiadu obce s roz-
‰ífienou pÛsobností nebo matriãního
úfiadu. Îádost za obãana mÛÏe pfied-
loÏit i jím povûfien˘ zástupce – plná
moc se nevyÏaduje. Na stejn˘ch mís-
tech si lze vyzvednout Ïádost o vydání
obãanského prÛkazu. Pfii podání Ïá-
dosti musí obãan pfiedloÏit vyplnûnou
Ïádost o vydání obãanského prÛkazu,
jednu fotografii, dosavadní obãansk˘
prÛkaz, popfiípadû dal‰í doklady
osvûdãující skuteãnosti, o nichÏ se do
obãanského prÛkazu zapisují údaje na
Ïádost obãana (napfi. rodné listy ne-

zletil˘ch dûtí, oddací list pfii zápisu
manÏela do obãanského prÛkazu, di-
plom o získání titulu…), pokud jiÏ ne-
jsou zapsané v pÛvodním obãanském
prÛkazu.

V Pfierovû si mÛÏete vyzvednout ti-
skopis a podat Ïádost o nov˘ obãan-
sk˘ prÛkaz na MûÚ Pfierov, nám. T.
G. Masaryka 16, I. patro (Po, St 8
aÏ 11.15 hod. a 12 aÏ 17 hodin; Út,
ât 8 aÏ 11.15 hodin a 12 aÏ 15 ho-
din; Pá pro vefiejnost zavfieno). Te-
lefonní spojení: 581 268 680

Na nám. T. G. Masaryka 16 v pfiíze-
mí (bezbariérov˘ pfiístup) si mÛÏete
pofiídit i fotografii. Vût‰ina fotografÛ je
ochotna pofiídit fotografii na obãansk˘
prÛkaz i v bytû obãana.

Obãansk˘ prÛkaz je vyhotoven do
jednoho mûsíce. Imobilním obãanÛm
ho doruãíme do místa trvalého po-
bytu. O doruãení vyhotoveného ob-
ãanského prÛkazu poÏádejte pfii po-
dání Ïádosti. Prosíme o nezneuÏívání

této sluÏby, protoÏe zamûstnanec, kte-
r˘ obãanské prÛkazy rozváÏí, pak chy-
bí u pfiepáÏky.

Vzhledem k velkému mnoÏství ob-
ãanÛ, fiádovû jde o tisíce, ktefií je‰tû
budou muset poÏádat o v˘mûnu ob-
ãanského prÛkazu, Ïádáme obãany,
aby nenechávali podání Ïádostí na po-
slední chvíli. JiÏ nyní budete ve ‰piã-
kách ãekat ve frontû i více neÏ jednu
hodinu. V listopadu 2005 pak zfiejmû
i nûkolik hodin.

Na v˘mûnu obãanského prÛkazu se
lze i objednat pfies internet na adrese:
http://www.mu-prerov.cz/, sekce elek-
tronická obsluha obãana a objednávka
k obslouÏení. Na stejné adrese kliknu-
tím na zji‰tûní stavu obsluhy klientÛ si
mÛÏete zjistit i prÛmûrné ãekací doby
za poslední 4 t˘dny, aktuální poãet ob-
ãanÛ ãekajících na podání Ïádosti i od-
had aktuální ãekací doby.

Jaroslav Sláma 
ved. správního odboru MûÚ Pfierov

Nenechávejte v˘mûnu obãanského prÛkazu na poslední chvíli
Pro kaÏdého z nás, pokud nemáme obãansk˘ prÛkaz typu

identifikaãní karta se strojovû ãiteln˘mi údaji (pfievládající
barva zelená, s nápisem „âESKÁ REPUBLIKA – OBâANSK¯
PRÒKAZ“), je vládním nafiízením z 1.1.2005 stanoveno, Ïe
jsme ve stanoven˘ch lhÛtách povinni pfiedloÏit Ïádost o vydá-
ní nového obãanského prÛkazu se strojovû ãiteln˘mi údaji.

Harmonogram blokového čištění pro rok 2005
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA

7. 9. 2005 Jasínkova, Interbrigadistů, Tománkova
14. 9. 2005 Svisle, Šířava, V. Novosady + parkoviště u kostela
21. 9. 2005 Osmek, U výstaviště, U Žebračky
29. 9. 2005 Za mlýnem, Mikuláškova, Svornosti, Bajákova
Dle OZV ã. 4/98 o ãistotû ve mûstû Pfierovû budou v uveden˘ch lokalitách rozmís-
tûny pfienosné dopravní znaãky 5 dní pfied termínem blokového ãi‰tûní.
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VáÏení a milí ãtenáfii,
V ‰estnáctém kole soutûÏe byla vylosována

z tûch, ktefií správnû odpovûdûli na otázku

z prázdninového ãísla Pfierovsk˘ch listÛ, J. Va-
culková, Îerotínovo nám. 8 Pfierov.

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. Masaryka 2, 750 00 Pfie-
rov nebo na e-mailovou adresu eva.safran-
kova@mu-prerov.cz, pfiípadnû vhoìte do
schránky pfiipravené v Mûstském informaã-
ním centru v Kratochvílovû ulici. Na obálku
pfiipi‰te heslo SOUTùÎ. Ze správn˘ch odpo-
vûdí vylosujeme kaÏd˘ mûsíc jednoho v˘-

herce, kter˘ od nás obdrÏí kniÏní publikaci. Jméno
v˘herce zvefiejníme v pfií‰tím ãísle Pfierovsk˘ch lis-
tÛ. V˘hru si mÛÏete vyzvednout v redakci po pfied-
chozí tel. domluvû – tel. 581 268 451, 724 015 273.

SoutûÏní fotografie z minulého ãísla zachycu-
je kostel svaté Mafií
Magdalény v Pfied-
mostí a ãást farní
budovy. Jednolodní
kostel, postaven˘ na
gotickém základû, byl
nûkolikrát pfiestavo-
ván, souãasnou podo-
bu získal po opravách
roku 1772.

SoutûÏ Poznáte, co je na fotografii?

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

CarMagnus

Nový FordFocus Kombi nyní parkuje v sektoru N1.
Cena od 397.000 Kč bez DPH.

CarMagnus
Polní 14, Přerov (naproti BauMaxu)
Tel: 581 208 050, www.carmagnus.cz

inzerce

Koncem ãervna probûhl ve StráÏ-
nici mezinárodní folklórní festival
2005. StráÏnická setkání jsou pro
v‰echny folkloristy vrcholn˘m svát-
kem, kter˘ byl letos umocnûn kula-
t˘m 60. v˘roãím tohoto MFF.

Folklórní skupiny z národopisného
regionu Hané se pfiedstavily ve dvou po-
fiadech. Po pÛsobivém zahájení slovác-
kou jízdou králÛ oÏilo jevi‰tû Bludníku
starodávn˘mi Královniãkami z Hané,
v jejichÏ fiadách byly i taneãnice ze sou-
boru Haná Pfierov. Samostatn˘m pofia-
dem byla Hanácká svatba. Autofii pofia-

du Z. ÎÛrek a Z. Gregoroviãová zafiadi-
li do dvou hodin prÛfiez obyãejÛ a zvy-
kÛ, které dfiíve trvaly tfii dny.

Hodnotící komise udûlila cenu fes-
tivalu autorÛm slavnostního pofiadu
k 60. v˘roãí MFF ve StráÏnici s názvem
Kytice StráÏnici PhDr. Karlu Pavli‰tí-
kovi, CSc. A Mgr. Janu BlahÛ‰kovi za
promy‰len˘ v˘bûr materiálu a inter-
pretÛ a titul Laureát festivalu obãan-
skému sdruÏení Rovina s pfiedsedou
Ing. ZbyÀkem ÎÛrkem za peãlivou pfií-
pravu a pfiíkladnou reprezentaci Ha-
nácké svatby. Ing. Eva Zehnalová

Haná ve StráÏnici

foto Jan Petr
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V˘roãí mûsta by
se v pfií‰tím roce
mûlo stát mottem
Ïivota PfierovanÛ.
Chtûli bychom, aby
se dûtem i dospû-

l˘m nesmazatelnû vrylo do pamûti.
Zaãali jsme proto s pfiípravami uÏ le-
tos. Rada mûsta Pfierova ustanovila

pracovní skupinu, do které byli jme-
nováni pfiedstavitelé samosprávy –
pfiedseda Ing. Jifií Lajtoch, místo-
pfiedsedkynû Mgr. Elena Grambliãko-
vá, i pracovníci Mûstského úfiadu –
Ing. Pavel Gala, RNDr. Pavel Juli‰,
Ing. Daniela Novotná, Mgr. Bohuslav
Pfiidal, Oldfii‰ka Sedláãková a Mgr.
Miroslava ·vástová a zástupce SluÏeb

VáÏení ãtenáfii, po pût mûsícÛ se budeme setká-
vat na stránkách Pfierovsk˘ch listÛ nad dûjinami
Pfierova. Je tomu tak proto, Ïe v roce 2006 si pfii-
pomeneme 750. v˘roãí pov˘‰ení Pfierova na mûs-
to. Prostor vymezen˘ historii není neomezen˘,
a tak se zastavíme podrobnûji jen u nûkter˘ch klí-
ãov˘ch nebo z mého pohledu zajímav˘ch období,
témat ãi osobností.

Historie kaÏdého sídla má ãást psanou
a tu, kterou nám pfiibliÏují archeologové vy-
kopávkami hmotn˘ch dokladÛ Ïivota dáv-
n˘ch obyvatel a která sahá obvykle daleko
pfied prvním písemnou zmínku. Právû díky
tomu dnes víme, Ïe na proslulé paleolitic-
ké nalezi‰tû v místech dne‰ního Pfiedmos-
tí navazovalo mlad‰í osídlení, které se zde
udrÏelo aÏ do pfiíchodu SlovanÛ. JiÏním
smûrem na kopci (dnes Horní námûstí),
kter˘ obtékala fieka Beãva, bylo prokázáno
rovnûÏ paleolitické osídlení a nálezy
z mlad‰ích kultur vãetnû velkomoravského
období. Není proto vylouãeno, Ïe pfiedpo-
kládané ústfiedí slovanského osídlení v Hor-
nomoravském úvalu a dolním Pobeãví se
nacházelo v urãité fázi v˘voje právû zde. 

V 10. století po pádu Velké Moravy v do-
bû maìarsk˘ch nájezdÛ se jádro osídlení
posunulo z jiÏní Moravy na stfiední a zá-
padní Moravu a do vy‰‰ích poloh. Archeo-
logické v˘zkumy z let 1984–1990 odhalily
unikátní mohutné opevnûní prostoru Hor-
ního námûstí, tzv. hákové konstrukce, na na‰em úze-
mí ojedinûlé, jehoÏ obdobu mÛÏeme najít v polském
prostfiedí. V rámci tohoto opevnûní pak se dochova-
ly zbytky dfievûn˘ch srubov˘ch obydlí, stopy dfievû-
n˘ch cest. Vysvûtlením toho je, Ïe Pfierov na zaãátku
11. století pfiedstavoval jeden z dÛleÏit˘ch opûrn˘ch
bodÛ vojsk polského krále Boleslava Chrabrého.

Historická vûda pfiedpokládá, Ïe ranû stfiedovûká
Morava v polovinû 11. století byla v ohledu zemû-
panské správy rozdûlena na hradské obvody, z nichÏ

nejdÛleÏitûj‰í byly Brno, Olomouc a Znojmo jako síd-
la údûlÛ. Souãástí olomouckého údûlu byl kastelán-
sk˘ obvod pfierovsk˘. 

Usuzujeme tak, mimo jiné, z první, i kdyÏ ne zce-
la pfiesnû datovatelné písemné zmínky o Pfierovû
v listinû hlásící se k r. 1046, stfiedovûkému falzu z 12.
století, jejíÏ jádro pochází snad z let 1061–1067. Pod-

le ní se dostalo staroboleslavské kapitule fiady dÛ-
chodÛ z moravsk˘ch lokalit, mezi nimi z Pfierova jed-
na hfiivna a dva voli (jde moÏná o cel˘ správní
obvod). Podobnû v listinû hlásící se k r. 1073 (jde
v‰ak opût o falzum z 12. století) byl Pfierov jmenován
mezi mûsty na Moravû, která odvádûla devát˘ díl v˘-
nosu z v˘roãního a t˘denního trhu novû zaloÏenému
benediktinskému klá‰teru v Opatovicích.

Teprve tfietí známá listina, v níÏ se dûje zmínka
o Pfierovu, je pravá, ale ani ona není bez problémÛ.

Dlouhou dobu vládlo pfiesvûdãení, Ïe listina je z ro-
ku 1131. Tuto jistotu naru‰il sv˘mi zji‰tûními histo-
rik Jan Bystfiick˘, kter˘ její datování posunul k roku
1141. V poslední dobû ale se objevují snahy o revizi
jeho závûrÛ.

V listinû její vydavatel, olomouck˘ biskup Jindfiich
Zdík, informuje o pfienesení biskupského sídla v Olo-

mouci od kostel sv. Petra ke kostelu sv. Vác-
lava. Souãástí listiny je seznam statkÛ mo-
ravské církve zahrnující více neÏ 200 lokalit.
Ty jsou dûleny podle obvodÛ ‰esti velkofar-
ních kostelÛ v Olomouci, Pfierovû, Bfieclavi,
Spytihnûvi, Brnû a Znojmû. 

Biskup Zdík dal podnût zároveÀ k pfie-
tvofiení této církevní organizace v systém ar-
chidiakonátÛ, jimÏ v ãele stáli arcijáhni, kte-
fií byli zároveÀ kanovníky olomoucké
kapituly. Poprvé se jmenují olomouck˘, pfie-
rovsk˘, bfieclavsk˘ a znojemsk˘ archidiako-
nát v listinû z r. 1207. Sídlo pfierovského ar-
cijáhna, pokud zde sídlil, bylo u kostela,
kter˘ stál v místech dne‰ního kostela sv. Mi-
chala na ·ífiavû. Církev mûla nepochybnû
v této dobû velk˘ v˘znam pro rozvoj sídla,
projev toho mÛÏeme spatfiovat i v tom, Ïe na
nejstar‰í známé mûstské peãeti, jejíÏ otisk
se nám dochoval na listinû z roku 1489, jsou
v peãetním poli zobrazeny dvû vûÏe s vyso-
k˘mi kuÏelovit˘mi stfiechami, zakonãené v˘-
razn˘m kfiíÏkem.

Období, zachycené nejstar‰ími písemn˘-
mi doklady, pro nás nadále zÛstává v mnoha ohle-
dech nejasn˘m. Pomoci nám mÛÏe ale jen archeolo-
gie. Pfiesto mÛÏeme pfiedpokládat, Ïe v˘znam sídelní
lokality byl v rámci celé Moravy velk˘, coÏ bylo dáno
její zemûpisnou polohou, a v˘vojem, bûhem nûjÏ se
z ãasu na ãas dostávala do popfiedí (Velká Morava,
poloviny 11. století) a znovu ustupovala do pozadí.
Dozvukem této skuteãnosti je její v˘znam jako správ-
ního centra svûtské a církevní moci.

PhDr. Jifií Lapáãek

mûsta Pfierova Ru-
dolf Neuls. 

A jaké jsou v˘sled-
ky její dosavadní ãin-
nosti? Ve spolupráci
s fieditelem archivu
PhDr. Jifiím Lapáã-
kem a komisí pro
kulturní památky byl sestaven auto-
rsk˘ t˘m, kter˘ zpracovává a pfiipra-
vuje do tisku knihu s pracovním ná-
zvem Dûjiny mûsta Pfierova v datech.
S fieditelem Muzea Komenského
v Pfierovû PhDr. Franti‰kem H˘blem
byl pfiipraven návrh nástûnného ka-
lendáfie s motivy mûsta. Architektka
Klára Koryãanová zpracovala logo
oslav, s jehoÏ grafickou podobou se

mÛÏete právû dnes
premiérovû seznámit
(viz obr. vlevo). Pfii
vstupech do mûsta
budou umístûny ba-
revné poutaãe. Na
zámecké vûÏi zazáfií
svûteln˘ nápis. V˘-

znamnému v˘roãí bude vûnována fia-
da v˘stav, pfiedná‰ek a kulturních ak-
cí. Abychom povzbudili va‰i
zvûdavost a zájem o pfiipravované
oslavy, rozhodli jsme se zafiadit do
kaÏdého ãísla Pfierovsk˘ch listÛ nûco
z historie mûsta a informace o pfii-
pravovaném programu.

Ing. Daniela Novotná, 
vedoucí kanceláfie starosty

Pokud poãítáte, kolik let ubûhlo let od doby, kdy na‰i pfiedkové líãili pas-
ti na mamuty nebo jaké postavení mûl Pfierov v období Velké Moravy, nedo-
jdete ke správnému ãíslu. Jestli jste si ale vzpomnûli na „krále Ïelezného a zla-
tého“, jste na stopû. V „rodném listû“ na‰eho mûsta stojí totiÏ datum 28. ledna
1256 – v pfií‰tím roce tedy oslavíme 750. v˘roãí od pov˘‰ení Pfierova Pfiemys-
lem Otakarem II. na královské mûsto. Kolikrát za Ïivot se podafií obãanÛm
oslavit tak kulaté v˘roãí? Ti nejmlad‰í se snad doÏijí i magické osmistovky.
My ostatní si musíme vychutnat jiÏ to nynûj‰í jubileum.

Pût zastavení nad dûjinami mûsta Pfierova 

otisk nejstar‰í mûstské peãeti z roku 1489

Pfierov se pfiipravuje na oslavy 750. v˘roãí pov˘‰ení na mûsto královské
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Dny evropského dûdictví jiÏ pat-
náct let otevírají v záfií dvefie ev-
ropsk˘ch památek nej‰ir‰í vefiej-
nosti. Národní téma leto‰ního
roãníku je Nov˘ Ïivot v histo-
rickém prostfiedí.

„Leto‰ní roãník DnÛ evropského
dûdictví bude zahájen 2. záfií v âeské
republice, a to v Praze. Hostitelsk˘m
mûstem národního zahájení DnÛ ev-
ropského dûdictví bude 2. a 3. záfií
Chrudim, kde bude slavnostní akt

souãástí oslav 950 let od první písem-
né zmínky o Chrudimi. V Pfierovû bu-
dou památky zpfiístupnûny ve dnech
10. aÏ 18. záfií. Pfiehled tûchto pamá-
tek lze získat na internetov˘ch strán-
kách na adrese http://www.ehd.cz,
kde zájemce nalezne interaktivní
mapu a Online katalog v‰ech obcí,
které jsou pfiihlá‰eny do DnÛ evrop-
ského dûdictví 2005“, informovala
Mgr. Miroslava ·vástová z oddûlení pa-
mátkové péãe. ·af

rovou klávesnici, která se na pfiání zo-
brazí na spodní ãásti obrazovky. Proto-
Ïe se jedná o vefiejnû pfiístupné kiosky,
pochopitelnû jsou nastavena urãitá
omezení. Je zamezen pfiístup na nûkte-
ré kategorie stránek, rovnûÏ stahování
filmÛ a hudby, je blokována moÏnost vy-
uÏívat rÛzné freemailové servery. Zá-
kladní nabídka na obrazovce kiosku by-

la citlivû navrÏena tak, aby se obãan ne-
bo náv‰tûvník Pfierova nûkolika málo
dotyky dostal k vût‰inû potfiebn˘ch in-
formací. 
Internetové kiosky jsou instalo-
vány na deseti místech: 
• v infocentru na nádraÏí âD,
• Mûstská knihovna, vstupní

chodba, Îerotínovo nám. 3
• MûÚ Pfierov, odbor sociálních

sluÏeb ve dvofie Smetanova 7
• MûÚ Pfierov, obecní Ïivnostensk˘

úfiad ve 3. patfie Smetanova 7
• MûÚ Pfierov, odbor sociálních

dávek v 1. patfie Smetanova 4
• MûÚ Pfierov, odbor dopravy v 1.

patfie budovy EMOS na nám. TGM
• Radnice na nám. TGM 1, chodba

v 1. patfie
• MûÚ Pfierov, odbor majetku

vstupní hala Blahoslavova 3
• MûÚ Pfierov, vstupní hala

Bratrská 34
• MûÚ Pfierov, vstupní hala ve

dvorním traktu Bratrská 34.

V Pfierovû budou, po dohodû s vlastníky ãi nájemci a na základû nûkolika-
let˘ch zku‰eností, zpfiístupnûny památky takto:V záfií se zpfiístupní

památky vefiejnosti

Bezplatn˘ pfiístup na internet 
mûsto zajistilo deseti infokiosky

objekt adresa datum a hodina zpfiístupnûní

evangelick˘ kostel ul. J. â. Drahlovského 1 18.9. 9-15 hod.

evangelick˘ kostel ul. J.â.Drahlovského 1 10.9. 9–15 hod. 

farní kostel sv. Vavfiince Kratochvílova ul. 17. a 18.9. 14–16 hod. 

kaple sv. Jifií Horní nám. 17. a 18.9. 9–16 hod.

kostel sv. Michaela ·ífiava 17.9. 9–16 hod.

Ïidovsk˘ hfibitov Lanãíkov˘ch 18.9. 9–15 hod.

zámek Horní nám. 1 10.–18.9. 9–17 hod.
12.9. zavfieno

(z dÛvodu probíhající investiãní akce mÛÏe b˘t provoz v zámku mírnû omezen)

farní kostel sv. Mafií Magdalény Pfiedmostí 18.9. 14–16 hod.

V rámci DnÛ evropského dûdictví probûhnou i doprovodné akce, které pofia-
datelé avizují v regionálním tisku samostatnû. UpozorÀujeme na moÏnost men-
‰ích zmûn v ãasech zpfiístupnûní památek.

Mûsto se snaÏí vyuÏívat moderních
technologií, které zrychlují nebo zkva-
litÀují obsluhu obãanÛ. Letos v dubnu
Pfierov získal první cenu v celostátní
soutûÏi Zlat˘ erb v kategorii nejlep‰í
elektronická sluÏba s Elektronickou
podporou obsluhy obãanÛ. Souãástí
bylo i zprovoznûní tfií informaãních in-
ternetov˘ch kioskÛ zprovoznûn˘ch na
nádraÏí âD, budovû Mûstského úfiadu
v Bratrské 34 a na námûstí TGM v od-
dûlení dopravnû správních a správ-
ních agend.

„Reakce obãanÛ na tyto kiosky by-
la pfiíznivá a ukázalo se, Ïe jde o je-
den z mála zpÛsobÛ, jak mÛÏe mûsto
zajistit obãanÛm pfiístup k vefiejné-
mu internetu zdarma. ProtoÏe se na-
bízela moÏnost vyuÏít na pofiízení
dal‰ích kioskÛ finanãních prostfied-
kÛ z fondÛ Evropské unie, rozhodlo
se mûsto pofiídit dal‰ích sedm. Tyto
kiosky jsou spolufinancovány Ev-
ropskou unií ze Spoleãného regio-
nálního operaãního programu. Z cel-

kové ceny projektu ve v˘‰i 850 tisíc
korun bude mûstu poskytnuta dota-
ce z Evropského fondu regionálního
rozvoje ve v˘‰i 75 % a 10% ze státního
rozpoãtu. Jedná se tak o první pro-
jekt mûsta Pfierova s touto formou
spolufinancování od vstupu âR do
EU“, informovala nás Ing. Hana Miku-
lová, projektová manaÏerka z odboru
rozvoje. 

K i o s k y
v modré barvû
se znakem Pfie-
rova jsou pfií-
stupné v prosto-
rách Mûstského
úfiadu po dobu
otevíracích ho-
din, v knihovnû
ve v˘pÛjãní do-
bû a na nádraÏí
n e p fi e t r Ï i t û .
Ovládají se pfies
dotykovou obra-
zovku a softwa- Jeden z deseti instalovan˘ch infokioskÛ
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Evropsk˘ t˘den mobility 16.–22. záfií
Evropsk˘ den bez aut 22. záfií
Evropsk˘ den bez aut je pofiádán v zemích Evropské unie jiÏ od roku 1998 a patfií k v˘znamn˘m
dnÛm Evropy v ochranû Ïivotního prostfiedí. V âeské republice, kde probíhá pod zá‰titou Minis-
terstva Ïivotního prostfiedí, se konal poprvé v roce 2002.

Motto pro leto‰ní rok: „Do práce a do ‰koly – bez auta“
Rozvoj udrÏiteln˘ch forem dopravy a bezpeãnost na na‰ich ulicích 
mÛÏete symbolicky podpofiit i vy:

Ve ãtvrtek 22. záfií nechte auto doma.
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STAV OVZDU·Í VE MùSTù P¤EROVù
V roce 2004 prÛmûrné roãní koncentrace oxidu dusiãitého (NO2) a oxidu sifiiãitého (SO2)

nepfiekroãily platné imisními limity, dokonce do‰lo k jejich mírnému poklesu oproti roku pfied-
chozímu. Nejsledovanûj‰í základní zneãi‰Èující látkou v ovzdu‰í mûsta Pfierova zÛstává polé-
tav˘ prach (PM10). Vzhledem k vysoké úrovni tohoto zneãi‰tûní bylo mûsto Pfierov zafiazeno
mezi oblasti se zhor‰enou kvalitou ovzdu‰í (OZKO) ve smyslu zákona o ochranû ovzdu‰í
(zák. ã. 86/2002 Sb.). Pfierov se umístil v tabulce mûst s nejvy‰‰ími roãními prÛmûrn˘mi kon-
centracemi prachu v roce 2004 na nelichotivém 17. místû, zatímco napfi. Olomouc si polep-
‰ila 33. místem, Prostûjov 42. (viz grafické porovnání v˘voje roãních prÛmûrÛ koncentrací
PM10 – dÛvodem markantního poklesu pra‰nosti v Olomouci je s nejvût‰í pravdûpodobností
vyfie‰ení dálniãního obchvatu). Mûsto Pfierov je tak nejvíce zneãi‰tûn˘m mûstem v Olomouc-
kém kraji z hlediska prachu. 

Rozhodující skuteãností pro takovéto hodnocení bylo pfiekroãení stanoveného imisního li-
mitu a meze tolerance (MT) pro 24 hodinové prÛmûry v roce 2002 (hodnoty jsou mûfieny na
automatické imisní monitorovací stanici u kina Hvûzda). Z tohoto dÛvodu pro mûsto Pfierov
vyplynula povinnost vypracovat „program ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í“. V dubnu minulého
roku se touto problematikou zab˘vala Rada mûsta Pfierova, která uloÏila odboru Ïivotního
prostfiedí vypracovat opatfiení s cílem omezit zneãi‰Èování ovzdu‰í polétav˘m prachem. V ãer-
vnu 2004 „Rada“ vyslovila souhlas s pfiedloÏen˘m návrhem dílãích opatfiení ke zlep‰ení sta-
vu ovzdu‰í, v nûmÏ je pfiedev‰ím kladen dÛraz na dÛsledné uplatÀování stávajících právních
pfiedpisÛ pfii územním a stavebnû-povolovacím fiízení, na kontrolu dodrÏování pfiedepsan˘ch
stavebních postupÛ, na údrÏbu komunikací a na zfiizování a údrÏbu vefiejné zelenû. V roce
2004 byla firmou Ekotoxa Opava s.r.o. vypracována analytická ãást „povinného“ programu
ke zlep‰ení kvality vzdu‰í, která podrobnû popsala stav ovzdu‰í, zmapovala provozovatele
a mnoÏství emisí v Pfierovû. V souãasné dobû se zpracovává návrhová ãást programu, která
bude obsahovat konkrétní opatfiení vedoucí ke sníÏení pra‰nosti.

Odbor Ïivotního prostfiedí Mûstského úfiadu Pfierov informuje:
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HODNOTY ROâNÍCH PRÒMùRÒ KONCENTRACÍ ZNEâI·ËUJÍCÍCH LÁTEK
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PRECHEZA

➤ stav ovzdu‰í ve mûstû Pfierovû

➤ ochrana pfiírody a krajiny; vefiejná zeleÀ

➤ památková péãe

➤ environmentální osvûta

➤ komunální odpad

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Pfierov 51 42 35 32 32 39 44 45 42
Olomouc 39 40 29 28 34 42 48 48 35
Prostûjov 46 33 31 29 36 35 36 39 33

ÎIVOTNÍ PROST¤EDÍ
A PAMÁTKOVÁ PÉâE

V ROCE 2004

ZDROJE ZNEâI·ËOVÁNÍ OVZDU·Í, EMISE
Stacionárními zdroji zneãi‰Èování ovzdu‰í jsou zafiízení spalovacího nebo jiného technolo-

gického procesu, která zneãi‰Èují nebo mohou zneãi‰Èovat ovzdu‰í, dále lomy a jiné plochy
s moÏností zapafiení, hofiení nebo úletu zneãi‰Èujících látek, jakoÏ i plochy, na kter˘ch jsou
provádûny práce nebo ãinnosti, které zpÛsobují nebo mohou zpÛsobovat zneãi‰Èování ovzdu-
‰í, dále sklady a skládky paliv, surovin, produktÛ, odpadÛ a dal‰í obdobná zafiízení nebo ãin-
nosti. Tyto zdroje se dûlí podle míry svého vlivu na kvalitu ovzdu‰í na zvlá‰tû velké, velké,
stfiední a malé. Podle technického a technologického uspofiádání se dále dûlí na spalovací
zdroje a ostatní stacionární zdroje. Zdroje produkující emise musí splÀovat tzv. emisní limity,
coÏ jsou nejv˘‰e pfiípustná mnoÏství zneãi‰Èujících látek vypou‰tûn˘ch do ovzdu‰í. V‰echny
zvlá‰tû velké, velké a stfiední zdroje v Pfierovû jsou konstruovány a provozovány tak, aby sta-
novené limity splÀovaly. Stacionární zdroje byly v Pfierovû v roce 2004 zafiazeny do jednotli-
v˘ch kategorií takto:

* zvlá‰tû velké zdroje
1.  Dalkia âeská republika, a.s.  (v˘roba tepla v Teplárnû Pfierov)
2.  PRECHEZA a.s.  (v˘roba kyseliny sírové, titanové bûloby a Ïelezit˘ch pigmentÛ) 
3.  Technické sluÏby mûsta Pfierova (skládka tuh˘ch komunálních odpadÛ v Îeravicích)
4.  PSP Slévárna a.s.  (obloukové a indukãní pece)

V˘voj emisí tuh˘ch zneãi‰Èujících látek u nejvût‰ích zneãi‰ÈovatelÛ
v letech 2001 – 2004 (v t/rok):

* velké zdroje
1. FAU s.r.o.  (distribuãní sklad PHM v areálu PRECHEZA a.s.)
2. Nemocnice s poliklinikou v Pfierovû  (plynová kotelna)
3. Kazeto, spol. s r.o.  (lakovna, sítotisk, Duplex) 
4. Meopta – optika, a.s. (odma‰Èování souãástek, budova M4, 4.poschodí) 
5. PSP Engineering a.s.  (Ïíhací pec)
6. Antonín Rozsíval  (rychloãistírna odûvÛ Pfierov-Kainarova ul.) 
7. KLINKET s.r.o.  (ãistírna odûvÛ Pfierov-âechova ul.)
8. PRECHEZA a.s.  (plynová kotelna)
9. PROGRESS OK a.s.  (lakovna)
10. Astron Buildings s.r.o. (lakovna)

* stfiední zdroje
V roce 2004 bylo v Pfierovû evidováno 98 stfiedních zdrojÛ u 63 provozovatelÛ. Z tohoto po-
ãtu stfiedních zdrojÛ je 26 kotelen, ostatní jsou technologická zafiízení, napfi. ãerpací stanice
pohonn˘ch hmot, lakovny, stolárny, obrábûní a povrchová úprava kovÛ a dal‰í technologické
zdroje.

STAV ZNEâI·TùNÍ OVZDU·Í, IMISE
Imisemi se rozumí mnoÏství zneãi‰Èujících látek obsaÏen˘ch v ovzdu‰í. V Pfierovû se na au-

tomaticky monitorující stanici (AMS 1076) u kina Hvûzda, provozované âesk˘m hydrometeo-
rologick˘m ústavem (âHMÚ), dlouhodobû mûfií mnoÏství oxidÛ síry, oxidÛ dusíku a polétav˘
prach, novû také meteorologické jevy. V˘voj zneãi‰tûní ovzdu‰í na území mûsta Pfierova je zfiej-
m˘ z tabulky a grafu. Zde jsou uvedeny prÛmûrné roãní koncentrace (μg/m3) tfií nejsledova-
nûj‰ích ‰kodlivin (SO2,NO2, PM10).

PRECHEZA DALKIA PSPSLÉVÁRNA ST¤.ZDROJE CELKEM
2001 19,09 2,32 11,69 4,12 37,22
2002 24,13 9,42 14,47 4,31 52,32
2003 23,06 6,97 6,61 5,06 41,70
2004 17,17 12,1 8,63 5,60 43,50

látka 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 LIMIT+ MT
SO2 26 32 24 15 11 10 10 10 10 8 50+0
NO2 27 28 27 25 23 23 23 23 24 23 40+12
PM10 51 42 35 32 32 39 44 45 42 40+1,6

(Poznámka: LIMIT = limit pro aritmetick˘ prÛmûr za kalendáfiní rok, MT = mez tolerance)
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zaregistrováno tûchto pût VKP:
–  Mûstsk˘ park Michalov – k.ú. Pfierov, jako VKP zaregistrovan˘ v r. 1994; kromû toho od r.

1992 kulturní památka; jedná se o pozÛstatek luÏního lesního porostu se zachovalou pfii-
rozenou druhovou skladbou dfievin a bylinného patra.
Koncem roku 2003 vyhlásilo Mûsto Pfierov v souvislosti s ukonãením platnosti desetihalé-
fiov˘ch a dvacetihaléfiov˘ch mincí vefiejnou sbírku „Strom pro Michalov“. V˘tûÏek sbírky se
do fiíjna 2004 vy‰plhal aÏ na koneãn˘ch 38 844,30 Kã. Vysazeny byly nakonec tfii krásné
stromy – dub bahenní, ka‰tanovník jedl˘ a platan javorolist ,̆ na kter˘ se rozhodli shro-
máÏdit prostfiedky Ïáci Základní ‰koly B. Nûmcové. ROTARY klub Pfierov vysadil v parku ãer-
venolist˘ buk a druÏební mûsto Cuijk javor, u kterého umístil i pamûtní desku. Paní Jarmi-
la Navrátilová z Velké Bystfiice darovala do parku exempláfi liliovníku tulipánokvûtého, kte-
r˘ nahradil liliovník, kter˘ uhynul pfii povodni v roce 1997. V rámci pûstebních opatfiení za-
ji‰Èovan˘ch odborem ÎP bylo o‰etfieno 32 ks stromÛ (ofiezy such˘ch vûtví, odlehãení ko-
run, udrÏovací fiez, celková regenerace korun), vykáceno 8 ks pfieváÏnû such˘ch stromÛ
a vysazeno bylo 19 ks stromÛ,

–  Vápencové zmoly – k.ú. Îeravice, zaregistrovan˘ v r. 1996; terénní deprese vzniklé po-
místnou tûÏbou vápence v minulosti. V˘znamnû jsou zde zastoupeny pÛvodní druhy rost-
lin, a to i ohroÏené a silnû ohroÏené druhy,

–  Malá lipová – k.ú. Îeravice, zaregistrovan˘ v r. 1996; opu‰tûné plochy po tûÏbû písku s pfii-
lehl˘m úvozem. Severní strana je tvofiena strmou stûnou. Z hlediska ornitologického pfied-
stavuje lokalita v˘znamné hnízdi‰tû fiady druhÛ ptákÛ,

–  Skalice – k.ú. Îeravice, zaregistrovan˘ v r. 1996; zmoly po tûÏbû vápencÛ jsou obklopeny
svahy a zvlnûn˘mi plochami s hust˘m porostem kfiovin, v nûkter˘ch ãástech je vyvinuto
i stromové patro. Lokalita je v˘znamn˘m hnízdi‰tûm ptactva,

–  BfieãÈan popínav˘  Hedera helix L. – k.ú. Pfierov, vyhlá‰en˘ v r. 2001; v˘znamn˘ exempláfi
popínavé dfieviny (stáfií cca 20 let) pokr˘vající plochu ‰títu bytového panelového domu.

VE¤EJNÁ ZELE≈
Odbor Ïivotního prostfiedí vydal v roce 2004 v rámci samostatné pÛsobnosti 28 povolení

ke zvlá‰tnímu uÏívání vefiejné zelenû a na základû nové obecnû závazné vyhlá‰ky ã. 3/2004,
o ãistotû a ochranû vefiejné zelenû, která nabyla úãinnosti 1. ãervna 2004, udûlil odbor 33
souhlasÛ vlastníka pozemku se stanovením podmínek zvlá‰tního uÏívání. Bylo pfiijato 17 ozná-
mení o haváriích na inÏen˘rsk˘ch sítích, kdy správcÛm tûchto zafiízení byly stanoveny pod-
mínky pro zvlá‰tní uÏívání. Vût‰ina povolení souvisela se stavební ãinností. V roce 2004 ho-
stovaly ve mûstû Pfierovû dva cirkusy a jeden lunapark.

Památková péãe
Historické jádro mûsta Pfierova bylo v roce 1992 prohlá‰eno mûstskou památkovou zónou.

Mûsto Pfierov je ãlenem SdruÏení historick˘ch sídel âech, Moravy a Slezska.

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY
Nemovité kulturní památky na území mûsta Pfierova zapsané v Ústfiedním seznamu kul-
turních památek âR (k 31. 12. 2004):

• zámek se zámeck˘m mostem, pfiíkopem a ohradní zdí – Horní nám. 1
• mûstské hradby s 10 ba‰tami a fortnou
• farní kostel sv. Vavfiince s kaplí P. Marie a kfiíÏem – nám. T. G. Masaryka
• b˘valá zámecká kaple sv. Jifií – Horní nám.
• mû‰Èansk˘ dÛm – Horní nám. ãp. 9
• b˘valá radnice s dvorní pfiístavbou – Horní nám. ãp. 10
• mû‰Èansk˘ dÛm – Horní nám. ãp. 11
• mû‰Èansk˘ dÛm – Horní nám. ãp. 12
• mû‰Èansk˘ dÛm – Horní nám. ãp. 13
• mû‰Èansk˘ dÛm – Horní nám. ãp. 17
• mû‰Èansk˘ dÛm – Horní nám. ãp. 22
• mû‰Èansk˘ dÛm – Horní nám. ãp. 31, zv. Korvínsk˘
• mû‰Èansk˘ dÛm – Horní nám. ãp. 32
• mû‰Èansk˘ dÛm – Horní nám. ãp. 33
• mû‰Èansk˘ dÛm – Horní nám. ãp. 34
• b˘val˘ ZáloÏensk˘ dÛm – nám. T. G. Masaryka ãp. 148 (Mûstsk˘ dÛm)
• dÛm – Horní nám. ãp. 8 ( b˘val˘ hostinec „U kapliãky“)
• b˘val˘ spolkov˘ dûlnick˘ dÛm „Trávník“ – tfi. 17. listopadu ãp. 238
• mûstsk˘ park Michalov, vã. budovy restaurace
• chrám sv. Cyrila a Metodûje – ul. Wilsonova ul. 16
• budova Ïelezniãní stanice – ul. Husova ãp. 632
• obytn˘ dÛm s tiskárnou Strojil – ul. Kratochvílova ãp. 121
• budova SP· strojní (dílny + obytná budova) – ul. Havlíãkova ãp. 702
• budova okresního úfiadu – ul. Smetanova ãp. 2015
• administrativní budova SME – nábfi. Dr. E. Bene‰e ãp. 1917
• rodinn˘ dÛm – ul. Sadová 8
• budova ul. Kratochvílova ãp. 147
• evangelick˘ kostel – ul. J. â. Drahlovského 912
• nájemní dÛm – ul. Barto‰ova ãp. 2300
• rodinn˘ dÛm – ul. Dr. Riedla 10
• tzv. Kovafiíkova vila – ul. Macharova 39
• Ïidovsk˘ hfibitov
• vila – ul. Máchova ãp. 156
• základní ‰kola ã.p. 2200 – ul. Gen. ·tefánika 
• úfiední a obytn˘ dÛm SME ã.p. 1097 – ul. Husova 
• socha sv. Jana Nepomuckého – ul. Kratochvílova
• socha sv. Josefa Pûstouna – ul. Kratochvílova
• socha sv. Rocha – Horní nám.
• pomník Jana Blahoslava – Horní nám.
• pomník Jana Amose Komenského – ul. J. â. Drahlovského
• socha Neptuna – ul. Wilsonova 
• socha Elektry – ul. Bezruãova
• památník Mistra Jana Husa – park Michalov

POPLATKY
Za zneãi‰Èování ovzdu‰í platí provozovatelé zdrojÛ poplatky. V roce 2004 rozhodo-

val odbor ÎP ve 25 pfiípadech o poplatcích za malé zdroje na území Pfierova. Celkov˘
v˘nos ve v˘‰i 104 700,- Kã je pfiíjmem mûsta Pfierova. V rámci roz‰ífiené pÛsobnosti vy-
mûfiil odbor ÎP v roce 2004 v povûfieném správním obvodu poplatky celkem 108 pro-
vozovatelÛm stfiedních stacionárních zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í ve v˘‰i 139 200,- Kã,
které jsou pfiíjmem státního rozpoãtu.

Mù¤ENÍ EMISÍ
Zákon o ochranû ovzdu‰í zavedl u mal˘ch stacionárních zdrojÛ novou povinnost zaji‰Èo-

vat prostfiednictvím oprávnûné osoby (kominíka s akreditací) mûfiení úãinnosti spalování,
mnoÏství vypou‰tûn˘ch látek a kontrolu stavu spalinov˘ch cest u spalovacích zdrojÛ provo-
zovan˘ch pfii podnikatelské ãinnosti provozovatele. Tato povinnost (obdoba „zelen˘ch“ zná-
mek u aut) se opakuje co dva roky. První termín vypr‰el 31. 5. 2004. Odbor Ïivotního pro-
stfiedí obdrÏel v minulém roce 330 protokolÛ zmûfien˘ch zdrojÛ od 120 provozovatelÛ. Z to-
ho u 29 provozovatelÛ byly zji‰tûny nedostatky. Jejich odstraÀování je pfiedmûtem kontrolní
ãinnost odboru ÎP.

Posuzování vlivÛ
na Ïivotní prostfiedí - EIA

V procesu posuzování vlivÛ na Ïivotní prostfiedí (EIA) zabezpeãuje mûsto zejména infor-
mování vefiejnosti o zámûrech investorÛ v˘znamn˘ch staveb, které podléhají procesu EIA.
O tom, zda bude po první fázi, tzv. zji‰Èovacím fiízení, následovat zpracování dokumentace
vlivu na Ïivotní prostfiedí, rozhoduje pfiíslu‰n˘ úfiad, jímÏ je Ministerstvo ÎP nebo Krajsk˘ úfiad,
podle charakteru zámûru. Tento úfiad na závûr celého procesu vydá kladné ãi záporné stano-
visko. Bez tohoto stanoviska nelze vydat napfi. územní nebo stavební rozhodnutí. Dále mûs-
to, zastoupené odborem ÎP, v souladu se zákonem (zák. ã. 100/2001 Sb.) vydává i vlastní vy-
jádfiení k oznámení zámûru, dokumentaci ãi posudku dokumentace. V roce 2004 se v Pfiero-
vû v rámci procesu EIA projednávaly tyto ãtyfii zámûry:
• TûÏba pískÛ Îeravice-Lapaã
• Obalovna firmy SWIETELSKY stavební s.r.o. – Pfierov
• Pfierov – Precheza a.s. – Mezisklad zelené skalice

Dále se odbor ÎP, jako dotãen˘ orgán státní správy, vyjadfioval k následujícím zámûrÛm mi-
mo katastrální území Pfierova:

• Mokrá vypírka v DP Velk˘ Újezd
• Stáj pro dojnice Troubky
• Bioetanolov˘ závod Kojetín
• Roz‰ífiení v˘roby bioetanolu – ML Kojetín
• Obalovna Tovaãov
• Kravín Prosenice

Podle zákona o prevenci závaÏn˘ch havárií byl v roce 2004 zvefiejnûn a projednán bezpeã-
nostní program LINDE TECHNOPLYN, a.s., stfiediska Pfierov.

Ochrana pfiírody a krajiny;
vefiejná zeleÀ
KÁCENÍ D¤EVIN

V roce 2004 vydal odbor Ïivotního prostfiedí 129 (v roce 2003 – 110) rozhodnutí, kter˘mi
povolil kácení 567 ks (638) stromÛ rostoucích mimo les, z toho 97 ks (124) stromÛ ovoc-
n˘ch, 411 ks (472) listnat˘ch, 59 ks (42) jehliãnat˘ch, a 218 m2 (3 307) kefiÛ a zamítl káce-
ní 163 ks (190) stromÛ. Více neÏ polovina dfievin byla pokácena z dÛvodu stavební ãinnos-
ti. Dále bylo odborem Ïivotního prostfiedí pfiijato 108 (69) oznámení, na jejichÏ základû bylo
provedeno kácení 839 ks (162) stromÛ a 14 714 (1 556) m2 kefiÛ z dÛvodÛ pûstebních, zdra-
votních, a z dÛvodu v˘konu oprávnûní podle zvlá‰tních pfiedpisÛ. PfieváÏná ãást tûchto dfie-
vin byla vykácena z dÛvodu údrÏby ochranného pásma venkovního vedení vysokého napûtí.
Náhradní v˘sadba byla uloÏena v poãtu 778 ks (343) stromÛ a 7 303 ks (2 667) kefiÛ. (Po-
známka: V závorce jsou pro srovnání uvedeny údaje za rok 2003)

PAMÁTNÉ STROMY
V správním obvodu pfierovského odboru Ïivotního prostfiedí se nachází celkem 12 ks pa-

mátn˘ch stromÛ, z toho dva na území mûsta Pfierov. Jsou to:
–   jasan ztepil˘ (Fraxinus excelsior) na ul. ·robárova, v˘znamná solitera a esteticky hod-

notn˘ exempláfi domácí dfieviny o v˘‰ce cca 20 m a stáfií cca 140 let,
–   líska turecká (Corylus colurna) na nábfi. Rudolfa Luka‰tíka, v˘znamná solitera a estetic-

ky hodnotn˘ exempláfi cizokrajné dfieviny o v˘‰ce cca 20 m a stáfií cca 120 let. 

ZVLÁ·Tù CHRÁNùNÁ ÚZEMÍ
Na území mûsta se nachází

–   národní pfiírodní rezervace Îebraãka – k.ú. Pfierov, vyhlá‰eno 1949, v˘mûra 12 ha; dubo-
habrov˘ les, buãina a luÏní porost, velmi bohaté ptaãí refugium,

–   pfiírodní památka Na Popovickém kopci – k.ú. Popovice u Pfierova, vyhlá‰eno 1949, v˘-
mûra 3,32 ha; ostrÛvek vzácné teplomilné a suchomilné kvûteny a zvífieny, doklad smûru
‰ífiení teplomilné flóry na Moravû.

V¯ZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY
V˘znamn˘ krajinn˘ prvek (VKP) je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná

ãást krajiny, která utváfií její typick˘ vzhled nebo pfiispívá k udrÏení její stability. VKP jsou ze
zákona lesy, ra‰elini‰tû, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Dále jsou jimi jiné ãásti kra-
jiny, které zaregistruje orgán ochrany pfiírody. Na území mûsta Pfierova bylo k loÀskému roku
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• pomník Franti‰ka Rasche – nám. Fr. Rasche
• pomník na hrobû Slavomíra Kratochvíla – mûstsk˘ hfibitov
• pomník obûtem nacismu – mûstsk˘ hfibitov
• stavení ãp. 15, Dluhonice
• boji‰tû s památníkem a boÏí mukou, Dluhonice
• soubor tfií soch – sv. Jáchym, sv. Josef Pûstoun a sv. Libor u kostela, Penãice
• brána na b˘valém hfibitovû u kostela, Penãice
• farní kostel sv. Mafií Magdalény s náhrobkem Katefiiny Kun‰ové z Vrchlabí a na âekyni
• památník Mistra Jana Husa u kostela, Pfiedmostí 
• nalezi‰tû pravûkého ãlovûka, Pfiedmostí

PÉâE O KULTURNÍ DùDICTVÍ
Odbor Ïivotního prostfiedí ve 2. pololetí roku 2004 zaji‰Èoval opravy a údrÏbu vybran˘ch

památkovû v˘znamn˘ch objektÛ, které jsou ve vlastnictví mûsta Pfierova: Z v˘znamnûj‰ích ak-
cí lze jmenovat opravu kfiíÏÛ na ul. Lanãíkov˘ch a v Penãicích. Dále byl obnoven pomník obû-
tem 1. a 2. svûtové války v Penãicích a obnoven na mûstském hfibitovû pomník Jiljího Matûj-
ky popraveného v roce 1914. Z restaurátorsk˘ch prací byla provedena oprava sochy sv. Jana
Nepomuckého v Pfiedmostí a oprava BoÏích muk u silnice na Henãlov.

PARK MICHALOV
Od roku 2000 koordinuje odbor ÎP práce na realizaci Programu regenerace a rozvoje

parku Michalov. Na investorském zaji‰tûní jednotliv˘ch akcí se dále podílejí zejména od-
bor rozvoje, odbor majetku a Technické sluÏby mûsta Pfierova. MnoÏství vynaloÏen˘ch
prostfiedkÛ na plnûní programu nejlépe dokládá uvedená tabulka:

V roce 2004 vyhlásil Svaz zakládání a údrÏby zelenû, spoleãnû se Spoleãností pro zahrad-
nickou a krajináfiskou tvorbu a mûstem Klatovy, celostátní soutûÏ „Nejlépe realizované sado-
vnické dílo roku“, do které Mûsto Pfierov, zastoupené odborem ÎP, pfiihlásilo komplexní dílo
„Obnova mûstského parku Michalov“. Za dílo, které se vymykalo podmínkám soutûÏe kom-
plexností pfiihlá‰eného projektu i mnoÏstvím dodavatelsk˘ch firem (cca 70), obdrÏelo mûsto
spoleãnû s ateliérem Florart „âestné uznání za komplexní pfiístup k obnovû mûstského par-
ku Michalov a vytvofiení optimálních podmínek pro jeho vyuÏívání a pro péãi o park“ a dá-
le „Cenu dûkana Zahradnické fakulty Mendelovy zemûdûlské a lesnické univerzity v Brnû za
komplexní a systémov˘ pfiístup k obnovû mûstského parku Michalov v Pfierovû“. Tato oce-
nûní jsou o to v˘znamnûj‰í, Ïe byla mûstu udûlena v roce oslav stého v˘roãí zaloÏení parku.
V rámci oslav vznikl ve spolupráci Odboru Ïivotního prostfiedí a Kabelové televize Pfierov, a.s.
dvanáctiminutov˘ dokumentární film zachycující historii vzniku, v˘voj a dne‰ní stav této v˘-
znamné kulturní památky

HRADBY
Pfierovské travertinové hradby jsou jedním z nejatraktivnûj‰ích pozÛstatkÛ kulturního

dûdictví na‰ich pfiedkÛ. Na obnovû hradeb se od roku 1994 vystfiídalo nûkolik stavebních
firem a na kaÏdém opravovanému úseku je znateln˘ jejich rukopis. V roce 2004 byla za-
hájena oprava hradeb od ulice Na Marku smûrem na Spálenec. V souvislosti s tím byla
provedena i demolice staticky naru‰eného rodinného domu Spálenec 4. Po odklizení su-
tin se obnaÏila hradba procházející tímto objektem. Finanãní náklady na opravu této ãás-
ti hradeb byly 1,5 mil. Kã, z toho 616 000 Kã bylo dotováno z Programu regenerace mûst-
sk˘ch památkov˘ch rezervací a mûstsk˘ch památkov˘ch zón âR.

Boží muka u silnice na Henčlov

Náklady mûsta na obnovu Michalova v letech 2000-2004 (v mil. Kã)
2000 2001 2002 2003 2004 celkem
3,80 11,18 9,46 8,69 3,53 36,66

PODPORA OBNOVY OBJEKTÒ
Mûsto Pfierov v roce 2004 poskytlo dotaci na obnovu exteriéru sedmi památkovû v˘znam-

n˘ch domÛ v celkové v˘‰i 260 000 Kã. Byly obnoveny fasády tûchto objektÛ: Barto‰ova 14
a spoleãenská ãást Sokolovny Brabansko 2 (oba domy jsou kulturními památkami), Blaho-
slavova 2 a 4, Havlíãkova 31, Komenského 23 a Barto‰ova 8.

Environmentální osvûta
NAUâNÁ VLASTIVùDNÁ STEZKA„P¤EROVSK¯M LUHEM“

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Zfiizovatel: Mûsto Pfierov
Délka: okruh 12 km (zkrácen˘ okruh 5 km)
Poãet zastavení: 18 (na zkrácené trase 11)
Dostupnost: Stezka zaãíná asi 500 m od historického centra mûsta. Je dostupná pû‰ky a na
vût‰inû své trasy i na kole. Není fyzicky nároãná. Je vhodná ke ‰kolním a rodinn˘m vycház-
kám.

Stezka byla pro vefiejnost oficiálnû otevfiena 25. ãervna 2004 u pfiíleÏitosti oslav 100. v˘ro-
ãí zaloÏení mûstského parku Michalov za pfiítomnosti ministra Ïivotního prostfiedí Libora Amb-
rozka. Na dvanácti kilometrech lesních pû‰in, chodníkÛ a polních cest provází rozmanit˘mi
ekosystémy podél fieky Beãvy a upozorÀuje na místní zajímavosti. Celkem osmnáct bohatû
ilustrovan˘ch informaãních tabulí umoÏní náv‰tûvníkovi nahlédnout do dávné historie i sou-
ãasnosti mûsta, poodhalí sloÏité zákonitosti v˘voje luÏní krajiny, pfiedstaví stovky pÛvodních
organismÛ. PfiestoÏe trasa není nikterak nároãná, je pro ménû zdatné turisty, rodiny s mal˘-
mi dûtmi nebo ty, ktefií se rozhodnou jen pro men‰í odpolední vycházku, pfiipraven zkrácen ,̆
zhruba pûtikilometrov ,̆ okruh s jedenácti zastaveními. Volbu krat‰í trasy mÛÏeme doporuãit
i v zimních mûsících.

Pro náv‰tûvníky nauãné stezky vydalo mûsto ti‰tûného prÛvodce, kter˘ je zdarma k dispo-
zici v Mûstském informaãním centru a dále na kanceláfii starosty a odboru Ïivotního prostfiedí
MûÚ Pfierov. Náklady na vybudování nauãné stezky a vydání prÛvodce plnû pokryla finanãní
odmûna za umístûní projektu v soutûÏi „Pivovary Staropramen mûstÛm“.

NAUâNÁ VLASTIVùDNÁ STEZKA
„P¤EDMOSTÍM AÎ DO PRAVùKU“

V roce 2004 byly zahájeny pfiípravné práce na rozsáhlém projektu „Pfiedmostím aÏ do
pravûku“. Na jeho realizaci spolupracují s mûstem Pfierov obãanské sdruÏení Predmo-
stenzis, Z· J. A. Komenského a Muzeum Komenského. Projekt má nûkolik ãástí – terénní
prezentaci nalezi‰tû lovce mamutÛ u hfibitova v Pfiedmostí, skanzen pravûk˘ch zvífiat na
âekyÀském kopci, ‰kolní muzeum v základní ‰kole a nauãnou vlastivûdnou stezku, která
bude uvedená místa spojovat a upozorní náv‰tûvníky na zajímavosti této ãásti mûsta z ob-
lasti archeologie, geologie, novodobé historie a pfiírodovûdy. Souãástí nové stezky bude
i jiÏ vybudovaná ‰kolní nauãná stezka „Lovci mamutÛ v Pfiedmostí“, která nás dovede
z Pfiedmostí na tzv. ·kolní kopec nad Pfierovskou roklí. V roce 2004 mûsto nechalo za-
mûfiit nepouÏívanou a zarostlou polní cestu v délce cca 400 m. V rámci její údrÏby byly
vykáceny náletové dfieviny a letos na jafie srovnán její povrch a zatravnûn. Cesta navazu-
je na jiÏ dfiíve upravenou ãást stezky, tzv. alejku, kde Ïáci Z· J. A. Komenského jiÏ nûko-
lik let vysazují (bohuÏel opûtovnû) a peãují o alej mlad˘ch stromÛ. Pokud ve svém úsilí
nepoleví, mÛÏeme se za pár let tû‰it na vzrostlou alej, která poskytne stín a potû‰ení li-
dem i zvífiatÛm. Pûkná procházka je zde jiÏ dnes.

EVROPSK¯ DEN BEZ AUT A EVROPSK¯ T¯DEN MOBILITY
Rada mûsta Pfierova na své kvûtnové schÛzi v roce 2004 podpofiila projekty „Evropsk˘

den bez aut“ (22. záfií) a „Evropsk˘ t˘den mobility“ (16.-22. záfií). V rámci nich probûhla
vefiejná beseda na téma Doprava ve mûstû spojená s ukázkou „Ekobusu“ na zemní plyn
a otevfiení cyklistické stezky do Kozlovic. Zamûstnanci a zastupitelé mûsta vyjádfiili pro-
jektu symbolickou podporu úãastí na cyklistické soutûÏi „Pfierovská osmica“. 22. záfií vût-
‰ina z nich ponechala své osobní automobily doma.

SOUTùÎ PRO ·KOLY VE SBùRU BATERIÍ
Ve v‰ech základních ‰kolách na území mûsta Pfierova byl v roce 2004 zaveden sbûr mo-

noãlánkÛ a baterií. ·koly byly vybaveny speciálními nádobami, svoz zaji‰Èovaly Technic-
ké sluÏby mûsta Pfierova. Zavedení sbûru bylo spojeno s vyhlá‰ením soutûÏe o nejvíce na-
sbíran˘ch baterií na jednoho Ïáka. V roce 2004, za období od záfií do prosince vãetnû
bylo takto sesbíráno 808 kg monoãlánkÛ a baterií (za cel˘ ‰kolní rok 2004/2005 to by-
lo 1805 kg !!).

MÍSTNÍ KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDùLÁVÁNÍ,
V¯CHOVY A OSVùTY (EVVO)

V srpnu 2004 byla schválena Koncepce EVVO Olomouckého kraje do roku 2015. Sou-
bûÏnû s projednáváním návrhu krajské koncepce zahájil odbor ÎP práce na analytické ãás-
ti místní koncepce EVVO pro mûsto Pfierov. Do fie‰itelského t˘mu byli pfiizváni zástupci
dal‰ích odborÛ MûÚ, Krajského úfiadu, ãlenové zastupitelstva mûsta, zástupci ‰kol, ‰kol-
sk˘ch a osvûtov˘ch zafiízení a zástupci nevládních organizací. V souãasné dobû je dokon-
ãena skupinová anal˘za (SWOT) a zpracovává se návrhová ãást. Návrh bude pfiedloÏen
v leto‰ním roce k vefiejné diskusi. Vize, jejíÏ naplnûní sleduje zpracovávaná koncepce, by-
la fie‰itelsk˘m t˘mem formulována takto:

Díky dÛslednû a systematicky provádûné EVVO vût‰ina obãanÛ Pfierova ví, proã
potfiebuje kvalitní Ïivotní prostfiedí a co ho po‰kozuje nebo mÛÏe po‰kodit. Jeho
ochranu lidé chápou jako svÛj existenãní zájem (ne jako hobby). Vûdí, jak se na
ochranû Ïivotního prostfiedí podílet, rozhodovat o nûm, a mají k tomu v orgánech
mûsta vstfiícného a kvalifikovaného partnera.
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KOMUNÁLNÍ ODPAD
KaÏd˘ obãan mûsta Pfierova vyprodukoval v roce 2004 cca 251 kg odpadu (v r.2003
224 kg, v r. 2002 218 kg, v r. 2001 196 kg), z toho vytfiídûného 18 kg (v r.2004 14 kg,
v r. 2002 13 kg, v r. 2001 11 kg), coÏ pfiedstavuje 7,2 hmotnostních procent z celkové-
ho mnoÏství komunálního odpadu (v r. 2003 6,23 %, v r. 2002 5,96 %, v r. 2001 5,65 %).

Vytfiídûné druhotné suroviny byly v roce 2004 pfiedávány k dal‰ímu vyuÏití – PAPÍR fir-
mám REMAT s.r.o. Brno, Pavel Tomeãek Pfierov, Moravia-metal spol. s r.o. Pfierov, Van Ganse-
winkel a.s. Olomouc; SKLO firmû AMT s.r.o. Pfiíbram; PET-láhve lisované ESOKOM s.r.o. Kro-
mûfiíÏ, SILON a.s. Planá nad LuÏnicí, drcené jsou vyváÏeny do âíny.

Mûsto Pfierov je zapojeno do systému EKO –KOM, díky nûmuÏ získává na základû mnoÏ-
ství vytfiídûného odpadu a pfiedloÏení dokladÛ o jeho pfiedání k dal‰ímu vyuÏití finanã-
ní odmûnu. Za rok 2004 tato odmûna ãinila 1 450 000 Kã.

V¯KON STÁTNÍ SPRÁVY
Odbor Ïivotního prostfiedí v roce 2004 vydal 140 rozhodnutí o udûlení souhlasu k naklá-

dání s nebezpeãn˘mi odpady, 3 rozhodnutí o neudûlení souhlasu k nakládání s nebezpeãn˘-
mi odpady, 10 rozhodnutí o udûlení souhlasu k upu‰tûní od tfiídûní nebo oddûleného shro-
maÏìování odpadÛ, 1 rozhodnutí o neudûlení souhlasu k upu‰tûní od tfiídûní nebo oddûle-
ného shromaÏìování odpadÛ a 3 rozhodnutí o uloÏení pokuty. Dále provedl 25 komplexních
kontrol u pÛvodcÛ odpadÛ.

V roce 2004 zadal odbor ÎP firmû FITE a.s., Ostrava, zpracování Plánu odpadového hospo-
dáfiství mûsta Pfierov do roku 2010. Povinnost zpracovat tento dokument vypl˘vá pro pÛvodce
odpadÛ, tedy i mûsto Pfierov, ze zákona o odpadech. Plán bude dokonãen v leto‰ním roce.

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
• v r.2004 ãinil 400,- Kã na jednoho poplatníka a rok. Poplatek pro vlastníka stavby urãené

nebo slouÏící k individuální rekreaci ãinil 250,- Kã
• v r.2005 ãiní 434,-Kã na jednoho poplatníka a rok. Poplatek pro vlastníka stavby urãené ne-

bo slouÏící k individuální rekreaci ãiní 250,-Kã

SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM
Systém shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních od-

padÛ vznikajících na území mûsta Pfierova (systém nakládání s komunálním odpadem) se fií-
dí obecnû závaznou vyhlá‰kou ã. 13/2001, ve znûní obecnû závazné vyhlá‰ky ã.5 /2002,
která mimo jiné upravuje svoz netfiídûného odpadu vznikajícího pfii uÏívání zahrádek a sta-
veb urãen˘ch nebo slouÏících k individuální rekreaci. V souladu s OZV a zákonem o odpadech
obãané povinnû tfiídí PAPÍR, SKLO, PET-LÁHVE, NEBEZPEâN¯ ODPAD, OBJEMN¯ ODPAD,
ZBYTKOV¯ ODPAD. Kromû obãanÛ systém v roce 2004 vyuÏívalo na základû uzavfiené smlou-
vy s mûstem 896 pÛvodcÛ (právnick˘ch osob a podnikatelÛ).

Provozovatelem systému nakládání s komunálním odpadem, vãetnû zafiízení, které jsou je-
ho souãástí, jsou Technické sluÏby mûsta Pfierova. Souãástí systému jsou:

• vefiejnû pfiístupná stanovi‰tû pro odkládání odpadu
- 192 stanovi‰È na tfiídûn˘ odpad (papír, sklo, PET-láhve) s 575 barevn˘mi odpadov˘mi ná-
dobami

- 279 stanovi‰È na smûsn˘ (zbytkov˘) komunální odpad s 596 odpadov˘mi nádobami
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- 82 stanovi‰È pro velkoobjemové kontejnery na objemn˘ odpad z domácností (rozmístûní
2x roãnû – jaro, podzim)

- 29 stanovi‰È pro velkoobjemové kontejnery v zahrádkáfisk˘ch osadách (rozmístûní kontej-
nerÛ 2x roãnû – jaro, podzim)

- 54 stanovi‰È pro odkládání komunálního odpadu v rekreaãních oblastech v období duben-
listopad (39 stanovi‰È pro pytlov˘ sbûr, 15 stanovi‰È kontejnerÛ 1 100 litrÛ)

- 11 stanovi‰È v místních ãástech Pfierov III-XIII pro mobilní sbûr nebezpeãn˘ch sloÏek ko-
munálního odpadu (svozové vozidlo 2x roãnû – jaro, podzim)

- 54 stanovi‰È v místních ãástech Pfierov III-XIII pro pytlov˘ sbûr PET-láhví,

• skládka komunálního odpadu v Pfierovû-Îeravicích, která slouÏí k ukládání komunál-
ního odpadu nejen z území mûsta Pfierova, ale i z okolních obcí okresu Pfierov,

• dotfiíìovací linka v Pfierovû-Îeravicích slouÏící k dotfiídûní vyuÏiteln˘ch sloÏek komunál-
ního odpadu, jako jsou papír, sklo, PET-láhve,

• sbûrn˘ dvÛr v areálu technick˘ch sluÏeb urãen˘ k odkládání nebezpeãn˘ch sloÏek komu-
nálního odpadu.

KAM ODKLÁDÁME ODPAD?
Do barevnû rozli‰en˘ch nádob umístûn˘ch na vefiejnû pfiístupn˘ch stano-
vi‰tích na území mûsta odkládáme:

K odloÏení NEBEZPEâNÉHO ODPADU
(ledniãky, televize, poãítaãe, záfiivky, baterie, monoãlánky, zbytky barev a rozpou‰tûdel,
chemicky zneãi‰tûné obaly, vyfiazené léky apod.) slouÏí:

Sbûrn˘ dvÛr v areálu TSMP – Na hrázi 17, Pfierov I–Mûsto
(telefon 581 225 359, 581 225 361)

Provozní doba: pondûlí – stfieda 6.00 – 14.30
ãtvrtek 6.00 – 17.30
pátek 6.00 – 14.30

Zvlá‰tní vozidla pfii mobilním svozu (v ãástech Pfierov III – XIII, dvakrát roãnû – ja-
ro, podzim)
Lékárny (vyfiazené léky)
Prodejny elektro (monoãlánkové baterie)
Kappa, Charita, odborní lékafii diabetologové (injekãní jehly, stfiíkaãky)

K odloÏení OBJEMNÉHO ODPADU (vyfiazené kusy nábytku, um˘vadla, obaly vût-
‰ích rozmûrÛ, odpad ze zahrádkáfiské ãinnosti apod.) slouÏí:

Velkoobjemové kontejnery á 5 m3 (dvakrát roãnû – jaro, podzim)
Skládka komunálního odpadu Pfierov-Îeravice (telefon 581 211 817)

Provozní doba: pondûlí – pátek 6.00 – 14.30

Pro ODPAD VZNIKAJÍCÍ P¤I UÎÍVÁNÍ REKREAâNÍCH OBJEKTÒ jsou urãeny:
Kontejnery (5 m3, 1,1 m3)
Místa pro pytlov˘ sbûr komunálního odpadu oznaãená tabulí s nápisem – 
- od 1.4. do 30.11.

Kromû zafiízení provozovan˘ch TSMP jsou na území mûsta provozována soukrom˘mi sub-
jekty dvû zafiízení na recyklaci stavebních odpadÛ:

RESTA DAKON, s.r.o. – Recyklaãní závod v Pfierovû-Lovû‰icích 
EKO-INVEST MORAVA  a.s. – Recyklaãní dvÛr Îernava  v Pfierovû-Pfiedmostí

Dal‰í informace ohlednû provozování systému Vám poskytnou:
Odbor Ïivotního prostfiedí MûÚ Pfierov (tel. 581 268 237)

Technické sluÏby mûsta Pfierova (tel. 581 225 359, 581 225 361)

MnoÏství jednotliv˘ch sloÏek komunálního odpadu (v tunách)
ROK papír sklo PET pneu vraky nebezp. objemn˘ zbytkov˘ CELKEM
2001 149,4 248,5 85,4 6,9 4,9 40,8 976,7 7979,0 9492,6
2002 155,7 266,7 142,4 7,8 9,3 48,9 1524,9 8347,4 10503,1
2003 162,2 293,5 158,4 7,8 1,4 53,4 1756,6 8274,0 10707,3
2004 353,6 280 153,9 9,5 2,8 70,2 1720,8 9266,5 11857,3

PAPÍR SKLO

PET LÁHVE
ZBYTKOV¯
ODPAD
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jako u soch s jedním, dvûma barevn˘-
mi nádechy.

� V posledních letech se vûnujete
i trojrozmûrn˘m umûleck˘m dílÛm.
Co bylo impulsem k jejich tvorbû?
Nebudou chybût na záfiijové v˘stavû?

K sochafiinû mû pfiivedlo samo ma-
lování. Kresebnû jsem stále více zjed-
nodu‰oval projev, coÏ je vidût napfiíklad
v cyklu obrazÛ Venu‰e, a to mû jaksi za-
hnalo do kouta. Nevûdûl jsem, jak dál.

Zaãala mi chybût tfietí dimenze,
a tu mi poskytla aÏ socha jako jedna
z moÏností dal‰í cesty. Sochy dûlám v˘-
hradnû ze dfieva, je to zkrátka mÛj ma-
teriál. Kdyby se mû nûkdo zeptal, ãe-
mu bych se rád vûnoval, kdyÏ ne
malování, odpovûdûl bych, Ïe dfievu.
Klidnû by mi staãilo b˘t dobr˘m stola-
fiem. Dfievo mi vÏdycky vonûlo a mûl
jsem k nûmu blízko, protoÏe dûdeãek
i otec pocházeli z hor a byli tesafii. 

A jak jsem se k nûmu dostal i já? Za-
ãalo to tím, Ïe jsme si s pfiítelem ar-
chitektem udûlali u mû na chalupû
malé soukromé „sympozium“. Pfii‰li
jsme náhodou k deseti kmenÛm lip

a tehdy jsem vysekal první objekt. Na
sochách pouÏívám jen barevné akcen-
ty. Chci, aby vyznûl pfiirozen˘ povrch
dfieva. K sochafisk˘m objektÛm v‰ak
pfiistupuji jinak neÏ k obrazÛm. Kla-
sické postavy z pláten se u soch mûní
v abstrahovan˘ objekt. Na v˘stavû po-
chopitelnû pfiedstavím i nûkolik soch.

� Co ovlivÀuje va‰i tvorbu nejvíce?
OdráÏí se v ní napfiíklad souãasn˘
hektick˘ Ïivotní rytmus charakteri-
zovan˘ spí‰e konzumním pfiístupem
k Ïivotu? 

Umûní vÏdycky komunikovalo s do-
bou. Nikdy neÏilo ve vzduchoprázdnu.
Na konci 19. století se osvobodilo
a pfiestalo b˘t uÏ „jen“ dekorací, fie-
meslem. Stalo se svébytn˘m. Pfiesto by
se nemûlo odlid‰tit. Umûní je pro lidi.
Nemyslím, Ïe by je mûlo zrovna vy-
chovávat, ale urãitû je ovlivÀuje. Vní-
mav˘ ãlovûk pfii setkání s ním na chví-
li pfiestane meditovat jen o sv˘ch
problémech a díky podnûtÛm, které
mu umûní dává, zapomene na své ego
a stane se svûtoobãanem. AÈ uÏ se mu
to bude líbit nebo ne, má pfiíleÏitost se
zamyslet.

V dne‰ních ãasech musí jít kum‰t
za lidmi. Oni sami ho uÏ tolik nevy-
hledávají. Konzumní zpÛsob Ïivota
svádí k pohodlnosti a povrchním zá-
ÏitkÛm, ke kter˘m lze pfiijít uÏ v hy-
permarketu, kam chodíme nakupovat.

Ale to je celosvûtov˘ trend, umûní
zajímá jen zlomek populace. Zbytku
staãí reprodukce z dárkového obchodu.

� Po v˘stavû v galerii Centrum bu-
de následovat pfiedstavení va‰ich
prací i v Olomouci. Plánujete v˘sta-
vy i v dal‰ích mûstech?

V leto‰ním „kulatém“ roce jsem vy-
stavoval v Prostûjovû, na ++Slovensku
a ve Vídni. Vedle záfiijové v˘stavy v ga-
lerii Centrum pfiipravuji v galerii
G v Olomouci velkou v˘stavu sv˘ch ob-
razÛ, kreseb a soch, která zaãne 5. fiíj-
na. A potom… kdo ví?

Eva ·afránková

Malífi a sochafi Petr Markulãek uspofiádá v˘stavu sv˘ch dûl

S umûlcem akademick˘m malífiem
Petrem Markulãekem jsme si poví-
dali o jeho cestû k umûní nûkolik
t˘dnÛ pfied zahájením v˘stavy v ga-
lerii Centrum.

Malování se vûnuji témûfi ãtyfiicet
let. Absolvoval jsem UmûleckoprÛmy-
slovou ‰kolu v Uherském Hradi‰ti
a pfies urãité ústfiely do krajináfiství
nebo malování mûstsk˘ch motivÛ jsem
odjakÏiva figuralistou, tedy alespoÀ co
se volné tvorby t˘ãe. Po ‰kole jsem
chvíli dûlal v˘tvarníka v mûstsk˘ch
kulturních zafiízeních. To jsem ale
dlouho nevydrÏel, jelikoÏ jsem nepro-
jevoval patfiiãné nad‰ení pfii vytváfiení
optimistick˘ch hesel kdejak˘m sjez-
dÛm na‰í „jediné neomylné strany“.
Od sedmdesátého roku jsem na volné
noze. Mezitím jsem uÏ ale vystavoval.
KdyÏ jsem tehdy zaãínal, hlásil jsem
k tak zvané nové figuraci. V souãas-
ném postmoderním chaosu uÏ nûjak
není na co navazovat. ¤íkám ãasto, Ïe
jsem na stará kolena pfiestal umûní ro-
zumût. Takov˘ trpaslík byl odjakÏiva
synonymem k˘ãe, dnes uÏ neplatí ani
to. Relativizuje se i v kum‰tu. Odhad-
nout nûkdy, kdy jde je‰tû o umûní
a kdy uÏ ne, je parketa pro filosofa.
Kum‰t je ale nakonec vûãná konfron-
tace, tam nikdo nikdy nemá nic jisté.

� Poãet vystavovan˘ch artefaktÛ
budete pochopitelnû muset pfiizpÛ-
sobit prostorov˘m moÏnostem gale-
rie. Která díla budou mít pfiíleÏitost
náv‰tûvníci vidût?

Vystavím prÛfiez své tvorby za po-
sledních pût let. Pfiedstavím se soubo-
rem obrazÛ a kreseb zamûfien˘m na
vyjádfiení vypjat˘ch mezilidsk˘ch vzta-
hÛ, mezi muÏem a Ïenou, vládcem
a poddan˘m, mocí a vzdorující silou

ducha a podobnû. Aktéfii na obrazech
vypovídají o lidsk˘ch povahách, vyprá-
vûjí pfiíbûh nadãasov˘ a zároveÀ sou-
ãasn˘. Rád si pfiitom pohrávám s iro-
nií, nadsázkou nebo paradoxem.

� Které techniky malby a kresby
jsou vám nejbliÏ‰í?

Technika olejomalby je u mne do-
minantní a vÏdycky byla. Namaloval
jsem sice také nûkolik akrylÛ, ale vût-
‰inou tuto techniku pouÏívám jen
k podmalbû. Olej je pro mû delikátní
záleÏitost. Jinde se mi tak nedafií. MÛj
zpÛsob vyjadfiování si podle mû o olej
fiíká. V poslední dobû se vûnuji celkem
hodnû i kresbû. Dokonce jsem byl vy-
bízen, abych pfiipravil v˘stavu jen z to-
hoto ranku. PfiestoÏe dûlám i koloro-
vané kresby, nejsem tolik svázan˘
barvou, odpoãinu si od ní. AÈ uÏ je to
tuÏka nebo pero, vystaãím si podobnû

Znám˘ pfierovsk˘ malífi a v posledních letech i sochafi Petr
Markulãek v záfií oslaví Ïivotní jubileum. Pfii této pfiíleÏitosti pfii-
pravuje v pfierovské galerii Centrum v˘stavu sv˘ch dûl, která bu-
de zahájena vernisáÏí ve ãtvrtek 15. záfií.

foto Jan âep

Kulturní agentura M a Mûstská knihovna v Pfierovû, p.o.
vyhla‰ují v rámci III. roãníku pofiadu

Nebe poãká... Pfierov 2005
(setkání s hudbou a poezií)

LITERÁRNÍ SOUTùÎ
v kategorii básnická tvorba

uzávûrka literární soutûÏe je 10. fiíjna 2005

Kontakt: www.knihovnaprerov.cz

Podmínky úãasti v soutûÏi:
• vûk 15–25 let
• rozsah soutûÏních prací: maximálnû 5 stran textu (formát

A4) ve dvou vyhotoveních
• soutûÏní pfiíspûvky se neoznaãují jménem ani adresou
• úãastník soutûÏe ke sv˘m soutûÏním pracím pfiiloÏí samostat-

n˘ list se sv˘m jménem a pfiíjmením, adresou, roãníkem naro-
zení, údajem o nav‰tûvované ‰kole a kontaktem (telefon, e-
mail). Dále uvede, Ïe souhlasí se zafiazením sv˘ch osobních
údajÛ do databáze soutûÏících a s pfiípadn˘m zvefiejnûním
svého soutûÏního pfiíspûvku.

• soutûÏní pfiíspûvky lze osobnû pfiedat ve studovnû Mûstské kni-
hovny v Pfierovû, nebo zaslat na adresu: Mûstská knihovna v Pfie-
rovû, p. o., Îerotínovo námûstí 36, 750 02 Pfierov



3. 9. • Zdûtín âD - Ptení - Na Pohodlí
- Seã - StraÏisko - 20 km, odj. vlak 6.03
hod., vede Vl. Wnuk.
7. 9. • Moraviãany - Bradlec - Úsov -
Troubelice - 15 km, odj. vlak 9.04 hod.,
ved. L. Poláková
10. 9. • Mor. Tfiebová - âertova rokle -
Ludvíkov - Jevíãko - 21 km, odj. vlak
5.17 hod., vede L. Poláková
14. 9. • Val. Bystfiice - Vsack˘ Cáb -
Huslenky - 15 km, odj. vlak RoÏnov p. R.
6.06 hod., vede Zd. Sladk˘
21. 9. • Vycházka lesy kolem Veselíãka
s prÛvodcem - 12 km, odj.vlak Osek n. B.
8.06 hod., vede ing. V. Polidorová

KLUB âESK¯CH TURISTÒ
odbor TJ Spartak Pfierov

kontakt: Vl. Wnuk tel. 721 487 988

27. 8. - 4. 9. • Evropské hory - pfiechod
Julsk˘ch Alp se závûreãnou relaxací
u mofie v Poreãi; 9 dní; ved. M. Bezdûk,
V. Fiala; doprava mikrobus; VHT
10. - 11. 9. • Hustopeãsko na kole -
50 km dennû; ved. R. Havelka; odj. vlak
6.05; cyklo
17. - 18. 9. • Etapov˘ pfiechod sloven-
sk˘ch hor - Roháãe - 2 dny; ved. M. Bez-
dûk; odj. vlak 4.45; VHT
23. - 26. 9. • Klettersteigy v Dolním Ra-
kousku (Hohe Wand a Rax) - 2,5 dne;
ved. R. ·tûpanãík; doprava vl. auta; VHT
28. 9. • Svatováclavská jízda - Kromû-
fiíÏsko - 75 km; ved. F. Prusek; sraz Hvûz-
da 8.30; cyklo

KâT SK P¤EROV
vysokohorská turistika

kontakt: T. Beránek tel. 602 575 673

1. 9. • Moravsk˘ Písek - Bzenec Pfiívoz
- Rohatec - 16 km, ved. J. ·mehlík, odj.
8.10 hod.
3. 9. • Brno - Ho‰tûnice - Kaleãník - Ol-
‰any - Luleã - 22 km, ved. H. ·Èávová,
odj. 7.18 hod.
8. 9. • Hranice - Kunzov - Uhfiínov -
Peklo - Podhofií - 15 km, ved. J. ·vec,
odj. 8.06 hod.
10. 9. • Praha - Hrad - Kampa - 12 km,
ved. Î. Zapletalová, odj. 4.37 hod.
15. 9. • Bumbálka - Vsetín - pramen
RoÏnovské Beãvy - pfies Tfie‰tík - Beãvi-
ce - 12 km, ved. B. Pokluda, odj. 6.06 hod.
15. 9. • Pfierov - podél Beãvy - Rokyt-
nice - Dluhonice - Pfierov - 10 km, ved.
V. Krest˘nová, odch. 9.00 hod. sraz u So-
kolovny
22. 9. • Svat˘ Kopeãek - zelen˘ okruh
10 km - ved. Î. Zapletalová, odj. 8.02 hod.
22. 9. • Chropynû (zámek) - Kojetín -
Lobodice - Tovaãov - 17 km, ved. J. ·vec,
odj. 8.30 hod.
24. 9. • StfiíteÏ - Bystfiiãka - Malá Lhota
- Vala‰ské Mezifiíãí - 20 km, ved. A. Dvo-
fiák, odj. 6.06 hod.
28. 9. • Domá‰ov n. Bystfiicí - Tû‰íkov-
ská kys. - U modré stud. - ·ternberk -
20 km, ved. Ing. M. âasta, odj. 7.09 hod.
29. 9. • Ho‰tejn - Hol˘ vrch - Bu‰ín -
Lupûné - 15 km, ved. M. Kauer, odj. 6.03
hodin

Osmek slepá ul. 5.9. 3.10.
Horní námûstí 12.9. 10.10.
Seifertova u v˘stavi‰tû 19.9. 17.10.
Svornosti 26.9. 24.10.
Na odpoledni u lékárny 5.9. 3.10.
Riedlova kfiiÏovatka 12.9. 26.9. 10.10. 24.10.
Za ml˘nem 3 19.9. 17.10.
Sokolská parkovi‰tû 5.9. 19.9. 3.10. 17.10.
Sokolská u domu 28 12.9. 26.9. 10.10. 24.10.
V. DláÏka ‰kolní jídelna 5.9. 3.10.
P. Jílemnického u VST 19.9. 17.10.
Na hrázi za mostkem 12.9. 26.9. 10.10. 24.10.
Mervartova 9 5.9. 19.9. 3.10. 17.10.
tfi. 17. listopadu zezadu 12.9. 26.9. 10.10. 24.10.
Dluhonice toãna 6.9. 4.10.
Dluhonice u b˘valé ‰koly 13.9. 27.9. 11.10. 25.10.
Wurmova za KSZ 20.9. 18.10.
JiÏní ãtvrÈ u b˘val˘ch jeslí 6.9. 20.9. 4.10. 18.10.
JiÏní ãtvrÈ I/4 13.9. 27.9. 11.10. 25.10.
·robárova 13 6.9. 4.10.
Kozlovská parkovi‰tû 13.9. 27.9. 11.10. 25.10.
Pod valy u parkovi‰tû 20.9. 18.10.
Bayerova parkovi‰tû 6.9. 4.10.
Svisle za samoobsluhou 13.9. 27.9. 11.10. 25.10.
Trávník parkovi‰tû 20.9. 18.10.
Trávník u Chemoprojektu 20.9. 18.10.
BudovatelÛ parkovi‰tû 6.9. 20.9. 4.10. 18.10.
U tenisu parkovi‰tû 13.9. 27.9. 11.10. 25.10.
U rybníka u trafa 7.9. 21.9. 5.10. 19.10.
Petfiivalského parkovi‰tû 29.9. 26.10.
Tyr‰ova parkovi‰tû 14.9. 12.10.
Dvofiákova u Rusalky 7.9. 5.10.
Dvofiákova u garáÏí 14.9. 29.9. 12.10. 26.10.
PurkyÀova denní pobyt 21.9. 19.10.
B. Nûmce za VST 14.9. 29.9. 12.10. 26.10.
Optiky u lékárny 7.9. 5.10.
Husova dvÛr 21.9. 19.10.
Pod skalkou parkovi‰tû 7.9. 5.10.
Olomoucká u stavebnin 14.9. 12.10.
Hranická u b˘valé cihelny 21.9. 19.10.
Dr. M. Horákové 29.9.
1. kvûtna 26.10.
Al‰ova u stadionu 7.9. 21.9. 5.10. 19.10.
Pod hvûzdárnou parkovi‰tû 14.9. 29.9. 12.10. 26.10.
ÎiÏkova u ka‰ny 8.9. 6.10.
Lovû‰ice u parku 15.9.
Lovû‰ice DráÏní 13.10.
Lovû‰ice U sokolovny 22.9. 20.10.
VaÀkova dvÛr 29.9. 27.10.
Kozlovice zaãátek obce 8.9. 22.9. 6.10. 20.10.
Kozlovice náves 15.9. 29.9. 13.10. 27.10.
Nerudova 33 8.9. 6.10.
Tománkova u garáÏí 15.9. 29.9. 13.10. 27.10.
Wolkerova 15 22.9. 20.10.
Fr. Rasche u parku 8.9. 22.9. 6.10. 20.10.
Na louãkách 15 15.9. 29.9. 13.10. 27.10.
V. Novosady u kostela 8.9. 22.9. 6.10. 20.10.
Újezdec Vûtrná 15.9. 13.10.
Újezdec malé hfii‰tû 29.9.

Újezdec Pod dubíãky 27.10.
kfiiÏ. Teliãkova – Sportovní 9.9. 23.9. 7.10. 21.10.
Popovice U trati 16.9. 30.9. 14.10. 27.10.
Vinary u garáÏí 9.9. 7.10.
Vinary Ve dvofie 16.9. 14.10.
Vinary Mezilesí II 23.9. 21.10.
Vinary RÛÏová 30.9. 27.10.
Penãiãky zaãátek obce 9.9. 7.10.
Henãlov náves 16.9. 30.9. 14.10. 27.10.
Henãlov SokolÛ 16.9. 30.9. 14.10. 27.10.
Penãice u po‰ty 23.9. 21.10.
âekynû nad rybníãek 9.9.
âekynû k sokolovnû 16.9. 21.10.
âekynû náves 23.9. 27.10.
âekynû Na ãervenici 30.9.
âekynû Podlesí 7.10.
âekynû Boro‰ín 14.10.
L˘sky k obchodu 9.9. 7.10.
L˘sky za mostkem 23.9. 21.10.
Îeravice Na návsi 16.9. 14.10.
Îeravice Lapaã 30.9.
Îeravice Such˘ potok 27.10.
V˘myslov 8.9. 6.10.
Jasínkova za Priorem 15.9. 13.10.

ZO âZS ã. 1 u Îebraãky kfiiÏovatka 20.9.
ZO âZS ã. 1 parkovi‰tû u Laguny 11.10.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã. 1 13.9.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã. 2 13.9.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã. 3 13.9.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã. 4 13.9.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã. 5 13.9.
ZO âZS ã. 16 u Kozlovic ã. 1 14.9.
ZO âZS ã. 16 u Kozlovic ã. 2 14.9.
ZO âZS ã. 3 naproti âSAD 20.9.
ZO âZS ã. 4 Kojetínská za sbûrn˘mi 

surovinami 4.10.
ZO âZS ã. 4 k Mádrovu podjezdu 4.10.
ZO âZS ã. 5 Lovû‰ice DruÏstevní 4.10.
ZO âZS ã. 3 podél cesty k Lovû‰icím ã. 1 27.9.
ZO âZS ã. 6 podél cesty k Lovû‰icím ã. 2 27.9.
ZO âZS ã. 6 podél cesty k Lovû‰icím ã. 3 27.9.
ZO âZS ã. 6 podél cesty k Lovû‰icím ã. 4 27.9.
ZO âZS ã. 7 podél cesty k Lovû‰icím ã. 5 27.9.
ZO âZS ã. 8 za benzinou Ekona Petrol 20.9.
ZO âZS ã. 9 Markrabiny 4.10.
ZO âZS ã. 10 Îernava - na konci 11.10.
ZOS Îernava - naproti garáÏí 11.10.
ZO âZS ã. 15 Dluhonice kfiiÏovatka u váhy 18.10.
ZOS za hvûzdárnou 18.10.
ZO âZS pod kasárna termín dle 
ã. 2, ã. 3 poãasí
ZO âZS ã. 3 za Linde – Technoplyn (suchá cesta)
ZO âZS ã. 7 Al‰ova u rest.Viktoria 20.9.
ZOS za Kabelíkovou ulicí 20.9.
ZO âZS ã. 13 âekynû Boro‰ín 11.10.

Stanovi‰tû velkoobjemov˘ch kontejnerÛ
pro podzimní úklid – záfií a fiíjen 2005

Zahrádkáfiské osady 
– uvedena data prvního pfiistavení, po naplnûní

bude pfiistaven je‰tû jednou prázdn˘ kontejner

KLUB âESK¯CH TURISTÒ
odbor SK Pfierov - pû‰í turistika
kontakt: Jifií ·vec, tel. 608 730 541
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„Leto‰ní jazzov˘
festival se usku-
teãní ve dnech 6. aÏ
8. fiíjna. Místem ko-
nání je tradiãnû
Mûstsk˘ dÛm v Pfie-

rovû, v jehoÏ restauraãní ãásti mo-
mentálnû probíhá rozsáhlá rekon-
strukce, ale o to vût‰í pfiekvapení
náv‰tûvníky festivalu ãeká. V rámci
festivalu dochází k nûkolika kosme-
tick˘m úpravám. Koncerty pro mlá-
deÏ se letos neuskuteãní a taktéÏ kos-
tel sv. Vavfiince bude zet prázdnotou.
Tato opatfiení jsou nutná a vede nás
k tomu celková ekonomická situace.
Dramaturgie venkovní scény je zatím
neuzavfiena, probíhají závûreãná jed-
nání. Samozfiejmû jsou také obavy, jak
nám bude letos naklonûno poãasí! 

První koncert zahájí Veleband se só-
listy domácími i zahraniãními, potom
se pfiedstaví George Mráz, velké jméno
svûtového jazzu, a jeho hosté z USA.

Závûr ãtvrteãního koncertu bude v du-
chu gospelu a do Pfierova se po mnoha
letech vrací Jackson Singers. V pátek
vystoupí je‰tû jedna velká kapela, no-
vinka na jazzové scénû, Czech Big
Company s kapelníkem Mirkem Sur-
kou. Do pfiestávky je‰tû dostanou pfiíle-
Ïitost se posluchaãÛm pfiedvést muzi-
kanti ze Slovenska, konkrétnû Lubo‰
·rámek and his Seven Reasons. Dru-
há pÛlka veãera bude opût vokální
a zpívat a hrát budou New York Voices!
Poslední koncert zahájí basov˘ virtuos
Pavel Jakub Ryba a jeho hosté. V ko-
morní ãásti veãera vystoupí duo ze Slo-
venské republiky pánové Hajnal a Jur-
koviã, ktefií zahrají na klavír a flétnu
a závûr leto‰ního roãníku bude patfiit
opût muzikantÛm ze Spojen˘ch státÛ.
Pfiedstaví se vynikající kapela Yelow
Jackets. Podûkování patfií Mûstu Pfie-
rov, Nadaãnímu fondu Pjf, AB Studiu
Praha. Pfii této pfiíleÏitosti nemohu ne-
vzpomenout na ministra kultury âR,

Pavla Dostála a jeho mimofiádn˘ pfiís-
pûvek finanãní a pfiedev‰ím lidsk˘“,
konstatoval Rudolf Neuls.

„Pfiípravy na 3. roã-
ník kulturního pro-
jektu Nebe poãká
…2005, setkání
s hudbou a poe-
zií, jsou v plném

proudu. Organizátofii takto navazují
na pfiede‰lé úspû‰né roãníky, kter˘ch se
zúãastnila fiada znám˘ch umûleck˘ch
osobností, napfiíklad mohu jmenovat
Jifiího Suchého, Karla Plíhala, Zuzanu
Navarovou, Jana Buriana, Pfiemysla
Ruta a Vladimíra Mertu.

Dal‰í roãníky jsou jiÏ ‰ífieji oriento-
vány na poezii v hudbû, pfiesto i zde
zaznívají ,kainarovské‘ ohlasy od
úãinkujících, stejnû jako tomu bylo
u prvního roãníku. Úplnou novinkou
je vyhlá‰ení literární soutûÏe v bás-
nické tvorbû. Zjistili jsme totiÏ, Ïe fia-
da mlad˘ch lidí poezii pí‰e, ale nemá
ji kde prezentovat. Máme radost ze
spolupráce s Mûstskou knihovnou
v Pfierovû a také s profesory ãeského ja-
zyka na pfierovsk˘ch ‰kolách.

Vyvrcholením literární soutûÏe bu-
de klubov˘ pofiad v Mûstském domû,
uvádûn˘ hercem, architektem a pfií-
leÏitostn˘m básníkem Davidem Váv-
rou. Z dal‰ích úãinkujících tohoto ve-

ãera mohu jmenovat pfierovského tex-
tafie, básníka a muzikanta Jarosla-
va Wykrenta, básníka a majitele br-
nûnského nakladatelství Petrov
Martina Pluháãka a muzikanta
a skladatele Romana Venclovského.
Ov‰em zaúãinkovat si mohou v‰ich-
ni náv‰tûvníci, mÛÏeme slíbit, Ïe hu-
mor bude na prvním místû.

U pfiíleÏitosti dvacátého v˘roãí
úmrtí v˘znamného básníka Oldfiicha
Mikulá‰ka probûhne ve spolupráci se
Státním okresním archivem v Pfiero-
vû v˘stava v kinû Hvûzda, která slav-
ného pfierovského rodáka pfiipomene.
V souvislosti s tím pfiivítáme v Pfie-
rovû dvû v˘znamné osobnosti brnûn-
ského kulturního Ïivota paní Vûru
Mikulá‰kovou a Antonína Pfiidala,
známého prozaika, reÏiséra, publici-
stu, jinak dlouholetého pfiítele Miku-
lá‰kovy rodiny. Vefiejnost jej nejspí‰
bude znát jako moderátora televiz-
ního debatního klubu Netop˘r a roz-
hovorÛ Z oãí do oãí. Oba vystupují
v Pfierovû poprvé. Myslím, Ïe se má-
me opravdu na co tû‰it.

I v leto‰ním roce chystáme dal‰í za-
jímav˘ pofiad pro ‰koly a vyvrchole-
ním bude opût celoveãerní koncert
v Mûstském domû,“ sdûlila M. Jandová.

K obûma poslednû jmenovan˘m ak-
cím se vrátíme v pfií‰tím ãísle. ·af

V fiíjnu se mohou Pfierované tû‰it na dvû v˘znamné kulturní ak-
ce. Jednou z nich je 22. roãník âeskoslovenského jazzového
festivalu a druhou projekt Nebe poãká…

V jakém stadiu jsou pfiípravy jsme zji‰Èovali u jejich
hlavních organizátorÛ, fieditele âsJF Pfierov 2005 Rulfa
Neulse a manaÏerky akce Nebe poãká… Marty Jandové.
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Informace a platba
Pavel Neãesan˘, Velká DláÏka 1, Pfierov 750 00

mobil 606 437 701, tel. 581 735 244

Zahájení
9. záfií 2005

sál:
klub SME Pfierov

v 19.30 hodin
cena 1.750 Kã

za pár

Taneãní kurzy
pro dospûlé
a taneãní páry

Otázka pro …
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Pozvánka na v˘stavy
Muzeum Komenského v Pfierovû pfiedstavuje na dvou podzim-

ních v˘stavách dílo praÏského v˘tvarníka Antonína Pospí‰ila.
Besedy na zajímavé téma

pondûlí v 10 hodin
5.9. • Peãovatelská sluÏba: co o ní ne-
víte?, pfiedná‰í Marta S˘korová
12.9. • Tfiicetiletá válka, pfiedná‰í Mgr.
·árka Krákorová-PajÛrková
19.9. • Zmûny tlaku a jejich prevence,
pfiedná‰í vrchní sestra Daniela ·tolfová
26.9. Sv. • Václav a svatováclavská tra-
dice, pfiedná‰í PaedDr. Rostislav Doãkal

Rukodûlné ãinnosti
ãtvrtek v 10 hodin

8.9. • Savová technika
15.9. • Drátkování - mot˘l
22.9. • Vyrábíme ruãní papír
29.9. • Keramika – mot˘l

Zdravotní cviãení s lektorem
pondûlí a ãtvrtek od 9 do 10 hod.
Internet s lektorem i bez lektora

pondûlí a ãtvrtek od 9 do 10 hod. pro
pokroãilé

pondûlí a ãtvrtek od 11 do 13 hod.
Poplatek za uÏívání internetu 15 Kã na
hodinu

Cviãení pamûti pro seniory
úter˘ od 20.9.2005 od 9 do 10 hod.

Symbolické vstupné 10,- Kã

Klub Spolu, Centrum Sonus
Palackého 17a/2833, Pfierov

inzerce

V‰em na‰im klientÛm nabízíme ZDARMA:
Internet v budově ÚP VZP Přerov – 1. patro

Měření krevního tlaku a cholesterolu v úterý 8–11 hod.

Plavání – bazén Přerov vždy v úterý 20–21 hod.

Dal‰í sportovní a relaxaãní aktivity
Ve spolupráci s partnery nabízíme výhody a slevy:

• slevy na nákup a servis sportovních potřeb

• slevy ve vybraných restauracích

• slevy na sportovní a relaxační aktivity

Podporujeme mladé rodiny s dûtmi:
• příspěvek na cvičení a přípravu k porodu

• příspěvek na plavání kojenců a batolat

• uvítací dárek pro novorozence

VZP âR je Va‰í poji‰Èovnou … (viz tajenka)

1. Ozdravný pobyt VZP pro děti se nazývá Mořský

2. Pravidelné čištění zubů brání vzniku zubního

3. Zdravým způsobem života předcházíme mnoha

4. Oblíbeným zimním sportem je lední

5. Zdravý nápoj (s vysokým obsahem vápníku) je

6. Ke zlepšení zraku slouží

7. TF číslo 155 má Rychlá záchranná

8. Zraněného do nemocnice veze

9. Kouření škodí

10. VZP je jedním ze sponzorů Běhu Terryho

11. Zdravotní pojistné za děti platí

Informace o aktuální nabídce:

www.vzp.cz nebo na na‰em pracovi‰ti v Pfierovû, Smetanova 9, tel. 581 293 111, e-mail: podatelna@op92.vzp.cz

Řešení tajenky zašlete na adresu: VZP ČR, ÚP Přerov, Smetanova 9, do 16. 9. 2005.

Deset vylosovaných luštitelů – pojištěnců VZP ČR obdrží poukaz na podzimní kurz

plavání pro děti pořádaný na přerovském bazéně.

Pozvánka na
jezdecké závody

Dne 24. záfií se od 9 hodin uskuteã-
ní v areálu Stfiední zemûdûlské ‰ko-
ly Pfierov jezdecké závody DELIKAN
v parkurovém skákání. Vyvrchole-
ním soutûÏního dne bude parkur
stupnû L**.

Akademick˘ malífi, ilustrátor a v˘-
tvarn˘ pedagog Antonín Pospí‰il se na-
rodil 2. ãervna 1909 v Kutné Hofie, kde
maturoval na reálném gymnáziu. Stu-
doval na UmûleckoprÛmyslové ‰kole
v Praze. Po roce 1953 se vûnuje v˘hrad-
nû v˘tvarné ãinnosti, pfieváÏnû ilustraci
dûtské literatury a knih o pfiírodû. Spo-
lupracoval nejvíce se Státním naklada-
telstvím dûtské knihy a Albatrosem, je-
ho kresby se objevovaly v dûtsk˘ch
ãasopisech Ohníãek a Matefiídou‰ka.

Nejrozsáhlej‰í prací A. Pospí‰ila jsou
ilustrace pro sedmisvazkovou encyklo-
pedii Svûtem zvífiat, kterou sestavil Jan
Hanzák s kolektivem autorÛ v letech
1960–1973. Dílo je pro svÛj v˘znam na-
z˘váno „ãesk˘m Brehmem“. Antonín
Pospí‰il vûnoval kresbám pro encyklo-
pedii témûfi dvacet let soustfiedûného
úsilí a získal za nû v roce 1973 Cenu na-
kladatelství Albatros.

Z dal‰ích znám˘ch knih Antonína Po-
spí‰ila je moÏno uvést knihy fiíkanek

a kreseb BûÏí li‰ka z Táboru, Tam na
hrázi u rybníka nebo Obrázky a slovíãka
pro malého ãlovíãka. Ilustroval první vy-
dání knihy Bohumila ¤íhy Honzíkova
cesta, v‰echna vydání oblíbené knihy
Lesní noviny od Vitalije Biankiho a více
neÏ stovku dal‰ích knih dûtské literatu-
ry. V 50. letech vytvofiil pro ‰koly kresby
do ãítanek a je rovnûÏ autorem obrázkÛ
pro Îivou abecedu, vydanou v roce 1960.

V˘stava v prostorách Ornitologické
stanice, nazvaná Antonín Pospí‰il –

Z pfiírody, obsahuje studie
a kresby zvífiat a ãetné
ukázky ilustrací z pfiírodo-
vûdné literatury pro dûti
i dospûlé. Podrobnûji se za-
b˘vá encyklopedií Svûtem
zvífiat. Potrvá do 27. 11.
Na ni naváÏe od 10. záfií
v Galerii pfierovského zám-
ku dal‰í, rozsáhlej‰í v˘-
stava Antonín Pospí‰il

dûtem, jejímÏ zámûrem je pfiedstavit
pfiedev‰ím tvorbu pro dûti, vlastní lepo-
rela, knihy vzniklé ze spolupráce
s L. Havránkem a F. Krchem, obrazy ur-
ãené pro ‰kolní vyuãování a ilustrace
v dûtsk˘ch knihách jin˘ch autorÛ ãi
v uãebnicích (Îivá abeceda a ãítanky).
VernisáÏ v˘stavy se koná v pátek 9. záfií
v 18 hodin. V˘stavu si mÛÏete prohléd-
nout od 10. záfií do 27. listopadu 2005.

Mgr. Jarmila Klímová.
kurátorka v˘stavy 

A. Pospí‰il – ilustrace k Îivé abecedû

Nabízíme:
místo na pozici 

vedoucího pracovníka-managera 

ve společnosti HANÁK NÁBYTEK, a.s.

• Velmi dobré platové podmínky

• Stabilitu a perspektivu

• Práci v moderním prostředí

PoÏadujeme:
• Vzdělání SŠ nebo VŠ v oboru výroby

nábytku

• Praxi v oboru minimálně 10 let

• Věk 30–40 let

• Řídící a organizační schopnosti

• Znalost práce na PC

• Znalost světového jazyka vítána

Své životopisy zasílejte na:

info@hanak-nabytek.cz

nebo faxem na číslo 581 250 410.

nabízí k pronájmu v areálu 
na ul. 9. kvûtna 2452 v Pfierovû
• sklad barev a PHM vã. kanceláfie

a manipulaãní rampy o plo‰e
205 m2 – 350 Kã/m2/rok

• nezateplenou halu 2 × 131 m2

– 350,- Kã/m2/rok
• kanceláfi – cena vãetnû energií

800,- Kã/m2/rok 
• zateplenou dílnu v suterénu

50 m2 – 600,- Kã/m2/rok
• sklad 90 m2 – 350,- Kã/m2/rok
• venkovní zpevnûné hlídané

plochy v areálu - 130 Kã/m2/rok

dále nabízí k pronájmu na
Blahoslavovû ul. 2 v Pfierovû:
• kanceláfie v 1. patfie 19 m2

a 12 m2 – 1000,- Kã/m2/rok

Informace na tel: 581200405,
581 202 745, 732 773 727, 

fax: 581 200 405–6
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MUZEUM KOMENSKÉHO

HRAD HELF·T¯N

Budova pfierovského zámku
otevírací doba v záfií:

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

do 25.9. • Z pohádky do pohádky (k v˘-
roãí B. Nûmcové a K. J. Erbena)
do 11.9. • Pod jednou stfiechou, v˘sta-
va u pfiíleÏitosti 70. v˘roãí poloÏení zá-
kladního kamene nové sokolovny a 90.
v˘roãí loutkového divadla.
do 18.9. • A. Mervart: Kresby 
do 4.9. • Letokruhy, fiezbáfiské práce
9.9. v 19 hod. • Komorní koncert, Mo-
ravské klavírní trio Brno + Jifií ·légl
10.9. • Den otevfien˘ch dvefií
10.9.-27.11. • Antonín Pospí‰il: Obra-
zy a kniÏní ilustrace
15.9.-30.11. • UÏití kamene v pravûku
22.9.-27.11. • Boris Buãek: Fotografie
28.9. • Státní svátek, vstup zdarma
30.9.-30.11. • Florian Zapletal, foto-
grafie

Ornitologická stanice
otevírací doba v záfií:

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

5.8.-27.11. • A. Pospí‰il: Z pfiírody
28.9. • Státní svátek, vstup zdarma
stálá expozice - Ptáci âeské republiky

15. záfií v 16 hodin probûhne na do-
pravním hfii‰ti DDM Atlas prezentace
krouÏkÛ. 
Zájemci budou moci sledovat ukázky
z jejich ãinnosti, získat bliÏ‰í informace
a v pfiípadû zájmu se pfiihlásit. Ukázkové
hodiny AIKIDO probûhnou 27. a 30. záfií
od 18 do19 hodin v tûlocviãnû Z· Tráv-
ník. UpozorÀujeme, Ïe do 30. záfií je zv˘-
hodnûné kurzovné.
Informace o nabídce zájmov˘ch krouÏ-
kÛ na ‰kolní rok 2005/2006 získáte
v DDM Atlas na tel. ãísle 581 209 353
a 581 201 246.

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

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

do 30.10. • Expozice histor. mincovny
do 30.10. • Expozice umûl. kováfiství
7.9. • Den otevfien˘ch dvefií památek
(vstup zdarma)
11.9. • Dny evropského kultur. dûdi-
ctví (vstup zdarma)
17. a 18.9. • Catena musica, vystoupe-
ní smí‰eného pûveckého komorního sbo-
ru Pouto hudby (So 13 a 16 hodin, Ne 12
a 15 hodin)
24.9.-16.10. • V˘stava Veterán, Oldti-
merclub Helf‰t˘n (od 14 hodin)
28.9. • Státní svátek (vstup zdarma)

MùSTSK¯ DÒM
4., 11., 18. a 25.9. • Nedûlní párty pfii
dechovce (13.45-17.45 hod.). Oblíbe-
ná nedûlní taneãní odpoledne nejen pro
seniory s Pfierovskou jedenáctkou vede-
nou kapelníkem Emilem Pospí‰ilem.
14.9. v 19.30 hodin • A. P. âechov, V˘-
roãí, Medvûd v nastudování Divadla Nad
kinem Horní Mo‰tûnice.
19.9. ve 20 hodin • Don Quijote a ti
druzí. Jedna z nejznámûj‰ích divadel-
ních her Divadla Bolka Polívky.
24.9. v 19.30 hodin • Marie Rottrová,
Petr Freund, Jaroslav Wykrent.
27.9. ve 14 hodin • Divadelní Pfierov
2005. Pfiehlídka dramatické, zájmové a
taneãní tvorby lidí s mentálním postiÏe-
ním. 
Pfiedprodej - vchod z námûstí T. G. Ma-
saryka, pondûlí aÏ pátek 8-16 hodin, te-
lefon 581 215 101, 581 217 596.

HRAD SOVINEC
3. a 4.9. • Stfiedovûk˘ mumraj na go-
tické tvrzi 
Informace na tel. ã. 777 205 029, v den
akce volejte 554 295 113 
e-mail: sovinec.purkrabi@volny.cz 
www.sovinec.cz

V˘stava hub
Mykologick˘ klub Pfierov pofiádá ve
dnech 23.–25. záfií 8. v˘stavu hub. 
Horní námûstí ã. 9 (Klub Teplo), pá-
tek–nedûle, 9–17 hodin. V˘stava právû
rostoucích druhÛ, fotografie hub, myko-
logická poradna, tombola. 
Kontakt: M. ·idlo, 721 269 287.

Kurzy bfii‰ního tance
Pravidelné kurzy budou zahájeny
v pondûlí 26. záfií v sále taneãní ‰koly
ISIS na Kopaninách. Pro zaãáteãnice
v 18.30 hodin a pro mírnû pokroãilé
v 19.30 hodin (a následnû kaÏdé pondûlí
ve stejnou hodinu, kontakt 737 517 458)

Taneãní ‰kola HIT
Zahajuje pravidelnou v˘uku 8. záfií. Zá-
jemci se mohou hlásit kaÏd˘ ãtvrtek v
zrcadlovém sále Z· B. Nûmcové od 16
do 17 hodin. 
Kontakt: www.agentura-hit.cz,
777 180 008, 581 219455, V. Lakomá

Rekreaãní klub
Taiãiãuanu JE¤ÁB

pofiádá víkendov˘ semináfi tai-ãi, kter˘
se koná pod vedením mistra Maria To-
pol‰ka 17. a 18. záfií v tûlocviãnû Ob-
chodní akademie, Barto‰ova ulice, ã. 24. 
BliÏ‰í informace a zápis na tel. ãísle
737 578 648.

Klub sportovního potápûní Skorpen Pfierov
zve do oddílu ploutvového plavání chlap-
ce a dûvãata roãníku narození 1993–96.
MládeÏ se u nás nauãí plavání s klasick˘-
mi ploutvemi nebo s monoploutví. Tré-
ninky jsou kaÏdé pondûlí a ãtvrtek od 17

do 18 hodin a ve stfiedu od 18 do 19 hodin
na pfierovském bazénû. BliÏ‰í informace
podá pan Joukl v uvedené dny na pfie-
rovském bazénû a pan Zaoral na adre-
se: skorpen@centrum.cz.

foto archiv DDM Atlas

KOUPÁNÍ VEŘEJNOSTI NA PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 735 045

koupel, zábal, masáž,
perličková masáž

pondělí až pátek 7–18
Výjimky:

28.9. svátek – zavřeno

LÁZNĚ BOCHOŘ (tel. 581 205 045)

Den Dûtsk˘ Kryt˘ âásteãn˘ Koupání Venkovní Koupali‰tû
bazén 50 m bazén pronájem imobilních obãanÛ bazén Penãice

Pondělí zavřeno 6.30–7.30 11.30–13.30 14–18 zavřeno
Úterý 18–20 6.30–7.30, 18–20 14–18 zavřeno
Středa 15–20 6.30–7.30, 15–21 15–16, 18–19 11.30–13.30 14–18 zavřeno
Čtvrtek 18–20 6.30–7.30, 18–21 14–18 zavřeno
Pátek 15–20 6.30–7.30, 15–22 21–22 15–17 14–18 zavřeno
Sobota 10–20 10–20 10–18 3.9.   9.30–18
Neděle 10–18 10–18 10–18 4.9.  9.30–18

Den sauna solárium, protiproud, rekondiãní stoly
skotské stfiiky, perliãka Slender

Pondělí 15–21 společná jen v párech zavřeno 10–18

Úterý 14–20 ženy zavřeno 10–18

Středa 13–21 muži zavřeno 10–18

Čtvrtek 15–20 ženy zavřeno 10–18

Pátek 14–21 muži zavřeno 10–18

Sobota zavřeno zavřeno zavřeno

Neděle zavřeno zavřeno zavřeno

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

SLUÎBY MùSTA P¤EROVA • ZÁ¤Í 2005

VÝJIMKY
24.9. dětský a 50 m 10–13
25.9. dětský a 50 m 13.30–18
28.9. dětský a 50 m 10–18
29.9.–7.10. zavřeno. odstávka bazénu

VÝJIMKY • 28.9. svátek, vše zavřeno
• 29.9. odstávka, rekondiční stoly – zavřeno, sauna – v provozu

Ceník plo‰né inzerce v Pfierovsk˘ch listech platn˘ od 1. 1. 2005
Velikost inzerátu ãerná barva ãerná + azurová barevn˘ inzerát
1 cm2 13 Kã 17 Kã 25 Kã
1/4 strany (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
Slevy za opakování stejného inzerátu: 3–5x 3 %, 6–8x 5 %, 9–11x 7 %, 12 a více 10 %



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

Uzávûrka pfií‰tího ãísla je ve stfiedu 14. záfií 2005

P¤EROVSKÉ LISTY - vydává Mûsto Pfierov, odpovûdná redaktorka Mgr. Eva ·afránková • Vychází jedenkrát za mûsíc • Náklad 20.700 v˘tiskÛ • Redakce: námûstí T. G. Masary-
ka 2, 750 00 Pfierov, tel. 581 268 451, e-mail: eva.safrankova@mu-prerov.cz • Inzerce a grafická úprava: ELAN spol. s r.o. Pfierov, Dluhonská 96, tel. 581 225 393, fax 581 217 666,
e-mail: studio@elan-prerov.cz  • Tisknou TISKÁRNY MAFRAPRINT Olomouc • Distribuce: âeská po‰ta, s. p. • Zaregistrováno Ministerstvem kultury âR pod zn. MK âR E 13283
• Pfierovské listy na internetu: www.mu-prerov.cz - kategorie Pfierovské listy • zdarma do v‰ech domácností v Pfierovû a místních ãástech

Galerie a v˘stavy

Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 22, tel. 581 216 111 

Od podzimních mûsícÛ opût Domeãek pfiivítá své náv‰tûvníky nov˘m cyklem v˘stav.
V záfií pfiedstaví svoji novou kolekci keramiky brnûnská autorka Zuzana Straková.
·irok˘ sortiment tvarÛ, nápadi-
t˘ch dekorÛ a kvalitní technolo-
gie fiadí její tvorbu mezi nejvy-
hledávanûj‰í. Textilní v˘tvarnice
Jana Kubínová pfiichystala jiÏ
ãást podzimní kolekce sv˘ch ori-
ginálních odûvÛ. MÛÏete se také
tû‰it na její nové textilní origi-
nální obrázky, stejnû pÛsobivé
budou i veselé kresbiãky Miriam
·tûpánové z Prahy.

Realismus – V˘bûr z tvorby ãesk˘ch
a moravsk˘ch malífiÛ první poloviny
2O. století. Ve dnech 12.–23. záfií mÛ-
Ïete zhlédnout v galerii v˘stavu obrazÛ
– olejomaleb, která zahrnuje autory 1.
poloviny 20. století. Jedná se o malífie
rÛzn˘ch regionÛ âech, Moravy a Slez-
ska, krajináfie i figuralisty. Mnozí pro‰li
za sv˘ch studií na AVU ateliéry znám˘ch
profesorÛ, pfiiãemÏ nejv˘znamnûj‰í
z nich byl Julius Mafiák. V˘stava je mnohoÏánrová, zastupeny jsou krajiny, portréty,
záti‰í, mofie i zakoutí staré Prahy. V kolekci jsou zastoupeni krajináfii Otakar HÛlka,
Danûk Sedláãek, Cína Jelínek, Josef Píseck˘, a portrétisté Oto Peters ãi Alois Bí-
lek, nebo Andrej Bûlocvûtov. Malífie staré Prahy lze obdivovat v díle Svatopluka Hav-
líka nebo Karla Molnára. Obrazy jsou zapÛjãeny ze soukrom˘ch sbírek.

Spoleãnû s v˘stavou obrazÛ bude pfiipravena pro náv‰tûvníky galerie Atrax i mi-
mofiádná kolekce polodrahokamÛ a minerálÛ. Mimo pfiírodních tvarÛ minerálÛ a krys-
talÛ zde budou ukázky jejich zpracování na dekoraãní pfiedmûty.

V záfií bude v galerii vystavovat brnûnská v˘tvarnice Mgr. Vûra Procházková. Ved-
le pedagogické ãinnosti se vûnovala malbû a textilní tvorbû – artprotisu a tkaní go-
belínÛ. V souãasnosti se zab˘vá abstraktní malbou.

Náv‰tûvníci si budou moci dále prohlédnout obrazy v˘tvarníka Du‰ana ·ajgalíka.
Malífi Ïije a tvofií v okrese Brezno. Jeho díla, která maluje pfieváÏnû temperou, byla jiÏ
vystavena mimo jiné i v Rakousku nebo v galerii Portland ve státû Oregon v USA.

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

Kino Hvûzda
Upozornûní: od záfií zmûna ãasu zaãátkÛ pfiedstavení – 7.30 a 20 hod.

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

1.9.–14.9. • Akademick˘ malífi Lubomír Barto‰ – Obrazy, grafika. VernisáÏ
k v˘stavû se koná ve ãtvrtek 1. záfií v 17.30 hodin v prostorách galerie.

15.9.–28.9. • Petr Markulãek – Obrazy,
kresby, sochy. Autor je pfierovské vefiejnosti
znám jako dÛsledn˘ figuralista, jemuÏ lidské tû-
lo slouÏí jako v˘chozí inspirace k v˘tvarn˘m kre-
acím, které symbolizují psychické stavy. Do v˘-
tvarného Ïivota regionu vstoupil v první polovinû
70. let, dosud uskuteãnil více neÏ 30 samostat-
n˘ch v˘stav, zúãastnil se kolektivních pfiehlídek
v âR, Polsku, Rakousku, Holandsku, Itálii a Nû-
mecku. Za více neÏ 30 let profesionální umûlec-
ké ãinnosti vytvofiil také fiadu monumentálních
realizací pro architekturu, zejména technikou
pískovaného skla, v nichÏ uplatÀuje dynamiku
svého v˘tvarného gesta a schopnost pro prosto-

rovou iluzi, kterou dosahuje fie‰ením transparentního materiálu.
V˘stava bude zahájena slavnostní vernisáÏí ve ãtvrtek 15. záfií v 17.30 hodin.

z tvorby Petra Markulãeka

1.–7.9. v 17.30 hod. • MOJE KRÁS-
NÁ âARODùJKA (USA, komedie, ti-
tulky, premiéra). Nudíte se, zaãnûte
chodit s ãarodûjkou. Romantická ko-
medie Moje krásná ãarodûjka vznikla
na motivy úspû‰ného amerického te-
levizního seriálu Oãarovan˘. PÛvabná
ãarodûjka Isabel touÏí po Ïivotû bez
kouzel a hlavnû po lásce.
1.–4.9. ve 20 hod. • KLÍâ (USA, ho-
ror, titulky, premiéra). Nûkteré dvefie
by mûly zÛstat zavfiené. Scénárista ho-
roru „Kruh“ pfiipravil dal‰í temnou la-
hÛdku, která diváky strhne dûsiv˘m
a strhujícím pfiíbûhem. HrÛzu tento-
krát nebude vzbuzovat videokazeta,
ale zdánlivû zcela obyãejn˘ klíã.
5.–6.9 ve 20 hod. • VINCI (Polsko,
krimikomedie, titulky, premiéra). Zlo-
ãin je také umûní. Pfiíbûh o krádeÏi
nejslavnûj‰ího obrazu – Dámy s hra-
nostajem Leonarda da Vinciho – je
hrou s pravidly. Stfiedobodem vyprá-
vûní je sympatick˘ recidivista, kterého
vytáhne z vûzení pfiekupník ·pek, aby
pro nûj z krakovské galerie ukradl
zmínûn˘ LeonardÛv obraz…
8.–10.9. v 16 hod. • P¤EDSTAVENÍ
PRO DùTI A MLÁDEÎ
11.9. v 15 hod. • KOUZELN¯ KOLO-
TOâ (Velká Británie, pohádkov˘ pfií-
bûh, ãesk˘ dabing, premiéra. Animo-
vaná pohádka inspirovaná populárním
francouzsk˘m televizním seriálem ze
60. let. Malá Florence se díky zlému
kouzlu ocitá v ledovém vûzení. 
8.–14.9. v 17.30 hod. a 8.–13.9. ve
20 hod. • PANENSTVÍ NA OBTÍÎ
(Norsko/·védsko, komedie, ãesk˘ da-
bing, premiéra). ·estnáctiletá Bea je
poslední panna ve tfiídû… Jestli se ne-
chce dál ztrapÀovat, musí jí kamarád-
ky pomoci najít vhodnou „obûÈ“, která
by ji o panenství pfiipravila. 
15.–18.9. v 17.30 hod. a 15.–18.9. ve
20 hod. • NOâNÍ HLÍDKA (Rusko,
temná fantasy, titulky, premiéra). Mra-
zivé jako peklo. Divácky i komerãnû
mimofiádnû úspû‰ná první ãást fanta-
sy trilogie. Noãní hlídka je skupina tzv.
jin˘ch lidí, ktefií Ïijí mezi lidmi, ale ma-
jí na rozdíl od obyãejn˘ch smrtelníkÛ
nadpfiirozené schopnosti, kter˘ch vyu-
Ïívají k tomu, aby je ochránili pfied
upíry a vlkodlaky – vojáky temnoty –
ktefií se naz˘vají Denní hlídka. 
19.–21.9. v 17.30 hod a 19.–20.9. ve
20 hod. • P¤Í·ERNÁ TCH¯Nù (USA
/SRN, romantická komedie, titulky,
premiéra). Tch˘nû a uzen˘ nejlep‰í
jsou studen˘… Jane Fonda a Jennifer
Lopez se perou o muÏe sv˘ch snÛ. 
22.–28.9. v 17.30 hod. a 22.–27.9. ve
20 hod. • ·TùSTÍ (âR/SRN, tragiko-
medie, ãeská verze). Tatina Vilhelmo-

vá, Pavel Li‰ka, AÀa Geislerová ve fil-
mu Bohdana Slámy o zázracích oby-
ãejné lásky. Nov˘ film Bohdana Slámy
je dojemn˘m pfiíbûhem o kfiehkém
vztahu dvou mlad˘ch lidí, jenÏ postup-
nû pfieroste v opravdovou lásku. 
29.9.–5.10. v 17.30 hod. • KARLÍK
A TOVÁRNA NA âOKOLÁDU (USA
rodinn˘, ãesk˘ dabing). Pfiipravte se na
sladkou pfiíchuÈ dobrodruÏství…
29.9.–4.10. ve 20 hod. • OSTROV
(USA, akãní/thriller, titulky, premiéra).
Naplánuj si útûk. Je polovina 21. sto-
letí a Lincoln (Ewan McGregor) je oby-
vatelem obrovského obytného kom-
plexu.

7.9. ve 20 hod. • NEBE NAD BER-
LÍNEM (Nûmecko/Francie, Zlat˘ fond
svûtové kinematografie, titulky, premi-
éra). Nebe nad Berlínem se svou for-
mou vymyká bûÏné filmové produkci.
Jeho osou je pfiíbûh dvou novodob˘ch
andûlÛ, z nichÏ jeden se vzdá vûãnosti
kvÛli Ïenû a stává se ãlovûkem.

14.9. ve 20 hod. • LETEC (USA, dra-
ma,  titulky). Neuvûfiiteln˘ pfiíbûh le-
gendárního filmového reÏiséra a pod-
nikatele. Howard Hughes (Leonardo
DiCaprio) je muÏem, pro kterého není
Ïádn˘ sen nedosaÏiteln˘.
21.9. ve 20 hod. • UZAV¤ENÉ
P¤EDSTAVENÍ (NEP¤ÍSTUPNÉ VE-
¤EJNOSTI)
28.9. ve 20 hod. • P¤ÍBùH MODRÉ
PLANETY (Itálie/Francie, pfiírodo-
vûdn˘, titulky, premiéra). Mezi poãát-
kem, kter˘ si nepamatujeme a kon-
cem, kter˘ neznáme. Kombinace
humoru s váÏností, nevinností a moud-
rostí. Po ‰esti letech usilovné práce
pfiichází do kin druh˘ opus od scéná-
ristÛ-reÏisérÛ snímku Mikrokosmos.

4.9. v 15 hod. • DOBA LEDOVÁ
(USA, animovan˘/rodinn˘, ãesk˘ da-
bing). Pfii‰li. Rozehfiáli. Zvítûzili. Bav-
te se, pfiichází „Doba ledová“.
11.9. v 15 hod. • KOUZELN¯ KOLO-
TOâ (Velká Británie, pohádkov˘ pfií-
bûh, ãesk˘ dabing, premiéra). âtyfii
zvífiecí pfiátelé podstoupí nebezpeãnou
cestu, aby zachránili malou Florence.
18.9. v 15 hod. • JAK ULOVIT MA-
MUTA (âR, dûtské pásmo). Pásmo
animovan˘ch pohádek pro nejmen‰í
diváky.
25.9. v 15 hod. • P¤ÍBùHY BROUKA
PYTLÍKA (âR, dûtské pásmo). Pásmo
animovan˘ch pohádek pro nejmen‰í
diváky.
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