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„Máte pravdu, obãané se tváfiili vel-
mi pfiekvapenû. Neuvûdomují si v‰ak,
Ïe pro pracovníky Technick˘ch sluÏeb
zaãínají leto‰ní Vánoce uÏ 27. listo-
padu, na tento den totiÏ pfiipadá prv-
ní adventní nedûle a Pfierov se popr-
vé pfiedstaví ve slavnostním osvûtle-
ní. Dal‰ím dÛvodem dfiívûj‰ího na-

startování pfiíprav je fakt, Ïe se zvût-
‰il ve srovnání s minul˘m rokem
i objem vánoãních ozdob. Vedle vá-
noãnû nasvíceného námûstí T. G. Ma-
saryka, pfiilehl˘ch ulic v centru mûs-
ta i mostu Míru, Palackého a Komen-
ského ulice, byla roz‰ífiena v˘zdoba
i na dal‰í ãásti mûsta. Na‰i pracov-

níci nainstalovali ãtrnáct vánoãních
ozdob i na sloupy novû rekonstruova-
né horní ãásti Îerotínova námûstí
a kompletnû nasvícena bude letos i ce-
lá Velká DláÏka, kam jsme umístili
ãtyfiicet devût ozdob. Do budoucna se
uvaÏuje i o v˘zdobû ãásti Pfierova
smûrem od nemocnice a vánoãním
nasvícením i celé tfiídy 17. listopadu“,
informoval fieditel Technick˘ch sluÏeb
v Pfierovû Ing. Pavel Suchánek.

„Vánoãní strom, kter˘ bude umís-
tûn na tradiãním místû na námûstí
T. G. Masaryka, byl opût podobnû ja-
ko v pfiedcházejících letech vybrán
v pot‰tátském polesí. Chceme, aby je-
ho v˘‰ka po usazení byla alespoÀ
dvacet metrÛ. Osvícen bude 27. listo-
padu v 17 hodin za pfiítomnosti sta-
rosty mûsta, kter˘ pronese slavnost-
ní proslov“, dodal Pavel Suchánek.

UÏ jsme se smífiili s tím, Ïe symboly Vánoc se zaãínají objevo-
vat v ulicích na‰eho mûsta s ãím dál vût‰ím pfiedstihem. Pfiesto
mnohé v‰ímavé Pfierovany ponûkud zarazilo, kdyÏ uÏ okolo dva-
cátého fiíjna, kdy vládlo témûfi letní poãasí, mohli pozorovat pra-
covníky Technick˘ch sluÏeb pfii instalování vánoãních ozdob.

Mûsto je vánoãnû naladûno

Dûti, které pravidelnû vystupují v rámci Vánoãních hvûzdiãek, dokáÏou
spolehlivû zaplnit námûstí vdûãn˘mi diváky foto Jan âep

Sportovním rozlouãením s rokem 2005 bude Silvestrovská show otuÏilcÛ
a potápûãÛ, ãlenÛ klubu Skorpen Pfierov. Leto‰ní jiÏ 36. roãník této atrak-
tivní podívané se uskuteãní poslední den v roce ve 14 hodin odpoledne. Di-
váci se v tuto hodinu mohou sejít na lávce u lodûnice. Celá akce je pojata
jako vzpomínka na Franti‰ka Venclovského, známého pfiemoÏitele kanálu
La Manche. foto Jan âep

OtuÏilci i letos vyzkou‰ejí
silvestrovskou teplotu Beãvy

pokraãování na stranû 2

JiÏ tfietí roãník soutûÏe
o nejhezãí fasádu ve mûstû

Snahou pfierovsk˘ch radních je
zkrá‰lit vzhled mûsta. Jak ukázaly
dva pfiedcházející roãníky, ohlas me-
zi vlastníky domÛ byl velk˘, a proto
mûsto pokraãuje v této jiÏ tradiãnû
vypisované soutûÏi i pro následující
rok 2006. 

„Do soutûÏe se letos pfiihlásilo 15
objektÛ, a to ve v‰ech tfiech vyhla‰o-
van˘ch kategoriích. Vítûzem tohoto
druhého roãníku v kategorii rekon-

strukce se stala fasáda objektu Res-
taurace Pivovar, v kategorii panelo-
v˘ dÛm zvítûzila fasáda objektu v uli-
ci Hranické ã. 21 a v kategorii novo-
stavba pak odbornou porotu nejvíce
zaujala fasáda prÛmyslového objek-
tu Tovaãovská 11a“, informovala nás
mûstská architektka Klára Koryãano-
vá z odboru rozvoje Mûstského úfiadu
v Pfierovû. Informace o podmínkách
soutûÏe najdete na stranû 4.

Nejstar‰í úãastník MUDr. Ladislav Nicek (92) ve spoleãnosti dálkové plav-
kynû Lenky Pacákové foto Jan âep
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Mûsto je vánoãnû naladûno
Od Mikulá‰e po Silvestra 

– zábava, nákupy a obãerstvení 
„Tento slogan provází obãany na-

‰eho mûsta jiÏ fiadu let. Stejnû tomu
je i letos, kdy se zaãneme jiÏ od 27. li-
stopadu scházet na námûstí T. G. Ma-
saryka. Právû v nedûli tohoto data
budou zahájeny Mikulá‰ské trhy.
Rozsvítí se vánoãní strom a na pon-

dûlí 5. prosince je pfiipravena od
15.30 hodin jiÏ tradiãní mikulá‰ská
nadílka. Pfiíjezd samotného Mikulá-
‰e je naplánován v podveãer na 18.
hodinu. Opût se vracíme k prodejním
kartám v cenû 100 korun, které
opravÀují jejich majitele k vyzved-
nutí balíãku s nadílkou. Jejich pro-
dej byl zahájen jiÏ 21. listopadu
v Mûstském informaãním centru, kte-

ré sídlí v pasáÏi. V úter˘ 13. prosince
pfiijede do na‰eho mûsta Vánoãní ka-
mion Coca Coly, kter˘ „pfiiveze“ spou-
stu zábavy a atrakcí pro náv‰tûvní-
ky v‰ech vûkov˘ch kategorií“,
informoval Rudolf Neuls, námûstek fie-
ditele SluÏeb mûsta Pfierova.

„Prodejní stánky budou od 13.
prosince v rámci vánoãních trhÛ ob-
sazeny prodejci vánoãního zboÏí.
Kulturnû ladûné Vánoãní hvûzdiãky
pfiispûjí k pohodû svátkÛ aÏ do ·tûd-
rého dne a jejich zakonãení by se ne-
mûlo obejít bez koncertu Pavla No-
váka, na kterého se urãitû tû‰íme.
Mikulá‰skou nadílku letos pfiipravi-
la Matefiská a Základní ‰kola Mate-
fiídou‰ka z Pfiedmostí, dále se na
programu podílejí profesionálové
z Brna, ktefií do Pfierova jezdí rádi
a ãasto a vystupují pod umûleck˘m
jménem Kamarádi z Brna. V osm-
náct hodin se na námûstí objeví Mi-
kulá‰ a cel˘ program uzavfie taneã-
ní ‰kola Hit. Louãení se star˘m
rokem, Silvestr 2005, je v kompeten-
ci SluÏeb mûsta Pfierova. Za zmínku
v této souvislosti stojí rustikální zvo-
nice, která bude souãástí v˘zdoby
námûstí T. G. Masaryka a zvuk její-
ho zvonu bude dotváfiet symboliku
zimních svátkÛ, svátkÛ ‰tûstí, ra-
dosti a pohody. Novû se na vûÏi pfie-
rovského zámku objeví svûtelná
upoutávka, která bude po cel˘ rok
pfiipomínat oslavy 750 let vzniku na-
‰eho mûsta“, poskytl nám aktuální in-
formace Rudolf Neuls. ·af

pokraãování ze strany 1

Přerov – 13. 12., úterý, náměstí T.G.M.
Partnerem akce je město Přerov. Více informací na www.coca-cola.cz

Vánoãní kamion Coca-Cola, vûrná kopie kamionu z televizní reklamy, pfiiveze
dûtem i rodiãÛm opravdového Santa Clause se skfiítky a spoustou her.

Do na‰eho mûsta pfiijede 13. prosince a zastaví ve tfii hodiny odpoledne na ná-
mûstí T. G. Masaryka. Pfied pfiíjezdem samotného kamionu bude od jedné hodiny
probíhat samostatn˘ program. Pro dûti jsou pfiipravena fiada her, napfiíklad si vy-
zkou‰í své dovednosti pfii vázání Santov˘ch bot. Pokud budou chtít, skfiítkové je
rádi vyfotografují se „Santou“ pfied kamionem. Fotografie budou pofiizovány digi-
tálním fotoaparátem a ukládány na internetové stránky, odkud si je budete moci
stáhnout ãi vytisknout. Karaoke – zpívání vánoãních koled – jistû ocení malí i vel-
cí. Santa Claus bude mít pro kaÏdého pfiipraveno mnoho dárkÛ.

Na slavnostní vánoãní atmosféfie 
se jiÏ tradiãnû bude podílet 

fiada znám˘ch mûlcÛ.

Vánoãní koncerty
v Mûstském domû

1.12. v 19.30 hodin • koncert orchest-
ru Václava Hyb‰e 

6.12. v 19.30 hodin • koncert Hany Za-
gorové a Petra Rezka s hudebním do-
provodem skupiny Milo‰e Nopa a ãtyfi-
ãlenného sboru 

8.12. v 19.30 hodin • koncert Václava
Hudeãka a jeho hostÛ

12.12. v 19.30 hodin • koncert Hany
a Petra Ulrychov˘ch a skupiny
Javory

21.12. v 19.30 hodin • Rozvrkoãení –
Ondfiej Havelka a jeho Melody Ma-
kers, nezapomenuteln˘ veãer s melo-
diemi Jaroslava JeÏka, Voskovce a We-
richa a dal‰ích

22.12. v 19 hodin • koncert Pfierov-
ského dûtského sboru (DDM Atlas
Pfierov)

Vánoãní koncert na zámku
21.12. v 19 hodin • koncert Two Peters,

na kytary zahrají Petr Vafiák se sv˘m
synem v PamûÈní síni A. Mervarta a J.
Bajáka Muzea J. A. Komenského

Tradiãní vánoãní koncert
SO· a SOU Pfierov, ·ífiava 7 
9.12. v 19.30 hodin • Chrám sv. Vavfiin-

ce. Úãinkují Vladimír Roubal – var-
hany, Jana Koucká – soprán, Jan
Verner – trubka a pfierovsk˘ sbor
CANTUS. Zazní díla J. S. Bacha, W. A.
Mozarta, K. Jenkinse, J. Pavla, H. Pur-
celliho, V. Roubala a dal‰ích.

Vánoãní koncert
Duha Klub DlaÏka

17.12. v 19 hodin • Koncert folkové
skupiny Fleret se zpûvaãkou Jarmi-
lou ·ulákovou v klubu Teplo na Hor-
ním námûstí

Vánoãní koncert orchestru
Academic Jazz Band

15.12. v 19.30 hod • Klub Teplo na Hor-
ním námûstí. Doprovodné slovo na té-
ma Málo známá historie Pfierova bude
mít Ing. Otakar Smejkal. Posezení pfii
svíãkách, obãerstvení zaji‰tûno, pfied-
prodej vstupenek v Mûstském infor-
maãním centru v pasáÏi.

Galakoncert – pfiedvánoãní
setkání s Genáãkem

2.12. v 18 hodin • V˘stavi‰tû v Pfierovû.
Úãinkují Heidi JankÛ, Petr Muk, Pe-
tr Koláfi, Taneãní ‰kola DDM Atlas
Pfierov, Pûveck˘ sbor gymnázia
v Olomouci – Hejãínû, dûti z Ústavu
sociální péãe v Bystré a SPMP Uher-
ské Hradi‰tû.

14.12. stfieda
16 hod. Trubaãi OMS Pfierov

Agentura HIT – taneãní ‰kola
KC Band

15.12. ãtvrtek
16 hod. Z· & M· Matefiídou‰ka

Stfiední Pedagogická ·kola – sbory

16.12. pátek
16 hod. DDM Atlas – sbory a taneãní ‰kola

17.12. sobota
10.30 hod. Armáda Spásy

Stra‰idla – hudební pofiad 
M. Pazdery

18.12. nedûle
10.30 hod. Vûrovanka – vánoãní koncert
15 hod. Îiv˘ betlém

19.12. pondûlí
16 hod. Vokál – smí‰en˘ sbor

Rabussa – lidové písnû

úter˘ 20.12.
Stfiední Pedagogická ·kola – sbory 16 hod.
Záhorská kapela - vánoãní koncert

stfieda 21.12.
ZU· Bedfiicha Kozánka 16 hod.

Dechov˘ orchestr Haná & maÏoretky

ãtvrtek 22.12.
Hanácké Prosének 16 hod.

Hanák Troubky

pátek 23.12.
Moravská Veselka – vánoãní koncert 16 hod.

Agentura HIT – taneãní ‰kola

sobota 24.12.
Pavel Novák & Family – vánoãní koncert 10.30 hod.

17.–23.12.
DDM ATLAS – Vánoãní salon v Mûstském domû

zahájení 17.12. ve 13.30 hod., ostatní dny 9.30–17.30 hod.
ukonãení 23.12. ve 13.30 hod.

14.–24.12.2005 • námûstí T. G. Masaryka
vánoãní hvûzdiãky
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Krátce z jednání 
radních dne 26. fiíjna
❖ Doporuãili Zastupitelstvu mûsta Pfierova schválit

zpracovanou dokumentaci Koncepce dûtsk˘ch
hfii‰È, která fie‰í inventarizaci jednotliv˘ch lokalit,
jako dokument pro rekonstrukci hfii‰È.

❖ Pfiidûlili vefiejnou zakázku na realizaci stavebních
úprav objektu Bajákova 16, Pfierov spoleãnosti
Pfierovská stavební spoleãnost, s.r.o., s nabídkovou
cenou 9.341.351,50 Kã bez DPH na základû poda-
né nejvhodnûj‰í ekonomické nabídky.

❖ Schválili pfiijetí daru – finanãního pfiíspûvku na
útulek pro zvífiata od neznámého dárce ve v˘‰i 500
Kã a od pana Karla Zejdy ve v˘‰i 20.000 Kã.

❖ Neschválili poskytnutí dotace ve v˘‰i 50.000 Kã
obãanskému sdruÏení Tûlov˘chovná jednota Po-
zemní stavby Pfierov pro Klub mládeÏnické kopa-
né na pofiízení plynového kotle na ohfiev vody
a opravu sociálního zafiízení v tribunû fotbalové-
ho hfii‰tû v roce 2005.

❖ Vzali na vûdomí Ïádost o poskytnutí investiãní do-
tace ze státního rozpoãtu pro rok 2006 na vybu-
dování umûlé travnaté plochy v areálu TJ Spartak
Pfierov a povûfiili starostu podpisem doporuãující-
ho dopisu.

❖ Schválili uzavfiení smlouvy o poskytnutí dotace se
Svazem tûlesnû postiÏen˘ch v âR, místní organi-
zací Pfierov, na ãástku 20.000 Kã.

❖ Nepfiijali usnesení ve vûci nákupu pódiového
systému se zábradlím a schodi‰tûm od firmy Mu-
sicData Velké Mezifiíãí dle nabídky.

❖ Nepfiijali usnesení ve vûci návrhu Komise pro ve-
fiejn˘ pofiádek a bezpeãnost uloÏit odboru majet-
ku MûÚ Pfierov zab˘vat se umístûním dopravní
znaãky omezující rychlost na 30 km/hod. v místní
ãásti Pfierov - Kozlovice v úseku rozcestí U kapliã-
ky – rozcestí U pomníku.

❖ Odvolali Franti‰ka Mirgu – ãlena Komise pro ve-
fiejn˘ pofiádek a bezpeãnost z dÛvodu stále se opa-
kující neúãasti na jednáních komise.

❖ Schválili uzavfiení smlouvy o v˘pÛjãce 7 kusÛ ob-
razÛ ze sbírek Muzea Komenského v Pfierovû.
Smlouva o v˘pÛjãce bude uzavfiena na dobu 1 ro-
ku. Úãelem v˘pÛjãky bude umístûní obrazÛ v re-
prezentativních místnostech Mûstského domu.

❖ Povûfiili vedoucího odboru majetku mûsta kom-
pletním zaji‰tûním realizace projektu Slavnostní-
ho nasvûtlení mûstsk˘ch hradeb a barokní sochy
Neptuna.

❖ Schválili zru‰ení vyuÏití nebytového prostoru v su-
terénu objektu bydlení Velká DláÏka 25 jako stá-
lého, tlakovû odolného úkrytu civilní obrany, s ka-
pacitou 300 ukr˘van˘ch osob, kdy souãasnû bude
pfii zru‰ení krytu CO vrácena státní dotace na
opravu krytu ve v˘‰i 270.000 Kã, která byla po-
skytnuta v roce 1998, vãetnû zru‰ení vûcného
bfiemene zachování souãasného stavu uÏívání ne-
bytov˘ch prostor pro potfieby ukrytí osob.

❖ Schválili zahraniãní pracovní cestu fiediteli Mûst-
ské policie Pfierov JUDr. Mgr. Petru Holánkovi za
úãelem úãasti na mezinárodní konferenci na té-
ma Organizace a bezpeãnost vefiejn˘ch akcí, kte-
rá se uskuteãní za spolupofiádání Mezinárodní po-
licejní asociace IPA, územní skupina Plock, Mûst-
ské stráÏe Plock (obdoba mûstské policie v pod-
mínkách Polské republiky) a civilnû bezpeãnost-
ní sluÏby DES v polském Plocku ve Velkopolském
vojvodství ve dnech 28. a 29.10.2005.

Krátce z jednání 
radních dne 9. listopadu
❖ Vyhlásili 3. roãník ceny „Fasáda roku“ za realiza-

ci ãelní fasády udûlované mûstem Pfierovem.

❖ Schválili zámûr vyhotovení modelu mûsta Pfiero-
va v rámci oslav 750. v˘roãí pov˘‰ení Pfierova na
mûsto. Odlitek bude vyhotoven z bronzu v rozsa-
hu mûstské památkové zóny (dále jen MPZ)
a ochranného pásma MPZ uchycen˘ na soklu
a umístûn˘ na námûstí TGM a doporuãili zastupi-
telÛm mûsta Pfierova, aby tuto akci zafiadili mezi
investiãní akce na rok 2006.

❖ Podali návrh zastupitelÛm mûsta Pfierova schvá-
lit mimofiádné prominutí pohledávek na poplatku
z prodlení u nájemného z bytu a sluÏeb spojen˘ch
s uÏíváním bytu, a to za podmínek stanoven˘ch
usnesením z 20. zasedání Zastupitelstva mûsta
Pfierova konaného, dne 6.4.2005. Celková v˘‰e vy-
ãíslen˘ch pohledávek k mimofiádnému prominutí
ãiní 1.541.329 Kã, z ãehoÏ pohledávka Mûsta Pfie-
rova pfiedstavuje ãástku 770.664,50 Kã a pohle-
dávka Domovní správy mûsta Pfierova ãiní
770.664,50 Kã.

❖ Podali návrh zastupitelÛm mûsta Pfierova vydat
Obecnû závaznou vyhlá‰ku o místním poplatku za
provoz systému shromaÏìování, sbûru, pfiepravy,
tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních od-
padÛ.

❖ Schválili poskytnutí dotace ve v˘‰i 50.000 Kã TK
Precolor Pfierov na akci Zlat˘ Kanár – vyhlá‰ení
nejlep‰ích tenistÛ âeské republiky za rok 2005.

❖ Schválili volební fiád ‰kolské rady pro základní
‰koly zfiízené mûstem Pfierov a stanovili poãet ãle-
nÛ ‰kolsk˘ch rad na 6.

❖ Schválili posílení provozního pfiíspûvku základ-
ním ‰kolám zfiízen˘m mûstem Pfierov na pofiízení
uãebních pomÛcek - poãítaãÛ vãetnû pfiíslu‰enství,
a to do v˘‰e 50.000 Kã pro jednotlivou základní
‰kolu.

❖ Vzali na vûdomí petici obãanÛ místní ãásti Pfie-
rova Újezdce a doporuãili Komisi pro místní ãást
Pfierova Újezdce uspofiádat vefiejnou anketu k to-
muto problému. Rada mûsta Pfierova své rozhod-
nutí uskuteãní po vyhodnocení ankety. Petice se
t˘ká v˘hrad ãásti obãanÛ vÛãi nainstalovan˘m re-
tardérÛm.

❖ Schválili pouÏití znaku mûsta Pfierova na samo-
lepkách, které budou umisÈovány na zadní ãásti
automobilÛ vedle SPZ.

❖ Schválili uzavfiení smlouvy o poskytnutí dotace
s Oblastní charitou Pfierov na ãástku 13.000 Kã.

❖ Odvolali po projednání a na návrh Komise Rady
mûsta Pfierova „Volného ãasu, sportu a kultury“
z ãlenství v komisi pana Josefa Málka a na vlastní
Ïádost pana Pavla Poljanského.

❖ Odvolali po projednání a na návrh pfiedsedy Ko-
mise Rady mûsta Pfierova „Pro v˘chovu a vzdûlá-
vání“ z ãlenství v komisi pana Milana Klempára.

Rada a Zastupitelstvo mûsta Pfierova

Komise pro obãanské záleÏitosti
nabízí: 
● Obfiady vítání dûtí, pfii kter˘ch jsou novorozenci pfiijati mezi obãany mûs-

ta zápisem do pamûtní knihy. Pfiihlásit se mohou rodiãe, mající trvalé byd-
li‰tû v Pfierovû, ale jejich dítû se narodilo mimo Pfierov. Rodiãe dûtí naroze-
n˘ch v Pfierovû získají dotazník na matrice pfii vyfiizování rodného listu.

● Obfiady zlat˘ch a diamantov˘ch svateb manÏelÛ, ktefií oslaví padesát ãi ‰e-
desát let spoleãného Ïivota. Svatby zajistíme i pro manÏele, ktefií nebyli od-
dáni v Pfierovû.

BliÏ‰í informace: 
Ivana Veselá, tel. 581 268 452, e-mail: ivana.vesela@mu-prerov.cz
nebo osobnû – MûÚ Pfierov, námûstí T. G. Masaryka ã. 2, pfiízemí

Den Lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû Telefon
4.12. Lékárna U nádraÏí, Husova 2 581 205 539

11.12. Lékárna U Kostela, Kratochvílova 13 581 738 439
18.12. Lékárna U Kostela, Kratochvílova 13 581 738 439
24.12. Lékárna Komenského, Komenského 40 581 202 192
25.12. Lékárna U Kostela, Kratochvílova 13 581 738 439
26.12. Lékárna MD, Boh. Nûmce 371 581 207 987

V sobotu dopoledne jsou otevfieny tyto lékárny: lékárna U Kostela, lé-
kárna U nádraÏí, lékárna Komenského, lékárna ALFA

Rozpis pohotovostních lékárensk˘ch sluÏeb v prosinci
– nedûle a svátky od 8 do 18 hodin

Pozvánka

Zastupitelstvo
mûsta Pfierova

se koná

ve stfiedu 14. prosince 2005
v 15 hodin

ve velkém sále Mûstského domu
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SoutûÏ se vypisuje pro tyto
kategorie

• fasáda novostavby 
• fasáda rekonstrukce 
• fasáda panelového domu 
Vítûzné dílo v kaÏdé kategorii získá

ocenûní ve v˘‰i 50 tisíc korun. Spolu
s penûÏní ãástkou vítûz obdrÏí i kovo-
vou desku, kterou je moÏno na fasádu
umístit. Termín pro podání pfiihlá‰ek
je do 15. února 2006.

Pfiihlá‰ku do soutûÏe je moÏno na-
lézt na internetov˘ch stránkách mûs-
ta Pfierova nebo si ji vyzvednout na
Mûstském úfiadu, odboru rozvoje, pra-
covi‰ti architektury a urbanismu.

SoutûÏní podmínky
Pfiihlá‰ku podává vlastník objek-

tu na Mûstsk˘ úfiad, odbor rozvoje,
pracovi‰tû architektury a urbanis-
mu, a to do 15.2. následujícího roku
po vyhlá‰ení.

Vyhlá‰ení soutûÏe bude vÏdy mini-
málnû mûsíc pfied odevzdáním pfiihlá-
‰ek do soutûÏe, a to prostfiednictvím
úfiedních desek Mûsta Pfierova, inter-

netov˘ch stránek mûsta Pfierova
(www.mu-prerov.cz \Aktuality a dûní ve
mûstû\), Kabelové televize Pfierov a.s.,
Nového Pfierovska a Pfierovsk˘ch listÛ.

Obsah pfiihlá‰ky
• název domu s oznaãením:

N – novostavba
R – rekonstrukce
P – panelov˘ dÛm

• místo domu (ulice, ã.p., ã.o.)
• vlastník objektu, adresa, telefon

inzerce

Do soutûÏe je moÏno pfiihlásit ãelní fasádu objektÛ situo-
van˘ch ve správním obvodu mûsta Pfierova, která je souãástí
fiádnû ukonãené a zkolaudované stavby v roce 2005.

• autor (projektant)
• dodavatel díla
• kopie kolaudaãního protokolu

(ohlá‰ení stavby)
• barevná fotografie skuteãného

stavu z ãelního pohledu velikosti
18 × 12,5 cm popfi.architektonick˘ ná-
vrh s barevn˘m fie‰ením (u rekonstru-
ovan˘ch objektÛ fotografie stavu pfied
rekonstrukcí)

Posouzení soutûÏního díla
Posouzení provede soutûÏní porota

jmenovaná Radou mûsta Pfierova. Po-
souzení pfiihlá‰en˘ch dûl bude vÏdy
nejpozdûji do 31.3. následujícího roku

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

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

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

Vítûzná fasáda restaurace Pivovar, která získala 1. místo v kategorii re-
konstrukce ve druhém roãníku soutûÏe

První místo v kategorii panelov˘
dÛm – Pfiedmostí, Hranická 21 ve
druhém roãníku soutûÏe

Podmínky 3. roãníku soutûÏe o fasádu roku



PROSINEC 2005 5

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Olomoucký kraj
v rámci projektu Partnerství pro rozvoj kraje

hledá spolupracovníky na pozici 
„Sběrač projektových námětů“

Kontakt: 
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Ing. David Kosina
585 508 379, d.kosina@kr-olomoucky.cz

Mgr. Jiří Juránek
585 508 378, j.juranek@kr-olomoucky.cz

Pracovní náplň
Terénní sběr projektových námětů pro čerpání prostředků EU od 
subjektů veřejné zprávy, neziskových organizací a podnikatelů. Násled-
né zpracování do formuláře projektového námětu a logického rámce, 
vložení do informačního systému.

Pracovní podmínky
S pracovníkem bude sepsána Dohoda o pracovní činnosti . Výše 
odměny bude závislá na odvedené práci. Žadatelé, kteří postoupí do 
užšího výběru, se povinně zúčastní v lednu 2006 dvou školících bloků 
na strukturální fondy a dotační tituly a přípravu a plánování projektu    
v celkovém rozsahu 4 dnů. Školící bloky budou zakončeny testem. Na 
základě výsledků závěrečného testu bude s uchazečem uzavřena 
Dohoda o pracovní činnosti.
Nabízíme možnost zajímavého finančního ohodnocení a bezplatného 
proškolení. Práce je vhodná i jako vedlejší příjem.

Místo výkonu práce
Územní obvody obcí s rozšířenou působností – Hranice, Jeseník, 
Konice, Lipník nad Bečvou, Litovel, Mohelnice, Olomouc, Prostějov, 
Přerov, Šternberk, Šumperk, Uničov, Zábřeh.

Požadavky
• SŠ, VOŠ, VŠ
• obor ekonomický, technický – výhodou
• Uživatelská znalost MS Office.
• PC, možnost připojení na internet – výhodou

Přihlášky spolu se strukturovaným životopisem a požadovaným 
obvodem působnosti zasílejte do 9. 12. 2005 na kontaktní adresu nebo 
na e-mail. Do přihlášky je možno uvést i více obvodů působnosti.

www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi

„Stavba byla zahájena letos uÏ za-
ãátkem srpna. Stavební práce prová-
dûla Pfierovská stavební spoleãnost
podle projektové dokumentace zpra-
cované Ing. arch. Katefiinou Buscho-
vou. Vzhledem k tomu, Ïe staveni‰tû
se nacházelo v centru sídli‰tû a bû-
hem prací bylo nutné zajistit pfiístup
k objektÛm obãanské vybavenosti, ja-
ko jsou kostel, fara, po‰ta a prodejny,
byly kladeny zv˘‰ené nároky pfiede-
v‰ím na dobrou organizaci v˘stav-
by“, zdÛraznil Ing. Zdenûk Dostál z od-
dûlení investic na odboru rozvoje
Mûstského úfiadu v Pfierovû.

„Pfierovská stavební spoleãnost do-
kázala zrealizovat a pfiedat stavbu
za dva t˘dny po pfievzetí staveni‰tû.
V první fázi se provedly stavební
práce za areálem Skalka, kolem fa-
ry, kostela a pfiedkostelí. Závûreãné
stavební práce byly soustfiedûny na
vybudování trojúhelníkového ná-
mûstí, montáÏ pergoly a v˘sadby
stromÛ a sadové a terénní úpravy.
PfieváÏná ãást navrÏen˘ch zpevnû-
n˘ch ploch je konstruována pro pû‰í
provoz a tvofií ji betonová zámková
dlaÏba doplnûná Ïulovou kostkou
a drobnou Ïulovou mozaikou. Nej-
vût‰í objem drobné Ïulové mozaiky
byl pouÏit˘ na vytvofiení obrazce
v pfiedkostelí ve tvaru historické pe-
ãeti Pfiedmostí“, popsal finální vzhled
rekonstruované lokality Zdenûk Do-
stál a doplnil, Ïe v ulici Tyr‰ovû vznik-
lo parkovi‰tû pro deset osobních au-
tomobilÛ a nové moderní stanovi‰tû
s dvanácti kontejnery.

„Bûhem v˘kopov˘ch prací kanali-
zaãní pfieloÏky u panelového domu
v Teliãkovû ulici byla objevena vût‰í
kumulace mamutích kostí. Vzhledem
k tomu, Ïe tato lokalita má z hlediska
archeologie mimofiádn˘ evropsk˘ v˘-
znam, zrealizuje Archeologick˘ ústav
akademie vûd âR v Brnû v tûchto mís-
tech moderní zji‰Èovací v˘zkum, kon-
krétnû bude provedena v ãervenci
pfií‰tího roku sonda o rozmûrech pût
krát pût metrÛ, na které se budou po-
dílet i na‰i a brit‰tí studenti“ pouká-
zal na v˘znamné archeologické nálezy
v dané lokalitû Zdenûk Dostál.

„Souãástí regenerace sídli‰tû bylo
odstranûní star˘ch sloupÛ vefiejného
osvûtlení a instalace nového vefiejné-
ho osvûtlení. Nejvût‰í zmûnu zazna-
menal prostor pfied objektem Skalka,
kde vzniklo moderní trojúhelníkové
námûstí. Sem byly navrÏeny prvky
drobné architektury, a to pfiedev‰ím
otevfiená venkovní konstrukce pergo-
ly a trojúhelníkov˘ objekt sloupu s ho-
dinami, které jsou opatfieny vitrina-
mi. Tuto drobnou architekturu dopl-
Àuje mûstsk˘ mobiliáfi, kter˘ tvofií sto-
jany na kola, kfiesla pod pergolou
a novû osazené odpadkové ko‰e. Závû-
reãné práce se soustfiedily na zeleÀ
a sadové a terénní úpravy. V˘sadba
zelenû dotváfií prostor námûstí a pfied-
kostelí. Nejv˘znamnûj‰ím prvkem
z tohoto pohledu je stromová alej pla-
tanÛ v záhonech podél ulice Hranické
a vysazení popínav˘ch rostlin v délce
osmnácti metrÛ pod navrÏenou per-
golou“, doplnil Zdenûk Dostál.

Zajímav˘m prvkem nového námûstíãka je pergola foto Franti‰ek Zlámal

Slavnostní otevfiení nového námûstíãka v Pfiedmostí se konalo za pfiítom-
nosti zástupcÛ pfierovské radnice 16. listopadu foto Miroslav Rozko‰n˘

V rámci projektu regenerace panelového sídli‰tû v Pfied-
mostí byla v listopadov˘ch dnech dokonãena druhá etapa za-
mûfiená na fie‰ení centrální ãásti sídli‰tû.

Obyvatelé Pfiedmostí mají nové námûstíãko

Tato investiãní akce byla financo-
vána z vlastních zdrojÛ mûsta Pfierova
ve v˘‰i 2.753 tisíc korun a dále byly

ãerpány finanãní prostfiedky z podpo-
ry Ministerstva pro místní rozvoj ve v˘-
‰i 4.900 tisíc korun. ·af

inzerce
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Sprejefii chtûjí prostor

Pfierov‰tí writefii chtûjí ke své tvorbû legální plo-
chy. Zatím stfiíkají grafity pouze na nepovolen˘ch
místech, za coÏ mohou b˘t odsouzeni. I kdyÏ nepo-
pírají, Ïe adrenalin vyvolan˘ strachem z dopadení
potfiebují, nápisÛ na fasádách by podle nich ubylo.
Svou nezákonnou ãinností zpÛsobují i nûkolikatisí-
cové ‰kody. -gáj-

Poplatky za odvoz odpadu porostou
O 33 korun více zaplatí v pfií‰tím roce Pfierované

za svoz komunálního odpadu. âástka se tak ze stá-
vajících 434 korun zv˘‰í na 467 korun. DÛvodem je
podle radních pfiedev‰ím zv˘‰ení danû z pfiidané hod-
noty z 5 na 19 %. Mûsto bude zároveÀ tyto sluÏby
v pfií‰tím roce poprvé dotovat. Cílem je, aby zv˘‰ení
poplatkÛ nemuselo b˘t pro Pfierovany tak razantní.
Za sbûr a zpracování komunálního odpadu zaplatí
mûsto technick˘m sluÏbám jeden milion 700 tisíc.
Radnice navíc slibuje, Ïe v roce 2006 zv˘‰í ãetnost
vyuÏití velkoobjemov˘ch kontejnerÛ. Dosud je moh-
li lidé vyuÏít pouze na jafie a na podzim. -svam-

Precheza rekultivuje odkali‰tû
Akciová spoleãnost Precheza Pfierov pokraãuje

v projektu rekultivace odkali‰È, která vznikla v 60. le-
tech minulého století a nyní zaujímají plochu zhru-
ba 30 hektarÛ. Vedení podniku na tuto ãinnost vyna-
kládá roãnû ãtyfii aÏ pût milionÛ korun. Odkali‰tû je
vodohospodáfiské dílo ohraniãené systémem hrází,
kde se dfiíve naplavoval neutralizovan˘ kal z v˘roby.
Zúrodnûná odkali‰tû pfiirovnávají ekologové k pfií-
rodní rezervaci. Îije zde totiÏ fiada druhÛ rostlin,
hub, ptákÛ, dravcÛ, ale i obojÏivelníkÛ nebo vodního
hmyzu. První etapu ozelenûní plánuje Precheza pro-
vést do pûti let. Celková rekultivace nevyuÏívan˘ch
odkali‰È bude trvat dvacet aÏ tfiicet let. -svam-

Peníze ‰kolám
Mûstská rada schválila devíti základním ‰kolám

v Pfierovû, které zfiizuje Mûsto Pfierov, posílení pro-
vozního pfiíspûvku o 50 000 korun. Ten obdrÏí je‰tû
letos. Celkem tak ze svého rozpoãtu radnice vydá 450
tisíc korun. Finance jsou urãeny na nákup uãebních
pomÛcek a poãítaãÛ s pfiíslu‰enstvím. V loÀském ro-
ce si vût‰ina základních ‰kol za tyto peníze pofiídila
poãítaãe. Dvû z nich vyuÏily pfiíspûvek na pofiízení
v˘‰kovû nastaviteln˘ch lavic, aby jejich ‰kola splÀo-
vala platné hygienické normy. -svam-

Z „Pfierovsk˘ch aktualit“

Více informací najdete na www.ktvprerov.cz

Pustit se do soukromého podnikání a lidovû fieãe-
no dûlat sám na sebe, není pro vût‰inu lidí snadné.
Pan Jifií Jurda z Kozlovic mûl v‰ak pro podnikání dob-
ré pfiedpoklady, kdyÏ v roce 1992 zaregistroval svoji
firmu. „Jsem muÏem tfií fiemesel“, fiíká o sobû zakla-
datel rodinné firmy. Tím posledním je umûlecké ko-
váfiství, kterému se vyuãil u známého mistra Alfréda
Habermana na zaãátku sedmdesát˘ch let a jiÏ v polo-
vinû 80. let se stal ãlenem âeského fondu v˘tvarn˘ch
umûní. Navíc má ve svém fiemesle schopného pokra-
ãovatele. Je jím Jifií Jurda mlad‰í, kter˘ letos v bfiez-
nu pfievzal firmu po svém otci. Tfiiatfiicetilet˘ absol-
vent lipnické stavební prÛmyslovky se umûleckému

kováfiství vûnuje jedenáct rokÛ. Jeho a otcovy práce
zdobí hrad Helf‰t˘n, klá‰ter a hrad v Nov˘ch Hradech
v jiÏních âechách i dal‰í známá místa. Jifií Jurda ju-
nior vystavoval a prodával svá díla také v zahraniãí,
a to v Lond˘nû, kam v roce 2003 odjel za poznáním Ïi-
vota v cizinû a kde si pronajal dílnu.

PfiestoÏe Jifií Jurda mlad‰í má mezi umûleck˘mi ko-
váfii dobré jméno a o zakázky nemá nouzi, na zbohat-
nutí jeho práce není. „VáÏím si volnosti a svobody, kte-
ré mi soukromé podnikání dává. ¤emeslo mû dobfie
uÏiví, ale kdybych chtûl vydûlávat miliony, dûlal bych
nûco jiného“, fiíká mlad˘ fiemeslník, kter˘ Pfierovu dû-
lá dobré jméno daleko za hranicemi mûsta. -roz-

Jak se Ïije lidem v místních ãástech
„Hlavní je dûlat, co mû baví“, fiíká umûleck˘ kováfi z Kozlovic

„Barokní kaple z roku 1722 procházela v leto‰ním
roce první etapou celkové rekonstrukce. Finanãní
prostfiedky byly ãerpány ze tfií zdrojÛ, 300 tisíc ko-
run bylo pouÏito z dotaãního titulu Ministerstva kul-
tury - Program regenerace mûstsk˘ch památkov˘ch
rezervací a mûstsk˘ch památkov˘ch zón âR. Z mûst-
ského rozpoãtu byla uvolnûna ãástka 150 tisíc korun
a zhruba 70 tisíc korun zainvestoval vlastník pa-
mátky, kter˘m je ¤ímskokatolická farnost Pfierov.
V rámci provádûn˘ch pra-
cí byl objekt nejprve static-
ky zaji‰tûn, poté byl vymû-
nûn krov a zcela obnovena
stfiecha i klempífiské prvky.
Zahájeny byly práce na
obnovû venkovní fasády“,
informovala Mgr. Miroslava
·vástová z oddûlení ochra-
ny pfiírody a památkové pé-
ãe odboru rozvoje Mûstské-
ho úfiadu v Pfierovû.

„V roce 2006 budou prá-
ce na obnovû pokraãovat,

a to v pfiedpokládaném finanãním objemu 450 ti-
síc korun, pfiiãemÏ je poãítáno rovnûÏ s více zdro-
jov˘m financováním. Bude se jiÏ jednat spí‰e
o práce vyÏadující odbornou specializaci, neboÈ bu-
dou restaurovány stávající v˘plnû okenních otvo-
rÛ, provedena kopie vstupních dvefií, restaurová-
ny kovové mfiíÏe v interiéru a pískovcové sochafiské
a ‰tukové v˘zdoby kaple“, seznámila nás Mirosava
·vástová s dal‰ím prÛbûhem rekonstrukce kaple
v pfií‰tím roce. 

Celková obnova by mûla b˘t dokonãena do ãervna
pfií‰tího roku, kdy bude Pfierov slavit 750 let od po-
v˘‰ení trhové vsi na mûsto. ·af

Pokraãují práce na rekonstrukci kaple Panny Marie

foto Petr Ludík

Zatápûní ve v˘hni je bûÏnou souãástí kováfiské práce. Na snímku Jifií Jurda ml.

Kaple Panny Marie stojící v blízkosti farního
kostela sv. Vavfiince patfií k malebn˘m drobn˘m
stavbám historického centra a v˘znamn˘m kul-
turním památkám Pfierova.
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Jak nejlépe pomoci dûtem opustit
startovací Ïivotní ãáru a naplnit pfied-
stavy rodiãÛ mal˘ch koãárkov˘ch pasa-
ÏérÛ jsme se zeptali dûtské lékafiky
a laktaãní poradkynû MUDr. Jany
·lechtové. Soustfiedili jsme se na jednu
z nejpodstatnûj‰ích podmínek zdárné-
ho v˘voje dítûte, to znamená v˘Ïivu v je-
jí ideální formû – kojení.

� Kdy se u nás zaãala kojení vû-
novat zaslouÏenûj‰í pozornost?

V âeské republice se o kojení více
hovofií od poãátku 90. let, kdy vznika-
jí tak zvané nemocnice pfiátelské k dû-
tem, Baby Friendly Hospital (BFH). Ty
respektují doporuãení WHO/UNICEF
ohlednû v˘luãného kojení do ‰estého
mûsíce vûku dítûte a následného ko-
jení s postupnû zavádûn˘m nemléã-
n˘m pfiíkrmem do jeho dvou let vûku
a zasazují se o to, aby byl dodrÏován
ãlánek 24 Úmluvy o právech dítûte -
o právu na kojení.

Pfierovská porodnice díky mravenãí
práci a píli t˘mu neonatologického od-
dûlení obdrÏela ãerstvû 22. listopadu
leto‰ního roku plaketu BFH. Samotn˘
titul je velká pocta, podstatná pro dû-
ti a maminky je v‰ak stálá energie per-
sonálu pfiedat maminkám první rady
nejen o v˘Ïivû miminka. Hospitalizace
po porodu dnes bûÏnû trvá pouh˘ch 72
hodin. I pfii stoprocentním servisu,
kter˘ se maminkám v pfierovské po-
rodnici dostává, nelze v této krátké
dobû povûdût „v‰e“ a nejvíce starostí
vzniká doma. 

� V souãasné dobû, pro kterou je
charakteristické aÏ zahlcení infor-
macemi, není problém vyhledat si
potfiebné znalosti.

Máte pravdu. Dne‰ní maminky jsou
velmi dobfie informovány z ãasopisÛ,
internetu a vût‰ina jich chce a je od-
hodlána kojit. Ideální je péãe o bu-
doucí maminky v dobû tûhotenství,
kdy mají je‰tû ãas na sebe a pro sebe,
mohou se ptát, oslovovat dûtské léka-
fie, nav‰tûvovat pfiedporodní kurzy,
které vûnují nemal˘ ãas otázce kojení
a vedou je zku‰ené a v laktaci vy‰ko-
lené pracovnice. Panenka sice není
uplakané vlastní miminko, ale mnohé
jde natrénovat tak fieãeno „na suchu“.
UÏ samotné naladûní maminky je vel-
mi dÛleÏité pro budoucí úspûch koje-
ní. A nejenom naladûní maminky, vel-
mi vítám pfiítomnost otcÛ a babiãek
v poradnách. Ty podpofií ãi znejistí ko-
jící maminku nejvíce.

� ¤ada budoucích maminek se
setkala s pojmenováním „laktaãní
poradce“. MÛÏete vysvûtlit, kdo jím
je a v ãem kojící mamince radí? 

Laktaãním poradcem se mÛÏe stát
na základû fiádného vy‰kolení v Ná-

Pfii procházkách kolem Beãvy ãi parkem Michalovem potká-
me ãastûji neÏ dfiíve maminky s koãárky. Zejména v posledních
dvou letech je i v na‰em mûstû patrné, Ïe mladé Ïeny narozené
kolem poloviny 70. let, se rozhodly mít potomka. Kladou si stov-
ky otázek, jak uãinit maximum pro jeho zdárn˘ v˘voj. 

Maminky, nebojte se ptát!

rodním centru kojení v Praze u MUDr.
Anny Mydlilové i nelékafi, tfieba ma-
minka, která správnû a dlouho kojí, ãi
zdravotní sestfiiãka. V ideálním pfiípa-
dû jde o racionálního rádce, kter˘ má
ãas si s maminkou sednout a „kojit“,
vykládat a ukazovat, pfieskakovat pfie-
káÏky a spolupracovat s pediatry, po-
rodními asistentkami. Mnozí z fiad
zdravotnického personálu jsou laktaã-
ními poradci. V‰ichni by ov‰em mûli
znát hranice svého teritoria, hranice
a váhu své rady, vzájemnû spolupraco-
vat, respektovat se a komunikovat..

� Domníváte se, Ïe v˘chovû ke ko-
jení se vûnuje dostateãn˘ prostor?

Sama jsem skuteãnost, Ïe se mi-
minko Ïiví matefisk˘m mlékem, pfiija-
la v minulém století; v první tfiídû zá-
kladní ‰koly mi to po‰eptala
spoluÏaãka. Nevûfiila jsem jí a smalto-
vané olupující se panenky dál krmila
z bezedné lahve. Naopak mé dûti pfii-
kládají panenky, co pláãou a ‰pulí ús-
ta, k prsu, prostû vyhrnou triãko a „ko-
jí“. Nepro‰ly m˘m ‰kolením, jen jim to
pfiipadá samozfiejmé. Ov‰em i v jejich
generaci obãas nûjaká nejasnost zbu-
de; chlapeãka z první tfiídy upfiímnû
zajímalo, kdy se propíchnou dírky do
bradavky, aby mléko mohlo téci. Mlad-
‰í ‰kolní vûk je dle názoru zku‰en˘ch
i mého ten prav˘ k objasnûní pfiedstav
a nejasností. Nemám na mysli ‰kolení
v technice kojení, staãí jen zmínka
a odpovûì na dotazy bez schovávané
pfii kojení za ãtyfii stûny. Jsem pfie-

svûdãena, Ïe na decentním kojení na
vefiejnosti je v‰e jen krásné. A kdy po-
prvé mluvit s dûtmi o kojení? Brzy, a to
doma i ve ‰kole. Do pfiedporodních
kursÛ pfiichází asi dvacet procent bu-
doucích maminek, úspû‰né kojení prv-
ního dítûte je vût‰inou zárukou úspû-
chu i v pfiípadû dûtí dal‰ích.

� âasto sly‰ím, Ïe v médiích pro-
tûÏovan˘ prolaktaãní program zavá-
ní fanatismem …

Urãitû existuje nûkolik procent Ïen,
které nemohou kojit z objektivních
pfiíãin. Stejnû tak existují i Ïeny, které
nechtûjí kojit anebo z profesních, stu-
dijních ãi jin˘ch dÛvodÛ nemohou.

MoÏná se za to v dne‰ní dobû stydí
a bojí fiíct a pak trpí pocitem provinû-
ní, Ïe nejsou dobré matky. Myslím si,
Ïe jde o jejich rozhodnutí, já jen navr-
huji a doporuãuji nejideálnûj‰í fie‰ení,
vÏdyÈ ony tvofií s miminkem nerozluã-
nou dvojici. Rada a pomoc patfií i ma-
minkám.nekojícím. Psychologové uji‰-
Èují, Ïe láska k dítûti je víc, neÏ jeho
kojení, pokud není z jakéhokoliv dÛ-
vodu moÏné. V˘Ïiva matefisk˘m mlé-
kem existovala vÏdy se svou jednodu-
chostí, pfiirozeností. My jenom nyní
posledních patnáct let analyzujeme,
odhalujeme její v˘jimeãnost a geniali-
tu pro obû strany, matku i dítû, a sme-
káme pfied prozfietelností pfiírody.

� Jistû nebude od vûci alespoÀ ve
struãnosti se zmínit o hlavních v˘-
hodách kojení, a to jak pro dítû, tak
i pro matku.

Matefiské mléko pfiedstavuje pro dí-
tû dokonalou v˘Ïivu, která je vÏdy ide-
ální sv˘m sloÏením, správn˘m pomû-
rem Ïivin, ideální teplotou, vyuÏitel-
ností minerálÛ, vitamínÛ, obsahem
obrann˘ch látek. Dítû trpí ménû prÛj-
my, infekty, alergick˘mi nemocemi. Je
zpravidla uchránûno i pfied obezitou
ve vy‰‰ím vûku. Nezanedbateln˘ není
ani fakt, Ïe jde o ekonomicky rodinu
nezatûÏující v˘Ïivu, matefiské mléko
nic nestojí, nepotfiebujeme saviãky,
lahviãky, dudlíky, balené kojenecké vo-
dy... Je vÏdy s námi, na dovolené, v le-
se i v restauraci, kde mají jen gulá‰. 

Prospívá maminkám i po zdravotní
stránce, urychluje zavinování dûlohy,
zmen‰uje krevní ztráty. Maminky se
rychleji navracejí k pfiedtûhotenské
hmotnosti. Pfii respektování urãit˘ch
pravidel má kojení antikoncepãní
efekt. Pfiízniv˘m faktorem je niÏ‰í v˘-
skyt osteoporosy, rakoviny prsu, va-
jeãníkÛ a hrdla dûloÏního.

� A úplnû na závûr mÛÏete po-
skytnout alespoÀ telegraficky první
rady pro úspû‰né kojení?

Je tfieba vûnovat ãas pfiípravû pfied
porodem, vãetnû péãe o bradavky. Na-
jít si kvalitního „rádce“. Vûfiit si, ptát
se. Zachovat klid, kdyÏ dítû pláãe, coÏ
je ãasto; nûkdy, Ïe je rádo, jindy nera-
do, je unavené, bolí ho bfií‰ko, má mo-
krou plenu, chce si „ãichnout“ k ma-
mince, nemá vÏdy jen hlad. ·estine-
dûlí je „seznamovací veãírek“, pro oba,
pro v‰echny. 

Kojte ãasto, nechtûjte po miminku
reÏim, pije 10 aÏ 12krát za 24 hodin,
nûkdy po hodinû, pfií‰tû po tfiech, ide-
álnû dvacet minut, ale i déle. Pofiiìte
si pohodlnou Ïidli, ãasto je zapotfiebí
i stupínek pod nohy, chodidla mají le-
Ïet na plné ‰lapce. Pfieãtûte si o alter-
nativních zpÛsobech podání matefi-
ského mléka. Nauãte se, nejlépe je‰tû
v porodnici, odstfiíkávat, vyrovnat se
s retencí, to znamená zadrÏením mlé-
ka. Bûhem prvního pÛl roku opravdu
staãí miminku jen matefiské mléko
a vitamíny, které dostanete od pedia-
tra, to znamená vitamín D a K. Nedá-
vat Ïádn˘ ãaj, ‰Èáviãku, opravdu na nû
nemá miminko chuÈ a jsou mu zcela
lhostejné. A nezapomeÀte zpívat …

Eva ·afránková

Dûtská lékafika Jana ·lechtová (první zleva) získala certifikát laktaãního po-
radce v Národním laktaãním centru v Praze foto archiv

Seznam laktaãních poradcÛ na-
jdete spolu s radami na www. koje-
ní.cz. MÛÏete se obrátit i na Národ-
ní linku kojení (telefon 261 082 424,
ve v‰ední dny 9–14 hodin). Erudova-
nou odpovûì vám poskytne i novo-
rozenecké oddûlení pfierovské ne-
mocnice a pfiedev‰ím vá‰ dûtsk˘
lékafi.
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SoutûÏ Poznáte, co je na fotografii? Kalendárium
2. 12. 1890 – pfied 115 lety zemfiel

v Praze Tomá‰ Seidan, profesor mo-
delování na praÏské vysoké ‰kole, so-
chafi, autor pomníku J. A. Komenské-
ho v Pfierovû. Narodil se 5. 9. 1830
v Praze.

2. 12. 1990 – pfied 15 lety zemfiel
v Pfierovû Josef Kebza, spisovatel,
básník, publicista, vojensk˘ letec, tlu-
moãník vojenského pfiidûlence v Indii,
pÛsobil téÏ v pfierovské Meoptû. Naro-
dil se 10. 6. 1933 v Luãenci, Slovensko.

3. 12. 1980 – pfied
25 lety zemfiel v Pfie-
rovû akademick˘ so-
chafi a medailér Jo-
sef Baják. Po studi-
ích na sochafiské

a kamenické ‰kole v Hofiicích a na AVU
v Praze u prof. O. ·paniela se vrátil do
Pfierova, kde Ïil a pracoval do své smr-
ti. Vytvofiil desítky plastik, plaket a me-
dailí (medaile J. A. Komenského).
Z dûl, která vytvofiil pro Pfierov pfiipo-
mínáme bustu fieditele Jakuba ·kody
na budovû gymnázia, sochu rudoar-
mûjce v Îelátovské ulici a dal‰í. Naro-
dil se 20. 2. 1906 v Pfierovû.

10. 12.1945 – pfied 60 lety zahájilo
v Pfierovû svou ãinnost Hanácké di-
vadlo slavnostním pfiedstavením Mo-
liérova Lakomce v sále Mûstského do-
mu. ReÏisérem a pfiedstavitelem
hlavní role Harpagona byl umûleck˘
fieditel Franti‰ek Klika, profesor br-
nûnské hudební a dramaturgické kon-
zervatofie. V Pfierovû pÛsobil v letech
1945-1947. Samostatná ãinnost této
stálé scény skonãila v roce 1949 a ãle-
nové souboru pfie‰li do novû zfiízené
zájezdové scény olomouckého ãino-
herního divadla.

11. 12. 1940 – pfied 65 lety zemfiel
v Pfierovû Vlastimil Dorazil, profesor,
básník a spisovatel, kter˘ od roku 1922
Ïil a pÛsobil v Pfierovû. V roce 1927 vy-
‰ly vlastním nákladem jeho první bás-
nû. Ze studií je pozoruhodná publika-
ce Vincenc Vávra, Ïivotopisec BoÏeny
Nûmcové, rok 1934, Dûjiny státního
pfievratu 1918 v Pfierovû.Jeho ãetné
ãlánky byly publikovány v Hané, kam
pfiispíval od roku 1929. Narodil se 30.
11. 1902 ve Starém Jiãínû.

18. 12. 1850 – pfied
155 lety se narodil
v Hradi‰Èku u Prahy
Franti‰ek Matou‰,
PhMr., lékárník, ãlen
pfierovského Sokola,

Pfierubu a dal‰ích spolkÛ, lidumil. Dne
1. 10. 1876 otevfiel v Pfierovû lékárnu
„U andûla stráÏce“. Zemfiel 7. 8. 1934
v Pfierovû. Vûra Fi‰mistrová

Nejvíce správn˘ch odpovûdí pfii‰lo
ke snímku staré pfierovské elektrár-
ny. Hodnû ohlasÛ vyvolaly také foto-
grafie námûstí Svobody a padákové
vûÏe. Snímek padákové vûÏe oslovil
mnohé natolik, Ïe ke správné odpo-
vûdi pfiipsali nejvíce sv˘ch osobních
vzpomínek. Napfiíklad pan Klein z Vi-
nar napsal: „Jako kluci jsme se na
provoz dívali s otevfien˘mi ústy
a bylo nám divné, Ïe padák nikdy
nesplaskl. Pochopili jsme, Ïe sesko-
ky jsou jen ‚jako‘. Pouze slogan na
vûÏi – ‰etfii kasu, kupuj v Asu – byl
prav˘!“ Paní Olga Fárková navíc pfii-
loÏila ke správné odpovûdi kopii vstu-
penky na padákovou vûÏ s razítkem
dokládajícím seskok dne 10. srpna
1936. A uvedla: „Moje mamka absol-
vovala dva seskoky a já mám obû
vstupenky uschovány.“ Jifií Rosmus
pro zmûnu pfiipojil ke své správné od-
povûdi dva ãlánky ze soudobého tis-
ku popisující seskoky. Padáková vûÏ
se v roce 1936 natolik líbila Jarosla-
vu Îidlíkovi, Ïe se mu hluboko vryla
do pamûti a ke správné odpovûdi na-
psal: „Bylo mi pût rokÛ a do dne‰ní-
ho dne na tuto atrakci rád vzpomí-
nám, neboÈ stát u takové obrovské
padákové vûÏe a vidût skuteãn˘ pa-
dák a seskok shora – to byl opravdu
záÏitek na cel˘ Ïivot.“

Naopak celkovû nejménû odpovûdí
pfii‰lo po uvefiejnûní snímku Tyr‰ova
mostu. Velká ãást ãtenáfiÛ, znajících
správnou odpovûì, se pravdûpodobnû
domnívala, Ïe jde o natolik známou
pfierovskou stavbu, Ïe nemá cenu vÛ-
bec soutûÏit. K dal‰ím snímkÛm, kte-
ré zaznamenaly malou odezvu, patfiila
fotografie evangelické kaple, sochy sv.
Rocha, sochy J. A. Komenského a sní-
mek kostela sv. Mafií Magdalény
v Pfiedmostí. 

Na závûr bych chtûla fiíci, Ïe správné
odpovûdi pfii‰ly ke v‰em uvefiejnûn˘m
snímkÛm. Navíc soutûÏ získala Pfierov-

VáÏení a milí ãtenáfii,
ve dvacátém kole soutûÏe byl vy-

losován z tûch, ktefií správnû odpo-
vûdûli na otázku z listopadového
ãísla Pfierovsk˘ch listÛ, Zdenûk Zrn-
ka, nám. Svobody 5, Pfierov, které-
mu blahopfiejeme!

SoutûÏní fotografie z minulého ãís-
la zachycuje komplex budov dne‰ní
Stfiední zemûdûlské ‰koly. V dûjinách
moravského zemûdûlského ‰kolství
mûsto Pfierov zaujímá ãestné místo
jako sídlo nejstar‰í hospodáfiské ‰ko-

ly na Moravû. Tou byla rolnická ‰kola
pfierovská, zaloÏená roku 1865, která
po svém desetiletém trvání ustoupila
zemské stfiední hospodáfiské ‰kole.
PÛvodnû se vyuãovalo v budovû na
Malé DláÏce naproti ml˘nu, ale ta od
samého poãátku prostorovû potfie-
bám novû rozvíjející se ‰koly nevyho-
vovala, a to i pfies provedené rozsáh-
lé pfiístavby v letech 1896–1897
a 1904–1905. ProtoÏe potfieby ‰koly
vyÏadovaly zfiízení zku‰ební zahrady,
v˘bûhÛ pro dobytek – to znamená do-
statek volného prostoru – bylo roz-

hodnuto postavit nové budovy ‰koly
na rozlehlém pozemku za Michalo-
vem. Se stavbou se zaãalo v roce 1910
a do roku 1912 byla dokonãena hlav-
ní ‰kolní budova, budova hospodáfi-
ská i obytná pro zamûstnance.

SoutûÏ Poznáte, co je na fotografii? skonãila

Dne‰ním dvacát˘m kolem soutûÏ Poznáte, co je na foto-
grafii?, která vás provázela na stránkách Pfierovsk˘ch listÛ
rok a pÛl, konãí. Díky ní jsme si pfiipomnûli mnohá víceménû
známá pfierovská zákoutí, pfierovské památky i stavby dávno
jiÏ neexistující. Va‰e ãetné ohlasy na jednotlivé snímky, veskr-
ze správné odpovûdi na soutûÏní otázky a mnohdy ryze osobní
vzpomínky, váÏící se k jednotliv˘m uvefiejnûn˘m stavbám a mís-
tÛm na fotografiích, svûdãí o va‰í v‰ímavosti a trvalém zájmu
o dûní ve mûstû Pfierovû.

A jak˘ byl ohlas ãtenáfiÛ?

sk˘m listÛm fiadu stál˘ch dopisovatelÛ,
ktefií prokázali velmi dobré znalosti sta-
vebního v˘voje mûsta Pfierova, a soutûÏ
tak splnila svÛj úãel – zaujmout, poba-
vit, vést k zamy‰lení a koneãnû dát
i moÏnost nûco vyhrát. V‰em, ktefií se do
soutûÏe zapojili, redakce Pfierovsk˘ch
listÛ dûkuje za jejich stál˘ zájem. 

·árka Krákorová PajÛrková,
autorka soutûÏních otázek

Hromádka va‰ich dopisÛ a lístkÛ byla aÏ pfiekvapivû velká, nemluvû o tom,
Ïe témûfi padesát procent odpovûdí pfii‰lo e-mailem

Malou odezvu mezi ãtenáfii zazna-
menala fotografie sv. Rocha, kterou
zaslala ãtenáfika Marie Kocanová.

foto ·árka Krákorová PajÛrková
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Poãínaje prvním ãíslem Pfierov-
sk˘ch listÛ v roce 2006 bude ve ãty-
fiech po sobû následujících vydáních,
to znamená od ledna do dubna, po-
stupnû uvefiejnûno dvacet ãtyfii otázek
t˘kajících se historie na‰eho mûsta.
V kaÏdém ãísle najdete po jedné otáz-
ce ze ‰esti okruhÛ: 1. V˘znamná data,
2. Osobnosti, 3. Kultura, 4. Sport, 5.
Architektura a 6. ·kolství. Správné od-
povûdi budou uvefiejnûny vÏdy v ná-
sledujícím ãísle.

Chcete-li se zúãastnit vûdomostní
soutûÏe, staãí zaslat správné odpovû-
di na kteroukoliv ‰estici otázek nej-
pozdûji do patnáctého dne mûsíce, ve
kterém byly otázky zvefiejnûny, na ad-
resu: Mûstsk˘ úfiad Pfierov, odbor Ïi-
votního prostfiedí, Bratrská 34, 750 11
Pfierov nebo pfiedat osobnû na poda-
telnû Mûstského úfiadu.

Odpovûdi na otázky vloÏte do obál-
ky a pfiipojte k ní svou adresu. Zalepe-
nou obálku oznaãte heslem „SOUTùÎ
750“.

Ze správn˘ch odpovûdí budou v mû-
síci kvûtnu vylosováni tfii v˘herci, kte-
fií obdrÏí hodnotné upomínkové pfied-
mûty mûsta Pfierova. K zafiazení do
slosování staãí ve stanoveném termí-
nu správnû odpovûdût na jednu ‰esti-
ci otázek. S kaÏd˘m kolem soutûÏe,
kterého se zúãastníte, zvy‰ujete svou
‰anci na v˘hru.

Tip pro soutûÏící!
Na fiadu otázek mÛÏete nalézt od-

povûì v publikacích vydan˘ch Mûs-
tem Pfierov: Pfierov – Povídání
o mûstû 1, Pfierov – Povídání o mûs-
tû 2 nebo Mûstsk˘ park Michalov
1904–2004.

Leto‰ní divadelní sezonu mÛÏe
pfierovsk˘ Dostavník zapsat jako ju-
bilejní. Má za sebou 35 let pÛsobení
na muzikálové scénû.

Vznik souboru se datuje k 1. pro-
sinci 1970, kdy ideální existenãní pod-
mínky b˘val˘m ãlenÛm MeopÈanky na-
bídlo vedení Klubu ÏelezniãáfiÛ
v Pfierovû. Bûhem pûtatfiicetileté exi-
stence Dostavníku se v nûm herecky
angaÏovalo 145 ãlenÛ a 39 baletek, pÛ-
sobilo 10 reÏisérÛ a stejn˘ poãet cho-
reogafÛ. Souãástí souboru byl také ta-

neãní orchestr Metronom, ve kterém
se vystfiídalo 27 hudebníkÛ.

Oslavy 35. v˘roãí divadla se usku-
teãní 2. prosince v 18.30 hodin v Klubu
energetiky. Pozvání pfiijal b˘val˘ ãlen
Dostavníku Tomá‰ ·ulaj, herec Slovác-
kého divadla v Uherském Hradi‰ti, kte-
r˘ se pfiedstaví v monodramatu K. Klin-
ga Autobus na lince 21. Pfiedstavení
této pÛsobivé one-man show je vûno-
váno nejen ãlenÛm souboru, ale také
v‰em pfiíznivcÛm divadla Dostavník.

Ivo Kolafiík, umûleck˘ vedoucí

Vyhla‰ujeme ãtenáfiskou vûdomostní
soutûÏ 750 let mûsta Pfierova

Malé oslavy Dostavníku

V roce 2006 oslaví mûsto Pfierov 750. v˘roãí pov˘‰ení tr-
hové vsi na mûsto. Tfii ãtvrtiny tisíciletí dlouhou historii si
mÛÏete s Pfierovsk˘mi listy pfiipomenout i vy a zároveÀ si ovû-
fiit své znalosti historie na‰eho mûsta. Nabízíme vám pfiíle-
Ïitost zúãastnit se soutûÏe 750 let mûsta Pfierova. Informa-
ce k soutûÏi si mÛÏete pfieãíst na následujících fiádcích.

Mezi leto‰ní inscenace divadla Dostavník se zafiadila i hra Malované na
skle foto

KníÏe Rostislav ãasto pofiádal na svém dvofie na Ve-
lehradû souboje, ve kter˘ch mûfiili síly nejudatnûj‰í
bojovníci Moravy. Jednoho dne na Velehrad dorazil
Bulhar obrovité postavy a Ïádal, aby mu bylo dovole-
no soupefiit s moravsk˘mi bojovníky. Rostislav svolil.

„NuÏe tedy,“ zvolal Bulhar, „pojìte se mnou zá-
pasit, aÈ zkusím va‰i udatnost a shledám, stojí-li
za to polámat nûkolik Ïeber a hnátÛ moravsk˘ch!“

Mnoh˘m z pfiítomn˘ch Bulharova slova zle zpû-
nila krev a ne jeden, ale hned dva, tfii, ãtyfii soupe-
fii pfiedstoupili pfied cizince, hotovi k boji. JenÏe ob-
rovit˘ Bulhar ve chvilce v‰echny srazil k zemi
a notnû pochroumal. Pak, vûdom si své neobyãejné
síly a stavû ji odiv, znovu chvástav˘mi slovy i pos-
mû‰ky vyz˘val Moravany k souboji. Myslel si pfiitom,
Ïe teì uÏ se mu nikdo neodváÏí postavit, a cítil se
proto vítûzem.

Tu pfied nûho pfiedstoupil mladík nevelkého
vzrÛstu.

„Co to tu vidím za nedorostlého pidimuÏíka,“ za-
smál se Bulhar, „vÏdyÈ mu je‰tû ani vous neroste.“

„Jmenuji se Saul,“ odpovûdûl mu klidnû mladík,
„a hned ti ukáÏu, Ïe nepotfiebuji vousy, abych tû po-
razil.“ Na ta slova se do sebe pustili. Souboj ale ne-
trval dlouho. Saul srazil Bulhara na zem, popadl je-
ho dlouhé vousy, jedin˘m ‰kubnutím mu je utrhl
a odhodil. Bulhar zafiiãel bolestí a vztekem, ale nic
naplat, svou prohru musel uznat a zahanben z Vele-
hradu utekl. Saul nabodl jeho vousy na ‰íp a pfiedal
je jako znamení svého vítûzství kníÏeti Rostislavovi.

KdyÏ Rostislav uvidûl vlát na konci stfiely Bulha-
rÛv vous jako dvû veliká kfiídla, rozhodl, aby toho

znamení Saul uÏíval na památku své stateãnosti ve
svém erbu a aby on i jeho rod nesli od toho dne jmé-
no Odfiivous.

Odfiivous zÛstal cel˘ Ïivot stateãn˘m bojovníkem,
bojoval i na pfierovsk˘ch hradbách spolu se sv˘m sy-
nem Ivem, doÏil se vysokého vûku a vidûl, jak jeho
rod vzrÛstá. Jeho syn Ivo, kter˘ byl pánem Pfierova,
mûl dvanáct synÛ, z nichÏ polovina padla v bojích,
ostatní se ale stali zakladateli slavn˘ch moravsk˘ch
rodÛ.

Kdyby Bulhar v˘hru nad prvními ãtyfimi protivní-
ky pfiijal s trochou velkorysosti, bylo by to slavné ví-
tûzství, o kterém by se dlouho vyprávûlo. On si ale
myslel, Ïe kdo je nahofie, mÛÏe se chovat bezohled-
nû. Tak dlouho ostatní uráÏel a dával jim najevo, Ïe
se povaÏuje za nûkoho „lep‰ího“, aÏ se na‰el soupefi,
kter˘ ho porazil a navíc i zesmû‰nil. Ono nejen pro-
hrávat, ale i vyhrávat se musí umût. 

Karolin

Pfierovské povídání
Saul Odfiivous

Velikost inzerátu ãerná barva ãerná + azurová barevn˘ inzerát

1 cm2 13 Kã 17 Kã 25 Kã

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

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

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

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

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

Slevy za opakování
stejného inzerátu
poãet zvefiejnûní sleva

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

Pfierovské listy
na internetu

Kompletní vydání Pfierovsk˘ch listÛ na-
jdete na adrese www.mu-prerov.cz. Pfie-
rovské listy jsou zde umístûny ve for-
mátu PDF. Soubory lze otevfiít pfiímo
nebo je mÛÏete uloÏit do svého poãíta-
ãe. Pro kontakt s redakcí Pfierovsk˘ch
listÛ mÛÏete vyuÏít také e-mail
eva.safrankova@mu-prerov.cz.
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V minulém ãlánku jsme mluvili o 16.
století v Pfierovû jako o dlouhém, pro-
toÏe k v‰estrannému rozvoji byly polo-
Ïeny základy jiÏ v poslední ãtvrtinû sto-
letí pfiedcházejícího a trvaly je‰tû do
vypuknutí tfiicetileté války. MÛÏeme
ale najít i opaãn˘ pfiíklad, a to v 19. sto-
letí. Celkov˘ úpadek pfierovského hos-
podáfiství po tfiicetileté válce byl velmi
v˘razn˘, urãitou úroveÀ si získalo
a udrÏovalo pouze soukenictví. Pro
Pfierov zaãíná 19. století, které máme
ze ‰koly v povûdomí jako století páry,
spojené s rozvojem prÛmyslu a tech-
nického pokroku, s nov˘mi spolkov˘mi
a sportovními aktivitami, teprve v sou-
vislosti s v˘stavbou Ïelezni-
ce na trati VídeÀ–Krakov.
Dne 17. fiíjna 1841 byla drá-
ha s dvûma tehdy stávající-
mi parními lokomotivami
Olomutia a Moravia slavnû
posvûcena brnûnsk˘m bis-
kupem Antonínem hrabû-
tem Schaafgotschem. Kon-
cem 19. století byla na úse-
ku z Bohumína do Pfierova
nejsilnûj‰í frekvence v Ra-
kousku vÛbec.

Po urãité dobû se pro-
spûch Ïelezniãní dopravy
projevil na materiálním
blahobytu obãanÛ, jimÏ se
znaãnû zvût‰ily pfiíjmy, a to jako maji-
telÛm domÛ, ktefií je se ziskem uÏi-
teãnû pronajímali, nebo jako fiemesl-
níkÛm i obchodníkÛm, pro jejichÏ zbo-
Ïí byl snadnûj‰í odbyt neÏ dfiíve. Snad-
ná doprava sem pfiilákal podnikatele.
Prvním podnikem, kter˘ byl zaloÏen
s ohledem na moÏnosti poskytované
drahou, byla surovárna a ‰krobárna
zaloÏená Hugo Fiedlerem z pruského
Slezska r. 1843. R. 1859 odkoupil pod-
nikatel Alfred Skene spolu s bratrem
Augustem od Antonína hrabûte Mag-
nise, dfiívûj‰ího majitele pfierovského
panství, parcelu na pravém bfiehu
Beãvy zvanou PetrÏalka v místech
dne‰ního závodu Kazeto a vystavûli
zde cukrovar. Zemûdûlské zázemí ha-
náckého venkova bylo dobr˘m pfied-
pokladem pro vznik a rozvoj prÛmyslu
zemûdûlsk˘ch strojÛ, jehoÏ prosperita
vrcholila mezi lety 1870–1880. R. 1871
byl zaloÏen v Pfierovû vedle mû‰Èan-
ského pivovaru (49 podílníkÛ) velko-
lep˘ akciov˘ pivovar. Se zemûdûlskou
v˘robou souvisel vznik První moravské
rolnické továrny akciové na soustfie-
dûná hnojiva a luãebniny v Pfierovû,
z iniciativy profesora Jana Adamce
z Pfierova a poslance Jana Rozko‰né-
ho z Kfienovic v r. 1895.

Rozvoj prÛmyslu ovlivnil i tempo
rÛstu obyvatel, jak vypl˘vá z následu-
jícího pfiehledu: 

1844 – 4 208 obyvatel, 1851 – 5 938,
1869 – 7 000, 1880 – 10 687, 1890 – 12
955. Po stránce národnostní byl Pfie-
rov mûstem s ãesky mluvící vût‰inou.
SloÏit˘m v˘vojem pro‰lo také Ïidovské
obyvatelstvo v Pfierovû, pro nûÏ bylo na
základû tzv. systemálního patentu z r.
1789 stanoveno 44 míst. Poãet ÎidÛ
v Pfierovû rostl aÏ do 90. let 19. století
a poté zaãal klesat: 1857 – 406 osob,
1869 – 484, 1880 – 622, 1890 – 621,
1900 – 522.

Zru‰ením poddanství a zavedením
ústavnosti v r. 1848 do‰lo ke zmû-
nám ve v˘konu správy, první obecní
volby se konaly na základû instruk-
ce z 8. dubna 1850. Na základû voleb
v r. 1861 se starostou mûsta stal Fran-
ti‰ek Kramáfi, pod jehoÏ vedením v ná-
rodním duchu byl v letech 1861–1866
nastartován rozvoj mûsta. V r. 1861 za-
hájila ãinnost záloÏna, první penûÏní
ústav svého druhu na Moravû. Velké
‰kody napáchala prusko-rakouská vál-
ka v r. 1866 a pak pfiedev‰ím velk˘ po-
Ïár ve mûstû v r. 1868. Od r. 1861 do r.
1890 hájil zájmy Pfierova na zemském
a fií‰ském snûmu P. Ignát Wurm a je
tfieba fiíci, Ïe Pfierov mu musí b˘t vdûã-
n˘ za prosazení celé fiady projektÛ
u úfiadÛ v Brnû nebo ve Vídni.

MÛÏeme fiíci zcela zodpovûdnû, Ïe
zcela v˘jimeãná byla pozornost, kte-
rou mûsto vûnovalo ‰kolství. Zásluhu
na tom má pfiedev‰ím Jakub ·koda,
první fieditel pfierovského gymnázia
zaloÏeného v r. 1870. Jeho neúnavn˘m
pÛsobením do‰lo k postátnûní ústavu,
k v˘stavbû honosné novorenesanãní
budovy. V r. 1875 rozhodl moravsk˘
zemsk˘ snûm o zfiízení stfiední hospo-
dáfiské ‰koly v Pfierovû, která nahradi-
la hospodáfisko ‰kolu z r. 1865. Jakub
·koda byl iniciátorem vzniku mû‰Èan-
ské ‰koly v r. 1884 a stál u zrodu prÛ-
myslové ‰koly, která ale byla zaloÏena

aÏ po jeho smrti v r. 1889, a to v sou-
vislosti s postupn˘m ru‰ením reáln˘ch
tfiíd pfierovského gymnázia.

Ruku v ruce s politick˘m uvolÀo-
váním v 2. polovinû 19. století ‰el
i rozvoj spolkového Ïivota, kter˘ byl
hlavním nositelem i místních kultur-
ních snah. V Pfierovû vznikly v r. 1862
hned dva svou pozdûj‰í ãinností velmi
v˘znamné spolky – pûvecko-hudební
spolek Pfierub a ãtenáfisk˘ spolek, v r.
1863 byly poloÏeny základy divadelní-
ho spolku a v r. 1875 zahájil ãinnost
Dobrovoln˘ hasiãsk˘ a tûlocviãn˘ spo-
lek. O vzhled pfierovsk˘ch ulic, ná-
mûstí a parkÛ se staral Spolek pro vy-

sazování a okra‰lování
mûsta Pfierova od r. 1879,
pro rozvoj podnikání mûla
v˘znam ¤emeslnicko-Ïiv-
nostenská beseda, prvním
z fiady spolkÛ spojen˘ch se
vznikajícími politick˘mi
stranami byl Dûlnick˘
vzdûlávací spolek Svornost
od r. 1882.

K ideov˘m pilífiÛm rozví-
jející se mû‰Èanské spoleã-
nosti patfiil odkaz tfií osob-
ností – pfierovského rodá-
ka Jana Blahoslava, maji-
tele pfierovského panství
Karla star‰ího ze Îerotína

a pfierovského studenta a pozdûji uãi-
tele Jana Amose Komenského. Vedle
pfiipomínek v roce 1848 mÛÏeme za
poãátek snah zaloÏit tuto tradici po-
vaÏovat oslavu 300. v˘roãí narození
Karla star‰ího ze Îerotína v r. 1864.
Dal‰ím kamínkem v mozaice oslav-
n˘ch akcí k uctûní v˘‰e zmínûn˘ch
osobností byl 2. sjezd ãeskoslovanské-
ho uãitelstva ve dnech 16.–18. srpna
1871, spojen˘ s oslavou dvoustého (do-
mnûlého) v˘roãí úmrtí Komenského,
odhalení pomníku J. A. Komenského
v roce 1874 a odhalení pamûtní desky
Janu Blahoslavovi r. 1882. Na r. 1886
pfiipadlo 250. v˘roãí úmrtí Karla star-
‰ího ze Îerotína. V r. 1892 si pfierovská
vefiejnost pfiipomnûla 300. v˘roãí na-
rození J. A. Komenského. Zde je na
místû jmenovat Franti‰ka Slamûníka,
fieditele mû‰Èanské ‰koly, velkého pro-
pagátora Komenského doma i v cizinû.
Jeho úsilím vzniklo v Pfierovû první
muzeum vûnované Komenskému na
svûtû, a to v letech 1887/1888.

Druhá polovina 19. století je i do-
bou poãínajících sportovních aktivit.
Vedle spoleãensk˘ch je v Pfierovû roz-
víjela od r. 1871 Tûlocviãná jednota So-
kol, v r. 1888 byl zaloÏen v Pfierovû
Klub ãesk˘ch velocipedistÛ a o tfii ro-
ky pozdûji se na novû pofiízeném kurtu
v Michalovû zaãaly rodit tradice pfie-
rovského tenisu. PhDr. Jifií Lapáãek

Pût zastavení nad dûjinami mûsta Pfierova 
Základy novodobé

spoleãnosti v Pfierovû

Jmenování olomouckého arcibiskupa Bedfiicha kníÏete
Fürstenberga ãestn˘m obãanem Pfierova v r. 1867. Zde do-
sud nepublikovaná veduta Pfierova, zachycující pfierovsk˘
zámek, jak jej vydûlil kreslífi z námûstí Na Marku.

Pobeãví
v promûnách ãasu
Obce Kojetínska, Pfierovska, Lipnic-
ka a Hranicka na pohlednicích

V polovinû listopadu se k rukám
ãtenáfiÛ dostala kniha, která si klade
za cíl poukázat na historické souvis-
losti a vazby, které spoluutváfiely jme-
novan˘ region z hlediska územnû
správního ãlenûní. Za tím úãelem je
zde reprodukováno nûkolik pÛvodních
historick˘ch map a novû pfiipraven˘ch
mapek ilustrujících územní v˘voj okre-
su z hlediska politické, církevní a ‰kol-
ské správy. Kniha chce zároveÀ pfied-
stavit obce okresu Pfierov v encyklo-
pedickém pfiehledu a prostfiednictvím
zajímav˘ch star˘ch pohlednic. 

V knize je uvedeno 157 popisn˘ch
jednotek, z ãehoÏ jsou 104 v souãas-
nosti existující samostatné obce (z to-
ho 5 mûst – Pfierov, Tovaãov, Kojetín,
Hranice, Lipník nad Beãvou), 49
dne‰ních ãástí obce (vût‰inou dfiíve po
urãitou dobu samostatn˘ch obcí) a na-
konec i 4 dne‰ní základní sídelní jed-
notky (BoÀkov, Padesát LánÛ, Prose-
niãky, Prusínky). 

Za pÛvodní zpracování je tfieba po-
vaÏovat pasáÏe t˘kající se obecních
peãetí a obecních symbolÛ. Je zajíma-
vé, Ïe za nejstar‰í známé vesnické pri-
vilegium na uÏívání peãeti na Moravû
je povaÏována listina z roku 1496, v níÏ
dûkan a kapitula olomouckého koste-
la obdafiili ves Kfienovice peãetí a prá-
vem peãetit ãern˘m voskem. V knize
jsou pfiedstaveny peãetû celkem 151
popisn˘ch jednotek, neexistovaly ne-
bo nebyly nalezeny u tûchto jednotek:
Nové Dvory, Oldfiichov, Rybáfie, Skoky,
Teplice nad Beãvou, Val‰ovice. Po ro-
ce 1989 zaÏívá velk˘ rozmach obecní
heraldika, kter˘ je spojen s vytváfie-
ním, udûlováním a uÏíváním znakÛ ob-
cemi. Pfierovsk˘ okres je v tomto ohle-
du jedním z nejrozvinutûj‰ích. MÛÏe-
me konstatovat, Ïe ze 104 obcí pfie-
rovského okresu jiÏ pouze 16 nemá
vlastní symboly. PhDr. Jifií Lapáãek

POBEČVÍ V PROMĚNÁCH ČASU

181

Místní jméno: 1850 Prerau – Přerov.
Vzniklo z obecného pojmenování prěrov-příkop, též tůň, rybník, bažina.

První písemná zmínka 1046, falz. z 12.st., 1141 Prerow, CDB I, 382. 

Správní vývoj: 1. P Přerov 2. OP Kroměříž, 1877 Přerov 3. OS Přerov 4. ONV Přerov 5. ORP
Přerov 6. POÚ Přerov 7. M Přerov 8. SÚ Přerov
V letech 1948–1954 připojeny k městu obce Předmostí, Popovice, Kozlovice, Újezdec a Lo-
věšice jako místní části Přerov II–VI, 1950 připojeny Dluhonice jako Přerov VII, 1954 opět
osamostatněny až na Lověšice, 1960 znovu připojeno jako část obce Předmostí, 1964 Koz-
lovice, 1976 Újezdec a Dluhonice, 1980 Čekyně, Henčlov, Lýsky, Popovice, Vinary, Žeravi-
ce, 1985 Penčice.

Obecní pečeť ∅ 28 mm. V pečetním poli zobrazeny dvě věže mající po jednom okně a vy-
soké kuželovité střechy zakončené výrazným křížkem.
Opis mezi perlovcem s linkami a linkou, majuskula, částečně poškozeno. + s + /civitati/s +
preroviensis
Obecní pečeť ∅ 50 mm. V pečetním poli štít, na něm dvě věže s otevřenými branami, v prv-
ním patře po dvou oknech, zakončené báněmi s makovicemi. Mezi věžemi pernštejnská zub-
ří hlava s kruhem v nozdrách.
Opis mezi věncem a římsou, majuskula. ❀ SECRETVM ❀ CIVIVM ❀ CIVITATIS ❀ PREROVI-
ENSIS

Počet obyvatel/domů

1791 2 888/438

1869 7 213/738

1900 17 005/1 407

1950 21 116/2 473

2001 37 638/1 970

Pfierov

Ukázka z knihy reprodukce
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Právû na úspû‰ích mysliveck˘ch
trubaãÛ má Vladimír Sekera záslu-
hy, které mûsto ocenilo udûlením me-
daile Komenského.

� Co vás, pane Sekero, pfiivedlo
k aktivnímu provozování muziky?

Byla to maminka, která si pfiála, aby-
chom se sestrou hráli na klavír. Na ten-
to hudební nástroj jsem také nûjak˘ ãas
hrál. Klavír mû v‰ak nebavil a nakonec
zlomená ruka rozhodla, Ïe jsem hraní
nechal. To uÏ jsem ale vycházel zá-
kladní ‰kolu a s rodiãi chodil na hony.
Tam jsme se domluvili, Ïe zkusím hrát
na borlici. Uãitelem hry na tuto malou
mysliveckou trubku bez klapek se mi
stal tenkrát jiÏ star˘ muzikant a kapel-
ník dechovky Rundu pan ·koda. K jeho
pfiekvapení jsem hru na borlici brzy
zvládl a uãitel mû doporuãil hrát na
trubku. Také tento nástroj jsem se br-
zy nauãil ovládat a zaãal hrát v pfierov-
sk˘ch dechovkách pfii rÛzn˘ch pfiíleÏi-
tostech, kde hraji dodnes.

� A jak vznikl soubor Trubaãi
OMS Pfierov?

Chodil jsem na hony a zde na borli-
ci troubil myslivecké povely. Pfiitom
jsem se dovûdûl, Ïe existuje trubaãská
soutûÏ. S kamarády muzikanty jsme se
domluvili a do soutûÏe se pfiihlásili
s domnûním, Ïe musíme vyhrát. PoÏá-
dali jsme pana Otakara ·i‰ku, aby
nám sloÏil nûjaké fanfáry. Ten nám vy-
hovûl a jedna z nich Pfierovské halali
je dodnes na‰í znûlkou. Na soutûÏi
jsme v‰ak poznali, Ïe soubory s del‰í
tradicí uÏ umí víc a také tehdej‰í na‰e
nástroje patfiiãnû spolu neznûly. 

� Kde poprvé vá‰ trubaãsk˘ sou-
bor vystupoval?

Bylo to právû na této soutûÏi, která
se v roce l994 konala v Mariánsk˘ch
Lázních. Spolu se mnou zaãínal na té-
to soutûÏi Ing. Ivo MuÏn˘, kter˘ je na-

‰ím umûleck˘m vedoucím. Dal‰ími
hráãi byli Pavel Mike‰ a Libor Nevtí-
pil. Pozdûji se v‰ak na‰e sestava mû-
nila. Zaãala s námi hrát Markéta Hol-
bová, Jana Adámková, které studují na
JAMU v Brnû, Lenka Ka‰parová a Ire-
na Or‰ulíková. Dnes hrajeme v poãtu
pûti hráãÛ.

� Vloni uplynulo deset rokÛ od za-
loÏení va‰eho souboru. Jak jste toto
v˘roãí oslavili?

Vystoupili jsme na samostatném
koncertu v Mûstském domû, kde jsme
hráli v dosud nejvût‰ím osmiãlenném
obsazení. V tomto obsazení jsme také
natoãili CD s názvem Lovecká hudba
u nás i za hranicemi.

� Co povaÏujete za dosavadní nej-
vût‰í úspûch TrubaãÛ?

Bylo to vítûzství na mezinárodní
soutûÏi trubaãÛ, která se konalo v ro-

ce 2003 v Rakousku. Vítûzství v Ra-
kousku je zvlá‰È cenné, protoÏe zde
byla velká konkurence. Na tûchto
soutûÏích b˘vá i kolem 100 souborÛ,
coÏ pfiedstavuje aÏ 1200 trubaãÛ.
Jsme men‰í zemû, a tak u nás je sou-
borÛ na podobn˘ch soutûÏích ménû,
okolo patnácti aÏ dvaceti. Ve stejném
roce jsme se zúãastnili také soutûÏí
ve Francii a Polsku. Do Francie jsme
zváni kaÏd˘m rokem, ale z ekono-
mick˘ch dÛvodÛ jsme se letos nezú-
ãastnili.

� Znamená to, Ïe náklady na po-
dobné cesty si hradíte sami?

Ano. Finanãní zabezpeãení je tvo-
fieno pfieváÏnû na‰í ãinností. Pomáhá
nám mûstsk˘ úfiad, ale letos jsme
grant nedostali. Pokud se to podafií
v pfií‰tím roce, budeme rádi. Dal‰í na-
‰í oporou je Okresní mysliveck˘ spolek

Pfierov na ãele s panem Jifiím Kadle-
cem, pro kter˘ také ãasto hrajeme.

� S jak˘m cílem jste vstoupili do
druhé desítky let trvání va‰eho sou-
boru?

UdrÏet se na dosavadní úrovni. Na-
pfiíklad letos jsme obsadili na Národ-
ní soutûÏi mysliveck˘ch trubaãÛ, kte-
rá se konala na Helf‰t˘nû, v kategorii
in Es první místo a v souborech s la-
dûním in B jsme skonãili druzí. V pfií‰-
tím roce nás ãeká Mezinárodní soutûÏ
mysliveck˘ch trubaãÛ, na jejíÏ pfiípra-
vû jiÏ teì pracuji jako celorepublikov˘
pfiedseda Klubu trubaãÛ âeskomorav-
ské myslivecké jednoty. 

� Trubaãem jste úspû‰n˘m, coÏ
ocenilo i mûsto udûlením medaile.
A jak je to s va‰í myslivostí?

Buì budu více myslivcem, nebo ví-
ce hrát. Hudbû se vûnuju nesrovnatel-
nû více neÏ myslivosti. Také honÛ se
ãastûji zúãastÀuji jako trubaã. Vá‰niv˘
lovec rozhodnû nejsem, ale myslivost
beru pfiedev‰ím jako péãi o zvûfi.

� Chcete je‰tû nûco dodat na zá-
vûr na‰eho rozhovoru?

Rád bych podûkoval zastupitelÛm
mûsta za ocenûní mé práce, v‰em na-
‰im pfiíznivcÛm, hráãÛm souãasn˘m
i minul˘m a pfiedev‰ím manÏelce In-
grid, která je sama v˘born˘m muzi-
kantem, a proto má i pro mé hraní po-
chopení. Miroslav Rozko‰n˘

Poslední z osmi jiÏ vloni ocenûn˘ch osobností Cenou mûsta
Pfierova, kter˘m vûnujeme místo v Pfierovsk˘ch listech, je Vla-
dimír Sekera. Nejmlad‰í z loÀsk˘ch drÏitelÛ Medaile Jana Amo-
se Komenského zdûdil po obou rodiãích zájem o myslivost a stal
se ãlenem mysliveckého sdruÏení Michalov. Navíc v nûm uãite-
lé objevili hudební talent, kter˘ po absolvování kurzu hudeb-
ní v˘chovy uplatÀuje v rÛzn˘ch orchestrech. Zejména v‰ak
v souboru Trubaãi OMS Pfierov, kde pÛsobí také jako organi-
zaãní vedoucí a statutární zástupce. 

Rozhovor s Vladimírem Sekerou, drÏitelem Ceny mûsta Pfierova

Dobré jméno mûsta ‰ífií mysliveãtí trubaãi

Koncertní vystoupení pfied svatohubertskou m‰í na Sv. Host˘nû v roce 2005 foto Ing. Josef Dostál

foto Ing. Josef Dostál
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1.12. • Pivín–Skalka–Bediho‰È, 14 km,
ved. J. ·mehlík, odj. 8.30 hod.
3.12. • Malenovice–Svatá voda – lesní
hfibitov–Zlín, 16 km, ved. J. Sedláková,
odj. 8.10 hod. 
6.12. • SchÛzka turistÛ, Vinary – Na
Skalce ve 14 hod. (Mikulá‰ská), MHD ã.
2 nebo pû‰ky, odj. A13.15 hod.
8.12. • Vala‰ské Mezifiíãí–Pfiíluky–Le‰-
ná–Hustopeãe n. B., 15 km, ved. J. ·vec,
odj. 8.06 hod.
10.12. • Luhaãovice–Pozlovice–Star˘
Svûtlov–Kudlov–Zlín, 20 km, ved. A.
Dvofiák, odj. 7.36 hod.
13.12. • SchÛzka turistÛ, Kozlovice ve
14 hod., U KuãerÛ, odj. A13.45 hod.
15.12. • Lipník–Hlinsko–Kladniky–Ra-
dotín–Sobûchleby, 16 km, ved. J. ·vec,
odj. 8.06 hod.
17.12. • Brno–U Buku–Útûchov–Vra-
nov–âeská,  13 km, ved. P. ·Èáva, odj.
7.18 hod.
22.12. • Veselíãko–Stamûfiice–Veselíã-
ko, 12 km, ved. M. Kauer, odj. A8.04 hod.
30.12. • Bystfiice pod Host˘nem–Sv.
Host˘n–Bystfiice p. H., 14 km, ved. J.
·vec, odj. 7.28 hod.

KLUB âESK¯CH TURISTÒ
odbor SK Pfierov - pû‰í turistika
kontakt: Jifií ·vec, tel. 608 730 541

3.12. • Jeseníky: Ramzová–Kouty; 25
km, J. Balcárek st.,vlak, odj. 6.59 hod.,
bûÏky
6.12. • SchÛze v restauraci Pivovar –
promítání V˘stup na Damavand v Iránu,
T. Beránek, 19 hod.
10.12. • Pfierovsk˘ traverz, poslední
traverz pfiátel VHT spojen˘ s promítáním
z v˘stupu na Shisha Pangma (Laìa Dr-
da) a s taneãní zábavou, T. Beránek,
nádraÏí âD, sraz 9.30 hod., odjezd 9.46
hod. vlakem do Brodku, odtud 12 km
pû‰ky zpût do Pfierova, kultura.
17.12. • Host˘nské vrchy, Host˘n–Tro-
ják–Lazy–Vala‰ské Mezifiíãí, 32 km, J.
Balcárek ml., vlak, odj. 7.25 hod., bûÏky
26.12. • ·tûpánská jízda, Pustev-
ny–MartiÀák–Pustevny–Mír–RoÏnov,
27 km, T. Beránek, vlak, odj. 6.06 hod.,
bûÏky.

KâT SK P¤EROV
vysokohorská turistika

kontakt: T. Beránek tel. 602 575 673

KLUB âESK¯CH TURISTÒ
odbor TJ Spartak Pfierov

kontakt: Vl. Wnuk tel. 721 487 988

7.12. • Dfievohostice–Lhotsko–·i‰-
ma–Dfievohostice, 14 km, odj.bus 8 hod.,
vede Zd. Sladk˘.
14.12. • Pfiedvánoãní vycházka na vá-
noãní v˘stavu v galerii M-M v Hrani-
cích, 10 km, odj. vlak 9.06 hod., vede ing.
V. Polidorová.
31.12. • Tr‰ice–Kamenná chata–údo-
lí Ole‰nice–Tr‰ice, 10 km, odj. bus 8.20
hod., vede V. Vaculík.
1.1.2006 • Tradiãní Novoroãní v˘stup
na âekyÀsk˘ kopec. Setkání s vydává-
ním pamûtních listÛ v dobû 10–13.30
hod. u památníku nad Pfierovskou roklí.

inzerce

Obãanské sdruÏení Kappa-Help
pro‰lo v tomto roce nûkolika orga-
nizaãními zmûnami. O aktuální situ-
aci nás informovala jeho metodická
vedoucí PhDr. Jana Gebauerová.

„V roce 2006 to
bude jiÏ deset let,
kdy Okresní pro-
tidrogová komise
pfii Okresním
úfiadu v Pfierovû
reagovala na zv˘-

‰en˘ v˘skyt zneuÏívání nealkoholo-
v˘ch drog vytvofiením na‰eho níz-
koprahového zafiízení. Je jediné
svého druhu v na‰em regionu a je
urãené uÏivatelÛm i experimentáto-
rÛm drog a osobám jim blízk˘m, na-
pfiíklad rodinn˘m pfiíslu‰níkÛm.
Cílem obãanského sdruÏení je nejen
sniÏování zdravotních a sociálních
rizik spojen˘ch s uÏíváním nealko-
holick˘ch drog, ale také realizace
primární a sekundární prevence,
k ãemuÏ vyuÏívá spolupráci se stát-
ními i nestátními institucemi“, in-
formovala nás o poslání tohoto zafií-
zení Jana Gebauerová.

„ZneuÏívání nealkoholov˘ch drog
se stává bûÏné u mladistv˘ch bez
rozdílu sociálního postavení rodiny.
Poãet experimentujících i závisl˘ch
se rok od roku zvy‰uje. Spolu s dro-
govou problematikou jde ruku v ru-
ce i trestná ãinnost mládeÏe. Dítû
kaÏdého z nás mÛÏe fie‰it své problé-
my útûkem do náhradního svûta,
které drogy nabízí. Je nutno si uvû-

domit, Ïe narkomanem se ãlovûk ne-
rodí. MÛÏe se jím stát vlivem pro-
stfiedí, ve kterém se formuje jeho
osobnost. V‰ichni víme, Ïe podmín-
ky Ïivota v na‰í spoleãnosti se zatím
mûní jen velmi pomalu, coÏ nahrá-
vá drogové scénû“, varuje metodická
vedoucí kontaktního a krizového
centra Kappa-Help.

„S potfiebou profesionalizace v˘-
‰e uveden˘ch sociálních sluÏeb do-
‰lo v leto‰ním roce v na‰em zafiíze-
ní k organizaãním zmûnám. Valná
hromada obãanského sdruÏení Kap-
pa-Help jmenovala v ãervnu leto‰-
ního roku do funkce v˘konné fiedi-
telky Katefiinu Svobodovou DiS a já
zastávám funkci metodické vedou-
cí. Cílem nového vedení je zkvalit-
nit poskytované sluÏby a tím ovliv-
nit drogovou scénu ve mûstû.
Chceme také usilovat o pfiiblíÏení
této problematiky ‰iroké vefiejnosti,
aby byla informována o rizicích vy-
pl˘vajících ze zneuÏívání nealko-
holov˘ch drog“, vysvûtlila Jana Ge-
bauerová. ·af

Organizaãní zmûny obãanského sdruÏení Kappa-Help v Pfierovû

Zábûr na kontaktní a krizové centrum Kappa-Help, které se nachází v Kos-
mákovû ulici foto Jan Gebauer
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Vyškrtávané výrazy:

OSMISMĚRKA 
Po vyškrtání všech výrazů přečtete po řádcích z nevyškrtaných písmen výrok, jehož autorem je řím-

ský filozof, dramatik a přední politik Seneca.

TAJENKA OSMISMĚRKY:  Chudý není, kdo má málo, nýbrž ten, kdo mnoho chce.

ANORAK
BĚHY
BĚŽKY
BOBY
BRUSLE

DÁREČKY
HOKEJKA
HRA
HŮLKY
KANADY

LAVINA
LYŽE
MŮSTEK
OBUV

ROHAČKY
ROLBA
SÁNĚ
SJEZDOVKA

SKOL
SLALOM
ŠLAJFKY
ŠTAFETA

VÁNICE
VÁNOCE
VLEK

K B R U S L E S J E Z D O V K A

CH E U A D D Ý Ž Ě N E E Á N Š V

Y Í T K K D Á N Y C O N M T Á L

M K Á S B J Á R O L I L A O Y E

S N Č Ě Ů S E N E C A F Ý K B K

R K Ž A L M Á K E Č E V F Ž A A

T K O A H V E Y O T K J I N N R

Y K L L U O B D A H A Y A N O O

M O A B L O R R N L O D H O A N

M CH O C B Ě H Y Š E Y K L Ů H A
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Podzimní akce:

platná od 1.11. do 23.12.2005

Spojky, v˘fuky, tlumiãe, brzdy .. sleva 20 %

Ostatní vybrané díly ................ sleva 15 %

Akce motorov˘ olej:

Plnû syntetick˘ 5w40, 5 litrÛ .................. 699 Kã

Polosyntetick˘ 10w40, 5 litrÛ ................. 399 Kã

Minerální 15w40, 4 litry ........................ 240 Kã

Na motorové oleje CASTROL sleva 5 %

Autopotahy, autokosmetika, tuning, 

taÏná zafiízení a jiné.

·iroká nabídka kvalitních autodílÛ

na ve‰keré vozy za nízké ceny.

AUTOSALON HVùZDA
ROSTISLAV BùHAL telefon/fax: 581 277 999
âECHOVA 243 mobil: 724 080 288
P¤EROV 750 02 e-mail: autosalon.hvezda@seznam.cz

inzerce

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

Besedy na zajímavé téma
pondûlí v 10 hodin

5.12. • Renesance ve v˘tvarném umû-
ní I. ãást – Mgr. Hana M. B. NároÏná
12.12. • Pastorely star˘ch ãesk˘ch
mistrÛ – Mgr. Franti‰ek Kyselák
19.12. • Umûní vrcholné renesance
v Itálii – Mgr. Kristina Glacová

Rukodûlné ãinnosti
ãtvrtek v 10 hodin

1.12. • Pomáháme Charitû – keramika
8.12. • Vánoãní pfiáníãka
15.12. • Vánoãní svícen (svíãku s sebou)
22.12. • Vánoãní ozdoby z barvené r˘Ïe

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 hodin
pro pokroãilé 

pondûlí a ãtvrtek od 11 do 13 hodin
s lektorem

Poplatek za uÏívání internetu je 15 Kã
na hodinu.

Symbolické vstupné ãiní 10 Kã.

Kavárna pro seniory
Stfieda 14.12. v 16 hod. • Rok po tsu-
nami. O prÛbûhu pomoci a Ïivotû lidí
v postiÏen˘ch zemích Asie vypráví Vítûz-
slav Vurst, pfiedseda Nadace ADRA

Jednou z cest, jak pfiispût k rege-
neraci pohybového ústrojí a zároveÀ
si celkovû zlep‰it svou fyzickou kon-
dici, je cviãení na rekondiãních sto-
lech ve stfiedisku relaxace Slender li-
fe, které se nachází v plaveckém
areálu na Kopaninách. 

Cviãení je vhodné pfiedev‰ím pro Ïe-
ny, které nemohou nav‰tûvovat tûlov˘-
chovná zafiízení, a pfiesto si chtûjí zlep-
‰it tûlesnou kondici. Cviãí se pod dozo-
rem vy‰koleného personálu na sedmi re-
kondiãních stolech po dobu deseti mi-
nut. Pfii pravidelném úsilí je v˘sledkem

zpevnûná ze‰tíhlená postava a soubûÏ-
nû s tím se dostavuje i zlep‰ení zdravot-
ního stavu. Nav‰tívit stfiedisko relaxace
mÛÏete kaÏd˘ den v dobû od 7.30 do 21
hodin. Za jedno cviãení (na 7 stolech po
10 minutách) zaplatíte 55 Kã, perma-
nentka na deset cviãení stojí 500 Kã.

Chcete nûco udûlat pro své zdraví?
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JiÏ benediktinsk˘ mnich Jan z Ho-
le‰ova, kter˘ Ïil v Bfievnovském klá‰-
tefie v dobû panování krále Václava IV.
zaznamenal, Ïe „… v pfiedveãer naro-
zení Pánû vûfiící poÏívají velkého bílé-
ho chleba, to jest velk˘ch vánoãek ne-
bo koláãÛ …“

Ve stfiedovûku si na vánoãkách
pochutnávala ‰lechta i zmlsaní
kon‰elé. O Vánocích byli mûst‰tí
zastupitelé ‰tûdfií nejen k sobû, ale
i k ostatním. Z obecních penûz pak
nakupovali pro chudé „… mnoho ryb
a húscí ‰tûdroveãerních…“

V dfiívûj‰ích dobách patfiily právû
vánoãky mezi nejoblíbenûj‰í vánoãní
dárky. Od stfiedovûku b˘valy ‰tûdrove-
ãerní dárky ãastou souãástí smluvních
dohod jako jakési stálé poplatky, ãímÏ
se stávaly chutné pletánky z kynutého
tûsta souãástí sluÏné mzdy. Nej‰tûd-
fiej‰í byli staromûst‰tí kon‰elé. Kapry
a vánoãkami obdarovávali zemské
úfiedníky, praÏského arcibiskupa, rek-
tora Karlovy univerzity, faráfie praÏ-
sk˘ch kostelÛ, ale téÏ hlásné, hrobní-
ky, pfiívozníky. Dárky dostávala i „zad-
ní zbûfi“, k níÏ patfiil mûstsk˘ kat, jeho
pacholci, pohodn˘ (ras) vãetnû hos-
podáfie odpovídajícího za chod vûzení.
Ryby se posílaly jako postní v˘sluÏka
do ‰kol, chudobincÛ a vûzení. Radní

a kon‰elé dostávali z mûstské poklad-
ny 18, páni star‰í 26, soudci 14 a vy‰‰í
mûst‰tí úfiedníci 26 vánoãek. 

Na konci 18. a v 19. století bylo v Pra-
ze zvykem dávat o vánoãních svátcích
stál˘m zákazníkÛm bohatou v˘sluÏku.
¤ezníci nadûlovali chutné klobásy, pe-
kafii sv˘m vûrn˘m krásnû vypeãené
‰tûdrovky. Právû pekafiské fiemeslo mû-
lo v Praze zlaté dno. Pekafi‰tí mistfii se
úzce specializovali. Pecnáfii pekli hru-
b˘ chléb, koláãníci sladké koláãe, per-
níkáfii perníky, oplateãníci oplatky, ca-
letníci (dali tak jméno Celetné ulici)
znali tajemství v˘roby tûsta s medem,
mazaneãníci pfiipravovali jemné bílé
peãivo, mazance. Pekafii kaÏd˘ rok
o ·tûdrém dnu dopoledne ‰li s dárky na
PraÏsk˘ hrad. ·est pekafisk˘ch tovary-
‰Û neslo na prknû nejvy‰‰ímu purkra-

bímu dlouhou vánoãku s mandlemi
a hrozinkami. Poãetní PraÏané ãekali
na prÛvod jiÏ pfied Karlov˘m mostem
a obdivovali ‰tûdrovku. Aby vánoãku
odnesli na hrad bez úhony, mnohdy
musela pekafie obklopit a chránit mûst-
ská stráÏ. Zlomit ãi upustit ‰tûdrovku
by bylo pohromou a ostudou pro cel˘
praÏsk˘ pekafisk˘ cech, na kterou by se
jen tak nezapomnûlo. 

·tûdroveãerní vánoãky byly povaÏo-
vány za vybranou pochoutku. Pfiipravo-
valy se podle nejrÛznûj‰ích receptÛ.
Svou vánoãku musel dostat kaÏd˘ ãlen

rodiny. Pro rodinné pfiíslu‰níky je
hospodynû pekla z bílé mouky

s hrozinkami a mandlemi, kofie-
nila an˘zem ãi fenyklem. âe-
ládka obdrÏela vánoãku z oby-
ãejného kynutého tûsta. Calty,

‰tûdrovni nebo húsce, jak se vá-
noãkám fiíkalo, se jedly s mlékem ãi

odvárkou, kterou vafiily Ïeny tfii dny
pfied ·tûdr˘m dnem, aby se proleÏela.
Pfiipravovala se z rozvafien˘ch su‰en˘ch
‰vestek a hru‰ek, aby vznikla hustá ka-
‰e. Pfiidala se povidla, voda, cukr ãi
med, skofiice, hfiebíãek, nastrouhan˘
perník, ofiechy a hrozinky. ·tûdrovka
mûla rozmûry vût‰í housky, ale i obfií vy-
krmené kachny ãi husy. O Vánocích ne-
dostávali vánoãku jen lidé. Na ·umavû
ji hospodáfi házel o ·tûdrém veãeru do
studny, aby bylo po cel˘ rok dostatek
vody, kousek dobroty musel dostat téÏ
oheÀ. Ke kávû se vánoãka podávala aÏ
v 19. století. 

Zcela jistû si na vánoãce v‰ichni po-
chutnáme i o leto‰ních Vánocích… 

Vûra Fi‰mistrová
Údaje z Malé encyklopedie Vánoc.

V‰ichni rádi konzumujeme dobré jídlo i pití bûhem celého roku. O to
více hodujeme o vánoãních svátcích, kdy se slavnostnû prostfiené stoly pro-
h˘bají fiadou laskominek. Vedle rybí polévky, klasického bramborového
salátu se smaÏen˘m kaprem, „horou“ cukroví a rÛzného dobrého moku je
oblíbenou a neodmyslitelnou vánoãní pochoutkou téÏ vánoãka. Ta patfií
mezi nejstar‰í ãeské vánoãní obfiadní peãivo. Peãení vánoãek, ‰tûdrovek
ãi húscí, jak se jim kdysi fiíkalo, má v ãesk˘ch zemích dlouhou tradici a
kaÏdá kuchafika má svÛj zaruãen˘ recept na toto vánoãní peãivo.

Jezdeck˘ oddíl pfii Stfiední ‰kole
zemûdûlské Pfierov zve v‰echny pfiíz-
nivce a milovníky koní, tak jako kaÏ-
d˘ rok, na Ranní sváteãní krmení
koní, které se uskuteãní na ·tûdr˘
den v dobû od 9 do 12 hodin v areá-
lu Stfiední ‰koly zemûdûlské Pfierov,
Osmek 47.

V pfiípadû nepfiíznivého poãasí se
budou moci dûti zahfiát tepl˘m ãa-
jem a jejich rodiãÛm nabídneme sva-
fiené víno. Koníky nejvíce potû‰íte
dárky v podobû napfiíklad usu‰eného
chleba, pochutnají si také na mrkviã-
ce nebo jablíãku.

Souãasnû si jezdeck˘ oddíl dovolu-
je touto cestou podûkovat v‰em spon-
zorÛm a pfiíznivcÛm, ktefií podpofiili je-
ho ãinnost v roce 2005 a vyjádfiit
nadûji, Ïe jejich fiady se v roce 2006

Vánoãka, ‰tûdrovka, húsce

Pfiijìte s dûtmi na sváteãní krmení koní

Vánoce Flora
Tradiãní vánoãní trhy 

na V˘stavi‰ti Flora v Olomouci

Vánoãní atmosféru nabízejí prodejní
trhy na olomouckém v˘stavi‰ti Flora.
Ve dnech 10. aÏ 22. prosince máte
pfiíleÏitost ke koupi vánoãního zboÏí.

Florou budou znít koledy, nebudou
chybût vánoãní stromky a Ïiví kapfii.
V rámci doprovodného programu se
setkáte v nedûli 11. prosince v 16 ho-
din s âertem a Mikulá‰em na Flofie.
MÛÏete sledovat ukázky vánoãního
aranÏování, malování vánoãních ba-
nûk, tvarování staroãeského perníku
a uvidíte ukázky lidov˘ch fiemesel, ja-
ko napfiíklad drátování, ko‰íkáfiství,
fiezbáfiství, tkaní, kolovrátek, síÈování,
paliãkování, v˘robky ze slámy, pfiáníã-
ka z ruãního papíru, korálkování, ma-
lování na sklo.

Brány V˘stavi‰tû Flora Olomouc
budou náv‰tûvníkÛm otevfieny dennû
od 9 do 18 hodin, ve ãtvrtek 22.12.
do 17 hodin.

Duha Klub DlaÏka pfiipravil pro
dûti i jejich rodiãe 5. prosince Mi-
kulá‰ské bludiãky.

Tato akce má dvû ãásti. První, kte-
rá se jmenuje Mikulá‰ské ãertování,
probûhne v klubu DlaÏka v dobû od 16
do 20 hodin. Na programu jsou andûl-
ské soutûÏe pro malé i velké, vystou-
pení ãertovsk˘ch taneãníkÛ. Zájem-
cÛm budou pfiedávány dárkové balíãky
samotn˘m Mikulá‰em. Vstupné se pla-
tí na místû, a to dûti a mládeÏ do 18 let
20 korun, star‰í doprovod 10 korun.
V pfiípadû zájmu o balíãek (v cenû 50,
100 korun ãi mÛÏete k jedné z tûchto
variant pfiidat vlastní dárek) je tfieba
jej zakoupit v klubu DlaÏka do 30. li-
stopadu. V cenû je i vstupné pro dítû. 

Druhá ãást, která se uskuteãní od
18 do 19 hodin, má název âertovské
bludiãky. Organizátofii pfiipravili sou-
tûÏ dvojic dûtí od 10 let i dospûl˘ch.
Prezence je od 17.30 do 17.50 hodin
v klubu DlaÏka, Palackého 1 v Pfiero-
vû. Vyhodnocení je naplánováno na
19.30 hodin. Podmínkou je dobr˘ zdra-
votní stav, startovné, které je zároveÀ
vstupn˘m na Mikulá‰skou diskotéku,
fixka, doporuãujeme baterku. SoutûÏ-
ní dvojice obdrÏí pamûtní lístek. Mo-
hou se pfiihlásit do 4. prosince, ale i na
místû. 

Pfiihlá‰ky: Duha Klub DlaÏka, Pa-
lackého 1 (ve 2. patfie), Pfierov, tel.
581 219 852.

Duha Klub DlaÏka
zve malé i velké na
Mikulá‰ské bludiãky

·tûdroveãerní krmení se vÏdy tû‰í pozornosti dûtí i dospûl˘ch foto Z. Danûk

je‰tû roz‰ífií. V‰em lidem dobré vÛle
pfiejeme krásné Vánoce, ‰Èastn˘ Nov˘
rok a mnoho úspûchÛ v roce 2006. Tû-
‰íme se, Ïe nás v kvûtnu roku 2006 pfii-

jdete povzbudit na námi pofiádané jez-
decké závody.

Martin Veselsk˘, vedoucí 
jezdeckého oddílu pfii Sze·
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HRAD HELF·T¯N
Hrad v prosinci uzavfien
7.1.2006 od 8 do 15 hodin je hrad
otevfien pro turistickou vefiejnost.

MùSTSK¯ DÒM
1.12. v 19.30 hodin • koncert orchest-
ru Václava Hyb‰e. Hosté: D. ·inkorová,
J. Ryba, I. Koukalová, H. HloÏková a Z.
ëurdinová.
2.12. v 8.30, 10 a 11 hodin • Pavel No-
vák, pfiedvánoãní pásmo pro dûti 
2.12. 18–23 hodin • spoleãensk˘ veãí-
rek Alfa a handicap, akce SdruÏení ob-
ãanÛ tûlesnû postiÏen˘ch pfierovského
regionu, hraje skupina Kornet 
4., 11., 18., 26. a 31.12. 13.45–17.45
hodin • Nedûlní párty pfii dechovce,
hraje Pfierovská jedenáctka
6.12. v 19.30 hodin • koncert Hany Za-
gorové a Petra Rezka, hudební dopro-
vod – skupina M. Nopa a ãtyfiãlenn˘ sbor. 
8.12. v 19.30 hodin • koncert Václava
Hudeãka a jeho hostÛ, pfiedvánoãní kon-
cert houslového virtuóza za klavírního do-
provodu prof. Petra Adamce a houslového
celostátního vítûze Luhaãovice 2005
12.12. v 19.30 hodin • koncert Hany
a Petra Ulrychov˘ch a skupiny Javory
15.12. v 19.00 hodin • vánoãní speciál
Travesti Screamers 2005
21.12. v 19.30 hodin • Rozvrkoãení –
Ondfiej Havelka a jeho Melody Makers,
nezapomenuteln˘ veãer s melodiemi
JeÏka, Voskovce a Wericha a dal‰ích
22.12. v 19.00 hodin • vánoãní koncert
Pfierovského dûtského sboru (DDM At-
las Pfierov)
Pfiedprodej: MD, vchod z nám. TGM,
po–pá 8–17 hod., tel.: 581 215 101,
581 290 311

Jde o akci, která se setkává s velk˘m
zájmem ze strany ‰kol i vefiejnosti. Vyso-
kou úroveÀ salonÛ nám dlouhá léta po-
máhají organizaãnû zaji‰Èovat studentky
Stfiední pedagogické ‰koly v Pfierovû.
Stejnû jako kaÏd˘ rok i letos budou pro
dûti pfiipraveny v prostorách DDM At-
las „dílniãky“, kde budou mít moÏnost
nazdobit si vlastnoruãnû svÛj perníãek
nebo si vyrobit vánoãní pfiáníãko. Pro

dospûlé náv‰tûvníky chystáme v˘stavu
vztahující se k tûmto vánoãním svátkÛm
a v odpoledních hodinách mohou ná-
v‰tûvníci zhlédnout také ukázky tra-
diãních fiemesel.

DDM ATLAS zve k náv‰tûvû Vánoãního
salonu, kter˘ se bude konat od 5. do 9.
prosince dennû v dobû od 8.30 do 11.30
a od 13 do 17 hodin, v pátek jen dopoled-
ne. Skupiny je nutné pfiihlásit pfiedem.

KOUPÁNÍ VEŘEJNOSTI V PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 735 045

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI

koupel, zábal, masáž,
perličková masáž

pondělí až pátek 7–18 hod.

Výjimky:
23.12. otevřeno 7–15 hod.

24.12.2005–6.1.2006 zavřeno

LÁZNĚ BOCHOŘ (tel. 581 205 045)

Den dûtsk˘ kryt˘ ãásteãn˘ pára koupání
bazén 50 m bazén pronájem a sprchy imobilních obãanÛ

Pondělí zavřeno 6.30–7.30 13.30–15 11.30–13.30
Úterý 18–20 6.30–7.30, 18–20 13.30–15
Středa 15–20 6.30–7.30, 15–21 15–16, 18–19 13.30–15 11.30–13.30
Čtvrtek 18–20 6.30–7.30, 18–21 13.30–15
Pátek 15–20 6.30–7.30, 15–22 21–22 13.30–15 15–17
Sobota 10–20 10–20
Neděle 10–18 10–18 10–12

Den datum bruslení dûti do 8 let bruslení vefiejnosti
Sobota 3.12. 8–9 14.45–15.45
Neděle 4.12. 15.30–16.30 16.45–17.45, VZP* 18–19
Sobota 10.12. 8–9 14.45–15.45
Neděle 11.12. 14.30–15.30 15.45–16.45, VZP* 17–18
Sobota 17.12. 13.30–14.30 14.45–15.45
Neděle 18.12. 14.30–15.30 15.45–16.45, VZP* 17–18
Pátek 23.12. 9.45–10.45 16.30–17.30
Sobota 24.12. 9.45–10.45 11–12
Neděle 25.12. 10–11 11.15–12.15
Pondělí 26.12. 12.45–13.45 14–15
Úterý 27.12. 12.30–13.30 13.45–14.45
Středa 28.12. 12.30–13.30 13.45–14.45
Čtvrtek 29.12. 12.30–13.30 13.45–14.45
Pátek 30.12. 12.30–13.30 13.45–14.45
Sobota 31.12. – 8.30–9.30

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

Pondělí 15–21 společná jen v párech zavřeno 13–21

Úterý 14–20 ženy zavřeno 7.30–21

Středa 13–21 muži zavřeno 7.30–21

Čtvrtek 15–20 ženy zavřeno 7.30–21

Pátek 14–21 muži zavřeno 7.30–21

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

Neděle zavřeno zavřeno zavřeno

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

SLUÎBY MùSTA P¤EROVA • PROSINEC 2005

VÝJIMKY
23.12. dětský a 50 m 10–20
24. a 31.12. dětský a 50 m 10–14
25.12. a 1.1. dětský a 50 m 13–18
26.12. dětský a 50 m 10–18
27.–30.12. dětský a 50 m 10–20
2.1. dětský a 50 m 10–20

VÝJIMKY • 26.12.2005–1.1.2006 vše zavřeno
Pozn.: Solárium je v provozu jen v době sauny!

MUZEUM KOMENSKÉHO
Budova pfierovského zámku

otevírací doba v prosinci 
úter˘–pátek 8–16, sobota, nedûle 9–16
1.–30.12. • Nad Betlémem hvûzda vy-
‰la… (v˘stava betlémÛ)
8.12. • JeÏí‰kova dílna. Pfiedvánoãní
prezentace tvorby umûleck˘ch fiemesl-
níkÛ (14–17 hod.)
8.12. v 17 hod. • Betlémské jesliãky.
Vánoãní hra se zpûvy v provedení krouÏ-
ku mlad˘ch muzejníkÛ • Tou nocí ti-
chou. Noãní prohlídka v˘stavy betlémÛ
po skonãení pfiedstavení.
21.12. v 19 hod. • Vánoãní koncert –
Two Peters (Petr Vafiák se synem Pet-
rem) • Tou nocí tichou – noãní prohlíd-
ka v˘stavy betlémÛ po skonãení koncertu.

Ornitologická stanice
otevírací doba v prosinci
pondûlí–pátek 8–16 hod.

23.11.– 30.4.2006 • Ptaãí chfiipka. Fá-
ma nebo smrtelné nebezpeãí? V˘stava
pro dûti i dospûlé pfiiná‰í odpovûdi na
v‰echny otázky, které mohou ãlovûka
v souvislosti s ptaãí chfiipkou napadnout. 
24.12. od 10 do 12 hod. • Vánoãní strom
pro ptactvo. Zváni jsou nejen tátové s dût-
mi, aby z pfiinesen˘ch i pfiipraven˘ch su-
rovin vyrobili chutné ozdoby, kter˘mi spo-
leãnû ozdobíme ptaãí vánoãní strom.
• Stálá expozice – Ptáci âR

2.12. • Muzikálov˘ veãer s Taneãní
‰kolou na V˘stavi‰ti v Pfierovû
2.12. • Mikulá‰ské vystoupení TV v Pi-
vovaru
5.–9.12. • Vánoãní salon
6.12. od 16.30 hodin • Vystoupení Ta-
neãní ‰koly na SPg·
16.12. od 16 hod. • Vánoãní hvûzdiãky
na námûstí TGM - vystoupení PDS a T·
21.12. od 14 do 17 hodin • Vánoãní
‰ipkov˘ turnaj – pfiihlá‰ky pfiedem

Koncerty Pfierováãku
21.12. v 10 hod. • vystoupení pro ‰ko-
ly v kostele sv. Vavfiince 
22.12. v 19 hod. • MD v Pfierovû
26.12. v 16 hod. • kostel v Rokytnici

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

Pracovní zaujetí dûtí na Vánoãním salonu 2004 foto Jifií Gregovsk˘

Vánoãní salon v Domû dûtí a mládeÏe

ZIMNÍ STADION P¤EROV • PROSINEC 2005

* VZP = Bruslení vefiejnosti VZP pro v‰echny poji‰tûnce V‰eobecné zdravotní po-
ji‰Èovny. Pfii vstupu se kaÏd˘ poji‰tûnec prokáÏe prÛkazem VZP.

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

e-mail: dlazka@dlazka.cz

2.–4.12. • Mikulá‰sk˘ víkend pro ro-
diãe s dûtmi
5.12. • Mikulá‰ské bludiãky
9.–11.12. • Hop ‰up pytlíãek pro star-
‰í dûti a mládeÏ
17.12. v 19 hodin • Vánoãní koncert sku-
piny Fleret se zpûvaãkou J. ·ulákovou

Klub pfiátel v˘tvarného umûní

15.12. v 16.30 hod. • Barokní marián-
ské sloupy na Hané. Beseda s Mgr.
Kristinou Glacovou v Korvínském domû
na Horním námûstí.

Akademie III. vûku
Cyklus pfiedná‰ek pro vefiejnost v zase-
dací místnosti interního oddûlení Ne-
mocnice v Pfierovû od 15 do 16 hodin.
14.12. • Zapomenut˘ barokní hudební
skladatel z Dfievohostic, pfiedná‰í Mgr.
Smifiick˘
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Galerie a v˘stavy

Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 22, tel. 581 216 111 

1.–24. prosince • Vánoãní souborná v˘stava
V nadcházejícím adventním období si mÛÏete vy-

brat v nabídce originálních dárkÛ autorÛ ãesk˘ch
umûleckofiemesln˘ch dílen:
• uÏitková keramika, kachle a plastiky
• vánoãní ozdoby, pfiání, betlémy, adventní svícny
• vánoãní kolekce originálních ubrusÛ a prostí-

rání, veselé textilní pol‰táfiky a kapsáfie
• ‰perky a hedvábí
• sklenûné vitráÏe, originální sklenûné misky
• originální textilní ta‰ky a triãka
• kované svícny a dal‰í doplÀky
• dfievûné hraãky

Po úspû‰n˘ch autorsk˘ch v˘stavách O.
Zoubka, I. Kitzbergera, M. Richterové,
K. Kodeta, T. Bíma, budou v galerii
v prosinci vystavovat i dal‰í v˘znamní au-
tofii. Je pfiipravena kolekce drobnûj‰ích
grafik J. Anderleho, V. Suchánka, A.
Borna, O. Janeãka a D. Bene‰ové. Pro
opravdové milovníky umûní jsou k vidûní
díla i tak v˘znamn˘ch autorÛ, jako je To-
yen, Miró, Chagall, Lhoták. Poprvé se
pfiedstaví se svou men‰í kolekcí naivní
malífi Franti‰ek Jurek z Vysoãiny.

Neménû zajímavá bude i nabídka kera-
miky manÏelÛ RÛÏkov˘ch, S. Kuliny, Z.
Lindovského, J. Dudychy, J. Závi‰kové
a pískovaného skla J. Îampacha a rep-
lik stfiedovûkého skla ze studia Cvikov.

V prosinci je v galerii otevfieno mimo v‰ední dny i v sobotu a dvû poslední nedûle
od devíti do dvanácti hodin.

Vystavovat zde budou pfiedev‰ím v˘tvarníci, ktefií s Minigalerií dlouhodobû spolu-
pracují, napfiíklad Vilém Pokorn˘, kter˘ je ve své tvorbû zamûfien na krásu ãeské pfií-
rody, zvlá‰tû na podhorskou krajinu a pfiírodu na úpatí Krkono‰. Oblíbené jsou kra-
jinky od v˘tvarníkÛ Miroslava Dyla a Ladislava Îlotífie. Vystaveny budou i obrazy
pfierovsk˘ch v˘tvarníkÛ Jana Miãkala, Jana Ka‰para a zákoutí mûsta Pfierova Pav-
líny Haderkové-Filou‰ové. Urãitû zaujme i umûlecké sklo z Glassatelieru Morava.

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

Kino Hvûzda

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

V prosinci bude pfiiprave-
na v˘stava olejomaleb, kre-
seb a grafiky ãesk˘ch a mo-
ravsk˘ch autorÛ, ktefií se
postarají o atmosféru vánoã-
ní pohody. Dále se pfiedstaví
novou kolekcí vitráÏí a pís-
kovaného skla v˘tvarník Lu-
dûk Adámek. Náv‰tûvníci
ocení velk˘ v˘bûr ‰perkÛ au-
torÛ Jana Vávry – polodra-
hokamy, Vladislava Viléma – duralové ‰perky a Evy Jurãíkové – ‰perky pletené
z drátu. V pfiedvánoãní nabídce nebudou chybût koÏené kabelky a ‰átky z ateliéru
Olgy Havrdové a keramika a vitráÏe s vánoãní tématikou.

Ve dnech od 8. do 22.12. budete mít pfiíleÏitost obdivovat v˘stavu miniatur od
praÏské malífiky Vlasty Dûtinské.

1.–7.12. v 17.30 hod a 1.–6.12. ve 20
hod. • KLETBA BRAT¤Í GRIMMÒ
(USA, komedie/fantasie, titulky, pre-
miéra). Neskuteãn˘ pfiíbûh skuteãn˘ch
pohádkáfiÛ. Smy‰len˘m dûjem provází
sbûratelé bájí a povûstí, nyní nazvaní
Jake a Will, ktefií cestují od vesnice
k vesnici, sbírají tajemné kletby
a pfiedpokládají, Ïe tak dokáÏí ochrá-
nit lidi z mûsta pfied kouzeln˘mi pfií-
‰erami a zaklínadly. 
8.–11.12. v 17.30 hod. • LÁSKA NA
INZERÁT (USA, romantická komedie,
titulky, premiéra). ChyÈ ho a nepou-
‰tûj! Diane Lane a John Cusack v ro-
manci na téma seznamování pro star-
‰í a pokroãilé. Zachovalá pûtatfiicátni-
ce Sarah se rozvedla. Její rodina roz-
jede plán, jak ji opût udat. Sarah pro-
jde sérií bizarních schÛzek na inzerát
a zjistí, Ïe v úvahu by pfiipadal jedin˘,
sv˘m zpÛsobem zajímav˘ Jake. 
8.–11.12. ve 20 hod. • ·TùSTÍ
(âR/SRN, tragikomedie, ãeská verze).
O zázracích obyãejné lásky… ·tûstí je
dojemn˘m pfiíbûhem o kfiehkém vzta-
hu dvou mlad˘ch lidí, jenÏ postupnû
pfieroste v opravdovou lásku. Hrdinka
pfiíbûhu se musí rozhodnout, zda obû-
tuje cestu do Ameriky za sv˘m pfiíte-
lem, aby se mohla postarat o nezletilé
dûti své nejlep‰í kamarádky. 
12.–14.12. v 17.30 hod. a 12.–13.12.
ve 20 hod. • MRTVÁ NEVùSTA TIMA
BURTONA (Velká Británie, animova-
n˘ horor, titulky, premiéra). Láska hro-
by pfiená‰í… Victor má pfied svatbou
s Viktorií, v Ïertu v‰ak navlékne snub-
ní prsten na nesprávn˘ prst. Ten patfií
zavraÏdûné dívce, jeÏ si tudíÏ na mla-
díka ãiní oprávnûn˘ nárok. Nebude Ïi-
vot v Zemi mrtv˘ch zábavnûj‰í neÏ
v konvencemi se‰nûrovaném „normál-
ním“ svûtû?
15.–21.12. v 17 hod. a 15.–18.12. ve
20.15 hod. • HARRY POTTER
A OHNIV¯ POHÁR (Velká Británie,
rodinn˘, ãesk˘ dabing, premiéra). Do-
ba bude zlá a temná… âtvrt˘ rok Har-
ryho Pottera ve ·kole ãar a kouzel
v Bradavicích bude opût pln˘ pfiekva-
pení, akce a nebezpeãí. Bradavice po-
fiádají Turnaj tfií kouzelníkÛ, kde tfii vy-
braní studenti ze tfií nejprestiÏnûj‰ích
kouzelnick˘ch ‰kol budou plnit fiadu
nebezpeãn˘ch úkolÛ… 
19.–20.12. ve 20 hod. • DùJINY
NÁSILÍ (USA/SRN, kriminální thriller,
titulky, premiéra). Tom Stall vedl spo-
kojen˘ Ïivot. Do doby, neÏ se stal hrdi-
nou. Tom Ïije se svou manÏelkou a dvû-
ma dûtmi na b˘valé farmû. Dennû do-
jíÏdí pracovat do svého bistra, zatímco
manÏelka se vûnuje právnické profesi.
Lidé si ho povaÏují. Jednoho dne Tom
pfiekvapivû zlikviduje ve svém podniku

dvojici chladnokrevn˘ch zabijákÛ. Mé-
dia z nûj udûlají „typického americké-
ho hrdinu“…
22.–23.12. a 27.–30.12. v 17 hod.
a ve 20.15 hod. • KING KONG (USA,
dobrodruÏn˘, titulky, premiéra). Tepr-
ve teì se vrací král. Pfiíbûh King Kon-
ga filmoví fanou‰ci dÛvûrnû znají z nû-
kolika filmov˘ch zpracování. Av‰ak
s vyuÏitím nejnovûj‰ích technologií si
reÏisér Peter Jackson (drÏitel Oscara
za Pána prstenÛ) splnil svÛj dûtsk˘ sen,
pfiivést znovu na plátno King Konga. 
24.–26.12. a 31.12. kino nehraje

7.12. ve 20 hod. • ZÁZRAK V MI-
LÁNù (Itálie, Zlat˘ fond svûtové kine-
matografie, titulky, premiéra). Pohád-
ky a bajky nám vÏdy dávají dÛvod k za-
my‰lení a nejkrásnûj‰í pohádky jsou
vÏdy realistické. Italsk˘ film Zázrak
v Milánû natoãil roku 1951 v˘znamn˘
reÏisér Vittorio De Sica podle námûtu
spisovatele Cesare Zavattiniho. 

14.12. ve 20 hod. • PUTOVÁNÍ TUâ-
≈ÁKÒ (Francie, dokument, titulky,
premiéra). Putování císafiÛ je v˘prav-
n˘ snímek o jejich hrdinné námaze pro
pfieÏití… KaÏd˘m rokem tisíce tuãÀá-
kÛ císafisk˘ch opou‰tí jistotu jejich hlu-
bokého oceánu a putují stovky mil pfies
zrádn˘ a odpudiv˘ arktick˘ ledovec,
aby se mohli rozmnoÏovat. 
21.12. ve 20 hod. • DISTRIKT! (Ma-
ìarsko, komedie, titulky, premiéra).
Vstup na vlastní riziko! Divoká, animo-
vaná, celoveãerní komedie. Dûti v di-
striktu 8 vyrÛstají v neustálém vzájem-
ném soupefiení a bojích, které jejich
znepfiátelené cikánské, maìarské,
arabské a ãínské rodiny provozují s kaÏ-
dodenní dÛkladnou pravidelností. 
28.12. ve 20 hod. • ROMÁN PRO
ÎENY (âR, komedie, ãeská verze). Ko-
medie Filipa Renãe podle scénáfie Mi-
chala Viewegha. Román pro Ïeny je
jemnû groteskním pfiíbûhem dvou Ïen:
dvacetileté Laury a její ovdovûlé mat-
ky Jany. Obû Ïeny hledají toho pravé-
ho a stále se jim to nedafií…

4.12. v 15 hod. • HVùZDA BET-
LÉMSKÁ (âR, dûtské pásmo). Pásmo
animovan˘ch pohádek pro nejmen‰í
diváky.
11.12. v 15 hod. • KRTEK O VÁNO-
CÍCH (âR, dûtské pásmo). Animované
pohádky pro nejmen‰í diváky
18.12. v 15 hod. • V·E PRO VÁNOâ-
NÍ P¤EKVAPENÍ (âR, dûtské pás-
mo). Pásmo animovan˘ch pohádek pro
nejmen‰í diváky.

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

■ A R T K I N O ■

■ B I J Á S E K ■

Zdenûk âervinka, Vystoupení

Ludûk Adámek, vitráÏ


