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Pfiíloha uprostfied ãísla
V pfiíloze listopadového ãísla najdete informace o tom, co dûlat pfii

mimofiádn˘ch událostech, kdy je ohroÏen Ïivot a majetek obãanÛ a mÛ-
Ïete si pfiipomenout zásady poskytování první pomoci.

CO DùLAT P¤I MIMO¤ÁDNÉ
UDÁLOSTI

„Kolaudace bude provedena za-

ãátkem listopadu. PÛvodní termín

dokonãení, kter˘ byl stanoven˘ na

záfií, nebyl dodrÏen˘ pro nepfiízni-

vé klimatické podmínky v zimním

období. V souãasné dobû (polovina
fiíjna, pozn. red.) se dokonãují

kompletaãní práce v jednotliv˘ch

bytech, jedná se kompletaci elekt-

roinstalace a zdravoinstalace. Pro-

vádí se montáÏ truhláfisk˘ch v˘-

Vladimír ·koda
za celoÏivotní práci v oblasti sportu

Ludovít Kadák
za 50 let ãinnosti v ochotnickém divadelnictví

Jaroslav Gajzbacher
za pedagogickou a kulturní ãinnost v Pfierovû

plk. Ing. Bfietislav Cagá‰ek
za celoÏivotní práci v oblasti vojenství

MUDr. Franti‰ek Neradílek
za reprezentaci Pfierova v lékafiské vûdecké a pedagogické ãinnosti

Danu‰e Mazurová
za celoÏivotní práci s dûtmi v oblasti v˘tvarné v˘chovy

MUDr. BoÏena ·imanská
za celoÏivotní práci v pfierovském zdravotnictví a aktivní podíl

na ãinnosti orgánÛ místní samosprávy po roce 1989

Ludvík Chytil
za propagaci mûsta Pfierova v oblasti esperantského jazyka 

Ing. Vladimír Sekera
vedoucí TrubaãÛ OMS Pfierov za reprezentaci a propagaci

mûsta Pfierova v hudební oblasti

V‰em vyznamenan˘m bude pfiedána Cena mûsta Pfierova - pamûtní me-
daile J. A. Komenského ve stfiedu 27. fiíjna u pfiíleÏitosti 86. v˘roãí vzni-
ku samostatného âeskoslovenska.

V rámci slavnostní akce pfiedá také starosta mûsta u pfiíleÏitosti Ïivotní-
ho jubilea cenu Pfierovsk˘ kfii‰Èálov˘ zubr panu JUDr. Vladimíru âechovi
a panu Janu Chmelafiovi.

robkÛ, to znamená vestavûn˘ch

skfiíní, dvefií a zárubní, pokraãuje

pokládka podlah a montáÏ ku-

chyÀsk˘ch linek. Venku se dokon-

ãují pfiíjezdové komunikace, par-

kovací plochy, kde bude vyãlenûno

sedm garáÏov˘ch stání, dal‰í se bu-

dou nacházet pfiímo v areálu ob-

jektu v jeho suterénu,“ sdûlil ve-
doucí oddûlení investic Jifií Raba.
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foto Ale‰ Procházka

Opût pÛjdeme k volbám

Nov˘ obytn˘ dÛm na nábfieÏí Protifa‰istick˘ch bojovní-
kÛ, kter˘ disponuje 31 byty a zahrnuje i prostory pro ob-
chod a sluÏby, se vyloupl z obleÏení le‰ením a poutá oko
kolemjdoucích zajímavou kombinací barev fasády i archi-
tektonick˘m fie‰ením. Zaãíná b˘t pfiipraven na své první
obyvatele.

V tomto roce jiÏ poãtyfiicáté schválila mûstská rada udû-
lení ceny mûsta Pfierova Medaile J. A. Komenského v˘-
znamn˘m rodákÛm a obãanÛm svého mûsta. Tato cena
i medaile byla letos udûlena devíti obãanÛm, ktefií se svou
ãinností v nejrÛznûj‰ích oblastech zaslouÏili o rozvoj Pfie-
rova a jeho propagaci nejen v na‰í republice, ale mnohdy
i v zahraniãí. Mezi leto‰ní vyznamenané patfií:

Volby do zastupitelstev krajÛ se konají v pátek 5. a v sobo-
tu 6. listopadu. V pátek se mÛÏete dostavit do volebních míst-
ností v dobû od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.
Vyãerpávající informace k volbám nám poskytl Jaroslav Slá-
ma ze správního odboru (strana 3). Rozpis volebních míst-
ností vãetnû volebních okrskÛ najdete na stranách 12 a 13.

První nájemníci se zaãnou
stûhovat do nov˘ch bytÛ

Medaile J. A. Komenského
pro osobnosti Pfierova
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Jak se projevuje otevfienost úfiadu vÛãi vefiejnosti

K získání prvenství v kategorii
Otevfieno pfiispûlo pfiedev‰ím schvále-
ní etického kodexu ãleny zastupitel-
stva mûsta. V opaãné kategorii Zavfie-

no, která je udûlována naopak za
blokování informací, byl „ocenûn“ sta-
vební odbor praÏského magistrátu.
Ceny udûluje sdruÏení Otevfiená spo-
leãnost, které bylo zaloÏeno v roce
1998 a zab˘vá se právem obãana na
informace. Cena udûlená na‰im za-
stupitelÛm se propÛjãuje a pofiadate-
lé si vyhrazují právo v pfií‰tích letech
ji mûstu odejmout, pokud ocenûn˘
získá Zavfieno.

K na‰emu dotazu, proã si udûlení
této ceny váÏí, se vyjádfiil jak starosta,
tak i místostarosta Zdenûk Boháã.

„Etick˘ kodex, kter˘ byl pfiijat na

jednání zastupitelstva v srpnu leto‰ní-

ho roku, je první svého druhu v na‰í

republice. Desetiãlenná porota jej vy-

hodnotila jako v˘raz otevfienosti za-

stupitelÛ vãetnû celého mûstského úfia-

du smûrem k obãanské vefiejnosti. Dá

se chápat jako jedna z forem vefiejné

obãanské kontroly v˘konu vefiejné

sluÏby zvolen˘mi zástupci samosprá-

Vefiejnost pochopitelnû chce mít
pfiístup k informacím, protoÏe fiada
rozhodnutí se obãanÛ více ãi ménû
dot˘ká. Vedení radnice si tuto sku-
teãnost uvûdomuje a snaÏí se pfie-
rovské obãany informovat o pfiipra-
vovan˘ch zámûrech vãas. Urãitû je to
rozumná cesta, protoÏe tím se dá
pfiedejít zbyteãnû vyhrocen˘m ná-
sledn˘m jednáním.

„Více neÏ pût tisíc obãanÛ Pfierova

Ïije v jeho místních ãástech. V leto‰-

ním roce radnice spoleãnû s úfiední-

ky zorganizovala setkání s obãany

v‰ech tûchto ãástí. Poprvé pracovní-

ci odboru rozvoje obohatili program

jednání o poãítaãovou prezentaci. Li-

dé mûli pfiíleÏitost se seznámit s his-

torií své obce, s tím, co zde bylo v po-

sledních letech vybudováno a které

akce se plánují. Na v‰ech tûchto jed-

náních se obãané Ïivû zajímali o pfii-

pravované investiãní akce a mluvili

otevfienû o sv˘ch pfiáních, s ãím jsou

spokojeni a co se jim naopak nelíbí,“

sdûlila Ing. Daniela Novotná z kan-
celáfie starosty. 

Pokud nûktefií obãané se domnívají,
Ïe snaha vedení mûsta informovat ob-
ãany není dostateãná, nesou v nûkte-
r˘ch pfiípadech svÛj podíl viny sami.

„Obãané jsou zváni na zasedání za-

stupitelstva, kde mají pfiíleÏitost se vy-

jádfiit k projednávan˘m zámûrÛm.

BohuÏel jejich úãast na tûchto jedná-

ních je malá. Zatímco obãané v pfie-

rovsk˘ch místních ãástech pravidelnû

vyuÏívají pfiíleÏitosti setkat se se zá-

stupci mûsta, obãané ’velkého‘ Pfiero-

va dá se fiíct tato setkání ignorovali.

Preferují totiÏ vefiejná projednávání

konkrétních zámûrÛ, jejichÏ realiza-

ce v˘znamnû ovlivní jejich vnímání

mûsta,“ vysvûtlila Daniela Novotná.
Pravidelnû pfiipravuje tato vefiejná

projednávání pfiedev‰ím odbor rozvo-
je. „V loÀském a leto‰ním roce jsme

zorganizovali zatím ‰est vefiejn˘ch

projednání s obãany. Na jednání ini-

ciovaném plánovan˘mi stavebními

úpravami tfiídy 17. listopadu a jejího

propojení s ulicí Trávník pfii‰lo 55 ob-

ãanÛ. Dal‰ího projednávání, které se

t˘kalo zavedení integrovaného do-

pravního systému v autobusové do-

pravû, se zúãastnilo pouh˘ch 8 obãa-

nÛ. Nejvût‰í ohlas ze strany obãanÛ

mûlo jednání o v˘stavbû ‰kolního

hfii‰tû pfii Základní ‰kole Svisle a pro-

dejny Penny market. Zúãastnilo se

jej okolo 120 obãanÛ. Naopak pfii-

pravované propojení ulic Za ml˘nem

a Kopaniny nevzbudilo zájem Ïádné-

ho z obyvatel mûsta. Dal‰í jednání

s obãany byla pfiipravena k zámûru

fie‰ení dopravy v ulici ·tefánikova,

zde si nenechalo ujít pfiíleÏitost vy-

slovit svÛj názor 40 obãanÛ. Posled-

ní vefiejné projednávání zamûfiené na

pfií‰tí podobu Tyr‰ova mostu se usku-

teãnilo 5. fiíjna a rovnûÏ se setkalo se

znaãn˘m zájmem PfierovanÛ. Pro-

story malého sálu Mûstského domu

v Pfierovû nestaãily zhruba poãtu 67

osob. Jednání, pfiestoÏe se protáhlo

na témûfi tfii hodiny, nemûlo jedno-

znaãn˘ závûr. Úfiedníci proto umoÏ-

ní v‰em obãanÛm mûsta, aby je‰tû

jednou dostali pfiíleÏitost se k nové

podobû Tyr‰ova mostu vyjádfiit. Pfii-

praví anketu, která bude uvefiejnûna

na stránkách prosincového ãísla Pfie-

rovsk˘ch listÛ. V kinû Hvûzda probû-

hla také v˘stava 13 návrhÛ fie‰ení

Tyr‰ova mostu pfiihlá‰en˘ch do ve-

fiejné soutûÏe,“ doplnil Ing. Franti‰ek
Zlámal z odboru rozvoje.

„Pfii zpracování programu regene-

race panelového sídli‰tû v Pfiedmostí

dostali pfiíleÏitost pfiedev‰ím obyva-

telé samotného Pfiedmostí vyslovit

své názory prostfiednictvím dotazní-

ku. Vznikla Obãanská poradní komi-

se a spoleãnû s ní jsme pfiipravili dvû

besedy. Jednání se zúãastnilo v obou

pfiípadech okolo 60 obãanÛ. Tato ko-

mise se za rok své existence se‰la cel-

kem tfiináctkrát a angaÏuje se v ní

15 obãanÛ tohoto nejvût‰ího pfierov-

ského sídli‰tû,“ informoval nás Fran-
ti‰ek Zlámal o dal‰í v˘znamné akci
pofiádané pracovníky odboru rozvoje

pfiedev‰ím pro obãany dotãené loka-
lity. „Odbor rozvoje zorganizoval

v posledních dvou letech také tfii an-

kety. Nejvût‰í z nich byla celomûst-

ská v‰eobecná anketa „Jak dál v Pfie-

rovû, fiekni, obãane!“, které se

zúãastnilo 1789 obãanÛ. Druhá byla

jiÏ zmínûná dotazníková akce mezi

obyvateli panelového sídli‰tû v Pfied-

mostí, na kterou odpovûdûlo 257 oby-

vatel a zatím poslední byla anketa

zamûfiená k rekonstrukci ‰kolního

hfii‰tû Z· Svisle a pfiípadné v˘stavbû

samoobsluhy Penny market, kde by-

lo zaznamenáno celkem 596 odpo-

vûdí. V‰echny tfii ankety vyhodnoco-

vali zku‰ení odborníci. V souãasnosti

budeme pfiipravovat anketu k Tyr‰o-

vu mostu,“ sdûlil Franti‰ek Zlámal
a dodal, Ïe o své ãinnosti pracovníci
odboru rozvoje informují obãany
pravidelnû také v tisku, pfiedev‰ím
v Pfierovsk˘ch listech. „Dokládá to

fiada ãlánkÛ k regeneraci sídli‰tû

Pfiedmostí, o v˘stavbû cyklostezek,

pfiípravû zfiízení domova dÛchodcÛ,

fie‰ení nedostatku parkovacích míst,

moÏnostech v˘stavby rodinn˘ch do-

mÛ, v˘stavbû Penny marketu, v˘-

sledcích soutûÏí, napfiíklad nejlep‰í

fasáda roku, Tyr‰Ûv most i o dal‰ích

aktuálních tématech,“ uzavfiel Fran-
ti‰ek Zlámal.

Eva ·afránková

vy pfii správû vûcí vefiejn˘ch. Jeho ob-

sahem je souhrn názoru na mravnost,

morálku, spoleãenské zvyklosti a nor-

my chování. Je tfieba si uvûdomit, Ïe

to není zákon, takÏe jeho pfiípadné ne-

dodrÏení nelze postihnout právnû. Prá-

vû z tohoto dÛvodu je jeho hodnota

v oblasti morální. Nejedná se o legis-

lativní, n˘brÏ morální normu. Morál-

ku není moÏné upravit zákonem,“

zdÛraznil starosta Jan Valouch.
„UÏ v dobû po komunálních vol-

bách v roce 2002 jsme se snaÏili ana-

lyzovat pfiíãiny malého poãtu voliãÛ

a hledali cesty, jak tuto situaci na-

pravit. K otázce vytvofiení etického

kodexu se uÏ v minulosti vyjadfiova-

la fiada rÛzn˘ch aktivistÛ a my osob-

nû se domníváme, Ïe jeho pfiijetím se

zv˘‰í dÛvûryhodnost komunálních

politikÛ v oãích obãanÛ. Zpracování

tohoto dokumentu pro‰lo dlouh˘m

procesem. Podnût k jeho pfiijetí vze-

‰el od na‰ich zástupcÛ Strany zele-

n˘ch jiÏ v ãervnu a my (ODS) jsme

nepovaÏovali za zbyteãné dosáhnout

jeho oficiálního pfiijetí v‰emi zastu-

piteli mûsta. Chceme se tímto kro-

Starosta Jindfiich Valouch spoleãnû s místostarostou ZdeÀkem Boháãem s cenou
v podobû tabule nesoucí název OTEV¤ENO.

Koncem záfií se vypravili zástupci pfierovské radnice sta-
rosta Jindfiich Valouch a místostarosta Zdenûk Boháã do
Prahy, aby pfievzali cenu udûlenou za otevfienost úfiedníkÛ
v poskytování informací obãanÛm.

Pfierov se stal vítûzem soutûÏe v poskytování informací

kem více pfiiblíÏit zvykÛm bûÏn˘m

v demokratick˘ch státech. Za jeden

z nejv˘znamnûj‰ích bodÛ kodexu po-

vaÏuji to, Ïe zastupitelé se jeho pfiije-

tím zavázali nepfiijímat Ïádné penû-

Ïité ani vûcné dary a své soukromé

zájmy ãestnû podfiizovat vefiejnému

poslání. V pfiípadû hrozícího stfietu

zájmu se musí zastupitel pfii hlaso-

vání na jednání zastupitelstva buì

zdrÏet hlasování nebo se ho vÛbec

neúãastnit. Svého doãasného posta-

vení ãlen zastupitelstva nesmí vyuÏí-

vat k prosazování sv˘ch soukrom˘ch

zájmÛ, k obohacení sebe, sv˘ch blíz-

k˘ch nebo dal‰ích osob. Za dÛleÏité

povaÏujeme i dÛraz na zlep‰ení pfii-

pravenosti zastupitelÛ na zasedání,“

poukázal místostarosta Zdenûk Boháã
na nejv˘znamnûj‰í body kodexu pfii-
jatého pfierovsk˘mi zastupiteli.

·af
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Dne 14. fiíjna 2004
Rada mûsta Pfierova po projednání

❖ uloÏila Odboru rozvoje zaji‰Èovat Program obnovy venkova ve správním ob-
vodu obce s roz‰ífienou pÛsobností Pfierov,

❖ uloÏila Odboru ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy Mûstského úfiadu Pfierov za-
fiadit do návrhu pfiím˘ch podpor v oblasti sportu, kultury, sociálních sluÏeb
a zdravotnictví v roce 2005 tyto subjekty:
1) oblast sportu:
• na provoz sportovi‰È:
- Tûlov˘chovná jednota Pozemní stavby Pfierov-Pfiedmostí,
- Sportovní klub Pfierov, 
- Tûlocviãná jednota Sokol Pfierov,
- Sportovní klub Îeravice, 
- TJ Spartak Pfierov,
- Cyklistick˘ oddíl Miko Cycles Pfierov, 
- BMX Allmont Team Pfierov klub v AâR, 
- Auto klub Pfierov - mûsto v AâR,
• na sportovní ãinnost:
- Pfierovsk˘ volejbalov˘ klub,
- Hockey club MINOR 2000 Pfierov, 
- Fotbalov˘ klub mládeÏe Pfierov, Sokolská 28,
- Tûlocviãná jednota Sokol Pfierov, (oddíl házené),

2) oblast kultury:
• Nadaãní fond Pfierovského jazzového festivalu,
• Divadlo Dostavník Pfierov,
• Tenisov˘ klub Precolor Pfierov,
• Tûlocviãná jednota Sokol Pfierov (loutkové divadlo),

3) oblast sociálních sluÏeb a zdravotnictví:
• Armáda spásy,
• Centrum v˘chovy a vzdûlávání mentálnû postiÏen˘ch,
• âesk˘ ãerven˘ kfiíÏ - oblastní spolek,
• Kappa-Help - obãanské sdruÏení,
• Oblastní charita Pfierov,
• SdruÏení Most k Ïivotu,

• Svaz tûlesnû postiÏen˘ch - místní organizace,
• Nemocnice Pfierov, pfiíspûvková organizace,

❖ jmenovala s úãinností od 14. 10. 2004 ãlenem Komise bezpeãnosti silniãního
provozu paní Mgr. Marii Mifkovou, fieditelku Základní ‰koly Trávník, Pfierov,

❖ jmenovala ãlenem Investiãní komise pana âestmíra Hlavinku.

V˘bûr z usnesení Rady mûsta Pfierova

„Právo volit v Pfierovû má státní

obãan âR, kter˘ alespoÀ druh˘ den

voleb dosáhl vûku 18ti let a je pfii-

hlá‰en k trvalému pobytu v územ-

ním obvodu mûsta Pfierova. Pfie-

káÏkou volebního práva jsou

zákonem omezení osobní svobody

z dÛvodu ochrany zdraví lidu nebo

z dÛvodu v˘konu trestu odnûtí svo-

body, dále zbavení zpÛsobilosti

k právním úkonÛm a v˘kon zá-

kladní ãi náhradní vojenské sluÏby,

vyÏaduje-li to bezpeãnost státu.

Voliãi, ktefií mají adresu trvalé-

ho pobytu v územním obvodu mûs-

ta Pfierova, jsou zapsáni ve stálém

seznamu voliãÛ.

Okrsková volební komise bude

mít k dispozici ve volební dny v˘-

pis z tohoto seznamu, kde budou

zapsáni pouze voliãi s trval˘m po-

bytem v územním obvodu kon-

krétního volebního okrsku. Územ-

ní obvody volebních okrskÛ se od

posledních voleb nezmûnily. Ve

volbách do zastupitelstev krajÛ

zákon neumoÏÀuje volit na voliã-

sk˘ prÛkaz. V praxi to znamená,

Ïe kaÏd˘ voliã mÛÏe volit pouze ve

volebním okrsku, v jehoÏ územ-

ním obvodu je pfiihlá‰en k trvalé-

mu pobytu,“ zdÛraznil Jaroslav
Sláma.

„Voliã obdrÏí nejpozdûji tfii dny

pfied volbami hlasovací lístky. Ne-

dodávají se osobnû, ale staãí je vho-

dit do schránky na dopisy, pfiedat

rodinn˘m pfiíslu‰níkÛm ãi souse-

dÛm. Pro volby do Olomouckého

kraje je zaregistrováno 15 „voleb-

ních stran“. Ve dny voleb si voliã

mÛÏe hlasovací lístky vyÏádat

i u okrskové volební komise,“ sdû-
lil Jaroslav Sláma.

• kaÏd˘ voliã hlasuje osobnû
• voliã po pfiíchodu do volební míst-

nosti prokáÏe svou totoÏnost a stát-
ní obãanství âeské republiky plat-
n˘m obãansk˘m prÛkazem nebo
cestovním pasem âeské republiky

• neprokáÏe-li voliã svou totoÏnost
a státní obãanství âR, nebude mu
hlasování umoÏnûno

• voliã obdrÏí od okrskové volební ko-
mise úfiední obálku (a mÛÏe poÏá-
dat o celou sadu hlasovacích lístkÛ)

• voliã se musí k úpravû hlasovacího
lístku (i pouhému vloÏení do úfied-
ní obálky) odebrat do pfiipravené-
ho prostoru (za zástûnu)

• voliã mÛÏe zejména ze závaÏn˘ch
zdravotních dÛvodÛ poÏádat o to,
aby mohl hlasovat mimo volební
místnost, ov‰em pouze v územním

A jaké budou uplatnûny zásady hlasování?
obvodu volebního okrsku, kde je za-
psán ve v˘pisu ze seznamu voliãÛ

• voliãe, kter˘ není zapsán ve v˘pisu
ze stálého seznamu voliãÛ a kter˘
prokáÏe platn˘m obãansk˘m prÛ-
kazem své právo v daném volebním
okrsku hlasovat, okrsková volební
komise do v˘pisu ze stálého sezna-
mu dopí‰e a hlasování mu umoÏní

• voliã mÛÏe na hlasovacím lístku za-
krouÏkováním pofiadového ãísla
nejv˘‰e u 4 kandidátÛ uveden˘ch na
témÏe hlasovacím lístku vyznaãit,
kterému z kandidátÛ dává pfiednost

• do úfiední obálky mÛÏe vloÏit pou-
ze 1 hlasovací lístek, vloÏí-li do
úfiední obálky více hlasovacích líst-
kÛ, tfieba i téÏe „volební strany“,
svÛj hlas promarnil (hlas voliãe je
neplatn˘)

Poznámka:
Voliã, kter˘ pfii uplatnûní svého volebního práva zjistí, Ïe nemá platn˘

obãansk˘ prÛkaz a není zapsán ve v˘pisu ze seznamu voliãÛ, si mÛÏe i ve
volební dny vyfiídit obãansk˘ prÛkaz na odboru správním, nám. T. G. Ma-
saryka 16, I. poschodí. Obãansk˘ prÛkaz bude vydáván na poãkání s plat-
ností 1 rok a nebude obsahovat strojovû ãitelné údaje. Voliãi, kter˘ bude ve
v˘pisu ze seznamu voliãÛ zapsán a nemá platn˘ obãansk˘ prÛkaz, staãí
k uplatnûní volebního práva platn˘ cestovní pas âR. Dal‰í informace jsou
k dispozici na webov˘ch stránkách mûsta Pfierova - http://www.mu-pre-
rov.cz/index.php?cat=328.

V Pfierovû se nekonají volby do Senátu Parlamentu âeské republiky.

Volby do zastupitelstev krajÛ se konají v pátek 5. a v so-
botu 6. listopadu. V pátek se mÛÏete dostavit do volebních
místností v dobû od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14
hodin. Vyãerpávající informace k volbám nám poskytl Jaro-
slav Sláma ze správního odboru.

Opût pÛjdeme k volbám

foto Jan âep

âlenové komise pro obãanské záleÏitosti pfiipravili letos jiÏ tfietí setkání
pûtasedmdesátilet˘ch obãanÛ s pfiedstaviteli mûsta. Uskuteãnilo se 22. zá-
fií ve velkém sále Mûstského domu. ProtoÏe se jedná o velmi poãetné roã-
níky, byli pozváni ti jubilanti, ktefií se narodili v mûsících záfií aÏ prosinec.
Pfiedchozí setkání se konala ve dnech 24. bfiezna a 9. ãervna.

Slavnostní atmosféru zpestfiili sv˘m vystoupením Ïáci M· a Z· Matefií-
dou‰ka z Pfiedmostí. Hudebníci ze skupiny MINI zahráli jubilantÛm nejen
k poslechu, ale i k tanci. Dárkové balíãky pfiedali jubilantÛm starosta J. Va-
louch, místostarostka E. Grambliãková, místostarostové Z. Boháã, M. Ku-
ãera a J. Lajtoch.

JiÏ tfietí setkání pûtasedmdesátníkÛ 
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V minulém ãísle Pfierovsk˘ch listÛ byly uvedeny neúplné a ne-
pfiesné informace ohlednû povinného vybavení kola, za které se
pracovníci komise BESIP omlouvají.

Je‰tû jednou k v˘bavû jízdních kol

Z povinného vybavení kola byly vy-
pu‰tûny zvonek, úãinné blatníky
a kryt fietûzu. Na ãlánek reagovali
nûktefií ãtenáfii, zejména cyklisté, kte-
fií vûnují tomuto sportovnímu koníã-
ku hodnû svého volného ãasu a po-
chopitelnû i lidé dojíÏdûjící do
zamûstnání, kter˘m nejãastûji hrozí
pfii pfiípadné kontrole sankce. Z to-
hoto dÛvodÛ se pracovníci komise
BESIP rozhodli poskytnout ãtená-

fiÛm vyãerpávající informace citací vy-
bran˘ch ustanovení, které se t˘kají
povinného vybavení jízdních kol.

Povinné vybavení jízdního kola:
• dvû na sobû nezávislé úãinné brzdy

s odstupÀovateln˘m ovládáním brz-
dového úãinku

• volné konce trubek fiídítek musí b˘t
spolehlivû zaslepeny

• zakonãení ovládacích páãek brzd
a volné konce fiídítek musí mít hra-
ny buì obaleny materiálem pohl-
cujícím energii nebo hrany o polo-
mûru zakfiivení 3,2 mm

• matice nábojÛ kol, pokud nejsou
kfiídlové, rychloupínací nebo v kom-
binaci s krytkou konce náboje, mu-
sí b˘t uzavfiené

• zadní odrazka ãervené barvy, mÛÏe
b˘t kombinovaná se zadní svítilnou

• pfiední odrazka bílé barvy, tato od-
razka mÛÏe b˘t nahrazena odrazo-
v˘mi materiály obdobn˘ch vlast-
ností

• pfiední i zadní odrazky nahrazené
odrazov˘mi materiály obdobn˘ch
vlastností mohou b˘t umístûny na
odûvu nebo obuvi cyklisty

„Mezi nejdÛleÏitûj‰í prvky bez-

peãnosti cyklistÛ patfií v˘bava, kte-

rá umoÏní dobrou viditelnost cyk-

listÛ v silniãním provozu. K dis-

pozici jsou nové cenovû dostupné

typy. Mezi nû patfií pfiedev‰ím kva-
litní pfiední osvûtlení. Nejspolehli-

vûj‰ím zdrojem svûtla jsou pfiední

svítilny na baterie s kryptonov˘mi,

xenonov˘mi nebo halogenov˘mi

Ïárovkami, stále ãastûji se pouÏíva-

jí svítilny s LED diodami, které ma-

jí vysokou svítivost a malou spotfie-

bu. Navíc umoÏÀují reÏim blikání,

kter˘ je v mûstském provozu je‰tû

bezpeãnûj‰í pro viditelnost cyklisty.

Umístûní pfiedních svítilen je nej-

lep‰í na fiídítkách, bohuÏel, cyklistÛ

s baterkou v ruce jezdí stále mnoho.

Ceny svítilen jsou od 130 do 500 ko-

run,“ popsal Ale‰ Procházka moÏ-
nosti osvûtlení cyklisty zepfiedu.

„Z kvalitních zadních svûtel bych

doporuãil svûtlo s ãerven˘mi LED

diodami na baterie, umoÏÀuje i re-

Ïim blikání. DÛleÏité je uchycení

blikaãky, nejlépe na sedlovce. Po-

kud ji zastiÀuje ko‰ nebo nosiã, po-

tom je moÏné uchycení na ko‰ ne-

bo levou zadní vidlici, popfiípadû na

batoh cyklisty tak, aby blikaãka sví-

tila dozadu, nikoliv do zemû. Umís-

tûní blikaãek na rukáv je nevhodné,

protoÏe vût‰inou cyklista svítí do

strany a není vidût. Umístûní na ru-

káv je vhodné pro osvûtlení chodcÛ

na silnici,“ upozorÀuje Ale‰ Pro-
cházka a dodává, Ïe ceny tûchto bli-
kaãek se pohybují od 100 do 250 ko-
run.

„Rád bych upozornil cyklisty na

pouÏití kvalitních reflexních mate-
riálÛ. Kromû odrazek se pouÏívají

stále ãastûji reflexní samolepky, kte-

ré se lepí na rám kola. Je to v˘hod-

né zvlá‰tû u sportovnû vytíÏen˘ch

kol, u kter˘ch není problém ’ukle-

pat‘ odrazky z v˘pletu kola. Reflex-

ní samolepky jsou cenovû dostupné.

Arch ‰esti samolepek stojí pouze

tfiicet korun a nemusí naru‰it vzhled

• odrazky oranÏové barvy (auto-
ÏluÈ) na obou stranách ‰lapátek,
tyto odrazky mohou b˘t nahraze-
ny svûtlo odráÏejícími materiály
umístûn˘mi na obuvi nebo v je-
jich blízkosti

• na paprscích pfiedního a zadního
kola nebo obou kol nejménû jednu
boãní odrazku oranÏové barvy na
kaÏdé stranû kola, odrazky mohou
b˘t nahrazeny odrazov˘mi materi-
ály na bocích kola nebo na bocích
plá‰ÈÛ pneumatik nebo na koncích
blatníkÛ nebo boãních ãástech odû-
vu cyklisty

Jízdní kolo pro jízdu za sníÏené vi-
ditelnosti musí b˘t vybaveno ná-
sledujícími zafiízeními pro svûtel-
nou signalizaci a osvûtlení:
• svûtlometem svítícím dopfiedu bí-

l˘m svûtlem svítícím maximálnû
20 metrÛ dopfiedu,

• je-li vozovka dostateãnû a souvisle
osvûtlena, mÛÏe b˘t svûtlomet na-
hrazen svítilnou bílé barvy s pfieru-
‰ovan˘m svûtlem

• zadní svítilnou ãervené barvy, mÛ-
Ïe b˘t nahrazena svítilnou s pfieru-
‰ovan˘m svûtlem ãervené barvy

• zdroj elektrické energie musí zaru-
ãit odbûr po dobu nejménû 1,5 ho-
din bez pfieru‰ení

Pneumatiky a ráfky nesmí vykazo-
vat trhliny, praskliny a jiné zjevné de-
formace, které by zjevnû naru‰ovaly
bezpeãnost jízdy.

Jízdní kola uvádûná na trh po
1. 1. 2003 musí mít na rámu trvale vy-
znaãeno dobfie ãitelné v˘robní ãíslo.

Jízdní kola uvádûná na trh po
1. 1. 2003, pokud nejsou vybavena
pro jízdu za sníÏené viditelnosti, mu-
sí mít uvedeno v návodu k obsluze, Ïe

nejsou zpÛsobilá k silniãnímu provo-
zu za sníÏené viditelnosti.

Jízdní kolo mÛÏe b˘t dovybaveno
pomocn˘m motorkem.

Za jízdní kola se povaÏují tfiíkolky
i vícekolky, vícesedadlová jízní kola
a kolobûÏky.

Parametry upfiesÀující velikosti
a umístûní jsou uvedeny ve znûní vy-
hlá‰ky Ministerstva dopravy a spojÛ
ã. 341/2002 Sb., pfiíloha ã. 13. V nové
vyhlá‰ce jsou z povinné v˘bavy jízd-
ního kola vypu‰tûny zvonek, úãinné
blatníky a kryt fietûzu.

Jak se má chovat cyklista jako
rovnocenn˘ úãastník silniãního
provozu?
(Jízda na jízdním kole - vybraná usta-

novení § 57 zákona ã. 361/2000 Sb.)

• Je-li zfiízen jízdní pruh pro cyklis-
ty, stezka pro cyklisty nebo je-li na
kfiiÏovatce s fiízen˘m provozem zfií-
zen pruh pro cyklisty, je cyklista
povinen jich uÏít.

• Na vozovce se na jízdním kole jezdí
pfii pravém okraji vozovky, nejsou-
-li tím ohroÏováni ani omezováni
chodci, smí se jet po pravé krajnici.

• Cyklisté smûjí jet jen jednotlivû za
sebou.

• Pohybují-li se pomalu nebo stojí-li
vozidla za sebou pfii pravém okraji

vozovky, mÛÏe cyklista jedoucí
stejn˘m smûrem tato vozidla pfied-
jíÏdût nebo objíÏdût z pravé strany
po pravém okraji vozovky nebo
krajnici, pokud je vpravo od vozidel
dostatek místa, pfiitom je povinen
dbát zv˘‰ené opatrnosti.

• Je-li zfiízena stezka pro chodce
a cyklisty, na které je oddûlen pruh
pro chodce a cyklisty, je cyklista po-
vinen uÏít pouze pruh vyznaãen˘
pro cyklisty. Pruh pro chodce mÛ-
Ïe cyklista uÏít pfii objíÏdûní, pfied-
jíÏdûní, otáãení, odboãování a vjíÏ-
dûní na stezku, pfiitom nesmí
ohrozit chodce.

• Cyklista nesmí jet bez drÏení fiídí-
tek, drÏet se jiného vozidla, vést za
jízdy druhé jízdní kolo, ruãní vozík,
psa nebo jiné zvífie a vozit pfiedmû-
ty, které by znesnadÀovaly fiízení
jízdního kola nebo ohroÏovaly jiné
úãastníky provozu na pozemních
komunikacích.

• Pfii jízdû musí mít cyklista nohy na
‰lapadlech.

• Za urãit˘ch podmínek lze k jízdní-
mu kolu pfiipojit pfiívûs.

• Svûtelné signály platí i pro cyklisty.
• Cyklista za jízdy na jízdním kole

nesmí b˘t pod vlivem alkoholu
a nesmí koufiit.

• Na jízdním kole nesmûjí jezdit
2 osoby.

• Cyklista za jízdy na jízdním kole
má stejné povinnosti jako fiidiã mo-
torového vozidla. 80 % v‰ech úra-
zÛ na kole postihne hlavu a ze
v‰ech úrazÛ na kole 40 % má za ná-
sledek tûÏké ublíÏení na zdraví - fií-
ká statistika.

ilustraãní foto

Jedním z prvních, ktefií reagovali na ãlánek o v˘bavû jízdních
kol v minulém ãísle, byl ãtenáfi Ale‰ Procházka z cyklistické pro-
dejny ·ela sport, kter˘ by rád seznámil cyklisty se souãasn˘mi
pomûrnû pestr˘mi moÏnostmi, jak neb˘t na silnici pfiehlédnut:

pokraãování na stranû 5
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Mûsto Pfierov vyhla‰uje v˘bûrová fiízení
Pfiedmût v˘bûrového fiízení:

Úplatn˘ pfievod objektu bydlení ã.p. 308 na po-
zemku p.ã. 2402 zast. pl. vãetnû pfiíslu‰enství k hlav-
ní budovû, pfiíslu‰ného k ãásti obce Pfierov I - Mûs-
to (b˘valá porodnice) a ãásti pozemku p.ã. 2402 zast.
plocha o v˘mûfie 2227 m2, v‰e v k.ú. Pfierov.

Dle Územního plánu sídelního útvaru Pfierov je
objekt závaznû vymezen pro stavby obãanské vyba-
venosti. O zmûnû územního plánu rozhoduje v sou-
ladu s ustanoveními zákona ã. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zfiízení) a zákona ã. 50/1976 Sb.,
o územním plánování a stavebním fiádu (stavební
zákon), Zastupitelstvo mûsta Pfierova.
Prohlídka nemovitosti: 21. fiíjna 2004 v 10 hodin,
na místû samém
Uzávûrka podání pfiihlá‰ek - nabídek: 4. listopadu
2004 do 11 hodin

Pfiihlá‰ka musí b˘t viditelnû oznaãena - „V˘bû-

rové fiízení (b˘valá porodnice)“, jinak nebude do v˘-

bûrového fiízení zafiazena.

Pfiedmût v˘bûrového fiízení:
Úplatn˘ pfievod ãástí pozemku p.ã. 30/7 ost. pl.,

nyní novû oznaãen˘ch dle geometrického plánu
ã. 485-19/2004 jako pozemky p.ã. 30/36 ost. pl.
o v˘mûfie 18 m2 a p.ã. 30/37 ost. pl. o v˘mûfie 18 m2

v‰e v k.ú. Pfiedmostí.
Uzávûrka podání pfiihlá‰ek - nabídek: 15. listopadu
2004, do 11 hodin.
Vyhla‰ovaná cena: min. 4.140 Kã/pozemek

Pfiihlá‰ka musí b˘t viditelnû oznaãena - „V˘bû-

rové fiízení (pozemky pro garáÏe)“, jinak nebude do

v˘bûrového fiízení zafiazena.

Spoleãné informace:
Úãastnick˘ poplatek: 2.000 Kã
Jeho úhrada mÛÏe b˘t provedena v pokladnû MûÚ
Pfierov (Bratrská 34, nám. T. G. Masaryka 16, Sme-
tanova 7), bezhotovostním pfievodem na úãet Mûs-
ta Pfierova ã. 19-1884482379/0800, variabilní sym-
bol 2329 0750 03 nebo po‰tovní poukázkou.
BliÏ‰í informace, Pravidla:
Mûstsk˘ úfiad Pfierov, Odbor právní, Bratrská 34, 751
52 Pfierov - Ing. Jifiina Va‰kov˘ch, tel. 581 268 123,
e-mail: jirina.vaskovych@mu-prerov.cz, 1. patro,
kanceláfi ã. 27 a www.mu-prerov.cz, sekce elektro-
nická v˘vûska, podsekce „V˘bûrová fiízení na pfievod
nemovitostí Mûsta Pfierova“.

❶ ❷

➤

kola, protoÏe se vyrábûjí i v tmavû

modré, ‰edé nebo ãerné barvû. Nû-

které plá‰tû mají po celém obvodu

reflexní plochu. Moderní ná‰lapné

pedály neumoÏÀují montáÏ odra-

zek, nahradit je lze reflexní plochou

na patû cyklistick˘ch treter nebo ji-

né sportovní obuvi. Alternativou

jsou i reflexní naÏehlovací znaãky

nebo reflexní pásky na such˘ zip

s moÏností obepnutí kotníku nebo

rukávu. V‰eobecnû se doporuãuje

pouÏívat odûv s reflexními prvky.

Zejména v po‰mourném poãasí jsou

ideální vûtrovky nebo plá‰tûnky ve

Ïlut˘ch, ãerven˘ch nebo oranÏo-

v˘ch barvách, protoÏe cyklista se

pfii osvûtlení automobilem ’rozsví-

tí‘,“ vysvûtlil Ale‰ Procházka.
„Vzhledem k faktu, Ïe jezdím ce-

loroãnû na kole, ale také autem na-

jezdím 30.000 kilometrÛ roãnû, do-

poruãuji pfii nedodrÏování osvûtlení

cyklistÛ mimo obec nejtvrd‰í re-

presi, protoÏe pfii vzájemném mí-

jení aut nemají fiidiãi ‰anci vidût

neosvûtlenou postavu chodce ãi

cyklisty,“ vysvûtlil Ale‰ Procházka
tentokrát pohledem fiidiãe svÛj po-
Ïadavek na pfiísn˘ postih v‰ech ne-
osvûtlen˘ch cyklistÛ.

·af

INZERCE

pokraãování ze strany 4

Pfierovské listy na internetu
www.mu-prerov.cz
kategorie Pfierovské listy
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Za pfiíjemnû teplého babího léta
zaznûly ve ãtvrtek 7. fiíjna odpoled-
ne první tóny leto‰ního, jiÏ
XXI. roãníku âeskoslovenského
jazzového festivalu, na venkovním
pódiu na námûstí pfied Mûstsk˘m
domem. O to radostnûj‰í bylo, Ïe se
tak stalo díky dvûma generaãnû
mlad˘m hudebním seskupením,
prostûjovsk˘m Music Junior Jazz II.

a pfierovsk˘m souborem Sagitta-
rius.

Koncert prvního veãera, uÏ ve
velkém sále Mûstského domu, za-
hájil o víc jak generací star‰í sou-
bor Jazz Sanatorium LH a Jana
Koubková, která se tak po nûkolika
letech vrátila na pfierovské jevi‰tû.
NedoÏité 75. narozeniny jazzového
nad‰ence, kontrabasisty, skladatele
a organizátora Luìka Hulana pfii-
pomnûli posluchaãÛm jeho tehdej-
‰í, v tomto seskupení hrající part-
nefii, patfiící stále k pfiedním
jazzov˘m hráãÛm s bohatou hu-
dební invencí. Po nich se prezento-
vali sloven‰tí jazzoví hudebníci
mladé generace s v˘razn˘m tenor
saxofonistou Milo Suchomelem
a hostující americkou zpûvaãkou,
aby závûr veãera naplnil snad nej-
muzikálnûj‰í projekt leto‰ního fes-
tivalu. Zpûvák, textafi, cestovatel
a fotograf váÏek Dan Bárta, ãtyfiná-
sobn˘ drÏitel ocenûní „Zpûvák ro-
ku“ Akademie populární hudby,
zpívající Jidá‰ v muzikálu Jesus
Christ Superstar a v roli Che v mu-
zikálu Evita, po deset let zrál a hle-

Bandu Matú‰a Jakabãica, kter˘ na
v˘zvu fieditele festivalu Rudolfa Ne-
ulse sestavil orchestr sloÏen˘ z ães-
k˘ch a slovensk˘ch prvotfiídních

hudebníkÛ. Lze jen
litovat, Ïe koncert
byl premiérou, ale
zároveÀ jeho derni-
érou, ale jeho v˘kon
potû‰il v‰echny mi-
lovníky velkokape-
lového soundu. Ji-
n˘m ojedinûl˘m
hudebním záÏitkem
byl tfietí den festiva-
lu úvodní koncert
stále se usmívající-
ho Antonína Gon-
dolána, kontraba-
sisty, scat-zpûváka,
skladatele a kapelní-
ka. Bûhem své bo-
haté kariéry pro‰el
mnoha v˘znaãn˘mi
hudebními skupina-
mi, vãetnû památ-
ného zájezdu do Las
Vegas. Spolu s ním
se pfiedstavili mladí
renomovaní jazzoví
sólisté a atraktivní
zpûvaãka Vûra Gon-
dolánová. Kuriozní
hudební produkcí

dal, neÏ pfii‰el projekt s kapelou Illu-
stratosphere. Byl to koncert pln˘
poezie, lehkosti, kfiehkého muzicí-
rování i jazzov˘ch emocí, právem
ocenûn˘ i pfierovsk˘mi posluchaãi.
Snaha organizátorÛ druhého dne
poskytnout pfierovskému publiku
v odpoledních hodinách co nejvíce
hudebních záÏitkÛ nebyla právû
‰Èastn˘m rozhodnutím. Hluãná re-

produkce na námûstí nepfiíznivû
ovlivnila poslech ve stejn˘ ãas
uskuteãnûného koncertu duchovní
hudby v kostele sv. Vavfiince, kde
v interpretaci dobfie ladícího Mora-
via Big Bandu ze Zábfiehu s pûvec-
k˘m sborem Schola zaznûla jazzo-
vá m‰e Jaromíra Hniliãky „Missa
Jazz“, skladby, která vznikla v ‰ede-
sát˘ch letech na objednávku zápa-
donûmecké spoleãnosti a od té do-
by u nás byla prakticky aÏ do
roku 1989 na indexu.

Zcela ojedinûl˘m se v‰ak veãer
stal projekt âeskoslovenského Big

byla Gondolánova „dvojsóla“ na
kontrabas se ãlenem jeho skupiny
Josefem Feãou na basovou kytaru.

Dramaturgové festivalu pfiispûli
do programu je‰tû jednou kuriozi-
tou. Na závûr festivalu totiÏ zaznû-
ly souãasnû dvoje Hammond var-
hany, k nimÏ zasedly hudebnû si
velmi rozumûjící dvû dámy, Barba-
ra Dennerlein z Mnichova a Rhoda
Scott z USA, která vystupovala
v Pfierovû poprvé pfied sedmi lety. AÈ
uÏ v sólov˘ch vystoupeních, nebo
spoluhrající, potvrdily, Ïe jsou
pfiedstavitelkami nové generace jaz-

zov˘ch hudebníkÛ, fantastick˘mi
virtuoskami a brilantními inter-
pretkami novátorsk˘ch stylÛ, od-
halující zcela nové dimenze Ham-
mondov˘ch varhan. Zkrátka hu-
dební záÏitek.

Leto‰ní festival ukázal nástup no-
vé generace a to nejenom na jevi‰ti,
ale také v hledi‰ti. Hodnû mlad˘ch
posluchaãÛ si bezpochyby, jak bylo
podle ohlasu zfiejmé, libovalo pfii
koncertech dal‰ích hudebních for-
mací, které se letos v Pfierovû pfied-
stavily, aÈ uÏ to byla skupina ·avle
meãe s fúzí jazzu a rocku, meziná-
rodnû znám˘ hvûzdn˘ kytarista a ob-
rovsk˘ showman (za kaÏdou cenu?)
Hiram Bullock s baskytaristou a bu-
beníkem nebo kapela francouzského
bubeníka Manu Katché, zaloÏená na
kombinaci elektroniky a Ïivého hra-
ní, zahrnující rÛzné hudební styly od
rocku po jazz.

Mû‰Èák ale není Sazka Aréna ãi
sportovní hala a jinak vysoce tech-
nicky vybavení hudebníci (a také
zvukoví technici) nepfiizpÛsobili
agresivní sílu pfiednesu hudby - dy-
namiku - velikosti tohoto krásného
a v Pfierovû jediného sálu. Doufej-
me, Ïe pfii pfií‰tích festivalech ne-
budou v dÛsledku toho opadávat
sádrové ‰tuky. Interiéru Mû‰Èáku by
bylo ‰koda.

XXI. roãník âeskoslovenského jazzového festivalu skon-
ãil. Pfies poãáteãní problémy, které se pochopitelnû, jak ji-
nak, toãily kolem jeho financování, rozhodnû své vûrné pfiíz-
nivce, ale i ty, ktefií si pfii‰li poslechnout jazz do velkého sálu
Mûstského domu poprvé, nezklamal.

Své postfiehy z leto‰ního jazzového festivalu shrnuje v re-
cenzi pro ãtenáfie dr. Vladimír âech, kter˘ stál u zrodu uÏ
prvních roãníkÛ jazzov˘ch festivalÛ.

Mladého publika na koncertech jazzového festivalu pfiib˘vá

Dan Bárta & Illustratoshpere foto Jan âep

Antonín Gondolán foto Jan âep

Manu Katché foto Jan âep
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Co vás pfiivedlo ke studiu dûjepisu
a latiny?

Dûjepis jsem zaãal objevovat aÏ bû-
hem sv˘ch gymnaziálních studií, te-
dy aÏ po druhé svûtové válce. Za nû-
mecké okupace se totiÏ dûjepis
nevyuãoval. A co mû k nûmu pfiived-
lo? Na‰e historie se vysvûtlovala dvo-
jím zpÛsobem. Jednak podle hlediska
konfesijního, coÏ znamená, Ïe my ka-
tolíci jsme vykládali na‰i národní mi-
nulost zpÛsobem, kter˘ odpovídal na-
‰í vífie, a nekatolíci zase podle své víry.
A protoÏe v národû stále pfievládalo
Masarykovo pojetí ãeské historie, tak
mne zajímalo spí‰e to druhé hledisko
- konfesijní. Maturoval jsem v roce
1950 a poté se pfiihlásil na Filozofic-
kou fakultu UP v Olomouci, kde mû
pfii pfiijímacích zkou‰kách pfiemluvi-
li k tomu, abych dûjepis studoval ve
spojení s latinou.
Kam jste smûfioval po ukonãení stu-
dia na univerzitû? 

Po ukonãení vysoké ‰koly v lednu
roku 1955 jsem dostal umístûnku do
Vala‰sk˘ch Klobouk. Tu jsem ale po-
stoupil kolegovi, neboÈ jsem mûl
moÏnost nastoupit jako odborn˘ pra-
covník do tehdej‰ího krajského mu-
zea v Gottwaldovû. V muzeu jsem
pracoval tfii a pÛl roku. Sídlili jsme
tehdy v atraktivních objektech, nej-
dfiíve na malenovickém hradû, po-
zdûji na zámku v Le‰né. Práce mne
velice bavila. Av‰ak v roce 1958 pfii‰ly
provûrky, na jejichÏ základû jsem za-
ãal mít potíÏe politického a hlavnû
náboÏenského rázu. Nakonec mne
kvÛli náboÏensk˘m aktivitám vy‰et-
fiovala StB. Poté jsem byl v ãervenci
roku 1958 na hodinu propu‰tûn ze
zamûstnání pro údajnou ztrátu dÛvû-
ry pracujícího lidu. Ocitl jsem se bez
místa a bylo mi jasné, Ïe se mohu na-
dále uplatnit jen v dûlnické profesi.
Najít práci pro mne nebylo vÛbec jed-
noduché. Obe‰el jsem asi dvacet zlín-
sk˘ch podnikÛ, ale pro mnohé jsem
mûl pfiíli‰ vysokou kvalifikaci, pro ji-
né zase Ïádnou, a tak jsem nakonec
skonãil jako pomocn˘ dûlník v cihel-
nû v Malenovicích.
A jak jste se dostal do Pfierova?

Byla to shoda okolností. V Pfierovû
se v roce 1962 uvolnilo místo okres-
ního archiváfie po Arno‰tovi Pausovi,
kter˘ se chystal do dÛchodu. Upozor-
nili mû na to moji kolegové. Moje
první reakce, vzhledem k mé minu-
losti, byla zamítavá. Myslel jsem, Ïe
nemá smysl se na místo hlásit. Kole-
gové ale pfiijeli za mnou a pfiesvûdãi-
li mû, abych to nevzdal a Ïádost

o místo si podal. Dostal jsem kladnou
odpovûì s tím, Ïe musím dodat je‰tû
posudky. V roce 1960 do‰lo totiÏ k ad-
ministrativní reorganizaci. Byly zru-
‰eny kraje a místo toho zfiízeny velké
kraje Jihomoravsk˘ a Severomorav-
sk˘. A protoÏe
jsem byl pÛvodnû
krajsk˘m pracov-
níkem, mûly b˘t
moje materiály
z Gottwaldova
pfievezeny do Br-
na. Bûhem tûch-
to pfiesunÛ se ale
ztratily. Vyplnil
jsem tedy novû
dotazník a uvedl
osoby, které
mohly mé infor-
mace potvrdit.
Na základû jejich
kladn˘ch posud-
kÛ mû v lednu
roku 1963 do pfierovského archivu
pfiijali. O Pfierovû jsem toho tenkrát
moc nevûdûl. Mnohem více jsem se
totiÏ zajímal o své rodné mûsto Zlín.
Ve funkci fieditele SOkA v Pfierovû
jste na pfielomu 60. a 70. let získal
pro archiv nové prostory. MÛÏete na
toto období zavzpomínat?

V roce 1965 do‰lo ke zmûnám, kte-
ré vedly k automatickému jmenová-

ní okresních archiváfiÛ fiediteli. Od
zaãátku svého pÛsobení v Pfierovû
jsem se snaÏil získat pro archiv nové,
vût‰í a více vyhovující prostory. Ar-
chiv sídlil v mal˘ch a velmi vlhk˘ch
místnostech na Horním nám. ã. 10.
KdyÏ na konci 60. let zemfiela maji-
telka domu na Horním nám. ã. 7.
a ukázalo se, Ïe její potomci by byli
ochotni dÛm prodat, inicioval jsem
jeho koupi. K té do‰lo nûkdy v letech
1968-1969. KdyÏ se poté podafiilo se-
hnat prostfiedky i kapacitu, to zna-
mená podnik, kter˘ dÛm opraví, coÏ
bylo tehdy velmi obtíÏné, byla budo-

va bûhem jednoho roku renovována.
Jste autorem fiady publikací, va‰e
bibliografie je velmi rozsáhlá, co sám
povaÏujete ze své tvorby za stûÏejní?

Pfiedev‰ím jsou to práce, které
jsem napsal o Pfierovu. Z archivních
pomÛcek, které slouÏí badatelÛm, si
nejvíce cením zpracování inventáfie
ONV Pfierov a katalogu k prezidiálním
spisÛm 1877-1948. Hodnû námahy si

také vyÏádalo zpracování Archivu
mûsta Tovaãova a Kojetína. Z rozsáh-
lej‰ích prací povaÏuji za stûÏejní zpra-
cování hospodáfisk˘ch a sociálních
dûjin Pfierova v letech 1650-1781, kte-
ré bylo publikováno ve druhém díle
Dûjin Pfierova. Dále bych uvedl Pfiís-
pûvky k dûjinám poÏární ochrany
okresu Pfierov nebo napfiíklad Dûjiny
Slaviãína a Spytihnûv, dûjiny obce.
Napsal jsem také mnoho dílãích stu-
dií, které byly oti‰tûny v celé fiadû
sborníkÛ.
V souãasné dobû pÛsobíte na teolo-
gické fakultû UP v Olomouci. MÛÏe-
te nûco více fiíci o své pedagogické
ãinnosti?

Po listopadové revoluci v roce
1989 do‰lo k obnovení Teologické fa-
kulty na Univerzitû Palackého v Olo-
mouci. Vedení nové fakulty se na
mne obrátilo s tím, zda bych nebyl
ochoten u nich uãit studenty latinu.
Uãení mû vÏdy velmi lákalo, proto
jsem vyuÏil této nabídky a od fiíjna
roku 1990 jsem zaãal uãit na polo-
viãní úvazek a od roku 1993 jiÏ na ce-
l˘. Nejdfiíve jsem uãil jen latinu a od
roku 1993 aÏ dosud pfiedná‰ím cír-
kevní dûjiny.
Jak jste vnímal udûlení Ceny mûsta
Pfierova?

Velmi mû to pfiekvapilo. A proã?
KdyÏ ãlovûk odejde ze svého pÛsobi‰-
tû, stává se málokdy, aby si na nûj po
letech nûkdo vzpomenul. V mém pfií-
padû po deseti letech. A nejen vzpo-
menul, ale dokonce i ocenil to, co
jsem bûhem svého pÛsobení v Pfiero-
vû vykonal. Velmi si váÏím tûch, kte-
fií mne na Cenu mûsta Pfierova na-
vrhli.

·árka Krákorová-PajÛrková

Doc. PhDr. Vojtûch Cekota, zlínsk˘ rodák, historik, peda-
gog, dlouholet˘ fieditel Státního okresního archivu v Pfiero-
vû, je známou osobností. Bûhem svého pÛsobení v na‰em
mûstû se neobyãejnû zaslouÏil o propagaci jeho minulosti.
Díky této ãinnosti získal v loÀském roce Cenu mûsta Pfie-
rova. PoloÏili jsme mu nûkolik otázek.

Doc. PhDr. Vojtûch Cekota: Na tfiicet let práce v archivu vzpomínám rád

PhDr. Vojtûch Cekota pfii pfiebírání ceny foto Jan âep

Po krátké nemoci
zemfiel 21. záfií
2004 ve vûku 89
let Vojtûch Skle-
náfi, v˘znamn˘
pfiedstavitel pfie-
rovského knihtis-
ku, po olomouc-

kém Adolfu Vodáãkovi poslední elitní
osobnost tiskafiského umûní na stfied-
ní Moravû.

Zesnul˘ se narodil 17. srpna 1915
v Kojetínû. Zde se také v letech 1930
aÏ 1934 vyuãil sazeãem a krátce pak
pracoval v Kubíãkovû knihtiskárnû.
Základní vojenskou sluÏbu vykonal
v letech 1935-37. Pak dva roky praco-
val v kojetínském radiozávodû Jana
Bastla a od 9. ledna 1940 byl ‰est ro-
kÛ zamûstnán v pfierovské Optiko-
technû.

Aã je‰tû nepracoval v nûkteré ze
zdej‰ích tiskáren, úzce spolupracoval
s místní odboãkou Typografie, nav‰tû-
voval její kurzy a pfiedná‰ky. U pfiíle-

Ïitosti 500. v˘roãí vynálezu knihtisku
Janem Gutenbergem aktivnû se podí-
lel ve v˘stavním v˘boru. V˘stava sa-
motná pak probûhla v prostorách pfie-
rovského zámku. Neménû pfiiãinliv˘
byl i pfii oslavách 400. v˘roãí naroze-
ní Daniela Adama z Veleslavína
a 50. v˘roãí odborného ãasopisu Ty-
pografie. V˘stava se uskuteãnila od
fiíjna 1947 v pfierovské Ïidovské syna-
goze. K tomuto jubileu byl vydán
sborník Dar nejvzácnûj‰í, kter˘ vy‰el
ve zdej‰í tiskárnû bratfií Barto‰ov˘ch.
To bylo v dobû, kdy jiÏ Vojtûch Skle-
náfi rok pracoval jako ruãní sazeã
v knihtiskárnû Jaroslava Strojila. V le-
tech 1953-1963 zastával nároãnou
práci korektora a od 1. ãervence 1963
do 31. prosince 1975 pak zodpovûd-
nou funkci veducího závodu.

V prÛbûhu pfierovského pobytu se
Vojtûch Sklenáfi aktivnû úãastnil kul-
turního dûní ve mûstû. Zpíval ve zdej-
‰ím Pfierubu, podílel se na obnovû mu-
zea a do pozdního vûku vypomáhal pfii

vydávání nejrÛznûj‰ích publikací míst-
ního muzea i archivu. Do konce Ïivota
ãinorodû pracoval v Klubu filatelistÛ.

Pfied dvûma lety vy‰la v druhém dí-
le knihy Povídání o mûstû devítist-
ránková zasvûcená Sklenáfiova studie
O vzniku a v˘voji tiskáren v Pfierovû,
ve které vyzvedl v˘znam Pfierova
v tomto prÛmyslovém odvûtví, které-
ho byl více neÏ ‰edesát rokÛ ãinoro-
d˘m pozorovatelem.

Do posledních dnÛ Ïivota byl Voj-
tûch Sklenáfi úãastníkem v‰ech mu-
zejních pfiedná‰ek, vernisáÏí, v˘stav
a koncertÛ.

Tento vzdûlan˘, skromn˘ a tvofiiv˘
muÏ snad nemûl ani nepfiátel. Jeho
u‰lechtilá povaha a snaha pomoci
tam, kde to bylo zapotfiebí, je pfiíklad-
ná. V‰ichni, se kter˘mi se st˘kal, na
nûho budou s láskou vzpomínat. âest
jeho památce.

PhDr. Franti‰ek H˘bl,

fieditel Muzea Komenského v Pfierovû

In memoriam Vojtûcha Sklenáfie
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Listopadové kalendárium
připravuje Věra Fišmistrová, SOkA Přerov

v˘stavbu rodinn˘ch domÛ a rozvoj

obce. I my chceme Ïít v krásném

a zdravém prostfiedí, stejnû jako  li-

dé v ostatních obcích v na‰em sou-

sedství - pfiíkladem mÛÏe b˘t prá-

vû Rokytnice u Pfierova, kde

jednatel firmy Skel Vojtûch Soldán

je starostou a zároveÀ radním Olo-

mouckého kraje. Nemáme zájem

Ïádn˘m zpÛsobem bránit aktivi-

tám firmy, která zámûr tûÏby pís-

ku a následné rekultivace pfiedklá-

dá. Jsou i jiné lokality k vytûÏení,

právû napfiíklad i kolem jiÏ zmiÀo-

vané obce Rokytnice u Pfierova,“

dodává Jana Dostálová.
Vstfiícnost zastupitelÛ mûsta

k potfiebám místní ãásti Îeravice
existuje nejen v pfiípadû pískovny.
Projevuje se napfiíklad ve vzorné
péãi o kapli Jana Nepomuckého
a ostatní vefiejné budovy. Urãité ne-
dostatky a problémy jsou v‰ak
i v Îeravicích, stejnû jako v‰ude jin-
de. Místní obãané v‰ak poukazují na
‰patn˘ stav mostu uprostfied vesni-
ce. S ohledem na moÏné záplavy je
tfieba také vyãistit koryto Ole‰nice.

Zatímco o vûci technického a in-
vestiãního rázu se vût‰inou stará
mûsto, v oblasti spoleãenské a kul-
turní ãinnosti si obyvatelé vesnice
musí pomoci sami. Dfiíve b˘valo
v Îeravicích pût i více plesÛ za sezo-

nu a teì jiÏ nûkolik let Ïádn˘. Zato
se zde konají alespoÀ veãírky a ‰ib-
fiinky v kulturní místnosti staré ‰ko-
ly, kde se mÛÏe shromáÏdit aÏ pade-
sát lidí. V Îeravicích, podobnû jako
v okolních vesnicích, vodí lidé v do-
bû ostatkÛ medvûda a jiÏ nûkolik let
po sobû pofiádají kácení máje. Pofia-
datelem obou akcí jsou zapálení jed-
notlivci, zatímco ãinnost spolkÛ
upadá. V posledních letech zru‰ili
svoji organizaci hasiãi, ãlenové âer-
veného kfiíÏe a zahrádkáfii. Ub˘vá ta-
ké ãlenÛ v místní organizaci lidové
strany. „Mladí nechtûjí dûlat a stafií

nemohou,“ postûÏovala si jedna
z Ïeravick˘ch dÛchodkyÀ. Na‰tûstí
není to s místní mládeÏí aÏ tak ‰pat-
né. ¤ada mlad˘ch lidí nalézá své vy-
Ïití ve sportovním klubu, oddílu ães-
ké házené, kter˘ má stopadesát
ãlenÛ. Letos házenkáfii dokonce roz-
‰ífiili poãet sv˘ch druÏstev z pûti na
osm, kdyÏ pfiibyly Ïaãky, dorostenky
a Ïeny. Stadion házené se sportovní
halou je v Îeravicích také spoleãen-
sk˘m místem, kde se k sportovním
utkáním schází aÏ tfiistapadesát
místních pfiíznivcÛ i náv‰tûvníkÛ
z okolí. Sportovní klub b˘vá kaÏdo-
roãnû také pofiadatelem Dûtského
dne a taneãní zábavy, která se koná
pfii kácení máje.

Miroslav Rozko‰n˘

Îeravice patfií k nejhezãím ãástem Pfierova. Zfiejmû tomu
bylo tak i v minulosti, protoÏe uÏ na poãátku minulého sto-
letí pí‰e historik Rudolf Kreutz ve Vlastivûdû moravské o Îe-
ravicích jako o vsi v malebném údolí pfii fiece Ole‰nici.

Na kráse tomuto údolí neubrala
ani pomûrnû rozsáhlá v˘stavba
rodinn˘ch domkÛ v posledních de-
setiletích pfii silnici smûrem na âe-
kyni, spí‰e naopak. ¤ada obyvatel
mûsta zde v desítkách chat také na-
chází místo pro svoji rekreaci. Pa-
radoxnû pfiitom je Ïeravick˘ katas-
tr uÏ fiadu let místem skládky
komunálního odpadu ze ‰irokého
okolí. Nyní se obyvatelé vesnice bo-
jí dal‰í devastace svého Ïivotního
prostfiedí. Podle vût‰iny z nich ji
mÛÏe zpÛsobit tûÏba písku, kterou
chce v ãásti Lapaã zahájit pfierovská
firma Skel. UÏ 302 obãanÛ z této
místní ãásti proto podepsalo petici,
v níÏ protestují proti otevfiení pís-
kovny. DÛvodem jejich protestu je
pfiedev‰ím obava z velkého zatíÏení
pfiilehlé zástavby hlukem a pra-
chem. Signatáfii petice se také jiÏ
dnes obávají následné rekultivace

Îeravice
Vesnice se staví proti pískovnû
Z MÍSTNÍCH âÁSTÍ

pískovny, která má b˘t zahájena po
dvaceti letech tûÏby písku. Podle je-
jich zku‰eností pfiedstavuje tak
zvaná rekultivace dal‰í skládková-
ní interního, ale i jiného odpadu,
kter˘m je Ïeravick˘ katastr zatíÏen
uÏ beztak dost. Nyní Ïeraviãtí s na-
pûtím oãekávají, jak posoudí kraj-
sk˘ úfiad Ïádost firmy Skel o povo-
lení k zahájení tûÏby. Obyvatelé
vesnice cítí podporu své petice ze
strany mûstského úfiadu, ale na
druhé stranû se obávají, Ïe jejich
spoleãn˘ odpor k pískovnû mohou
zvrátit nûkteré osobní kontakty me-
zi firmou Skel a Krajsk˘m úfiadem
v Olomouci. „Je to problém velice

Ïhav˘,“ fiíká o celé záleÏitosti Jana
Dostálová, která je jednou ze sig-
natáfiek petice.

„Obãané Îeravic se dÛraznû brá-

ní zniãení krajiny a Ïivotního pro-

stfiedí. Zámûr ohrozí schválenou

4. 11. 1889 - před 115 lety zahájila činnost odborná škola strojnická
v Přerově otevřením I. ročníku s 25 žáky.

6. 11. 1894 - před 110 lety se narodil v Přerově František Vladimír No-
vák, Doc., MUDr., lékař-radiolog, odborný spisovatel. Zemřel 25. 9. 1940
v Praze.

6. 11. 1919 - před 85 lety zemřel v Přerově Bohuslav Oščádal, MUDr.,
městský lékař v Přerově, lidumil, vlastenec, starosta přerovského Soko-
la, (syn Františka Oščádala, profesora přerovského gymnázia, bojovníka
proti germanizaci). Narodil se v Přerově 18. 8. 1874. 

8. 11. 1854 - před 150 lety se narodil v Brně František Bílý, pedagog,
literární historik a kritik, který působil jako středoškolský profesor v Pře-
rově (1879-1888). Je autorem řady studií (Od kolébky našeho obrození),
založil knihovnu přerovského Čtenářského spolku, dopisoval do Peda-
gogických rozhledů a Literárních listů, byl mimořádným členem České
akademie. Zemřel 19. 10. 1920 v Praze. Jeho dcerou byla spisovatelka
a hanácká povídkářka Lola Šetelíková.

12. 11. 1929 - před 75 lety zemřel v Přerově Matouš
Havránek, JUDr., starosta města Přerova v letech 1913-
1919, předseda Občanského klubu, předseda a místo-
předseda Národní jednoty, předseda Spolku na podpo-
rování chudých studujících na přerovském gymnáziu,
působil v Průplavním spolku, byl místopředsedou Soko-
la, spolupodílel se na založení vydavatelské společnosti

OBZOR. Mezi jeho záliby patřila turistika a zpěv. Narodil se 21. 9. 1861
v Čehovicích u Prostějova.

17. 11. 1844 - před 160 lety se narodil v Rakovníku František Levý, his-
torik, vlastivědný pracovník, autor četných studií a publikací z dějin měs-
ta Přerova, kde dlouhou dobu žil. Nejrozsáhlejší z nich je Přerovská čes-
kobratrská církev, dále Přerov za pánů Windischgrätzů a další. Zemřel
27. 3. 1920 v Přerově.

19. 11. 1979 - před 25 lety zemřela v Přerově Marie Kubínová, profe-

sorka zeměpisu a tělesné výchovy, ředitelka gymnázia v Lipníku n. B.,
v letech 1952-1953 ředitelka přerovského gymnázia, vlastivědná pracov-
nice. Narodila se 3. 8. 1908 v Přerově.

20. 11. 1944 - před 60 lety, v pondělí, zaútočilo ve 13.45 hodin na Pře-
rov 26 amerických bombardovacích letadel a na území města dopadlo,
dle tehdejšího německého zmapování, cca 95 bomb buď s okamžitým
nebo načasovaným výbuchem, každá o váze 250 kg. Jedna nevybuchlá
puma byla nalezena v povodí řeky Bečvy až po několika letech a zneš-
kodněna. Úderem, který byl proveden na území o rozloze asi 1500 m ší-
ře a 300 m hloubky, byly zasaženy ulice: Trávník, Malá Trávnická, Koz-
lovská, Kosmákova, území levého břehu Bečvy, tenisový areál, kaple
a zahrada nemocnice - převážná část však dopadla na pravý břeh Bečvy.
Při bombardování bylo 15 domů zcela zničených, další byly poškozeny,
úplně byla zničena kaple u nemocnice. Bombardování si vyžádalo
13 obětí na životech (12 zabito v objektech, 1 oběť zahynula na pravém
břehu Bečvy - 14letý student 4. ročníku gymnázia Jiří Chaloupka), 32 zra-
něných obyvatel.

23. 11. 1914 - před 90 lety byl v Ostravě popraven Slavomír Krato-
chvíl, přerovský občan, účastník protirakouského a protiválečného od-
boje za 1. světové války, člen Sokola. Za rozšiřování letáků byl v Přerově
zatčen a odsouzen k trestu smrti. Byl první obětí protirakouského od-
boje v Čechách. Narodil se 2. 1. 1889 v Trnavě u Zlína. Jeho jméno nese
jedna z ulic města Přerova.

28. 11. 1879 - před 125 lety se narodil v Chvalkovicích u Olomouce Fer-
dinand Vaněk, okresní školní inspektor, profesor gymnázia v Přerově,
v letech 1907-1913 sbormistr Přerubu (čestný člen) a pěveckého odbo-
ru spolku Vlasta, od roku 1912 místopředseda pěvecké župy Tovačov-
ského. Zemřel 2. 4. 1915 v Přerově, kde jedna z ulic poblíž Meopty nese
jeho jméno. Zásluhou tiskařského družstva Obzor byl postaven a v květ-
nu 1916 odhalen na přerovském hřbitově jeho pomník, dílo akademic-
kého sochaře Julia Pelikána. Náhrobek z bílého mramoru představuje
truchlící ženu ve splývavém rouchu s ratolestí u nohou.



LISTOPAD 2004 STRANA 9

VáÏení a milí ãtenáfii,
v pátém kole soutûÏe byl vylo-

sován z tûch, ktefií správnû odpo-
vûdûli na otázku z fiíjnového ãísla
Pfierovsk˘ch listÛ, Ing. Jan Pov˘-
‰il, Dvofiákova 55, Pfierov, které-
mu blahopfiejeme!

V‰em, ktefií se chtûjí zúãastnit
soutûÏe, pfiipomínáme, Ïe své od-
povûdi spoleãnû s adresou zasílej-
te vÏdy do 10. dne daného mûsíce
na adresu Redakce Pfierovské listy,
Mûstsk˘ úfiad, námûstí T. G. Masa-
ryka 2, 750 00 Pfierov nebo vhoì-
te do schránky pfiipravené v Mûst-
ském informaãním centru v Kra-
tochvílovû ulici. Na obálku pfiipi‰-
te heslo SOUTùÎ. Ze správn˘ch
odpovûdí vylosujeme kaÏd˘ mûsíc
jednoho v˘herce, kter˘ od nás ob-

drÏí kniÏní publikaci. Jméno v˘-
herce zvefiejníme v pfií‰tím ãísle
Pfierovsk˘ch listÛ. V˘hru si mÛÏe-
te vyzvednout v redakci po pfied-
chozí telefonické domluvû - tel.
581 268 451, 724 015 273. 

SoutûÏní fotografie z minulého
ãísla zachycuje kapli Bolestné
Panny Marie v poli. Kaple byla po-
stavena roku 1856, a to za dne‰ní
nemocnicí. KaÏdoroãnû se k ní
8. záfií, o svátku Narození Panny

SoutûÏ  Poznáte, co je na fotografii? Dne‰ní úkol zní:
Poznáte komplex budov zachycen˘ na
fotografii z druhého desetiletí 20. století?

Marie, konala pouÈ. KfiíÏová cesta
u kaple pochází z roku 1916. Dne
20. listopadu roku 1944 byla kaple

pfii bombardování zasaÏena a znaã-
nû po‰kozena. V 50. letech do‰lo
k jejímu zbofiení.

·el jednou Marcelin pfies Îebraãku
do L˘sek. Byla uÏ noc, ale Marcelin se
nebál ani lesa, ani tmy. Cestu znal sko-
ro nazpamûÈ, vÏdyÈ tudy ne‰el poprvé.
Vlastnû tu v posledních mûsících cho-
díval dost ãasto. Vracíval se totiÏ tudy
od své milé, která bydlela v Pfierovû.

Kráãel tedy jist˘m krokem známou
cestou a hlavou se mu honily pfiíjem-
né pfiedstavy o tom, jaké to bude pûk-
né, aÏ si po svatbû pfiivede svou mladou
a milou Ïenu‰ku domÛ do L˘sek a jak
si tam spolu zafiídí krásné Ïivobytí.

Zabral se do svého snûní natolik, Ïe
si v první chvíli ani nev‰iml, Ïe se
k nûmu v lese nûkdo pfiipojil a dopro-
vází ho. Sotva si to ale uvûdomil,
ohlédl se, aby se podíval, kdo to je.

Pfierovské Muzeum Komenského
obstálo v tomto srovnání velmi pfiíz-
nivû. Z celkového poãtu 541 muzeí,
památníkÛ a galerií se umístilo na
9. místû podle poãtu stál˘ch expozic,
na 10. aÏ 12. místû v poãtu uspofiáda-
n˘ch v˘stav, na 11. místû podle poãtu
kulturnû v˘chovn˘ch akcí.

Tato potû‰ující bilance je umocnû-
na vzrÛstající náv‰tûvností i v tomto
roce. Do expozic a na v˘stavy jezdí
ãasto i autobusové zájezdy dûtí a do-
spûl˘ch nejen ze severní a jiÏní Mo-
ravy, ale i ze západních, severních
i v˘chodních âech. Letos nav‰tívilo
nejstar‰í Muzeum Komenského na
svûtû nûkolik v˘znamn˘ch osobností
svûtové pedagogiky a komeniologie.

âtrnáct dní zde studoval pedago-
gickou literaturu profesor tokijské
university Hiroshi Matsuoka a po

Pocta pfierovsk˘m muzejníkÛm

nûm ãtyfii pfiední japon‰tí komenio-
logové, profesofii Teruo Fujita, Masa-
aki Kijima, Koichi Ohta a Schin-ichi
Soma si ze zájmem prohlédli pokla-
dy, uloÏené v muzejním trezoru ko-
menián a star˘ch tiskÛ.

Neobyãejná byla náv‰tûva pedago-
gÛ v‰ech ‰kolsk˘ch stupÀÛ i konti-
nentÛ - laureátÛ UNESCO, ktefií pfii-
jeli do Pfierova 15. záfií 2004 ze
‰v˘carské Îenevy. Byli mezi nimi na-
pfiíklad b˘val˘ chilsk˘ ministr ‰kolství
M. Ernesto Schiefelbein, rektorka
nejvût‰í pákistánské university prof.
Munawar S. Mirza, zástupce Sekreta-
riátu IBE/BIE UNESCO M. Abdoulaye
Anne ze Senegalu a dal‰í. Po zhléd-
nutí pfierovského muzea, kde byli pfii-
vítáni místostarostkou Mgr. Elenou
Grambliãkovou, si dále prohlédli
Gymnázium Jakuba ·kody a Základ-

ní ‰kolu J. A. Komenského v Pfied-
mostí. Po obûdû následovala náv‰tûva
Helf‰t˘na, kde se Ïivû zajímali vyuÏi-
tím moderních kovov˘ch skulptur ve
staré architektufie. Pákistánská zá-
stupkynû dokonce nûco podobného
chce navrhnout své vládû a poÏádala
nás o metodické pokyny v pfiípadû re-
alizace jejího zámûru.

V dûkovn˘ch dopisech, které jsme
obdrÏeli od japonsk˘ch komeniologÛ

i z ministerstva ‰kolství âR jménem
zahraniãních hostí je vysoce hodno-
cena úroveÀ na‰eho muzea. Tento
fakt nás, pfierovské muzejní pracov-
níky a na druhé stranû také majitele
pfierovského zámku zavazuje nejen
k vzájemné souãinnosti, ale také ke
spolupráci na zmodernizování a este-
tizaci nejv˘znamnûj‰í pfierovské do-
minanty - Îerotínského zámku.

PhDr. Franti‰ek H˘bl, fieditel MK

lo, dlouhá léta mlãel a nikomu se ani
slovem nezmínil. Teprve kdyÏ na ko-
lenou houpal vnouãata, vyprávûl jim
nûkdy, jak mu Ohniváã svítil na ces-
tu Îebraãkou. A kdyÏ vnouãata vy-
rostla, vyprávûla to zase sv˘m dûtem,
které to fiekly dál, a tak se nakonec li-
dé pfiece jenom dozvûdûli, jak to bylo
s Ohniváãem v Îebraãce.

Je aÏ s podivem, jakou sílu a moc

pfiipisují pohádky a povûsti pûknému

podûkování. âasto pár slov díkÛ do-

káÏe zlomit i silné kouzlo, vysvobodit

ne‰Èastné du‰e. MoÏná se nûktefií lidé

podvûdomû této mocné síly díkÛ bojí,

a proto radûji nedûkují a nechávají za

sebou ne‰Èastné a trápící se du‰e...

Karolin

VÏdyÈ v noci se lesem mohou potulo-
vat v‰elijací nefiádi.

Staãilo jedno letmé kouknutí
a Marcelin se lekl, aÏ ‰kobrtl. On to
byl Ohniváã! Kráãel ti‰e a pokojnû
vedle Marcelina, cel˘ svítil klidn˘m
plamenem a jeho bledá, skoro aÏ bílá
záfie osvûtlovala cestu a les na nûko-
lik krokÛ okolo. Marcelinovi se roz-
klepala kolena a nejradûji by utekl.
Vtom ho napadlo, jak by se musel
pfied svou milou stydût, kdyby se nû-

O Ohniváãovi
Pfierovské povídání

kdy doslechla, Ïe se zachoval jako
stra‰pytel. A tak zatnul zuby, srdnatû
pokraãoval v cestû a Ohniváã také.
Pro‰li tak celou Îebraãkou a kdyÏ do-
‰li témûfi aÏ do L˘sek, Marcelin popr-
vé promluvil.

„Dûkuji ti, Ïe jsi ‰el se mnou a sví-

til mi v té tmû,“ fiekl Ohniváãovi.
„A já ti dûkuji, Ïe jsi mû sv˘m po-

dûkováním vysvobodil z mé sluÏby,“

odpovûdûl Ohniváã a zmizel.
Marcelin o tom, co se mu pfiihodi-

Národní informaãní a poradenské stfiedisko pro kulturu v Pra-
ze vydalo minul˘ mûsíc srovnávací tabulky z roku 2003 o po-
ãtech muzeí, památníkÛ a galerií (celkem 541), expozic (1419),
v˘stav (3248) a náv‰tûvníkÛ expozic a v˘stav (6 837 675).

foto PhDr. Franti‰ek H˘bl
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ZeleÀ, aÈ uÏ máme na mysli stro-
my, kefie ãi kvûtiny, se neustále vy-
tváfií a promûÀuje. Po dlouhém
zimním období se v‰ichni tû‰í na
nové krásnû zelené trávníky, kve-
toucí stromy a kefie. Na peãlivû udr-
Ïovanou zahradu se kaÏd˘ rád po-
dívá a vnímá její rÛznotvárnost.
A dobfie udrÏovaná vefiejná zeleÀ ve
mûstech pfiiná‰í obyvatelÛm rovnûÏ
spokojenost a dotváfií dobr˘ pocit
bydlení i v sídli‰tních celcích.

ÚdrÏbu vefiejné zelenû zaji‰Èují
správci vefiejné zelenû. U nás v Pfie-
rovû jsou jimi Technické sluÏby
mûsta Pfierova a firma SKYVA s.r.o.
Správci zaji‰Èují celoroãní údrÏbu,
to znamená kosí trávníky, o‰etfiují
záhony kvûtin a kefiÛ, stfiíhají Ïivé
ploty, kácejí stromy a kefie, likvidu-
jí odpady a provádûjí mnoho dal-
‰ích úkonÛ spojen˘ch s její údrÏ-
bou. Obyvatelé se ãasto obracejí na
jednotlivé správce vefiejné zelenû
s rÛzn˘mi poÏadavky a podnûty, ja-
ko jsou napfiíklad Ïádosti o kácení,
ofiezy ãi v˘sadby dfievin. Tyto Ïá-
dosti jsou správci postoupeny na
Mûstsk˘ úfiad, odbor majetku mûs-
ta k vyfiízení. Ten je kompetentní

Strom pfiátelství v Michalovû

Poslední moÏnost pro dluÏníky
Mûstsk˘ úfiad Pfierov, odbor fi-

nanãní, povûfien˘ správou místních
poplatkÛ eviduje na tûchto poplat-
cích a pokutách velk˘ poãet dluÏ-
níkÛ. Mûsto se rozhodlo pro ra-
zantnûj‰í postup vÛãi dluÏníkÛm.
Vyz˘váme proto obãany, ktefií do-
sud nehradili své závazky, aby tak
uãinili nejpozdûji do 30. 10. 2004.
Platby je moÏno provést hotovû na
kterékoliv pokladnû Mûstského úfia-
du, a to v Bratrské ulici 34, ve Sme-

tanovû ulici ã. 7 a na námûstí
T. G. Masaryka ã. 16. Platbu lze pro-
vést i bezhotovostním pfievodem
z úãtu nebo po‰tovní poukázkou na
úãet ã. 19-1884482379/0800, vÏdy
s uvedením variabilního symbolu,
kter˘ lze získat i telefonicky na od-
boru finanãním mûstského úfiadu
(tel. 581 268 230).

Po tomto datu odbor finanãní
pfiistoupí k vymáhání dluhÛ pro-
stfiednictvím exekutorského úfiadu. 

JiÏ dvanáct let spojuje Pfierov spolupráce s holandsk˘m mûstem Cuijk.
Letos hosté z Holandska, ktefií pfiijali pozvání pfierovské radnice na kon-
certy jazzového festivalu, s sebou pfiivezli strom. Tento strom pfiátelství,
kter˘m byl vybrán javor - babyka, vysadili ãlenové Nadace Cuijk-Pfierov
u pfiíleÏitosti 100. v˘roãí Michalova blízko vchodové brány smûrem na Os-
mek. K nûmu byl umístûn i mramorov˘ pamûtní kámen.

Pozvánka na vefiejné projednání

k podávání Ïádosti o povolení ká-
cení dfievin rostoucích mimo les,
zaji‰Èuje ofiezy dfievin, zadává zpra-
cování projektové dokumentace na
rekonstrukce vefiejné zelenû a rea-
lizuje v˘sadby dfievin. ZeleÀ kolem
velk˘ch obchodních center není
v majetku mûsta a je tudíÏ udrÏo-
vána vlastníky nákupních provo-
zoven.

V posledních letech bylo odstra-
nûno mnoho stromÛ z bezpeãnost-

ních, zdravotních
a pûstebních dÛvo-
dÛ. Náhradou jsou
vysazovány nové
stromy. Velmi tûÏ-
ko se v‰ak hledají
lokality pro ná-
hradní v˘sadbu
dfievin, protoÏe
spousta zdánlivû
voln˘ch pozemkÛ
je znehodnoceno
podzemními vede-
ními inÏen˘rsk˘ch
sítí. Tyto lokality
nelze osadit dfievi-
nami. V˘sadba dfie-
vin je uplatÀována
pfiedev‰ím jako do-
provodná zeleÀ ko-
lem komunikací.
Nejvhodnûj‰í ob-
dobí pro v˘sadbu
dfievin je pfiede-
v‰ím podzim. Dfie-
viny lépe zakofiení
pfied zamrznutím
pÛdy a lépe se akli-
matizují. V pfiípadû

úhynu jsou stromy nahrazeny opû-
tovnou dosadbou stejného druhu.
I v leto‰ním podzimním období bu-
dou uschlé dfieviny nahrazeny no-
v˘mi, stane se tak napfiíklad v ulici
Velké DláÏce a Klivarovû.

BohuÏel se ãasto setkáváme
s tím, Ïe obyvatelé mûsta znehod-
nocují práci zamûstnancÛ správcÛ
vefiejné zelenû. Niãí vysazené stro-
my, kefie, kvûtiny, vy‰lapávají chod-
níãky v trávnících, trhají kvetoucí
kefie, rozhazují odpadky, devastují
plÛtky a podobnû. Je ‰koda, Ïe se
v‰ichni nechovají k vefiejné zeleni
tak, jako na sv˘ch vlastních za-
hrádkách.
Svatava Doupalová, odbor majetku

Vefiejná zeleÀ je neodmyslitelnou souãástí architekto-
nické struktury sídelního celku. Obyvatelé ji vnímají jak
pozitivnû, tak pochopitelnû i z její negativní stránky, pro-
toÏe zeleÀ nûkdy je pfiíãinou nechtûného zastínûní domÛ,
obyvatele obtûÏuje napfiíklad i spad listí.

Aby se mûsto zelenalo...
V˘sadba zelenû na území mûsta Pfierova

foto Jan âep

foto Jan âep

INZERCE

Pracovníci kanceláfie starosty Mûstského úfiadu v Pfierovû z od-
dûlení petic a stíÏností pfiijali petici obãanÛ mûsta, která se t˘ká
dopravní situace v ulici gen. ·tefánika v Pfierovû. Obyvatelé, ktefií
zde trvale Ïijí v rodinn˘ch domcích, Ïádají o vyfie‰ení stále se zhor-
‰ující dopravní situace v této lokalitû.

Zveme obãany na druhé vefiejné projednání této problematiky.
Jednání se uskuteãní v pondûlí 1. listopadu v 16 hodin ve
Stfiední pedagogické ‰kole, Denisova 3, Pfierov.



» procesor Intel® Pentium® 4  s technologií HT 3,00 GHz
» Microsoft® Windows XP® Home CZ
» ãipset Intel® 865PE
» Spasitel - software pro obnovu systému
» antivirov˘ software AVG 7.0
» pamûÈ 256 MB DDR400
» pevn˘ disk 120 GB, 7200 rpm
» grafická karta Ati Radeon 9250, 128 MB (64b), DVI, TV-Out
» mechanika Combo DVD/DC±RW

» ingtegrovaná zvuková karta
» integrovaná síÈová karta 1 Gb
» faxmodem 56 kbps
» skfiíÀ midi s 300 W zdrojem
» klávesnice a optická my‰
» aktivní reproduktory
» záruka 2 roky
» Cena vãetnû monitoru Hyundai Q770 Silver

Intel, Intel Inside, Intel Inside logo, Pentium, Celeron
jsou ochrann˘mi nebo registrovan˘mi ochrann˘mi

známkami spoleãnosti Intel Corporation 
nebo jejich poboãek ve Spojen˘ch Státech 

a ostatních zemích.

www.triline.cz
� zelená linka 800 12 13 12

COMPUCO Advance s.r.o. Hranická 185, 751 24 Pfierov - Pfiedmostí
tel.: +420 581 211 052, 581 213 346, fax: +420 581 211 053 e-mail: obchod@compuco-advance.cz
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Certifikace nejvy‰‰í kvality ISO 9001

Skvûl˘ pomûr: cena/v˘kon 

Triline doporuãuje systém Microsoft® Windows® XP 

Triline HOBBY Pe30

23 490,- 27 953,- s DPH
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Náklad Pfierovsk˘ch listÛ je 20.700 v˘tiskÛ, distri-
buce do v‰ech pfierovsk˘ch domácností zdarma.
Uvedené ceny jsou bez 19 % DPH. Zájemci o inzer-
ci mohou získat bliÏ‰í informace na tel. ãísle 581
225 393, e-mail: studio@elan-prerov.cz - Miloslav
Fla‰ar a Zdenûk Vymlátil. 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 %

Ceník plo‰né inzerce
v Pfierovsk˘ch listech
platn˘ od 1. 2. 2004

Velikost inzerátu
Barevnost

1 cm2 celá strana
(204 x 270 mm)

ãerná barva 13 Kã 5.328 Kã

2 barvy (ãerná
17 Kã 7.104 Kã+ purpurová)

barevn˘ inzerát 25 Kã 10.656 Kã
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Volební místnost a volební okrsek
pro voliãe s trval˘m pobytem v ulicích:

Volební místnost a volební okrsek
pro voliãe s trval˘m pobytem v ulicích:

Volební místnost a volební okrsek
pro voliãe s trval˘m pobytem v ulicích:

budova MûÚ
Penãice
Rohová 1
volební okrsek ã. 26

Pfierov,
ãást Pfierov XIII -
Penãice

Gymnázium
Jakuba ·kody
Komenského 29
volební okrsek ã. 27

âechova
Havlíãkova
Husova
nám. Svobody
·kodova

Soukromá stfiední
odborná ‰kola
Ïivnostenská
Palackého 19
volební okrsek ã. 28

Jaselská
Komenského
nám. Pfierovského
povstání

Smetanova
·ífiava
Wurmova

Stfiední
pedagogická ‰kola
Denisova 3
volební okrsek ã. 29

Denisova
Jungmannova
Kramáfiova
NádraÏní
nám. Fr. Rasche
Su‰ilova
Tovární

Základní ‰kola
Svisle 13
volební okrsek ã. 30

InterbrigadistÛ
Tománkova
Ztracená

Základní ‰kola
Svisle 13
volební okrsek ã. 31

Jasínkova
R. Stokláskové
Svisle

Stfiední odborná
‰kola a Stfiední
odborné uãili‰tû
·ífiava 7
volební okrsek ã. 32

tfi. 17. listopadu

Základní ‰kola
Trávník 27
volební okrsek ã. 33

Pfiíãní
Trávník - lichá ãísla
U rybníka

Základní ‰kola
Trávník 27
volební okrsek ã. 34

Malá Trávnická
Trávník - sudá ãísla

Základní ‰kola
Trávník 27
volební okrsek ã. 35

BudovatelÛ

Základní ‰kola
U tenisu 4
volební okrsek ã. 36

Dvofiákova - sudá ãísla
Dvofiákova 1-35
Vsadsko

Základní ‰kola
U tenisu 4
volební okrsek ã. 37

Dvofiákova 37-73

Základní ‰kola
U tenisu 4
volební okrsek ã. 38

U tenisu

budova b˘valého
Odborného uãili‰tû
a Uãili‰tû ‰kolsk˘ch
a tech. sluÏeb s. r . o.
Optiky 16
volební okrsek ã. 39

Kabelíkova
PurkyÀova
Slamûníkova

budova b˘valého 
Odborného uãili‰tû
a uãili‰tû ‰kolsk˘ch
a tech. sluÏeb s. r. o.
Optiky 16
volební okrsek ã. 40

tfi. gen. Janou‰ka
VaÀkova

Základní ‰kola
Îelatovská 8
volební okrsek ã. 41

Jana Jiskry z Brand˘sa
Jána Nálepky
Klivarova
Otakara Jaro‰e
Prokopa Holého
Sokolovská
por. Vodiãky
Îelatovská 1-19
Îelatovská 2-22
ÎiÏkova

budova b˘valého
Odborného uãili‰tû
a uãili‰tû ‰kolsk˘ch
a tech. sluÏeb s. r. o.
Optiky 16
volební okrsek ã. 42

Bohuslava Nûmce -
lichá ãísla

Optiky

Základní ‰kola
Îelatovská 8
volební okrsek ã. 43

Bohuslava Nûmce -
sudá ãísla

Îelatovská 21-39
Îelatovská 24-38

Základní ‰kola
Îelatovská 8
volební okrsek ã. 44

Al‰ova
Koufiílkova
Neumannova
Petfiivalského
Pod hvûzdárnou

Základní ‰kola
Svisle 13
volební okrsek ã. 45

bfií HovÛrkov˘ch

Gymnázium
J. Blahoslava
gen. ·tefánika 10
volební okrsek ã. 48

JiÏní ãtvrÈ II
JiÏní ãtvrÈ III
JiÏní ãtvrÈ IV

budova MûÚ
Lovû‰ice
Mírová 18
volební okrsek ã. 49

Pfierov,
ãást Pfierov III - Lovû‰ice

budova MûÚ
Kozlovice
Grymovská 47
volební okrsek ã. 50

Pfierov,
ãást Pfierov IV -
Kozlovice

budova MûÚ
Újezdec
Vûtrná 3
volební okrsek ã. 51

Pfierov,
ãást Pfierov VI - Újezdec
kromû ulice K Mo‰tûnici

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským prů-
kazem, nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.

4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.

5. Volič hlasuje tak, že v prostoru určeném k úpravě hlasovacích lístků vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím líst-
ku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, které-
mu z kandidátů dává přednost.

6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební ko-
mise hlasování neumožní.

7. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okr-
skové volební komise.

V Přerově dne 15. 10. 2004 Jindřich Valouch v. r.
starosta města

Matefiská ‰kola
Le‰etín
Le‰etínská 5
volební okrsek ã. 47

âsl. letcÛ
Durychova
gen. Rakovãíka
JiÏní ãtvrÈ I
Lanãíkov˘ch
Le‰etínská
Partyzánská
U hfibitova

Gymnázium
J. Blahoslava
gen. ·tefánika 10
volební okrsek ã. 46

9. kvûtna
gen. ·tefánika
K Mo‰tûnici
Macharova
Na louãkách
Nerudova
Sumínova
Tfiebízského
Wolkerova
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OZNÁMENÍ
O DOBù A MÍSTù KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE

Starosta města Přerova podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev kraje
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje

1. Volby do zastupitelstva kraje se uskuteční

v pátek dne 5. listopadu 2004 od 14.00 hod. do 22.00 hodin
a v sobotu dne 6. listopadu 2004 od 8.00 hod. do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb do zastupitelstva ve volebním okrsku je volební místnost pro voliče bydlící v Přerově v:

Volební místnost a volební okrsek
pro voliãe s trval˘m pobytem v ulicích:

Volební místnost a volební okrsek
pro voliãe s trval˘m pobytem v ulicích:

Volební místnost a volební okrsek
pro voliãe s trval˘m pobytem v ulicích:

Základní ‰kola
Za ml˘nem 1
volební okrsek ã. 1

Bajákova
Mikulá‰kova
Seifertova
U v˘stavi‰tû
chatová oblast - Laguny

Základní ‰kola
Za ml˘nem 1
volební okrsek ã. 2

Bezruãova
Brabansko
Kopaniny
Máchova
Riedlova
Sadová
Svornosti
Za ml˘nem

Základní ‰kola
Za ml˘nem 1
volební okrsek ã. 3

Kfiivá
LuÏní
Malá DláÏka
Michalov
Osmek
U Îebraãky
chatová oblast - LuÏní

Základní ‰kola
Velká DláÏka 5
volební okrsek ã. 4

Velká DláÏka - sudá ãísla

Základní ‰kola
Sokolská 26
volební okrsek ã. 5

Sokolská

Základní ‰kola
Velká DláÏka 5
volební okrsek ã. 6

Svépomoc II
Svépomoc IV
Velká DláÏka - lichá ãísla

Základní umûlecká
‰kola B. Kozánka
tfi. 17. listopadu 2
volební okrsek ã. 10

Bayerova
·robárova
Îerotínovo nám.

Soukromá stfiední
odborná ‰kola
Ïivnostenská
Palackého 19
volební okrsek ã. 11

Horní námûstí
Jateãní
Jiráskova
Kainarova
Kratochvílova
Mostní
Na Marku
nám. T. G. Masaryka
Pivovarská
Spálenec
U Beãvy
Wilsonova

Soukromá stfiední
odborná ‰kola
Ïivnostenská
Palackého 19
volební okrsek ã. 12

Blahoslavova
Bratrská
Palackého

Obchodní akademie
Barto‰ova 24
volební okrsek ã. 13

Barto‰ova
BoÏeny Nûmcové
â. Drahlovského
Dr. Skaláka

Obchodní akademie
Barto‰ova 24
volební okrsek ã. 14

Cukrovarská
Kojetínská
nábfi. Protifa‰istick˘ch
bojovníkÛ

Tovaãovská
Velké Novosady

Základní ‰kola
Hranická 14
Pfiedmostí
volební okrsek ã. 15

Hranická

Základní ‰kola
Hranická 14
Pfiedmostí
volební okrsek ã. 16

Janáãkova
Karasova
Kotkova
Popovická
Sportovní
Teliãkova
Tyr‰ova
U dráhy
Zahradní

Základní ‰kola
a Matefiská ‰kola
Pod skalkou 11
Pfiedmostí
volební okrsek ã. 17

Dr. Milady Horákové
Olomoucká
Pod skalkou 17-21
Prostûjovská
1. kvûtna
Tylova
U po‰ty
Îernava

Základní ‰kola
Hranická 14
Pfiedmostí
volební okrsek ã. 18

Pod skalkou 1-15
Pod skalkou 2-28

Kulturní dÛm
Dluhonice
Náves 38
volební okrsek ã. 19

Pfierov,
ãást Pfierov V -
Dluhonice 

budova MûÚ
âekynû
JabloÀová 6
volební okrsek ã. 20

Pfierov,
ãást Pfierov VII - âekynû

budova MûÚ
Henãlov
ZakladatelÛ 28
volební okrsek ã. 21

Pfierov,
ãást VIII - Henãlov

budova MûÚ
L˘sky
U silnice 18
volební okrsek ã. 22

Pfierov,
ãást IX - L˘sky

Základní ‰kola
Hranická 14
Pfiedmostí
volební okrsek ã. 23

Pfierov,
ãást IX - Popovice

DÛm zahrádkáfiÛ
Vinary
Vinafiská 5
volební okrsek ã. 24

Pfierov,
ãást XI - Vinary

budova MûÚ
Îeravice
Na návsi 40
volební okrsek ã. 25

Pfierov,
ãást Pfierov XII -
Îeravice

Základní ‰kola
Velká DláÏka 5
volební okrsek ã. 7

Dluhonská
Fügnerova
Jilemnického
Malá Tratidla
Mervartova
Na hrázi
Na Svépomoc
Skopalova
Svépomoc I
Svépomoc III
U Strhance
chatová oblast - Rybníky
chatová oblast - Triangl

Matefiská ‰kola
Sluníãko
Na odpoledni 16
volební okrsek ã. 8

Na odpoledni
nábfi. Dr. Edvarda Bene‰e

Základní umûlecká
‰kola B. Kozánka
tfi. 17. listopadu 2
volební okrsek ã. 9

Kosmákova
Kozlovská
Pod valy
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6. 11. • Horolezecké setkání v Bezuchovû: ved.
T. Beránek; odj. bus 11.05, 14.05, 17.20; kultura
13. - 14. 11. • DP Poslední puch˘fi - Brno-Med-
lánky: trasy dle propozic pofiadatele 5-50 km; ved.
J. Balcárek; odj. vlak v 6 hodin

KâT SK P¤EROV
vysokohorská turistika

Ve ãtvrtek 18. listopadu v dobû od 15 do 19
hodin se uskuteãní setkání seniorÛ PSP v kavár-
nû Beãva v Pfierovû. K poslechu i tanci hraje ob-
líbená skupina Kasablanka. Zveme i neãleny od-
borové organizace seniorÛ, b˘valé zamûstnance
Pfierovsk˘ch strojíren.

Akce pro seniory PSP

Ve stfiedu 10. listopadu v 15 hodin se koná
v zasedací místnosti interního oddûlení Nemoc-
nice s poliklinikou v Pfierovû pfiedná‰ka na téma
Souãasn˘ postoj k cévním, mozkov˘m pfiího-
dám. Pfiedná‰í MUDr. Petr Sperling.

Akademie 3. vûku

2. 11. • SchÛzka turistÛ - Vinary, Na Skalce ve 14 hod.
4. 11. • Prosenice - Buk - Sobí‰ky - Vinary - Pfie-
rov - 10 km, ved. V. Krest˘nová, odj. 8.04 hod.
4. 11. • Sv. Kopeãek - Posluchov - Velká Bystfiice
- 12 km, ved. Î. Zapletalová, odj. 8.03 hod.
6. 11. • Ostrava hl. n. - Landek - ·ilhéfiovice - Bo-
humín - 19 km, ved.  J. Sedláková, odj. 7.20 hod.
9. 11. • SchÛzka turistÛ - Rokytnice-Vrbovec nebo
Kozlovice ve 13.30 hod.
11. 11. • SvatoÀovice - KruÏberk - Janské koupe-
le - âermná - 16 km, ved.  V. Visnar, odj. 6.05 hod.
11. 11. • Vinary - Sobí‰ky - Penãice - Záb. Lhota -
Vinary - 13 km, ved. M. Kauer, odj. A8.35 hod.
13. 11. • DP Poslední puch˘fi - Brno, start ¤eãko-
vice 10, 15, 20, 25 km, ved. P. ·Èáva, odj. 7.18 hod.
17. 11. • Sv. Kopeãek - Pohofiany - Domá‰ov u ·t.
- ·ternberk - 22 km ved. Ing. M. âasta, odj. 6.59 hod.
18. 11. • Velká Bystfiice - Olomouc - 10 km, ved.
Î. Zapletalová, odj. 8.03 hod.
18. 11. • Odry - Nejdek - Bûlotín - 15 km, ved.
J. ·mehlík, odj. 8.04 hod.
20. 11. • Chropynû - KromûfiíÏ + zahrady - 14 km,
ved. H. ·Èávová, odj. 8.32 hod.
25. 11. • Staré Mûsto u Uh. Hr. - Zlechov - Modrá
- Staré Mûsto - 16 km, ved. J. ·vec, odj. 7.36 hod.
27. 11. • Leskovec - Vartovna - Sirákov - Vizovice
- 20 km, ved. Ing. M. âasta, odj. 6.05 hod.

KLUB âESK¯CH TURISTÒ
odbor SK Pfierov

Na‰e abilympioniãky opût vítûzily

Dal‰í pfiíleÏitost ke vzdûlávání pro seniory

Ve dnech 7. aÏ 9. fiíjna pro-
bûhl v Pardubicích 7. roãník
cukráfiské a perníkáfiské sou-
tûÏe „O pohár NESTLÉ âesko
s.r.o.“ s mezinárodní úãastí.
V hodnotící komisi zasedli
pfiední tuzem‰tí a zahraniãní
odborníci z oboru cukráfiství.
Pavla Indrová, vítûzná abilym-
pioniãka z mezinárodní abi-
lympiády v Indii, získala v Par-
dubicích 1. místo v kategorii A -
dovezen˘ umûleck˘ cukráfisk˘
exponát. Blahopfiejeme!

red.

Na fotografii Pavla Indrová,

v pozadí ãlenové komise

Pracovníci Oblastní charity Pfierov a Evropské-
ho poradenského a informaãního centra Olomouc
„nastartovali“ zaãátkem fiíjna v Pfierovû nov˘ pro-
jekt pro seniory. Nese v˘stiÏn˘ název Seniofii sa-
mi sobû. Zahrnuje kurz práce s poãítaãem, na kte-
r˘ navazují pfiedná‰ky a besedy o Ïivotû a postavení
seniorÛ v âeské republice a zemích Evropské unie.
Tématem besed bude mimo jiné zdraví, umûní ãi
pfiehled a informace o volnoãasov˘ch aktivitách pro
seniory. Tento projekt probíhá souãasnû v Pfierovû,
Olomouci, Prostûjovû a Hranicích.

„Nov˘ projekt pfiiná‰í dal‰í zkvalitnûní sluÏeb

klubu SPOLU, kter˘ Oblastní charita Pfierov provo-

zuje od záfií minulého roku. Seniofii si zde mohou

dvakrát v t˘dnu zacviãit, úãastnit se pfiedná‰ek na

zajímavá témata, jako je napfiíklad hudba, cesto-

vání, v˘tvarné umûní, dûjiny. Dostanou moÏnost

vyzkou‰et si rÛzné techniky, napfiíklad malování na

sklo. Urãitû uvítají pfiíleÏitost si jen tak popovídat

a posedût s pfiáteli u kávy a ãaje. Souãástí nabídky

klubu je také pfiístup k internetu, a to jak pro za-

ãáteãníky s lektorem, tak pro pokroãilé,“ sdûlila
nám dal‰í podrobnosti Martina Göblová, koordiná-
torka projektu Seniofii sami sobû.

„Díky projektu Seniofii sami sobû, kter˘ je fi-

nancován za podpory Evropské unie z programu

Phare 2002 zamûfieného na rozvoj aktivního Ïivo-

ta seniorÛ, mohla b˘t otevfiena tato novû a moder-

nû vybavená poãítaãová uãebna, která bude k dis-

pozici seniorÛm. O v‰echny aktivity klubu je od

poãátku velk˘ zájem. ProtoÏe poãet zájemcÛ o kur-

zy pfiev˘‰il dvojnásobnû kapacitu uãebny a stále se

hlásí dal‰í, hledá Oblastní charita nové moÏnosti,

jak v kurzech pokraãovat. Na‰ím cílem je nabídnout

seniorÛm ãinnosti, které jim budou nejen pfiiná‰et

radost, ale také umoÏní získávat nové informace,

dovednosti a znalosti, aby i v pokroãilém vûku moh-

li zÛstat aktivní,“ dodala Martina Göblová.
·af

3. 11. • Bzenec - ÎilkÛv dub - SoboÀky - Rohatec
- 11 km, odj. vlak 8.11 hod., vede L. Poláková.
6. 11. • Rousínov - Vítovice - Malá ¤íãka - U tfií ja-
vorÛ - Ol‰any - Luleã - 22 km, odjezd vlak v 8.32
hod., vede L. Poláková.
10. 11. • Lipník n. B. - Jezernice - Familie - Sla-
víã (tunel) - Drahotu‰e - 13 km, odj. vlak 8.04 hod.,
vede Zd. Sladk˘.
17. 11. • Lipník n. B. - T˘n n. B. - Gabrielka - Te-
plice n. B. - 14 km, odj. vlak 8.04 hod., vede ing.
V. Polidorová.
20. 11. • Krnov - Cvilín - StráÏi‰tû - Úvalno - 13 km,
odj. vlak 7.10 hod., vede C. Punãocháfiová.
27. 11. • Hranice - Velká - zfiíc. hradu Puchart -
Pot‰tát - 14 km, odj. vlak 7.10 hod., vede Vl. Wnuk.

KLUB âESK¯CH TURISTÒ
odbor TJ Spartak Pfierov

V fiíjnu loÀského roku získali zdravotnû handi-
capovaní obãané z Pfierova nové prostory na Kai-
narovû ulici. Pod názvem INFO CENTRUM slouÏí
nejen zdravotnû postiÏen˘m obãanÛm, ale i ‰iroké
vefiejnosti, která má tak moÏnost získávat infor-
mace o aktivitách této skupiny na‰ich obãanÛ.

Témûfi cel˘ rok jsou prostory vyuÏívány nestátní-
mi neziskov˘mi organizacemi pÛsobícími v sociální
oblasti, jejichÏ ãlenové zde mohou pofiádat rÛzné se-
mináfie, besedy, vystavovat své produkty. V INFO
CENTRU mÛÏete získat informace o jednotliv˘ch ne-
ziskov˘ch organizacích, napfiíklad na koho se mají
zdravotnû postiÏení obãané obrátit v pfiípadû nouze
apod. V nejbliÏ‰ích dnech bude roz‰ífiena provozní
doba pro vefiejnost a v˘znamnû se tím posílí dal‰í na-
bídka i pro ostatní organizace pÛsobící v oblasti po-
skytování sociálních sluÏeb ve mûstû Pfierovû.

„Prostory INFO CENTRA jsou vyuÏívány k pravi-

deln˘m setkáním statutárních zástupcÛ nezisko-

v˘ch organizací s pfiedstaviteli mûsta. Touto cestou

získávají nejen aktuální informace, napfiíklad

o grantovém programu, schváleném rozpoãtu, ale

dozvídají se i o budoucích zámûrech a prioritách

mûsta Pfierova,“ informovala nás Jana ÎouÏelková
z odboru sociálních sluÏeb a zdravotnictví.

„Na ãinnosti a provozování INFO CENTRA se fi-

nanãnû podílí velkou mûrou mûsto. V˘znamn˘ po-

díl finanãních prostfiedkÛ pochází od sponzorÛ, coÏ

INFO CENTRUM uÏ rok poskytuje uÏiteãné sluÏby
umoÏÀuje roz‰ifiovat nabídku a kvalitu sociálních

sluÏeb a zlep‰ovat ãinnost a aktivity v této oblasti.

PovaÏujeme za klíãové, Ïe i v soukromé sféfie si

sponzofii uvûdomují, jak dÛleÏité je pomáhat tûm,

ktefií sluÏby potfiebují. Ráda bych pfii této pfiíleÏi-

tosti podûkovala na‰im sponzorÛm, kter˘mi jsou

PRECHEZA a.s. Pfierov, Teplo Pfierov a.s., Meopta

Pfierov a.s., Cukrovar Prosenice s.r.o., Kabelová te-

levize Pfierov, EMOS s.r.o., KOH-I-NOOR a.s., Ce-

stovní kanceláfi Guliver, Stavebniny Formel s.r.o.,

Klub zdraví Eva Pitnerová a Lékárna U zlatého ha-

da PharmDr. Jolana ·iroká.“

„Rok existující INFO CENTRUM umoÏnilo dát

pod jednu stfiechu v‰echny neziskové organizace,

nejen zdravotnû postiÏené. Zviditelnilo jejich ãin-

nost, poskytlo prostor k prezentaci jejich v˘robkÛ.

Ceníme si moÏnosti zdarma vyuÏívat internet. Má-

me v úmyslu roz‰ífiit pfiedná‰kovou a v˘stavní ãin-

nost v prostorách INFO CENTRA. Dále chystáme

pro‰kolení tûlesnû postiÏen˘ch a star‰ích obãanÛ

v práci s poãítaãem. V neposlední fiadû bychom

chtûli v pfií‰tím roce zainteresovat více neziskov˘ch

organizací, aby ve vût‰ím rozsahu neÏ doposud vy-

uÏívaly tûchto prostor pro prezentování své ãin-

nosti,“ ocenil Ing. Stanislav ·mahlík, pfiedseda Sva-
zu místní organizace tûlesnû postiÏen˘ch, moÏnosti,
které nabízí INFO CENTRUM.

·af
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MùSTSK¯ DÒM
2. 11. v 19.30 hod. • Nahniliãko
aneb ponûkud dojat˘ - komedie
3. 11. v 19 hodin • Koncert lovecké
hudby - Trubaãi OMS Pfierov
8. 11. v 19 hodin • Jifií Pazour - Ve-
ãer klavírní improvizace
9. 11. v 19.30 hod. • Ondfiej Havel-
ka a jeho Melody Makers - koncert
14. 11. v 14.30 a 19 hod. • Skupina
SCREAMERS - travesti show
22. 11. v 19.30 hod. - Na Brusel,
Vávro - komedie F. R. âecha
24. 11. v 19.30 hod. • The Bacwards/
The Beatles Revival Band - koncert
Pfiedprodej - vchod z námûstí TGM,
pondûlí aÏ pátek 9-18 hodin, telefon
581 217 596, 581 215 100

Budova pfierovského zámku
otevírací doba v listopadu:

stfieda 8-17, sobota a nedûle 9-17

do 21. 11. • Dendrity a samorosty -
ze sbírky Franti‰ka Zedka
do 28. 11. • Remade - autofii Ale‰
Fulín a Marcela Podzemná
do 28. 11. • Stanislav Krátk˘ - k v˘-
roãí jeho 90. narozenin 
do 28. 11. • D. Mazurová - keramika

Korvínsk˘ dÛm
Muzejní úterky - podzimní cyklus
pfiedná‰ek a besed - vÏdy v úter˘

v 17 hodin, vstup voln˘
26. 10. • Ing. Petr Kube‰a - Mûstsk˘
park Michalov
2. 11. • PhDr. Lubomír Smifiick˘:
O mléku a strdí - autorské ãtení
9. 11. • Mgr. Zdenûk Smifiick˘: Alois
Hork˘ - hrdina 2. zahraniãního od-
boje z Dfievohostic
16. 11. • Jan Chmelafi - V˘tvarné dílo
23. 11. • PhDr. Pavel Kopeãek - Pa-
ra‰utisté v Pfierovû v roce 1941

Moravská ornitologická stanice
otevírací doba v listopadu: úter˘-pátek

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

do 31. 12. • Ekologie ptákÛ, histo-
rie ornitologie, ochrana ptactva
do 30. 11. • Fotografie hmyzu stfied-
ní Moravy

MUZEUM KOMENSKÉHO

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

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

e-mail: dlazka@dlazka.cz

KOUPÁNÍ VEŘEJNOSTI NA PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 736 580

koupel, zábal, masáž,
perličková masáž

pondělí až pátek 7.00 -18.00

VÝJIMKY
sobota 6. 11.
dětský bazén i 50 m bazén 17 - 20

sobota 13. 11.
dětský bazén i 50 m bazén 10 - 19

neděle 14. 11.
dětský bazén i 50 m bazén 11 - 18

středa 17. 11.
dětský bazén i 50 m bazén 10 - 18

sauna masáže
pondělí 14-21 ženy 14-21
úterý 14-21 muži 14-21
středa-pátek zavřeno

SAUNA ZIMNÍ STADION
tel. 581 201 268

LÁZNĚ BOCHOŘ
tel. 581 205 045

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

Pondělí zavřeno 6.30 - 7.30 13.30 - 15.00 11.30 - 13.00

Úterý 18 - 20 6.30 - 7.30, 18 - 20 13.30 - 15.00

Středa 15 - 20 6.30 - 7.30, 15 - 21 15.00 - 19.00 13.30 - 15.00 11.30 - 13.00

Čtvrtek 18 - 20 6.30 - 7.30, 18 - 21 13.30 - 15.00

Pátek 15 - 20 6.30 - 7.30, 15 - 22 21.00 - 22.00 13.30 - 15.00

Sobota 10 - 20 10 - 20

Neděle 10 - 18 10 - 18

Den sauna solárium, masáÏe, skot. stfiiky, perliãka rekondiãní stoly
Pondělí 15 - 21 společná jen v párech zavřeno 7.30 - 21

Úterý 14 - 20 ženy zavřeno 7.30 - 21

Středa 13 - 21 muži 12 - 20 i protiproud 7.30 - 21

Čtvrtek 15 - 20 ženy 12 - 20 i protiproud 7.30 - 21

Pátek 14 - 21 muži zavřeno 7.30 - 21

Sobota zavřeno zavřeno zavřeno

Neděle zavřeno zavřeno zavřeno

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

Výjimky: 17. 11. - vše zavřeno (státní svátek)!

Výjimka: 17. 11. - zavřeno (st. svátek)!

Otevírací doba v listopadu je pouze

v soboty a nedûle od 9 do 16 hodin.

HRAD HELF·T¯N

1. 11. v 19 hod. • Halloweensk˘ ve-
ãer - vyhodnocení soutûÏe o nejkrás-
nûj‰í d˘ni
3. 11. • Vystoupení Pfierováãku na
koncertû TrubaãÛ v Mûstském domû
6. 11. od 14 do 17 hod. • Tvofiíme
z vizovického tûsta
9. - 10. 11. od 9 hod. • Slavíci z Pfie-
rova - pûvecká soutûÏ pro dûti ze Z·
19. 11. od 14.30 hod. • Malování na
hedvábí
20. 11. od 14 do 17 hod. • V˘roba
keramick˘ch betlémÛ

Soubor pfierovsk˘ch trubaãÛ oslaví 10 let 
Pozvánka na koncert lovecké hudby

SLUÎBY MùSTA P¤EROVA • LISTOPAD 2004

18. - 20. 11. • HUDBOSLOVENÍ -
festival hudby a slova v Pfierovû
Proã Hudboslovení? Hudba a slova, to
znamená samostatnû hodnû, dohro-
mady je to síla. Hudba a slova, to v‰e
dohromady bude skvûlé se zajímav˘mi
a kvalitními interprety i nad‰en˘m
publikem. Letos je jako kaÏdoroãnû
rozmanitost zaji‰tûna. Od keltské hud-
by praÏské skupiny Bran, pfies ostrav-
sk˘ recesní folkrock Dua Juyos Kom-
plet a afrolatinské rytmy Tam Tam Or-
chestry aÏ po ostravskou superskupinu
Buty je po hudební stránce tento festi-
val naplnûn tóny i slovy celého duho-
vého spektra. Doplníme-li do tohoto
menu dva klasické turnaje ve scrabble
a v aktivitách, pak zajistíme protáhnu-
tí hlav úplnû. Procházky s lampionem
ãi beseda o cestách do ciziny je jen ma-
l˘m bonbónkem na závûr.

18. 11. ve 20 hod. • Buty - koncert
v klubu Teplo (b˘val˘ klub PSP)
19. 11. v 18.30 • Podveãer barev,
hvûzd a obrazÛ - lampionov˘ prÛvod
s ohÀostrojem - sraz na mostû u lo-
dûnice, lampiony s sebou
19. 11. ve 20 hod. • Tam Tam Or-
chestra - afrolatinské rytmy v klubu
Teplo (b˘val˘ klub PSP)
20. 11. ve 12.30 v Lodûnici • Turnaj
Scrabble - oh˘ban˘ + slova s hudeb-
ními motivy za dvojnásobek; systém:
6 kol na 30 minut
20. 11. v 17.30 hod. v Lodûnici • Le-
tem svûtem - Dánsko, Egypt, Ru-
munsko
20. 11. ve 20 hod. • Bran (keltská
hudba) & Duo Juyos Komplet (folk-
rock) - koncert v klubu Teplo (b˘val˘
klub PSP)
21. 11. v 9.45 hod. v Lodûnici • Ak-
tivity - turnaj 2-4 ãlenn˘ch druÏstev

Slavnostním koncertem, kter˘
se bude konat 3. listopadu v 19
hodin v Mûstském domû, chce sou-
bor Trubaãi OMS Pfierov oslavit
desetiletí své ãinnosti. Posluchaãi
usly‰í v˘bûr ze star˘ch ãesk˘ch lo-
veck˘ch fanfár a slavnostních
skladeb, ale také ukázky z tvorby
souãasn˘ch autorÛ.

JiÏ od roku 1994 pÛvodnû tfiíãlen-
n˘ soubor usiluje o obnovení a ‰ífiení
tradice ãeské lovecké hudby a mysli-

veckého troubení, které dodává mys-
liveck˘m akcím slavnostní charakter
a vyjadfiuje úctu lidí ke zvûfii a k pfií-
rodû vÛbec. Soubor úãinkuje na ky-
nologick˘ch zkou‰kách, pfii pfiijímání
nov˘ch mysliveck˘ch adeptÛ, na ho-
nech, zahajuje myslivecké snûmy, v˘-
stavy, sv˘mi vystoupeními zpestfiuje
plesy nejen v pfierovském regionu, ale
po celé na‰í republice. K v˘znamn˘m
patfií také kaÏdoroãní úãinkování na
Svatohubertské pouti na sv. Host˘nû,
kdy je v chrámu slouÏena slavnostní
m‰e, doprovázená troubením na les-
nice a sborov˘m zpûvem. Trubaãi

OMS Pfierov reprezentují mûsto na
národních i mezinárodních trubaã-
sk˘ch soutûÏích v âeské republice
i v zahraniãí, pfiedev‰ím v Rakousku,
Polsku, na Slovensku a ve Francii.

V˘sledkem úspû‰ného pÛsobení
souboru je také v leto‰ním roce nato-
ãené CD, které trubaãi na koncertû
slavnostnû pokfití. 

Hosty veãera budou dûtsk˘ pûvec-
k˘ sbor Pfierováãek a Lovecké trio
Praha.

Pfierováãek ãtenáfiÛm jistû není
tfieba pfiedstavovat. V jeho podání za-
zní spirituály a písnû z muzikálÛ. Lo-
vecké trio Praha zahraje na klasické
lesní rohy skladby autorÛ období ro-
mantismu.

Souãástí veãera bude také prodej-
ní v˘stava obrazÛ akademického ma-
lífie Václava Nasvûtila.

V pfiedsálí Mûstského domu si ná-
v‰tûvníci budou moci prohlédnout je-
ho realistické malby krajiny, polních
kytic, záti‰í a hlavnû v˘jevy ze Ïivota
zvûfie, kter˘mi se tento autor v sou-
ãasnosti nejvíce zab˘vá.

foto archiv Trubaãi OMS Pfierov



1. - 3. 11. v 17.30 hod. • VESNI-
CE (USA, thriller, titulky, premié-
ra). Na první pohled pÛsobí vesni-
ce jako krásné a klidné místo... Re-
Ïie: M. Night Shyamalan. Hrají:
G. D. Howard, J. Phoenix, A. Brody,
S. Weawer.
1. - 2. 11. ve 20 hod. • COLLA-
TERAL (USA, thriller, titulky, pre-
miéra). Jste v L.A. poprvé...? ReÏie:
M. Mann. Hrají: T. Cruise, J. Foxx.
4. - 10. 11. v 17.30 hod. •
SNOWBOARëÁCI (âR, komedie,
premiéra). Mrtvej snûhulák, dob-
rej snûhulák. Rendymu a Jáchymo-
vi je koneãnû ‰estnáct a mÛÏou vy-
razit na svou první skuteãnou pán-
skou jízdu... ReÏie: K. Janák. Hra-
jí: L. Vondráãková, V. Kotek, E. Ge-
islerová, J. Langmajer, B. Seidlová.
4. - 9. 11. ve 20 hod. • BOUR-
NÒV M¯TUS (USA, ‰pionáÏní thril-
ler, titulky, premiéra). Mûli ho ne-
chat na pokoji... ReÏie: P. Green-
grass. Hrají: M. Damon, F. Poten-
te, B. Cox, K. Urban, J. Stiles.
11. - 17. 11. v 17.30 hod. a 11. -
16. 11. ve 20 hod. • VET¤ELEC
VS. PREDÁTOR (USA, sci-fi thril-
ler, titulky, premiéra). AÈ vyhraje
kdokoliv, my prohrajeme. ReÏie:
P. W. S. Anderson. Hrají: S. Lathan,
R. Bova, L. Henriksen.
18. - 24. 11. v 17.30 • SHREK 2
(USA, animovaná komedie, da-
bing). Bylo, ale moÏná nebylo…
ReÏie: A. Adamson. V ãeském znû-
ní: D. Novotn˘, T. Jufiiãka, K. ·prá-
chalová, J. Kretschmerová.
18. - 21. 11. ve 20 hod. • STEP-
FORDSKÉ PANIâKY (USA, tragi-
komedie, titulky, premiéra). Man-
Ïelky ze Stepfordu mají tajemství...
ReÏie: F. Oz. Hrají: N. Kidman,
M. Broderick, B. Midler, Ch. Walken.
22. - 23. 11. ve 20 hod. • SEX-
BOMBA OD VEDLE (USA, kome-
die, titulky, premiéra). Komedie
o mladíkovi, kter˘ pfiijde o svou
nevinnost a dívce, která se pokou-
‰í ji znovu získat. ReÏie: L. Green-
field. Hrají: E. Hirsch, E. Cuthbert.
25. 11. aÏ 1. 12. v 17.30 hod.
a 26. aÏ 30. 11. ve 20.00 hod. •
BRIDGET JONESOVÁ: S ROZU-
MEM V KONCÍCH (USA, roman-
tická komedie, titulky, premiéra).
Dokonal˘ pfiítel. Dokonal˘ Ïivot.
Co by se mohlo podûlat. ReÏie:
B. Kidron. Hrají: R. Zellweger,
H. Grant, C. Firth, G. Jones.

3. 11. ve 20 hod. • NÁVRAT (Rus-
ko, pfiíbûh, titulky, premiéra). Ce-
loveãerní debut ruského reÏiséra
Andreja Zvjaginceva získal na fes-
tivalu v Benátkách Zlatého lva.
Hrají: V. Garin, I. Dobronravov,
K. Lavronenko, N. Vdovina.

10. 11. ve 20 hodin • SLAVÍCI
V KLECI (Francie/·v˘carsko, hofi-
ká komedie, titulky, premiéra).
Film o ‰kole, kter˘ ve Francii pfie-
konal náv‰tûvností i Harryho Pot-
tera. ReÏie: Ch. Barratier. Hrají:
G. Jugnot, F. Berléand, K. Merad,
J. Perrin.
17. 11. ve 20 hodin • JARO, LÉ-
TO, PODZIM, ZIMA… A JARO
(Korea, drama, titulky, premiéra).
Lyrick˘ snímek o plynutí roãních
období a lidského Ïivota. ReÏie
a scénáfi: Kim Ki-Duk. Hrají:
O. Young-Su, K. Young-Min,
K. Jong-Ho.
24. 11. ve 20 hodin • PÁD DO
TICHA (V. Británie, dokument, ti-
tulky, premiéra). âím blíÏe jsi smr-
ti, tím jsi schopnûj‰í udûlat coko-
liv pro pfieÏití. Natoãeno podle
skuteãné události. ReÏie: K. Mc-
Donald. Hrají: N. Aaron, B. Mac-
key, J. Simpson.

7. 11. v 15 hod. • KRTEK VE
SNU (âR). Pohádkové pásmo pro
nejmen‰í diváky.
14. 11. v 15 hod. • POHÁDKA
O POPELCE (âR). Pohádkové
pásmo pro nejmen‰í diváky.
21. 11. v 15 hod. • VÁNOâNÍ
STROMEâEK (âR). Pohádkové
pásmo pro nejmen‰í diváky.
28. 11. v 15 hod. • P¤ÍBùH ÎRA-
LOKA (USA, rodinná komedie, ães-
k˘ dabing). MÛÏe se gangstera ode-
hrávat na dnû oceánu...? Klidnû,
pokud mají hrdinové Ïábry.

4. 11. - 3. 12. • Jaroslav ·irok˘:
fotografie - pfiedsálí kina Hvûzda.
VernisáÏ v˘stavy se koná 4. listo-
padu v 16 hodin. V˘stava je pfií-
stupná v provozní dobû kina
Hvûzda. Pofiádá ProArte 21 ve
spolupráci s mûstem Pfierov.

telefon/fax: 581 202 216 • e-mail: hvezda@dokina.cz • net: www.dokina.cz/hvezda
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GALERIE A V¯STAVY
Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 22, tel. 581 216 111 

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

NeÏ zaãne Ïít Domeãek vánoãní atmosférou, mo-
hou si náv‰tûvníci prohlédnout nové keramické
kachle Romana BaláÏe z Ostravy. Autor pfiedsta-
ví svá díla, tentokrát s rostlinn˘mi motivy v pfiírod-
ních a modr˘ch glazurách. Ve druhé polovinû mûsí-
ce potû‰íme v‰echny pfiíznivce autorsk˘ch ‰perkÛ
Vojtû‰ky Vlãkové, která pro tuto pfiíleÏitost pfii-
pravila novou kolekci. Její neobvyklé pojetí a zpra-
cování ‰perku, ãasto s biblick˘mi motivy, urãitû za-
ujme Ïeny, které rády nosí nûco originálního.

Do 5. listopadu zde bude vystavena kolekce ori-
ginálních odûvÛ a doplÀkÛ z dílny Jany Kolín-
kové, která se poprvé v Pfierovû pfiedstaví sv˘m
netradiãnû pojat˘m zpracováním kÛÏe.

Od 15. do 26. listopadu probûhne v˘stava gra-
fiky ak. mal. Jifiího Anderleho. Tento v˘znam-
n˘ pfiedstavitel ãeského v˘tvarného umûní, drÏi-
tel témûfi ãtyfiiceti mezinárodních cen, jehoÏ díla
jsou zastoupena v pfiedních svûtov˘ch sbírkách
a galeriích, se pfiedstaví více neÏ 30 grafick˘mi lis-
ty jiÏ potfietí. Zastoupena jsou zde díla z cyklu Va-

nitas, Smysly, Carpe Diem, Daidalos a Ikaros, hu-
dební skladatelé a fiada dal‰ích skvûl˘ch dûl. Sám
Jifií Anderle fiíká, Ïe v grafické tvorbû jiÏ dosáhl své-
ho vrcholu a nyní se vûnuje malbû. Posledním Anderleho velk˘m projektem by-
lo otevfiení v˘stavní galerie v Pelleho vile v Praze 6, kde je soustfiedûna jeho vel-
ká sbírka afrického umûní a doplnûna mimo jiné tvorbou jeho velk˘ch pláten.

V mûsíci listopadu bude v galerii vystavovat v˘tvarník Ladislav Rusín. Ma-
lování a v˘tvarné ãinnosti se vûnuje jiÏ od dûtství, kdy základní znalosti a klad-
n˘ vztah k malbû získal od svého otce akademického malífie. Dále se zdoko-
naloval v Praze u profesora Stachovského. Od roku 1955 Ïije, pracuje a tvofií
v RoÏnovû pod Radho‰tûm a v Bruzovicích, kde má svÛj ateliér. Jeho oblíbe-
nou malífiskou technikou je olej a pastel. Vûnuje se figurální tvorbû i malbû
obrazÛ s pfiírodními motivy a záti‰í. Vystavuje nejvíce na severní Moravû a zú-
ãastnil se i spoleãn˘ch v˘stav, napfiíklad v Poznani, DráÏìanech a Praze.
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Ve ãtvrtek 11. listopadu v 16.30 hodin se v Korvínském domû uskuteãní
beseda s Mgr. K. Glacovou na téma Benátské malífiství 14.-18. století.

Klub pfiátel v˘tvarného umûní

14. - 17. 11. • Ondfiej Koãár - malba
Narodil se v Opavû, vyrÛstal v prostfiedí
pláten a barev. Na vysoké ‰kole se vedle
malby zab˘val i jin˘mi v˘tvarn˘mi techni-
kami. JiÏ v dobû vysoko‰kolského studia
zaãal vystavoval své práce v galeriích Díla.
V souãasné dobû se vûnuje olejomalbû.
Schopnost lyrického vidûní transponuje
jeho obrazy k poetick˘m pfiímûrÛm reali-
ty. V˘stava bude zahájena vernisáÏí ve ãtvr-
tek 4. listopadu v 17.30 hodin a potrvá do
17. listopadu.

18. 11. - 2. 12. • Alena ·lapáková - grafika
Autorka Ïijící a pracující v Praze se ve sv˘ch litografiích pfiedstavuje ne-

smírnû kultivovanou a pÛsobivou barevností. Vná‰í do nich siln˘ emotivní ná-
boj naléhavû sdûlovaného kladného vztahu k pfiírodû a sounáleÏitosti s ní.

KINO HVùZDA

Ondfiej Koãár: Noãní odevzdání

z tvorby J. Anderleho


