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Plesová sezona je v plném proudu

V minulosti se v na‰em mûstû tû-
‰ily oblibû nejen plesy tradiãní, ale
i bály, merendy a pfiedev‰ím ‰ibfiin-
ky, které byly pofiádány v sálech
pfierovského Mûstského domu, akci-
ového pivovaru ãi v sokolovnû. Ob-
líbené byly plesy pofiádané pfie-
rovsk˘m akademick˘m klubem,
Národní jednotou, policejní ãi bez-
peãnostní stráÏí, hasiãskou i mysli-
veckou jednotou, ale i krouÏkem
ãí‰níkÛ, rÛzn˘mi spolky, napfiíklad
ãtenáfisk˘m spolkem, spolkem c. k.
po‰tovních a telegrafních zfiízencÛ,
ale i dal‰ími sdruÏeními a korpora-
cemi - napfi. rolníky, Ïivnostníky.

Tradiãnû velké pozornosti se tû-
‰ily plesy pofiádané v sálech Mûst-
ského domu v Pfierovû. O jakési
malé zamy‰lení nad „plesáním“
souãasn˘ch taneãních nad‰encÛ

jsme poÏádali Jana Vrbu, manaÏera
kultury Mûstského domu.

„S pfiíchodem nového roku zaãa-

la i v Mûstském domû v Pfierovû ple-

sová sezona. Ta leto‰ní se po pro-

gramové stránce bûhem nûkolika

posledních let nikterak nezmûnila

a Mûstsk˘ dÛm postaven˘ v roce

1897 jako mû‰Èansk˘ dÛm, kultur-

ní a spoleãenské centrum ve mûstû

pfiivítá v pfiekrásném prostfiedí no-

vorenesanãního slohu s bohatou

‰tukovou v˘zdobou a prvky secese

i letos nejednoho milovníka ta-

neãního pohybu,“ uvedl Jan Vrba.
„V leto‰ní sezonû se uskuteãní

v Mûstském domû do konce bfiezna

celkem 19 plesÛ. Pfiedev‰ím se jed-

ná o stuÏkovací plesy nastávajících

maturantÛ pfierovsk˘ch stfiedních

‰kol a potom samozfiejmû jsou zde

organizovány reprezentaãní ple-

sy pfierovsk˘ch podnikÛ a organi-

zací. Plesové zábavy se odehrávají

v ústfiedních prostorách celé budo-

vy - velkém sálu a pfiedsálí a pro-

storách jim pfiilehl˘ch, kavárnû

a malém sálu. Ty po nákladné re-

konstrukci zahájené v roce 1986

byly znovu otevfiené v záfií 1992

a plesová sezona byla zahájena jiÏ

následujícím rokem,“ sdûlil dal‰í
podrobnosti Jan Vrba.

„Samotná programová náplÀ

jednotliv˘ch plesÛ je velmi rÛzno-

rodá, od pfiedtanãení ve stylu stan-

dardních ãi latinskoamerick˘ch

tancÛ a polonéz, pfiípadnû dal‰ího

krat‰ího vstupu u stuÏkovacích ple-

sÛ, aÏ po nûkdy ’pfieprogramované‘

reprezentaãní plesy nûkter˘ch in-

stitucí ãi podnikÛ, kde následnû na

samotné tanãení a pobavení mno-

ho ãasu nezb˘vá,“ zhodnotil úro-
veÀ programÛ plesÛ Jan Vrba.

„Jedin˘m stínem tûchto spole-

ãensk˘ch akcí je zvy‰ující se agre-

sivita mlad˘ch lidí, pfiedev‰ím

studující mládeÏe, velmi ãasto

povzbuzené alkoholem nebo jin˘-

mi návykov˘mi látkami. Tento

pokraãování na stranû 2
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Znám˘ a oblíben˘ rodinn˘ roz-
hlasov˘ pofiad bude vysílán pfiím˘m
pfienosem z Pfierova 31. ledna v do-
bû od 8 do 12 hodin na rozhlasové
stanici âesk˘ rozhlas 2, Praha.
O bliÏ‰í informace jsme poÏádali
Mgr. Bohuslava Pfiidala z odboru in-
formací a styku s vefiejností.

„V pofiadu budou vzpomenuty

záplavy roku 1997. Posluchaãi bu-

dou informováni o historii i sou-

ãasnosti Pfierova, seznámí se se za-

jímav˘mi lidmi z na‰eho regionu,

zkrátka bude to pestr˘ pofiad, kte-

r˘ má za cíl b˘t vítan˘m „hostem“

v rozhlasov˘ch domovech. Samo-

zfiejmou souãástí programu je hu-

dební sloÏka, kterou budou tvofiit

zejména pfierov‰tí muzikanti, au-

tofii a zpûváci. Pofiad se jistû stane

dobrou propagací na‰eho mûsta

v rámci celorepublikového vysílání

rozhlasu. Pokud vám to osobní

program dovolí, doporuãujeme

tento rozhlasov˘ pofiad poslou-

chat,“ podrobnûji nás informoval
Bohuslav Pfiidal a upozornil, Ïe po-
sluchaãi jej budou moci sledovat,
pokud si naladí na svém pfiijímaãi
v pátek 31. ledna âesk˘ rozhlas 2
Praha, a to frekvenci VKV 107,2.

Host do domu
bude vysílán
z PřerovaÚnor je mûsíc, ve kterém vrcholí plesová sezona. Milov-

níci tance si v tyto dny pfiicházejí na své. Rozmanité plesy
pofiádají ‰koly, kluby, rÛzné organizace, ale i politické stra-
ny. Jedním z vrcholÛ leto‰ní plesové sezony bude i ples sta-
rosty mûsta, kter˘ se koná 28. února.

ANKETA
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Pfierova (strana 3)
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Rozhovor: ·ance na bezbariérové
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Osobnost: Lubomír Jasínek (strana 8)

Muzeum Komenského má nového
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Anketa: Jak dál v Pfierovû, fiekni,
obãane! (vloÏen˘ dotazník)

28. února 2003
od 20 hodin ve v‰ech sálech
Mûstského domu v Pfierovû
Hrají: Tfii-jo & Orchestra • Moravská Veselka

Richard Pogoda
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DOVOLUJI SI VÁS CO NEJSRDEâNùJI
POZVAT NA

Jindfiich Valouch
starosta mûsta

MùSTA P¤EROVA



STRANA 2 ÚNOR 2003

pokraãování ze strany 1

Prázdninov˘ program se pravi-
delnû snaÏí pfiipravit dûtem i pra-
covníci mimo‰kolních zafiízení.
Nabízíme vám alespoÀ struãn˘ pfie-
hled akcí pro dûti v dobû zimních
prázdnin.

Duha Klub Dlažka
pofiádá zimní tábor pro hravé dûti
od 10 do 15 let, kter˘ se uskuteãní
ve dnech 23. 2. - 1. 3. 2003 ve
Stfiedolesí u Hranic. Organizátofii
pfiipravili pro dûti pestr˘ a zajíma-
v˘ program, jehoÏ hlavní náplní
jsou samozfiejmû pfiedev‰ím v˘lety
na bûÏkách i snûÏnicích, sjezdy ’ãe-
hokoliv na ãemkoliv‘, hry, hrátky
a legrácky na snûhu i v chalupû, po-
znávání krásy a nebezpeãí zimní
pfiírody. Dûti budou ubytovány v bu-
dovû. Stravování je zaji‰tûno po ce-
lou dobu akce. Cena ãiní 1.650 Kã.
Dopravu je moÏno domluvit z Pfie-
rova i Olomouce. Pfiihlá‰ky zasílej-
te na adresu kanceláfie, nejpozdûji
v‰ak do 15. 2. 2003. Pfiihlá‰en˘m
budou zaslány bliÏ‰í propozice pfied
akcí. Informace obdrÏíte:

Telefon kanceláfi: 581 219 852.
internet: www.dlazka.cz, e-mail:
dlazka@cekos.cz

Dal‰í pobyty na horách, pfieváÏ-
nû víkendové, najdete v programu
DlaÏky na stranû 11.

Centrum pro volný čas
mládeže v Předmostí
pofiádá ve dnech od 23. do 28. úno-
ra pobyt na Horní Beãvû pod ná-
zvem Po stopû snûÏného muÏe
aneb Jarní prázdniny s CVâM. Do-
pfiejte sv˘m dûtem dobrodruÏné
prázdniny plné her a zábavy. V ce-
nû 1.250 Kã je zahrnuto ubytování
ve vytápûn˘ch chatkách, strava ãty-
fiikrát dennû. Doprava je vlastní.
Pfiihlá‰ky zasílejte do 1. 2. na adre-
su: Centrum pro voln˘ ãas mláde-
Ïe, Tyr‰ova 2, Pfierov, tel. 581 211
720, 604 680 231, 608 409 916,
www.cvcm.cz, e-mail: cvcm@cvcm.cz. 

Brontosauří dětský oddíl
DELFÍN

pofiádá v dobû jarních prázdnin
od 22. února do 1. bfiezna lyÏafisk˘
tábor v Jeseníkách na chatû Ol-

‰anka u Starého Mûsta pod SnûÏní-
kem, 2 km od Paprsku. Zúãastnit se
mohou dûti ve vûku od 8 do 17 let,
po dohodû je moÏná i úãast rodiãÛ.
Program je pfiizpÛsoben pro bûÏka-
fie, sjezdafie i snowboardisty. Pro dû-
ti jsou pfiipraveny hry v zimní pfií-
rodû, ale i v místnosti. Chata leÏí
v krásném horském prostfiedí, ly-
Ïafisk˘ vlek se nachází pfiímo v její
blízkosti. Cena, vãetnû vlekÛ, je
2.400 Kã. Informace a pfiihlá‰ky:
kaÏdou stfiedu od 16.30 do 17.30

hodin v DDM Olomouc nebo Karel
Jílek, Boh. Nûmce 15, 750 02 Pfie-
rov. Tel. 581 207 119, 606 742 438,
e-mail: delfini@quick.cz.

nov˘ fenomén, poplatn˘ dne‰ní

uspûchané dobû, vede k chování

hraniãícímu ãasto aÏ s vandal-

stvím, kterého v poslední dobû ne-

jsou u‰etfieny ani interiéry histo-

rické budovy,“ postûÏoval si na
chování mládeÏe Jan Vrba. Je v‰ak
pfiesvûdãen˘, Ïe i pfies tyto negativ-
ní jevy zÛstane prostfiedí Mûstského
domu i do budoucna nadále srdcem
kulturnû spoleãenského dûní na‰e-
ho mûsta a zdÛraznil, Ïe lze s pfii-
b˘vajícím ãasem s jistotou fiíci, Ïe
Mûstsk˘ dÛm po rekonstrukci ne-
zpan‰tûl, ani se neodcizil, jak je‰tû
docela nedávno tvrdil jeden pisatel
na stránkách Nového Pfierovska. Ba
naopak, kulturní a spoleãensk˘ Ïivot
v posledních letech v Mûstském do-
mû znovu nabírá dech a plesové ob-
dobí spojené se vzrÛstající náv‰tûv-
ností toto tvrzení jen dokazuje.

·af

Kam za sněhem ve dnech jarních prázdninPlesová sezona
je v plném proudu

Z archivu DDM Atlas foto Alena Dûrdová

ilustraãní foto

Za pár t˘dnÛ nastanou dûtem prázdniny. V leto‰ním roce se
mohou tû‰it na volné dny v t˘dnu od 24. února. Vût‰ina rodi-
ãÛ i za cenu osobního uskromnûní se bude snaÏit zajistit sv˘m
dûtem odpoãinek aktivním pohybem na ãerstvém horském
vzduchu. Ne v‰ichni rodiãe si mohou dovolit t˘denní nepfií-
tomnost v zamûstnání a vyuÏívají moÏnosti pfiihlásit své dítû
na zimní tábory ãi alespoÀ do víkendov˘ch lyÏafisk˘ch ‰kol.

Zajímav˘ program pro ‰koláky
pfiipravili i pracovníci Domu dûtí
a mládeÏe ATLAS v Pfierovû. SnaÏí se
zpestfiit volné dny pfiedev‰ím tûm dû-
tem, které je budou trávit v Pfierovû.

DÛm dûtí a mládeÏe Atlas nabízí
dûtem ve dnech jarních prázdnin
ãtyfidenní pfiímûstsk˘ tábor, kter˘
probûhne od pondûlí 24. 2. do ãtvrt-
ka 27. 2. 2003. Rodiãe mohou pfii-
vést dûti v dobû od osmi do pÛl desá-
té. NeÏ se v‰ichni sejdou, budou mít
v klubovnû pfiipraveny stolní hry,
omalovánky a materiál k v˘robû rÛz-
n˘ch drobn˘ch pfiedmûtÛ. Pro ty
star‰í je v klubovnû k dispozici poãí-
taã s internetem. Od 9.30 do 12 ho-
din nabídneme dûtem kaÏd˘ den jin˘
program, kter˘ bude záviset pfiede-
v‰ím na poãasí - za pfiíznivého poãí-
táme s hrami venku na dopravním
hfii‰ti. Pokud bude sníh, chystáme

Snûhové hrátky, moÏná i nûjak˘ v˘-
let; jinak v prostorách DDM vyuÏije-
me klubovnu, keramickou dílnu, tû-
locviãny a hudebnu. Jídlo a pití si dûti
pfiinesou s sebou. Od 12 hodin násle-
duje hodinová pfiestávka a kdo z rodi-
ãÛ bude chtít, mÛÏe se domluvit a vzít
si dítû na obûd domÛ. Od 13 do 15 ho-
din následuje odpolední program.
Platba na v‰echny ãtyfii dny ãiní
100 Kã, ale pfiihlásit své dûti musíte
pfiedem, protoÏe kapacita je omezena.

V keramické dílnû plánujeme Ke-
ramické hrátky - v pátek od 8 do 12
a od 14 do 18 hodin, v sobotu od
9 do 12 hodin.

Pfiihlá‰ky a informace dostanete
pfii osobní náv‰tûvû nebo telefonicky
na DDM Atlas od pondûlí do ãtvrtku
8 - 20 hod., v pátek do 18 hod. na tel.
ã. 581 209 353, nebo 581 201 246.

·af

Prázdninová nabídka DDM ATLAS pro děti,
které ve dnech prázdnin zůstávají ve městěPlesová sezona

v Městském domě
ÚNOR

1. 2. ve 20 hodin • Leteck˘ ples Vo-
jenského útvaru 4574 Pfierov
7. 2. ve 20 hodin • Ples chemikÛ,
Precheza a.s. Pfierov
8. 2. v 20 hodin • StuÏkovací ples
4.A a 4.B Gymnázia Jakuba ·kody
14. 2. ve 20 hodin • Reprezentaãní
a stuÏkovací ples Stfiední pedagogic-
ké ‰koly
21. 2. ve 20 hodin • XI. reprezen-
taãní ples Gymnázia Jakuba ·kody.
Pfiedprodej vstupenek od 10. února
v kanceláfii Gymnázia Jakuba ·kody,
Komenského 29; od 17. února v Mûst-
ském domû.
22. 2. ve 20 hodin • Reprezentaãní
ples Hanácké kyselky s.r.o.
28. 2. v 20 hodin • Ples starosty
Mûsta Pfierova

BŘEZEN
1. 3. od 20 hodin • SK Pfierov, IV. re-
prezentaãní ples
7. 3. od 20 hodin • Gymnázium Ja-
kuba ·kody, reprezentaãní ples VIII.A
8. 3. od 20 hodin • Reprezentaãní
ples âeské lékafiské komory - OSL
Pfierov 
21. 3. od 20 hodin • Meopta - optika
a.s. Pfierov, II. reprezentaãní ples
22. 3. od 20 hodin • Vojensk˘ útvar
3888 Pfierov, reprezentaãní ples &
v˘roãí
29. 3. od 20.30 hodin • X. reprezen-
taãní ples, Mûstsk˘ dÛm s.r.o. & Ve-
kotrans s.r.o.
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Mûsto Pfierov zve na zasedání

Zastupitelstva mûsta Pfierova,
které se bude konat

ve ãtvrtek 19. února 2003
v 17 hodin ve velkém sále Mûstského domu v Pfierovû

Pozvánka

V tomto ãísle Pfierovsk˘ch listÛ
jiÏ podruhé uvefiejÀuje Odbor roz-
voje Mûstského úfiadu mûsta Pfie-
rova anketu s názvem Jak dál
v Pfierovû, fiekni, obãane! Jak jsme
uvedli jiÏ v minulém ãísle, cílem
akce je zjistit názory obãanÛ na‰e-
ho mûsta na dÛleÏité oblasti Ïivo-
ta ve mûstû a jeho dal‰í rozvoj. An-
ketní otázky uvefiejÀujeme je‰tû
jednou pro obãany, jejichÏ pozor-
nosti minule unikly nebo se pfiece
jen rozhodli na nû odpovûdût. Vám,
ktefií jste jiÏ dotazník vyplnili
a odevzdali, chceme podûkovat. Po-
kuste se pfiesvûdãit i svého partne-
ra, popfi. dítû, aby se také do anke-
ty zapojili.

Omezené mnoÏství anketních
lístkÛ je umístûno i u schránek
v informaãních centrech mûsta
Pfierova v ul. Kratochvílova (pasáÏ)
nebo Kainarova (Pfierovanka). Dal-
‰í dotazníky je moÏno získat pfiímo
na MûÚ Pfierov, Odbor rozvoje, Bra-
trská 34, kde vám také Ing. Franti-
‰ek Zlámal osobnû nebo telefonic-
ky na tel. ãísle 581 268 610 zodpoví
va‰e pfiípadné dotazy. Na v‰echna
v anketních listech uvedená místa
odevzdávejte prosím vyplnûné do-
tazníky do pátku 28. 2. 2003. Do-
tazník je také k dispozici na inter-
netu: http://mesto.prerov.cz/anketa.
Jde nám o názor kaÏdého obãana,
ale zpracování probûhne u celého

K anketě „Jak dál v Přerově,
řekni, občane!“

souboru získan˘ch dotazníkÛ ano-
nymnû. Sv˘mi názory mÛÏete
ovlivnit blízkou budoucnost mûsta.

Musíme se v‰ak omluvit obãa-
nÛm, ktefií chtûli odevzdat své vy-
plnûné dotazníky v supermarketu
BILLA, kde nám vedení prodejny
bez odÛvodnûní odmítlo povolit
umístûní schránky!

Vûfiíme, Ïe dodrÏíme ãasov˘ har-
monogram uveden˘ v minulém
ãísle a získané v˘sledky budou pod-
kladem k sestavení poÏadavkÛ ná-
vrhu investic pro dal‰í roky, k tvor-
bû plánÛ a pfiípravû nov˘ch aktivit
a k dal‰ím diskusním fórÛm o roz-
voji mûsta. V na‰í práci se pokusí-
me upfiednostÀovat fie‰ení tûch
problémÛ, které se ukáÏí jako nej-
palãivûj‰í.

Je‰tû jednou se obracíme na tzv.
„mlãící vût‰inu“ mezi vámi. Ze
v‰ech schránek, po‰tou a interne-
tem se nám k 13. 1. vrátilo pouze
353 kusÛ vyplnûn˘ch dotazníkÛ
z témûfi 21.000 distribuovan˘ch,
coÏ je zatím velmi málo. Proto vás
je‰tû jednou Ïádáme, vûnujte pro-
sím vyplnûní a odevzdání ankety
ãást svého volného ãasu. Bez vypl-
nûn˘ch dotazníkÛ nebude moÏné
anketu vyhodnotit, nebo budou v˘-
sledky zkreslené, a my nezískáme
objektivní informace o va‰ich ná-
zorech.

Odbor rozvoje mûstského úfiadu

❖ odvolalo na základû § 84 zákona o obcích ke dni 17. prosince 2002 pfiedsedy
a ãleny následujících v˘borÛ Zastupitelstva mûsta Pfierova:

- Finanãní v˘bor
- Kontrolní v˘bor
- Grantov˘ v˘bor
- V˘bor fondu bydlení

a uloÏilo kanceláfii starosty písemnû do 25. 1. 2003 nabídnout ãlenství ve v˘-
borech Zastupitelstva mûsta Pfierova ãlenÛm Zastupitelstva mûsta Pfierova
a volebním stranám, které mají zastoupení v Zastupitelstvu mûsta Pfierova,

❖ schválilo uzavfiení smlouvy o sdruÏení finanãních prostfiedkÛ mezi mûstem
Pfierov a Olomouck˘m krajem poskytnutím finanãního pfiíspûvku ve v˘‰i
50.000 Kã na prezentaci v rámci Mezinárodního veletrhu turistick˘ch moÏ-
ností v regionech, REGIONTOUR 2003, kter˘ se koná na brnûnském v˘sta-
vi‰ti ve dnech 9. - 12. 1. 2003,

❖ doporuãilo Radû mûsta Pfierova zfiídit jako svÛj dal‰í iniciativní a poradní or-
gán Komisi pro Ïivotní prostfiedí.

dne 17. prosince 2003
Zastupitelstvo mûsta Pfierova po projednání

❖ schválilo zámûr mûsta Pfierova na pfievod bytov˘ch jednotek v domech:
tfiída gen. Janou‰ka 22, 24 23 bj. 22 zájemcÛ 96 %
Klivarova 1, 3, 5 20 bj. 20 zájemcÛ 100 %
VaÀkova 8, 10 22 bj. 21 zájemcÛ 95 %
Îelátovská 1, 3 16 bj. 16 zájemcÛ 100 %
Îelátovská 5, 7 16 bj. 15 zájemcÛ 94 %
ÎiÏkova 1, 3 16 bj. 12 zájemcÛ 75 %
Îelátovská 11, 13 16 bj. 16 zájemcÛ 100 %
za ceny dle vnitfiní smûrnice Mûstského úfiadu v Pfierovû ã. 1/98 v platném
znûní,

❖ schválilo pfievod 25 bytov˘ch jednotek v objektu bydlení ã. p. 2558, 2557,
2556, pfiíslu‰nému k ãásti obce Pfierov I - mûsto, tfi. gen. Janou‰ka 21, 23, 25
do vlastnictví nájemníkÛ za ceny dle vnitfiní smûrnice Mûstského úfiadu v Pfie-
rovû ã. 1/98 v platném znûní, kdy zájem nájemcÛ o pfievod bytov˘ch jedno-
tek v domû dosahuje 92 %,

❖ schválilo pfievod 24 bytov˘ch jednotek v objektu bydlení ã. p. 2568, 2569,
2570, pfiíslu‰nému k ãásti obce Pfierov I - mûsto, ÎiÏkova 5, 7, 9, do vlastnic-
tví nájemcÛ,

❖ schválilo pfievod 4 bytov˘ch jednotek v objektu bydlení ã. p. 643, pfiíslu‰né-
mu k ãásti obce Pfierov I - mûsto, Îerotínovo nám. ã. 4, do vlastnictví ná-
jemníkÛ, s realizací odprodeje po dokonãení v˘stavby pÛdní vestavby do vlast-
nictví,

❖ neschválilo zámûr zfiídit ‰kolu v pfiírodû v obãanské vybavenosti ã. p. 184, Îe-
ravice (v objektu b˘valé matefiské ‰koly v Îeravicích, Pod lesem 48),

Výběr z usnesení Zastupitelstva města Přerova

V‰em vlastníkÛm psÛ pfiipomínáme, Ïe poplatek ze psÛ je splatn˘ dle
Obecnû závazné vyhlá‰ky mûsta Pfierov ã. 8/2001, o místním poplatku ze
psÛ, ve znûní vyhlá‰ky ã. 2/2002, nejpozdûji do 31. 3. 2003. Po‰tovní po-
ukázky budou, tak jako kaÏd˘m rokem, rozesílány v‰em vlastníkÛm psÛ.

Vznikne-li poplatková povinnost po 31. 3. 2003, je poplatek splatn˘ do
15 dnÛ od vzniku poplatkové povinnosti.

Poplatek se neplatí ze psÛ:
• uÏívan˘ch k doprovázení nebo ochranû osob nevidom˘ch, bezmocn˘ch

a drÏitelÛ prÛkazÛ ZTP/P (zvlá‰È tûÏce postiÏen˘ s prÛvodcem),
• uÏívan˘ch osobami s tûÏk˘m postiÏením pohybového nebo nosného

ústrojí, s tûÏk˘m smyslov˘m nebo mentálním postiÏením,
• ve vlastnictví mûsta Pfierov a jím zfiízen˘ch pfiíspûvkov˘ch organizací

nebo organizaãních sloÏek mûsta,
• slouÏících Policii âeské republiky,
• umístûn˘ch v útulcích pro zatoulaná zvífiata, s v˘jimkou penzionova-

n˘ch zvífiat,
• po dobu 6 mûsícÛ, jsou-li pfievzati z útulku pro zatoulaná zvífiata do

vlastnictví fyzické nebo právnické osoby, a to na základû pfiedávacího
protokolu,

• ktefií mají sloÏeny zkou‰ky záchranáfiské zpÛsobilosti,
• oznaãen˘ch mikroãipem v souladu s normami ISO 11784 a ISO 11785

po 31. 12. 2001, a to po dobu tfií let ode dne jejich oznaãení; dodrÏení
uveden˘ch norem se nevyÏaduje u psÛ oznaãen˘ch mikroãipem do
10. 2. 2002,

• oznaãen˘ch jak˘mkoliv mikroãipem pfied 1. lednem 2002 po dobu tfií
let poãínaje dnem 1. 1. 2002.

ZároveÀ podot˘káme, Ïe poplatníkem je kaÏdá fyzická nebo právnická
osoba, která je vlastníkem psa a která má na území mûsta Pfierov trval˘
pobyt nebo sídlo. Poplatku podléhají psi star‰í 6 mûsícÛ.

Tiskopis Ohlá‰ení k místnímu poplatku ze psÛ nebo Ohlá‰ení zmûny sku-
teãností rozhodn˘ch pro v˘poãet místního poplatku ze psÛ lze získat na od-
boru finanãním Mûstského úfiadu Pfierov nebo na internetov˘ch stránkách
mûsta Pfierov www.mu-prerov.cz.

Ve‰keré informace t˘kající se místního poplatku za psÛ Vám ochotnû po-
skytne paní Stanislava Bartoníková, tel. 581 268 309.

Oldfii‰ka Sedláãková, vedoucí finanãního odboru

Splatnost poplatku ze psů
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Ve dnech 10. - 12. ledna nav‰tí-
vili starosta mûsta Jindfiich Va-
louch a místostarostové Mgr. Ele-
na Grambliãková, ing. Jifií Lajtoch
a ing. Martin Kuãera mûsto Bardû-
jov. Cesta se uskuteãnila na zákla-
dû pozvání primátora MUDr. Bori-
se Hanu‰ãaka.

S tímto 33ti tisícov˘m mûstem
leÏícím na severov˘chodû Slovenska
pojí pfierovskou radnici mnohaleté
pfiátelské vztahy zaloÏené na vzá-
jemnû uÏiteãné v˘mûnû zku‰eností
v oblasti fiízení mûsta. Obûma mûs-
tÛm jsou mimo jiné spoleãné sta-
rosti s co nejvûrnûj‰ím zachováním
a údrÏbou historick˘ch památek.

rém otec a syn Vafiákovi pfiedvedli

své umûní. Ti se také v roz‰ífieném

poãtu jako Tfii Jo and Orchestra

spoleãnû s bardûjovskou kapelou

postarali o doprovod k tanci na no-

voroãním plesu, kter˘ mûl pfiispût

k neformálnímu poznání nov˘ch

ãlenÛ ve vedení radnic,“ uvedla Ele-
na Grambliãková.

„Krátce po pfiíjezdu jsme vyuÏili

pozvání k procházce pfiedev‰ím his-

torick˘m jádrem mûsta, jehoÏ do-

minantou je kostel sv. Egídia. Ná-

sledující den dopoledne jsme byli

pfiijati primátorem Bardûjova

MUDr. Borisem Hanu‰ãakem. Pro-

toÏe i na Slovensku probûhly na

podzim komunální volby, hovofiili

jsme pochopitelnû i o politické si-

tuaci. Zdej‰í primátor mûsta byl

zvolen pfiímou volbou. Do zastupi-

telstva bylo jmenováno 25 ãlenÛ.

Pfiedmûtem na‰ich rozhovorÛ byly

i ekonomické problémy a s tím spo-

jená vysoká nezamûstnanost, která

v ãiní Bardûjovû kolem 30 procent.

Primátor Bardûjova projevil velk˘

zájem o zprostfiedkování a navázá-

ní kontaktÛ s firmou Philips, které

mu vedení na‰í radnice jménem

místostarosty Martina Kuãery pfii-

slíbilo. Bardûjované zase pozvali

Pfierovany k náv‰tûvû znám˘ch

bardûjovsk˘ch lázní, jeÏ slouÏí pfie-

dev‰ím k léãbû nemocí d˘chacích

cest,“ nastínila struãnû program ná-
v‰tûvy a nejdÛleÏitûj‰í témata roz-
hovorÛ Elena Grambliãková a po-
znamenala, Ïe primátor Bardûjova
pfiijal pozvání na ples starosty, kte-
r˘ se koná poslední únorov˘ den.

·af

12. roãník mezinárodního vele-
trhu turistick˘ch moÏností v re-
gionech REGIONTOUR a 13. me-
zinárodní veletrh prÛmyslu
cestovního ruchu GO se uskuteã-
nily v tradiãním zimním termínu
ve dnech 9. - 12. ledna na brnûn-
ském v˘stavi‰ti.

„Jak vypl˘vá z údajÛ tiskového

stfiediska BVV, byla loÀská rekord-

ní náv‰tûvnost opût pfiekonána.

Branami v˘stavi‰tû pro‰lo témûfi

35.000 náv‰tûvníkÛ, z toho v prv-

ních dvou dnech, které byly urãe-

ny odborníkÛm, více neÏ 13.000

osob,“ potvrdila nám vzrÛstající zá-
jem jak ze strany odborné, tak i la-
ické vefiejnosti Mgr. Zdenka Seke-
rová z odboru informací a styku
s vefiejností.

„Na Regiontouru se prezentova-
ly v‰echny kraje âeské republiky

Přerov se
prezentoval
na Regiontouru

Víkend v Bardějově

„I deset let po rozdûlení âesko-

slovenska jsou na‰e kontakty vel-

mi úzké a blízká pfiíbuznost obou

na‰ich národÛ, která umoÏÀuje

jednání bez jazykov˘ch bariér, spo-

leãnû s podobnou mentalitou je zá-

rukou bezprostfiednosti na‰ich

vztahÛ. Zji‰Èujeme, Ïe problémy,

které je tfieba v souvislosti s rozvo-

jem obou mûst fie‰it, jsou si mnoh-

dy velmi podobné,“ konstatovala
Elena Grambliãková.

„Rozhodnû se nedá podcenit uÏi-

teãnost tûchto vzájemn˘ch kontak-

tÛ, zejména v oblasti kultury. I na

této náv‰tûvû bylo na‰e mûsto ús-

pû‰nû prezentováno vystoupením

kytarového dua Two Peters, na kte-

Pohled na kostel sv. Egídia, kter˘ vévodí bardûjovskému námûstí

KDO, KDY, KAM

pokraãování na stranû 5
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Stavba chodníku a dûtského hfii‰tû
Na podnût maminek mal˘ch dû-

tí se uskuteãnila stavba chodníku
a dûtského hfii‰tû ve vnitrobloku
ulic Kozlovská a Kosmákova. Plo-
cha hfii‰tû ve tvaru lichobûÏníku je
ohraniãena dubov˘mi trámy. Na
plo‰e je postaven totem, kter˘ zho-
tovili Ïáci SOU Tovaãov. Dále zde
budou umístûny laveãky a domeãek
se skluzavkou. Souãástí je i písko-
vi‰tû pro malé dûti.
Nov˘ bezdrátov˘ rozhlas

V místní ãásti Pfierov-Henãlov
byl instalován nov˘ bezdrátov˘ roz-
hlas. Souãasnû byla ozvuãena i od-
louãená ãást V˘myslov.
Zbudování suchého poldru

V místní ãásti Pfierov-Újezdec
byly ukonãeny práce na suchém
poldru v lokalitû smûrem k Îeláto-
vicím. Such˘ poldr byl zbudovan˘
tûsnû za posledním domem
v Újezdci. Má zabránit ‰kodám, kte-
ré vznikaly pfii prudk˘ch letních
boufikách na nemovitostech. Voda
pravidelnû po‰kozovala nûkolik do-
mÛ. Ve zbudovaném poldru bude
voda zadrÏena a postupnû odteãe
svodnicí do kanalizace.

Nov˘ autobusov˘ záliv
Po nûkolikaletém projednávání

byl zbudován autobusov˘ záliv
v místní ãásti Pfierov-Îeravice na
ulici Náves. Souãástí zálivu je i pfií-
stfie‰ek pro cestující, kter˘ bude in-
stalován v nejbliÏ‰í dobû opodál.

Bûhem roku jsou vypracovávány
projektové dokumentace na stavby
dle poÏadavkÛ obyvatel. Následnû
jsou tyto akce zafiazeny do návrhu
rozpoãtu mûsta.

Na rok 2003 jsou navrÏeny k re-
alizaci tyto stavby:

Chodník na ul. Osmek s napoje-
ním na chodníkové trasy v parku
Michalov - âapkova zahrada. V rám-
ci této stavby bude vybudován i pfie-
chod pro chodce u nového parko-
vi‰tû. Povrch chodníku bude ze
zámkové dlaÏby.

Louka u parku Michalov na ul.
Bezruãova je urãena pro hostování
cirkusÛ. Plocha je ‰patnû pfiístupná
pro velké vozy a maringotky. Pfií-
jezd z ul. Sadová je úzk˘, z jedné
strany zídka oplocení a z druhé dfie-
viny. Vznikl proto poÏadavek na vy-
budování sjezdu z ul. Bezruãova.
Realizaci stavby pfiedpokládáme na
jafie 2003.

Hfii‰tû na ul. Seifertova a Miku-
lá‰kova. Na základû poÏadavkÛ oby-
vatel domÛ v blízkosti uveden˘ch
hfii‰È vypracoval odbor majetku do-
tazník. Obyvatelé poÏadují dle v˘-
sledky ankety hfii‰tû s travnat˘m po-
vrchem, zbudování zábran, instalaci
nov˘ch herních prvkÛ a v˘sadbu ze-
lenû v okolí. Odbor majetku mûsta
zadal vypracování studie hfii‰È u fir-
my KARIM s.r.o. Po projednání ná-

vrhu s obyvateli bude projektová do-
kumentace dopracována. Následuje
stavebnû povolovací fiízení a samot-
ná realizace. Pfiedpokládáme ãás-
teãnou realizaci v roce 2003.
Dále se pfiipravují akce:
• Pfiedmostí, ul. Hranická - úpra-

va autobusového nástupi‰tû
• Pfierov, Sokolská - propojovací

chodník k mostku smûrem ke
Kauflandu

• Kozlovice, ul. Záhumení - zbu-
dování chodníku a dal‰í.

Svatava Doupalová, odbor majetku

Stavební akce malého rozsahu
Mûstsk˘ úfiad Pfierov, odbor majetku mûsta, oddûlení správy a provozu

ostatního majetku zaji‰Èuje investiãní akce malého rozsahu. Uvádíme nû-
kolik pfiíkladÛ z roku 2002:

Poldr v Újezdci

a nejvût‰í tuzemské cestovní kan-
celáfie. V expozici Olomouckého
kraje byla zastoupena informaã-
ní centra mûst, láznû, sdruÏení ce-
stovního ruchu, turistické mikro-
regiony i zahraniãní partner
Olomouckého kraje - z Opole v Pol-
sku,“ vyjmenovala prezentující se
organizace a instituce Zdenka Se-
kerová a zmínila se mimo jiné
o tom, Ïe mezi náv‰tûvníky bylo
moÏno vidût v˘znamné osobnosti
ãeské politiky i oborov˘ch asociací
cestovního ruchu, místopfiedsedky-
ni Poslanecké snûmovny Parla-
mentu âR, ministra pro místní roz-
voj, fieditelku odboru koncepce
cestovního ruchu Ministerstva pro
místní rozvoj, fieditele âeské cen-
trály cestovního ruchu, hejtmany
krajÛ i starosty mûst.

âtyfidenní maraton dotazÛ, Ïá-
dostí o informace a kontakty, nabí-
dek vydavatelství map, ãasopisÛ
a dal‰ích propagaãních materiálÛ
strávily za pulty v˘stavních expozic
stovky zástupcÛ jednotliv˘ch infor-
maãních center i cestovních kan-
celáfií mûst a obcí. K tomu vyhrá-
valy kapely v‰ech hudebních ÏánrÛ
od cimbálovky, pfies dechovky a ta-
neãní hudby aÏ k bubenické show.

„Zatímco v pátek vût‰inu ná-
v‰tûvníkÛ tvofiili studenti stfiedních
‰kol, krásné poãasí o víkendu pfii-
lákalo mnoÏství náv‰tûvníkÛ v‰ech
vûkov˘ch kategorií i rodiny s dût-
mi,“ uvedla pracovnice mûstského
úfiadu a dodala, Ïe jistû k tomu pfii-
spûlo pfiijatelnû nízké vstupné a bo-
hat˘ kulturní program v pavilo-
nu B, ve kterém se pfiedstavily
kulturní soubory z celé republiky -
z na‰eho regionu napfiíklad Stfie-
disko volného ãasu Lipník, pohy-
bová skupina dívek z Hranic
a hanácké soubory z Tovaãova.

„Expozice Olomouckého kraje
byla zamûfiena na nabídku aktivní
dovolené, a to jak v regionu Stfied-
ní Moravy, tak v Jeseníkách. K se-
známení s nov˘mi turistick˘mi
materiály slouÏila i videoprojekce
a k dispozici byly i nové propagaã-
ní materiály Olomouckého kraje -
PrÛvodce 2003, sluÏby, ubytování,
kulturní a sportovní události a Ak-
tivní dovolená Stfiední Morava a Je-
seníky. Ze strany vefiejnosti byl zá-
jem zejména o turistické mapy,
vãetnû cyklistick˘ch tras, pfiehledy
kulturních a sportovních pfiíleÏi-
tostí k náv‰tûvû, hrady, zámky,
kalendáfie a drobné upomínkové
pfiedmûty,“ vyjmenovala Z. Sekero-
vá materiály, o které projevovali ná-
v‰tûvníci nejvût‰í zájem a uvedla, Ïe
ãasto si hlavnû star‰í lidé pfiipomí-
nali své dûtství, studijní léta nebo
vojnu, proÏitou v na‰em mûstû.

·af
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Mûstská knihovna
v Pfierovû pfiipra-
vuje jiÏ tradiãnû
v rámci kampanû
„30 dní pro ob-
ãansk˘ sektor“ V˘-
stavu neziskov˘ch

organizací. V˘stava bude instalová-
na po cel˘ mûsíc únor 2003 v pro-
storách Mûstského informaãního
centra v Pfierovû v Kainarovû ulici
9 (Pfierovanka).

Zájemci o úãast na této prezen-
taãní v˘stavû z fiad nevládních ne-
ziskov˘ch organizací, jako jsou ob-
ãanská sdruÏení, obecnû prospû‰né
spoleãnosti, nadaãní fondy, kluby,
spolky apod., se mohou pfiihlásit
nejpozdûji do 17. ledna 2003 ve stu-
dovnû Mûstské knihovny v Pfierovû.
Poãet panelÛ je omezen.
Kontakt: Mûstská knihovna v Pfie-
rovû, Îerotínovo námûstí 36,
tel. 581 219 094, e-mail: studov-
na@knihovnaprerov.cz.

Pfiipravuje se v˘stava
neziskov˘ch organizací

Centrum Armády spásy, které
doposud sídlilo v ul. Dr. Skaláka 9,
se stûhuje do nov˘ch prostor na
JiÏní ãtvrti, ul. 9. kvûtna (b˘valé
uãili‰tû).

Co nového nabídneme? Obyvate-
lÛm v okolí nové programy a pfiíle-
Ïitosti jak pro dûti, tak pro dospûlé.
Pamatujeme na seniory i mládeÏ.
Pfiáli bychom si, aby v na‰ich no-
v˘ch prostorách na‰li lidé nejenom
to, na co byli zvyklí na staré adrese,
ale i mnoho nového. Pfiipravujeme
sportovní aktivity, jednorázové ak-
ce i trvalé programy. Rádi pfiivítá-
me kaÏdého, kdo k nám zavítá.

V pfií‰tím ãísle Pfierovsk˘ch listÛ
vám poskytneme více informací.

Jana Coufalová,

sborov˘ dÛstojník Armády spásy

Armáda spásy se stûhuje

V Pfierovû se opût uskuteãní ví-
kendov˘ semináfi Tai ãi ãuanu pro
zaãáteãníky i ty, ktefií jiÏ cviãí pod
vedením prof. Mario Topol‰ka.

Semináfi probûhne v tûlocviãnû
Základní ‰koly v ulici Îelatovská ve
dnech 8. a 9. února 2003. Vstup do
tûlocviãny ‰koly je boãním vcho-
dem. V sobotu dopoledne se cviãí
od 10 do 12 hodin, odpoledne od 14
do 16 hodin. V nedûli od 9 do 11
hodin, odpoledne od 13 do 15 ho-
din.

Informace je moÏno získat den-
nû na telefonním ãísle 581 219 755
v dobû od 19.30 do 22 hodin.

Víkend s Tai ãi ãuan
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V souãasné dobû se stále více blí-
Ïíme v oblasti péãe o tyto obãany Ïi-
votnímu standardu, kter˘ je bûÏn˘ ve
vyspûl˘ch evropsk˘ch zemích. Vût‰i-
na vefiejn˘ch institucí má bezba-
riérov˘ vstup - alespoÀ ty, které byly
postaveny v posledním desetiletí.
Stoupá poãet bezbariérovû uprave-
n˘ch bytÛ.

Zaãátkem ledna probûhla kolau-
dace dvou bezbariérovû upraven˘ch
dvoupokojov˘ch bytÛ na JiÏní ãtvrti.
Obrátili jsme se na Janu Krejsovou,
vedoucí oddûlení sociálních sluÏeb
a zdravotnictví se Ïádostí o poskyt-
nutí aktuálních informací.

V˘raz „bezbariérov˘“ sly‰íme v po-
slední dobû pomûrnû ãasto. Co se
ale konkrétnû skr˘vá za tímto slo-
vem v souvislosti s bydlením?

Bezbariérové byty, fiíká se jim ta-
ké byty zvlá‰tního urãení, jsou byty
upravené pro Ïivot zdravotnû posti-
Ïen˘ch osob s omezenou schopnos-
tí pohybu a orientace. UmoÏÀují ob-
ãanovi, kter˘ je upoután na invalidní
vozík, vlastními silami si zajistit ve‰-
keré Ïivotní potfieby a tím si zv˘‰it
svou samoobsluÏnost.

Tyto byty jsou plo‰nû vût‰í. Mají
‰ir‰í dvefie, prostorné chodby. Kou-
pelny a WC jsou upraveny tak, aby se
zde mohl jeho obyvatel na vozíãku
bez problému pohybovat. Jsou zde
instalovaná madla a bezbariérovû
upravená kuchyÀská linka. Ve‰keré
bezbariérové úpravy v bytû musí od-
povídat platn˘m pfiedpisÛm. KaÏd˘
dÛm, ve kterém je vystavûn nebo re-
konstruován bezbariérov˘ byt, má
bezbariérov˘ pfiístup, a to fie‰en˘ buì
nájezdní rampou nebo plo‰inou. Po-
kud se jedná o byty ve vy‰‰ím po-
schodí, je zde instalován v˘tah spe-
ciálnû upraven˘ pro vozíãkáfie.

Jak musí postupovat obãan mûsta,
kdyÏ se dostane do situace, Ïe po-
tfiebuje bezbariérov˘ byt? MÛÏete in-
formovat pfiípadné zájemce, na ko-
ho se mají obrátit a jaká kriteria
musí splnit, aby mûli nárok na pro-
nájem takového bytu?

Îádost o pronájem bezbariérové-
ho bytu se podává na daném tiskopi-
se na odboru sociálních sluÏeb
a zdravotnictví. MÛÏe ji podat obãan
âeské republiky nebo obãan mající
na území âeské republiky trval˘ po-
byt, je star‰í 18ti let a je osobou
zdravotnû tûÏce postiÏenou s omeze-
nou schopností pohybu a orientace.
Je-li postiÏenou osobou nezletilé dí-

tû, podává Ïádost obãan mající toto
dítû v péãi.

Kdo rozhoduje o tom, s k˘m bude
uzavfiena nájemní smlouva k tako-
vému bytu?

Odbor sociálních sluÏeb a zdra-
votnictví vede evidenci podan˘ch Ïá-
dosti. Podle ní jsou sestavovány po-
fiadníky ÏadatelÛ. Návrh pofiadníku
sestavuje Komise sociální pomoci,
která obdrÏí z odboru sociálních slu-
Ïeb a zdravotnictví seznam ÏadatelÛ
spolu se závûry sociálního ‰etfiení,
které pracovnice odboru provádûjí
pfiímo v bytû ÏadatelÛ. Komise so-
ciální pomoci pfiedloÏí návrh pofiad-
níku ÏadatelÛ Radû mûsta, která ho
v koneãné podobû schválí a ten se
stává závazn˘m pro následné uzaví-
rání smluv.

Pfii rekonstrukci bezbariérového
bytu se jedná pfiímo s Ïadatelem,
kter˘ je ve schváleném pofiadníku
a koneãné úpravy v bytû, jako na-
pfiíklad umístûní madel, fie‰ení pfií-
stupu k WC, se provádûjí na zákla-
dû jeho poÏadavkÛ.

Na jak dlouhou dobu jsou uzavírány
smlouvy?

Rada mûsta uzavírá nájemní
smlouvy k tûmto bytÛm na dobu tfií
let. Pokud nájemce a osoby s ním Ïi-
jící ve spoleãné domácnosti dodrÏu-
jí domovní fiád, neporu‰ují dobré
mravy a plní fiádnû a vãas své povin-
nosti vypl˘vající z nájemního vzta-
hu, uzavfie s nájemcem Rada mûsta
po uplynutí tfií let novou smlouvu uÏ
na dobu neurãitou.

Jak se postupuje v pfiípadû, Ïe ná-
jemce bezbariérového bytu, kter˘ Ïil

ve spoleãné domácnosti se ãleny své
rodiny, zemfie?

Osoby tvofiící spoleãnou domác-
nost s nájemcem, kter˘ zemfiel, ma-
jí nárok na pfiimûfienou bytovou
náhradu dle platn˘ch právních pfied-
pisÛ. Bezbariérov˘ byt vrátí mûstu,
protoÏe potfieba uÏívání takto upra-
veného bytu pominula.

Urãitû vedete pfiesnou statistiku, ko-
lik bezbariérovû upraven˘ch bytÛ
mûsto Pfierov zatím nabídlo pohy-
bovû postiÏen˘m obãanÛm. MÛÏete
nás seznámit s tûmito ãísly?

Od roku 1990 do konce roku 2002
bylo v Pfierovû vybudováno a zkolau-
dováno 30 bezbariérovû upraven˘ch
bytÛ. 7. ledna leto‰ního roku byly
zkolaudovány dal‰í dva dvoupokojo-
vé byty, a to na JiÏní ãtvrti II/5.

Star˘m obãanÛm poskytuje mûsto
pobyt v domech s peãovatelskou sluÏ-
bou. Do ãtyfi z tûchto domÛ je zaji‰-
tûn bezbariérov˘ vstup nájezdní
rampou a v domech je zbudován v˘-
tah. Stafií a zdravotnû postiÏení ob-
ãané s omezenou schopností pohy-

bu a orientace nemusejí ãekat na
pfiidûlení bezbariérového bytu, ale
mohou b˘t umístûni v tûchto do-
mech, kde se jim zaji‰Èuje pomoc pe-
ãovatelskou sluÏbou. Dal‰í takové
zafiízení je Domov - penzion pro dÛ-
chodce, kter˘ má rovnûÏ bezbarié-
rovû zbudovan˘ pfiístup a lze zde pfii-
dûlit obytnou jednotku star˘m,
zdravotnû postiÏen˘m obãanÛm.

Jak˘ je zájem o takto upravené byty
a kolik obãanÛ má o nû podané Ïá-
dosti v souãasné dobû?

Odbor sociálních sluÏeb a zdra-
votnictví eviduje k dne‰nímu dni
(14. 1. - pozn. red.) 36 Ïádostí o pfii-
dûlení bezbariérového bytu. Z toho-
to poãtu je 14 ÏadatelÛ, ktefií jsou
upoutáni na invalidní vozík. Dal‰ích
10 Ïádostí mají podané rodiny se
zdravotnû tûÏce postiÏen˘m dítûtem.

Zb˘vajících 12 Ïádostí evidovan˘ch
na odboru sociálních sluÏeb a zdra-
votnictví si podali obãané, ktefií sice
nejsou na invalidním vozíãku, ale
jsou zdravotnû tûÏce postiÏeni a po-
hybují se na krátké vzdálenosti za po-
moci berlí nebo francouzsk˘ch holí.
Dále mezi nimi najdeme i obãany,
ktefií jsou sice zdravotnû tûÏce posti-
Ïení, ale nejedná se o osoby s omeze-
nou schopností pohybu a orientace.

Rekonstrukce nebo v˘stavba bezba-
riérovû upraveného bytu je finanãnû
nároãnou záleÏitostí. Buduje mûsto
Pfierov tyto byty jen ze sv˘ch pro-
stfiedkÛ nebo je zde moÏnost vyuÏít
státních dotací?

Mûsto má byty, které jsou vybudo-
vány se státní dotací, ale také byty,
které vybudovalo jen ze sv˘ch pro-
stfiedkÛ. Se státní dotací byly vybu-
dováno dvanáct bytÛ na Kozlovské
ul. 17, dva byty v Domovû - penzio-
nu pro dÛchodce, U Îebraãky 18
a dva byty v Domû s peãovatelskou
sluÏbou na JiÏní ãtvrti I/25. Pokud
jsou byty zbudovány s dotací státu,
mÛÏe o pronájem takového bytu po-
Ïádat i obãan, kter˘ není obyvatelem
mûsta Pfierova. Pfied uzavfiením ná-
jemní smlouvy s Ïadatelem musí
mûsto Pfierov poÏádat o souhlas
Krajsk˘ úfiad Olomouc.

Bez státní dotace byly vybudovány
dva byty ve ·kodovû ulici 33, tfii by-
ty v Domû s peãovatelskou sluÏbou
U Strhance 13, jeden byt na ulici Ko-
menského 54, ‰est bytÛ na JiÏní ãtvr-
ti II/13 a ãtyfii byty na JiÏní ãtvrÈ II/5. 

Byty, které mûsto rekonstruovalo
nebo vybudovalo z vlastních pro-
stfiedkÛ, jsou pronajímány obãanÛm,
ktefií jsou obyvateli mûsta Pfierova
nebo jeho místních ãástí. Pfied uzav-
fiením nájemní smlouvy nemusí
mûsto Ïádat souhlas Krajského úfia-
du Olomouc. 

Jakou perspektivu mají dal‰í pfií-
padní zájemci o bezbariérové byty
v pfií‰tích letech?

Budování dal‰ích speciálnû upra-
ven˘ch bytÛ pro obãany s omeze-
nou schopností pohybu a orientace
a bytÛ upraven˘ch pro potfieby zdra-
votnû postiÏen˘ch obãanÛ závisí na
zaji‰tûní finanãních prostfiedkÛ mûs-
tem Pfierovem a poskytnutí státní
dotace. Do registru investic na rok
2003 byl zafiazen poÏadavek Domov-
ní správy mûsta Pfierova na rekon-
strukci dal‰ího bezbariérovû uprave-
ného bytu. Vzhledem k nedostatku
bezbariérov˘ch bytÛ pro rodiny se
zdravotnû tûÏce postiÏen˘m dítûtem,
schválilo Zastupitelstvo mûsta Pfie-
rova v roce 2001 zámûr odkoupit dva
novû vybudované vût‰í byty v Pfiero-
vû na Seifertovû ulici.

Eva ·afránková

Mezi námi Ïijí obãané, ktefií jsou zdravotnû tûÏce posti-
Ïeni. Mûsto má zájem poskytnout jim takovou pomoc, aby
pfies své zdravotní omezení mohli plnohodnotnû Ïít a ne-
byli odkázaní jen na cizí péãi. Je tfieba zru‰it jejich izolo-
vanost a dát jim moÏnost úãastnit se aktivního Ïivota.

Šance na bezbariérové bydlení se zvětšují

Bezbariérov˘ vstup nájezdní rampou do domu na JiÏní ãtvrti foto Jan âep
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Za jak˘ch okolností mÛÏe stráÏník
otevfiít byt?

Podle zákona o obecní policii
mÛÏe stráÏník otevfiít uzavfien˘
prostor, tedy i byt, sklep, garáÏ ne-
bo zahradní domek. Musí v‰ak k to-
mu mít zákonn˘ dÛvod - buì musí
b˘t ohroÏen Ïivot ãi zdraví osoby ãi
hrozit vût‰í ‰koda na majetku, tedy
nejménû 50.000 korun. Je tfieba po-
jmout dÛvodné podezfiení, Ïe nû-
kter˘ z v˘‰e uveden˘ch stavÛ mÛÏe
nastat. To znamená, Ïe je napfiíklad
sly‰et za dvefimi nafiíkat zranûného
starého pána, oknem od sousedÛ je
vidût na zemi leÏet Ïenu, která je
siln˘ kardiak, pfiípadnû je cítit uni-
kající plyn ãi je zpozorován zaãína-
jící poÏár.

Pokud se tedy naplní dÛvody
k otevfiení bytu, je stráÏník opráv-
nûn vstoupit do bytu, a to tfieba
i s pouÏitím násilí. Po vstupu musí
stráÏník uãinit opatfiení spojené se
zabránûním nebezpeãí, které hro-
zilo - poskytnout první pomoc, za-
stavit plyn atd. Pokud to ãas a okol-
nosti dovolí, nehrozí-li nebezpeãí

z prodlení, mûl by stráÏník k otev-
fiení pfiizvat nezúãastnûnou osobu.

Následnû je stráÏník povinen
prostor uzavfiít ãi jinak zajistit a in-
formovat majitele nebo uÏivatele
bytu o uveden˘ch opatfieních.
MÛÏe stráÏník otevfiít byt v pfiípa-
dû dÛvodného podezfiení, Ïe je mÛj
soused mrtv˘?

Ne, protoÏe pokud je podezfiení,
Ïe se v uzavfieném prostoru nachá-
zí mrtvola, pak jej mÛÏe otevfiít
pouze Policie âeské republiky.
Av‰ak jestliÏe máte dÛvodnou oba-
vu o zdraví va‰ich blízk˘ch nebo
sousedÛ, je tfieba reagovat co nej-
dfiíve a nebát se tuto skuteãnost
oznámit. Je lep‰í nûkomu vãasn˘m
oznámením a otevfiením bytu za-
chránit Ïivot, neÏ jej otevírat, aÏ
kdyÏ se v nûm nachází mrtvé tûlo.
Mohou stráÏníci poÏadovat proká-
zání totoÏnosti?

StráÏníci jsou dle zákona opráv-
nûni poÏadovat prokázání totoÏ-
nosti v tûchto pfiípadech: pfii jedná-
ní s osobou, která je podezfielá ze
spáchání trestného ãinu, pfiestup-
ku, ãi jiného správního deliktu;
jestliÏe se jedná o osobu, proti níÏ
stráÏníci provádûjí úkony a zákro-
ky; jde-li o osobu, od níÏ bude
stráÏník poÏadovat vysvûtlení; jed-
ná-li se o osobu odpovídající popi-
su osoby hledané policií; dále na Ïá-
dost jiné osoby, jeÏ má na zji‰tûní
totoÏnosti právní zájem, pfiiãemÏ
mají stráÏníci oprávnûní poÏadovat
prokázání totoÏnosti i od Ïadatele -
napfiíklad revizor MHD a ãern˘ pa-
saÏér a koneãnû, jde-li o osobu, jeÏ
oznamuje podezfiení ze spáchání
trestného ãinu, pfiestupku ãi jiného
správního deliktu.

Zji‰tûním totoÏnosti se rozumí
jméno, pfiíjmení, datum narození
a bydli‰tû osoby.
Co následuje, pokud odmítneme
prokázat totoÏnost?

Tento vpravdû nerozumn˘ ãin
bych nikomu nedoporuãoval. Vysta-

vujete se nûkolika nepfiíjemn˘m ná-
sledkÛm. Jste totiÏ povinni upo-
slechnout v˘zvy stráÏníka, kter˘ je
vefiejn˘m ãinitelem a pokud v˘zvy
neuposlechnete, dopou‰títe se pfie-
stupku, za kter˘ vám mÛÏe b˘t vy-
mûfiena pokuta aÏ do v˘‰e tisíc ko-
run. Pfiedev‰ím v‰ak podstupujete
riziko, Ïe budete za úãelem zji‰tûní
totoÏnosti pfiedvedeni na Policii âes-
ké republiky. Tento zákrok se ve vût-
‰inû pfiípadÛ neobejde bez patfiiãné-
ho rozruchu a tedy i ostudy a pokud
byste snad dokonce kladli odpor,
mohli byste se také projet v policej-
ních poutech. Pokud chcete, aby
jednání se stráÏníky bylo co nejkrat-
‰í a nejrychlej‰í, prokaÏte na jejich
v˘zvu svou totoÏnost. U‰etfiíte si
spoustu nepfiíjemností. StráÏník by
vám v‰ak vÏdy mûl fiíci dÛvod, proã
poÏaduje prokázání va‰í totoÏnosti.

Kom

Mûstsk˘ stráÏník radí a informuje

Pfii podezfiení z vloupání ãi vandalismu mÛÏe stráÏník poÏádat o prokázání totoÏnosti.

❶ K 1. lednu 2003 zanikají okresní
hygienické stanice rovnûÏ i s funkcí
okresního hygienika. Úkoly, práva
a závazky této zanikající instituce
pfiecházejí na krajské hygienické
stanice, v na‰em pfiípadû na Kraj-
skou hygienickou stanici Olomouc-
kého kraje. Co konkrétnû pfiinesou
tyto zmûny?

Krajské hygienické stanice mají
v místech b˘val˘ch okresních hygie-
nick˘ch stanic svá územní pracovi‰-
tû. Tedy Okresní hygienická stanice
Pfierov se od 1. 1. 2003 stává praco-
vi‰tûm s názvem KHS Olomoucké-
ho kraje, územní pracovi‰tû Pfierov
(Dvofiákova 75, tel. 581 283 111,

pozn. red.) s pÛsobností na území
b˘valého okresu. Hlavním úkolem
tohoto správního úfiadu je i nadále
v˘kon státního zdravotního dozoru
v oblasti ochrany vefiejného zdraví,
to znamená posuzování projekto-
v˘ch dokumentací a nov˘ch zafiíze-
ní, kontroly stávajících zafiízení i fie-
‰ení pfiípadn˘ch stíÏností.

Nûkteré ãinnosti v‰ak pfievzal no-
vû vznikl˘ Zdravotní ústav se sídlem
v Olomouci, územní pracovi‰tû Pfie-
rov (Bayerova 3, tel. 581 230 017,

pozn. red.). Jedná se zejména o pro-
vádûní laboratorních expertíz, jako
jsou napfiíklad rozbory vod, potra-
vin, mûfiení faktorÛ pracovního pro-
stfiedí a dal‰í.
❷ Odrazí se tyto zmûny ve sluÏ-
bách poskytovan˘ch vefiejnosti?

V˘‰e uvedené zmûny se obãanÛ
nijak nedotknou, pouze je potfieba
dát si pozor na správné uvedení no-
vého názvu organizace. Chtûli by-
chom je v‰ak upozornit Ïe od
1. ledna 2003 je v budovû OHS Pfie-
rov, Dvofiákova 75, Pfierov pozasta-
vena ãinnost obou poraden - Po-
radny AIDS a Poradny zdravého
Ïivotního stylu, která se zab˘vala
vy‰etfiováním hladiny cholesterolu
a glukózy v krvi, problematikou
sniÏování nadváhy a odvykání kou-
fiení.

Eva ·afránková

Hygienická služba se restrukturalizuje
2 OTÁZKY PRO... MUDr. Zdeňku Sekerovou

V minulém roce oslavila hygienická sluÏba jako
samostatn˘ zdravotnick˘ obor 50 let své exi-
stence. Bûhem tûchto let pro‰la fiadou zmûn, kte-
ré se dotkly jak její organizaãní stránky, tak ob-
sahu a rozsahu prací a poskytovan˘ch sluÏeb. 

V souladu se zmûnami ve státní správû probíhá v âeské
republice souãasnû restrukturalizace hygienické sluÏby.
MUDr. ZdeÀce Sekerové, která stála v ãele Okresní hygie-
nické sluÏby v Pfierovû od záfií 1992 aÏ do 31. prosince 2002,
jsme poloÏili dvû otázky:

Zábûr z kaÏdoroãnû pofiádaného Dne zdraví

19. 2. 2003 • Z malífiské tvorby Evy Siblíkové
beseda s akademickou malífikou Evou Chmelafiovou-Siblíkovou

Vzdûlávací cyklus 7 pfiedná‰ek, které se konají jedenkrát mûsíãnû v sále
interního pavilonu zdej‰í nemocnice vÏdy od 15 do 16 hodin. Jedná se
o zajímavá, pouãná a poutavû pfiedná‰ená témata, která zaji‰Èují kvalifi-
kovaní lektofii z fiad lékafiÛ, právníkÛ, historikÛ, pfiírodovûdcÛ a v nepo-
slední fiadû také známé a populární umûlecké osobnosti.
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JiÏ jako sedmnáctilet˘ student
ode‰el v roce 1940 z Pfierova pfies
Maìarsko do Bûlehradu. Odtud ved-
la jeho cesta pfies Blízk˘ v˘chod do
Francie, kde v Agde vstoupil do ãs.
zahraniãní armády a zúãastnil se
bojÛ ve Francii. Po jejím pádu se
s transportem dostal do Anglie, kde
prodûlal v˘cvik para‰utisty-radisty.

Dne 24. 10. 1942 v 18.42 hodin
odstartoval z anglického le‰tû Tems-
ford bombardér Halifax 138. peru-
tû pro zvlá‰tní úkoly Royal Air For-
ce. Na palubû bylo deset âechÛ -
vedle posádky por. Lea Anderleho to
byli npor. Franti‰ek Zázvorka, ãet.
Stanislav Srazil a svob. Lubomír
Jasínek. Zaãala první akce druhé
v˘sadkové vlny - tzv. operace Anti-
mony. Pfiíslu‰níci Antimony byli vy-
baveni vysílaãkami (jedna dostala
krycí jméno Barbora) a mûli splnit
kur˘rní, spojovací a zpravodajské
poslání a navázat kontakt s pfied-
staviteli domácího odboje. Pokyn
k seskoku byl vydán ve 23.08 hodin.
V˘sadek pfiistál u RoÏìalovic na Ji-
ãínsku. Halifax pokraãoval ke kry-
címu náletu na pardubické leti‰tû,
a zpût na základnu se vrátil v 5.31
hodin. Z místa seskoku se para‰u-
tiské odebrali do Nové Paky, pak do
Studence. Pfii své ãinnosti, kdy vy-
stfiídali nûkolik úkrytÛ, ãlenové An-
timony narazili na odbojovou ko-
munistickou skupinu, která je
spojila s ilegálním vedením KSâ

v âelákovicích. Obû skupiny zaãaly
úzce spolupracovat. Para‰utisté do-
konce pfienechali komunistickému
odboji dvû ze sv˘ch tfií vysílaãek.
První zprávy do Lond˘na vysílal ra-
dista Jasínek právû za pomocí ko-
munistÛ, kter˘m para‰utisté pfiene-
chali i ãást finanãních prostfiedkÛ
urãen˘ch pro boj s okupanty. Jasí-

nek se pokou‰el i o spojení s Mosk-
vou, coÏ se nepodafiilo. I pfies nej-
rÛznûj‰í potíÏe Antimony ãást
svého úkolu splnila. Na poãátku
prosince se Závorka spolu s Jasín-
kem pfies Lomnici pfiemístili do Ro-
venska pod Troskami, kde se ukr˘-
vali u brusiãe Emila Luke‰e. I kdyÏ
Jasínek mûnil z konspiraãních dÛ-
vodÛ úkryty a vysílal i z Îelezného

Brodu, Veselé, Fr˘d‰tejna a dal‰ích
míst, radiová zamûfiovací sluÏba re-
lace Barbory zachytila. Protipara-
‰utistick˘ referát praÏské fiídící úfia-
dovny gestapa jednal rychle. Na
Turnovsko nejprve vyslal vedoucí-
ho konfidentÛ Nachtmana, pozdûji
b˘valého pfiíslu‰níka desantu -
zrádce Karel âurdu. To se pozdûji
stalo skupinû osudn˘m. Dne 3. led-
na 1943 pfiijala Barbora depe‰i, kte-
rá obsahovala pfiehled vojensk˘ch
a politick˘ch zpráv pro pfiíslu‰níky
domácího odboje. Dal‰í události
mûly rychl˘ spád. Dne 13. 1. zatklo
praÏské a jiãínské gestapo ãást pfie-
chovávatelÛ Antimony. Dne 14. led-
na 1943 pfiijala Barbora poslední
depe‰i, která obsahovala mj. i toto
sdûlení: „Pov˘‰eni byli Zeman (Zá-
vorka) na kapitána, Skála (Srazil)
na rotmistra, Janda (Jasínek) na ãe-
tafie. V‰em udûlen ãs. váleãn˘ kfiíÏ.“

Z Luke‰ova domku radista Anti-
mony Jasínek odvysílal i svou po-
slední depe‰i, v níÏ Lond˘n infor-
moval, Ïe gestapo je jim na stopû
a Barbora proto pfieru‰í vysílání asi
na dva t˘dny. Gestapo v noci z 15. na
16. 1. 1943 obklíãilo Luke‰Ûv do-
mek. Po tfiech hodinách se para‰u-
tisté vzdali. Nejprve vy‰el z domu
Závorka, poté Jasínek. Nechtûli
ohrozit obyvatele obce, protoÏe ges-
tapo vyhroÏovalo „nov˘mi Lidice-
mi“. Do rukou fa‰istÛ se ale ne-
chtûli dostat Ïiví. Veliteli Antimony
se podafiilo rozkousnout tabletu
cyankali a zhroutil se do snûhu. To-
téÏ uãinil L. Jasínek a nahlas zopa-
koval slova velitele Závorky: „Nás

nikdy Ïivé nedostanete!“ Oba byli
pfievezeni do nemocnice, kde se jim
lékafi snaÏil vypumpovat Ïaludek,
pokou‰el se o umûlé d˘chání, do-
stali ti‰ící injekci. Ve‰kerá snaha lé-
kafiÛ ale byla marná. Oba vlastenci
zemfieli. Tfietí z v˘sadku Antimony,
Stanislav Srazil, se v bezv˘chodné
situaci vzdal gestapu nûkolik hodin
poté. Byl pfievezen do Terezína
a v fiíjnu 1944 byl zastfielen.

V písemnostech OV âSBS Pfierov
a regionálních broÏurkách se uvádí,
Ïe Jasínek se narodil v Pfierovû. Ten-
to údaj je chybn˘. SOkA Pfierov se
podafiilo zjistit, Ïe Lubomír Jasínek
se narodil dne 14. 11. 1922 v Hodo-
nínû-Horní Plesová ã. 21. Mûl sest-
ru Helenu, nar. 17. 11. 1919 v Ho-
donínû, která byla úfiednicí. Jejich
otec Jakub Jasínek, nar. 10. 8. 1895
v Nikolãicích u Hustopeãí, byl Ïe-
lezniãním úfiedníkem, maminka
Marie, roz. Nedbalková, nar. 28. 9.
1898 v Zádvefiicích u Hole‰ova. Dle
„Rodinného listu“, uloÏeného v SO-
kA Pfierov, se rodina pfiestûhovala
z Hodonína do Pfierova dne 29. bfiez-
na 1927. V „Matrice pfiíslu‰níkÛ
mûsta Pfierova“ je uvedeno, Ïe rodi-
na byla „pfiijata do svazku mûsta
Pfierova dne 17. 11. 1937“.

Tento vlastenec byl vyznamenán
In memoriam âs. váleãn˘m kfiíÏem
a jmenován nadporuãíkem. V tûch-
to dnech vzpomínáme 60. v˘roãí je-
ho tragického úmrtí.

Vûra Fi‰mistrová

(V pfiíspûvku pouÏity také údaje z bro-

Ïury Nebylo bezejmenn˘ch hrdinÛ

a publikace Ve stínu fií‰ské orlice)

Únorové kalendárium
připravuje Věra Fišmistrová, SOkA Přerov

4. 2. 1888 - před 115 lety se narodil v Kozlovi-
cích u Frenštátu P. Ferdinand Chýlek, český
katolický kněz, okrskový starosta Orla, redak-
tor týdeníku Právo-lidový list středomoravský,
člen kněžského spolku Bratrstva sv. Theodo-
ra, od roku 1924 ředitel Kněžské nemocenské
pokladny. V Přerově působil od roku 1919. Za-
sloužil se o rozvoj lidoveckého hnutí na Pře-
rovsku. Dne 1. 9. 1939 byl zatčen gestapem
a vězněn. Zemřel dne 25. 2. 1941 v koncent-
račním táboře Buchenwald.

6. 2. 1903 - před 100 lety se narodil v Přerově
Alois Běhal, MVDr., veterinář, folklorista
a významný národopisný a tělovýchovný pra-
covník v Přerově, organizátor národopisných
kroužků, propagátor a učitel národních lido-
vých tanců. Zemřel 12. 7. 1989 v Přerově.

9. 2. 1973 - před 30 lety zemřel v Přerově Raj-
mund Posmek, zasloužilý občan města Pře-
rova, kde žil od roku 1920, vynikající hudebník,

zakladatel a kapelník dechové hudby Žerotín.
Narodil se 14. 7. 1894 v Opavě-Kateřinkách.

11. 2. 1918 - před 85 lety byl popraven v Bo-
ce Kotorské František Raš, jeden z iniciáto-
rů vzpoury námořníků rakouského válečného
loďstva dne 1. 2. 1918. Narodil se 9. 12. 1889
v Přerově.

12. 2. 1913 - před 90 lety zemřel v Olomouci
Bedřich Kozánek, hudební skladatel a pe-
dagog, autor učebnice „Hry na housle“, za-
kladatel vlastní hudební školy v Přerově, kde
se narodil 17. 7. 1864.

13. 2. 1988 - před 15 lety zemřel v Přerově Ka-
rel Rosmus, předseda ONV v Přerově v letech
1948-1951 a předseda MěstNV Přerov v letech
1964-1970. Za okupace byl za odbojovou čin-
nost v Obraně národa vězněn. Patřil k čelným
představitelům Svazu protifašistických bojov-
níků, napsal řadu článků a studií z dějin od-
boje na Přerovsku, které uveřejňoval předev-

ším v Kultuře Přerova. Narodil se 2. srpna 1908
v Přerově.

20. 2. 1523 - před 480 lety se
narodil v Přerově Jan Blaho-
slav, biskup jednoty bratrské,
organizátor vyššího bratrské-
ho školství, hudební teoretik,
jazykovědec a historik, autor
České gramatiky (1571), Mu-

siky (1558), kancionálu Šamotulského (1561),
překladatel Nového zákona. Zemřel 24. listo-
padu 1571 v Moravském Krumlově. Na pře-
rovském Horním náměstí je umístěna jeho so-
cha, dílo ak. sochaře Františka Bílka. Jeho
jméno nese jedna z ulic Přerova.

23. 2. 1903 - před 100 lety se narodil v Přero-
vě Jaroslav Matzenauer, správce muzea
J. A. Komenského v Přerově (1952-55) a okres-
ní archivář (1952-54), odborný publicista.
Zemřel 29. 4. 1955 v Přerově.

Lubomír Jasínek - Historie jednoho ÏivotaOSOBNOST

Jednou z obûtí fa‰istického teroru je i Lubomír Jasínek
(1922-1943), kter˘ zemfiel ve vûku pouh˘ch dvaceti let. Je-
ho jménem je pojmenovaná jedna z pfierovsk˘ch ulic.



Za pradávn˘ch dob, kdy od fieky
Ol‰avy k fiece Odfie se rozkládal
hust˘ les, Ïil v této zemi mlad˘,
urostl˘ muÏ jménem Bojus. Byl pl-
n˘ síly a téÏ - jak mladí b˘vají do-
dnes - pln˘ odhodlání mûnit svût
k lep‰ímu a konat velké ãiny. I roz-
hodl se jednoho dne, Ïe les mezi
Ol‰avou a Odrou pfierube, aby lidé
mohli putovat novou cestou
pohodlnûji a bezpeãnûji neÏ
po nejist˘ch stezkách, po
kter˘ch chodili dosud.

Co si pfiedsevzal, do toho
se také hned pustil. Brzy se
v‰ak ukázalo, Ïe nejen
strach, ale také dobré skutky míva-
jí velké oãi a Ïe to bude práce tûÏ‰í,
neÏ se nadál. Nebál se zvûfie, proti
té se dovedl uhájit. Nebál se ani les-
ních bytostí, i s tûmi dokázal vyjít.
Co ho tíÏilo nejvíc, byla nezvyklá
lesní samota. Celé dny nevidûl ãlo-
vûka, nesly‰el lidské slovo. Pfies den

ho pohltila práce, zato sotva padl
veãer, zaãaly se mu hlavou honit
lecjaké my‰lenky, stále znovu pfie-
m˘‰lel o tom, co dûlá, proã a pro
koho.

Koneãnû pfii své práci dorazil aÏ
k fiece Beãvû. Zastavil se, usedl na
bfieh, aby si odpoãinul, a znovu pro-
m˘‰lel, co ho nedávno napadlo.

Ano, udûlat pro lidi bezpeãnou
cestu je urãitû dobré. Ale je‰tû lep-
‰í by bylo zajistit lidem dobré a bez-
peãné místo, kde by mohli Ïít.
A protoÏe Bojus nebyl pfiítelem
dlouh˘ch okolkÛ a taky protoÏe se
mu zdej‰í kraj líbil, rozhodl se, Ïe
tu na bfiehu fieky Beãvy zaloÏí hrad.

Osada u toho hradu pak na pa-
mátku jeho úsilí pfierubat les do-
stala jméno Pfierub a jak ‰el ãas, vy-
rostla osada v mûsto a jméno se
zmûnilo na dne‰ní Pfierov.

Kouzlo povûstí je v tom, Ïe se t˘-

kají konkrétních, ãasto blízk˘ch

a dÛvûrnû znám˘ch míst, vûcí,

osob nebo událostí. Ov‰em jako

kaÏdé dobré vyprávûní skr˘-

vají povûsti mezi fiádky i nû-

co jiného, co si tam kaÏd˘

musí najít sám. KaÏd˘ ãlovûk

a kaÏdá doba nacházejí nûco

jiného, nûco svého.

Co nám mÛÏe fiíct povûst
dnes? Tak napfiíklad: Nebojte se
zmûnit názor, nevadí, Ïe nakonec
udûláte nûco jiného, neÏ jste pÛ-
vodnû zam˘‰leli. VÏdyÈ to mÛÏe b˘t
i dobfie. Kdo ví, jak dlouho slouÏila
prorubaná cesta lesem. Zato Pfierov
je tu dosud.

Karolin
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Pfierovské povídání

Pověst o původu
a jménu města Přerova

Jako první vzniklo Muzeum Ko-
menského, zaloÏené fieditelem zdej-
‰ích mû‰Èansk˘ch ‰kol Franti‰kem
Slamûníkem a Ústfiedním spolkem
jednot uãitelsk˘ch na Moravû, je-
hoÏ byl Slamûník pfiedsedou. Mûst-
ské muzeum v Pfierovû vzniklo
v roce 1902, po úspû‰n˘ch krajin-
sk˘ch a zemsk˘ch národopisn˘ch
v˘stavách z 90. let 19. století. Zpo-
ãátku byla obû muzea umístûna
v novû postaven˘ch „‰kolsk˘ch pa-
lácích“ v Palackého ulici. Z inicia-
tivy pfierovsk˘ch uãitelÛ a pedago-
gÛ pak vznikla dal‰í muzea:
Teliãkovo archeologické muzeum
(1922) a entomologické muzeum
Ladislava Hudeãka (1927). Muzeum
Komenského se soustfiedilo na do-
kumentaci Ïivota a díla J. A. Ko-
menského a ãeské ‰koly. Mûstské
muzeum pak mûlo charakter ãistû
regionální.

Po rekonstrukci Ïerotínského
zámku se v roce 1930 rozhodla
mûstská rada vûnovat celou budo-
vu muzejním úãelÛm. Teliãkova
a Hudeãkova sbírka se po pfiestûho-
vání stala souãástí Mûstského mu-
zea v Pfierovû.

V prÛbûhu druhé svûtové války
byla podstatná ãást muzejních sbí-
rek pfiestûhována mimo mûsto. Po
válce se opût zaãalo s pofiádáním
sbírkového fondu a expozic. Muze-
um Komenského si svoji samostat-
nost udrÏelo aÏ do roku 1950. Pak
bylo souãástí muzea, které ãasto

mûnilo svÛj název. Jeho zfiizovate-
lem byl nejprve Mûstsk˘ národní
v˘bor a pak Okresní národní v˘bor
ãi Okresní úfiad. Muzeum spravo-
valo vedle pfierovsk˘ch sbírek také
sbírky muzeí v Hranicích, Lipníku,
Kojetínû a Tovaãovû. Dne‰ní název
muzea je od roku 1992.

Pevnû vûfiím, Ïe lednová zmûna
zfiizovatele nebude mít zásadnûj‰í
vliv na zdárn˘ chod muzea s 47 pra-
covníky v Pfierovû a na Helf‰t˘nû.
Krajsk˘ úfiad Olomouckého kraje

nám schválil rozpoãet, kter˘ i s pfiíj-
my za vstupné a jin˘mi aktivitami
bude mít 19,000.000 Kã. V souãas-
né dobû má pfierovské muzeum
vãetnû Helf‰t˘na 22 expozic a pût
v˘stavních sálÛ, které roãnû nav‰tí-
ví 120.000 osob. Sv˘m rozsahem
a rÛznorodou ãinností se fiadí k de-
seti nejv˘znamnûj‰ím muzeím âes-
ké republiky. Ve své správû má pût
budov v Pfierovû a hrad Helf‰t˘n. Za
prostory v pfierovském zámku pla-
tíme roãní nájemné 1,500.000 Kã.
Spolu s nov˘m zfiizovatelem bude-
me jednat o sníÏení této vysoké
ãástky. Pokud se nám to podafií, pe-
níze takto u‰etfiené bychom vyuÏi-
li na nákup sbírek, modernizaci ex-

pozic a na kulturní a vzdûlávací
programy pro pfierovské obyvatele,
které vût‰inou pofiádáme za dobro-
volné vstupné.

Od leto‰ního roku si slibujeme
stabilizaci pomûrÛ jak v muzejnû-
pracovní, tak i v kulturnû-politické
oblasti. Vûfiím, Ïe budeme s nov˘m
zfiizovatelem neménû úspû‰nû spo-
lupracovat ve v‰ech oblastech, tak
jako s Okresním úfiadem v Pfierovû.
Jen tak mÛÏeme na‰i i zahraniãní
vefiejnost seznamovat s opravdov˘-
mi poklady, které máme ve sv˘ch
depozitáfiích a trezorech.

PhDr. Franti‰ek H˘bl, fieditel Muzea

Komenského v Pfierovû

Muzeum Komenského má nového zřizovatele

·tûpán Rak a Alfréd Strejãek, ktefií vystoupili v listopadu loÀského roku v Mervartovû a Bajákovû síni Muzea Komenského (foto J. âep)

Od 1. ledna 2003 má Muzeum Komenského nového zfii-
zovatele - Krajsk˘ úfiad Olomouckého kraje. V historii pfie-
rovského muzejnictví je to jiÏ ãtvrt˘ zfiizovatel.

ceník inzerce
najdete

na stranû 11

INZERUJTE
V MùSÍâNÍKU

20.700 v˘tiskÛ zdarma
do v‰ech domácností
v Pfierovû a okolí !

KONTAKT:
tel. 0641/225 393

Z. Vymlátil nebo M. Fla‰ar
studio@elan-prerov.cz
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S transformací vefiejné správy dochází k 1. 1. 2003 ke zru‰ení
okresních úfiadÛ. Z tohoto dÛvodu pfiechází ãást jejích kompe-

tencí na vybrané mûstské úfiady. V souvislosti s tím byla stanovena nová struktura mûst-
ského úfiadu Pfierov a mûní se i umístûní nûkter˘ch odborÛ.

Odbor, útvar Umístûní od 1. 2. 2003 Spojovatelka
(viz poznámka)

Kanceláfi starosty Nám. T. G. Masaryka 2 1, 2
Kanceláfi tajemníka Bratrská 34 1, 2
Útvar interního auditu Nám. T. G. Masaryka 2 1, 2
Odbor kontroly Bratrská 34 1, 2
Odbor správní
- vedoucí odboru
- oddûlení ohla‰ovny Bratrská 34 1, 2
- oddûlení pfiestupkÛ Bratrská 34 1, 2
- oddûlení matriky Bratrská 34 1, 2
- oddûlení evidence obyvatel Horní nám. 10 1, 2
- oddûlení obãansk˘ch prÛkazÛ Nám. T. G. Masaryka 16 1, 2

a cestovních dokladÛ
Odbor finanãní Bratrská 34 1, 2
Odbor rozvoje Bratrská 34 1, 2
Odbor majetku mûsta, jeho správy a provozu Blahoslavova 3 1, 2
Stavební úfiad Bratrská 34 1, 2
Odbor dopravy
- vedoucí odboru Bratrská 34 1, 2
- oddûlení dopravy
- oddûlení evidence motorov˘ch vozidel Nám. T. G. Masaryka 16 1, 2
- oddûlení fiidiãsk˘ch oprávnûní a pfiestupkÛ
Odbor Ïivotního prostfiedí Bratrská 34 1, 2
Odbor zemûdûlství Smetanova 7 1, 2
Odbor ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy B. Nûmcové 10 1, 2
Odbor sociálních sluÏeb a zdravotnictví
- oddûlení sociálnû-právní ochrany dûtí
- vedoucí odboru Smetanova 7 1, 2
- ekonom
- oddûlení sociálních sluÏeb a zdravotnictví Smetanova 7 1, 2
- oddûlení sociální prevence
Odbor sociálních dávek
- vedoucí odboru
- ekonom Smetanova 4 1, 2
- oddûlení sociálních dávek pro rodiny s dûtmi

a nezamûstnané
- oddûlení sociálních dávek pro staré a postiÏené Smetanova 4 1, 2

obãany (pfiecházející z Okú)
Odbor státní sociální podpory Smetanova 4 1, 2
Îivnostensk˘ úfiad
- fiemeslné, koncesované Ïivnosti Smetanova 7 1, 2
- ohla‰ovací Ïivnosti volné Smetanova 7 1, 2
Odbor ochrany, krizového fiízení, civilní sluÏby
a poÏární ochrany B. Nûmcové 10 1, 2

Odbor informací a styku s vefiejností Nám. T. G. Masaryka 2 1, 2

Poznámky:
• Spojovatelka ã.: 1 - 581 268 111, 2 - 581 800 111
• BliÏ‰í informace obdrÏíte na tel. ãísle - 581 268 799 (v dobû od 6.00 do 20.00 hodin v pracovní dny)
• Aktuální informace uvedeny na internetov˘ch stránkách Mûsta Pfierova: mesto.prerov.cz

Pfierovské Divadlo Dostavník
pfiichází v leto‰ní 33. divadelní se-
zonû s premiérami dvou inscenací.

JiÏ 3. února uvede v pfierovském
Klubu SME v 19.30 hodin obno-
venou premiéru muzikálu Kytice.
Jifií Such˘ se skladatelem Ferdi-
nandem Havlíkem jsou úspû‰ní au-
tofii veselé zpûvohry na motivy ob-
saÏené v Erbenovû Kytici. Muzikál
patfiil mezi nejúspû‰nûj‰í inscena-
ce Semaforu ‰edesát˘ch let dvacá-
tého století.

Za v˘znamn˘ dramaturgick˘ po-
ãin roku povaÏuje soubor Dostav-
níku uvedení dramatizace povídek
R. Kiplinga Kniha dÏungle, moder-
nû zpracovan˘ch manÏely Dagma-
rou a Václavem Martincov˘mi. Au-
tofii vyprávûjí bájn˘ pfiíbûh o chlapci
Mauglím, vyrÛstajícím v dÏungli
a formovaném jejími zákony. Zví-
fiecí hrdiny obdafiili kromû charak-
terotvorné fieãi fiadou lidsk˘ch
vlastností. ReÏie a choreografie té-
to hudební férie se ujala Vlasta
Hartlová, ãlenka Moravského diva-
dla Olomouc. Scénická hudba in-
scenace je dílem ZdeÀka Hilberta.

Premiéra hudební férie Kniha
dÏungle se uskuteãní 3. bfiezna ve
velkém sále Mûstského domu
v Pfierovû v 19.30 hodin.

Premiéry
Divadla Dostavník

kanceláfi: nám. T. G. Masaryka 16,
tel. 581 219 852,

dlazka@cekos.cz, www.dlazka.cz

DUHA KLUB DLAÎKA

30. 1. - 2. 2. • Zimní rodeo na Te-
sáku pro rodiãe s dûtmi
3. 2. • Zahájení prodeje letních tá-
borÛ pro dûti, rodiãe s dûtmi
a mládeÏ
14. - 16. 2. • BûÏko‰kola v Novém
Hrozenkovû 
20. 2. v 19 hodin • Karel Plíhal -
folkov˘ koncert v klubu PSP
21. - 23. 2. • Snûhovíkend ve Stfie-
dolesí pro rodiãe s dûtmi
23. 2. - 1. 3. • Zimní tábor pro dû-
ti ve Stfiedolesí

Reálná moÏnostIng. Jifií Vanûk - HYDROIZOLACE STAVEB
Obnovíme vodorovné i svislé izolace vlhkého zdiva

(podfiezáním, podbouráním, injektáÏí, stûrkovou hmotou).
Informace na tel. ã. 602 794 068, 516 419 764

od 20 do 200 tisíc Kã
tel. 607 693 208

ZÍSKÁNÍ ÚVùRU

Upozornûní
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MùSTSK¯ DÒM

KOUPÁNÍ VEŘEJNOSTI NA PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 736 580

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

SLUÎBY MùSTA P¤EROVA • ÚNOR 2003

LÁZNĚ BOCHOŘ, tel. 581 205 045

Koupel, zábal,
masáž, perličková masáž:

pondělí až pátek 7 – 18 hodin

SAUNA
úterý 14 -20 muži

středa 13 - 20 ženy
čtvrtek 14 - 21 muži

VÝJIMKY
sobota 1. 2. 2003 11 - 19 (dětský), 11 - 19 (krytý)

sobota 15. 2. 2003 13 - 17 (dětský), 13 - 17 (krytý)

sobota 22. 2. 2003 10 - 12, 13.30 - 19 (dětský i krytý)

pondělí 24. 2. - čtvrtek 27. 2. 2003
10 - 21 (dětský), 12 - 21 (krytý)

pátek 28. 2. 2003 10 - 22 (dětský), 12 - 22 (krytý)

ZIMNÍ STADION, tel. 581 201 268

v únoru je muzeum uzavfieno

HRAD HELF·T¯N

MUZEUM
KOMENSKÉHO

7. 2. od 15 hodin v DDM Atlas •
Pleteme o‰atky a ko‰íãky z proutí
6. 2. od 10 hodin • Únorové ma-
sáÏe pro maminky s miminky a tû-
hotné maminky - úvodní hodina
12. a 19. 2. od 10 hodin • MasáÏe
pro maminky s miminky
13. 2. od 10 hodin • MasáÏe pro
tûhotné maminky
22. 2. • Olomouck˘ koláãek - sou-
tûÏ T· - jednotlivci, dua
24. 2. - 27. 2. • Pfiímûstsk˘ tábor

DDM ATLAS
ÎiÏkova 12, tel.: 581 209 353, 581 201 46

www.volny.cz/ddmatlas

3. - 28. 2. • Prezentace nezisko-
v˘ch organizací - pofiádá Mûstská
knihovna v Pfierovû

MùSTSKÉ
INFORMAâNÍ
CENTRUM
v˘stavní síÀ, Kainarova 9

13. února • Beseda s J. Havlíã-
kem o umûní Bulharska. Beseda
se koná ve ãtvrtek v 16.30 hodin
v Korvínském domû na Horním
námûstí.

KLUB P¤ÁTEL
V¯TVARNÉHO UMùNÍ

Den Dûtsk˘ bazén Kryt˘ bazén
Pondělí zavřeno zavřeno
Úterý 18 – 20 18 – 21
Středa 15 – 20 15 – 21 (15 - 19 částečný pronájem)

Čtvrtek 18 – 20 18 – 21 (18 - 19 částečný pronájem)

Pátek 15 – 20 15 – 22 (15 - 16, 21 - 22 částečný pronájem)

Sobota 10 – 20 10 – 20
Neděle 10 – 18 10 – 18

Den sauna BIO-V sv. terapie, masáÏe, rekondiãní stoly
skot. stfiiky, solárium, perliãka

Pondělí 17 – 21 (společná, jen v párech) 12 – 20 7.30 – 20
Úterý 14 – 20 (ženy) 12 – 20 7.30 – 20
Středa 13 – 21 (muži) 12 – 20 7.30 – 20
Čtvrtek 15 – 20 (ženy) 12 – 20 (i protiproud) 7.30 – 20
Pátek 14 – 21 (muži) 12 – 20 (i protiproud) 7.30 – 20
Sobota 13 – 18 (lichá - muži, sudá - ženy) zavřeno zavřeno
Neděle 13 – 18 (muži) zavřeno zavřeno

KLUB âESK¯CH TURISTÒ SK P¤EROV

1. 2. • Studénka - Bílovec - Bravin-
né - Dûrné - Fulnek - 18 km, ved.
J. ·vec odj. 7.15 hod.
4. 2. • SchÛzka turistÛ - Vinary, Na
Skalce ve 14 hodin, odjezd autobusu
ve 13.15 hod.
6. 2. • DomaÏelice - Li‰ná - Záme-
ãek - St. Ves - ¤íkovice - 15 km,
ved. M. Kauer, odj. A8.00 hod.

8. 2. • Mar. Údolí - Pfiáslavice - Pfie-
stavlky - Grygov - 22 km, ved. L. Ba-
fiinka, odj. 7.10 hod.
13. 2. • Tr‰ice - Daskabát (hospoda
U Matesa) - Tr‰ice - 12 km, ved.
M. Bráblíková, odj. A9.00 hod. 
15. 2. • Chropynû - Malá Beãva -
KromûfiíÏ - KPâ 15 km, ved. H. ·Èa-
vová, odj. 7.27 hod.

20. 2. • Újezdec - Îelátovice - Pru-
sy - Horní Mo‰tûnice - 12 km, ved.
V. Visnar, odj. A8.10 hod.
22. 2. • Drahotu‰e - HrabÛvka - Mi-
lenov - Lipník n. B. - 20 km, ved.
J. Sedláková, odj. 7.20 hod.
27. 2. • Brodek u Pfierova - Citov -
Tovaãov - 12 km, ved. Î. Zapletalo-
vá, odj. 8.45 hod.

Reprezentaãní a stuÏkovací plesy
najdete na stranû 2

10. 2. v 19.30 hodin • Postel pro
hosty aneb MÛj dÛm, mÛj hrad -
divadelní komedie v podání hercÛ
praÏské divadelní spoleãnosti HÁTA
16. 2. ve 14 hodin • Dívka roku
2003 - oblastní kolo soutûÏe dívek,
vûk 12-15 let, pofiadatel Z· a M·
Pfierov-Pfiedmostí (Matefiídou‰ka)
18. 2. v 19.30 hodin • A VO TOM
TO JE… Ivan Mládek a jeho Ban-
jo Band - pfiehlídka legendárních
hitÛ, anekdot, scének, klipÛ
20. 2. v 16.30 hodin • Akademie
Z· Trávník - pfiedstavení k 25. v˘-
roãí ‰koly
24. 2. v 19.30 hodin • …VSTUP-
TE! - divadelní komedie, hrají:
P. NároÏn˘, L. Mrkviãka, J. âensk˘,
L. ·vormová a dal‰í
27. 2. v 19.30 hodin • SANATO-
RIUM - zábavn˘ pofiad, staronová
dvojice komikÛ Josef Alois Náhlov-
sk˘ a Karel ·íp opût na scénû
Pfiedprodej - vchod z námûstí TGM,
pondûlí aÏ pátek 8.00-16.30 hodin,
telefon 581 217 596, 581 215 100,
581 215 101

prosinec aÏ únor zavfieno

Ceník plo‰né inzerce v Pfierovsk˘ch listech
Velikost inzerátu ãerná barva ãerná + purpurová barevn˘ inzerát

1/1 strany (204 x 272 mm) 10.282 Kã 11.520 Kã 14.977 Kã
1/2 strany (204 x 134 mm) 5.504 Kã 6.053 Kã 7.871 Kã
1/4 strany (100 x 134 mm) 2.791 Kã 3.165 Kã 4.115 Kã
1/8 strany (100 x 65 mm) 1.820 Kã 2.002 Kã 2.603 Kã
men‰í neÏ 62,5 cm2 30 Kã/1 cm2 33 Kã/1 cm2 43 Kã/1 cm2

Náklad Pfierovsk˘ch listÛ je 20.700 v˘tiskÛ, distribuce do v‰ech pfierovsk˘ch domácností zdarma.
Uvedené ceny jsou bez 22 % DPH. Zájemci o inzerci mohou získat bliÏ‰í informace na tel. ãísle 581 225 393,

e-mail: studio@elan-prerov.cz, pan Miloslav Fla‰ar a Zdenûk Vymlátil.
Adresa: Dluhonská 96 (proti nákladní vrátnici PRECHEZA a. s.)

SPRÁVNÁ DÍVKA aneb jak být skvělá a přitažlivá!
Agentura HIT pofiádá jiÏ tradiãnû

v jarní prázdniny Olomouckého kra-
je od 24. do 28. února speciální kurz
pro dívky od 14 do 22 let s názvem
Správná dívka 3. tisíciletí.

Dívky se uãí zajímavou formou ná-
vykÛm elegantní chÛze, technice po-
hybu na mole, k tomu si osvojují zna-
losti komunikace a spoleãenského
chování. RovnûÏ si osvojí základy mo-
derace a rétoriky. V˘uka je doplnûna
o hodiny discodance a aerobiku.

Souãástí kurzu je v˘uka správné
úpravy tûla a tváfie, teorie a praxe
v oblastech líãení, úpravy vlasÛ, ur-
ãení svého barevného typu. Dûvãata
se seznámí se zásadami zdravého
stravování a správného relaxování.

Kurz konãí závûreãn˘mi zkou‰ka-
mi formou módní pfiehlídky, na kte-

rou je pozvána i vefiejnost. BliÏ‰í in-
formace získáte v kanceláfii Agentury
HIT - Jateãní 26, Pfierov, pfiípadnû na

adrese www.agentura-hit.cz nebo pfií-
m˘m dotazem na tel. ãísle 581 219
455, 602 767 277.
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20. února - 6. bfiezna
Jifií Mádlo „P¤EROVSKÁ ZÁKOUTÍ“
Pfierovská galerie Centrum zahajuje nov˘ rok v˘-

stavou praÏského malífie a grafika Jifiího Mádla. Ji-
fií Mádlo, akademick˘ malífi a grafik, studoval na Aka-

demii v˘tvarn˘ch umûní v Praze malífiství a grafiku u profesorÛ
Vlastimila Rady a Vladimíra Silovského. Uspofiádal stovky v˘stav v Praze,
Berlínû, Vídni i dal‰ích evropsk˘ch mûstech. V galerii Centrum bude vy-
stavovat záti‰í a pfierovská zákoutí. V˘stava bude zahájena vernisáÏí
20. února v 17 hodin za pfiítomnosti autora a potrvá do 6. bfiezna.

1. - 5. 2. v 17.30 hod. • HLADINA
ADRENALINU - USA, akãní thril-
ler, titulky, premiéra. Vzru‰ující po-
dívaná plná honiãek na lyÏích, na
snowboardech, v helikoptérách,
s padáky, na raftech, na motor-
kách… ReÏie: Ch. Duguay. Hrají:
R. Sewell, B. Wilson, H. Ferch.
1. - 4. 2. ve 20.00 hod. • DùVâÁT-
KO - âR, tragikomedie, premiéra.
…na cestû mezi byty, postelemi
a sny… ReÏie: B. Tuãek. Hrají:
D. Nvotová, O. Vetch˘, J. Hubinská.
6. 2. v 17.30 a 20.00 hod. • LEP·Í
JE B¯T BOHAT¯ A ZDRAV¯ NEÎ
CHUD¯ A NEMOCN¯ - âR, retro-
komedie, obnovená premiéra. 
D. Horváthová a D. Ve‰krnová -
Thelma a Louise po ãesko-slovensku
v sametové komedii J. Jakubiska.
7. - 12. 2. v 17.00 hod. • PÁN PRS-
TENÒ: SPOLEâENSTVO PRSTE-
NU - USA, dobrodruÏn˘/fantasy, ti-
tulky. Jeho moc ovládne kaÏdého,
kdo po nûm zatouÏí. Jen jedin˘ mu
dokáÏe odolat. Spoleãenství devíti
jej musí zniãit. ReÏie: P. Jackson.
Hrají: E. Wood, I. McKellen, L. Ty-
ler, V. Mortensen, C. Blanchett.
7. - 11. 2. ve 20.00 hod. • KUR¯R
- Francie/USA, kriminální thriller,
titulky, premiéra. Pravidla jsou od
toho, aby se poru‰ovala. ReÏie:
C. Yuen. Hrají: J. Statham, S. Qi,
M. Schulze, F. Berléand, R. Young.
13. - 19. 2. v 17.00 hod., 13. - 18. 2.
ve 20.30 hod., 15. - 16. 2. v 10.00
hod., 20. - 26. 2. v 17.00 hod.
a 20. - 25. 2. ve 20.30 hod. • PÁN
PRSTENÒ: DVù VùÎE - USA, do-
brodruÏn˘/fantasy, titulky, premié-
ra. Jeden prsten vládne v‰em, Jeden
jim v‰em káÏe. Jeden v‰echny pfiive-
de, do temnoty sváÏe. Koneãnû je ta-
dy… Druh˘ díl filmové ságy o ne-
bezpeãném putování, jehoÏ cílem
má b˘t zniãení prokletého Prstenu
moci. Frodo se sluhou Samem pu-
tují s Prstenem do Mordoru a Ara-
gorn s elfem Legolasem a trpaslíkem
Gimlim se vydávají osvobodit hobbi-
ty ze zajetí skfietÛ. ReÏie: P. Jackson.
Hrají: E. Wood, I. McKellen, L. Tyler,
V. Mortensen, C. Blanchett.
27. 2. - 5. 3. v 17.30 hod. a 27. 2.
- 4. 3. ve 20.00 hod. • CHYË Mù,
KDYÎ TO DOKÁÎE· - USA, krimi,
titulky, premiéra. Pravdiv˘ pfiíbûh
skuteãného podvodníka. Tom Hanks
a Leonardo DiCaprio v reÏii Stevena
Spielberga.

5. 2. ve 20.00 hod. • BRAZIL -
Velká Británie 1985, ãerná komedie,
titulky, premiéra. Uvádíme v rámci
Projektu 100. ReÏie: T. Gilliam. Hra-
jí: J. Pryce, R. De Niro, K. Helmond,
I. Holm, B. Hoskins, M. Palin, I. Ri-
chardson, P. Vaughan, K. Greistová.

12. 2. ve 20.00 hod. • HRY PRA-
CHU - âR, dokument s ãesk˘mi
podtitulky, premiéra. Film v rukou.
Karneval v globální vesnici. Oprav-
du nadprÛmûrn˘ dokument, velmi
odváÏn˘ a velmi vtipn˘. ReÏie:
M. Mareãek. 16 mm kamera: J. Má-
lek. DV kamera: V. Janeãek, V. Klu-
sák. MiniDV kamera: ãlenové ‰tábu.
Bolex kamera: Martin ¤ezníãek.
19. 2. ve 20.15 hod. • NOâNÍ HO-
VORY S MATKOU - âR 2001, pre-
miéra. Uvádíme v rámci Projektu
100. „Digitální“ hran˘ polodoku-
ment reÏiséra Jana Nûmce. ReÏie,
kamera a scénáfi: Jan Nûmec. Hrají:
K. Roden, Z. Stivínová, J. Nûmec,
E. Krumbachová, V. Havel, M. Ku-
bi‰ová, P. Landovsk˘, J. Stivín, V. Ji-
rousová, J. Melicher.
26. 2. ve 20.15 hod. • MUÎ BEZ
MINULOSTI - Finsko/Nûmecko/
/Francie, pfiíbûh, titulky, premiéra.
Sen osamûl˘ch srdcí s prázdn˘mi
kapsami pod ‰irou oblohou. Grand
Prix za nejlep‰í film a K. Outinen
cenu za nejlep‰í Ïensk˘ hereck˘
v˘kon na festivalu v Cannes 2002.
ReÏie: A. Kaurismäki. Hrají: M. Pel-
tola, K. Outinnen, K. Pakarinen,
S. Kuosmanen.

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

net: www.dokina.cz/hvezda
v  k i n û  H v û z d a

filmov˘ klub

v  k i n û  H v û z d a
ARTKINO

pfiedstaven í    pro  dût i  a  m ládeÏ

Uzávûrka pfií‰tího ãísla je v pátek 14. února 2003

M i N i G A L E R i E  Ž E R O T Í N  Z . H .
telefon 581 202 728 • fax 581 217 797 • e-mail: zerotinzh@volny.cz
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V únoru bude v galerii vystavovat Mirka Filipová, která Ïije a tvofií ve Va-
la‰ském Mezifiíãí. Zab˘vá se kresbou, textilií, keramikou a ‰perkem. Symbo-
listní abstrahovaná tvorba je zaloÏená na rytmu ornamentu. V autorãinû díle
je patrná inspirace v˘chodní filozofií. âasté jsou motivy mandaly, prÛhledy do
makrokosmu a mikrokosmu. Kombinuje techniky, aplikuje keramiku do tex-
tilií i malby. Uspofiádala ‰est samostatn˘ch v˘stav a zúãastnila se mnoha v˘-
stav spoleãn˘ch.

17 . - 28. 2. • Keramika Denisa
Poprvé se v Domeãku pfiedsta-

ví tato dílna z Uherského Hra-
di‰tû. Vznikla po roce 1990. Její
tvorba vychází z tradice majoli-
kové keramiky tohoto kraje, de-
kory jsou inspirovány zvífiaty
a rostlinami. Cel˘ sortiment
uÏitkové keramiky pÛsobí vesele
a pozitivnû - je hodnû oblíbena
mezi dûtmi, rozzáfií a osvûÏí kaÏ-
d˘ interiér. V dílnû vznikají ruãnû toãené hrníãky, mísy, konvice, talífiky, vázy,
aromalampy, obaly na kvûtináãe apod.

Galerie Centrum, Kratochvílova 22, tel. 581 216 111

2. 2. v 15.00 hod. • O DOROTCE
(âR) - animované pásmo pohádek
pro malé i velké diváky.
9. 2. v 15.00 hod. • MACH, ·E-
BESTOVÁ A KOUZELNÉ SLU-
CHÁTKO (âR) - filmová komedie
pro celou rodinu. Scénáfi: M. Ma-
courek. ReÏie: V. Vorlíãek.
16. 2. v 15.00 hod. • KRTEK FIL-
MOVÁ HVùZDA (âR) - oblíbené
postaviãky ZdeÀka Millera opût v ki-
nû Hvûzda.
23. 2. v 15.00 hod. • O PEJSKO-
VI A KOâIâCE (âR) - pásmo ani-
movan˘ch pohádek.

17. - 28. února
Daniela a Karel Bene‰ovi

V únoru zde budou vystavo-
vat manÏelé Bene‰ovi. Jsou to
úspû‰ní v˘tvarníci Ïijící v Pra-
ze, ktefií vystavují svá díla doma
i v zahraniãí.

Karel Bene‰ (1932) - grafik
a ilustrátor. Zab˘vá se volnou
i uÏitou grafikou, ilustrací, ex
libris. Tvofií pfieváÏnû barevnou
litografii a kamenorytinu. Ilus-
troval pfies 60 knih, je ãlenem
SâUG Hollar.

Daniela Bene‰ová (1929) -
malífika, grafiãka, ilustrátorka. Ilustrovala více neÏ 55 knih. Zab˘vá se barevnou
litografií, nejznámûj‰í jsou v‰ak její velmi poetické olejomalby a akvarely.
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Jasínkova 2 (za Priorem), tel. 581 209 170
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Vážení spoluobčané,

pokud Ïijete v Pfierovû, mohl by Vás zaujmout tento dotazník, kte-
r˘ pro Vás pfiipravil MûÚ - Odbor rozvoje ve spolupráci se sociology
z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Centrem
pro komunitní práci stfiední Morava a jeho spolupracovníky. PrÛzkum
je jedním z krokÛ obãanské spolupráce pfii rozhodování o vûcech,
které se Vás bezprostfiednû t˘kají. V˘sledky budou postupnû zvefiej-
nûny a také pfiedloÏeny mûstskému zastupitelstvu. Bude od Vás las-
kavé, kdyÏ vûnujete 15 - 20 minut svého ãasu vyplnûní dotazníku.
Anketní lístky můžete odevzdat do připravených schránek
v informačních centrech města Přerova v ulicích Kratochvílo-
va nebo Kainarova, v nákupních domech Hypernova, Kauf-
land, Albert, Delvita, Zlatý Zubr a Jižanka, dále osobně nebo
odeslat na MěÚ Přerov, Odbor rozvoje, Bratrská 34, 750 11
Přerov, do 28. 2. 2003. Dotazník je také k dispozici na inter-
netové adrese: http://mesto.prerov.cz/anketa.

Pfiípadné dotazy zodpovíme na telefoním ãísle 581 268 610. 

Dûkujeme. Odbor rozvoje Mûstského úfiadu Pfierov

Své odpovûdi vyznaãte ve sloupcích u kaÏdé otázky, poslední slou-
pec ( znak 1 - 200) slouÏí aÏ pro vyhodnocení ankety. U kaÏdé otáz-
ky zakfiíÏkujte právû jednu odpovûì, pokud není uvedeno jinak.

Jak dlouho bydlíte v Přerově?
1. ménû neÏ 5 let 1 1
2. 6 - 15 let 2
3. více neÏ 16 let 3
4. nebydlím v Pfierovû ani jeho místní ãásti 4

Ve které části Přerov I - město bydlíte?
1. centrum (V. Novosady - Komenského - ·robárova) 1 2
2. Bayerova - Dvofiákova - nemocnice 2
3. Dvofiákova - Kabelíkova - Îelátovská 3
4. Husova - Kojetínská - Komenského - Denisova 4
5. Bfií. HovÛrkov˘ch - 17. listopadu - Ztracená 5
6. Bfií. HovÛrkov˘ch - Îelátovská - U hfibitova 6
7. Denisova - Ztracená - Tfiebízského - gen. Rakovãíka 7
8. JiÏní ãtvrÈ - 9. kvûtna 8
9. TrÏní - Polní - Velká DláÏka 9

10. Velká DláÏka - Za Ml˘nem - Osmek 10
11. Za Ml˘nem - Osmek - Bezruãova - Sadová 11
12. jinde (vypi‰te) .......................................................... 3

Ve které místní části města bydlíte?
1. net˘ká se mne 1 4
2. Pfierov II - Pfiedmostí 2
3. Pfierov III - Lovû‰ice 3
4. Pfierov IV - Kozlovice 4
5. Pfierov V - Dluhonice 5
6. Pfierov VI - Újezdec 6
7. Pfierov VII - âekynû 7
8. Pfierov VIII - Henãlov 8
9. Pfierov IX - L˘sky 9

10. Pfierov X - Popovice 10
11. Pfierov XI - Vinary 11
12. Pfierov XII - Îeravice 12
13. Pfierov XIII - Penãice 13

Představte si, že by se vám v budoucnu naskytla možnost se
odstěhovat z Přerova. Využil/a byste ji?

1. urãitû ne 1 5
2. spí‰e ne (jen ve v˘jimeãném pfiípadû) 2
3. rád bych se pfiestûhoval/a v rámci Pfierova 3
4. spí‰e ano (uvaÏoval/a bych o tom) 4
5. urãitû ano 5

Jaký by byl důvod pro vaše případné stěhování?
odpovězte, prosím i v případě, že se stěhovat nechcete.
(vyznaãte v kaÏdém fiádku) 1 = ANO, 2 = NE

A N
1. ‰patné Ïivotní prostfiedí 1 2 6
2. ‰patné pracovní uplatnûní ve mûstû a okolí 1 2 7
3. nedostatek kulturního vyÏití a trávení

volného ãasu 1 2 8

4. nízká kvalita obchodu a sluÏeb 1 2 9
5. nespokojenost se stávajícím bydlením 1 2 10
6. neexistence funkãního trhu s byty 1 2 11
7. nespokojenost s bezpeãností ve mûstû 1 2 12
8. problémy s cizinci 1 2 13
9. problémy s etnick˘mi men‰inami 1 2 14

10. vzhled mûsta (napfi. zanedbané a zchátralé
budovy...) 1 2 15

11. problémy s ãistotou a údrÏbou vefiejn˘ch
prostranství 1 2 16

12. pfiíli‰ velk˘ provoz (nespokojenost s dopravou) 1 2 17
13. vadí mi mûstsk˘ styl Ïivota 1 2 18
14. jin˘ dÛvod (vypi‰te) ........................................... 19

......................................................................... 20

Změnila se čtvrť nebo ulice, ve které žijete, za posledních 12 let?

1. zlep‰ila 1 21
2. zÛstala stejná 2
3. zhor‰ila 3
4. nedokáÏi posoudit 4

Představte si, že k vám přijela návštěva, která nikdy v Přero-
vě nebyla. Čím byste se jí pochlubil/a?
(vyznaãte v kaÏdém fiádku) 1 = ANO, 2 = NE

A N
1. zámek 1 2 22
2. historická ãást mûsta 1 2 23
3. pfiírodní zajímavosti v okolí 1 2 24
4. moÏnosti kulturního vyÏití 1 2 25
5. moÏnosti sportovního vyÏití 1 2 26
6. park Michalov 1 2 27
7. jiné (vypi‰te) ……………………………… 28

……………..……………………………… 29

Které místo v Přerově, považujete za nejzanedbanější?
(vyznaãte v kaÏdém fiádku) 1 = ANO, 2 = NE

A N
1. ·kodova ulice 1 2 30
2. Kojetínská ulice 1 2 31
3. Tovaãovská ulice 1 2 32
4. Jateãní ulice 1 2 33
5. Tyr‰Ûv most 1 2 34
6. Îerotínovo námûstí 1 2 35

Jak dál v Pfierovû, fiekni, obãane!

➝

ANKETA
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7. nám. Pfierovského povstání 1 2 36
8. Pfiedmostí 1 2 37
9. jiné (vypi‰te) .................................................... 38

........................................................................ 39

Která místa ve městě byste rádi nechali upravit?
vypi‰te ................................................................... 40
............................................................................... 41
............................................................................... 42

Které jsou nejožehavější problémy ve vašem bydlišti?
vypi‰te ................................................................... 43
............................................................................... 44
............................................................................... 45

Jaká je podle vás největší priorita rozvoje města?
1. prÛmyslové centrum oblasti 1 46
2. v˘znamn˘ dopravní uzel 2
3. centrum cestovního ruchu a turistiky 3
4. jiná (vypi‰te) ......................................................... 47

............................................................................. 48

Uveďte jednu z následujících možností rozvoje průmyslu, kte-
rou by podle vás měla radnice v Přerově preferovat?

1. budování nov˘ch prÛmyslov˘ch zón tzv.
„na zelené louce“ 1 49

2. obnova star˘ch a nevyuÏívan˘ch prÛmyslov˘ch
areálÛ 2

3. Ïádnou z moÏností, prÛmysl není tfieba podporovat 3

Jste spokojen/a s čistotou v Přerově?
1. ano 1 50
2. spí‰e ano 2
3. jak kdy 3
4. spí‰e ne 4
5. ne 5

Proč nejste spokojen/a s čistotou?
(vyznaãte v kaÏdém fiádku) 1 = ANO, 2 = NE

A N
1. odpadky nejsou pravidelnû odváÏeny 1 2 51
2. údrÏba vefiejné zelenû je ‰patná 1 2 52
3. problémy s psími v˘kaly 1 2 53
4. není zabezpeãen pravideln˘ úklid ulic 1 2 54
5. zneãi‰tûné ovzdu‰í 1 2 55
6. ãerné skládky 1 2 56
7. problémy se sbûrem tfiídûného odpadu 1 2 57
8. nedostateãn˘ úklid v okolí kontejnerÛ 1 2 58
9. jin˘ dÛvod (vypi‰te) ............................................ 59

.......................................................................... 60

V následujícím seznamu vyznačte ta místa k odpočinku a trá-
vení volného času, která v Přerově využíváte:
(vyznaãte v kaÏdém fiádku) 1 = ANO, 2 = NE

A N
1. nábfieÏí podél fieky Beãvy 1 2 61
2. park Michalov 1 2 62
3. ostatní mûstské parky 1 2 63
4. okolí Malé a Velké Laguny 1 2 64
5. voln˘ ãas trávím jin˘m zpÛsobem 1 2 65
6. jiné (vypi‰te) ....................................................... 66

........................................................................... 67

Chtěli byste sami ovlivnit vzhled parků a veřejných prostranství
v Přerově (třeba i těch, které jste uvedli v předešlé otázce)
a spolu s radnicí navrhnout jejich budoucí vzhled a využití?

1. ano 1 68
2. ne 2
3. nevím 3

Trávit volný čas lze i mnoha jinými způsoby. Co vám pro trá-
vení volného času v Přerově chybí:
(vyznaãte v kaÏdém fiádku) 1 = ANO, 2 = NE

A N
1. cukrárny, kavárny, ãajovny 1 2 69
2. internetová kavárna 1 2 70
3. sportovní hfii‰tû 1 2 71
4. dûtská hfii‰tû 1 2 72
5. víceúãelová sportovní hala 1 2 73
6. klub pro mladé 1 2 74
7. spoleãensk˘ dÛm pro obãanské aktivity 1 2 75
8. nic nechybí, jsem spokojen se souãasn˘m stavem 1 2 76
9. jiné (vypi‰te) ........................................................ 77

............................................................................ 78

Cítíte se bezpečně v části města, kde žijete?
1. ano 1 79
2. spí‰e ano 2
3. jak kdy 3
4. spí‰e ne 4
5. ne 5

Proč se necítíte bezpečně?
(vyznaãte v kaÏdém fiádku) 1 = ANO, 2 = NE A N

1. obavy z lidí Ïijících v této oblasti nebo ãtvrti 1 2 80
2. nevhodné chování spoluobãanÛ 1 2 81
3. ‰patné pouliãní osvûtlení 1 2 82
4. nedostateãná pochÛzková ãinnost

mûstské policie 1 2 83

5. obavy o majetek 1 2 84
6. ãast˘ v˘skyt problémov˘ch osob 1 2 85
7. jiné (vypi‰te) ....................................................... 86

........................................................................... 87

Uveďte místo v Přerově, které považujete za opravdu nebez-
pečné?

vypi‰te ......................................................................... 88
..................................................................................... 89
..................................................................................... 90

Zlepšuje se postupně možnost bezpečného pohybu pro oso-
by s omezenou schopností pohybu a orientace?

1. ano 1 91
2. spí‰e ano 2
3. spí‰e ne 3

➝

Chcete-li, aby byl vá‰ anketní lístek zafiazen do slosování o kniÏní ceny
a drobné dárkové pfiedmûty, uveìte va‰e jméno a adresu:
(Vyhodnocení ankety probûhne anonymnû a nebude spojováno s vámi)

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

(moÏno odstfiihnout)✁ ✁

ANKETA
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Kde a jakým způsobem by měla být omezena rychlost vozi-
del? (např. dopravní značky, retardéry, šikany...)
vypi‰te ......................................................................... 120
..................................................................................... 121
..................................................................................... 122

Myslíte si, že by město mělo zvýšit počet parkovacích míst na
úkor zeleně?

1. ano 1 123
2. spí‰e ano 2
3. jak kde 3
4. spí‰e ne 4
5. ne 5

Pokládáte za důležité řešit funkci a vzhled autobusového nád-
raží?

1. ano, okamÏitû 1 124
2. v˘hledovû, v horizontu 5-ti let 2
3. ne 3

Co navrhujete změnit na Horním náměstí?
(vyznaãte v kaÏdém fiádku) 1 = ANO, 2 = NE

A N
1. opravit komunikaci 1 2 125
2. opravit a roz‰ífiit chodníky 1 2 126
3. opravit nebo doplnit laviãky 1 2 127
4. opravit nebo doplnit osvûtlení 1 2 128
5. omezit dopravu a parkování 1 2 129
6. zv˘‰it ãetnost pofiádání kulturních akcí 1 2 130
7. umoÏnit dal‰í obchodní aktivity (trhy apod.) 1 2 131
8. jiné (vypi‰te) ....................................................... 132

........................................................................... 133

Co navrhujete změnit na Žerotínově náměstí?
(vyznaãte v kaÏdém fiádku) 1 = ANO, 2 = NE

A N
1. opravit komunikaci 1 2 134
2. opravit a roz‰ífiit chodníky 1 2 135
3. opravit nebo doplnit laviãky 1 2 136
4. opravit nebo doplnit osvûtlení 1 2 137
5. omezit dopravu a parkování 1 2 138
6. zkulturnit prodej trhovcÛ 1 2 139
7. omezit prodej trhovcÛ 1 2 140
8. roz‰ífiit zeleÀ a zelené plochy 1 2 141
9. umístit vodní prvek (jezírko, ka‰nu, fontánu...) 1 2 142

10. roz‰ífiit plochy pro pfiedzahrádky a letní kavárny 1 2 143
11. jiné (vypi‰te) ....................................................... 144

........................................................................... 145

Jaký typ služeb postrádáte?
(vyznaãte v kaÏdém fiádku) 1 = ANO, 2 = NE

A N
1. oprava obuvi a koÏeného zboÏí 1 2 146
2. ãistírna, prádelna, Ïehlírna 1 2 147
3. sklenáfiství 1 2 148
4. krejãovství + opravy prádla 1 2 149
5. drobné opravárenské sluÏby 1 2 150
6. jiné (vypi‰te) ....................................................... 151

........................................................................... 152

Jaký typ obchodů postrádáte?
vypi‰te .......................................................................... 153
...................................................................................... 154
...................................................................................... 155

4. ne 4
5. nedokáÏi posoudit 5

Kde vidíte vážné nedostatky v bezbariérovosti?
vypi‰te .......................................................................... 92
...................................................................................... 93
...................................................................................... 94

Domníváte se, že doprava působí v Přerově vážné problémy?

1. ano 1 95
2. spí‰e ano 2
3. jak kdy 3
4. spí‰e ne 4
5. ne 5

Jaké to jsou problémy? 
(vyznaãte v kaÏdém fiádku) 1 = ANO, 2 = NE

A N
1. málo míst k parkování 1 2 96
2. ulice pfieplnûné automobily 1 2 97
3. ‰patná prÛjezdnost 1 2 98
4. problémy s bezpeãností silniãního provozu 1 2 99
5. problémy s MHD 1 2 100
6. nedostateãné dopravní znaãení 1 2 101
7. jiné (vypi‰te) ...................................................... 102

.......................................................................... 103

Máte v současné chvíli dostatek informací o zamýšlené vý-
stavbě „třetího silničního mostu“?

1. ano 1 104
2. ne 2
3. nezajímám se o „tfietí most“ 3

Kde preferujete umístění „třetího silničního mostu“?
1. pod nemocnicí s napojením na ul. Dvofiákovu 1 2 105
2. v prodlouÏení ulice Bayerovy 1 2 106
3. nestavût uÏ Ïádn˘ nov˘ most 1 2 107

Jaká opatření by podle vás vedla ke zlepšení dopravní situa-
ce uvnitř města, mimo vybudování dálnice kolem Přerova?
(vyznaãte v kaÏdém fiádku) 1 = ANO, 2 = NE

A N
1. v˘stavba tzv. „prÛpichu“, tj. propojení ulic

Velké Novosady a Tovární
1 2 108

2. budování kruhov˘ch objezdÛ 1 2 109
3. v˘razné zv˘‰ení parkovného v centru 1 2 110
4. vylouãení parkování v centru 1 2 111
5. v˘stavba podzemních parkovi‰È,

parkovacích domÛ 1 2 112

6. fie‰ení nebezpeãn˘ch pfiechodÛ semafory 1 2 113
7. budování pû‰ích zón 1 2 114
8. budování cyklostezek 1 2 115
9. posílení spojÛ MHD (zkrácení intervalÛ, ...) 1 2 116

10. jin˘ dÛvod (vypi‰te) ............................................. 117
........................................................................... 118

Měla by být v některé oblasti města omezena rychlost vozidel?

1. ano 1 119
2. spí‰e ano 2
3. jak kdy 3
4. spí‰e ne 4
5. ne 5

ANKETA
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6. jinde (vypi‰te) ....................................................... 192
............................................................................. 193

Lidé si občas stěžují na práci některých úřadů nebo na pří-
stup konkrétních úředníků. Jste s některými úřady v Přerově
nespokojen?

1. úfiady pracují dobfie, jsem s nimi spokojen 1 194
2. jsem nespokojen s (vypi‰te): .................................

.............................................................................

.............................................................................

Myslíte si, že by radnice měla přizvat občany, když plánuje zá-
sadní rozhodnutí, změnu, úpravu či jiná zlepšení některých
částí města?

1. ano 1 195
2. spí‰e ano 2
3. jak kdy 3
4. spí‰e ne 4
5. ne 5

Byl/a byste ochoten/ochotna strávit večer diskusí s pracov-
níky radnice, odborníky a dalšími občany o těchto věcech, vý-
sledcích tohoto průzkumu a o prioritách z nich vyplývajících?

1. ano 1 196
2. ne 2

Závûreãné otázky
Pro úãely zpracování a vyhodnocení dotazníku vyplÀte prosím ná-
sledující údaje:

Jaké je vaše nynější zaměstnání?
1. pracující, zamûstnanec 1 197
2. student/ka, uãeÀ/uãnice 2
3. podnikatel/ka 3
4. nezamûstnan˘/á 4
5. dÛchodce/dÛchodkynû 5
6. v domácnosti 6
7. rodiãovská dovolená 7
8. v invalidním dÛchodu/práce neschopn˘/á 8

Jakého věku jste dosáhl/a v roce 2002?
1. 15 let a ménû 1 198
2. 16 - 25 let 2
3. 26 - 35 let 3
4. 36 - 45 let 4
5. 46 - 55 let 5
6. 56 - 65 let 6
7. 66 - 75 let 7
8. 76 let a více 8

Jaké je vaše nejvyšší dokončené vzdělání?
1. základní ‰kola 1 199
2. uãili‰tû bez maturity 2
3. uãili‰tû s maturitou 3
4. stfiední ‰kola s maturitou 4
5. vy‰‰í odborná ‰kola 5
6. bakaláfiské 6
7. vysoko‰kolské 7

Jste muž nebo žena?
1. muÏ 1 200
2. Ïena 2

Děkujeme vám!

Myslíte si, že by se měl postavit další supermarket?
1. ano 1 156
2. spí‰e ano 2
3. spí‰e ne 3
4. ne 4

Jakého sortimentu? (další supermarket)
(vyznaãte v kaÏdém fiádku) 1 = ANO, 2 = NE A N

1. mal˘ supermarket pro kaÏdodenní nákupy 1 2 157
2. velk˘ supermarket pro kaÏdodenní nákupy 1 2 158
3. mal˘ supermarket pro speciální v˘robky 1 2 159
4. velk˘ supermarket pro speciální v˘robky 1 2 160
5. jin˘ (vypi‰te) ......................................................... 161

............................................................................ 162

Kde by měl být umístěn? (další supermarket)
(vyznaãte v kaÏdém fiádku) 1 = ANO, 2 = NE A N

1. na okraji mûsta 1 2 163
2. v centru mûsta 1 2 164
3. v Lipnické ulici 1 2 165
4. v Polní ulici 1 2 166
5. jiné (vypi‰te) ......................................................... 167

............................................................................. 168

Cítíte se dostatečně informován o aktivitách a záměrech
města?

1. ano 1 169
2. spí‰e ano 2
3. jak kdy 3
4. spí‰e ne 4
5. ne 5

Jaké informace vám nejvíce schází:
(vyznaãte v kaÏdém fiádku) 1 = ANO, 2 = NE A N

1. informace o sluÏbách mûsta pro obãany 1 2 170
2. informace o sociálních sluÏbách 1 2 171
3. informace o privatizaci bytového fondu 1 2 172
4. informace o dal‰ím rozvoji mûsta 1 2 173
5. jiné (vypi‰te) ......................................................... 174

............................................................................. 175

Kde získáváte informace o dění ve městě?
(vyznaãte v kaÏdém fiádku) 1 = ANO, 2 = NE A N

1. úfiední desky Mûstského úfiadu Pfierov 1 2 176
2. internetové stránky mûsta Pfierova 1 2 177

www.mu-prerov.cz

3. jiné internetové servery (napfi.: www.infoprerov.cz, 1 2 178
www.prerov.cz aj.)

4. Kabelová televize Pfierov 1 2 179
5. Pfierovské listy 1 2 180
6. Nové Pfierovsko 1 2 181
7. plakátovací plochy 1 2 182
8. nástûnky v bytov˘ch domech 1 2 183
9. mûstské informaãní centrum 1 2 184

10. jiné (vypi‰te) ......................................................... 185
............................................................................ 186

Máte přístup k internetu? Kde jej využíváte?
(vyznaãte v kaÏdém fiádku) 1 = ANO, 2 = NE A N

1. vyuÏíváte k získávání informací internet? 1 2 187
2. vyuÏívám jej doma 1 2 188
3. vyuÏívám jej v zamûstnání / ve ‰kole 1 2 189
4. vyuÏívám jej v knihovnû 1 2 190
5. vyuÏívám jej v internetové kavárnû 1 2 191

➝

ANKETA


