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Helf‰t˘n - Mekka svûtového
kováfiství se znovu otevírá vefiejnosti

Anketa Jak dál v Pfierovû, fiekni, obãane!
konãí v nedûli

„Hrad Helf‰t˘n je v posledních letech

vyhledáván nejen náv‰tûvníky, ale

i umûleck˘mi kováfii ze v‰ech svûtadí-

lÛ. Bilancujeme-li loÀskou sezonu,

konstatujeme, Ïe vedle jiÏ pravidel-

n˘ch atraktivních akcí je nutno se

zmínit o pûti jednotlivostech, které se

nepochybnû zapí‰í do historie hradu,“ uvedl své hodno-
cení uplynulé sezony F. H˘bl. 

„Pfiednû 6. dubna jsme zde slavnostnû otevfieli v hrad-

ním v˘stavním sále první mezinárodní v˘stavu Îelezná

cesta, na které jsme vefiejnost seznámili se sbírkami

Mûstského muzea z rakouského druÏebního mûsta Ybb-

sitz. Od 1. kvûtna byly osvûtleny prostory celého hra-

du,“ pfiipomnûl nejv˘znamnûj‰í akce z poãátku loÀské
sezony.

„Opravdov˘m svátkem se stal veãer 8. ãervna, kdy pfied

vstupem do hradního areálu se konalo slavnostní od-

halení skulptury PROMETHEOVI od akademického so-

chafie Pavla Krbálka. Realizaci témûfi devítimetrového

díla provedl umûleck˘ kováfi Pavel Tasovsk˘ s kolekti-

vem své dílny v Námû‰ti nad Oslavou. Slavnostního ak-

tu se zúãastnil i ministr kultury âeské republiky Pavel

Dostál a dal‰í v˘znamní pfiedstavitelé politického a kul-

turního Ïivota,“ pfiiblíÏil jednu z nejdÛleÏitûj‰ích udá-
lostí, které probûhly na hradû, fieditel muzea a citoval
památná slova, která pronesl po pÛsobivém kulturním
vystoupení samotn˘ Mistr Krbálek: 

„Kováfii i nekováfii, napravujeme dnes 1000 hfiíchÛ! Ne-

ní koufie bez ohnû, fiíká pfiísloví, ale logiãtûj‰í by bylo: bez

ohnû není kováfie! A pfiitom to byl, jaká hanba, právû ko-

váfi, kdo umoÏnil muãit hrdinu, kter˘ kováfiÛm oheÀ pfii-

nesl, kdyÏ jej odcizil bohÛm. Vyvstává tu podezfiení,
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Socha Vodník od ak. sochafie Igora Kitzbergera
na Hefaistonu 2002 foto L. VyÀuchal

Rada mûsta Pfierova na svém za-
sedání 6. února tohoto roku schvá-
lila Programové prohlá‰ení pro vo-
lební období 2002-2006. Jeho úpl-
né znûní najdete na stranách 8 a 9.
Úvodem k nûmu slovo radních:

VáÏení spoluobãané,

programové prohlá‰ení je vefiej-

n˘ slib, jehoÏ naplÀování bude tvo-

fiit hlavní osu rozhodování Rady

mûsta Pfierova. Rozvoj mûsta není

závisl˘ jen na vÛli Vámi zvolen˘ch

zástupcÛ, ale pfiedev‰ím na fi-

nanãní dostupnosti jednotliv˘ch

projektÛ. Vûfiíme, Ïe k na‰emu mû-

stu budou pfiírodní Ïivly shovívavé,

vûfiíme, Ïe vandalismus, na kter˘

mûstská pokladna kaÏdoroãnû do-

plácí statisícov˘mi ãástkami, bu-

deme schopni i s Va‰í pomocí eli-

minovat. Vrtochy pfiírody ovlivnit

neumíme, potírání vandalismu, po-

taÏmo zhmotnûné neúcty k vytvo-

fien˘m hodnotám, je vûcí nás v‰ech,

ktefií zde Ïijeme a pracujeme. Buì-

me si vzájemnû nápomocni. Mûs-

to Pfierov si na‰i pozornost a péãi

zaslouÏí.

Starosta mûsta
Jindfiich Valouch

Místostarostové
Zdenûk Boháã

Elena Grambliãková
Martin Kuãera

Jifií Lajtoch

Dal‰í ãlenové Rady mûsta Pfierova
âestmír Hlavinka

Monika Holeãková
Zdenûk Horák
Pavel Ko‰utek

Radovan Ra‰Èák
Otakar ·i‰ka

P¤ÍLOHA

Z usnesení Rady mûsta Pfierova (str. 3)

Jak pokraãuje pfiíprava v˘stavby
bytového domu na nábfieÏí PFB (str. 5)

Pokles poãtu prvÀáãkÛ je mírnûj‰í (str. 5)

Opravy realizované Domovní
správou (str. 7)

Poãet bytÛ v majetku mûsta klesá (str. 6)

Osobnost: Architekt Franti‰ek
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Programové
prohlá‰ení

Rady mûsta PfierovaV mûsíci bfieznu zahajuje novou sezonu i hrad Helf‰t˘n.
Nakolik úspû‰ná byla právû ta minulá a jak˘ch zajímav˘ch
akcí se mÛÏete pfii své náv‰tûvû hradu zúãastnit v leto‰ním
roce, nám povûdûl PhDr. Franti‰ek H˘bl, fieditel Muzea Ko-
menského v Pfierovû.

Anketa byla uvefiejnûna dvakrát -
v Pfierovsk˘ch listech ã. 1 a 2 a ome-
zené mnoÏství anketních lístkÛ je
stále k dispozici i v informaãních
centrech mûsta Pfierova - v ulici
Kratochvílovû (pasáÏ) nebo Kaina-
rovû (Pfierovanka). Anketa je také
umístûna na webov˘ch stránkách
http://mesto.prerov.cz/anketa. Dal-
‰í dotazníky je moÏno získat pfiímo
na MûÚ Pfierov, Odbor rozvoje, Bra-
trská 34, kde vám Ing. Franti‰ek

Zlámal osobnû nebo telefonicky na
tel. ãísle 581 268 610 zodpoví va‰e
pfiípadné dotazy. Na nûho jsme se
také obrátili se Ïádostí o informace
ohlednû prÛbûÏného vyhodnocová-
ní ohlasÛ ãtenáfiÛ.

„Zpracované v˘sledky chceme

poskytnout zvolen˘m zastupite-

lÛm mûsta Pfierova, ktefií mají

moÏnost ovlivÀovat v˘bûr budou-

cích investic. Zatím v‰ak ãtenáfiÛm

pfiedkládáme jen dílãí v˘sledky

úãasti v anketû k 11. únoru, které

byly do uzávûrky tohoto ãísla zná-

my. Aktuální grafy prÛbûÏnû vysta-

vujeme v informaãním centru v uli-

ci Kainarovû (Pfierovanka). První

odbornû zpracované v˘stupy zaã-

neme uvefiejÀovat pravdûpodobnû

Je‰tû nûkolik posledních dní vám zb˘vá na vyplnûní dotazníku
ankety odboru rozvoje mûstského úfiadu. Posledním dnem, kdy
mÛÏete vyjádfiit své názory na souãasn˘ stav mûsta a jeho dal-
‰í rozvoj, je nedûle 2. bfiezna.
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v dubnu leto‰ního roku,“ opût pfii-
pomnûl smûfiování celé akce Franti-
‰ek Zlámal a informoval nás souãas-
nû, kde dílãí v˘sledky vyhodnocování
názorÛ obãanÛ budou aktualizovány.

„K 11. únoru se ankety zúãast-

nilo 1343 spoluobãanÛ, coÏ je jen

2,6 % obyvatel Pfierova. Z prÛbûÏ-

ného sãítání, které zatím probûhlo

3 × (k 20. a 31. lednu a 11. únoru),

lze vystopovat v˘voj úãasti obãanÛ

v anketû. Poãet odpovûdí na inter-

netu má stoupající tendenci (30, 30

a 36 vyplnûn˘ch dotazníkÛ), pfii‰lo

celkem 96 odpovûdí. Do následují-

cích údajÛ v‰ak nejsou tyto odpo-

vûdi zapoãítány, jelikoÏ na jejich

interpretaci se je‰tû pracuje. Z ruã-

nû vyplnûn˘ch papírov˘ch dotaz-

níkÛ vypl˘vá mimo jiné to, Ïe

úãast muÏÛ i Ïen je pfiibliÏnû stej-

ná. Îeny vedou o necelé 1 %. V dél-

ce pobytu v˘raznû pfievaÏují sta-

rousedlíci Ïijící v Pfierovû více neÏ

16 let a dále svÛj náskok zvy‰ují aÏ

na 83,1 % z celkového poãtu úãast-

níkÛ,“ poukázal na jednoznaãnû
pfievaÏující zájem ze strany Pfiero-
vanÛ, ktefií zapustili kofieny v na-
‰em mûstû více léty svého Ïivota.

„Absolutní poãty odpovûdí v dal-

‰ích jednotliv˘ch seãten˘ch kate-

goriích dotazníku jsou uvedeny ní-

Ïe v jednotliv˘ch grafech. Co se

t˘ãe místa pobytu, po prvním sãí-

tání v˘raznû ztratily zájem o an-

ketu (po 12,2% podílu na úãasti na

zaãátku roku) lidé Ïijící v místní

ãásti Pfiedmostí. Jejich podíl na cel-

kové úãasti klesl o 2,9 %. Dal‰í tr-

val˘ úbytek zúãastnûn˘ch - rovnûÏ

o 2,9 % jsme vyhodnotili u dotaz-

níkÛ, kde nebyla na tuto otázku

vyznaãena Ïádná odpovûì, av‰ak

to je potû‰itelné. Naopak nejvût‰í

trvalou aktivitu vykazují obãané

bydlící uvnitfi trojúhelníku ulic

Dvofiákova, Kabelíkova a Îelatov-

ská s pfiírÛstkem podílu úãasti 2,0 %.

Jsou následováni s 1,6 % pfiírÛst-

kem úãasti obãany s adresou loka-

lity mezi Beãvou, tfi. 17. listopadu

a ulicí Dvofiákova, dále obyvateli

ulic Pod valy a Bayerova aÏ po ne-

mocnici,“ uvedl dal‰í závûry tohoto
rozboru Franti‰ek Zlámal.

„Z pfiehledu úãasti podle zamûst-

nání vyplynulo, Ïe na‰i spoluobãa-

né v dÛchodovém vûku pfiedstihli

o 1,5 % lid pracující a zamûstnan-

ce, ktefií mûli pfii prvním sãítání

o 7,5 % a pfii druhém uÏ jen o 1,3 %

vy‰‰í procento odevzdan˘ch dotaz-

níkÛ; pfiitom ke dni 11. 2. mûli

dÛchodci tfietinov˘ podíl na vy-

hodnocen˘ch dotaznících a jejich

procento neustále stoupá. Díky

pfiedkolu v pfierovsk˘ch stfiedních

‰kolách a uãili‰tích jsou s úãastí

v anketû 23,2 % na tfietím místû

Ïáci, uãni a studenti. Ve vûkovém

ãlenûní, ãásteãnû také díky pfied-

kolu, má nejvût‰í podíl 24,6 % vû-

ková kategorie 16-25 let, tûsnû ná-

sledovaná kategorií 56-65 let, která

má v‰ak nejvût‰í pfiírÛstek ãinící

5,5 % mezi sãítáními. Nejmen‰í

úãast v anketû jsme zaznamenali

u vûkové kategorie lidí do 15 let,

dále nad 76 let, 26-35 let. Tu dále

následují obãané vûkovû mezi 36

aÏ 45 lety, ktefií mají témûfi nulo-

vou zmûnu na podílu úãasti po jed-

notliv˘ch sãítáních,“ vyhodnotil
zájem obãanÛ podle jejich vûkové-
ho zastoupení v tomto zatím díl-
ãím vyhodnocení v˘sledkÛ ankety
Franti‰ek Zlámal.

Eva ·afránková

Ïe mohl Hefaistos vykovat pouta

a pfiikovat Prométhea ke skále, ne-

boÈ on sám smûl uÏívat boÏské v˘h-

nû z Olympu, ostatním smrtelníkÛm

odpírané. Hefaistos byl z dne‰ního

hlediska drÏitelem monopolu a Pro-

métheus mu tu v˘sadní Ïivnost zni-

ãil, kdyÏ dodal oheÀ i ostatním ko-

váfiÛm. Jako jeden z nich se mu

proto dnes touto sochou omlouvám

za nevhodného kolegu i za nena-

sytné orly a dûkuji Herkulovi, Ïe na-

‰eho ohÀono‰e z té hrozné kavkaz-

ské skály osvobodil.“

„V obdobném duchu se nesla

dal‰í nezapomenutelná akce, ve

které v prÛbûhu Hefaistonu 2002

byla v sobotu veãer 24. srpna vzdá-

na pocta dal‰ímu svûtovému so-

chafii, kter˘ pracuje s kovem - prof.

Alfrédu Habermannovi. Vyvrchole-

ním veãera bylo odhalení jeho Ne-

beského glóbusu pro Univerzitu

Palackého v Olomouci,“ vyhodno-
til dal‰í v˘znamnou kulturní udá-
lost F. H˘bl a zmínil se i o v˘znam-
né fiíjnové akci na Helf‰t˘nû, kdy
byla dána vefiejnosti do uÏívání tzv.
Husitská vûÏ, ze které je za pfiízni-
vého poãasí jedineãn˘ pohled na
v‰echny svûtové strany.

A na co se mohou tû‰it náv‰tûv-
níci Helf‰t˘nu v leto‰ním roce?

„Mezi jedny z nejzajímavûj‰ích

akcí bude patfiit celosezonní v˘sta-

va plastik a kreseb v˘znamného

italského sochafie tvofiícího pfie-

váÏnû z kovu TONI BENETTONA

(1910-1996), kter˘ b˘vá právem

pokládán za „Picassa“ umûleck˘ch

kováfiÛ 20. století. VernisáÏ v˘sta-

vy za úãasti umûlcovy manÏelky

a dal‰ích kulturních osobností

z Itálie i âeské republiky se usku-

teãní 5. dubna ve 14 hodin v pro-

storách hradní galerie,“ poskytl zá-
kladní informace o v˘stavû F. H˘bl
a poté pokraãoval pozváním na
v pofiadí jiÏ 15. roãník Kováfiského
fóra, kter˘ se bude konat ve dnech
16. aÏ 22. srpna. V prÛbûhu tohoto
t˘dne budou vytváfiet kovanou plas-
tiku bratfii Jadran a Martino Steni-
co z italského ¤íma. Celosvûtové
dvaadvacáté setkání umûleck˘ch
kováfiÛ Hefaiston 2003 se uskuteã-
ní 23. a 24. srpna.

„Pevnû vûfiím, Ïe v leto‰ním roce

budou ti, ktefií nav‰tíví tento nád-

hern˘ hrad, spokojeni,“ vyjádfiil své
pfiesvûdãení fieditel muzea Franti-
‰ek H˘bl a zároveÀ jménem pra-
covníkÛ Muzea Komenského a sprá-
vy hradu Helf‰t˘na zve co nej-
srdeãnûji vefiejnost na v‰echny le-
to‰ní akce.

Eva ·afránková
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Kde bydlíte?
1161 odpovědí

Průběžné výsledky ankety k 11. 2. 2003

Jakého vûku
jste dosáhli
v roce 2002?
1246 odpovědí

Jaké je va‰e
nejvy‰‰í
dokonãené
vzdûlání?
1232 odpovědí

Jaké je va‰e
nynûj‰í
zamûstnání?
1246 odpovědí

Je‰tû do nedûle 2. bfiezna máte moÏnost zmûnit na‰i statistiku a ovliv-
nit v˘sledky ankety. Pokud budeme znát i va‰e zatím neprezentované ná-
zory, zapracujeme je do na‰eho prÛzkumu vefiejného mínûní. Nepromar-
nûte pfiíleÏitost ovlivnit dûní ve mûstû Pfierovû a jeho místních ãástech.
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Komise zdravotnická - MUDr. Eva ·enk˘fiová
Komise pro hospodafiení s obecními byty - Pavel Ko‰utek,

❖ zfiídila Komisi pro Ïivotní prostfiedí a zemûdûlství na základû podnûtu zastu-
pitele mûsta Pfierova Milo‰e Navrátila a návrhu místostarostky Mgr. Eleny
Grambliãkové a JUDr. Otakara ·i‰ky.

dne 6. února 2003
Rada mûsta Pfierova po projednání

❖ vzala na vûdomí pfiedloÏenou zprávu o vzniku a fie‰ení závad pÛdních vesta-
veb realizovan˘ch firmou MORAVIAterm a.s. na vûdomí a uloÏila fieditelce
Domovní správy mûsta Pfierova pfiedloÏit „Dohodu o zpÛsobu vypofiádání re-
klamací“, uzavfienou mezi Domovní správou mûsta Pfierova a Strojírensk˘m
a slévárensk˘m servisem Pfierov s.r.o. (dfiíve MORAVIAterm a.s.), a to v ter-
mínu do 20. 3. 2003,

❖ vzala na vûdomí informaci o pouÏívání symbolÛ mûsta Pfierova, a souãasnû
uloÏila vedoucímu Odboru informací a styku s vefiejností Mgr. Bohuslavu Pfii-
dalovi vést od roku 2003 pfiesnou evidenci schválen˘ch pouÏití znaku mûsta,

❖ schválila podnájem ãásti nebytov˘ch prostor v objektu obãanské vybavenos-
ti ã. p. 2751 pfiíslu‰nému k ãásti obce Pfierov I-Mûsto, Optiky 16 - prostory tû-
locviãny, ‰atny, sprchy a sociálního zafiízení:

- Leo Duãákovi, bytem Pfierov za úãelem vyuÏití prostor pro trénování bad-
mintonu,

- Lubomíru Dvorskému, bytem Pfierov za úãelem vyuÏití prostor pro tré-
nování nohejbalu,

kdyÏ nájemcem nebytov˘ch prostor je Jaroslav Obruãa, bytem Pfierov,

❖ schválila uzavfiení smlouvy o v˘pÛjãce na movit˘ majetek v celkové hodnotû
201.386,38 Kã mezi âR - Úfiadem pro zastupování státu ve vûcech majetko-
v˘ch, se sídlem Praha, jako pÛjãitelem a Mûstem Pfierovem jako vypÛjãite-
lem, na dobu urãitou 5 let,

❖ souhlasila s ãlenstvím Mûsta Pfierova na dal‰í období v˘konu práva myslivosti
v Honebním spoleãenstvu Pfierov se sídlem v L˘skách a vstupem honebních
pozemkÛ v ãástech katastrálních území âekynû, Vinary, L˘sky, Popovice,
v rozsahu pÛvodního rozhodnutí o uznání spoleãenstevní honitby ze dne
24. 3. 1993, do honitby Honebního spoleãenstva Pfierov se sídlem v L˘skách,

❖ schválila pfiijetí daru - finanãního pfiíspûvku na útulek pro zvífiata:
- od pana Karla Zejdy ve v˘‰i 20.000 Kã
- od paní Silvie Plachké ve v˘‰i 200 Kã,

❖ schválila Programové prohlá‰ení pro volební období 2002-2006 a uloÏila ta-
jemníkovi Mûstského úfiadu ve spolupráci s vedoucími odborÛ zpracovat har-
monogram postupu realizace jednotliv˘ch bodÛ programového prohlá‰ení
v termínu do 6. 3. 2003,

❖ uloÏila místostarostovi Ing. Jifiímu Lajtochovi provûfiit ve‰keré právní aspek-
ty t˘kající se pfievodu staveb a v˘pÛjãky pozemkÛ sportovního areálu na uli-
ci Sokolská,

❖ vzala na vûdomí ustanovení Poradního sboru národnostních a etnick˘ch men-
‰in v souladu s pfiijat˘m Programem souÏití,

❖ uloÏila místostarostovi ZdeÀku Boháãovi pfiedloÏit návrh fie‰ení k problému
financování sociálních sester Nemocnice s poliklinikou v Pfierovû,

❖ schválila zabezpeãení oslav roku 2003, vãetnû zaji‰tûní v˘roby zvonu pro slav-
nostní úãely,

❖ schválila na základû dopisu pana ªubomíra Sklenky - pfiedsedy Obãanského
sdruÏení Lungta pfiipomenutí 44. v˘roãí povstání TibeÈanÛ vyvû‰ením tibet-
ské vlajky.

dne 15. - 17. ledna 2003
Rada mûsta Pfierova po projednání

❖ uloÏila fiediteli SluÏeb mûsta Pfierova vypracovat projektovou dokumentaci
na komplexní fie‰ení úpravy vody ve v‰ech bazénech Plaveckého areálu Pfie-
rov, Kopaniny 2, aby kaÏd˘ bazén mûl samostatnou filtraãní jednotku a moÏ-
nost samostatného ãi‰tûní a tím splnit podmínky pro hygienicky nezávadné
koupání v‰ech vûkov˘ch kategorií; takto pfiipravené technické fie‰ení úpravy
vody s vyãíslením nákladÛ zafiadit do registru poÏadavkÛ mûsta Pfierova k re-
alizaci,

❖ schválila podnájem ãásti nebytov˘ch prostor v objektu obãanské vybavenos-
ti ã. p. 2751, pfiíslu‰ného k ãásti obce Pfierov I-Mûsto, Optiky 16 - prostory tû-
locviãny, ‰atny, sprchy a sociálního zafiízení Vladimíru Janovi, bytem Pfierov,
pfiedsedovi Rómského sdruÏení mládeÏe, za úãelem vyuÏití prostor pro tré-
nování minikopané, kdyÏ nájemcem nebytov˘ch prostor je Jaroslav Obruãa,
bytem Pfierov,

❖ uzavfiela Dohodu o zabezpeãení spolupráce v oblasti kultury pro první polo-
letí roku 2003 mezi Mûstem Pfierov a spoleãností Mûstsk˘ dÛm, s.r.o.,

❖ vzala na vûdomí zprávu o vyuÏití návratné finanãní v˘pomoci Fondu rozvo-
je bydlení a fondu na opravy bytového fondu postiÏeného povodní za rok 2002
a uloÏila odboru finanãnímu v termínu do 31. 1. 2003 zaslat zprávu o vyuÏi-
tí návratné finanãní v˘pomoci Ministerstvu pro místní rozvoj âR,

❖ schválila podmínky v˘bûrového fiízení pro poskytování pÛjãek v roce 2003
v souladu s ãlánkem 5 obecnû závazné vyhlá‰ky ã. 7/2000 o fondu rozvoje byd-
lení a fondu na opravy bytového fondu postiÏeného povodní, ve znûní obec-
nû závazn˘ch vyhlá‰ek ã. 3/2001, 7/2001 a 6/2002:
a) lhÛta pro podání Ïádostí o pÛjãky - Ïádosti oprávnûn˘ch osob budou po-

dávány v termínu od 27. ledna 2003 do 12. bfiezna 2003
b) místo vyzvednutí tiskopisÛ Ïádostí a jejich podání: Mûstsk˘ úfiad Pfierov,

Bratrská 34, odbor finanãní, 2. poschodí, dvefie ã. 50 - Vûra Krátká, Kris-
tina Bukvaldová,

❖ schválila sloÏení komise Rady mûsta pro poskytování pÛjãek z fondu rozvoje
bydlení a fondu na opravy bytového fondu postiÏeného povodní - pfiedseda:
Ing. Jifií Lajtoch; ãlenové: Daniel Dostal, Ludmila Tomaníková, JUDr. Otakar
·i‰ka, Mgr. Pavel Vychodil; organizaãní pracovník: Ivana Jefiábková; hlas po-
radní: Ing. Zdenûk Pí‰tûk, Oldfii‰ka Sedláãková,

❖ schválila pro stanovení smluvního nájemného u bytÛ v majetku mûsta, u nichÏ
se sjednává nájemní smlouva s nov˘m nájemcem po 18. 12. 2002, zachování
dosavadního zpÛsobu v˘poãtu nájemného,

❖ podala návrh Zastupitelstvu mûsta Pfierova schválit obecnû závaznou vyhlá‰-
ku „Podmínky k zabezpeãení poÏární ochrany pfii akcích, kter˘ch se zúãast-
ní vût‰í poãet osob“,

❖ uloÏila místostarostovi Ing. Jifiímu Lajtochovi pfiedloÏit varianty fie‰ení uÏi-
tí objektu rehabilitace Nemocnice s poliklinikou v Pfierovû na pfií‰tí schÛzi
Rady mûsta Pfierova dne 6. 2. 2003,

❖ povûfiila místostarosty Ing. Jifiího Lajtocha a Ing. Martina Kuãeru koordina-
cí v˘borÛ a komisí místních ãástí mûsta Pfierova s orgány Rady mûsta,

❖ schválila fie‰ení radniãního komplexu ve spodní ãásti nám. T. G. Masaryka
formou stavebních úprav v návaznosti na souãasnou zástavbu,

❖ stanovila maximální poãet ãlenÛ komisí Rady mûsta Pfierova na 11,

❖ jmenovala ãleny komisí Rady mûsta Pfierova dle pfiedloÏeného návrhu s plat-
ností ode dne 17. ledna 2003,

❖ jmenovala pfiedsedy komisí Rady mûsta Pfierova s platností ode dne 17. led-
na 2003:
Komise volného ãasu, sportu a kultury - Ing. Jaroslav Skopal
Komise pro kulturní památky - PhDr. Jifií Lapáãek
Komise pro vefiejn˘ pofiádek a bezpeãnost - Stanislav âtvrtlík
Komise pro návrhy odmûn - JUDr. Otakar ·i‰ka
Komise ceny mûsta - Jindfiich Valouch
Komise Redakãní rada Pfierovsk˘ch listÛ - Mgr. ·árka Krákorová-PajÛrková
Komise pro obãanské záleÏitosti - Ludmila Tomaníková
Komise sociální pomoci - Irena Hanzlová
Komise hospodáfiského a územního rozvoje - Ing. Jifií Bílek
Komise pro v˘chovu a vzdûlávání - Mgr. Pavel Vychodil
Komise prevence kriminality - Pavel Rákos
Komise investiãní - Václav Zatloukal
Komise pro projednávání zámûrÛ v majetkoprávních záleÏitostech - Yvona
Pfiikrylová

V˘bûr z usnesení Rady mûsta Pfierova

• Obfiady vítání dûtí, pfii kter˘ch jsou novorozenci pfiijati me-
zi obãany mûsta zápisem do pamûtní knihy. V pfiípadû zájmu
nás kontaktujte do tfií t˘dnÛ od narození dítûte. 

• Obfiady zlat˘ch nebo diamantov˘ch svateb manÏelÛm, ktefií
v roce 2003 oslaví padesát ãi ‰edesát let spoleãného Ïivota.

Komise pro obãanské záleÏitosti Rady mûsta Pfierova nabízí

BliÏ‰í informace o v‰ech uveden˘ch obfiadech Vám poskytne Iva-
na Veselá na tel. 581 268 215 (ústfiedna 581 268 111).
Písemná adresa: Mûstsk˘ úfiad Pfierov, odbor informací a styku
s vefiejností, Bratrská 34, 750 11 Pfierov 2.
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Pan místostarosta Ing. Martin Ku-
ãera uvedl v lednov˘ch Pfierovsk˘ch
listech ve své odpovûdi redaktorce, Ïe
v pfiípadû budování nadzemních par-
kovi‰È by návratnost této investice by-
lo moÏno oãekávat aÏ po mnoha le-
tech.

Má pravdu. Ale s pfiístupem k fie‰e-
ní problematiky dopravy ve mûstû
v‰ak musím s ním zásadnû nesouhla-
sit. Proã? ¤e‰ení dopravních problé-
mÛ mûsta a ostatnû i dal‰ích, zejmé-
na sociálních, nelze dle mého názoru
chápat jako investici na podnikatel-
ské bázi, kdy smyslem je brzká ná-
vratnost vloÏen˘ch investiãních pro-
stfiedkÛ.

Není posláním samosprávy budo-
vat investice se zfietelnou ziskovostí
a s co nejvy‰‰ím vnitfiním v˘nosov˘m
procentem a takto suplovat ãi dabo-
vat podnikatelskou sféru. Úkolem sa-
mosprávy aÈ obecní ãi krajské, stejnû
jako úkolem státu, je v pfiípadû infra-
struktury vytváfiet podmínky pro fun-
gování nûãeho, pro zlep‰ování Ïivot-
ních podmínek. Právû ve tvorbû
podmínek a prostfiedí jsou samosprá-
va, stát i neziskov˘ sektor nezastupi-
telné.

Dovedu si pfiedstavit po jistém ãa-
se, po totálním zneprÛjezdnûní cent-
ra Pfierova s nemoÏností zaparkovat,
fie‰ení problému statické dopravy prá-
vû v˘stavbou parkovacího domu,
i kdyÏ s velmi, velmi vzdálenou ãi nu-
lovou návratností. A kdo by v tomto
pfiípadû mûl b˘t investorem? Sou-
kromník jistû ne. Ekonomická rozva-
ha totiÏ ukazuje, Ïe uplatnûní trÏních
principÛ by patrnû vedlo v na‰ich pfie-
rovsk˘ch podmínkách k minimální-
mu uÏívání parkovacího domu ãi
podzemních garáÏí a toho je si jistû
kaÏd˘ podnikatel vûdom. Pro stát
i kraj taková investice není v Ïádném
pfiípadû prioritou. Zb˘vá mûsto.
A zaãne-li mûsto, bude-li iniciovat
pfiípravu této stavby, potom pfiíspûvek
kraje, státu ãi EU je moÏn˘, nebo
alespoÀ není vylouãen. Iniciativa v‰ak
musí vycházet z mûsta, které by mû-
lo postupnû fie‰it a organizaãnû i fi-
nanãnû zabezpeãit v‰echny stupnû
pfiípravy (proces EIA, geotechnick˘
prÛzkum, majetková práva, územní
fiízení atd.), vãetnû vyhotovení pro-
jektové dokumentace.

JistûÏe zÛstává otázka kdy zaãít,
kdy jiné fie‰ení uÏ bude neschÛdné,
kdy budou k dispozici potfiebné fi-
nanãní zdroje a kdy fie‰ení tohoto

v Pfierovû a vím, Ïe dnes je prioritou
domov dÛchodcÛ a zítra to bude nû-
co jiného. Chci jen vyjádfiit svÛj ne-
souhlas s pohledem na fie‰ení, kter˘
je determinován návratností finanã-
ních prostfiedkÛ. UplatÀován by zde
mûl b˘t stejn˘ pohled jako pfii zvaÏo-

Informace, které byste mûli vûdût: 

I. Povinnost uhradit poplatek má kaÏdá fyzická osoba,
která v mûstû Pfierov (Pfierov I - Mûsto aÏ Pfierov XIII
- Penãice):
a) je pfiihlá‰ena k trvalému pobytu,
b) má ve vlastnictví stavbu urãenou nebo slouÏící k in-

dividuální rekreaci, ve které není hlá‰ena k trvalému
pobytu Ïádná fyzická osoba.

II. Sazba poplatku:
a) za jednu fyzickou osobu je jednotná a ãiní 385 Kã,
b) za jednu stavbu urãenou nebo slouÏící k individuální

rekreaci (nikoliv za kaÏdou osobu, která stavbu vlast-
ní nebo uÏívá) je rovnûÏ jednotná a ãiní 250 Kã, vyjma
osob, které mají v tûchto objektech trval˘ pobyt.

III. Osvobozeny od poplatku jsou fyzické osoby, které:
a) vykonávají základní vojenskou sluÏbu,
b) jsou ve v˘konu trestu odnûtí svobody nebo ve vy‰et-

fiovací vazbû,
c) se zdrÏují v zahraniãí déle neÏ 6 mûsícÛ.

Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je kaÏ-
d˘ obãan povinen oznámit písemnû nebo ústnû do pro-
tokolu do 15 dnÛ, kdy nastala skuteãnost zakládající ná-
rok na jeho osvobození vãetnû doloÏení pfiíslu‰n˘ch
dokladÛ (doklad o pobytu, ãestné prohlá‰ení).Ve stejné
lhÛtû je obãan povinen nahlásit zánik nároku na osvo-
bození.

IV. Poplatek je splatn˘ nejpozdûji do 30. ãervna 2003. Pfii
vzniku poplatkové povinnosti po 30. ãervnu 2003 je
poplatek splatn˘ do 15 dnÛ od vzniku poplatkové po-
vinnosti.

V. Obãan je povinen ohlásit správci poplatku (Mûstsk˘
úfiad Pfierov, odbor finanãní, Bratrská 34) kaÏdou sku-
teãnost rozhodnou pro vznik nebo zmûnu jeho po-
platkové povinnosti do 30 dnÛ ode dne, kdy tato sku-
teãnost nastala. KaÏd˘ kdo fiádnû splnil svoji ohla‰ovací
povinnost v roce 2002 (a nenastala u nûho zmûna), no-
vé ohlá‰ení v roce 2003 jiÏ neprovádí. 

VI. Zaãátkem mûsíce dubna budou do jednotliv˘ch do-
mácností rozesílány po‰tovní poukázky s vyãíslením
ãástky, kterou je tfieba uhradit za jiÏ nahlá‰ené osoby.
Ten kdo chce poplatek uhradit jiÏ nyní, má moÏnost jej
zaplatit v hotovosti na kterékoliv pokladnû, a to v Bra-
trské ulici ã. 34, ve Smetanovû ulici ã. 7 a na námûstí
T. G. Masaryka ã. 16. Platba mÛÏe b˘t provedena i bez-
hotovostním pfievodem z úãtu nebo po‰tovní poukáz-
kou na úãet ã. 19-1884482379/0800, variabilní symbol
1337 a specifick˘ symbol vlastní rodné ãíslo. KaÏd˘ kdo
platbu provádí za více osob, musí správci poplatku ne-
prodlenû oznámit jména, pfiíjmení, bydli‰tû a data na-
rození v‰ech osob, za které platbu provedl.

Ve‰keré dal‰í podrobné informace získáte na tel. ãís-
lech 581 268 296, 581 268 230 nebo 581 268 297, pfií-
padnû v kanceláfii ã. 42 finanãního odboru Mûstského
úfiadu Pfierov, Bratrská ulice ã. 34.

Poplatek za provoz systému shromaÏìování,
sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování
komunálních odpadÛ  za rok 2003

problému se stane mûstskou priori-
tou. Ale Ïe by to mûlo b˘t mûsto, kdo
se tohoto úkolu ujme, povaÏuji v sou-
ãasn˘ch ekonomick˘ch podmínkách
za zfietelné.

Z tohoto pohledu napfiíklad pova-
Ïuji za velmi blahodárnou investici
jiÏ realizovan˘ parkovací prostor
u nádraÏí; i pfii zru‰ení poplatkÛ a te-
dy pfii nenávratnosti investiãních pro-
stfiedkÛ. Ostatnû pfii budování infra-
struktury je hledisko návratnosti tak
jako tak vÏdy sporné.

A navíc - tak nûjak si já pfiedstavuji
podporu drobného podnikání. Takto
by mohla vypadat jeho reálná podpora
ve svém dÛsledku zlep‰ující podmín-
ky pro obsluÏnost drobn˘ch provozo-
ven z úrovnû pozemní komunikace,
nikoliv napfiíklad administrativní pfie-
káÏky kladené podnikání velkému.

Rozhodnû nechci vnucovat niko-
mu budování parkovacích domÛ ãi
podzemních garáÏí jako samospasi-
telné fie‰ení parkovacích problémÛ

NÁZORY âTENÁ¤Ò
Potû‰ilo nás, Ïe do redakce pfii‰el první ohlas na jeden

z pfiíspûvkÛ uvefiejnûn˘ch v Pfierovsk˘ch listech. Byli bychom
rádi, kdyby tûchto reakcí bylo více a mohla tak vzniknout dal-
‰í pravidelná rubrika, kde by na‰i ãtenáfii dostali prostor k vy-
jádfiení sv˘ch názorÛ a postfiehÛ.

Je nezbytná plná návratnost
městských investic? 

vání nutnosti v˘stavby zmínûného
domova pro dÛchodce ãi rekonstruk-
ce ‰kolních hfii‰È. Ekonomickou roz-
váÏnost to v Ïádném pfiípadû nevylu-
ãuje.

Ing. Otakar Smejkal

Nebylo cílem, aby mÛj pfiíspûvek
do Pfierovsk˘ch listÛ vyvolal diskusi
o relevanci podnikatelského zámûru
v˘stavby nadzemních ãi podzemních
parkovi‰È. Má úvaha o tom, Ïe ná-
vratnost v˘stavby nadzemního par-
kování by v ideálním pfiípadû byla ví-
ce neÏ desetiletá, smûfiovala pouze
k sestavení priorit investiãních akcí,
nikoli k prosazování Mûsta Pfierova
jakoÏto podnikatelského subjektu.
MoÏná fundament mého zámûru byl
pfiíli‰ latentní, pak tedy cítím potfie-
bu dovysvûtlit systémovou koncepci
vnitfiní dopravy. V první fiadû se zto-
toÏÀuji s názorem na‰eho zastupite-
le Ing. Otakara Smejkala, Ïe doprava
v na‰em mûstû není úplnû ideální, ale
zásadnû ov‰em odmítám spojování
neprÛjezdnosti Pfierova se sociální
problematikou (domov dÛchodcÛ).
KaÏdá z tûchto oblastí má natolik
rÛzná specifika a kritéria posouzení,
Ïe posuzovat je stejnû, by bylo pfii-
nejmen‰ím nevhodné.

Kapitolu vnitfiní dopravy mÛÏeme
témûfi jako mûsto uzavfiít po vybudo-
vání dvou rondelÛ - pfied a za Mostem
míru. Pak jsou na fiadû ménû popu-
lární fie‰ení, jako je napfiíklad zobou-
smûrnûní ulice Palackého. Vzhledem
k tomu, Ïe tento materiál nemám je‰-
tû dÛkladnû prostudován, nechávám
tuto kauzu prozatím v klidu. Ostatní
investiãní akce, jako je prÛpich, re-
konstrukce Mostu Legií, nadjezdy,
rychlostní komunikace R 55, jsou zá-
leÏitostí buì kraje ãi státu. V tomto se
v‰ak osobnû zavazuji k vyvolávání jed-
nání na krajské a státní úrovni, aby
ve‰keré tyto akce byly buì uspí‰eny
nebo alespoÀ aby u nûkter˘ch z nich
nedo‰lo k oddálení termínu v˘stavby.

Systém parkování, kter˘ úzce sou-
visí s dopravou v Pfierovû, se neustá-
le vyhodnocuje. Jsou k nûmu uÏ pfii-
jatá urãitá opatfiení, ov‰em Radû
mûsta Pfierova budou pfiedloÏena aÏ
jako souhrnn˘ blok.

Ing. Martin Kuãera, místostarosta

Odpověď místostarosty Ing. Martina Kučery

Návratnost městských
investic není priorita
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OTÁZKA PRO...

Leto‰ní zápis do 1. roãníkÛ základních ‰kol na území mûsta Pfie-
rova se jiÏ tradiãnû uskuteãnil na zaãátku nového kalendáfiního ro-
ku ve dnech 15. a 16. ledna 2003.

„Pro vznik povinnosti zaãít chodit do ‰koly je rozhodující vûk dítûte, a pro-

to se mûly k zápisu dostavit v‰echny dûti, které do 31. 8. 2003 dosáhnou vûku

6ti let. Spolu s nimi mûly znovu pfiijít i ty dûti, kter˘m byl odloÏen zaãátek po-

vinné ‰kolní docházky z roku 2002 o jeden rok. Rodiã mÛÏe poÏádat i o zápis

dítûte, které dovr‰í ‰est˘ rok vûku v dobû od zaãátku ‰kolního roku do konce

kalendáfiního roku, pokud je dítû du‰evnû a tûlesnû vyspûlé. Z v˘‰e uvedené-

ho je zfiejmé, Ïe odpovûdnost za zapsání dítûte nese jednoznaãnû rodiã nebo

zákonn˘ zástupce dítûte a ‰kolsk˘ zákon nabízí nûkolik moÏností, jak správ-

nû naãasovat vstup dítûte do prostfiedí ‰koly,“ vyjmenoval kritéria pfiijetí bu-
doucích prvÀáãkÛ Mgr. Petr Hrbek z odboru ‰kolství.

„Podle zatím dostupn˘ch údajÛ do‰lo i v leto‰ním roce k poklesu poãtu za-

psan˘ch dûtí do 1. roãníkÛ základních ‰kol zfiízen˘ch mûstem Pfierov, coÏ od-

povídá klesající kfiivce demografického v˘voje poãtu narozen˘ch dûtí na území

na‰eho mûsta. V posledních letech dochází k plynulej‰ímu a pozvolnûj‰ímu úbyt-

ku zapsan˘ch dûtí, coÏ pro nadcházející období signalizuje ustálení poãtu zapi-

„Území urãené pro v˘stavbu domu

nebylo dosud v centru zájmu inves-

torÛ. Nachází se na levém bfiehu fie-

ky Beãvy, sousedí s bloky hlavního

námûstí. V sedmdesát˘ch letech mi-

nulého století docházelo s rozvojem

v˘stavby k necitliv˘m asanaãním zá-

sahÛm do urbanistické struktury

centra mûsta, které postihly i toto

území. Souãasn˘ stav je obrazem

i urãité majetkoprávní nejistoty. âást

domÛ se opravuje, jiné jsou opu‰tû-

né a chátrají,“ charakterizovala vy-
branou lokalitu Milena Slováãková.

„Architektonick˘ návrh nového

domu s 31 byty a pûti provozovnami

je bohatû ãlenûn˘, podtrÏen˘ barev-

n˘m fie‰ením. Sedlové stfiechy dotvo-

fií malebnost jednotliv˘ch obytn˘ch

blokÛ. Není poãítáno s bydlením

v úrovni terénu. Na nábfieÏí budou

pfieváÏnû v prvním nadzemním po-

dlaÏí prodejny se zázemím. Teprve

prostory druhého, tfietího podlaÏí

a podkroví jsou urãeny pro bydlení.

Byty jsou navrÏeny ve velikostních

kategoriích 1 + 1 aÏ 4 + 1, dva byty

jsou vyhrazeny pro osoby s omeze-

nou schopností pohybu,“ popsala ar-
chitektonické fie‰ení a funkãnost do-
mu Milena Slováãková.

„Mûsto se na v˘stavbû bude spolu-

podílet s novû zaloÏen˘m Bytov˘m

druÏstvem Pfierov, které má zfiízenu

kanceláfi na adrese ul. Dluhonská 43,

v Pfierovû. Bezplatnû je moÏné získá-

vat informace o postupu pfiíprav

a pozdûji také v˘stavby na telefon-

ním ãísle 800 100 115. V souãasné

dobû se dokonãuje projekt pro vydá-

ní stavebního povolení a v˘bûr do-

davatele stavby. Následnû bude vy-

hlá‰ena vefiejná obchodní soutûÏ na

zhotovitele díla. Po v˘bûru dodava-

tele stavby bude znám také koneãn˘

finanãní rozpoãet celé investice. Po-

té bytové druÏstvo pozve jednotlivé

zájemce o bydlení na informaãní

schÛzku, pfiedstaví jim koneãn˘ pro-

jekt, dispozice jednotliv˘ch bytÛ,

sdûlí dal‰í informace o financování

a následném postupu. Souãástí této

informaãní schÛzky bude seznáme-

ní zájemcÛ o stavbu bytÛ s ãinností

druÏstva a rovnûÏ budou pfiedány

pfiihlá‰ky do druÏstva a stanovy

druÏstva. Mûsto Pfierov získalo od

Státního fondu rozvoje bydlení pfií-

slib na dotaci stavby bytÛ z progra-

mu na podporu nájemního bydlení

ve v˘‰i 12,2 milionÛ korun,“ poskyt-
la informace o modelu financování
Milena Slováãková.

„Podle názoru Ministerstva pro

místní rozvoj âeské republiky nespl-

nil vyhlá‰en˘ program oãekávání,

protoÏe dochází k v˘stavbû nadstan-

dardních bytÛ s rozlohou vût‰í neÏ

sto metrÛ ãtvereãních. Proto je zpra-

cováván návrh nového programu,

kter˘ je také zamûfien na bytovou

v˘stavbu, ale bude striktnû smûfio-

ván pro sociálnû slab‰í obãany a ob-

ãany postiÏené ãi jinak zranitelné.

Navrhuje se podporovat v˘stavbu by-

tÛ pro mladé lidi opou‰tûjící ústavní

péãi, pro obãany pfiicházející z v˘ko-

nu trestu, pro cizince, dále pro ob-

ãany v nepfiíznivé Ïivotní situaci,

azylové domy, v nichÏ bude posky-

tována sociální péãe. Îadatelem

o podporu v˘stavby zÛstane obec, ale

kritéria poskytované dotace budou

pfiísnûj‰í. V˘stavba bude nejménû ze

30 % financována obcí a 70 % stá-

tem. SdruÏování finanãních pro-

stfiedkÛ s budoucími nájemci nebu-

de moÏné. Také horní hranice

velikosti bytÛ je navrÏena na 80 m2.

Podmínka nájemního bydlení se

prodlouÏí z dvaceti na ãtyfiicet let,“

seznámila nás Milena Slováãková
s pohledem pracovníkÛ Ministerstva
pro místní rozvoj âeské republiky na
tento zpÛsob financování v˘stavby
nov˘ch bytÛ. ·af

sovan˘ch dûtí mezi 450 aÏ 500 Ïáky roãnû. Pfii záfiijovém zahájení nového ‰kol-

ního roku usedne do ‰kolních lavic pfiibliÏnû o 100 prvÀáãkÛ ménû, a to v dÛ-

sledku odkladÛ povinné ‰kolní docházky. Odklad vystavuje fieditel ‰koly na zá-

kladû doporuãení dûtského lékafie, pedagogicko-psychologické poradny nebo

speciálního pedagogického centra, ãehoÏ kaÏdoroãnû vyuÏije zhruba pûtina ro-

diãÛ,“ sdûlil Petr Hrbek a dodal, Ïe tyto údaje bohuÏel je‰tû neznamenají zasta-
vení celkového úbytku ÏákÛ v pfierovsk˘ch ‰kolách, jelikoÏ roãníky druhého stup-
nû poãetnû znaãnû pfievy‰ují poãty zapisovan˘ch prvÀáãkÛ na 1. stupni.

„Mûsto Pfierov jako zfiizovatel základních ‰kol dále garantuje, Ïe fieditel

‰koly je povinen pfiijmout do prvního roãníku pfiednostnû dítû s trval˘m byd-

li‰tûm ve spádovém obvodu své ‰koly. V pfiípadû, Ïe základní ‰kola disponu-

je dostateãnou volnou kapacitou, mÛÏe fieditel zapsat Ïáky i mimo svÛj spá-

dov˘ obvod a uspokojit tak zájem rodiãÛ z jin˘ch ãástí mûsta Pfierova.

V souvislosti se zápisem do prvních tfiíd nemusel odbor ‰kolství fie‰it Ïádnou

stíÏnost spojenou s umístûním dûtí do ‰kol, a proto jsme pfiesvûdãeni, Ïe

v‰echny dûti byly zapsány dle v˘bûru rodiãÛ,“ konstatoval pracovník odboru
‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy.

·af

Název Z·
ZAPSÁNO NASTOUPILO CHLAPCI DÍVKY

1999 2000 2001 2002 2003 1999 2000 2001 2002 1999 2000 2001 2002 1999 2000 2001 2002

Hranická 56 58 37 29 28 45 51 29 26 23 25 16 17 22 26 13 9
Pod skalkou 24 27 29 24 23 20 21 22 21 9 13 14 10 11 8 8 11
Velká Dlážka 63 55 55 62 48 59 42 50 49 39 23 20 23 20 19 30 26
Za mlýnem 82 69 64 84 77 67 55 55 68 38 27 29 32 29 28 26 36
B. Němcové 87 49 55 49 50 76 39 46 40 43 14 21 26 33 25 25 14
Trávník 65 90 88 97 96 49 79 67 72 22 44 30 42 27 35 37 30
U tenisu 74 53 48 62 65 63 43 34 53 32 23 18 34 31 20 16 19
Želatovská 74 74 59 48 45 63 65 48 38 35 34 34 22 28 31 14 16
Svisle 97 106 88 76 94 80 88 71 64 43 39 38 28 37 49 33 36
Palackého 43 47 x x x 30 36 x x 15 17 x x 15 19 x x

Celkem 665 628 523 531 526 552 519 422 431 299 259 220 234 253 260 202 197

Pokles počtu prvňáčků je mírnější

Ing. Milenu Slováčkovou, vedoucí oddělení rozvoje

Jak pokračuje příprava výstavby bytového domu na nábřeží PFB?
V únorovém a kvûtnovém ãísle Pfierovsk˘ch listÛ jsme

informovali na‰e ãtenáfie o plánované v˘stavbû nov˘ch by-
tÛ, které by mûly b˘t postaveny na pozemku mezi Jateãní
ulicí a nábfi. Protifa‰istick˘ch bojovníkÛ. Jak se vyvíjejí jed-
nání a v jakém stadiu je pfiíprava v˘stavby tûchto bytÛ jsme
se informovali u Mileny Slováãkové z odboru rozvoje.

V˘voj poãtÛ zapsan˘ch dûtí a skuteãnû nastoupen˘ch do 1. roãníkÛ
základních ‰kol zfiizovan˘ch Mûstem Pfierov v letech 1999-2002
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„První svatba na zámku se kona-

la v polovinû prosince loÀského ro-

ku. MoÏnosti uzavfiít sÀatek v této

slavnostní síni v roce 2002 vyuÏilo

70 párÛ,“ ãíselnû vyjádfiila zájem
snoubencÛ Jana Filou‰ová, vedoucí
oddûlení matriky a dodala pro srov-
nání, Ïe na matrice, kde ov‰em ma-
jí snoubenci moÏnost vybrat si me-
zi více termíny, to bylo 145 párÛ.

„Obfiady na zámku se konají pfie-

váÏnû v pátek a sobotu. Oproti pÛ-

vodnímu oãekávání i páteãní ter-

míny jsou dostateãnû vyuÏívány.

V pátek se rozhodlo vstoupit do

manÏelství celkem 94 párÛ, z toho

68 na matrice a 26 na zámku. So-

boty se staly svatebním dnem pro

121 párÛ - 77 párÛ bylo oddáno na

matrice, 44 párÛ na zámku. Cír-

kevní sÀatek uzavfielo 15 párÛ,“ pro
úplnost dodala Jana Filou‰ová.

„Z celkového poãtu uzavfien˘ch

sÀatkÛ byl jedním z partnerÛ cizi-

nec ve 13 pfiípadech. Mezi tfiemi

Slováky, dvûma Vietnamci, stejn˘m

poãtem UkrajincÛ a AmeriãanÛ,

jedním Bulharem a Makedoncem

upoutala pozornost zúãastnûn˘ch

svatebãanÛ novomanÏelka ze Zim-

babwe,“ jako zajímavost uvedla Ja-
na Filou‰ová z pfierovské matriky.

Za povolení svatebního obfiadu
v prostorách zámku, kde se aÏ do
prosince roku 2001 konaly jen v˘-
stavy a koncerty, snoubenci zaplatí

správní poplatek tisíc korun, zatím-
co pfii uzavfiení sÀatku na matrice
jsou snoubenci placení u‰etfieni.

·af

V prosinci roku 2002 uplynul právû jeden rok, kdy moh-
li snoubenci zaãít vyuÏívat k oddání nejen obfiadní sínû
místní matriky na Horním námûstí, n˘brÏ i k tûmto úãe-
lÛm upravené slavnostní Bajákovy a Mervartovy sínû pfie-
rovského zámku.

Malé jubileum nové svatební sínû na zámku

Bajákova a Mervartova síÀ pfierovského zámku foto Jan âep

foto Jan âep

Bezbariérov˘ pfiístup do bazénu,
kter˘ byl podmínûn instalací zve-
dací plo‰iny a speciálního zafiízení
pro vstup do bazénu a pfiedev‰ím
samotného hydraulického jefiábu,
pomocí kterého jsou imobilní ob-
ãané spou‰tûni do bazénu si vyÏá-
dal z mûstského rozpoãtu investici
ve v˘‰i 900 tisíc korun.

„PrÛbûÏná doba nainstalování

celého zafiízení byla ãtyfii mûsíce.

Stavební ãást se podafiilo uskuteã-

nit v prÛbûhu 14 dnÛ, za kter˘ch

musel b˘t odstaven bazén z provo-

zu. MontáÏ technologické ãásti by-

la provedena bûhem 10 dnÛ, a to jiÏ

za provozu,“ sdûlil nám dal‰í po-
drobnosti Mgr. Bohuslav Pfiidal z od-
boru informací a styku s vefiejností.

Co znamená zpfiístupnûní bazénu
i pro lidi s roztrou‰enou sklerózou
mnohdy upoutan˘mi na vozík nám
pfiiblíÏila Irena Hrubá, vedoucí Ros-
ky Pfierov, regionální organizace
UNIE ROSKA (mezinárodní orga-
nizace, která zastfie‰uje organizace
sdruÏující lidi postiÏené roztrou‰e-
nou sklerózou, pozn. red.):

„Pro tûÏce zdravotnû postiÏené je

to opût dal‰í ‰ance, jak se zaãlenit

do normálního Ïivota. ’Na‰e‘ ne-

moc postihuje stále mlad‰í roãní-

ky, vytrhne je z jejich aktivit. Ros-

ka Pfierov má 45 ãlenÛ, z toho

jedna tfietina jsou vozíãkáfii. Ti si

do této doby mohli zaplavat v bez-

bariérovém bazénu jen v místû re-

kondiãních pobytÛ po dobu pou-

h˘ch dvou t˘dnÛ v roce. Právû cvi-

ãení ve vodû je ov‰em pro vozíãká-

fie to nejlep‰í; umoÏní mu pohyb,

kter˘ venku nezvládne, uvolní sva-

lové napûtí. Organizujeme pravi-

delná rehabilitaãní cviãení ve vodû,

kter˘ch se nejen na‰i vozíãkáfii, ale

i ti, ktefií pouÏívají k chÛzi dvû

francouzské hole, nemohli dosud

úãastnit - nezvládli by schÛdky

v bazénu. A to se nyní zmûnilo. Ne-

pfiehlédnuteln˘m pfiínosem je

i kladn˘ dopad na psychiku ne-

mocn˘ch - opût pfiibyla dal‰í pfiíle-

Ïitost ke kontaktu s druh˘mi lidmi.

Ráda bych se v této souvislosti

zmínila i o novém autobusu s plo-

‰inou, kter˘ umoÏÀuje vozíãká-

fiÛm, aby se mohli sami dostat na

úfiady ãi pro nû dal‰í dÛleÏitá mís-

ta ve mûstû, a tím je jim umoÏnû-

na vût‰í samostatnost. Tento auto-

bus, kter˘ se objevil v ulicích Pfie-

rova v polovinû prosince minulého

roku, zastavuje mimo jiné i u pla-

veckého bazénu. S potû‰ením jsme

zaregistrovali nav˘‰ení poãtu par-

kovacích míst pro vozíãkáfie a hlav-

nû pfiísn˘ dohled mûstsk˘ch stráÏ-

níkÛ nad tím, aby byla vyuÏívána

v˘hradnû imobilními obãany.

Tû‰í nás, Ïe nacházíme pocho-

pení u starosty mûsta, kter˘ vnímá

potfieby zdravotnû postiÏen˘ch.

A mûsto pro nû udûlalo v posled-

ních letech opravdu hodnû; snaÏí

se nám ulehãit Ïivotní situaci, od-

straÀovat bariéry. Stejnû dÛleÏité

je odstranit bariéry v lidech, coÏ ne

vÏdy se zatím dafií, ale to záleÏí uÏ

na kaÏdém z nás,“ uzavfiela Irena
Hrubá mal˘m zamy‰lením své po-
vídání.

·af

V přerovském bazénu si mohou zaplavat i vozíčkáři
Zaãátkem února byl na pfierovském bazénu slavnostnû zahájen provoz zafiízení, které pfii-

nese novou kvalitu do Ïivota na‰ich tûlesnû postiÏen˘ch spoluobãanÛ. UmoÏní handicapova-
n˘m lidem rehabilitaci a zdrav˘ pohyb ve vodním prostfiedí, které je pro nû nejpfiíjemnûj‰í.

Splatnost poplatku ze psÛ konãí 31. bfiezna
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 pou-
kázky 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.

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 poskytne S. Bartoníková, tel. 581 268 309.



B¤EZEN 2003 STRANA 7

Domovní správa mûsta Pfierova vybrala v roce 2002 nájemné ve v˘‰i
35,2 milionÛ korun ze zhruba 2.800 bytov˘ch jednotek, z nebytov˘ch pro-
stor 5,5 milionÛ korun, tedy celkem ãástku ve v˘‰i 40,7 milionÛ korun. Na
opravy a investice bylo DSMP vynaloÏeno více jak 36 milionÛ korun, a to
z celé fiady zdrojÛ, jak ukazuje následující tabulka:

Investice a opravy realizované DSMP v roce 2002

Zdroj financování v mil. Kã

DSMP - pfiíspûvek na provoz 15, 4
DSMP - pfiíspûvek na investice 4, 8
Mûsto Pfierov 5, 5
Mûstsk˘ fond bydlení 9, 0
Fond rozvoje bydlení 1, 4

Celkem 36, 1

Byla provádûna nejen bûÏná údrÏba bytÛ a spoleãn˘ch prostor domÛ, ja-
ko napfiíklad opravy topení, v˘tahÛ, v˘mûny zafiizovacích pfiedmûtÛ, revize
a dal‰í, ale i opravy vût‰ího charakteru. Jedná se zejména o v˘mûny oken

Opravy realizované
Domovní správou

„20. bfiezna uplyne 610 let od
muãednické smrti Jana Nepomuc-
kého, patrona vod. Historické pra-
meny uvádûjí, Ïe jeho umuãené tû-
lo dal král Václav IV. svrhnout do
Vltavy, kde se zachytilo na pravém
bfiehu. Zde tûlo témûfi po mûsíci
nalezli cyriaci - „bílí kfiíÏovníci“
z nedalekého klá‰tera a pohfibili
je. Za svatého byl Jan Nepomuck˘
prohlá‰en dne 19. 3. 1729 pape-
Ïem Benediktem XIII.,“ zajímavé
okolnosti smrti tohoto ãeského
muãedníka nám povûdûla Mgr. Mi-
roslava ·vástová z odboru Ïivotní-
ho prostfiedí.

„Projevem velké úcty k osobû Ja-

na Nepomuckého jsou stovky soch

umístûn˘ch pfieváÏnû na mostech

ãi v blízkosti vod. V Pfierovû a jeho

místních ãástech nalezneme sochy

tfii. V samotném mûstû stojí socha

sv. Jana Nepomuckého u farního

kostela sv. Vavfiince, kam byla pfie-

místûna od b˘valého Tyr‰ova mos-

tu. Dal‰í socha je v Újezdci, za vsí

smûrem na Îelatovice a poslední

v Pfiedmostí, v travnaté plo‰e pfied

farou,“ sdûlila poãet soch tohoto
svûtce a místa, kde je mÛÏeme na-
jít v Pfierovû a jeho blízkém okolí
Miroslava ·vástová.

„V‰echny tyto sochy, které jsou

majetkem mûsta Pfierova, pochá-

zejí z období baroka - po prohlá-

‰ení Jana Nepomuckého za svaté-

ho. Byly vytvofieny z pískovce.

Pfierovská socha je nemovitou kul-

turní památkou zapsanou v Ústfied-

ním seznamu nemovit˘ch kul-

turních památek âR a v roce 2002

byla kompletnû zrestaurována.

Také socha v Újezdci je jiÏ více neÏ

rok po nároãné obnovû,“ seznámi-
la nás se stavem soch Miroslava
·vástová a dodala, Ïe na svojí obro-

du ãeká uÏ jen socha Nepomucké-
ho v Pfiedmostí, která je nûkolik let
navrÏena na prohlá‰ení kulturní
památkou.

„Socha svatého Jana Nepomuc-

kého v Pfiedmostí, která je nejstar-

‰í z v˘‰e uveden˘ch soch, stávala

uprostfied návsi u rybníãka. Pfii v˘-

stavbû sídli‰tû byl rybníãek zru‰en

a socha postavena na travnatou

plochu v blízkosti vstupu do NON

STOP baru. Umístûní sochy v blíz-

kosti tohoto zafiízení je velmi ne-

vhodné, neboÈ nûktefií náv‰tûvníci

baru si o sochu velmi ãasto opírají

kola a znehodnocují ji i jin˘mi

zpÛsoby. Z tohoto dÛvodu pfiistou-

pil Mûstsk˘ úfiad Pfierov, odbor Ïi-

votního prostfiedí, k návrhu nûkte-

r˘ch obyvatel Pfiedmostí i zástupce

¤ímskokatolické farnosti sochu

pfiesunout. Jako vhodná lokalita

pro nové umístûní sochy se jeví

travnatá plocha u kostela sv. Mafií

Magdalény, v blízkosti v˘sadby

men‰í skupiny jehliãnanÛ. Bude-li

dostatek finanãních prostfiedkÛ,

mohlo by se pfiemístûní sochy,

vãetnû jejího restaurování, usku-

teãnit je‰tû v tomto roce,“ nastíni-
la plány ohlednû dal‰ího osudu té-
to sochy v Pfiedmostí Miroslava
·vástová.

·af

Svat˘ Jan Nepomuck˘

Probíhá poslední etapa prodeje bytÛ v majetku mûsta. Z pÛvodních té-
mûfi 7.000 bytÛ spravovala DSMP k 31. 12. 2002 jiÏ pouze 2.695 bytov˘ch
jednotek v majetku mûsta. Po ukonãení prodeje se pfiedpokládá správa 2.000
bytÛ, které v sobû zahrnou jak byty zvlá‰tního urãení, aÈ uÏ holobyty ãi by-
ty v domech s peãovatelskou sluÏbou, tak i byty ve stfie‰ních nástavbách
a pÛdních vestavbách nebo byty v lokalitû urãené pro neplatiãe. Ostatní ná-
jemní bydlení se pfiedpokládá zhruba ve 1.200 bytech. V˘hled poãtu bytÛ
v majetku mûsta po ukonãení prodeje ukazuje následující tabulka.

V˘hled poãtu bytov˘ch jednotek
v majetku mûsta po ukonãení prodeje

Poãet b.j. Z toho kategorie
celkem I. II. III. IV.

Kojetínská, Tovaãovská,
·kodova, Husova, Denisova

319 29 103 187 -

Byty v nebytov˘ch domech,
v domech v ideálním 57 17 21 9 10
spoluvlastnictví, ‰kolnické byty
Domy s peãovatelskou sluÏbou 226 186 40 - -
Bezbariérové byty 30 30 - - -
PÛdní vestavby,
stfie‰ní nástavby

127 127 - - -

Nájemní bydlení ostatní 1.191 728 454 9 -
CELKEM 1.950 1.117 618 205 10

Ing. Hana ·tûpanovská, fieditelka DSMP Pfierov

Poãet bytÛ v majetku
mûsta stále klesá

Socha sv. Jana Nepomuckého v Pfiedmostí 
(foto Jan âep)

Nová fasáda domu v ul. Komenského 54 foto archív DSMP

a dvefií, napfiíklad v JiÏní ãtvrti II/5, I/5, 6, 7, 8, dále na nám. Svobody 4, 5,
rovnûÏ na nám. Fr. Rasche 7, v ul. Kratochvílovû 14, 20 a 22.

Obnoveny byly fasády domÛ napfiíklad v JiÏní ãtvrti I/5, 6, 7, 8, Na odpo-
ledni 2, v JiÏní ãtvrti I/9, 10, 11, 12, v ul. Denisovû 6, 8, 10, 12 a Komen-
ského 54. Uskuteãnila se v˘mûna vodoinstalací a plynoinstalací, napfiíklad
na tfi. gen. Janou‰ka 22, 24, v JiÏní ãtvrti I/17, 18, 19, 20, v ul. Îelátovské
1, 3. Byly vybudovány 2 bezbariérové byty v JiÏní ãtvrti II/5.

V neposlední fiadû byla zahájena celková oprava 27 bytov˘ch jednotek
v Kojetínské ulici, které budou urãeny pro dluÏníky exekuãnû stûhované
z jin˘ch lokalit.
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Programové prohlá‰ení
Rady mûsta Pfierova

Programové prohlá‰ení pfiijala Rada mûsta Pfierova na
svém zasedání dne 6. února 2003.

I. VE¤EJNÁ SPRÁVA

• aktualizovat obecnû závazné vyhlá‰ky, nafiízení mûsta
a vnitfiní smûrnice v návaznosti na reformu vefiejné správy

• vytváfiet podmínky pro rozvoj obãansk˘ch aktivit v míst-
ních ãástech 

• prohloubit systém pfienosu informací smûrem k obãanÛm
i se zpûtnou vazbou

• podílet se na propagaãní kampani ke vstupu do EU
• vytvofiit podmínky pro koordinaci v˘konu vefiejné správy

v rámci nové role povûfiené obce III. stupnû

II. HOSPODÁ¤SK¯ A ÚZEMNÍ
ROZVOJ MùSTA

• pokraãovat v revitalizaci mûstského centra v˘stavbou jiho-
západní ãásti námûstí T. G. Masaryka.

• v souladu s územním plánem pfiipravit zóny pro v˘stavbu
objektÛ bydlení s vyuÏitím vícezdrojového financování

• dokonãit v˘stavbu infrastruktury v místních ãástech Pfie-
rova vãetnû budování kabelové televize

• ve spolupráci s Olomouck˘m krajem zkvalitnit systém spo-
lupráce mûsta a podnikatelsk˘ch sdruÏení s institucemi EU
za úãelem pfiístupu k podpÛrn˘m fondÛm

Rada mûsta Pfierova sloÏená ze zástupcÛ âSSD, ODS, KDU-âSL a politického hnutí Nezávislí pfiedkládá obãanÛm
zámûr dal‰ího rozvoje a funkãnosti mûsta Pfierova pro následující ãtyfileté volební období ve formû Programové-
ho prohlá‰ení. Obsah dokumentu se odvíjí pfiedev‰ím od Strategického plánu ekonomického a územního rozvo-
je Mikroregionu Pfierov do roku 2005, kter˘ byl zpracován v roce 2000 ‰irokou odbornou i laickou vefiejností,
pfiedstaviteli v˘znamn˘ch podnikatelsk˘ch subjektÛ, státních i vefiejn˘ch institucí a zájmov˘ch organizací.

âlenové Rady mûsta Pfierova (zleva): Ing. Martin Kuãera (ODS), Pavel Ko‰utek (ODS), Mgr. Elena Grambliãková (ODS), Mgr. Zdenûk Boháã (ODS), JUDr. Otakar ·i‰ka (KDU-âSL),

Jindfiich Valouch (âSSD), JUDr. Zdenûk Horák (Nezávislí), Ing. Jifií Lajtoch (âSSD), Radovan Ra‰Èák (âSSD), Monika Holeãková (Nezávislí) a âestmír Hlavinka (åSSD) foto J. âep
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• aktualizovat územní plán s ohledem na souãasné potfieby
a s respektováním záplavového území - zajistit úãelné vy-
uÏití pfiipraven˘ch prÛmyslov˘ch zón 

• podporovat malé a stfiední podnikání finanãním podílem
mûsta na vybudování infrastruktury

III. DOPRAVA

• systémovû fie‰it zlep‰ení prÛjezdnosti mûstem
• zintenzivnit spolupráci se státními institucemi v oblasti do-

pravní dostupnosti mûsta
• pokraãovat v budování cyklostezek
• fie‰it otázku potfiebnosti vybudování tfietího mostu v ná-

vaznosti na komplexní fie‰ení dopravní situace mûsta
• koncepãnû roz‰ífiit parkovací plochy
• usilovat o rozvoj smí‰eného leteckého provozu na leti‰ti

v Pfierovû a jeho vyuÏití pro celou oblast stfiední Moravy
• prosazovat vybudování terminálu kombinované pfiepravy

mezistátního v˘znamu

IV. VE¤EJN¯ PO¤ÁDEK A BEZPEâNOST

• pokraãovat v realizaci programu prevence kriminality
• zvy‰ovat právní vûdomí u ÏákÛ ‰kol ve spolupráci s mûst-

skou policií a policií âR
• prÛbûÏnû modernizovat technické vybavení mûstské poli-

cie
• stanovit územní odpovûdnost stráÏníkÛ mûstské policie ve

mûstû i jeho místních ãástech
• pokraãovat v prohlubování spolupráce mezi jednotliv˘mi

sloÏkami integrovaného záchranného systému v souladu
s nov˘mi právními pfiedpisy

V. SOCIÁLNÍ OBLAST, BYDLENÍ
A ZDRAVOTNICTVÍ

• vybudovat domov dÛchodcÛ s vyuÏitím státní dotace
• podporovat a koordinovat rozvoj sociálních sluÏeb posky-

tovan˘ch jin˘mi subjekty
• roz‰ifiovat a zkvalitÀovat programy pro zdravotnû postiÏe-

né a seniory vãetnû odstraÀování architektonick˘ch bariér
• naplÀovat schválen˘ program souÏití v oblasti spolupráce

mûsta s národnostními men‰inami a etniky
• pokraãovat v naplÀování systému bydlení pro sociální po-

tfieby
• dbát o záchovu a zlep‰ení stavu mûstského bytového fondu
• podporovat dostupnost kvalitní zdravotní péãe a sluÏeb

VI. ·KOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

• postupnû rekonstruovat vybrané sportovní plochy
• pokraãovat ve finanãním zaji‰tûní mimo‰kolní ãinnosti na

základních ‰kolách
• podporovat alternativní vzdûlávání na ‰kolách v‰ech typÛ
• vytvofiit podmínky pro vznik vysoké ‰koly neuniverzitního

smûru
• zkvalitnit poskytování knihovnick˘ch sluÏeb mûstskou

knihovnou
• zajistit úãelné poskytování dotací v rámci grantového pro-

gramu pfiedev‰ím se zamûfiením na mládeÏ
• poskytnout pfiímé dotace sportovním a kulturním subjek-

tÛm, které v˘znamnû reprezentují mûsto a tû‰í se velkému
zájmu vefiejnosti

• mûstské sportovní areály zpfiístupnit ‰iroké vefiejnosti v mí-
fie co nejvy‰‰í

• v kulturní oblasti prioritnû zajistit âeskoslovensk˘ jazzov˘
festival po stránce finanãní a organizaãní

• pokraãovat v rekonstrukci pfierovského zámku a hradeb
• udrÏovat tradice, zvyklosti a pfiíleÏitostné slavnostní akty pfii-

spívající k obãanské pospolitosti a vzájemnému porozumûní

VII. ÎIVOTNÍ PROST¤EDÍ

• pokraãovat v programu obnovy parku Michalov se zamû-
fiením ke 100. v˘roãí zaloÏení parku

• vybudovat nauãné vlastivûdnû pfiírodovûdné stezky
• zrekonstruovat vybraná vefiejná prostranství i mimo cent-

rum mûsta
• revitalizovat velkou Lagunu s úpravou okolních hfii‰È a zelenû
• zlep‰it informovanost obãanÛ z hlediska moÏného ohroÏe-

ní povodÀov˘mi stavy
• v souladu s krajsk˘m programem zpracovat vlastní koncepci

sniÏování emisí
• pokraãovat v optimalizaci systému tfiídûní komunálního od-

padu

Starosta mûsta
Jindfiich Valouch

Místostarostové
Zdenûk Boháã 

Elena Grambliãková
Martin Kuãera

Jifií Lajtoch

Dal‰í ãlenové Rady mûsta Pfierova
âestmír Hlavinka

Monika Holeãková
Zdenûk Horák 
Pavel Ko‰utek

Radovan Ra‰Èák
Otakar ·i‰ka
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Park o rozloze necel˘ch 20 ha se
nachází v jihov˘chodní ãásti mûsta
Pfierova, poblíÏ lesa Îebraãky, na
pravém bfiehu fieky Beãvy.

Michalov má své poãátky v roce
1870, kdy mûsto zakoupilo stejno-
jmenn˘ les. Stal se oblíben˘m v˘-
letním a odpoãinkov˘m místem
mû‰ÈanÛ. Prostranství Michalova
vyuÏívaly pro své slavnosti, slety,
závody ãi rÛzné kulturní a zábavné
akce pfiedev‰ím pfierovské spolky
a organizace. Náv‰tûvníci se mohli
obãerstvit ve stávající hospodû,
sportovnû se vyÏívali v pfiilehlé ku-
Ïelnû. V roce 1893 byla dle plánÛ
mûstského stavitele Josefa Îáka na
místû starého jiÏ nevyhovujícího
hostince vybudována nová vût‰í res-
taurace, v jejíÏ blízkosti byl posta-
ven dfievûn˘ altán. Posléze bylo
nutno fie‰it problémy s nevyhovují-
cími a neupraven˘mi plochami
v okolí Michalova. Návrh pfierov-
ského lékárníka a radního Hynka
Psoty z roku 1890, aby alespoÀ ãást
b˘valého lesa Michalova byla pfie-

mûnûna na moderní park nebyl pfii-
jat. K jeho uskuteãnûní do‰lo te-
prve v roce 1904 za starostování
Franti‰ka Troppera (1896-1907).
O zvelebování Michalova (v˘sadba
modfiínÛ) se zaslouÏil Okra‰lovací
spolek (zaloÏen 1879), jehoÏ pfied-
sedou byl od roku 1896 MUDr. Leo-
pold Riedl, mûstsk˘ lékafi a velk˘
vlastenec. I kdyÏ Riedl pádn˘mi ar-
gumenty mûstskou radu pfiesvûdãil
o správnosti svého návrhu na zfií-
zení parku v neupraveném a vlh-
kém lesíku Michalov, popudil proti
své osobû ãást vefiejného mínûní.
Mûstská rada poÏádala o vyhotove-
ní plánu na úpravu parku praÏského
architekta Franti‰ka Thomayera,
vynikajícího odborníka, absolventa
pafiíÏské ‰koly. UÏ v lednu 1904 vy-
hotovil návrh na úpravu celého Mi-
chalova a mûsto pfiikroãilo k reali-
zaci je‰tû v tomtéÏ roce. PfiestoÏe
mnozí starousedlíci tvrdili, Ïe do
parkem „zkaÏeného“ Michalova ni-
kdy nevkroãí, jiÏ v roce 1905 byl
park hrdû naz˘ván „chloubou Pfie-

rova“ a brzy po svém zaloÏení se
stal nejkrásnûj‰ím, nejoblíbenûj‰ím
a nejvyhledávanûj‰ím místem na-
‰eho mûsta. Pfiedností sadu Micha-
lova byl jeho zvlá‰tní ráz, protoÏe
byl vybudován v místech pÛvodnû
luÏního lesa a do dne‰ních dnÛ
v nûm pfievládá lesní charakter.
Thomayer projektoval v celé délce
lesa promenádu, kterou uprostfied
rozdûlil vodotryskem a naproti
umístil bohatou francouzskou kvût-

nici. „Thomayerovy“ parky obsa-
hují vesmûs francouzské prvky,
mnoho kvûtin v pfiesn˘ch orna-
mentech, doplnûn˘ch kvetoucími
kefii a stromy, coÏ uplatnil i v Pfie-

rovû. Jeho práce se vyznaãovaly vel-
korysostí a Ïivostí barev. Bûhem let
byl pfierovsk˘ park roz‰ifiován, v ro-
ce 1912 zde byl vybudován hudeb-
ní pavilon, pozdûji skleníky a pal-
movníky (1921-1928), rozárium
a alpinium. KaÏdoroãnû zde bylo
vysazováno témûfi 60.000 v˘pûstkÛ.
V roce 1936 byla v prostoru parku
pofiádána Stfiedomoravská v˘stava
s fiadou pavilonÛ architekta Aloise
Pilce a s tehdy aktuální padákovou
vûÏí. Bûhem následujících let a de-
setiletí pro‰el park urãit˘mi zmû-
nami v úpravû, provedena byla sta-
vební rekonstrukce budovy, vyas-
faltována komunikace, asanovány
byly skleníky i palmovníky, zazna-
menáno bylo i vandalství a posléze
i nezájem o toto místo ze strany
obyvatelstva. Pfiipravená rekon-
strukce parku v 60. letech 20. sto-
letí se neuskuteãnila. V roce 1992
byl park Michalov vyhlá‰en kultur-
ní památkou. Mûsto Pfierov hodlá
dokonãit celkovou obnovu parku
do roku 2010. Rozhodující ãást roz-
sáhlého projektu bude dokonãena
v roce 2004, kdy si pfiipomeneme
100. v˘roãí zaloÏení parku. Micha-
lovu bude navrácena b˘valá „krása“
a tak jako v minulosti se zcela jistû
stane vyhledávan˘m místem Pfiero-
vanÛ.

Bfieznové kalendárium
připravuje Věra Fišmistrová, SOkA Přerov

3. 3. 1838 - před 165 lety se narodil v Přerově
Josef Černoch, průkopník českého novinář-
ství, tiskař, zastánce práv českého národa pro-
ti germanizačním snahám rakouských úřadů.
Přispíval do Národních listů, působil v redak-
ci Moravské Orlice v Brně, v Olomouci založil
Olomoucké noviny a Našince. V roce 1868 byl
za svůj protirakouský postoj odsouzen na je-
den rok vězení, ale před trestem uprchl do Ně-
mecka. Před smrtí odkázal Přerovu 1.200 zl. na
zřízení nadace pro studující na středních ško-
lách v Přerově. Zemřel 18. 5. 1882 v Olomouci.

3. 3. 1948 - před 55 lety zemřel v Přerově An-
tonín Beňa, učitel (v Přerově učil v letech
1921-1937), zpěvák-tenorista, zakládající člen
a sólista PSMU, dirigent pěveckého sboru Ja-
roslav v Kojetíně, vyznamenaný zlatou medai-
lí Pěvecké obce české. Narodil se 30. 5. 1878
v Brodku u Přerova.

6. 3. 1993 - před 10 lety zemřel v Přerově Sta-
nislav Kočí, učitel v Přerově, Předmostí,
Brodku u Př., Přestavlkách, Tovačově, osvěto-
vý a kulturní pracovník, výtvarník, publicista,
hudebník, tenorista v Přerubu, zakladatel
kvarteta Musica Antiqua. Narodil se 17. 2. 1901
v Přerově.

7. 3. 1938 - před 65 lety zemřel ve Ctidružicích
u Moravských Budějovic Karel Bořecký, dr.,
profesor přerovského gymnázia (1903-1930),
starosta Přerova (1923-1927), předseda spol-
ku „Pokrokové dívčí pedagogium“, ředitel
gymnázia ve Valašském Meziříčí (1930-1936).
Narodil se 18. 11. 1875 ve Ctidružicích.

10. 3. 1878 - před 125 lety se narodil v Male-
novicích u Zlína Jaroslav Strojil, typograf,
zakladatel známé přerovské knihtiskárny
v Kratochvílově ul. (rok 1911), vydavatel knih.
Zemřel 8. 2. 1934 v Přerově.

18. 3. 1968 - před 35 lety zemřel v Bohumíně,
okr. Karviná, Jaroslav Hanáček, PhDr., pe-
dagog, sociolog. V letech 1934-1945 působil ja-
ko středoškolský profesor na přerovském gym-
náziu, v letech 1958-1959 byl ředitelem střední
pedagogické školy v Přerově a v letech 1959-
1964 působil na přerovské střední ekonomic-
ké škole. Napsal řadu odborných studií. Naro-
dil se 10. 8. 1903 v Přerově.

20. 3. 1863 - před 140 lety se narodil v Bystři-
ci p. H. Klement Slavický, varhaník, sbor-
mistr a houslař. Od roku 1921 působil v Přero-
vě, kde 21. 12. 1941 zemřel.

25. 3. 1903 - před 100 le-
ty se narodil v Přerově
Václav Mrkvička, pro-
fesor na přerovské ob-
chodní akademii, veřej-
ný a kulturní pracovník,
místopředseda tenisové-
ho oddílu Spartak PS
Přerov, dopisovatel No-

vého Přerovska. Zemřel 8. 6. 1980 v Přerově.

28. 3. 1998 - před 5 lety zemřel v Přerově
Stanislav Spurný, konstruktér v Meoptě, his-
torik Svazu letců v Přerově, dopisovatel NP
i PE, iniciátor vybudování pomníku padlým
letcům z 2. světové války na tř. Generála Ja-
nouška v Přerově. Narodil se 27. 12. 1930 v Pře-
rově.

29. 3. 1853 - před 150 lety se narodil v Rož-
nově p. R. František Bayer, učitel na měš-
ťanské škole v Přerově, spisovatel (Dějiny města
Přerova, 1908), autor historických a národopis-
ných studií (Přerovsko - město i hejtmanství,
rok 1893; Bayerův ilustrovaný průvodce Pře-
rovem, rok 1904 a 1911; Plán města Přerova,
rok 1912). Zemřel 12. 9. 1925 v Přerově, kde
jedna z ulic nese jeho jméno.

Architekt Franti‰ek Thomayer a park MichalovOSOBNOST

Program regenerace a rozvoje pfierovského mûstského par-
ku Michalov probíhá od roku 2000. Celková rekonstrukce
parku si vyÏádá náklady ve v˘‰i témûfi 50 milionÛ korun. Do-
sud byla provedena obnova hlavních komunikací, lipového
stromofiadí, mobiliáfie a sanace vodní plochy v nûkdej‰í âap-
kovû zahradû, oplocení a dal‰í.

pokraãování na stranû 11
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30. ledna tohoto roku jsme se rozlouãili s panem Jaroslavem Králíkem,
legendou pfierovské atletiky a regionální sportovní historiografie, zaslou-
Ïil˘m rozhodãím a ãinovníkem v tûlov˘chovû, kronikáfiem SK Pfierov. Zem-
fiel ve vûku nedoÏit˘ch 93 let.

Byl lehk˘m atletem - sprinterem, kter˘ ve 30. letech minulého století bû-
hal na ‰kvárové dráze hladkou stovku za 11 vtefiin. Dodnes je tento v˘kon
tfietí nejlep‰í v dlouhodob˘ch atletick˘ch tabulkách na‰eho mûsta. VÏdy si
v‰ak cenil své práce pro atletiku víc jak vlastních v˘konÛ. Miloval tento sport
a cítil po cel˘ svÛj Ïivot potfiebu zasévat lásku k nûmu do srdcí mlad‰ích.

Po válce se stal ústfiedním rozhodãím lehké atletiky, rozhodoval i v me-
zinárodním mûfiítku. Spoluzakládal v roce 1949 TJ Sokol Meopta Pfierov
a tomuto klubu zÛstal aÏ do své smrti vûrn˘. Spolu se sv˘m pfiítelem pa-
nem Jaroslavem Markoviãem vedl kroniku na‰í tûlov˘chovné jednoty a klu-
bu aÏ do roku 1997. Pak zÛstal sám. Pro dosud nenalezeného kronikáfie jiÏ
stihl jen nadepsat rok 2003.

Znal jsem pana Králíka bezmála tfiicet let a mohu podat osobní svûdec-
tví o jeho skromnosti a nezi‰tnosti. Vím v‰ak, jakou odmûnou mu byla úcta
lidí, kter˘ch si sám váÏil. Proto byl neobyãejnû poctûn vyznamenáním me-
dailí Jana A. Komenského, které dostal ke sv˘m 90. narozeninám od pfied-
stavitelÛ na‰eho mûsta.

KdyÏ nûktefií lidé zemfiou, jako by se rozbil kus ãirého kfii‰Èálu. KaÏd˘
z úlomkÛ záfií ãistotou jako na‰e vzpomínky na tohoto vzácného ãlovûka,
jeÏ budou osvûtlovat krátk˘ zbytek ãasu, kter˘ je nám tu souzeno proÏít bez
nich...

Pfierov 30. ledna 2003, MUDr. Michal Chromec, prezident SK Pfierov

Za Jaroslavem Králíkem

Architekt Franti‰ek Thomayer
a park Michalov

Jaroslav Králík pfii pfiedávání ceny mûsta Pfierova 25. 10. 2000 foto Jan âep

V leto‰ním roce si pfiipomínáme 65. v˘roãí úmrtí Franti‰ka J. Tho-
mayera, vynikajícího ãeského zahradního architekta a ‰lechtitele, jehoÏ
práce byla vysoce cenûna i v zahraniãí.

Narodil se 3. bfiezna 1856 jako syn zámeckého zahradníka v chodském
Trhanovû pod âerchovem. Mûl ãtyfii sourozence - dvû sestry a dva bratry.
Jeho star‰í bratr Josef (*1853, † 1927), byl znám˘ ãesk˘ lékafi-internista,
profesor Karlovy univerzity v Praze, autor fiady odborn˘ch publikací, pod
pseudonymem R. E. Jamot psal i beletrii. Jeho jménem je pojmenována
praÏská nemocnice. Dal‰í bratr Antonín se stal katolick˘m faráfiem.

Franti‰ek se vyuãil „fiemeslu“ u otce a poté absolvoval Pomologick˘ ústav
v Praze-Tróji. Vûnoval se studiu sadovnictví ve Frankfurtu n. M. a ve Vídni,
kde zfiizoval podle vlastních nákresÛ mj. zahrady Rothschildovy. Pozdûji byl
ãinn˘m v ateliéru slavného pafiíÏského sadového architekta Ed. Andrého.
Jeho návrhy sadÛ a zahrad byly realizovány v mnoh˘ch francouzsk˘ch mûs-
tech. Od roku 1884 pÛsobil jako mûstsk˘ zahradník a fieditel praÏsk˘ch sa-
dÛ, kdy byl povûfien jejich úpravou. Bûhem deseti let zde zaloÏil a velkory-
se upravil vût‰inu parkÛ, zdafiile pfiemûnil stará zanedbaná prostranství
v moderní prostory. Proslavil se pfiedev‰ím sadovnickou úpravou praÏské-
ho V˘stavi‰tû v roce 1891. Na praÏském Karlovû námûstí prosadil v roce
1898 postavení pomníku cestovatele, botanika, znalce a sbûratele orchide-
jí Benedikta Roezla. Thomayer byl prÛkopníkem v˘sadby u nás tehdy ne-
znám˘ch stromÛ, rostlin a kefiÛ, zpopularizoval pûstování chryzantém. Pfii
této ãinnosti se projevil jako schopn˘ ‰lechtitel. V roce 1894 zfiídil v Praze
vlastní zahradnictví a ateliér v ¤íãanech (pozdûji tzv. Thomayerovy ‰kolky).
I zde zkou‰el a uvádûl nové druhy okrasn˘ch a ovocn˘ch dfievin, proslavil
se novinkami nov˘ch odrÛd ‰efiíkÛ. Thomayer navrhl nesãetné mnoÏství
zámeck˘ch, mûstsk˘ch a lázeÀsk˘ch parkÛ. Neomezoval se jen na zhoto-
vování plánÛ zahrad a sadÛ v âechách, na Moravû a Slezsku, ale i v Ra-
kousku, Korutanech, Rusku a dal‰ích zemích, ale také je zakládal, rostli-
nami „vybavil“ i tisíce soukrom˘ch zahrad. Architekt Thomayer zaloÏil
v Praze zahradnickou ‰kolu, kde sám vyuãoval, osm let vydával mûsíãník
âasopis ãesk˘ch zahradníkÛ, redigoval âeskou flóru, je autorem fiady ãlán-
kÛ v rÛzn˘ch zahradnick˘ch ãasopisech. Jako v˘teãn˘ pomolog napsal v ro-
ce 1894 spis „Jablka“, kter˘m dal podnût a vzor k sepsání obsáhlé publika-
ce „Moravské ovoce - Pojednání o ovocn˘ch odrÛdách doporuãen˘ch ku
pûstování v ãesk˘ch krajích Markrabství moravského“ (autor Fr. Such˘)
a „âeského ovoce“ (J. ¤íha). Franti‰ek J. Thomayer zemfiel v ¤íãanech
18. 2. 1938 ve vûku 82 let, zpopelnûn byl 22. 2. 1938 v Praze.

Vûra Fi‰mistrová

(V pfiíspûvku byly pouÏity nûkteré údaje od P. Kube‰i a dr. K. Îurka) 

pokraãování ze strany 10
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O situaci panující v souãasné do-
bû na trhu s v˘robou a prodejem
umûleck˘ch pfiedmûtÛ ãesk˘ch fie-
mesel jsme si povídali s Martou
Jandovou, které jsme u pfiíleÏitosti
tohoto malého v˘roãí poloÏili nû-
kolik otázek.
Nelze si nev‰imnout, Ïe ãást sorti-
mentu ãeského umûleckého fie-
mesla nabízeného v Domeãku je
známá je‰tû z doby, kdy v Pfierovû
existovala prodejna UVA. Zname-
ná to, Ïe se snaÏíte navázat na ty-
to tradice a udrÏovat je?

MoÏná by nebylo od vûci vrátit se
trochu do minulosti. Souãástí kul-
turního dûdictví kaÏdého náro-
da jsou i tradice rukodûln˘ch do-
vedností a zvlá‰tního tvarosloví,
nepfiesnû nûkdy naz˘vané lidov˘m
umûním. Jejich poznáváním, ochra-
nou, pfiípadnû revitalizací se zab˘-
vá ve svûtû mnoho institucí.

V âeské republice to bylo Ústfie-
dí lidové umûlecké v˘roby zaloÏené
jiÏ v roce 1945. Mûla to b˘t organi-
zace, která by jednak odbornû po-
máhala drobn˘m lidov˘m v˘rob-
cÛm a fiemeslníkÛm v dodrÏování
kvality a estetické úrovnû v˘robkÛ
a také by organizovala jejich prodej.
Dobr˘ zámûr v‰ak ztroskotal ihned
po roce 1948. ¤emeslníci-Ïivnost-
níci se stali nepohodln˘mi, likvida-
ce vesnického zpÛsobu Ïivota vy-
hnala mnoho lidov˘ch v˘robcÛ do
továren. Zbytky umûleckého fiemes-
la skonãily v socialisticky fiízen˘ch
druÏstvech, umûleck˘ prÛmysl byl
znárodnûn. Ústfiedí tak postupnû
ztrácelo na v˘znamu.

Z iniciativy lidí, ktefií je‰tû pa-
matovali pfiedváleãnou éru, vstou-
pil v platnost v roce 1957 zákon
o umûlecké fiemeslné práci a lidové
umûlecké v˘robû. Bylo zaloÏeno
Ústfiedí lidové umûlecké v˘roby -
ÚLUV a Ústfiedí umûleck˘ch fieme-
sel - ÚU¤. Na poslední chvíli se tak
zachránily nûkteré uÏ zlikvidované
dílny. Zejména v dosud etnografic-
ky v˘razn˘ch regionech - v˘chodní
a jiÏní Moravû se umírání lidového
umûní oddálilo o jednu dvû gene-
race.
Zmínila jste se o tom, co bylo zá-
kladním posláním ÚLUV - to zna-
mená péãe o uchování tradiãních
technologií a vytváfiení materiálo-
vého zázemí v˘robcÛm. To se v‰ak
bohuÏel dostávalo v prÛbûhu let

V loÀském roce pfierovsk˘ Domeãek zavr‰il jiÏ pût let své
existence. Mnoho, a to nejenom pfierovsk˘ch domácností,
zútulÀuje a zkrá‰luje alespoÀ pfiátelská keramická soupra-
va na kávu ãi ãaj nebo vkusná textilní dekorace v podobû
pol‰táfikÛ, kobereãku zakoupená v této prodejnû.

stále více na okraj zájmu. Proã to-
mu tak bylo?

Od 70. let spí‰e pfievládala honba
za ziskem, kter˘ mûly pfiinést vel-
kokapacitní „rukodûlné továrny“.
Nebylo proto divu, Ïe se v˘robní
a obchodní ãást ÚLUV stala pfied-
mûtem privatizace. K jeho zru‰ení
do‰lo v roce 1993. Ztratila se tak
profesní organizace, která by byla
partnerem obdobn˘m zahraniãním
institucím. Paradoxní je, Ïe mnohé
z nich se uãily na pfiíkladu b˘valé-
ho ÚLUV, které dnes na meziná-
rodních konferencích schází.
Rozbití sítû v˘robcÛ, ktefií úzce
spolupracovali
s v˘tvarníky,
nutnû muselo
pfiinést urãité
problémy...

Pochopitelnû
mimo jiné na-
staly i problémy
autorsko-právní,
neboÈ zmizely
také umûlecké
komise speciali-
zované na tento
obor ãinnosti.
Právû osobnost
v˘tvarníka ãasto
rozvíjela pro-
dukci z dílen,
kde v˘robky vy-
cházely z tradic
lidového fiemes-
la. Nûktefií v˘-
robci jsou kva-
litními repro-
dukãními pra-
covníky, ktefií
ovládají své fie-
meslo, ale pfii uplatÀování vlastních
návrhÛ mohou b˘t jejich v˘robky
funkãnû i esteticky problematické.
Vût‰inou hned poznáte, jestli byl
v˘robce pracovníkem ÚLUV, spolu-
práce s v˘tvarníky je ãasto ovlivni-
la na cel˘ Ïivot.
¤íkala jste, Ïe nûkteré techniky vy-
mírají, napfiíklad pletení o‰atek ze
slámy. Jiné jsou zachovány spora-
dicky - uÏ velmi vzácnû mÛÏeme
vidût v tûchto prodejnách v˘robky
z loubku a orobince. Naproti tomu
jiné rukodûlné techniky se dále
rozvíjejí. Které faktory ovlivÀují tu-
to skuteãnost?

Nûkdy paradoxnû k obnovû fie-
mesla napomÛÏe velká nezamûst-

nanost na vesnicích. Napfiíklad na
Drahanské vysoãinû pokraãuje
úspû‰nû zpracování slámy a l˘ka
i pfies zánik druÏstva TVAR, které
mûlo dlouholetou tradici. Nemoh-
lo v‰ak konkurovat sice nekvalit-
ním, ale levn˘m v˘robkÛm z âíny,
kter˘mi je zaplaven ná‰ trh. Právû
v tomto oboru se obnovila spolu-
práce s domácími v˘robci ÚLUV
a dochází k pfiedávání zku‰eností
dal‰í generaci, protoÏe i mlad‰í li-
dé nemají na vesnicích práci.
Jak se zmûnila v nûkolika posled-
ních letech situace v tradiãním
oboru malování kraslic?

Malování kraslic je oborem, kte-
r˘ je ohroÏen˘ právû odchodem
star‰í generace - zde si podporu
zaslouÏí jen ty tradiãní techniky,
které se vyskytují v typick˘ch kras-
liãáfisk˘ch centrech, nikoliv po-
chybné inovace nabízené trhem.

V souãasné dobû âesk˘ národní
podnik, kter˘ vlastní síÈ prodejen
s ãesk˘mi v˘robky v Praze, také fi-
nanãnû zv˘hodÀuje pfii nákupu kras-
lice s tradiãními vzory, u kter˘ch ne-
do‰lo ke zjednodu‰ení kresby.
Za jak˘ch podmínek pracují dne‰-
ní v˘robci bytového textilu a vlnû-
n˘ch v˘robkÛ?

S velk˘mi problémy se pot˘kají
zbylé tkalcovny, které v minulosti
produkovaly kvalitní bytov˘ textil
a vlnûné v˘robky. Textilní techniky,
jako je pletení na rámu, tkaní na
destiãce zápûstkovou technikou
nebo v˘roba z perleti, v podstatû za-
nikly v dÛsledku nedostatku a v˘-
razného zdraÏení základního mate-

riálu. Ojedinûle je moÏné je‰tû zís-
kat v˘robky potomkÛ proslul˘ch
horÀáck˘ch tkalcÛ. Modrotisk je
stále v˘jimeãn˘, proto se jeho v˘-
roba stále drÏí - na Moravû fungují
dvû dílny. V˘‰ivka a paliãkovaná
krajka je relativnû Ïivá i jako záj-
mová aktivita, ale o její budouc-
nosti rozhodne asi jen odbyt.
Velmi oblíben˘mi v na‰ich domác-
nostech zÛstávají rÛzné ko‰íky,
obaly zhotovené z pleteného prou-
tí. Je v této oblasti na‰e v˘roba so-
bûstaãná?

V tradiãním ko‰íkáfiství na‰e díl-
ny je‰tû fungují, ale jen tûÏce kon-
kurují polskému dovozu i dovozu
z Asie. Na‰i ko‰íkáfii jsou nuceni
proutí nakupovat ãasto právû z Pol-
ska, kde jsou pfiíznivûj‰í klimatické
podmínky pro jeho rÛst a jeho ce-
na je pro na‰e v˘robce pfiíli‰ vyso-
ká. Málo se napfiíklad ví, Ïe pfied
první svûtovou válkou u nás existo-
vala dokonalá v˘roba z ratanu a pe-
digu, kter˘ se k nám jiÏ tehdy do-
váÏel.
Va‰e odpovûdi vyznívají spí‰e pesi-
misticky. Jak vidíte budoucnost
tûchto tradiãních rukodûln˘ch
technik, které jsou jednou ze záruk
uchování národních tradic a iden-
tity na‰eho národa i v rámci Ev-
ropské unie?

Ve vût‰inû evropsk˘ch zemí je pé-
ãe o tradiãní fiemesla podporována
státem. Bez jeho pomoci nelze po-
kraãovat ve v˘zkumu v terénu, zís-
kávat nové v˘robce, pofiádat pro nû
kurzy. Navázat na tradici ÚLUV
a udrÏovat ji v‰ak nemohou pouze
úfiedníci nebo vûdci. Tento v˘voj
není moÏn˘ bez lidí ochotn˘ch
„nést bfiímû tradice“ s vûdomím, Ïe
to není cesta ke zbohatnutí.

Snad není úplnû pozdû na zá-
chranu fenoménu, kter˘ v soused-
ní trÏní ekonomice musel nejprve
témûfi zaniknout v konkurenci prÛ-
myslu a konzumu. Vût‰inou teprve
po rozeznání v‰ech dopadÛ tech-
nické civilizace nalézají „nepro-
duktivní“ fiemeslné obory své uplat-
nûní.

Myslím, Ïe v souãasné dobû se
nûkteré obory dafií udrÏovat v tak
zvan˘ch chránûn˘ch dílnách, ve
kter˘ch pracují zdravotnû postiÏe-
ní obãané. V rámci programÛ UNES-
CO se realizoval projekt Videodo-
kumentace zanikajících technologií
lidové v˘roby, kter˘ se setkal s hlu-
bok˘m zájmem - snad se v‰e zlep‰í
se vstupem do Evropské unie. Jsem
ale pfiesvûdãena, Ïe urãitou patro-
naci státu nelze v této oblasti niãím
nahradit.

Eva ·afránková

Malé jubileum Domeãku umûleck˘ch fiemesel

foto J. âep
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jiÏ známá, ale ve sborníku jsou jed-
nak nové historické skuteãnosti zís-
kané z novû získan˘ch archivních
pramenÛ, jednak je líãení dovede-
no aÏ do roku 2000. Zájemce o li-
dovou slovesnost urãi-
tû zaujmou ukázky
z povûstí, povûreãn˘ch
povídek a vyprávûní
z rukopisné sbírky
A. Beni, profesora na
kromûfiíÏské reálce,
jednoho z ãlenÛ v Pfierovû známé
rodiny.

Tematika památkové péãe je ob-
saÏena ve tfiech drobn˘ch pfiíspûv-
cích autorÛ J. a P. Hudeãkov˘ch
a F. Hanáka. Je v nich popsána he-

raldická památka na rod Bravant-
sk˘ch z Chobfian, tragick˘ osud ma-
jitele pfiestavlckého zámku Vin-
cence Vettera z Lilie a pfiipomenut
památkovû nechránûn˘ kfiíÏ z doby

prusko-rakouské války
v Tovaãovû. Tovaãova
se t˘ká také popis his-
torické zoologické sbír-
ky tamûj‰í ‰koly z pera
J. Hudeãka.
Za zmínku stojí, Ïe

v pfierovském archivu je uloÏeno
nejstar‰í známé vesnické znakové
privilegium na Moravû, které udû-
lila olomoucká kapitula v roce 1496
Kfienovicím. Doktor I. Kr‰ka ve
svém pfiíspûvku pfiipomenul dle zá-

pisu v pot‰tátské kronice okolnos-
ti jednoho neolitického nálezu. Pfii-
pomnûl také Ïivotní osudy nedávno
zesnulé paní Marie Mikulíkové,
vlastivûdné pracovnice z hranické-
ho regionu.

Zfiejmû nejv˘znamnûj‰í pfiíspû-
vek, jehoÏ autorem je M. Marada, se
t˘ká Ïidovského hfibitova v Tovaão-
vû. Ten patfií k nûkolika málo na
Moravû, jejichÏ náhrobky sv˘m stá-
fiím sahají pfied rok 1620. Autor po-
dává struãnû historii hfibitova a po-
pisuje dvanáct nejv˘znamnûj‰ích
náhrobkÛ, spolu s pfiepisem nápisÛ
a jejich pfiekladu z hebrej‰tiny do
ãeského jazyka, vãetnû fotografií.

PhDr. Jifií Lapáãek, fieditel SOkA

Poãet roãníkÛ Sborníku Státní-
ho okresního archivu v Pfierovû do-
sáhl jiÏ ãísla deset. Poslednû vyda-
n˘ sborník obsahuje opût fiadu
pfiíspûvkÛ s rozmanit˘m obsahem.
Nejrozsáhlej‰ím je pfiehled tûlov˘-
chovy a sportu v Pfierovû od zná-
m˘ch poãátkÛ aÏ po souãasnost od
F. Ra‰Èáka. Pfiíspûvek je rozdûlen˘
na ãást popisující historii tûlocviã-
n˘ch spolkÛ a jednot a na ãást za-
b˘vající se jednotliv˘mi sportovní-
mi disciplínami. Sportu se také
t˘ká ãlánek J. Jirky o osudech Va-
lerie Vrabcové, zakladatelky slávy
pfierovské atletiky Ïen.

Historie pfierovsk˘ch po‰t od
V. Krejãího je pfierovsk˘m obãanÛm

Jarní Star aerobic show se uskuteãní v sobotu
29. bfiezna 2003 v pfierovské tenisové hale za úãas-
ti instruktorsk˘ch es Charlotty Andersson (·véd-

sko), Lenky Velinské (âeská republika), Rastislavy Godálové (Slovensko),
Slávky Dedkové (Slovensko). V‰echny instruktorky jsou drÏitelkami nej-
vy‰‰ího stupnû vzdûlání IFAA a S.A.F.A., prezentují se na kongresech u nás
i v zahraniãí.

Pro kaÏdého úãastníka je pfiipraven dárek a exkluzivní magazín. Pitn˘ reÏim
zaji‰tûn. Doprovodn˘ program: taneãní show T· HIT & módní pfiehlídka. Tom-
bola - slosování vstupenek. Prodej obleãení pro aerobic a fitness, prodej hudby

pro aerobic. Prezentace zvukové aparatury pro instruktory a fitcentra. Prodej
müsli tyãinek a zdravé v˘Ïivy za akãní ceny.

Cena vstupenek: 300 Kã (do 28. 2. 2003), 390 Kã (do 14. 3. 2003), na místû
490 Kã, diváci 100 Kã. Vstupenky lze zakoupit pfiímo v kanceláfii Agentury HIT
nebo po‰tovní poukázkou a pfievodem na úãet 108045438/0300 âSOB - poboãka
Pfierov, variabilní symbol 290303. SoutûÏe o vstupenky budou probíhat v prÛbû-
hu bfiezna 2003 v rádiu Hity a Apollo, na internetovém portálu www.tvoje.cz a te-
lefonicky s deníkem Olomouck˘ den. Informace a pfiedprodej vstupenek: Vûra La-
komá ml., Agentura HIT, Jateãní 26, 750 00 Pfierov, mobil 606 468 521, tel/fax:
581 219 455, e-mail: lakoma@agentura-hit.cz, internet: www.agentura-hit.cz

Pfiíloha ODPADY v lednovém ãís-
le Pfierovsk˘ch listÛ pfiinesla nûkte-
ré dÛleÏité informace o systému
nakládání s komunálním odpadem
ve mûstû Pfierovû. Souãástí pfiílohy
byla mimo jiné i kfiíÏovka o ceny
pro dûti do ãtrnácti let na téma „Jak
mÛÏe kaÏd˘ z nás pfiispût k ochra-
nû Ïivotního prostfiedí pfii nakládá-
ní se sv˘m odpadem“. Tajenka kfií-
Ïovky znûla „SEPAROVAT“.

Odbor Ïivotního prostfiedí Mûst-
ského úfiadu Pfierov vyhodnotil de-

set nejrychlej‰ích úspû‰n˘ch lu‰ti-
telÛ, kter˘mi jsou:

Iveta Kopeãková, Markéta âer-
vinková, Tereza Kupková, Tomá‰
Kupka, Karolína Markulãeková,
Pavlína Zacharová, Lucie Va‰ko-
v˘ch, David RÛÏiãka, Marek Stuch-
l˘ a Lada Kuãerová. Úspû‰ní lu‰-
titelé byli odmûnûni pûkn˘mi kni-
hami.

Ing. Marcela Novotná,

odbor Ïivotního prostfiedí

ilustraãní foto

Nov˘ sborník Státního okresního archivu v Pfierovû

Jarní Star aerobic show 2003 s hvězdným obsazením

Tajenka křížovky zněla „SEPAROVAT“Soutěže pro děti

DDM Atlas
připravuje soutěž
Člověče, nezlob se 

DDM Atlas uspofiádá 26. dubna
soutûÏ âlovûãe, nezlob se. Pfiesto-
Ïe firma Svût her, se kterou jsme
soutûÏ organizovali v loÀském ro-
ce, nás informovala, Ïe soutûÏ
v Praze letos pofiádat nebudou, roz-
hodli jsme se pro její velk˘ úspûch
v loÀském roce ji zopakovat. Pre-
zentace v DDM je od 8 hodin, zahá-
jení v 8.30 hodin. SoutûÏit se bude
ve tfiech vûkov˘ch kategoriích: 5-8
let, 9-12 let a 13-15 let. Hrát se bu-
de vyfiazovacím zpÛsobem. Do ce-
lostátního kola do Prahy letos vítû-
zové postupovat nebudou, ale
mohou se pfiednostnû zúãastnit v˘-
letu, kter˘ bude DDM Atlas pofiádat
v rámci pfiímûstského tábora.

Pfiíjem pfiihlá‰ek v DDM Atlas,
ÎiÏkova 12, jiÏ v mûsíci bfieznu, tel.
581 201 246, 581 209 353. Startov-
né ve v˘‰i 30 Kã bude pouÏito na
úhradu nákladÛ spojen˘ch s touto
akcí. Ceny budeme financovat ze
sponzorsk˘ch darÛ. Kdo by mûl zá-
jem z pfiíznivcÛ DDM Atlas tuto ak-
ci podpofiit finanãnû ãi materiálnû,
nechÈ se obrátí na pracovníky DDM.

Alena Dûrdová

Výtvarná soutěž
pro děti v Muzeu
Komenského

Dûti od 7 do 14 let mají nyní moÏ-
nost zúãastnit se mezinárodní sou-
tûÏe v˘tvarn˘ch prací s motivy zví-
fiat a ochrany pfiírody. Do tohoto
projektu se jako organizátor zapo-
jilo Muzeum Komenského v Pfiero-
vû. Pro leto‰ní roãník bylo urãeno
téma RYBY. Nejvhodnûj‰í by bylo
zobrazit druhy Ïijící na Pfierovsku,
protoÏe shromáÏdûné práce budou
zaslány do zahraniãních muzeí.
V kaÏdém muzeu bude instalována
v˘stavka a nejlep‰í tfii práce budou
ohodnoceny vûcnou cenou. V pfie-
rovském muzeu budou naopak vy-
staveny práce dûtí z jin˘ch státÛ.
V˘stava probûhne v Moravské orni-
tologické stanici v ãervenci aÏ záfií.

V˘tvarné práce rozmûrÛ A4 (29,6
× 21 cm), zhotovené volnou tech-
nikou (malba, kresba, koláÏ…) je
nutno odevzdat do 30. dubna 2003
v Muzeu Komenského (Horní ná-
mûstí 35, kontaktní osoba Helena
Jake‰ová). Na rub kaÏdé práce je
nutno napsat jméno, pfiíjmení, vûk
a adresu autora. KaÏd˘ úãastník
mÛÏe odevzdat maximálnû 3 práce.

- HJ -
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Do prostfiedí domácnosti na‰ich
babiãek nás zavede v˘stava, kterou
pfiipravilo Muzeum Komenského
v prostorách pfierovského zámku
od 1. bfiezna. S touto tématikou se
setkáváme jiÏ podruhé. Tentokrát
se podíváme, jak napovídá podtitul
v˘stavy - Jak babiãka peãovala o ob-
leãení a domácí textil.

Ze sv˘ch sbírek, uchovávan˘ch
v depozitáfiích, muzeum zpfiístupni-
lo touto v˘stavou vefiejnosti sbírko-
vé pfiedmûty, které dokládají, jak
a ãím na‰i pfiedkové prali, jak˘m
zpÛsobem Ïehlili a jak vÛbec obleãe-
ní uchovávali a ukládali. Náv‰tûvník
má moÏnost poznat mezi jin˘m rÛz-
né druhy praãek, od primitivních
pístÛ, pfies ruãní valchy, k˘vací praã-

ky aÏ po první praãky elektrické, je-
ho pozornost upoutají i ruãní mand-
ly a nejrÛznûj‰í typy Ïehliãek. Pre-
zentovány jsou i ostatní druhy
ruãních prací na‰ich babiãek. Ná-
v‰tûvník se mÛÏe setkat s ukázkami
‰icích strojÛ, které snad aÏ do druhé
poloviny 20. století nechybûly v Ïád-
né domácnosti a s pomÛckami a ná-
stroji, které se uÏívaly pfii ‰ití, vy‰í-
vání, pletení a háãkování ve stoletém
ãasovém rozpûtí 1850-1950.

V˘stava je pfiístupná ve velkém
sále pfierovského zámku od 1. bfiez-
na do 11. kvûtna. V mûsíci bfieznu
je otevfiena ve stfiedu, v sobotu
a v nedûli vÏdy od 9 do 17 hodin,
od 1. dubna dennû mimo pondûlí.

Mch

V sobotu 1. bfiezna byla v Malém
v˘stavním sále pfierovského zám-
ku otevfiena v˘stava fotografií na-
zvaná „Pfierov 365x jinak“.

Náv‰tûvníci si na ní mohou pro-
hlédnout aÏ do 11. kvûtna díky
symbolickému poãtu 365 snímkÛ
rÛzná zákoutí Pfierova a sledovat
tak jeho promûnu v uplynulém ãa-

se. V˘stava nabízí pohled na mûsto
Pfierov na pfielomu 19. a 20. stole-
tí; nahlíÏí do jeho ulic dvacát˘ch aÏ
‰edesát˘ch let, ukazuje novû se ro-
dící panelovou tváfi mûsta let sedm-
desát˘ch a osmdesát˘ch a uzavírá
svÛj pohled na mûsto fotografiemi
ze souãasnosti.

(‰kp)

Pozvánka na výstavy do Muzea Komenského
Domácnost našich babiček

Tvář v proměnách doby
Výstava portrétů ze sbírek Muzea Komenského
1. března - 4. května, Zámecká galerie v Přerově

Přerov 365x jinak

K˘vací praãka bubnová ze tfiicát˘ch let 20. století

V˘stava obrazÛ a plastik z mu-
zejních sbírek pfiedstaví vefiejnosti
„promûny“ portrétu v prÛbûhu ví-
ce neÏ tfií staletí - od baroka po sou-
ãasnost. Náv‰tûvník se seznámí
s jednotliv˘mi typy podobizen
a s rozmanit˘mi zpÛsoby pojetí.
Vedle portrétÛ, které zachycují je-
dineãnou podobu, povahu a náladu
konkrétní osoby ãi osob, jsou k vi-
dûní i zpodobení zástupcÛ urãit˘ch
skupin (napfi. profesí, viz obraz „Al-
chymista“) ãi svat˘ch, charakteri-
zovan˘ch sv˘mi atributy. Umûlecká
podobizna je zrcadlem, které je na-

staveno nejen vÛãi tváfii portréto-
vaného, ale zprostfiedkovanû se
v nûm „odráÏí“ i samotn˘ tvÛrce
portrétu a doba, ve které dílo vznik-
lo. Zrcadlo jako motiv reflexe ãi se-
bereflexe bude provázet náv‰tûvní-
ka celou v˘stavou a on sám nebude
jen pouh˘m divákem. U malífiské-
ho stojanu si mÛÏe zahrát na malí-
fie portrétistu. A nabyté vûdomosti
z v˘stavy lze provûfiit na zábavném
a znalostním testu. V˘stava je
vhodná pfiedev‰ím pro Ïáky zá-
kladních a stfiedních ‰kol.

- OM -

Wilsonova ulice, dvacátá léta 20. století

Odhalení pomníku Jana Blahoslava na Horním námûstí, 1923

Dvě výstavy v Moravské
ornitologické stanici
Muzea Komenského

Od 1. bfiezna do konce kvûtna se uskuteãní v prostorách Moravské or-
nitologické stanice Muzea Komenského dvû pozoruhodné v˘stavy. První
z nich je fotografická v˘stava s názvem „Fotografie ptákÛ Vlastimila Ne-
domy“ s krásn˘mi barevn˘mi snímky ptákÛ. Druhá v˘stava je autorská
z v˘zkumu pod názvem „Paraziti ryboÏrav˘ch ptákÛ âeské republiky“. Au-
torem této v˘stavy je dlouholet˘ pracovník Muzea Komenského v Pfiero-
vû a zku‰en˘ parazitolog RNDr. Jiljí Sitko, CSc. Jejím námûtem jsou pa-
razitiãtí ãervi (motolice, tasemnice, hlístice a vrtej‰i) ryboÏrav˘ch ptákÛ âR
a jako takoví pfiedstavují neoddûlitelnou ãást Ïivota tûchto ptákÛ a zajíma-
v˘ v˘sek z jejich mezidruhov˘ch vztahÛ a ekologie.
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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 • B¤EZEN 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 22. 3. 2003 10 - 12, 13 - 19 (dětský i krytý 50 m)
pátek 28. 3. 2003 15 - 17, 19 - 20 (dětský)

15 - 17, 19 - 22 (krytý 50 m)
sobota 29. 3. 2003 12 - 16 (dětský i krytý 50 m)
neděle 30. 3. 2003 12 - 18 (dětský i krytý 50 m)

SPRCHY & PÁRA - jednotné vstupné
dospělí 15 Kč, děti + důchodci 10 Kč

ZIMNÍ STADION, tel. 581 201 268

19. 3. • Pravomoci Mûstského úfia-
du po zru‰ení okresního úfiadu -
pfiedná‰í tajemník MûÚ ing. J. Ba-
kalík. Zasedací místnost interního
oddûlení Nemocnice s poliklinikou
v Pfierovû od 15 do 16 hodin.

AKADEMIE 3. VùKU
cyklus pfiedná‰ek

Den Dûtsk˘ bazén Kryt˘ bazén âásteãn˘ pronájem (50 m) Pára & sprchy
Pondělí zavřeno zavřeno 13.30 – 15
Úterý 18 – 20 18 – 21 13.30 – 15
Středa 15 – 20 15 – 21 15 – 19, 20 – 21 13.30 – 15
Čtvrtek 18 – 20 18 – 21 18 – 19 13.30 – 15
Pátek 15 – 20 15 – 22 15 – 16, 21 – 22 13.30 – 15
Sobota 10 – 20 10 – 20
Neděle 10 – 18 10 – 18

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

Pondělí 15 – 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. 3. • Pfierov - L˘sky - Vinary - Sobí‰ky
- Vinary - Pfierov - 15 km, ved. Z. Dole-
Ïal, odchod 8.30 hod., sraz u Sokolovny
1. 3. • Okolo Beãvy k soutoku s Moravou
- Chropynû - 22 km, ved. Ing. M. âasta,
odchod 8.00 hod., sraz u mostu Míru
4. 3. • SchÛze turistÛ - Vinary Na Skalce
ve 14 hod., odj. bus 13.15 hod.
6. 3. • Chropynû - Záfiiãí - Chrbov - Tova-
ãov - 12 km, ved. M. Kauer, odj. 7.27 hod.
8. 3. • Velká Bystfiice - Radíkov - Mari-
ánské Údolí - 12 km, vedoucí Îofie Za-

pletalová, odjezd 8.45 hod.
13. 3. • Pfierov - L˘sky - Vinary - Popo-
vice - Pfierov - 10 km, sraz lávka u lodû-
nice, odchod 9.00 hod., ved. V. Kres-
t˘nová
15. 3. • Nov˘ Jiãín - Kojetín - Îilinsk˘
kopec - Nov˘ Jiãín - 22 km, ved. J. Sed-
láková, odj. 7.20 hod.
20. 3. • Boro‰ín - Îeravice - Kokory -
Brodek u Pfierova - 12 km, ved. M. Bráb-
líková, odj. bus 9.00 hod.
22. 3. • ¤íkovice - St. Ves - Kostelec -

Karlovice - ¤íkovice - 16 km, ved. Ing.
Z. DoleÏal, odj. 7.23 hod.
22. 3. • Dol. Nûtãice - Na Krásné vyhlíd-
ce - Teplice n. B. - Hranice - 20 km, ved.
Ing. M. âasta, odj. 7.20 hod., vlakem do
Lipníku
27. 3. • Velké Karlovice - SoláÀ - âarták
a zpût - 16 km, ved. Î. Zapletalová, odj.
5.58 hod.
29. 3. • Brno Kamenn˘ vrch - Kohouto-
vice - Bystrc pfiíst. - 18 km, ved. P. ·Èa-
va, odj. R7.22 hod.

1. 3. v 20.00 hodin • IV. repre-
zentaãní ples SK Pfierov
3. 3. v 19.30 hodin • Divadlo DO-
STAVNÍK - KNIHA DÎUNGLE
5. 3. v 19.30 hodin • VLâNOVJAN-
KA - koncert slovácké krojované
dechovky
7. 3. ve 20 hodin • StuÏkovací ples
Gymnázia Jakuba ·kody, VIII.A
8. 3. ve 20 hodin • Reprezentaãní
ples âeské lékafiské komory
12. 3. v 19.30 hodin • JI¤Í STI-
VÍN - koncert hudebního virtuóza
17. 3. v 19.30 hod. • KOâÁR NEJ-
SVùTùJ·Í SVÁTOSTI - brilantní
konverzaãní hra, hrají: S. Nálepko-
vá, I. Vyskoãil, V. Harapes
21. 3. ve 20 hodin • II. reprezen-
taãní ples Meopta-optika a.s.
22. 3. v 20.00 hodin • Spoleãen-
sk˘ veãer VÚ 3888
27. 3. v 19.30 hodin • SLAV-
NOSTNÍ SETKÁNÍ ÎÁNRÒ - kon-
certní vystoupení M. Kubi‰ové &
P. Maláska & J. Svûceného
29. 3. v 20.30 hodin • X. repre-
zentaãní ples spoleãností Mûstsk˘
dÛm s r. o. a Vekotrans s r. o.
Pfiedprodej - vchod z námûstí TGM,
pondûlí aÏ pátek 8.00-16.30 hodin,
telefon 581 217 596, 581 215 100,
581 215 101

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

1/1 strany (204 × 272 mm) 10.282 Kã 11.520 Kã 14.977 Kã
1/2 strany (204 × 134 mm) 5.504 Kã 6.053 Kã 7.871 Kã
1/4 strany (100 × 134 mm) 2.791 Kã 3.165 Kã 4.115 Kã
1/8 strany (100 × 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.)

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

dlazka@cekos.cz, www.dlazka.cz

DUHA KLUB DLAÎKA

8. 3. v 10 hod. • Mistrovství klu-
bu DlaÏka ve hfie Aktivity (DlaÏka)
15. 3. ve 20.00 hod. • Kytice - di-
vadlo Dostavník v klubu DlaÏka 
21. 3. ve 20.00 hod. • Hradi‰Èan
+ Jifií Pavlica v klubu PSP
22. 3., 9.00-17.00 hod. • Kvalifi-
kaãní turnaj na mistrovství repub-
liky ve scrabble v jídelnû Prechezy

·kola Layly Abdel zve zaãáteãníky
i mírnû pokroãilé na v˘uku

ORIENTÁLNÍCH
TANCÒ
v Pfierovû

Pfiihlá‰ení moÏné do 9. 3. 2003
Informace a pfiihlá‰ky:

P. Pilãíková, tel. 737 234 347
e-mail: k.pilcik@centrum.cz

Budova pfierovského zámku
otevfieno stfieda, sobota a nedûle

9-17 hodin

1. 3. - 13. 4. • Z pfiírÛstkÛ muzea
v roce 2002
1. 3. - 4. 5. • Portrét ve sbírkách
muzea
1. 3. - 11. 5. • Textil v domácnos-
tech na‰ich babiãek
1. 3. - 11. 5. • Pfierov 365x jinak
- fotografie starého Pfierova

Moravská ornitologická stanice
1. 3. - 18. 5. • Parazité ryboÏra-
v˘ch ptákÛ âeské republiky

Muzejní úterky
zaãátek jednotliv˘ch programÛ je

vÏdy v 17 hodin v Muzeu Komen-

ského v tzv. Korvínském domû

(Horní nám. ã. 31) v Pfierovû

4. 3. • Ing. René Grégr: Pfierov‰tí
námofiníci (a zvlá‰tû Franti‰ek
Ra‰) v c.k. váleãném námofinictvu
za 1. svûtové války
11. 3. • Vûra Fi‰mistrová: Taneã-
nice Hedvika Navrátilová
18. 3. • Milan Janda: Nová Guinea
25. 3. • Setkání s osobností ja-
ponského komeniologa - Prof. Hi-
ro‰i Matsuoka

HRAD HELF·T¯N

MUZEUM
KOMENSKÉHO

8. 3. • 9-12 hod. a 15. 3. • 14-18
hod. • Zdobení kraslic
15. 3. • Uzávûrka v˘tvarné soutû-
Ïe Pes, pfiítel ãlovûka

15. 3. v 19 hod. • Vystoupení PDS
v MD na dobroãinném koncertu
Rotary clubu
21. 3. od 15 hod. • Pleteme ko‰íã-
ky a o‰atky z proutí
29. 3. v 16 hod. • Koncert Pfierov-
ského dûtského sboru v kostele
sv. Vavfiince 
31. 3. - 4. 4. • Velikonoãní salon

DDM ATLAS
ÎiÏkova 12 • www.volny.cz/ddmatlas

tel.: 581 209 353, 581 201 246

otevfieno sobota a nedûle 9-16 hodin

3. - 31. 3. • Slavomír Sláma a Jo-
sef Urban  - Nejhlub‰í údolí Evro-
py - Rafting âerná Hora - v˘stava
fotografií
do 21. 3. • Patrik Pluhafi - V˘sta-
va k tragickému letu raketoplánu
COLUMBIA - Mûstské informaãní
centrum - pasáÏ, Kratochvílova 14!

MùSTSKÉ
INFORMAâNÍ CENTRUM

v˘stavní síÀ, Kainarova 9



STRANA 16 B¤EZEN 2003

13. - 27. bfiezna
Jifií Ry‰av˘

Narodil se v roce 1942
v Újezdci u Pfierova. V˘tvar-
ník samouk, ãlen Unie v˘-
tvarn˘ch umûlcÛ. Vûnuje se
kresbû a malbû, úãastník fia-
dy spoleãn˘ch v˘stav. S grafi-
kem Leo‰em Falt˘nkem uspofiádal v˘stavy v Ostravû i Pfierovû (galerie Dí-
lo). Samostatné v˘stavy kreseb mûl v Brnû a obrazÛ a kreseb v Pfierovû
v muzeu J. A. Komenského v loÀském roce. V˘stava bude zahájena vernisá-
Ïí ve ãtvrtek 13. bfiezna v 17.00 hodin.

1. - 5. 3. v 17.30 hod. a 1. - 4. 3. ve
20 hod. • CHYË Mù, KDYÎ TO DO-
KÁÎE· - USA, krimi, titulky, premié-
ra. Pravdiv˘ pfiíbûh skuteãného pod-
vodníka. T. Hanks a L. DiCaprio v re-
Ïii S. Spielberga.
6. 3. ve 20 hod. a 7. - 12. 3. v 17.30
hod. • MùSTEâKO - âR, hofiká tra-
gikomedie, premiéra. …aneb Sláva ví-
tûzÛm, ãest poraÏen˘m. Uvedení filmu
6. 3. za úãasti reÏiséra filmu Jana
Krause. Hrají: O. Bracuzsk˘, R. Novák,
M. Uãík, N. Lich˘, P. Kfiiváãek.
6. 3. v 17.30 hod. a 7. - 12. 3. ve 20
hod. • KRUH - USA, thriller, titulky,
premiéra. NeÏ zemfie‰, uvidí‰... ReÏie:
G. Verbinski. Hrají: N. Wattsová,
M. Henderson, D. Dorfman, B. Cox.
13. - 16. 3. v 17.30 hod. a 13. - 18. 3.
ve 20 hodin • KLUCI TO TAKY
CHTùJ... A PO¤ÁD - Nûmecko, ko-
medie, dabing, premiéra. Komedie
o tom, jak to vidí ten v kalhotách! Va-
riace úspû‰né komedie Holky to chtûj
taky. ReÏie a scénáfi: G. Henman. Hra-
jí: T. Schenke, A. Stein, D. Smart.
17. - 19. 3. v 17.30 hod. • MOJE
TLUSTÁ ¤ECKÁ SVATBA - USA, ro-
manická komedie, titulky, premiéra.
Do jeho Ïivota vstoupila láska... a ta-
ké její rodina... Komedie, která se sta-
la fenoménem. ReÏie: J. Zwick. Hrají:
J. Corbett, N. Vardalos, L. Kazan.
20. - 21. 3. v 15.30 hod. a 20. - 26. 3.
v 17.30 hod. • âERT VÍ PROâ - âR,
pohádka, premiéra. Do zemû se vkrá-
dá moc pekla, ale kdyÏ máte filipa...
Nová ãeská filmová v˘pravná pohádka
R. Vávry s I. JanÏurovou v jedné z hlav-
ních rolí. Hrají: T. Pauhofová, ·. Ku-
bi‰ta, I. JanÏurová, J. Somr, C. Kassai,
I. Shvedoff, J. Lábus, Z. Such˘.
20. - 25. 3. ve 20 hod. • KRYSA¤ -
âR, balada, premiéra. Pfiíbûh lásky,
hfiíchu a nadûje, zrozen˘ v ìábelském
tempu jediné noci. Nejrychleji nato-
ãen˘ film na svûtû, zapsan˘ v Guin-
nessovû knize rekordÛ. ReÏie a kame-
ra: F. A. Brabec. Hrají: P. Jákl, E. Geis-
lerová, R. Krajão.
27. 3. - 2. 4. v 17.30 hod. • KAME-
≈ÁK - âR, komedie. Bláznivá ãeská ko-
medie s lidov˘mi prvky a lidov˘m hu-
morem. ReÏie: Z. Tro‰ka. Hrají: V. Vy-
dra, J. Paulová, M. Va‰ut, L. Lipsk˘.
27. 3. - 1. 4. ve 20 hod. • 8 MILE -
USA, autobiografick˘ pfiíbûh, titulky,
premiéra. KaÏdá chvíle je dal‰í ‰ancí.
Hudební hvûzda Eminem aÏ s pfiekva-
pivou bravurou ztûlesnil hlavního hr-
dinu Jimmiho, bojujícího o vítûzství
v rapové soutûÏi. ReÏie: C. Hanson.
Dále hrají: K. Basingerová, B. Murp-
hyová, M. Phifer.

5. 3. ve 20 hod. • FALE·NÉ VZTA-
HY - Itálie/Francie, milostné drama,
titulky, premiéra. Po stopách tajného
Ïivota. ReÏie: F. Özpetek. Hrají:
M. Buy, S. Accorsi, S. Yilmaz, A. Ren-
zi, G. Garko, E. Blanc, R. De Cicco,
L. Calvani, L. Valia.

12. 3. ve 20 hod. • IDIOTI - Dánsko,
titulky, premiéra, Projekt 100. Idiot-
sk˘ film o idiotech a pro idioty - vyso-
ce provokativní poãin reÏiséra Larse
von Triera. Hrají: B. Jorgensenová,
J. Albinus, A. L. Hassingová, T. Lyby,
N. L. Kaas, L. Mieritzová, H. Prip,
L. Mesonero.
19. 3. ve 20 hod. • AMARCORD -
Itálie, titulky, Projekt 100. Felliniho
autobiografick˘ film Amarcord se ode-
hrává v Rimini, reÏisérovû rodi‰ti, ve
30. letech. Hrají: P. Maggi, A. Brancia,
M. No’Ciccio, I. Nando, O. Bruno,
Z. G. Carcano.
26. 3. ve 20 hod. • APOKALYPSA
REDUX - USA, titulky, premiéra, Pro-
jekt 100. Legendární a monumentál-
ní dílo, pokou‰ející se pojednat proti-
váleãné téma ve filosofické a symbo-
lické poloze. Nová verze byla dodateã-
nû dostfiihána reÏisérem F. F. Coppo-
lou a W. Murchem. Nová verze je
o 53 minut del‰í a obsahuje nûkolik
nov˘ch scén. Hrají: M. Brando, R. Du-
vall, M. Sheen, F. Forrest, D. Hopper,
H. Ford.
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V bfieznu zde bude vystavovat Josef Toman, kter˘ Ïije a tvofií v Olomouci.
Tam také na Palackého univerzitû externû studoval v˘tvarnou v˘chovu u prof.
Aljo Berana a Aloise Kuãery. Od roku 1989 je ãlenem v˘tvarné skupiny „Olo-
mouãtí“ pfii DA Olomouc. Rád maluje portréty, záti‰í a krajiny, ke kter˘m si
vytváfií osobní vztah. Umûlecké vyjádfiení je jeho potfiebou. Z tvorby proÏívá
radost a okouzlení, proto jsou jeho obrazy divákovi srozumitelné a blízké. Jo-
sef Toman vystavoval v mnoha galeriích po celé Moravû.

17. bfiezna - 19. dubna
Tradiãní jarní v˘stava
Také letos si mÛÏete v Domeãku prohlédnout více
neÏ 12 druhÛ kraslic, velikonoãní dekorace z pfiírod-
ních pletiv, vystfiihovánky, originální pfiání. Novin-
kou budou vkusné vazby ze su‰en˘ch rostlin, napfií-
klad obilí, rÛÏí...

Nová kolekce barevn˘ch ubrusÛ a originálního prostírání bude doplnûna
praktick˘mi barevn˘mi ko‰íky nebo vplétanou keramikou. Po náv‰tûvû na‰í
jarní v˘stavy vás velikonoãní pfiípravy jistû nezaskoãí.

2. 3. v 15 hod. • KNIHA DÎUNGLÍ 2
- USA, rodinn˘/animovan˘, dabing,
premiéra. Mauglího nové dobrodruÏ-
ství plné napûtí, hudby a zábavy pro
celou rodinu.
9. 3. v 15 hodin • KUTILOVÉ PAT
& MAT (âSR). Oblíbené postaviãky
dvou ne‰ikÛ, ktefií popletou i nemoÏ-
né - tentokrát na filmovém plátnû.
16. 3. v 15 hod. • DOBA LEDOVÁ -
USA, animovan˘, dabing. Pfii‰li. Roze-
hfiáli. Zvítûzili. Bavte se, pfiichází „Do-
ba ledová“. ReÏie: Ch. Wedge.
22. - 23. 3. v 15 hod. • âERT VÍ
PROâ - âR, pohádka, premiéra. Do
zemû se vkrádá moc pekla, ale kdyÏ
máte filipa... Nová ãeská v˘pravná po-
hádka Romana Vávry s Ivou JanÏuro-
vou v jedné z hlavních rolí.
30. 3. v 15 hod. • název filmu nebyl
do uzávûrky znám

Designer a architekt
Bofiek ·ípek

pfiijede do Pfierova 23. bfiezna na za-
hájení své v˘stavy. VernisáÏ se bude ko-
nat jiÏ tradiãnû v Hotelu Jana 23. bfiez-
na v 15 hodin, následnû ve dnech od
24. bfiezna do 4. dubna mÛÏete kolekci
jeho návrhÛ a sklenûn˘ch objektÛ vidût
v galerii Atrax. Tuto známou osobnost
není tfieba více pfiedstavovat. Bofiek ·í-
pek se proslavil sv˘mi návrhy a reali-
zacemi po celé Evropû, v Japonsku
i v Americe. V posledních 10 letech tvo-
fií také v âesku. Velkou mûrou se podílel na interiéru praÏského Hradu.

Srdeãnû vás zveme 23. bfiezna do hotelu Jana na vernisáÏ a besedu s tímto
zajímav˘m umûlcem.

Jasínkova 2 (za Priorem),
tel. 581 209 170

ãtvrtek 13. bfiezna • Beseda s L. Vlãkovou o evropském rokoku se koná
v 16.30 hodin v Korvínském domû na Horním námûstí.

Klub pfiátel v˘tvarného umûní

Galerie Centrum, Kratochvílova 22, tel. 581 216 111


