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Sociální automobil najde ‰iroké vyuÏití

„Novou polyfunkãní zástavbou

s umístûním reprezentativního síd-

la místní samosprávy se tak zpût-

nû naplní i dávn˘ historick˘ zámûr

- v˘stavba radnice na „Dolním ná-

mûstí“ - dne‰ním námûstí T. G. Ma-

saryka. Toto námûstí nepatfií na

rozdíl od Horního námûstí mezi

svého druhu ostfie sledované ob-

jekty památkového zájmu. O jeho

historické hodnotû v‰ak nelze po-

chybovat. MÛÏeme ji mimo jiné vi-

dût v pfiirozenû svaÏitém terénu b˘-

valého podhradí, v pravidelném

gotickém zaloÏení z druhé polovi-

ny 13. století, v otevfiení pro pohled

na barokní prÛãelí pÛvodnû gotic-

kého farního kostela sv. Vavfiince

s kaplí Panny Marie Bolestné a ve

v˘‰kovû vyrovnané zástavbû v˘-

chodní fronty s tfiípodlaÏními ob-

jekty. Novou mû‰Èanskou domi-

nantou námûstí se stala na pfie-

lomu 19. a 20. století mohutná bu-

dova Mûstského domu, zámûrnû

pfiedurãující dal‰í architektonick˘

v˘voj celého námûstí a pfiilehl˘ch

ulic Kratochvílovy a Bratrské, pfie-

dev‰ím novû stanovenou v˘‰kou

zástavby, enormní hmotností a re-

prezentativním v˘razem,“ vrátil se
ve struãnosti do historie Vladimír
Petro‰.

„Na architekturu Mûstského do-

mu v dal‰ím v˘voji námûstí v me-

ziváleãném období minulého stole-

tí reagovaly obû protûj‰í budovy

dne‰ní âeské po‰ty a Komerãní

banky bez snahy prosadit zde no-

vou architektonickou dominantu.

Vhodnû tak dotvofiily prostor, kte-

r˘ vznikl roz‰ífiením Kratochvílovy

ulice pfied severním prÛãelím kos-

tela sv. Vavfiince. Naproti tomu ne-

sourodû aÏ konfrontaãnû pÛsobí na

severní stranû námûstí v ‰edesá-

t˘ch letech 20. století postavená

administrativní budova b˘valého

Okresního stavebního podniku

(dnes budova EMOS), která vÛbec

nepfiihlédla k architektonick˘m

a urbanistick˘m hodnotám ná-

mûstí. Naprostá neúspû‰nost zvlád-

nutí této stavby spoãívá pfiedev‰ím

v její pfiedimenzovanosti, bez v˘ra-

zové a funkãní návaznosti vÛãi ná-

mûstí, zvlá‰tû se stranou západní.

Asanace pÛvodní restaurace U hro-

cha uÏ jen dokonala zkázu celé se-

verní strany námûstí,“ poukázal
Vladimír Petro‰ na problémy, které
s sebou pfiinesl tento necitliv˘ sta-
vební zásah.

„Na rozdíl od pÛvodního zámûru

na v˘stavbu pfieváÏnû administra-

tivního objektu pro vedení mûsta

a odbory Mûstského úfiadu nov˘ zá-

mûr pfiedpokládá realizaci objektu

s mnoha funkcemi. Poãítá se s no-

v˘mi prostory nejen pro zamûst-

nance radnice, ale i pro umístûní

informaãního centra, galerie, ka-

várny, cukrárny a nájemních pro-

dejních ploch. Atraktivním mûsto-

tvorn˘m prvkem a zajímav˘mi

a pro vefiejnost pfiístupn˘mi by

mûly b˘t vnitroblokové prostory.
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Námûstí T. G. Masaryka si pfies v‰echny novodobé nepfiíli‰
vhodné urbanistické a architektonické zásahy dodnes ucho-
valo základní hodnotu aktivního centra mûsta. Vedení mûsta
na jednání zastupitelstva v únoru leto‰ního roku schválilo zá-
mûr regenerovat a revitalizovat jeho západní ãást.

Tento model se bude v budoucnu
vyuÏíván k poskytování sociálních
sluÏeb star˘m a zdravotnû postiÏe-
n˘m obãanÛm mûsta. Automobil
byl pofiízen z finanãních pfiíspûvkÛ
firem uveden˘ch na kapotû vozidla
(jejich loga najdete na str. 13).

„Slavnostnímu pfiedání pfiedchá-

zelo uzavfiení smlouvy o nájmu to-

hoto dopravního prostfiedku mezi

âeskomoravskou reklamní agentu-

rou KOMPAKT a pfiíspûvkovou or-

ganizací mûsta - Sociálními sluÏ-

bami mûsta Pfierova. Smlouva byla

uzavfiena na dobu urãitou - ‰esti

let. Nájemné za uÏívání sociálního

V polovinû bfiezna pfiedal v hotelu Jana jednatel spoleãnosti KOMPAKT
spol. s r.o., Dr. Miroslav Káninsk˘ fieditelce Sociálních sluÏeb mûsta Pfiero-
va PhDr. Martû Vani‰ové klíã od automobilu Ford Transit.

Mûsto bude pokraãovat v rekonstrukci
námûstí T. G. Masaryka
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automobilu je sjednáno symbo-

lickou ãástkou jedna koruna,“ se-
známila nás s podmínkami pfievze-
tí automobilu do uÏívání SluÏbami
mûsta Pfierova jejich fieditelka Mar-
ta Vani‰ová.

„Zmínûn˘ automobil je ‰esti-

místn˘ s moÏností pfiepravy obãa-

nÛ se zdravotním postiÏením - vo-

zíãkáfiÛ. V zadní ãásti vozidla jsou

zabudovány pro tyto úãely bezpeã-

nostní úchyty. Nástup do vozidla je

umoÏnûn prostfiednictvím nájez-

dov˘ch lyÏin,“ blíÏe popsala jeho
pfiednosti M. Vani‰ová.

„Sociální automobil se stane v˘-

znamn˘m pomocníkem v na‰í kaÏ-

dodenní práci. Bude slouÏit jako

dopravní prostfiedek tûÏce zdravot-

nû postiÏen˘m obãanÛm k náv‰tû-

vám odborného lékafie pfii vy‰etfiení

mimo Pfierov, k odvozu do lázeÀ-

ského zafiízení, na rekondiãní nebo

rehabilitaãní pobyt. RovnûÏ najde

vyuÏití pfii dopravû na pracovní

porady, ‰kolení nebo akce repre-

zentující mûsto. Uplatní se i pfii

pfiepravû star˘ch obãanÛ, kter˘m

poskytujeme rÛzné druhy sociální

péãe nebo sluÏeb, napfiíklad do

Stfiedisek osobní hygieny, ale také

na velmi oblíbené a Ïádané spole-

ãenské a kulturní akce, které

v rámci aktivizaãních programÛ

pro seniory zabezpeãujeme. Obãa-

nÛm s omezenou moÏností pohybu

nebo tûm, ktefií jsou odkázáni na

pouÏívání podpÛrn˘ch pomÛcek,

odpadne tak velká starost s dopra-

vou,“ vyjmenovala alespoÀ nûkteré
z moÏností vyuÏití automobilu
M. Vani‰ová a dodala, Ïe pfiedbûÏnû
se jednalo o spolupráci pfii vyuÏití
dopravních sluÏeb i se stfiediskem
pro poradenství a sociální rehabili-
taci zdravotnû postiÏen˘ch, se Sjed-
nocenou organizací nevidom˘ch
a slabozrak˘ch. Zájem o jeho uÏívá-
ní projevilo i vedení Ústavu sociální
péãe - Denního pobytu pro mentál-
nû postiÏené dûti a mládeÏ.

„Vlastnímu uÏívání bude pfied-

cházet sjednání pfiesn˘ch pravidel

a podmínek provozu automobilu.

Pfiedpokládáme, Ïe teprve vlastní

provoz a ãas ukáÏou, kde vyuÏití

vozidla bude nezastupitelné. Na

nás zÛstane zareagovat a rychle se

pfiizpÛsobit. Ráda bych podûkova-

la v‰em, ktefií se na pofiízení soci-

álního automobilu finanãnû podí-

leli. Jejich dobr˘ skutek budeme

mít vlastnû dennû na oãích, proto-

Ïe sponzorské firmy mají moÏnost

se ‰est let prezentovat prostfiednic-

tvím nosiãÛ reklam umístûn˘ch na

tomto automobilu,“ upozornila na
oboustrann˘ uÏitek zainteresova-
n˘ch stran fieditelka Sociálních slu-
Ïeb mûsta Pfierova.

Eva ·afránkováHlavním urbanistick˘m zámûrem

je ponechání architektonicky zají-

mavého nároÏního objektu z osm-

desát˘ch let 19. století - b˘valé Vo-

jenské správy a systémem pasáÏí

a átrií novostavby propojit pû‰í pro-

voz z námûstí a okolních ulic s klid-

n˘m pobytem uvnitfi bloku. Novû

navrhovaná parkovû upravená ze-

leÀ ve vnitrobloku spoleãnû s mûst-

sk˘m mobiliáfiem by mûla „prorÛs-

tat“ do námûstí. Námûstí by tímto

získalo tolik potfiebn˘ prvek dyna-

mického pohybu a ruchu mûst-

ského Ïivota. Zámûr pro úspû‰nou

revitalizaci v‰ak pfiedpokládá ra-

zantní asanace doÏil˘ch objektÛ ve

vnitroblokovém prostoru,“ zdÛraz-
nil mûstsk˘ architekt.

„V souãasné dobû se dokonãuje

urbanisticko-architektonická stu-

die, která bude projednána s ve-

dením mûsta, odbory Mûstského

úfiadu, orgány státní správy a s ob-

ãanskou vefiejností. Poté budou po

vyhodnocení pfiipomínek následo-

vat je‰tû v tomto roce jednotlivé

stupnû projektov˘ch dokumentací

tak, aby realizace celého zámûru

po vydání stavebního povolení by-

la zahájena v roce 2004. Stavební

náklady se poãítají okolo 100 mili-

onÛ korun. Projektové práce zaji‰-

Èuje na základû usnesení Rady

mûsta Pfierova architektonick˘ ate-

liér CAD PROJEKT PLUS s.r.o. se

sídlem v Prostûjovû ve spolupráci

s pfierovskou projekãní firmou

ENERGOPROJEKTA P¤EROV s.r.o.,“

doplnil informace Ing. Pavel Gala,
vedoucí odboru rozvoje.

Eva ·afránková

Sociální automobil najde ‰iroké vyuÏití

Architektonická studie - pohled z námûstí (nahofie) a pohled do atria
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• Obfiady vítání dûtí, pfii kter˘ch jsou novorozenci pfiijati mezi obãa-
ny mûsta zápisem do pamûtní knihy.

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

• Setkání 75let˘ch obãanÛ s pfiedstaviteli mûsta Pfierova. V leto‰ním
roce se jiÏ jubilanti nemusí pfiihlásit, ale dostanou pozvánku po‰tou.

Komise pro obãanské záleÏitosti Rady mûsta Pfierova nabízí

BliÏ‰í informace o v‰ech uveden˘ch obfiadech Vám poskytne Ivana Vese-
lá na tel. 581 268 215 (ústfiedna 581 268 111) nebo písemnû na adre-
se: Mûstsk˘ úfiad Pfierov, odbor informací a styku s vefiejností, Bratrská
34, 750 11 Pfierov 2.

16. dubna v 16.30 hodin
Taneãní ‰kola Tazzi pfii Z· B. Nûmcové Pfierov
Dûtsk˘ folklorní soubor Hanáãek Z· Tovaãov

17. dubna v 16.30 hodin
Vítání jara… vystupuje M· a Z· Matefiídou‰ka
Pfierov-Pfiedmostí

18. dubna v 16.30 hodin
Dûtsk˘ folklorní soubor Hanácké prosének Prosenice
SoutûÏe s Jitkou Kleinovou

19. dubna v 10.30 hodin
Folklorní soubor Haná Pfierov
Cimbálová muzika Primá‰

20. dubna v 10.30 hodin
Jarní koncert dechové hudby
Moravská veselka Su‰ice

Mûsto bude pokraãovat v rekonstrukci
námûstí T. G. Masaryka

Ve dnech 16. - 21. dubna
se tradiãnû uskuteãní

na námûstí T. G. Masaryka
velikonoãní jarmark.

Náv‰tûvníci se mohou
tû‰it na pestr˘

kulturní program,
kter˘ bude pfiipraven v rámci

oslav velikonoãních svátkÛ.
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Mûsto Pfierov zve na

zasedání
Zastupitelstva mûsta Pfierova,

které se bude konat
ve ãtvrtek 24. dubna 2003 v 15 hodin

ve velkém sále Mûstského domu v Pfierovû

Pozvánka

- poskytnutí dotace ve v˘‰i 400.000 Kã pro Armádu spásy, se sídlem Pfierov,
Dr. Skaláka 9,

- poskytnutí dotace ve v˘‰i 500.000 Kã pro Oblastní charitu Pfierov, se sídlem
Pfierov, ul. 9. kvûtna ã. 82,

- poskytnutí dotace ve v˘‰i 600.000 Kã pro âesk˘ ãerven˘ kfiíÏ - oblastní spo-
lek, se sídlem Pfierov, U Beãvy ã. 1, 

- poskytnutí dotace ve v˘‰i 400.000 Kã pro Kappa Help - obãanské sdruÏení,
se sídlem Pfierov, nám. Pfierovského povstání 1, 

- poskytnutí dotace ve v˘‰i 100.000 Kã pro SdruÏení „Most k Ïivotu“, se síd-
lem Pfierov, Boh. Nûmce 4, 

- poskytnutí dotace ve v˘‰i 2,000.000 Kã pro Nemocnici s poliklinikou v Pfie-
rovû, pfiíspûvkovou organizaci, se sídlem Pfierov, Dvofiákova 75, na pofiíze-
ní zdravotnické techniky v rámci rekonstrukce a modernizace Interny,

- poskytnutí dotace ve v˘‰i 200.000 Kã pro Centrum v˘chovy a vzdûlávání
mentálnû postiÏen˘ch, se sídlem Pfierov, Kosmákova 46, na ãinnost a zaji‰-
tûní provozu,

❖ schválilo úhradu rozdílu trÏeb SluÏeb mûsta Pfierova za uÏívání ledové plo-
chy pro Hockey club Minor 2000 Pfierov na rok 2003:
mládeÏ 1.400 Kã/hod. pfii limitu 200 hodin/1 mûsíc
juniofii 1.400 Kã/hod. pfii limitu 30 hodin/1 mûsíc
muÏi 1.400 Kã/hod. pfii limitu 30 hodin/1 mûsíc

tj. 3,094.000 Kã
a úhradu rozdílu trÏeb SluÏeb mûsta Pfierova za uÏívání ledové plochy pro
âesk˘ svaz metané, Okresní v˘bor Pfierov na rok 2003:
1.400 Kã/hod. pfii limitu 30 hodin/1 rok tj. 42.000 Kã

❖ schválilo návrh obãana mûsta Pfierova Vladimíra Puchalského zru‰it o‰atné
a ãástku za o‰atné zaãlenit v rámci rozpoãtu do Grantového programu,

❖ schválilo a vyhlásilo Grantov˘ program na rok 2003 a následovné rozdûlení
finanãních prostfiedkÛ Grantového programu na rok 2003 do oblasti:
- sport a voln˘ ãas................ ve v˘‰i 2,750.000 Kã
- kultura .............................. ve v˘‰i 1,000.000 Kã
- sociální sluÏby .................. ve v˘‰i 400.000 Kã
- zdravotnictví .................... ve v˘‰i 300.000 Kã
- rezerva .............................. ve v˘‰i 3,010.000 Kã 

❖ schválilo zástupce do spoleãnosti Kabelová televize Pfierov a.s. paní Mgr. Ele-
nu Grambliãkovou za odstoupeného zástupce Mûsta Pfierova v této spoleã-
nosti MVDr. Jifiího Pavelku.

dne 21. února 2003
Rada mûsta Pfierova po projednání

❖ odvolala z funkce stráÏníka povûfieného fiízením mûstské policie fieditele Mûst-
ské policie Pfierov JUDr. ZdeÀka Tilla s úãinností ke dni 28. 2. 2003 na jeho
vlastní Ïádost a povûfiila stráÏníka Mûstské policie Pfierov JUDr. Jana Pospí‰i-
la komplexním zaji‰tûním ãinnosti mûstské policie s úãinností od 1. 3. 2003
do doby jmenování fieditele Mûstské policie Pfierov,

❖ uloÏila tajemníkovi Mûstského úfiadu Pfierov Ing. Jifiímu Bakalíkovi vyhlásit
v˘bûrové fiízení na místo stráÏníka povûfieného fiízením Mûstské policie Pfie-
rov a jeho realizaci ukonãit k 10. 4. 2003,

❖ schválila zahraniãní sluÏební cestu pracovnice Odboru ‰kolství, mládeÏe a tû-
lov˘chovy Ivany Hájkové ve dnech 23. 2. - 26. 2. 2003 do Slovenské republi-
ky, Závadka nad Hronom, okres Brezno, na Mezinárodní pracovní konferen-
ci o integraci zdravotnû postiÏen˘ch dûtí M· a Z·, sluÏební cesty se zúãast-
ní i dvû pracovnice Z· a M· Pod skalkou v Pfierovû p. Va‰inová a Or‰ulíková
a fieditel Z· a M· Kfienovice p. Slanina,

❖ rozhodla na návrh vedoucího úfiadu (tajemník MûÚ), Ïe Ïádn˘ z uchazeãÛ,
ktefií splnili podmínky vyhlá‰ené pro v˘bûrové fiízení na místo vedoucího od-
boru - Kanceláfie tajemníka MûÚ, nebude do funkce jmenován. UloÏila ta-
jemníkovi MûÚ vyhlásit nové v˘bûrové fiízení do 14 dnÛ.

dne 19. února 2003
Zastupitelstvo mûsta Pfierova po projednání

❖ schválilo Komplexní souãinnostní program prevence kriminality pro rok 2003
vãetnû dílãích projektÛ prevence kriminality,

❖ schválilo zafiazení akce „Regenerace a revitalizace západní ãásti námûstí
T. G. Masaryka“ do investiãních akcí na rok 2003-2004,

❖ schválilo obecnû závaznou vyhlá‰ku „Podmínky k zabezpeãení poÏární ochra-
ny pfii akcích, kter˘ch se zúãastní vût‰í poãet osob“,

❖ schválilo pro zastupování Mûsta Pfierova na valn˘ch hromadách ve spoleã-
nostech, v nichÏ je mûsto jedním z akcionáfiÛ, spoleãníkÛ, starostu Jindfiicha
Valoucha a v pfiípadû jeho nepfiítomnosti prvního místostarostu Mgr. ZdeÀ-
ka Boháãe, a to po dobu celého jejich volebního období 2002-2006, v nûmÏ
budou vykonávat uvedené funkce,

❖ schválilo zámûr Mûsta Pfierova na pfievod 12 bytov˘ch jednotek v objektu byd-
lení ã.p. 2565, 480 - Pfierov I-Mûsto, Klivarova 8, 10, do vlastnictví nájemcÛ,
kdy zájem nájemcÛ o pfievod bytov˘ch jednotek v domû dosahuje 100 %,

❖ schválilo zámûr pfiijetí úvûru do v˘‰e 80 mil. Kã se splatností do 10 let na fi-
nancování investiãních akcí a povûfiilo Radu mûsta Pfierova vyhlá‰ením ob-
chodní vefiejné soutûÏe na poskytovatele investiãního úvûru mûstu Pfierov do
v˘‰e 80 mil. Kã se splatností do 10 let,

❖ schválilo pro zabezpeãení voleb pfiedsedÛ a ãlenÛ v˘borÛ Zastupitelstva mûs-
ta volební komisi ve sloÏení - pfiedseda volební komise: Ing. M. Kuãera; ãle-
nové: L. Tomaníková, Mgr. P. Vychodil, Ing. M. Valenãíková, Mgr. ·. Kráko-
rová-PajÛrková,

❖ schválilo dotování stravování dûtí a ÏákÛ pfied‰kolních zafiízení, ‰kol a ‰kol-
sk˘ch zafiízení bez ohledu na jejich zfiizovatele, které je pfiedmûtem hlavní ãin-
nosti ‰kolních jídelen zfiízen˘ch mûstem a pfiíspûvkov˘ch organizací zfiízen˘ch
mûstem, jejichÏ souãástí je ‰kolní jídelna, a to v ãásti vûcné reÏie kalkulace ce-
ny stravování ve v˘‰i odpisÛ z movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví
ãi správû uveden˘ch ‰kolních jídelen a pfiíspûvkov˘ch organizací mûsta,

❖ schválilo rozpoãet mûsta Pfierova na rok 2003:
pfiíjmy celkem ........................................................................ 887,991.000 Kã
z toho financování .................................................................... 2,600.000 Kã
v˘daje celkem ........................................................................ 887,991.000 Kã
z toho financování .................................................................. 19,960.000 Kã

❖ schválilo návrh rozpoãtového v˘hledu do roku 2005,
❖ schválilo priority a podpory v oblasti kultury, sportu a osvûtov˘ch akcí na r. 2003,
❖ schválilo pro rok 2003:

- poskytnutí dotace ve v˘‰i 1,300.000 Kã pro Basketsport Pfierov na provoz
a sportovní ãinnost,

- poskytnutí dotace ve v˘‰i 1,000.000 Kã pro Hockey club Minor 2000 Pfierov
na provoz a sportovní ãinnost,

- poskytnutí dotace ve v˘‰i 500.000 Kã pro Fotbalov˘ klub mládeÏe Pfierov na
provoz a sportovní ãinnost,

- poskytnutí dotace ve v˘‰i 500.000 Kã pro Pfierovsk˘ volejbalov˘ klub na pro-
voz a sportovní ãinnost,

- poskytnutí dotace ve v˘‰i 100.000 Kã pro TJ Spartak Pfierov na provoz ku-
Ïelny v Pfierovû, Kopaniny 4 a lodûnice v Pfierovû, Bezruãova 4, 

- poskytnutí dotace ve v˘‰i 330.000 Kã pro TJ Spartak Pfierov na vybudování
nov˘ch povrchÛ, odvodÀovacího systému a vyvrtání nové studny, v‰e v are-
álu nohejbalov˘ch kurtÛ v Pfierovû, Kopaniny, 

- poskytnutí dotace ve v˘‰i 400.000 Kã pro Tûlov˘chovnou jednotu Pozemní
stavby Pfierov-Pfiedmostí na provoz sportovní haly v Pfierovû-Pfiedmostí,
Hranická 157, 

- poskytnutí dotace ve v˘‰i 400.000 Kã pro Sportovní klub Pfierov na provoz
sportovní haly v Pfierovû, Petfiivalského 3, 

- poskytnutí dotace ve v˘‰i 100.000 Kã pro Tûlocviãnou jednotu Sokol Pfie-
rov na provoz sokolovny v Pfierovû, Brabansko 2, 

- poskytnutí dotace ve v˘‰i 700.000 Kã pro Tûlocviãnou jednotu Sokol Pfie-
rov na opravu fasády sokolovny v Pfierovû, Brabansko 2, 

- poskytnutí dotace ve v˘‰i 150.000 Kã pro Sportovní klub Îeravice na pro-
voz sportovní haly v Pfierovû-Îeravicích,

- poskytnutí dotace ve v˘‰i 400.000 Kã pro Tenisov˘ klub Precolor Pfierov na
provoz a sportovní ãinnost,

- poskytnutí dotace ve v˘‰i 20.000 Kã pro Cyklistick˘ oddíl MIKO CYCLES
Pfierov na organizaci silniãního cyklomaratonu „Mamut tour 2003“, pofiá-
daného pod zá‰titou starosty mûsta Pfierova,

- poskytnutí dotace ve v˘‰i 250.000 Kã pro Tenisov˘ klub Precolor Pfierov na
kulturnû-sportovní akci Zlat˘ kanár, 

- poskytnutí dotace ve v˘‰i 250.000 Kã pro Nadaãní fond GENÁâEK, 

V˘bûr z usnesení Zastupitelstva a Rady mûsta Pfierova

pokraãování na stranû 4
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V˘bûr z usnesení Zastupitelstva a Rady mûsta Pfierova
dokonãení ze strany 3

dne 6. bfiezna 2003
Rada mûsta Pfierova po projednání

❖ vzala na vûdomí harmonogram postupu realizace jednotliv˘ch bodÛ Progra-
mového prohlá‰ení Rady mûsta Pfierova rozpracovan˘ dle pfiíslu‰n˘ch odbo-
rÛ Mûstského úfiadu Pfierov,

❖ podala návrh Zastupitelstvu mûsta Pfierova schválit uzavfiení smlouvy o po-
skytnutí dotace Nemocnici s poliklinikou v Pfierovû ve v˘‰i 250.000 Kã na za-
ji‰tûní provozu jedné sociální sestry,

❖ povûfiila fieditele Technick˘ch sluÏeb mûsta Pfierova komplexním zaji‰tûním
jmenovité akce „Pofiízení kompaktoru COM 3010 - speciální hutnící mecha-
nizmus pro provoz skládky TKO Îeravice II“ v celkovém objemu 7,000.000 Kã,

❖ schválila udûlení Ceny mûsta Pfierova - medaile J. A. Komenského profesoru
Dr. Hiroshi Matsuokaovi (Univerzita Hitotsubashi Tokio),

❖ schválila pouÏití znaku mûsta Pfierova:
- na junácké vlajce pro JUNÁK - svaz skautÛ a skautek âR, „stfiedisko

prof. Skoumala“ Pfierov, 
- na sociálním automobilu Sociálních sluÏeb mûsta Pfierova, které pfiedá

Kompakt spol. s r.o. âeskomoravská reklamní agentura,
- na hudebním CD „Umûlci mostÛm“, které pfiipravuje k vydání Nadaãní fond

Genáãek, Olomouc,
- na v‰ech akcích pofiádan˘ch v roce 2003 Nadaãním fondem Genáãek, Olo-

mouc,
- na mapû Pfierovsko, kterou pfiipravuje k vydání Agentura Krátk˘ Producti-

on Hranice,
❖ vzala na vûdomí informaci o závûrech jednání konaného dne 18. 2. 2003 ve

vûci plánované rekonstrukce koryta toku Strhanec, uloÏila vedoucímu Od-
boru zemûdûlství písemnû informovat Radu mûsta o povinnostech a závaz-
cích mûsta, správce toku a ostatních dotãen˘ch subjektÛ, vypl˘vajících z vod-

ního zákona ve vztahu k toku Strhanec a vodním dílÛm na nûm, vãetnû pro-
tipovodÀov˘ch opatfiení a uloÏila tajemníkovi MûÚ koordinovat postup zain-
teresovan˘ch odborÛ pfii dal‰ích jednáních mûsta s Povodím Moravy s.p., pro-
jednat návrh na financování v˘‰e uvedené akce v investiãní komisi Rady mûsta
a o v˘sledku radu informovat,

❖ doporuãila Zastupitelstvu mûsta Pfierova zafiadit „Dopravní úpravy v ul. Ko-
paniny a ul. Za Ml˘nem“ do investiãních akcí na rok 2004,

❖ odvolala ãlena a pfiedsedu Komise pro hospodafiení s obecními byty pana Pav-
la Ko‰utka a jmenovala ãlenem a pfiedsedou Komise pro hospodafiení s obec-
ními byty JUDr. Petra Dutka.

dne 12. bfiezna 2003
Zastupitelstvo mûsta Pfierova po projednání

❖ vzalo na vûdomí rezignaci Pavla Ko‰utka na jeho mandát ãlena Zastupitel-
stva mûsta Pfierova a jeho odstoupení ze v‰ech volen˘ch funkcí,

❖ vzalo na vûdomí sloÏení slibu ãlena Zastupitelstva mûsta Pfierova Davida
Hendrycha,

❖ zvolilo vefiejn˘m hlasováním MUDr. Vladimíra Vosmanského ãlenem Rady
mûsta Pfierova,

❖ odvolalo na vlastní Ïádost Pavla Ko‰utka z funkce ãlena kontrolního v˘boru,
❖ zvolilo vefiejn˘m hlasováním Ing. Janu Kopeãnou ãlenkou kontrolního v˘-

boru,
❖ schválilo zafiazení „Dopravní úpravy v ul. Kopaniny a ul. Za Ml˘nem“ do in-

vestiãních akcí na rok 2004,
❖ schválilo uzavfiení Dohody o spoleãné strategii mûst a obcí s nakládáním s ak-

ciemi spoleãnosti Vodovody a kanalizace Pfierov, a.s., se sídlem Pfierov I - Mûs-
to, s mûsty a obcemi, které jsou akcionáfii této spoleãnosti, na dobu urãitou
do 31. 12. 2013.

„Do ODS jsem vstoupil uÏ v roce

2000 a aktivnû se vûnuji komunál-

ní politice tfietím rokem. Od loÀ-

ského jara pracuji jako manaÏer

ODS,“ krátce rekapituloval svou
„politickou praxi“ nov˘ zastupitel.

„Zejména práci v zastupitelstvu

vidím jako první krok k uskuteã-

Àování sv˘ch plánÛ a pfiedstav. To,

Ïe jsem nejmlad‰í zastupitel mûs-

ta, je potfieba brát nikoli jako kom-

plex ãi nûjaké omezení. Naopak,

své mládí hodnotím jako devizu,

díky které se mohu podílet na roz-

hodnutích mûsta pohledem mladé-

ho, Ïádnou stranickou minulostí

nezatíÏeného politika,“ pfiiblíÏil
nám David Hendrych, v ãem spat-
fiuje svÛj hlavní pfiínos na pozici za-
stupitele mûsta.

„Jak jsem nedávno uvedl v jed-

nom rozhovoru, jsem v zastupitel-

stvu nováãkem. Jako v˘hodu vidím

to, Ïe jsou mi blízké problémy

m˘ch vrstevníkÛ. Vzhledem ke své-

mu jednoznaãnû pravicovû orien-

tovanému politickému pfiesvûdãe-

ní bych se rád zamûfiil na fie‰ení

jejich „startu“. Mám na mysli pfie-

dev‰ím oblast jejich budoucího

profesního uplatnûní zejména ve

sféfie podnikatelské, a to ihned po

ukonãení studia. Napfiíklad stálo

by za zváÏení nechat se inspirovat

modelem tzv. podnikatelského in-

kubátoru, kter˘ pomáhal zaãínají-

cím podnikatelÛm v Irsku. Dále

existují rÛzné fondy, aÈ uÏ z Ev-

ropské unie ãi krajské fondy, jako

napfiíklad Operaãní program Olo-

mouckého kraje realizovan˘ for-

mou grantového systému, o které

by se mûlo mûsto zajímat a v ma-

ximální mífie vyuÏívat jejich dota-

cí,“ naznaãil David Hendrych ob-
last, ve které by se chtûl realizovat.

„Sám na sobû jsem si napfiíklad

ovûfiil, jak je tûÏké zaãít podnikat ãi

vÛbec získat práci bez dostateãné

praxe. Nejvût‰í zadostiuãinûní bych

pociÈoval, kdybych mohl pfiispût

k vytvofiení pfiízniv˘ch podmínek

pro Ïivot mlad˘ch lidí v na‰em

mûstû, jakési fiktivní startovací ãá-

ry do Ïivota,“ blíÏe vysvûtlil, proã
právû v fie‰ení této problematiky vi-
dí prioritu ve své práci zastupitele. 

Na otázku, jaké jsou jeho ambice

na poli komunální politiky Hend-
rych dodává: „Ke sv˘m politick˘m

cílÛm bych se nyní v tûchto za-

ãátcích nerad vyjadfioval. Pokusím

se, aby má práce byla dostateã-

n˘m hnacím motorem k jejich na-

plnûní.“

·af

Nov˘ pfierovsk˘ zastupitel se pfiedstavuje
21. února rezignoval Pavel Ko‰utek, pfierovsk˘ radní a za-

stupitel (ODS), na ve‰keré své funkce na radnici. Na postu
zastupitele ho vystfiídal David Hendrych (ODS). Nov˘ za-
stupitel se pfies své mládí (v ãervnu oslaví 22. narozeniny)
necítí b˘t politick˘m nováãkem. 

foto Zdenûk MoÏí‰
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Pfiedsedkynû: Mgr. ·árka Krákorová-PajÛrková (âSSD)
âlenové: Jifií Pavlát (Pfierovská koalice), Mgr. Miroslav Kopeãn˘ (KSâM),
David Hendrych (MS ODS 1), Ing. Miroslav Sámel (NEZ), Bc. Jan Ku‰nír
(âSSD)

Komise pro obãanské záleÏitosti
Komise organizuje obfiady vítání dûtí, zlat˘ch i diamantov˘ch svateb a set-

kání 75let˘ch obãanÛ s pfiedstaviteli mûsta Pfierova. ZároveÀ ãlenové a spo-
lupracovníci komise opût od 1. 1. 2003 nav‰tûvují obãany Pfierova a míst-
ních ãástí u pfiíleÏitosti jejich narozenin. Jedná se o jubilanty, ktefií oslaví
80, 85, 90 a více let.
Pfiedsedkynû: Ludmila Tomaníková (KSâM)
âlenové: Mgr. Zdenka Sekerová, Bohumila ·tûpánková, Ing. Stanislava
LuÏná (NEZ), Jarmila Martincová (âSSD), Lenka ·pinarová (MS ODS),
Pavla Boháãová, Simona Frantová, Josef Lejsek, Karel Skfieãek, Jarmila Je-
hláfiová

Komise sociální pomoci
Komise úzce spolupracuje s odborem sociálních sluÏeb a zdravotnictví.

Podává Radû mûsta Pfierova ke schválení návrhy pofiadníkÛ do domÛ zvlá‰t-
ního urãení - domÛ s peãovatelskou sluÏbou, rovnûÏ do Domova - penzio-
nu pro dÛchodce a navrhuje uzavírání nájemních smluv k bytÛm zvlá‰tní-
ho urãení - bezbariérovû upraven˘ch bytÛ pro obãany zdravotnû tûÏce
postiÏené. Dále podává Grantovému v˘boru návrhy, kter˘m nestátním sub-
jektÛm Ïádajícím o finanãní dotaci od mûsta poskytnout dotaci a v jaké v˘-
‰i. Sleduje úroveÀ poskytování sociálních sluÏeb na území mûsta. Pravi-
delnû si zve jako hosty místostarostu Mgr. ZdeÀka Boháãe, vedoucí Odboru
sociálních sluÏeb a zdravotnictví Evu Divinovou a fieditelku Sociálních slu-
Ïeb mûsta Pfierova PhDr. Martu Vani‰ovou.
Pfiedsedkynû: Irena Hanzlová (KSâM)
âlenové: Alena Stárková (Pfierovská koalice), Miroslava Ptáãková (KDU-
-âSL), Ing. Marta Valenãíková (KDU-âSL), Dana Dejlová, Dagmar Mucho-
vá (MS ODS 1), Stanislav Îalud (MS ODS), Hana Ry‰ánková (NEZ), Lud-
mila âernocká (âSSD), Jarmila Martincová (âSSD), Jaromír Girga

Komise hospodáfiského a územního rozvoje
TûÏi‰tû práce komise bude spoãívat v prosazování zámûrÛ dal‰ího rozvo-

je a fungování mûsta v duchu Programového prohlá‰ení Rady mûsta Pfie-
rova v oblastech hospodáfiského a územního rozvoje mûsta, dopravy a Ïi-
votního prostfiedí. V doporuãeních komise chceme, aby byly obsaÏeny
i my‰lenky ‰ir‰í odborné a laické vefiejnosti, kterou tímto vyz˘váme ke spo-
lupráci. Abychom mohli naplÀovat tento zámûr, chceme komunikovat s ve-
fiejností o plánech a práci komise na stránkách Pfierovsk˘ch listÛ.

Pfiedseda: Ing. Jifií Bílek (MS ODS 1)
âlenové: Marta Jandová (Pfierovská koalice), Ing. Vojtûch Hlavaãka (KDU-
-âSL), Rostislav Mádr (KDU-âSL), Ing. Petr Ho‰Èálek (KSâM), Dagmar
Pfiecechtûlová (MS ODS 1), JUDr. Milo‰ âepka (NEZ), Ing. Petr Tolar (NEZ),
Ing. Franti‰ek Hudeãek (âSSD), Radovan Ra‰Èák (âSSD), Ing. Ladislav
Trnkal

Komise Rady mûsta
Komise jako své iniciativní a poradní orgány dle paragrafu 122 zákona

ã. 128/2000 Sb. o obcích zfiizuje Rada mûsta. Svá stanoviska pfiedkláda-
jí komise Radû mûsta.

Komise volného ãasu, sportu a kultury
Náplní komise volného ãasu, sportu a kultury je hodnotit moÏnosti vyu-

Ïití volného ãasu obãanÛ Pfierova, zejména dûtí a mládeÏe, a podávat Radû
mûsta Pfierova návrhy na roz‰ífiení a zkvalitnûní podmínek v této oblasti.
Pfiedseda: Ing. Jaroslav Skopal (Pfierovská koalice)
âlenové: Mgr. Marie Vefimifiovská (Pfierovská koalice), Oldfiich Smékal
(KDU-âSL), Pavel Poljansk˘ (KSâM), Zdenûk Hilbert (MS ODS 1), Mgr. Jo-
sef Kulí‰ek (MS ODS 1), Josef Málek (NEZ), Alexandr Kuba (NEZ), MUDr.
Ale‰ Kuãa (âSSD), âestmír Hlavinka (âSSD), Pavel Mirga

Komise pro kulturní památky
Tato komise vûnuje pozornost kulturním památkám na území mûsta.

Sleduje pfiedev‰ím stavební ãinnost v mûstské památkové zónû a v ochran-
ném pásmu MPZ a stav nemovit˘ch kulturních památek na území mûsta.
UpozorÀuje na historicky cenné objekty a v rámci Programu podpory ob-
novy exteriéru objektÛ postaven˘ch na území mûsta Pfierova byl komisi svû-
fien úkol stanovit v˘‰i pfiíspûvku.
Pfiedseda: PhDr. Jifií Lapáãek (KDU-âSL)
âlenové: Mgr. Ale‰ Drechsler (Pfierovská koalice), Franti‰ek Pfiesliãka
(KDU-âSL), Bfietislav Passinger (KSâM), Ing. Jana Kopeãná (MS ODS 1),
Ing. Tomá‰ Beránek (MS ODS ), MUDr. Alena Horná (NEZ), Petr Mandr-
holc (NEZ), Miroslav Herzig (âSSD), Mgr. ·árka Krákorová-PajÛrková
(âSSD), PhDr. Karel Îurek

Komise pro vefiejn˘ pofiádek a bezpeãnost
Komise si klade za cíl fie‰ením problematick˘ch témat v oblastech po-

fiádku i bezpeãnosti pfiispívat ke zlep‰ení celkové situace ve mûstû. ZároveÀ
se bude snaÏit o aktivnûj‰í pfiístup vefiejnosti v oblasti pfiedcházení neÏá-
doucím jevÛm.
Pfiedseda: Stanislav âtvrtlík (MS ODS 1)
âlenové: Mgr. Jan Polansk˘ (Pfierovská koalice), Franti‰ek Mirga, Franti-
‰ek Pfiesliãka (KDU-âSL), Jifií Bucher (KSâM), Franti‰ek Slezák (KSâM),
Vincent Holub, Jaroslav âermák (MS ODS 1), David Hendrych (MS ODS 1),
JUDr. Zdenûk Till (NEZ), Drahomír Barto‰ík (âSSD)

Komise pro návrhy odmûn
Komise podává návrhy pfiíslu‰n˘m orgánÛm mûsta na stanovení odmûn

neuvolnûn˘m ãlenÛm zastupitelstva, dále návrhy penûÏit˘ch plnûní ãlenÛm
komisí, obãanÛm a spolupracovníkÛm mûsta, ktefií nejsou ãleny zastupi-
telstva a návrhy na stanovení platÛ a mimofiádn˘ch odmûn vedoucím za-
mûstnancÛm právnick˘ch osob, zfiízen˘ch mûstem.
Pfiedseda: JUDr. Otakar ·i‰ka (KDU-âSL)
âlenové: MUDr. Michal Chromec (Pfierovská koalice), Monika Holeãková
(NEZ), Mgr. Elena Grambliãková (MS ODS 1), Ing. Jifií Lajtoch (âSSD)

Komise ceny mûsta
Komise shromaÏìuje, posuzuje a doporuãuje Radû mûsta návrhy na oce-

nûní obãanÛ, ktefií se v˘znamnou mûrou zaslouÏili o dobré jméno Pfierova.
Jedná se obãany z oblasti vûdecké ãinnosti, sportu, kultury, historie, peda-
gogiky apod.
Pfiedseda: Jindfiich Valouch (âSSD)
âlenové: JUDr. Otakar ·i‰ka (KDU-âSL), PhDr. Jifií Lapáãek (KDU-âSL),
Jan Sekera (NEZ), Miroslav Herzig (âSSD), JUDr. Otto Schmidt

Redakãní rada Pfierovsk˘ch listÛ
âlenové komise projednávají náplÀ pfiipravovaného ãísla s dÛrazem na

aktuální informace o zámûrech mûsta a na pfiiblíÏení kulturního dûní. Rov-
nûÏ sledují i technické zabezpeãení vydávání ãasopisu.

Komise Rady mûsta a v˘bory Zastupitelstva mûsta
Pro období let 2003-2006 Rada mûsta Pfierova schválila

personální obsazení ‰estnácti komisí a Zastupitelstvo mûs-
ta zvolilo ãleny sv˘ch tfií v˘borÛ. V následujícím pfiehledu
uvádíme struãn˘ popis ãinnosti komisí a v˘borÛ, doplnûn˘
o seznam jejich ãlenÛ.

pokraãování na stranû 6

Ze setkání 75let˘ch obãanÛ mûsta foto Jan âep
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Komise pro v˘chovu a vzdûlávání
Komise bude projednávat záleÏitosti spojené se ‰kolstvím a vzdûláváním

obecnû. Její ãlenové se budou zab˘vat problematikou spojenou s ãinností
a provozem základních a matefisk˘ch ‰kol, ‰kolních jídelen i mûstské kni-
hovny. RovnûÏ se budou snaÏit osobnû se seznámit se ‰kolsk˘mi zafiízení-
mi, zejména fiízen˘mi mûstem, a vyslechnout názory jejich fieditelÛ.

Pfiedseda: Mgr. Pavel Vychodil (NEZ)
âlenové: MUDr. Andrea Dutková (Pfierovská koalice), PhDr. Ivana Novotná
(Pfierovská koalice), Mgr. Miroslav Kopeãn˘ (KSâM), Ing. Milena Koláfiová
(MS ODS 1), Mgr. Michal Dömisch (NEZ), Radovan Ra‰Èák (âSSD), Milan
Klempár, Mgr. Lenka Tomeãková, Ing. Eduard Klobouãek

Komise prevence kriminality
Komise prevence kriminality je garantem spolupráce orgánÛ státní sprá-

vy, samosprávy, policie a nevládních (neziskov˘ch) organizací v oblasti pro-
blematiky sociální, situaãní a protidrogové prevence, vãetnû pomoci obû-
tem trestn˘ch ãinÛ a informování vefiejnosti o moÏnostech ochrany pfied
trestnou ãinností.

Její ãlenové se podílejí na vytváfiení a realizaci projektÛ zamûfien˘ch na
prevenci sociálnû-patologick˘ch jevÛ a omezení trestné ãinnosti ve mûstû
Pfierovû. V komisi zasedají zástupci orgánÛ a organizací KKC Kappa-Help,
Armády spásy, Oblastní charity, Okresní pedagogicko-psychologické po-
radny, Psycho-sociálního centra, Policie âR a Mûstské policie v Pfierovû.
Pfiedseda: Pavel Rákos
âlenové: JUDr. Zdenûk Till (NEZ), Mgr. Jan Polansk˘ (Pfierovská koalice),
JUDr. Jifií Zlámal, Mgr. Marie Plánková, MUDr. Juraj Rektor, Jana Coufalo-
vá, Ing. Marta Valenãíková (KDU-âSL), Jifií Bucher (KSâM), JUDr. Jitka Stu-
dená (NEZ), Mgr. Zdenûk Boháã

Komise investiãní
Investiãní komise doporuãuje Radû mûsta v˘bûr poÏadavkÛ na investiã-

ní akce a sleduje dále jejich fie‰ení. Tato komise nerozhoduje o pfiidûlování
zakázek. Práce investiãní komise je nároãná z hlediska fie‰ení technick˘ch
problémÛ, a proto má ve svém stfiedu zástupce rÛzn˘ch oborÛ. Na svá ãastá
jednání si zve pracovníky úfiadu k hlub‰ímu seznámení s jednotliv˘mi ak-
cemi, aby mohla kvalifikovanû plnit svou roli.
Pfiedseda: Václav Zatloukal (âSSD)
âlenové: Ing. Dan Hos (Pfierovská koalice), Tomá‰ ëurìa (KDU-âSL),
RSDr. Josef Nekl (KSâM), Libor Kanis (MS ODS 1), Milan Sivera (MS
ODS 1), JUDr. Zdenûk Horák (NEZ), Ing. Jifií Lajtoch (âSSD)

Komise pro projednávání zámûrÛ
v majetkoprávních záleÏitostech

Náplní komise je projednávání zámûrÛ v majetkoprávních záleÏitostech,
rozhodování o jejich pfiijetí a následné doporuãení mûstské radû. Zámûrem
se rozumûjí ve‰keré dispozice s movit˘m a nemovit˘m majetkem mûsta
v rÛzn˘ch formách, tj. jako úplatn˘ ãi bezúplatn˘ pfievod do i z majetku
mûsta, nájem nemovit˘ch vûcí (to jsou napfi. nebytové prostory urãené
k podnikání, zahrady, ovocné sady, louky, orná pÛda), dále zfiizování vûc-
n˘ch bfiemen na majetku mûsta i na majetku tfietích osob ve prospûch mûs-
ta, v˘pÛjãky. Dále komise vyhodnocuje kandidáty a rozhoduje o jejich do-
poruãení v pfiípadû vyhlá‰ení v˘bûrového fiízení na jak˘koli majetek mûsta.

Materiály do komise jsou pfiedkládány pracovníky odboru majetku a rov-
nûÏ jsou zde návrhy dle vlastního zájmu mûsta, které se úãastní projedná-
vání v komisi s hlasem poradním. TaktéÏ s hlasem poradním je pfiítomen
zástupce odboru rozvoje.
Pfiedsedkynû: Yvona Pfiikrylová (MS ODS 1)
âlenové: Ing. Josef Konupãík (Pfierovská koalice), Ing. Jifií Bakalík (KDU-
-âSL), Petr Laga (KSâM), Daniel Dostal (MS ODS 1), Monika Holeãková (NEZ),
Drahomír ·igut (NEZ), Václav Zatloukal (âSSD), Ing. Jifií Lajtoch (âSSD)

Komise zdravotnická
Komise se zab˘vá fie‰ením problematiky v oblasti privátního i státního

zdravotnictví na území mûsta Pfierova. Úzce spolupracuje s komisí sociál-
ní, zvlá‰tû v oblasti péãe o seniory a v rámci preventivních a osvûtov˘ch ak-
cí i s hygienickou sluÏbou.
Pfiedsedkynû: MUDr. Eva ·enk˘fiová (KDU-âSL)

âlenové: MUDr. Lubomír Skopal (Pfierovská koalice), MUDr. Jaroslav Zedek
(Pfierovská koalice), Irena Hanzlová (KSâM), MUDr. Vladimír Vosmansk˘
(MS ODS 1), MUDr. Tomá‰ Havlík (MS ODS 1), Mgr. Barbara Koláãková
(MS ODS 1), JUDr. Zdenûk Horák (NEZ), MUDr. Vít Stokláska (NEZ), MUDr.
Ale‰ Kuãa (âSSD), RNDr. Petr Hobza

Komise pro hospodafiení s obecními byty
Komise pro hospodafiení s obecními byty je iniciativním a poradním or-

gánem Rady mûsta v této oblasti. Zab˘vá se pfiedev‰ím pfiípravou, uzavírá-
ním nov˘ch nájemních smluv k uvolnûn˘m bytÛm ve vlastnictví Mûsta Pfie-
rova, fie‰í problematiku bytov˘ch náhrad, Ïádosti obãanÛ o fie‰ení bytové
situace, vyjadfiuje se ke v‰em otázkám bytové politiky ve mûstû. Zasedá pra-
videlnû jedenkrát mûsíãnû a pfiipravuje obsáhl˘ materiál k bytové proble-
matice pro zasedání Rady mûsta.
Pfiedseda: JUDr. Petr Dutko (Pfierovská koalice)
âlenové: Irena Hanzlová (KSâM), Franti‰ek Porã (KSâM), Alena ·i‰ková
(Pfierovská koalice), Jaroslava Ludvová (KDU-âSL), Mgr. Barbara Koláãko-
vá (MS ODS 1), Ing. Jifií ·indler (NEZ), Dana Doby‰ková (âSSD), Ladislav
Fuksa (âSSD), Franti‰ek Gábor, Rudolf Koky

Komise Ïivotního prostfiedí a zemûdûlství
Tato komise je novû ustanovená. Komise, která by se zab˘vala proble-

matikou Ïivotního prostfiedí ve mûstû Pfierovû v minulém volebním obdo-
bí zfiízena nebyla. Komise bude plnit funkci poradní zejména v oblasti
ochrany a péãe o Ïivotní prostfiedí a zemûdûlství, tvorby krajiny, ochrany
a tvorby vefiejné zelenû atd., dle platn˘ch vyhlá‰ek a strategie smûfiování
k udrÏitelnému rozvoji.
Pfiedseda: Milo‰ Navrátil (Pfierovská koalice)
âlenové: Ing. Oto Chromãík (âSSD), Jifií ·afránek (âSSD), Ing. Franti‰ek
Kopeãn˘ (ODS), Ing. Zdenûk Pavlík (ODS), Pavel Reich (PK a Strana zele-
n˘ch), Ing. Vladimír Dömisch (hnutí Nezávislí), Ing. Ferdinand JeÏík (KDU-
-âSL), Ing. Ivo Kestl (Strana zelen˘ch), Miroslav Smolka, Miroslav Roz-
ko‰n˘ (âSSD)

V˘bory Zastupitelstva mûsta
Jedná se o iniciativní a kontrolní orgány dle § 117 zákona 128/2000 Sb.

o obcích. Svá stanoviska pfiedkládají v˘bory Zastupitelstvu mûsta.

Finanãní v˘bor
Tomuto v˘boru pfiíslu‰í provádûní kontrol hospodafiení s majetkem a fi-

nanãními prostfiedky obce, a to z hlediska dodrÏování právních pfiedpisÛ pfii
hospodafiení s majetkem obce i z hlediska hospodárnosti a úãelnosti vy-
uÏívání majetku.
Pfiedseda: Ing. Otakar Smejkal
âlenové: Ing. Jan Frídl, Ing. Antonín Kocfelda, Ing. NadûÏda Jaãková,
Mgr. Petr Karola, Ing. Rudolf Janda, Ing. Miroslava Mohylová, Ing. Eli‰ka
Pospi‰ilíková, Josef Zdráhala, Mgr. Ivo Kohl, Bc. Josef Koláãek

Kontrolní v˘bor
Úkolem v˘boru je kontrola v‰ech ãinností provádûn˘ch v rámci obce.

Kontroly se provádûjí jednak dle schváleného plánu, kter˘ si tvofií v˘bor, ale
také na základû úkolÛ operativnû uloÏen˘ch Zastupitelstvem mûsta.
Pfiedseda: Ing. Petr Ho‰Èálek
âlenové: Ludmila âernocká, Marie Ku‰nírová, Ing. Václav Mrázek, Milo‰
Navrátil, Ing. Josef Konupãík, Ing. Ferdinand JeÏík, Dagmar Pfiecechtûlo-
vá, Monika Holeãková, Mgr. Miroslav Cholasta, Ing. Jana Kopeãná

Grantov˘ v˘bor
Úkolem v˘boru je posouzení a pfiedloÏení návrhu na pfierozdûlení fi-

nanãních prostfiedkÛ, které byly schváleny v rámci grantového programu
na sport, voln˘ ãas, sociální oblast.
Pfiedseda: Daniel Dostal
âlenové: MUDr. Ale‰ Kuãa, âestmír Hlavinka, Petr Laga, Irena Hanzlová,
Ing. Franti‰ek Kopeãn˘, MUDr. Michal Chromec, Marta Jandová, MUDr. Eva
·enk˘fiová, Zdenûk Vosáhlo, David Hendrych

Komise Rady mûsta a v˘bory Zastupitelstva mûsta
pokraãování ze strany 5



DUBEN 2003 STRANA 7

n˘ch dotazníkÛ. Mezi úãastníky

ankety se potvrdil trend velké pfie-

vahy starousedlíkÛ s témûfi 83 %

nad obãany bydlícími v Pfierovû

krat‰í dobu (více neÏ 11 %) a ostat-

ními, ktefií Ïijí mimo Pfierov nebo

délku pobytu neuvedli,“ sdûlil dal-
‰í v˘sledky pfiedbûÏného vyhodno-
cení Franti‰ek Zlámal.

„Pracující a zamûstnanci s 36 %

nakonec mezi úãastníky ankety

pfieváÏili nad dÛchodci se 32 %.

Následují uãni a studenti s 19 %

a podnikatelé s 5,5 %. Ostatní od-

povûdi nedosahují ani ke 4 % z cel-

kového poãtu úãastníkÛ. Co se t˘-

ãe vûkového sloÏení úãastníkÛ nad

15 let, celkem jsme spokojeni s roz-

loÏením respondentÛ do jednotli-

v˘ch vûkov˘ch kategorií,“ Franti-
‰ek Zlámal sdûlil dal‰í ãísla pfied-
bûÏného vyhodnocení, která odrá-
Ïejí mimo jiné vûkovou skladbu
respondentÛ (viz tabulka ã. 1).

„V oblasti vzdûlání má maturitu

na stfiední nebo uãÀovské ‰kole

nejvíce úãastníkÛ ankety, a to 46 %

Jaké jsou pfiedbûÏné v˘sledky ankety o Pfierovu

NáplÀ programu je postavena pfie-
dev‰ím na v˘chovû proÏitkovou for-
mou. Navazuje na kaÏdodenní práci
sociálních pracovníkÛ v rodinách i na
oddûlení sociální prevence, kde déle
neÏ jeden rok funguje ‰kolní klub.
Aktivity jsou zamûfieny na mezilidské
vztahy a komunikaci, efektivní vyu-
Ïívání volného ãasu, na poznávání
kulturních památek a pfiírody. O tom,
jaké akce pfiipravili pracovníci z od-
dûlení sociální prevence jsme si po-
vídali s Martinou Jufienovou.

„Pro rok 2003 jsme pfiipravili cel-

kem deset akcí, z toho tfii v˘chovnû

rekreaãní tábory. Chtûli bychom,

stejnû jako v minul˘ch letech, uspo-

fiádat poznávací v˘lety, napfiíklad

plánujeme cestu do Námû‰tû na Ha-

né, Westernového mûsteãka, Buch-

lova, Buchlovic i krajského mûsta

Olomouce. které prohlubují znalos-

ti dûtí, roz‰ifiují jejich obzor. Chce-

me pokraãovat ve sportovních ak-

tivitách, pfiedev‰ím v náv‰tûvách

plaveckého bazénu,“ nastínila ve
struãnosti plán ãinností pro leto‰ní
rok M. Jufienová.

„První v˘chovnû rekreaãní tábor

se uskuteãnil v období jarních prázd-

nin v pfiekrásném prostfiedí Nízk˘ch

JeseníkÛ v rekreaãním stfiedisku Ho-

lubice v Mokfiinkách u Opavy. ProÏi-

li jsme pût dní v prostfiedí, které je jiÏ

mnoha dûtem známé. Ubytování

a strava byla podle oãekávání bez

problémÛ. Majitel se o nás staral ja-

ko o vlastní rodinu. Poãasí bylo nád-

herné, a tak sluníãko v‰em pfiidávalo

na dobré náladû. I ve vzpomínkách

nás tû‰í smích dûtí pfii koulování,

stavûní snûhuláka, sjíÏdûní kopce na

lopatách,“ s uspokojením hodnotí tá-
bor M. Jufienová.

„Pro dûti jsme pfiipravili program

na téma první pomoc. Mûly moÏ-

nost teoreticky, ale i prakticky se se-

známit s pravidly první pomoci.

Formou her jsme roz‰ifiovali v‰e-

obecné znalosti dûtí,“ zdÛraznila ne-
jen relaxaãní pfiínos tábora Martina
Jufienová, která si ale nejvíce „pova-
Ïuje“ dobré nálady dûtí, která spon-
tánnû vedla dokonce i ke sloÏení
hymny tábora.

·af

Dûti si uÏily voln˘ch dní v zimní pfiírodû

ilustraãní foto

z tûch, ktefií odpovûdûli na tuto

otázku. Úãastníci s niÏ‰ím i vy‰‰ím

vzdûláním se zúãastnili pfiibliÏnû

stejn˘m pomûrem, to je kolem

27 %. Pomûr úãasti mezi muÏi

a Ïenami je vzácnû vyrovnán a roz-

díl mezi nimi je niÏ‰í neÏ 1 % ve

prospûch muÏÛ,“ komentoval dal‰í
v˘sledky, které mÛÏete prostudovat
v tabulce ã. 2.

„Vyhodnocení ankety za uÏití

ukazatelÛ popisné statistiky a in-

terpretaci získan˘ch dat provedou

sociologové z Pedagogické fakulty

Univerzity Palackého v Olomouci.

Pfiedpokládáme, Ïe obecné závûry -

absolutní a relativní ãetnosti, bez

anal˘zy odpovûdí podle demogra-

fick˘ch údajÛ, to znamená místa,

pohlaví, vûku, vzdûlání a zamûstná-

ní, budeme mít k dispozici koncem

dubna nebo v kvûtnu. Tehdy vás po-

zveme k první besedû nad v˘sledky

a zaãneme je také uvefiejÀovat

v Pfierovsk˘ch listech,“ informoval
nás Franti‰ek Zlámal o dal‰ím prÛ-
bûhu vyhodnocování ankety. 

·af

Tabulka ã. 1

věk respondentů účast v anketě počet obyvatel
počet % celkem

15 let a méně 17 0,2 7749
16-25 let 368 5,4 6858
26-35 let 230 3,0 7630
36-45 let 248 3,8 6548
46-55 let 249 3,4 7309
56-65 let 347 5,8 5987
66-75 let 248 6,5 3804
76 let a více 68 3,1 2187
celkem 1775 3,7 48072

Tabulka ã. 2

pohlaví respondentů účast v anketě počet obyvatel
počet % celkem

muž 888 3,8 23270
žena 875 3,5 24802
celkem 1763 3,7 48072

(Pozn. red.: Rozbor úãasti podle místa pobytu uvedeme v pfií‰tím ãísle Pfie-
rovsk˘ch listÛ)

I v dubnovém ãísle Pfierovsk˘ch listÛ bychom rádi ãtenáfie
informovali o pfiedbûÏn˘ch v˘sledcích ankety o na‰em mûs-
tû. Jak nám sdûlil Ing. Franti‰ek Zlámal z odboru rozvoje, za-
tím v tomto stadiu byly v˘sledky jednoduchou ãárkovací me-
todou vyhodnoceny podle ãetnosti odpovûdí, délky a místa
pobytu v Pfierovû, zamûstnání, vûku, vzdûlání a pohlaví úãast-
níkÛ ankety. Zpracováno bylo 1.775 odevzdan˘ch vyplnûn˘ch
dotazníkÛ z více neÏ 42.000 distribuovan˘ch kusÛ.

Oddûlení sociální prevence Odboru sociálních sluÏeb
a zdravotnictví Mûstského úfiadu Pfierov v roce 2003 bude
nadále pokraãovat v zapoãatém programu primárnû preven-
tivních akcí pro dûti ze sociokulturnû znev˘hodnûného soci-
álního prostfiedí, kter˘ byl zapoãat v mûsíci ãervnu 2001.

„Do závûreãn˘ch pfiedbûÏn˘ch v˘-

sledkÛ byla zapoãtena také velká

skupina odpovûdí, které nebyly vy-

hodnoceny v prÛbûÏn˘ch v˘sledcích

publikovan˘ch dfiíve. Jsou to odpo-

vûdi z elektronického dotazníku

umístûného na webov˘ch stránkách

http://mesto.prerov.cz, kde bude an-

keta aktivní aÏ do okamÏiku pfiedá-

ní posledních odpovûdí ke zpracová-

ní do Olomouce. Poãet prozatím 133

odpovûdí touto elektronickou cestou

nás mile pfiekvapil a svûdãí o stále

vût‰ím vyuÏívání internetu na‰imi

obãany,“ s potû‰ením konstatoval
Franti‰ek Zlámal.

„Celková úãast v anketû ãiní pod-

le pfiedbûÏn˘ch v˘sledkÛ 3,7 %

obyvatel mûsta Pfierova, coÏ posta-

ãuje k tomu, aby byly v˘sledky an-

kety uznány jako prÛkazné a re-

prezentující názory obãanÛ mûsta.

Pokud bychom brali jako cílovou

skupinu obãany star‰í 15ti let, pro-

cento úãasti vzroste aÏ na 4,4 %.

Musím ale dodat, Ïe i v kategorii

15 let a ménû máme 17 vyplnû-
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Narodil se 19. 12. 1908 v Adamovû
u Blanska. Svá dûtská a studentská lé-
ta proÏil v Pfierovû. Pocházel z dûl-
nické rodiny. Jeho otec Emanuel Za-
hradníãek, nar. 23. 9. 1877 v âekyni,
ãlen sociálnû demokratické strany,
byl strojníkem, matka Aloisie, roz.
Dvofiáková, se nar. 21. 6. 1882 v Brnû.
Emanuel mûl mlad‰ího bratra Adolfa
a sestru Marii. Rodina se pfiihlásila do
Pfierova dne 13. 10. 1917, do svazku
mûsta byla pfiijata 11. 9. 1929 a byd-
lela na námûstí Svobody ã. 13.

Eman, jak ho oslovovali spoluÏáci,
studoval na pfierovském gymnáziu,
kde byl hodnocen jako nadan˘ stu-
dent, kter˘ se zajímal pfiírodu, as-
tronomii, miloval hudbu, hrál na
housle. Vynikal v pfiedmûtech spole-
ãenskovûdních, byl ale také jedním
z nejlep‰ích studentÛ v matematice.
Na studia si vydûlával kondicemi. So-
ciální pÛvod pfiedurãil jeho vztah
k chud˘m studentÛm a dûlnické tfií-
dû. JiÏ bûhem studií byl znám sv˘mi
pokrokov˘mi názory, zajímal se o po-
litické dûní u nás i ve svûtû, patfiil
k pfiíznivcÛm Sovûtského svazu. Sou-
kromû se uãil ruskému jazyku. Od ro-
ku 1925 aktivnû pracoval v mládeÏi
sociálnû demokratické strany. Vliv na
jeho my‰lenkov˘ v˘voj mûlo právû
pfierovské gymnázium, na kterém
strávil osm let. ZaloÏeno bylo roku
1870 jako tfietí nejstar‰í ãeské gym-
názium (po Brnû a Olomouci) a nikdy
nepodlehlo germanizaci. Zásluhou je-
ho zakladatele a prvního fieditele Ja-
kuba ·kody bylo na tehdej‰í dobu v˘-
raznû pokrokov˘m ústavem. Na

gymnáziu na‰el Emanuel Zahradní-
ãek mezi studenty mnoho pfiátel, kte-
fií mu byli blízcí povahovû i my‰len-
kovû. Po sloÏení zkou‰ky dospûlosti
pfie‰el v roce 1929 na praÏskou KU,
kde pokraãoval ve studiu na pfiírodo-
vûdecké a filozofické fakultû.

V Praze nejen svûdomitû studoval,
ale aktivnû se zapojil do studentské-
ho Ïivota. Byl funkcionáfiem samo-
správy na kolejích, pracoval ve fa-
kultním spolku a v mládeÏi sociálnû
demokratické strany. Absolvoval stov-
ky schÛzí, studoval národohospodáfi-
skou i sociální literaturu. Stfiedem je-
ho zájmu se stala otázka pfiíãin
a prÛbûhu hospodáfiské krize vãetnû
jejího dÛsledku - nezamûstnanosti.
Zahradníãek patfiil k mladému levi-
covému smûru. âasto byl kritizován
za spolupráci s komunisty a v roce
1933 byl dokonce podán návrh na je-
ho vylouãení ze sociálnû demokratic-
ké strany. V dobû, kdy v Nûmecku zví-
tûzil nacismu, nebylo jiÏ moÏné
vylouãení schopného funkcionáfie jen
proto, Ïe jednal s komunisty o nut-
nosti spoleãné obrany proti fa‰ismu.
Stal se znám˘m funkcionáfiem, za-
stával funkci místopfiedsedy SdruÏe-
ní sociálnû demokratického student-
stva, byl pfiedsedou mezinárodního
v˘boru socialistického studentstva
a Klubu akademikÛ národní socialis-
tické strany. Souãasnû byl ãlenem pfií-
pravného v˘boru Jednoty nemajetné-
ho a pokrokového studentstva.

Dne 5. 4. 1933 se konala v Praze na
Slovanském ostrovû jedna ze schÛzí
ãesk˘ch fa‰istÛ. Spolu s dal‰ími stu-

denty chtûl na této akci Emanuel Za-
hradníãek osobní úãastí oponovat fa-
‰istické demagogii. Studenti byli fa-
‰isty fyzicky napadeni pendreky
a Ïidlemi. Zahradníãek byl tûÏce ra-
nûn a odvezen na praÏskou kliniku
MUDr. Jiráska. ProtoÏe se jeho zdra-
votní stav pfiechodnû zlep‰il, byl pro-
pu‰tûn a pfievezen k rodiãÛm do Pfie-
rova. Dne 12. 4. 1933 se zdravotní
problémy náhle zhor‰ily, a proto byl
pfiedán do péãe pfierovské nemocnice,

kde v‰ak po dvou dnech, dne 14. 4.
1933, ve vûku nedoÏit˘ch 25 let zem-
fiel. Lékafiská zpráva, podepsaná zá-
stupcem primáfie MUDr. Dlouh˘m
konstatovala: „…Byl udefien tup˘m

pfiedmûtem do temene hlavy, pfii-

ãemÏ mu byla proraÏena lebka

a zpÛsoben krevní v˘ron spánkov˘,

po nûmÏ následoval hnisav˘ zánût

mozkov˘ch blan. Kromû toho byl

zji‰tûn chronick˘ zánût levého stfied-

ního ucha. Zevní znaky poranûní by-

ly velmi nepatrné, ale rána musela

b˘t vedena pfiímo a s takovou prud-

kostí, Ïe prorazila lebku na 15 mm

hluboko. Zranûní toto bylo samo

o sobû smrtelné, smrt urychlily dfiíve

zmínûné komplikace…“ TûÏce zranû-
nému Zahradníãkovi nedokázal po-
moci ani slavn˘ chirurg prof. MUDr.
Julius Petfiivalsk˘.

Pohfieb Emanuela Zahradníãka,
konan˘ dne 16. 4. 1933 v Pfierovû, se
stal obrovskou protifa‰istickou mani-
festací mládeÏe, studentstva a v‰ech
pokrokov˘ch obãanÛ bez ohledu na
politické sm˘‰lení. Oficiální delegaci
vyslala strana komunistická, sociálnû
demokratická i národnû socialistická.
Byl uspofiádán velk˘ prÛvod mûstem,
kter˘ smûfioval ulicemi Havlíãkovou,
Komenského a ·ífiavou na mûstsk˘
hfibitov. U domu ã. 13 se na nám.
Svobody se zesnul˘m pfied jeho byd-
li‰tûm rozlouãily zástupy studentÛ
z Pfierova i Prahy, obãané mûsta. Za
zpûvu revoluãních písní do‰el prÛvod
více neÏ 3000 lidí pfied spolkov˘ dÛm,
kde byly prosloveny krátké projevy.
Zemfielému Emanu Zahradníãkovi
vûnoval básník Jaroslav Seifert báseÀ
„Smrt na jafie“, která byla publiková-
na v ãasopise sociálnûdemokratick˘ch
studentÛ Útok v kvûtnu 1933.

Zásluhou MûstNV Pfierov byla
v roce 1970 v rámci oslav 100. v˘-
roãí zaloÏení ãeského gymnázia od-
halena ve vestibulu budovy pamûtní
deska s textem:

V letech 1921-1929
zde studoval

Emanuel Zahradníãek
první obûÈ fa‰ismu v âSR

5. 4. 1933 byl smrtelnû zranûn
fa‰isty v Praze

a 12. 4. 1933 svému zranûní
podlehl.

Vûra Fi‰mistrová

(V pfiíspûvku pouÏity nûkteré údaje

od Fr. Sedláãka)

Dubnové kalendárium
připravuje Věra Fišmistrová, SOkA Přerov

4. 4. 1438 - před 565 lety se narodil v Tovačo-
vě Ctibor Tovačovský z Cimburka, morav-
ský zemský hejtman, autor „Knihy Tovačov-
ské“ a „Hádání pravdy a lži“, držitel panství
Přerova (1465-1470) a Tovačova. Zemřel 26. 6.
1494 v Olomouci.

9. 4. 1943 - před 60 lety zemřel v Přerově
Antonín Kuchynka, úředník, překladatel,
samorostlý básník smutku. Pro nemoc nedo-
končil studia na přerovském gymnáziu a pra-
coval jako cizojazyčný korespodent u přerov-
ských firem. Překládal z angličtiny a fran-
couzštiny, psal básně i prózu, fejetony zveřej-
ňoval v přerovských časopisech Obzor a Pl-
kačky. Některé básně zasílal do pražských a br-
něnských novin. Početnější část jeho básní
zůstala v rukopise, stejně jako četné povídky
(Černá várka pana mladého, Tři ševci v šalan-
dě a další). Narodil se 12. 6. 1869 v Přerově.

14. 4. 1933 - před 70 lety zemřel v Přerově
Emanuel Zahradníček, studentský funkci-
onář, první oběť fašismu u nás. Podlehl zraně-
ním, která utrpěl při manifestaci proti fašis-
tické demagogii v Praze. Jeho pohřeb dne
16. 4. 1933 v Přerově se stal manifestací pře-
rovské mládeže proti fašismu. Narodil se
18. 12. 1908 v Přerově.

17. 4. 1913 - před 90 lety
zemřel v Přerově Franti-
šek Oščádal, profesor dě-
jepisu a zeměpisu na pře-
rovském gymnáziu v letech
1871-1901, vlastivědný pra-
covník, bojovník proti ger-
manizaci, autor četných

historických studií, okresní školní inspektor
na obecných školách v letech 1882-1888. Za
zásluhy o město byl v roce 1901 jmenován

čestným občanem Přerova. Narodil se 4. květ-
na 1840 v Odrlicích u Litovle.
19. 4. 1878 - před 125 lety se narodil v Bystři-
ci pod Hostýnem Hubert Malina, učitel a od
roku 1931 ředitel chlapecké měšťanské školy
v Přerově, kulturní pracovník a výborný zpě-
vák-tenorista. Byl členem pěveckého spolku
Přerub a v letech 1903-1939 člen PSMU, kde
vykonával 13 let funkci předsedy (1923-1936),
napsal několik článků (K šedesátinám prof.
Z. Nejedlého), zpráv a referátů o vystoupeních
a činnosti PSMU. Zemřel 26. 2. 1949 v Bystřici
pod Hostýnem, kde je pochován.
23. 4. 1903 - před 100 lety se narodil v Kojetí-
ně Alois Formánek, dlouholetý pracovník
býv. ONV Přerov, který ve 20. letech 20. století
patřil k předním čs. sportovcům - po několik
let byl držitelem čs. rekordu v běhu na 100 m.
Zemřel 8. 8. 1982 v Přerově.

Emanuel Zahradníãek 1908-1933 Vzpomínka k 70. v˘roãí úmrtíOSOBNOST

Jednou z prvních obûtí fa‰ismu v b˘valé âSR se stal jiÏ
v roce 1933 pfierovsk˘ student Emanuel Zahradníãek. Jeho
tragické úmrtí se mûlo stát v˘strahou pfied nastupujícím na-
cismem v ãesk˘ch zemích.
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Za dávn˘ch ãasÛ, v té tûÏké dobû,
kdy na Moravu vpadli Uhfii a pleni-
li zem, projíÏdûl krajem kolem Pfie-
rova Petr z Radikov. PÛvodem byl
Polák a pfiidal se k tûm, kdo pomá-
hali bránit obyvatele Moravy pfied
loupeÏiv˘mi nájezdy.

Náhle v lese mezi stromy nûco
zahlédl. Podíval se lépe, a co vidí?
KÛÀ, na nûm jeden z nepfiátel,
u sedla bohatá kofiist. A vzadu na
koni kofiist nejcennûj‰í - krásná
moravská dívka, strachem ochro-
mená. Petr neváhal, sáhl po luku,
‰íp zasvi‰tûl a nepfiítel se skácel
z koÀského hfibetu. Také dívka
sklouzla na zem a polekan˘ kÛÀ
zmizel mezi stromy. Petr spûchal
k dívce a kdyÏ se pfiesvûdãil, Ïe kro-
mû úleku jí nic není, ptal se jí, kdo
je a kde je její domov.

„M˘m otcem je Odfiivous, pán
pfierovského hradu,“ odpovûdûla

dívka, „a aÏ mu fieknu, Ïe jsi mû za-
chránil, dozajista ti dá v‰e, oã po-
Ïádá‰.“ „A kdybych poÏádal o tebe?“
zeptal se Petr. Dívka se zap˘fiila,
stáhla z prstu svÛj zlat˘ prsten, roz-
lomila jej a jednu pÛlku podala Pet-
rovi. „Jako ty dvû poloviny prstenu
patfií k sobû, tak k sobû patfiíme
i my a já nebudu jiného neÏ tvoje,“
pronesla slav-
nostnû.

V tu chvíli
místo radosti
stiskla Petra
starost. Uvûdo-
mil si, Ïe je chud˘ a nemÛÏe své na-
stávající moc nabídnout. Tu si
vzpomnûl na uherského konû a na
kofiist, s kterou utekl. PoÏádal tedy
dívku, aby na nûho poãkala, a roz-
jel se konû hledat. Dívka ãekala
dlouho, a kdyÏ se zaãalo stmívat,
s úzkostí pfiemítala, co se mohlo

Petrovi pfiihodit a proã se pro ni ne-
vrací.

Toho dne projíÏdûl okolo Pfiero-
va je‰tû jeden mlad˘ bojovník. Byl
to BoÏeta, syn urozeného pana V‰e-
bora, a nemálo se podivil, kdyÏ ve
tmícím se lese nalezl krásnou dív-
ku, o níÏ vûdûl, Ïe je dcerou pfie-
rovského hradního pána. Neprodle-

nû ji odvezl do
Pfierova. Tam
mu její otec
v domnûní, Ïe
BoÏetovi vdû-
ãí za záchra-

nu své dcery, nabídl její ruku. Bo-
Ïeta bez váhání pfiijal. Marnû dívka
namítala, Ïe si ho nemÛÏe vzít, Ïe
je zaslíbena jinému.

Ve svatební den, kdy uÏ ji pfiivá-
dûli k Ïenichovi a ona se vzdávala
v‰í nadûje, dorazil na hrad jezdec se
dvûma koni. Dívka ho hned pozna-

la. „To je on, to je mÛj zachránce!“
vykfiikla a vyprávûla, co se tenkrát
doopravdy stalo. A kdyÏ se pak ona
i Petr prokázali pÛlkami zlatého
prstenu, v‰ichni uznali Petrovo
právo a BoÏeta sám vloÏil dívãinu
ruku do jeho.

Po svatbû Petr se svou krásnou
paní odjel do Polska a stal se zakla-
datelem rodu, kter˘ mûl v erbu pÛl
stfiely na polovinû prstenu.

Toto je bezpochyby nejznámûj‰í

a nejoblíbenûj‰í pfierovská povûst,

zpracovaná mnohokrát a v mnoha

verzích, dokonce i básníky ve ver-

‰ích. A i kdyÏ literární vûdci tvrdí,

Ïe je to ve skuteãnosti povûst pol-

ská, co na tom. Nikdo nemÛÏe po-

pfiít, Ïe v této povûsti, která má tak

krásn˘ pohádkov˘ motiv, se mluví

hlavnû o Pfierovu.

Karolin

Pfierovské povídání

O zlatém prstenu

U pfiíleÏitosti v˘roãí narození Jana
Amose Komenského, kter˘ v minu-
losti byl v kalendáfii oznaãen jako
Den uãitelÛ, se uskuteãnilo 25. bfiez-
na v Mervartovû a Bajákovû Pamûtní
síni pfierovského Ïerotínského zám-
ku setkání s osobností. Tentokráte
byl hostem v˘znamn˘ japonsk˘ uni-
verzitní profesor Hiroshi Matsuoka
z tokijské Univerzity Hitotsubashi.
Tento autor nejvíce uÏívané uãebni-
ce japon‰tiny (Japon‰tina pro kaÏdé-
ho) nejen v zemi vycházejícího slun-
ce, ale i v cizinû, se zab˘vá mimo jiné
i v˘ukou cizích jazykÛ na základû ja-
zykov˘ch uãebnic i pedagogického
díla Uãitele národÛ.

Jedna‰edesátilet˘ vysoko‰kolsk˘
uãitel, vedle kmenové tokijské uni-
verzity, vyuãoval japon‰tinu na ví-

Komise Ceny mûsta Pfierova, jako poradní orgán Rady mûsta, se
obrací na ‰irokou vefiejnost s v˘zvou na zasílání návrhÛ na oce-
nûní v˘znamn˘ch osobností Pfierova.

Jedná se o návrhy na ocenûní tûch osobností, které v rámci svého Ïivota
v˘znamnou mûrou pfiispûly k popularizaci a propagaci Pfierova. Oãekává-
me návrhy z oblasti vûdecké práce, kultury, sportu i dal‰ích ãinností, kte-
ré mají vztah k Pfierovu.

Va‰e návrhy budou ãleny komise zodpovûdnû a objektivnû posouzeny
a následnû pfiedloÏeny Radû mûsta ke schválení. Osobnostem, které schvá-
lí Rada mûsta, budou Ceny mûsta Pfierova - medaile J. A. Komenského slav-
nostnû pfiedány v fiíjnu leto‰ního roku. V˘jimeãnû v odÛvodnûn˘ch pfiípa-
dech mÛÏe b˘t cena pfiedána v jiném termínu.

Va‰e návrhy zasílejte na adresu: Mûstsk˘ úfiad Pfierov, odbor informací
a styku s vefiejností, Bratrská 34, 750 11 Pfierov.

deÀské univerzitû, ve Spojen˘ch stá-
tech americk˘ch - na Havajské uni-
verzitû, na ostrovû Sulawesi v Indo-
nésii a na ãínské Severov˘chodní
univerzitû pro uãitele.

Na základû stipendia Akademie vûd
âeské republiky pfiijel pan profesor
studovat ve dnech 12. aÏ 26. bfiezna
jazykové uãebnice i pfiíslu‰nou meto-
dickou literaturu oddûlení dûjin ‰kol-
ství Muzea Komenského v Pfierovû.

O dojmech ze svého pobytu a pfie-
dev‰ím zájmu o Ïivot a dílo Jana
Amose Komenského v Japonsku ho-
vofiil s ‰irokou pfierovskou vefiejnos-
tí na jednom z Muzejních úterkÛ. Pfii
této pfiíleÏitosti mu byla udûlena ta-
ké cena Mûsta Pfierova - medaile J. A.
Komenského.

PhDr. Franti‰ek H˘bl

Japonsk˘ vûdec v Pfierovû

Ceny mûsta Pfierova 2003

foto PhDr. Franti‰ek H˘bl

Velikonoãní tradice, zvyky, fiíkadla a písniãky; pletení pomlázek, zdobení kraslic
a perníãkÛ; hrnãífii, fiezbáfii, ko‰íkáfii a dráteníci; velikonoãní mrskaãka a dobová
pomlázková lidová zábava. Slet ãarodûjnic u velikonoãního ohnû. SoutûÏ o ãarodûjnici
roku z fiad náv‰tûvníkÛ. Po oba dny hrad otevfien od 9.15 do 18.00 hodin. V‰ichni
v pfievlecích za ãarodûjnice
a ãarodûje VSTUP ZDARMA!

ve spolupráci s folklórním souborem
Markovice srdečně zve naHRAD SOVINEC

VELIKONOČNÍ JARMARK
Přízrak staré věže 19. a 20. dubna 2003
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O tom, jaká je situace v souãas-
né dobû, jak Domovní správa mûs-
ta Pfierova reaguje na obãany kriti-
zovan˘ stav nûkter˘ch bytÛ, jsme si
povídali s Antonínem âechákem,
technick˘m námûstkem DSMP.
Je pravda, Ïe nájemci nûkter˘ch
z pfiedan˘ch bytÛ se pot˘kají se zá-
vadami takového charakteru, jako
je napfiíklad rosení skel oken
a s ním související odlupování la-
ku, ãernání dfieva a dokonce obje-
vení plísnû?

BohuÏel je tomu tak v ãásti pÛd-
ních vestaveb. DSMP jako správce
tûchto bytÛ v rámci smluvní, pfie-
váÏnû pûtileté záruãní lhÛty, rekla-

závady mohou b˘t jednou z pfiíãin
praskání spojÛ sádrokartonÛ.
Postup Domovní správy asi nebu-
de nejen po stránce ekonomické
jednoduchou záleÏitostí...

Obecnû lze fiíci, Ïe se jedná o slo-
Ïitou technickou, právní, ekono-
mickou i organizaãní problemati-
ku, na jejíÏ fie‰ení ani renomovaní
odborníci, znalci a právníci nemají
vÏdy zcela shodn˘ názor.

Pokud dodavatel neuzná rekla-
maci, je moÏné se obrátit na soud,
kter˘ zfiejmû nafiídí provedení zna-
leckého posudku. Protistrana mÛ-
Ïe Ïádat o revizní, pfiípadnû dal‰í
kontrolní znaleck˘ posudek. Tím se

movala a reklamuje závady, které
lze v podstatû rozdûlit na tfii zá-
kladní skupiny. NejbûÏnûj‰í jsou zá-
vady, které byly odstraÀovány
a i nadále jsou odstraÀovány prÛ-
bûÏnû; mezi nû patfií napfiíklad
praskliny spojÛ sádrokartonu, zaté-
kání stfiechou, dopasování dvefií
a netûsnosti odpadÛ. Druhou sku-
pinu tvofií závady související s te-
pelnû-izolaãními vlastnostmi oken,
stropÛ, pfiípadnû stûn a na nû nava-
zující rosení oken, nûkde i s tvor-
bou plísní. Poslední skupinu tvofií
nûkteré statické závady, které jsou
rovnûÏ v souãasné dobû uplatnûny
v rámci reklamaãního fiízení.
Z men‰í ãásti jiÏ jsou dodavatelem
uznány a odstranûny, z vût‰í ãásti
jsou zatím v jednání, pfiiãemÏ tyto

pochopitelnû fiízení protahuje a ná-
klady na nûj narÛstají. Je proto jed-
nodu‰‰í a efektivnûj‰í dohodnout se
s dodavatelem na osobû nezávislé-
ho znalce nebo, jako v tomto pfií-
padû, tepelného auditora, a respek-
tovat v˘sledky jeho posouzení
obûma stranami.
MÛÏete pfiiblíÏit, jak se postupova-
lo konkrétnû v pfiípadû dodavatele,
na nûhoÏ se objevilo stíÏností a ná-
sledného uplatÀování reklamací
nejvíce?

Vzhledem k neuznávání vût‰iny
reklamovan˘ch závad ze strany do-
davatele v roce 2001 byl Domovní
správou mûsta Pfierova v záfií 2001
objednán znaleck˘ posudek na po-
souzení vhodnosti typu stfie‰ních
oken a jejich osazení, vhodnosti

Problémy s bydlením jsou stále aktuální
druhu a tlou‰Èky tepelné izolace
a zji‰tûní pfiíãin vzniku plísní na
stûnách a na rámech oken. Mimo-
pfierovsk˘ soudní znalec v oboru
stavebnictví posudek zpracoval uÏ
koncem záfií 2001. Po jeho obdrÏe-
ní byly závady znovu reklamovány.
PonûvadÏ dodavatel s jeho závûry
nesouhlasil, probûhla fiada jednání,
jejichÏ vyústûním byla mimo jiné
dohoda o zaji‰tûní tepelnû-technic-
kého posouzení tfií rÛzn˘ch bytÛ
v pÛdních vestavbách u nezávislé-
ho tepelného auditora v Olomouci
s tím, Ïe jeho závûry budou akcep-
továny obûma stranami. PonûvadÏ
dodavatelská firma do dohodnutého
termínu neuzavfiela pfiíslu‰nou
smlouvu, bylo rozhodnuto, Ïe
DSMP toto posouzení zajistí zatím
na vlastní náklady. Vzhledem k to-
mu, Ïe po nûkolika odkladech audi-
tor oznámil, Ïe není schopen za-
kázku dokonãit, byl kontaktován
dal‰í tepeln˘ auditor. Na základû na-
‰í objednávky z fiíjna loÀského roku
zpracovala akreditovaná laboratofi
koncem roku 2002 po pfiedchozích
kontrolách a mûfieních odborné po-
souzení., které DSMP obdrÏela za-
ãátkem ledna leto‰ního roku.
Jaké byly závûry tohoto posouzení?

Pfii kontrole tepelné izolace strop-
ních konstrukcí byly namûfieny hod-
noty témûfi shodné s projektem.
Zji‰tûnou tlou‰Èku tepelné izolace
tedy nelze pokládat za závadu a ne-
ní moÏno ji nadále reklamovat. Po-
kud se t˘ká pouÏit˘ch stfie‰ních
oken, vyhovují normû platné v dobû,
kdy byl projekt zpracován a stavba
provádûna. PouÏitá skla a rámy oken
tedy není moÏno rovnûÏ nadále re-
klamovat kromû tûsnûní spodní ãás-
ti okna, kde na styku s dfievûn˘m po-
vrchem svisl˘ch ãástí kfiídla mÛÏe
v nûkter˘ch pfiípadech docházet
k navlhání dfieva. Tato dílãí rekla-
mace byla fie‰ena dohodou, ve které
je pau‰alizovanou formou zakalku-
lována i ‰koda nám zpÛsobená sle-

vami na nájemném. Budou akcep-
tována i dal‰í doporuãení z tohoto
posouzení, to znamená, Ïe napfiíklad
skla oken budou postupnû vymûÀo-
vána za nová s lep‰ími tepelnû izo-
laãními vlastnostmi.
Mohou poãítat uÏivatelé bytÛ
v pÛdních vestavbách, ve kter˘ch
se závady projevily, s nápravou do-
savadního stavu v dohledné dobû?

JiÏ zmínûná v˘mûna skel s ná-
slednou obnovou nátûrÛ oken bu-
de zahájena s ohledem na klimatic-
ké podmínky ve 2. ãtvrtletí tohoto
roku u tûch bytÛ, kde se projevova-
ly dÛsledky jejich rosení. Tyto v˘-
mûny bude nutno provádût i v pfií-
padech, kdy rosení mÛÏe b˘t
zpÛsobeno nedostateãn˘m vûtrá-
ním, které v‰ak prakticky uÏivate-
lÛm bytÛ nelze prokázat. V‰ichni
nájemci pÛdních bytÛ budou rov-
nûÏ opakovanû písemnû upozornû-
ni na zpÛsob a rozsah vûtrání. Na-
víc bude v leto‰ním roce zahájena
v˘mûna stávajících digestofií za no-
vé odsavaãe par s odtahy nad stfie-
chu; nejdfiíve pochopitelnû v by-
tech, ve kter˘ch se vyskytuje plíseÀ.
A na závûr na‰eho povídání bych se
chtûla zeptat, jaké zmûny se dají
pfiedpokládat, pokud mûsto proje-
ví zámûr budovat obdobné pÛdní
vestavby v souãasné dobû?

V takovém pfiípadû by bylo tfieba
nejdfiíve vyfie‰it dilema, zda stavût
rychle malé a laciné byty na hranû
platn˘ch norem a pfiedpisÛ tak, jak
se dûlo pod tlakem okolností po po-
vodni, nebo vûnovat dostateãn˘ ãas
pfiípravû, vãetnû v˘bûru nejvhod-
nûj‰ích domÛ, a budovat byty jak
plo‰nû vût‰í, s vût‰í v˘‰kou stropÛ
a tedy s vût‰í kubaturou, tak s vy-
bavením a konstrukãními prvky na
pfiimûfiené úrovni. Pfii souãasn˘ch
zku‰enostech bychom zcela zfiejmû
prosazovali realizaci druhé varian-
ty, byÈ o poznání draÏ‰í a ãasovû ná-
roãnûj‰í.

Eva ·afránková

Po povodni v roce 1997 bylo v následujících dvou letech
vybudováno více neÏ 80 obecních bytÛ v pÛdních vestavbách.
BohuÏel bûhem krátké doby po pfiedání bytÛ se objevily nû-
které i závaÏnûj‰í problémy, na které jejich uÏivatelé právem
poukazují a usilují o jejich odstranûní.

Antonínem âechákem, technick˘m námûstkem Domovní správy mûsta PfierovaROZHOVOR S...

foto z archivu DSMP

TECHNICKÉ SLUÎBY MùSTA P¤EROVA

Harmonogram blokového ãi‰tûní - duben 2003
Datum Lokalita

2. 4. 2003 â. Drahlovského + Bratrská u MÚ
9. 4. 2003 Palackého + parkovi‰tû za obchodem, Dr. Skaláka

16. 4. 2003 Barto‰ova, B. Nûmcové, V. Novosady u Chemiku
23. 4. 2003 Kopaniny, Brabansko
30. 4. 2003 Havlíãkova, Kramáfiova

Dle OZV ã. 4/98 o ãistotû ve mûstû Pfierovû budou v uveden˘ch lokalitách roz-
místûny pfienosné dopravní znaãky 5 dní pfied termínem blokového ãi‰tûní.
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Za necelé tfii roky naplÀování
zmínûného programu mûsto do par-
ku investovalo bezmála 24,5 milio-
nÛ korun. Kromû rekonstrukce pÛ-
vodního Thomayerova jádra jsou
k parku postupnû pfiiãleÀovány i dal-
‰í plochy o rozloze zhruba pûti hek-
tarÛ. ·tûdfie jsou financována i pûs-
tební opatfiení na pÛvodních dfie-
vinn˘ch porostech, vãetnû masivní
v˘sadby kefiÛ a stromÛ mimo pravi-
delné parterové úpravy. Dosavadní
tempo probíhajících prací je reál-
n˘m pfiíslibem toho, Ïe se park
v pfií‰tím roce doÏije své „stovky“
v opravdu dÛstojném kabátû. Práce
v parku budou pochopitelnû pokra-
ãovat i po roce 2004, av‰ak uÏ letos
bude dokonãena kompletní obnova
stfiedové osy a francouzské kvûtnice
s mnoÏstvím nároãn˘ch osazovacích
detailÛ, fontána bude vybavena nej-
modernûj‰í technologií, centrální
ãást bude roz‰ífiena o efektní rosari-
um a na jedné z novû pfiiãlenûn˘ch
ploch pfiibude atraktivní hfii‰tû pro
na‰e nejmen‰í. Nové parkové úpra-
vy vystfiídají zatím neutû‰en˘ pohled
na haldy hlíny a rozbahnûn˘ terén
od sídli‰tû Osmek. Koneãnû, i ti, kte-
r˘m architektonické a kulturní hod-
noty mnoho nefiíkají, jistû ocení sta-
bilizaci nov˘ch pískov˘ch povrchÛ

komunikací podél nedávno vysaze-
né lipové aleje.

Není bez zajímavosti, Ïe jiÏ v roce
1904 pohlíÏela znaãná ãást pfierov-
ské vefiejnosti na zámûr vybudování
parku rozhofiãenû a s despektem.
Park je mûl ochudit o kus pfiírody.
Jak postupovala realizace tohoto zá-
mûru, ub˘valo i jeho odpÛrcÛ. Dnes,
o sto let pozdûji, se park obnovuje
a historie se opakuje. Znovu mnozí
z nás hodnotí dosavadní kroky s ne-

dÛvûrou. Pfiíli‰ je ani nezajímá, jak
bude park ve finále vypadat. UÏ nyní
pro nû pfiedstavuje nehorázná ome-
zení. Pevnû vûfiím, Ïe tak jako se na-
‰i pfiedkové pfied sto lety smífiili se
ztrátou mûstského lesa a brzy na‰li
zalíbení v procházkách v˘stavn˘m
parkem, i nám ãasem dojde, Ïe as-
faltové chodníky a trávníky bez kvû-
tinov˘ch záhonÛ nemusí nutnû b˘t
neodmysliteln˘m atributem moder-
ního Ïivotního prostfiedí. A aÏ se za
rok sejdeme pfii oslavách 100. v˘ro-
ãí zaloÏení parku, spoleãnû, s p˘-
chou prav˘ch pfierovsk˘ch patriotÛ,
oceníme odvahu, kterou svého ãasu
prokázali na‰i radní.

RNDr. Pavel Juli‰, vedoucí odboru

Ïivotního prostfiedí
1) Viz Pfierovské listy ã. 3/2003, Osobnost:

Architekt Franti‰ek Thomayer a park

Michalov

Park Michalov se chystá oslavit své 100. v˘roãí

„Územní plán stanovuje urba-

nistickou koncepci, fie‰í mimo jiné

pfiípustné a nepfiípustné vyuÏití

ploch a jejich uspofiádání na úze-

mí mûsta, urãuje základní regula-

ce vyuÏití. Územní plán schvaluje

zastupitelstvo mûsta a jeho závaz-

nost je podmínûna vydáním obec-

nû závazné vyhlá‰ky mûsta. âin-

nost orgánÛ územního plánování

musí b˘t permanentní. Je tfieba sle-

dovat pfiípadné zmûny podmínek

v území, vyhodnocovat poÏadavky

vefiejnosti, institucí i mûsta a pfií-

padnû pofiizovat zmûny územního

plánu,“ pfiiblíÏila nám územnû plá-
novací ãinnost ing. Lenka ·kubalo-
vá z odboru rozvoje a jmenovala
zmûny územního plánu, které byly
schváleny na únorovém zasedání
Zastupitelstva mûsta Pfierova.

„Cílem zmûny nazvané „Sady,

zahrady a zahrádky“ bylo vyhod-

nocení asi sta lokalit na území

mûsta a stanovení moÏností a zpÛ-

sobu jejich vyuÏití. Tato zmûna by-

la vyvolána novelou Stavebního

zákona z roku 1998, která jiÏ ne-

definuje zahrádkáfiské chaty ani

osady. Dnes jsou v územním plánu

jednoznaãnû stanoveny tyto moÏ-

nosti - zahrady s moÏností umístû-

ní staveb pro individuální rekreaci

do 25 m2, zahrady s moÏností umís-

tûní jednoduch˘ch staveb pro

uskladnûní v˘pûstkÛ, náfiadí a ko-

neãnû zahrady bez moÏnosti zasta-

vûní,“ L. ·kubalová blíÏe objasnila
zmûnu, která nastala v územním
plánu z v˘‰e popsaného dÛvodu.

„Dal‰í zmûna územního plánu

na ul. Polní mûní moÏnost vyuÏití

lokality mezi ul. Polní a Ïeleznicí.

Vzhledem k atraktivní poloze, kte-

rá se vybudováním nadjezdu

v Pfiedmostí stane dopravnû do-

stupnûj‰í, je zmûna vyuÏití lokality

z v˘robních ploch na plochy podni-

katelské a komerãní v˘hodná,“ vy-
svûtlila pracovnice odboru rozvoje
a dodala, Ïe se oãekává v dÛsledku
provedené zmûny oÏivení a pfiemû-
na této okrajové ãásti mûsta.

„O zmûnu územního plánu v Pfie-

rovû-Popovicích v lokalitû urãené

pÛvodnû pro zástavbu bytov˘mi

domy, poÏádalo nûkolik vlastníkÛ

pozemkÛ, ktefií zde mají zájem o v˘-

stavbu rodinn˘ch domÛ. Podkla-

dem pro projednání a schválení

zmûny byla podrobná studie fie‰ící

jak moÏnost zástavby, tak vedení sí-

tí technického vybavení,“ vysvûtlila
Lenka ·kubalová.

·af

Zastupitelstvo mûsta Pfierova na
svém únorovém zasedání schváli-
lo dotaci mûsta na ãást nákladÛ
stravování dûtí a ÏákÛ ‰kol, pfied-
‰kolních a ‰kolsk˘ch zafiízení zfií-
zen˘ch krajem, státem, jin˘mi
obcemi ve ‰kolních jídelnách zfií-
zen˘ch mûstem Pfierov, a to ve v˘-
‰i odpisÛ z movitého a nemovité-
ho majetku ve vlastnictví ãi správû
tûchto jídelen. O bliÏ‰í vysvûtlení
jsme poÏádali Mgr. Romanu Hra-
dílkovou, vedoucí odboru ‰kolství,
mládeÏe a tûlov˘chovy.

„·kolní jídelny zfiízené mûstem

Pfierov od poãátku roku 2002 v sou-

ladu s pfiíslu‰n˘m zákonem odepi-

sují movit˘ a nemovit˘ majetek,

kter˘ mají ve svém vlastnictví ãi

správû. Tyto odpisy se nezbytnû

promítají do kalkulace ceny stra-

vy, a to konkrétnû do vûcn˘ch ná-

kladÛ na stravování. U stravování

dûtí a ÏákÛ ‰kol, pfied‰kolních

a ‰kolsk˘ch zafiízení hradí uvedené

vûcné náklady stravy zfiizovatel

tûchto zafiízení,“ vysvûtlila zmûnu
R. Hradílková.

„V prÛbûhu roku 2002 proto do-

cházelo k v˘raznûj‰ím zmûnám v˘-

‰e tûchto nákladÛ stravy v mûst-

sk˘ch ‰kolních jídelnách, ve

vût‰inû pfiípadÛ k jejich nárÛstÛm,

nejvíce zfiejm˘m u novû a náklad-

nû vybaven˘ch jídelen. Nejvût‰í ná-

rÛst zaznamenala ·kolní jídelna

Pfierov, Kratochvílova 30 - v roce

2002 odpisy ze jmenovaného ma-

jetku v cenû 1 obûda ãinily ãástku

zhruba 5,50 korun a od roku 2003

se mûly nav˘‰it je‰tû o zhruba 1,60

korun. Jídelna se proto obrátila po-

ãátkem roku 2003 na Mûsto Pfierov

se Ïádostí o fie‰ení nárÛstu ceny

stravy pro dûtské ‰kolní strávníky.

DÛvodem jejich iniciativy byla po-

chopitelnû obava z odchodu stráv-

níkÛ do jin˘ch stravovacích zafií-

zení, coÏ by znamenalo men‰í

vyuÏití kapacity jmenované jídel-

ny,“ konkretizovala R. Hradílková. 
„Mûsto Pfierov zváÏilo danou si-

tuaci a rozhodlo, Ïe ‰kolní jídelny

zfiízené Mûstem Pfierov nebudou

s úãinností od 1. bfiezna 2003 zmí-

nûnou ãást vûcné reÏie stravování

dûtí a ÏákÛ ‰kol, pfied‰kolních

a ‰kolsk˘ch zafiízení uplatÀovat po

jiÏ jmenovan˘ch zfiizovatelích.

Mûsto tuto ãást vûcné reÏie stravy

bude dotovat s tím, Ïe ‰kolní jídel-

ny mu tyto ãástky vrátí prostfied-

nictvím odvodÛ z investiãního fon-

du jídelen, kter˘ se tvofií právû

uveden˘mi odpisy z majetku,“ ob-
jasnila postup pfiijat˘ mûstem ve-
doucí odboru ‰kolství, mládeÏe
a tûlov˘chovy Romana Hradílková.

·af

foto Jan âep

Aktuální zmûny územního plánu

PfiestoÏe první zmínky o Michalovû nacházíme jiÏ v dobov˘ch pramenech
z konce 19. století, dne‰ní podoba parku se zaãala vyvíjet aÏ v roce 1904, kdy
mûsto Pfierov zahájilo z iniciativy tehdej‰ího Okra‰lovacího spolku práce na
rozsáhl˘ch parkov˘ch úpravách podle projektu vynikajícího zahradního ar-
chitekta Franti‰ka Thomayera1). Právû kompozice parku s doposud zfietelnû
dochovan˘m a nezamûniteln˘m rukopisem nûkdej‰ího fieditele praÏsk˘ch sa-
dÛ se stala v roce 1992 hlavním dÛvodem pro prohlá‰ení parku Michalov za
kulturní památku. Nejen architektonická jedineãnost parku pak inspirovala
mûsto k pfiijetí nákladného programu jeho obnovy a roz‰ífiení.

Dotace na stravování dûtí
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Osmek, slepá ul. 3. 3. 31. 3.
Horní námûstí 10. 3. 7. 4.
Seifertova, U V˘stavi‰tû 17. 3. 14. 4.
Svornosti 24. 3. 22. 4.
Na Odpoledni, u lékárny 3. 3. 31. 3.
Riedlova, kfiiÏovatka 10. 3. 24. 3. 7. 4. 22. 4.
Za Ml˘nem 3 17. 3. 14. 4.
Sokolská, parkovi‰tû 3. 3. 17. 3. 31. 3. 14. 4.
Sokolská, u domu 28 10. 3. 24. 3. 7. 4. 22. 4.
Velká DláÏka, ‰kolní jídelna 3. 3. 31. 3.
P. Jilemnického, u VST 17. 3. 14. 4.
Na hrázi, za mostkem 10. 3. 24. 3. 7. 4. 22. 4.
Mervartova 9 3. 3. 17. 3. 31. 3. 14. 4.
tfi. 17. listopadu, u VST 10. 3. 24. 3. 7. 4. 22. 4.
Dluhonice, toãna 4. 3. 1. 4.
Dluhonice, u b˘valé ‰koly 11. 3. 25. 3. 8. 4. 22. 4.
Wurmova, za KSZ 18. 3. 15. 4.
JiÏní ãtvrÈ, u b˘val˘ch jeslí 4. 3. 18. 3. 1. 4. 15. 4.
JiÏní ãtvrÈ I/4 11. 3. 25. 3. 8. 4. 22. 4.
·robárova 13 4. 3. 1. 4.
Kozlovská, parkovi‰tû 11. 3. 25. 3. 8. 4. 22. 4.
Pod Valy, u parkovi‰tû 18. 3. 15. 4.
Bayerova, parkovi‰tû 4. 3. 1. 4.
Svisle, za samoobsluhou 11. 3. 25. 3. 8. 4. 22. 4.
Trávník, parkovi‰tû 18. 3. 15. 4.
Trávník, u Chemoprojektu 18. 3. 15. 4.
BudovatelÛ, parkovi‰tû 4. 3. 18. 3. 1. 4. 15. 4.
U Tenisu, parkovi‰tû 11. 3. 25. 3. 8. 4. 22. 4.
U Rybníka, u trafa 5. 3. 19. 3. 2. 4. 16. 4.
Petfiivalského, parkovi‰tû 26. 3. 23. 4.
Tyr‰ova, parkovi‰tû 12. 3. 9. 4.
Dvofiákova, u Rusalky 5. 3. 2. 4.
Dvofiákova, u garáÏí 12. 3. 26. 3. 9. 4. 23. 4.
PurkyÀova, denní pobyt 19. 3. 16. 4.
B. Nûmce, za VST 12. 3. 26. 3. 9. 4. 23. 4.
Optiky, u lékárny 5. 3. 2. 4.
Husova, dvÛr 19. 3. 16. 4.
Pod Skalkou, parkovi‰tû 5. 3. 2. 4.
Olomoucká, u stavebnin 12. 3. 9. 4.
Hranická, u b˘valé cihelny 19. 3. 16. 4.
Dr. M. Horákové 26. 3.
1. kvûtna 23. 4.
Al‰ova, u stadionu 5. 3. 19. 3. 2. 4. 16. 4.
Pod hvûzdárnou, parkovi‰tû 12. 3. 26. 3. 9. 4. 23. 4.
ÎiÏkova, u ka‰ny 6. 3. 3. 4.
Lovû‰ice, u parku 13. 3. 10. 4.
Lovû‰ice, u sokolovny 20. 3. 17. 4.
VaÀkova, dvÛr 27. 3. 24. 4.
Kozlovice, zaãátek obce 6. 3. 20. 3. 3. 4. 17. 4.
Kozlovice, náves 13. 3. 27. 3. 10. 4. 24.4.
Nerudova, 33 6. 3. 3. 4.
Tománkova, u garáÏí 13. 3. 27. 3. 10. 4. 24. 4.
Wolkerova 15 20. 3. 17. 4.
Fr. Rasche, u parku 6. 3. 20. 3. 3. 4. 17. 4.
Na louãkách 15 13. 3. 27. 3. 10. 4. 24. 4.
V. Novosady, u kostela 6. 3. 20. 3. 3. 4. 17. 4.
Újezdec, Vûtrná 13. 3. 10. 4.
Újezdec, malé hfii‰tû 27. 3.

Újezdec, Pod dubíãky 24. 4.
kfiiÏ. Teliãkova - Sportovní 7. 3. 21. 3. 4. 4. 18. 4.
Popovice, U trati 14. 3. 28. 3. 11. 4. 25. 4.
Vinary, u garáÏí 7. 3. 4. 4.
Vinary, Ve dvofie 14. 3. 11. 4.
Vinary, Mezilesí II 21. 3. 18. 4.
Vinary, RÛÏová 28. 3. 25. 4.
Penãiãky, zaãátek obce 7. 3. 4. 4.
Henãlov, náves 14. 3. 28. 3. 11. 4. 25. 4.
Penãice, u po‰ty 21. 3. 18. 4.
âekynû, nad rybníãek 7. 3.
âekynû, k sokolovnû 14. 3. 18. 4.
âekynû, náves 21. 3. 25. 4.
âekynû, Na ãervenici 28. 3.
âekynû, Podlesí 4. 4.
âekynû, Boro‰ín 11. 4.
L˘sky, k obchodu 7. 3. 4. 4.
L˘sky, za mostkem 21. 3. 18. 4.
Îeravice, Na návsi 14. 3. 11. 4.
Îeravice, Lapaã 28. 3.
Îeravice, Such˘ potok 25. 4.
V˘myslov 17. 3. 14. 4.
Jasínkova, za Priorem 10. 3. 7. 4.

Zahrádkáfiské osady - uvedeny datumy prvního pfiistavení,
po naplnûní bude pfiistaven je‰tû jednou prázdn˘ kontejner

ZO âZS ã. 1 u Îebraãky, kfiiÏovatka 18. 3.
ZO âZS ã. 1 u Îebraãky, kfiiÏovatka 8. 4.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã. 1 11. 3.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã. 2 11. 3.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã. 3 11. 3.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã. 4 11. 3.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã. 5 11. 3.
ZO âZS ã. 16 u Kozlovic ã. 1 12. 3.
ZO âZS ã. 16 u Kozlovic ã. 2 12. 3.
ZO âZS ã. 3 naproti âSAD 18. 3.
ZO âZS ã. 4 Kojetínská, za sbûr. surovinami 1. 4.
ZO âZS ã. 4 k Mádrovu podjezdu 1. 4.
ZO âZS ã. 5 Lovû‰ice, DruÏstevní 1. 4.
ZO âZS ã. 3 podél cesty k Lovû‰icím ã. 1 25. 3.
ZO âZS ã. 6 podél cesty k Lovû‰icím ã. 2 25. 3.
ZO âZS ã. 6 podél cesty k Lovû‰icím ã. 3 25. 3.
ZO âZS ã. 6 podél cesty k Lovû‰icím ã. 4 25. 3.
ZO âZS ã. 7 podél cesty k Lovû‰icím ã. 5 25. 3.
ZO âZS ã. 8 za benzinou Ekona Petrol 18.3.
ZO âZS ã. 9 Markrabiny 1. 4.
ZO âZS ã. 10 Îernava - na konci 8. 4.
ZOS Îernava - naproti garáÏí 8. 4.
ZO âZS ã. 15 Dluhonice, kfiiÏovatka u váhy 15. 4.
ZOS za hvûzdárnou 15. 4.

ZO âZS ã. 2, ã. 3 pod kasárna termín dle poãasí
(suchá cesta)

ZO âZS ã. 2 Al‰ova, u restaurace Viktoria 18. 3.
ZOS za Kabelíkovou ulicí 18. 3.
ZO âZS ã. 13 âekynû, Boro‰ín 8. 4.

Technické sluÏby mûsta Pfierova
Na hrázi 17, 750 11 Pfierov

Stanovi‰tû velkoobjemov˘ch kontejnerÛ
pro jarní úklid, bfiezen - duben 2003
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skvskvûlé v v˘hody
k PROFI C30L s procesorem

Intel® Pentium® 4

procesor Intelprocesor Intel® Pentium Pentium® 4 2,40 GHz/ 512 k  4 2,40 GHz/ 512 k //// pam pamûÈûÈ 256 MB DDR, 266 MHz 256 MB DDR, 266 MHz
pevnpevn˘ disk 40 GB ATA/100, 7200 ot.  disk 40 GB ATA/100, 7200 ot. //// CD-ROM mechanika 52x SONY CD-ROM mechanika 52x SONY

graf ika AGP ATI Rage 128Pro/ 32 MB graf ika AGP ATI Rage 128Pro/ 32 MB //// integrovan integrované audio AC97 audio AC97
síÈová karta  Intel karta  Intel® 10/100 TP  10/100 TP //// Intel Intel® LANDesk Client Manager LANDesk Client Manager 

MS WindowsMS Windows® XP Professional CZ  XP Professional CZ // // MS Office SB XP CZMS Office SB XP CZ
klávesnice; mylávesnice; my‰ s kole s koleãkem //// záruka 3 rokyruka 3 roky

Intel Inside, Intel, Pentium a LANDesk jsou ochrann˘mi znmi známkami nebo registrovanmkami nebo registrovan˘mi ochrann˘mi
znznámkami spoleãnosti Intel Corporation nebo jejich pobonosti Intel Corporation nebo jejich poboãek ve Spojen˘ch státech a ostatních zemch zemích.

V˘robce a velkoobchod: AT Computers a.s., Uhlrobce a velkoobchod: AT Computers a.s., Uhlífiská 3, 710 00 Slezk 3, 710 00 Slezká Ostrava, www.atcomp.cz

Triline doporuTriline doporuãuje pro podnikuje pro podnikání Windows Windows® XP Professional. XP Professional.
Na poNa poãítaãích Triline jsou nainstalovch Triline jsou nainstalovány legny legální Microsoft Microsoft® Windows Windows®
http://www.microsoft.com/piracy/howtotellhttp://www.microsoft.com/piracy/howtotell

27 990,- bez DPH

Doprava a instalace poãítaãe zdarma!11
Kompletní MS Office SB XP CZ jiÏ v cenû poãítaãe! 22

Volitelnû LCD monitor 15" Hyundai Q15 jen za 8 990 Kã bez DPH!33

COMPUCO Advance s.rCOMPUCO Advance s.r.o.
Hranická 185, 751 24 Pfierov - Pfiedmostí, 
tel.: +420 581 211052, +420 581 213346, tel.: +420 581 211052, +420 581 213346, 
fax: +420 581 211053, www.compuco.cz 
e-mail: prerov@compuco.cz, obchod@compuco.prerov.cze-mail: prerov@compuco.cz, obchod@compuco.prerov.cz

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

1/1 strany (204 × 272 mm) 10.282 Kč 11.520 Kč 14.977 Kč
1/2 strany (204 × 134 mm) 5.504 Kč 6.053 Kč 7.871 Kč
1/4 strany (100 × 134 mm) 2.791 Kč 3.165 Kč 4.115 Kč
1/8 strany (100 × 65 mm) 1.820 Kč 2.002 Kč 2.603 Kč
menší než 62,5 cm2 30 Kč/1 cm2 33 Kč/1 cm2 43 Kč/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.)

Karel Gott
a Helena

Vondráčková
- Best of tour 2003

15. 5. 2003
od 19:00 hod.

PŘEROV
Tenisová hala PRE COLOR

Hromadné objednávky
a informace:

tel. 777 321 922
e-mail: radimjasik@centrum.cz

Počet vstupenek omezen!!!

Kompletní vydání
Pfierovsk˘ch listÛ
ve formátu PDF.
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18. 4. • Vstup do hradu po cel˘
den zdarma - pfiíspûvek správy hra-
du k Mezinárodnímu dni ochrany
památek
19. - 30. 4. • Velikonoãní v˘stava
20. 4. - 24. 10. • Toni Benetton:
Plastiky a kresby - vernisáÏ v˘sta-
vy 19. 4. ve 14 hodin za úãasti
umûlcovy manÏelky Ady Allegro
Benetton a dal‰ích v˘znamn˘ch
hostÛ. V rámci vernisáÏe vystoupí
hudební skupina Maraca. Otevfieno úter˘-nedûle, 9-17 hodin

1. 4. • SchÛzka turistÛ, Vinary -Na
Skalce ve 14 hod., odjezd A13.15
hod. MHD ã.2 nebo pû‰ky
3. 4. • Grygov - StrejãkÛv lom - Ma-
jetín - Brodek u Pfi. - 12 km, vedou-
cí Vûra Krest˘nová, odjezd 8.45 hod.
5. 4. • DP Pfierovského povstání -
trasy: 8, 15, 25, 35, 50 km. Prezen-
tace od 7.00 do 9.30 hod. na Mûst-
ském úfiadû, námûstí T. G. Masaryka.
8. 4 • SchÛzka turistÛ - Rokytnice -
Vrbovec ve 13.30 hod., odjezd 13.00
hod., sraz na nádraÏí âD.
10. 4. • Pfierov - L˘sky - Vinary -
Pfierov - 10 km, ved. Î. Zapletalová,
sraz 8.30 hod. u lávky U Tenisu.
10. 4. • Dobrotice - Kopaniny - Ka-
safiov - Kfitomil - 12 km, ved. Marie
Bráblíková, odjezd 7.22 hod.
12. 4. • Hefimánky - Spálovsk˘ ml˘n
- Dobe‰ov - Odry - 21 km, ved. Jitka
Sedláková, odjezd 5.58 hod.
17. 4 • Tesák - U tfií kamenÛ - Skal-
n˘ - Host˘n - Bystfiice p. H. - 15 km,
ved. Jifií ·vec, odjezd A 6.05 hod.
24. 4. • Olomouc - Hradisko - Cho-
moutov - Horka n. M. - 12 km, ved.
Î. Zapletalová, odjezd 7.40 hod.
24. 4. • Záhlinice - KromûfiíÏ - 12 km,
ved. M. Kauer, odj. 9.20 hod.
26. 4. • DP Nedokonãenou BaÈovou
Ïeleznicí - 13, 23 km, ved. P. ·Èava,
odjezd 6.35 hod.

MORAVSK¯ ORNITOLOGICK¯ SPOLEK
â. Drahlovského 3, Pfierov - tel.: 581 203 150

pofiádá

nauãnou vycházku do pfiírody
sobota 5. 4. • Tovaãovské rybníky sraz 7.30 hodin u sádek Hradeckého
rybníka. Odjezd z Pfierova - autobus v 6.50 hodin, nástupi‰tû ãíslo 13.

Odbor Klubu ãesk˘ch turistÛ SK Pfierov - vysokohorská turistika
5. 4. • Pochod Pfierovského povstání - úãast na DP: Pfierov - trasy dle pro-
pozic pofiadatele; 8, 15, 25, 35, 50 km; L, SO, O; ved. Richard Havelka; start
7 - 9.30 MÚ Pfierov, nám. T. G. Masaryka; DP
19. 4. • Sjezd Moravice - KruÏberská pfiehrada - Moravice; 15 km; SO; ved.
Ladislav Îupka; odj. 7.00 vlast. auty od SK Pfierov; voda
18. - 21. 4. • Velikonoce na klettersteigcích v Hohe Wandu a Raxu - Dol-
ní Rakousko v Hohe Wandu a Raxu; 3,5 dny; L, SO, O; ved. Ing. Rudolf ·tû-
panãík; 15.30 vlast. auty; VHT
26. 4. • Pomoraví - Litovel, podél Moravy - Bílá Lhota - Cholina; 25 km;
SO; ved. J. Zavadilová; odj. 6.05 vlak; pû‰í
Zkratky: DP - dálkov˘ pochod; VHT - vysokohorská turistika; L - lehké; SO -

stfiednû obtíÏné; O - obtíÏné;

Dálkov˘ pochod
akce pro kaÏdého!

KâT SK Pfierov
pofiádá

v sobotu
5. dubna 2003

29. roãník

POCHOD
P¤EROVSKÉHO

POVSTÁNÍ
Prezentace a start v sobotu 5. dub-
na 2003 od 7.00 do 9.30 hodin na
Mûstském úfiadû, námûstí T. G. Ma-
saryka ã. 3 v Pfierovû. Trasy 8, 15,
25, 35 a 50 km. Je moÏno jít i ménû
neÏ 8 km. Plánek a pfiesn˘ popis vy-
brané trasy obdrÏí kaÏd˘ na startu.
Dûti a dÛchodci neplatí startovné,
ostatní 5 - 10 Kã.
V cíli malé obãerstvení, na del‰ích
trasách nejménû 1 x v terénu. Pro
v‰echny v cíli diplom a malá bezplat-
ná tombola pro dûti i dospûlé. Upo-
mínku pro nejstar‰ího a nejvzdále-
nûj‰ího úãastníka a nejvût‰í skupinu
vûnuje starosta mûsta Pfierova. Po-
chod není závod a koná se za kaÏdé-
ho poãasí. Loni byla úãast 511 osob,
z toho 243 dûtí a mládeÏe.

20. 4. • S pásmem historick˘ch li-
dov˘ch písní vystoupí skupina Ca-
merata (13 hodin) z Kopfiivnice
v prostorách instalované veliko-
noãní v˘stavy.
21. 4. • Velikonoãní pondûlí - hrad
otevfien 9-17 hodin (ukázky rÛz-
n˘ch technik zdobení velikonoã-
ních kraslic v ateliéru kováfiského
studia, 10-15 hodin)

foto Milan Vojtek

Se ·lechtiãnou do Bíl˘ch Karpat naposled V sobotu 29. bfiezna bude vypraven tradiãní parní vlak pod vrcholky Bíl˘ch
Karpat. Pojede po trase Pfierov - Uherské Hradi‰tû - Vlársk˘ prÛsmyk - Vala‰-
ské Klobouky a zpût. Tato cesta je pfiipravena souãasnû pfii pfiíleÏitosti oslav
120. v˘roãí trati Staré Mûsto u Uherského Hradi‰tû - Uhersk˘ Brod, 115. v˘ro-
ãí trati Uhersk˘ Brod - Vlársk˘ prÛsmyk a 75. v˘roãí trati Horní Lideã - Bylni-
ce. Jízda parního vlaku bude také rozlouãením s pfierovskou parní lokomotivou
475.1142 „·lechtiãna“, která se otevfiením regulátoru páry v 7.40 hodin v ãele
zvlá‰tního vlaku vydá na svou poslední jízdu pfied odstavením z provozu. Vlak
se v Uherském Hradi‰ti spojí s vlakem s parní lokomotivou 498.106 „Albatros“
z Brna, jejíÏ jízda to bude pfiedposlední. V Uherském brodû se potká parní vlak
s lokomotivami 433.002 z Vala‰ského Mezifiíãí a 423.041 z Ostravy. V Uherském
Brodû se uskuteãní v˘stava lokomotiv. Historická motorová lokomotiva z roku
1957 BN 60 bude pfiipravena, aby ve své budce svezla nebojácné dûti. V provo-
zu bude rovnûÏ model parní lokomotivy zahradní Ïeleznice, kter˘ utáhne va-
gónek s cestujícími. Ve zvlá‰tním vlaku bude zafiazen vÛz s obãerstvením. PrÛ-
vodãí budou obleãeni do historick˘ch uniforem. Po pouti dlouhé 135 km se vlak
vrátí do Pfierova v 17.20 hodin. 

DÛvodem poslední jízdy pfierovské parní lokomotivy je její 11. dubna konãí-
cí technická zpÛsobilost. Její zprovoznûní je podmínûno opravou v cenû nûko-
lika milionÛ korun.

BliÏ‰í informace budou na letácích v Ïelezniãních stanicích, v âD centru Ïe-
lezniãní stanice Pfierov, tel. 581 784 411.

HRAD HELF·T¯N KLUB âESK¯CH
TURISTÒ SK P¤EROV

Místní poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem je
pro fyzické osoby od roku 2003 jednotn˘ a oproti pfiedchozím letÛm nezo-
hledÀuje skuteãnost, zda poplatník vyuÏívá k odkládání netfiídûného (zbyt-
kového) odpadu nádobu v majetku mûsta, nebo sám je vlastníkem nádoby.
Z tohoto dÛvodu mûsto nabízí dosavadním vlastníkÛm odpadov˘ch nádob
moÏnost jejich odprodeje do vlastnictví mûsta.

V˘kup nádob bude provádûn od bfiezna do kvûtna leto‰ního roku pro-
stfiednictvím Technick˘ch sluÏeb mûsta Pfierova, Na hrázi 17. V˘kupní ce-
na je bez ohledu na opotfiebení nádob stanovena takto:

ODPADOVÁ NÁDOBA 110 LITRÒ (POPELNICE) 300 Kã/ks

ODPADOVÁ NÁDOBA 1100 LITRÒ (KONTEJNER) 3.000 Kã/ks

KaÏd˘, kdo uvedené nabídky nevyuÏije, mÛÏe i nadále pouÏívat vlastní
nádobu, av‰ak bez jakékoliv finanãní kompenzace, nebo poÏádat Technic-
ké sluÏby mûsta Pfierova o zapÛjãení nádoby v majetku mûsta a s vlastní ná-
dobou naloÏit dle vlastního uváÏení.

Informace na tel. ã. 581 225 359; 581 225 361 provoz svoz odpadÛ.
Ing. Pavel Suchánek, fieditel Technick˘ch sluÏeb mûsta Pfierova

V¯KUP NÁDOB NA NET¤ÍDùN¯ ODPAD



Modelová agentura KLASIK Olomouc pořádá
pod osobní záštitou starosty města Přerova charitativní

středa 9. dubna 2003 v 19 hodin
v Městském domě Přerov

Modelové kolekce: Steilmann Praha, Triola Praha, Elasko Uničov
Módní návrháři: Hana Sedláčková, Luděk Hanák

a studenti SPŠ oděvní v Prostějově
Módní doplňky: Baťa Zlín, Tonak Nový Jičín, Ela Třebíč,

Optika Mela Olomouc, Bižuterie z Jablonce
Předání charitativního daru * Kulturní program * Tombola

Uvádí: Soňa Šuláková, Rádio Hity Olomouc
Vstupné: 100 Kč (předprodej v Městském domě)

GALAVEČER S MÓDOU A O MÓDĚ
jaro - léto 2003

DUBEN 2003 STRANA 15

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 • DUBEN 2003

LÁZNĚ BOCHOŘ, tel. 581 205 045

Koupel, zábal, masáž, perličková masáž:
pondělí až pátek 7 -18 hodin
21. 4. 2003 - svátek, zavřeno!

SAUNA úterý 14 - 20 muži
středa 13 - 20 ženy
čtvrtek 14 - 21 muži

VÝJIMKY
čtvrtek 17. 4. 2003 12 - 20 (dětský), 10 - 21 (krytý)
pátek 18. 4. 2003 12 - 20 (dětský), 10 - 22 (krytý)
pondělí 21. 4. 2003 ZAVŘENO
sobota 26. 4. 2003 14.30 - 20 (dětský i krytý 50 m)

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

ZIMNÍ STADION, tel. 581 201 26816. 4. • Akutní chirurgická one-
mocnûní u pacientÛ vy‰‰ího vûku -
prim. MUDr. Petr Vojáãek, CSc.
Zasedací místnost interního oddû-
lení 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 6.30 - 7.30 13.30 - 15
Úterý 18 - 20 6.30 - 7.30, 18 - 21 13.30 - 15
Středa 15 - 20 6.30 - 7.30, 15 - 21 15 - 19, 20 - 21 13.30 - 15
Čtvrtek 18 - 20 6.30 - 7.30, 18 - 21 18 - 19 13.30 - 15
Pátek 15 - 20 6.30 - 7.30, 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

2. dubna v 16.30 hodin • AKADE-
MIE Z· TRÁVNÍK - vystoupení Ïá-
kÛ Z· Trávník k 25. v˘roãí ‰koly
7. dubna v 19.30 hodin • DOBY-
TÍ SEVERNÍHO PÓLU - divadlo
Járy Cimrmana. Severské drama,
dobytí severního pólu âechem Kar-
lem Nûmcem 5. dubna 1909.
8. dubna v 19.30 hodin • SPIRI-
TUÁL KVINTET - koncert oblíbe-
né folkové skupiny
9. dubna v 19 hodin • GALAVE-
âER „S MÓDOU A O MÓDù“, ja-
ro - léto 2003
12. dubna v 19.30 hodin • POLI-
TICKÉ HARA·ENÍ - oblíben˘ po-
fiad dvojice ·imek + Bubílková za
doprovodu skupiny LOKOMOTIVA
29. dubna v 19.00 hodin • Pohád-
ka O ‰evci a smrti, Mozart a tango
- vystoupení ÏákÛ ZU· B. Kozánka
v baletní pohádce od Bohuslava
MartinÛ a v baletní  koláÏi na hud-
bu W. A. Mozarta.
30. dubna v 19.30 hodin • P¤Í-
BùH COCO CHANEL - divadelní
hra. Hrají: M. Dolinová, L. ·vor-
mová, J. âensk˘, L. Ol‰ovsk˘.
Pfiedprodej - vchod z námûstí TGM,
pondûlí aÏ pátek 8.00-16.30 hodin,
telefon 581 217 596, 581 215 100,
581 215 101

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

dlazka@cekos.cz, www.dlazka.cz

DUHA KLUB DLAÎKA

1. - 29. 4. • V˘stava Léto s DlaÏ-
kou ve v˘stavní síni Infocentra
v Pfierovance.
24. 4. ve 20.00 • Karel Zich - re-
citál v klubu PSP. Pfiedprodej (In-
tex, DlaÏka): 100 Kã; ZTP, dûti a stu-
denti do 18 let za 50 Kã, ãlenové
klubu DlaÏka mají slevu 30 Kã.
Na místû jednotné vstupné 120 Kã.

31. 3. - 4. 4. • Velikonoãní salon
11. 4. od 15 hod. • Pleteme
z proutí o‰atky a ko‰íãky
12. 4. od 14 hod. • Zdobení kraslic
13. 4. • ·ipkov˘ turnaj
17. 4. od 9 do 12 hod. • Pleteme
pomlázky
18. 4. od 9 do 12 hod. • Zdobení
netradiãních kraslic ·karedic
26. 4. od 8.30 hod. • SoutûÏ âlo-
vûãe, nezlob se
V˘tvarná soutûÏ Mofisk˘ svût - v˘-
kresy mohou dûti pfiinést do 25. dub-
na na DDM Atlas, vyhodnocení sou-
tûÏe probûhne 30. 4. v 16 hod.

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

tel.: 581 209 353, 581 201 246

Budova pfierovského zámku
otevfieno úter˘-nedûle 9-17 hodin

(objednávka hromadn˘ch náv‰tûv

v pokladnû - tel. 581 250 531, v za-

vírací dny na tel./fax: 581 219 380)

do 13. 4. • Z pfiírÛstkÛ Muzea Ko-
menského v Pfierovû v roce 2002
do 4. 5. • Tváfi v promûnách doby
- Portrét ve sbírkách Muzea
do 11. 5. • Domácnost na‰ich ba-
biãek - Jak babiãka peãovala o ob-
leãení a domácí textil
do 11. 5. • Pfierov 365x jinak - fo-
tografie starého Pfierova a jeho pfii-
lehl˘ch ãástí
15. 4. - 4. 5. • Stanislav Weigel:
Meditativní obrazy s kfiesÈanskou
tematikou

Moravská ornitologická stanice
do 18. 5. • Parazité ryboÏrav˘ch
ptákÛ âeské republiky
do 31. 5. • Fotografie ptákÛ Vlas-
timila Nedomy

MUZEUM
KOMENSKÉHO

foto Jar. BlaÈák

1. - 14. dubna • Prezentace Klubu
DlaÏka - pondûlí-pátek 10-12.30,
13-17 hodin. Zahájení v˘stavy 1. 4.
v 16.30 hodin.
16. - 19. dubna • V˘stava tradiã-
ních velikonoãních v˘robkÛ - stfie-
da-pátek 10-18 hod., sobota 9-12
hod. Pofiádá DDM ATLAS.

MùSTSKÉ
INFORMAâNÍ CENTRUM

v˘stavní síÀ, Kainarova 9

11. - 13. dubna • Zájezd do Prahy

KLUB P¤ÁTEL
V¯TVARNÉHO UMùNÍ

Na první dubnov˘ t˘den pfiipravili pracovníci Domu dûtí a mládeÏe Atlas
pro dûti z matefisk˘ch a základních ‰kol tradiãní akci Velikonoãní salon.
O tom, na co se mohou náv‰tûvníci této jarní akce tû‰it, nás informovala
Blanka Ma‰ková, vedoucí oddûlení kultury.

„S pomocí studentÛ Stfiední pedagogické ‰koly v Pfierovû budou mít dûti

i dospûlí pfiíleÏitost vyzkou‰et si v˘robu kraslic, velikonoãních pfiání ãi zdo-

bení perníãkÛ. V odpoledních hodinách uvidí také ukázky paliãkování, ple-

tení tatarÛ, v˘roby nejen dûrovan˘ch kraslic, ale i ‰karedic. Souãástí akce

je v˘stava, na které si náv‰tûvníci mohou pfiipomenout nejen tradiãní zvy-

ky spojené se svátky jara, ale prohlédnou si kraslice z rÛzn˘ch oblastí a ob-

dobí,“ vyjmenovala nabídku Blanka Ma‰ková a neopomnûla zdÛraznit, Ïe v‰e
probíhá i díky spolupráci s mnoha drobn˘mi fiemeslníky, zamûstnanci gale-
rií, ale i s nad‰enci pro zachování zvykÛ a tradic.

·af

Velikonoãní salon v Domû dûtí a mládeÏe Atlas

pondělí 21. 4. 2003 - VŠE ZAVŘENO (svátek)!▲
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17. - 30. dubna
Souborná v˘stava
Olga Havrdová - originální koÏené kabelky, pás-
ky a jiné koÏené a hedvábné doplÀky, které se vy-
znaãují vysokou v˘tvarnou úrovní a dokonal˘m
fiemeslem.
Textilní v˘tvarnice Monika Chmelafiová - bati-
kované odûvy, módní a bytové doplÀky.
Jarmila Petrová - ãlenka brnûnského sdruÏení
textilních v˘tvarníkÛ Mixtum se pfiedstaví tech-
nikou art-protis.
VernisáÏ probûhne ve ãtvrtek 17. dubna v 17.00
hodin.

1. - 2. 4. v 17.30 hod. • KAME-
≈ÁK - âR. Bláznivá ãeská komedie
s lidov˘mi prvky a s lidov˘m humo-
rem. ReÏie: Z. Tro‰ka. Hrají: V. Vy-
dra, J. Paulová, M. Va‰ut, L. Lipsk˘,
J. Laufer, L. Îupaniã, V. Kuchtová.
1. 4. ve 20 hod. • 8 MILE - USA,
autobiografick˘ pfiíbûh, titulky, pre-
miéra. KaÏdá chvíle je dal‰í ‰ancí.
Hudební hvûzda Eminem aÏ s pfie-
kvapivou bravurou ztûlesnil hlavní-
ho hrdinu Jimmiho, bojujícího o ví-
tûzství v rapové soutûÏi. ReÏie:
C. Hanson.  Dále hrají: K. Basinge-
rová, B. Murphyová, M. Phifer.
3. - 8. 4. v 17.30 hod. a 3. - 8. 4. ve
20.00 hod. • DAREDEVIL - USA,
akãní, titulky, premiéra. MuÏ beze
strachu. Vzdoruje i ìáblu. V hlavní
roli B. Affleck. ReÏie a scénáfi: M. S.
Johnson. Dále hrají: J. Garner, M. C.
Duncan, C. Farrel, J. Pantoliano.
10. - 16. 4. v 17.30 hod., 10. - 15. 4.
ve 20 hod. a 17. - 23. 4. v 17.30
hod. • PUPENDO - âR, komedie
pro v‰echny generace, premiéra.
Poselství budoucím generacím. No-
vá celoveãerní filmová komedie Ja-
na Hfiebejka a Petra Jarchovského,
inspirovaná povídkami Petra ·aba-
cha aneb „Pelí‰ky II“. ReÏie: J. Hfie-
bejk. Hrají: B. Polívka, J. Du‰ek,
E. Holubová, V. Cibulková, J. Pecha,
P. Li‰ka, B. Hybner.
17. - 22. 4. ve 20.00 hod. • FEM-
ME FATALE - USA/Francie/Nûmec-
ko, erotick˘ thriller, titulky, premi-
éra. Smyslná podvodnice hraje va-
bank. Nov˘ film reÏiséra Briana De
Palmy. Hrají: R. Romijn-Stamos,
A. Banderas, P. Coyote, E. Ebouaney.
24. - 30. 4. v 17.30 hod. a 24. -
29. 4. ve 20.00 hod. • JOHNNY
ENGLISH - Velká Británie, ‰pio-
náÏní komedie, titulky, premiéra.
Neví, co je strach, neví, co je nebez-
peãí, neví vlastnû vÛbec nic. Filmu
dominuje strhující, excentrick˘ ko-
mediální v˘kon Rowana Atkinsona
- tedy Mr. Beana. ReÏie: P. Howitt.
Dále hrají: J. Malkovich, N. Imb-
ruglia, B. Miller, D. McFerran, T. Pi-
gott-Smith.

2. 4. ve 20.00 hod. • PROKLETÍ
ÎLUTOZELENÉHO ·KORPIÓNA
- USA, komedie, titulky, premiéra.
Woody Allen se bezpeãnû pohybuje
v dÛvûrnû známém prostoru: s pfie-
hledem a vtipem rozvíjí zápletku, jiÏ
provází pointovan˘mi dialogy. Hrají:
W. Allen, D. Aykroyd, H. Hunt, B. Mar-
kinson, W. Shawn, D. O. Stiers.

9. 4. v 17.30 a 20.00 hod., 12. 4.
v 15.00 hod. • JEÎÍ· - USA, speci-
ální pfiedstavení/biblick˘ pfiíbûh, da-
bing. Historicky nejpfiesnûj‰í film
o Ïivotû Krista, natoãen˘ podle Lu-
ká‰ova evangelia. Nejnav‰tûvova-
nûj‰í zahraniãní film v roce 1991
v na‰ich kinech. Pfiedstavení pro-
bûhnou v rámci celosvûtového pro-
jektu, vstupné dobrovolné. ReÏie:
J. Krish, P. Sykes. V hlavní roli:
B. Dracén (v ãeském znûní J. ·Èast-
n˘, P. Soukup, L. Munzar).
16. 4. ve 20.00 hod. • MLÉâNÁ
DRÁHA - Francie, titulky, premié-
ra, Projekt 100. Dílo, které osobitû
doplÀuje cyklus BuÀuelov˘ch filmÛ
- Nazarín, Viridiana, ·imon na pou-
‰ti. ReÏie: L. BuÀuel. Kamera: Ch.
Matras. Hrají: P. Frankeur, L. Terzi-
eff, A. Cuny, E. Scob, B. Verley.
23. 4. ve 20.00 hod. • NAQOY-
QATSI - USA, strhující umûleck˘
dokument, premiéra, Projekt 100.
Vzniklo opût ohromující dílo, jeÏ ve
svûtû zcela jistû vzbudí velk˘ ohlas,
ale i diskuse. Po strhujících doku-
mentech Koyaanisqatsi (1983) a Po-
waqqatsi (1988) je to závûr zam˘‰-
lené trilogie o stavu tohoto svûta.
ReÏie: G. Reggio. Hudba: P. Glass.
30. 4. ve 20.00 hod. • KRUTÉ RA-
DOSTI - SR/âR, trpká komedie,
premiéra. Vzru‰ující pfiíbûh o po-
ku‰ení, tajemství a bezradnosti
v hledání lásky. Jedna z posledních
rolí Julia Satinského v pozoruhod-
ném filmovém debutu Juraje Nvoty
s Ondfiejem Vetch˘m a TáÀou Pau-
hofovou. Dále hrají: M. Mikulãík,
A. ·i‰ková, C. Kassai, J. Satinsk˘.

Uzávûrka pfií‰tího ãísla je v pondûlí 14. dubna 2003
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Zaãátkem dubna bude v galerii pokraãovat v˘stava v˘tvarníka Josefa To-
mana. Ve druhé polovinû mûsíce bude zde mít autorskou v˘stavu malífi a v˘-
tvarník Miloslav Tepl˘. Jedná se o malífie stfiední generace, kter˘ Ïije a tvofií
v ·umperku. V Pfierovû je znám a jeho obrazy patfií mezi velice oblíbené. Mi-
loslav Tepl˘ ve sv˘ch obrazech (maluje pfieváÏnû oleje na sololitu) zachycuje
malebnou krajinu Vysoãiny a JeseníkÛ. Tyto krajiny jsou malovány osobit˘m
zpÛsobem, kter˘ je divákovi velmi srozumiteln˘. Zajímavá jsou i jeho záti‰í.
Svá díla vystavuje v galeriích po celé Moravû.

do 19. dubna • Velikonoãní v˘stava

6. 4. v 15 hod. • LILO & STITCH
- USA, animovan˘, dabing. Kam se
na nûj hrabe E.T.! V ãeském znûní:
J. Prager, P. ·rom, M. Prachafiová,
K. Sedláãková, O. Vetch˘, S. Ra‰ilov.
13. 4. v 15.00 hod. • FIMFÁRUM
JANA WERICHA - âR. Celoveãerní
pásmo pûti animovan˘ch pohádek
podle stejnojmenné literární pfied-
lohy je nejnovûj‰ím (a velmi ambi-
ciózním) projektem reÏisérského
tandemu V. Pospí‰ilová - A. Klimt.
20. 4. v 15.00 hod. • PSÍ KAMA-
RÁDI - âSR. ·taflík, ·pagetka a je-
jich dobrodruÏství v pásmu animo-
van˘ch pohádek.
27. 4. v 15.00 hod. • ZAHRADA -
âSR. Dnes jiÏ klasické dílo Jifiího
Trnky, které zaujalo filmové diváky
na celém svûtû.

Igor Piaãka - obrazy, grafika
Od 14. do 25. dubna se pfiedstaví v galerii

Atrax v˘znamn˘ souãasn˘ autor Igor Piaãka.
Je to Ïák A. Brunovského na V·VU v Brati-
slavû a absolvent Academie Royale de Beaux
Arts v Bruselu. Nejvût‰ím ocenûním jeho
kvalit bylo pozvání zúãastnit se Mezinárod-
ního projektu v Art Studiu Itsukaichi Tokyo
v Japonsku. 

Igor Piaãka spoléhá ve své tvorbû na line-
ární kresbu a strukturní plochy, ze kter˘ch
dokáÏe vytûÏit potfiebné efekty. Rád rozvíjí ve
sv˘ch obrazech pfiíbûh a jednotlivé sekvence
zachycující okamÏik vrcholící dynamické ak-
ce. Jeho obrazy i grafika jsou plny dramatiã-
nosti a napûtí.

GALERIE A V¯STAVY
telefon/fax: 581 202 216 • e-mail: hvezda@dokina.cz • net: www.dokina.cz/hvezda

■ A R T K I N O ■

■ F I L M O V ¯  K L U B ■

■ B I J Á S E K ■

Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 8, tel. 581 216 111 

Minigalerie Îerotín • Komenského 2, tel. 581 202 728

KINO HVùZDA

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

ukázka z umûlecké tvorby Olgy Havrdové

Igor Piaãka: Balanc II


