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Pfierov pfiipravuje 3. mezinárodní v˘stavu
hospodáfisk˘ch zvífiat a zemûdûlské techniky

Na druhé stranû se v panelov˘ch
sídli‰tích skr˘vá v˘znamn˘ poten-
ciál bytÛ, kter˘ pfii odpovídající
úpravû a údrÏbû nabízí slu‰n˘ stan-
dard se Ïivotností minimálnû 80 let.
Z toho vypl˘vá, Ïe i v blízké bu-
doucnosti budou tato sídli‰tû hrát
v˘znamnou roli na trhu s byty.

„Vláda âeské republiky po dlou-

holeté pfiípravû vydala nafiízení

ã. 497/2000 Sb., o podmínkách po-

skytování dotací ze státního roz-

poãtu na podporu regenerace pa-

nelov˘ch sídli‰È. Tento program

umoÏÀuje získání státních dotací

aÏ do v˘‰e 70 % rozpoãtov˘ch ná-

kladÛ na dopravní a technickou in-

frastrukturu v sídli‰ti, zeleÀ, dûtská

hfii‰tû a pfiestavbu nûkter˘ch ob-

jektÛ na obãanskou vybavenost.

Pfiedpokladem pro jejich získání je

schválen˘ územní plán, dále schvá-

len˘ projekt regenerace panelové-

ho sídli‰tû a minimálnû 30% spo-

lufinancování ze strany mûsta,“

vyjmenovala Milena Slováãková zá-
kladní podmínky pro získání dotace.
„V‰elijaké ty humanizace, indivi-

dualizace, rehabilitace panelov˘ch

sídli‰È tu uÏ byly. Vnucují se otáz-

ky: Regenerace - nov˘ název, star˘

obsah? Není to jen plané gesto stá-

tu? Chce se fiíci, Ïe by tu rozdíl mo-

hl b˘t. Îe projekt regenerace pane-

lov˘ch sídli‰È se poprvé snaÏí fie‰it

pfiíãiny a ne dÛsledky. A dokonce

vyÏaduje, aby do toho mluvili lidé,

kter˘ch se to bezprostfiednû dot˘ká

- jejich obyvatelé. Proklamuje po-

zornost oblasti sociální, ekonomic-

ké, urbanistické a architektonické,

oblasti technick˘ch úprav a mo-

dernizace, slibuje v‰estranné zlep-

‰ení obytného prostfiedí panelo-

v˘ch sídli‰È, odstranûní jejich mo-

nofunkãnosti a pfiemûnu ve více-

úãelové celky. Tedy alespoÀ v dik-

ci vládního nafiízení, v metodice

a v projektech regenerace. Ale v re-

alizaci? Uvidíme...“ vyslovila urãi-
té pochybnosti M. Slováãková a do-
dala, Ïe toto nafiízení se v‰ak
paradoxnû vyh˘bá tomu, co je sa-
mostatnou podstatou sídli‰tû - pa-
nelov˘m domÛm, a to jak projekã-
nû, tak finanãnû.

„Rada mûsta Pfierova povûfiila

odbor rozvoje vypracováním pro-

jektu regenerace sídli‰tû v Pfied-

mostí, kde jeho obyvatelé pociÈují

nejv˘raznûji v‰echny problémy

spojené se Ïivotem ve velkém pa-

nelovém sídli‰ti. Nedílnou souãás-

tí prací pfii pfiípravû tohoto projek-

tu bude zapojení vefiejnosti nejen

v pfiípravné fázi, ale i pfii následné
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Na území mûsta Pfierova se nachází 10 obytn˘ch souborÛ -
sídli‰È postaven˘ch pfieváÏnû panelovou technologií, ve kte-
r˘ch Ïijí více neÏ dvû tfietiny obyvatel mûsta. Vût‰ina z nich vy-
kazuje urbanistické nedostatky poplatné dobû svého vzniku.

„V˘stavy hospodáfisk˘ch zvífiat

v Pfierovû se datují jiÏ od konce de-

vatenáctého století, kdy se v roce

1882 uskuteãnil první v˘stavní trh

plemenn˘ch b˘kÛ. Dvacáté století

je v˘znaãné kromû organizování

celostátních v˘stav zvífiat také po-

fiádáním národních trhÛ, pfiede-

v‰ím dobytka.

V ãervnu 1991 se Pfierov stal

svûdkem první Moravskoslezské

v˘stavy hospodáfisk˘ch zvífiat. Dal-

‰í se uskuteãnily ve stejném mûsí-

ci v roce 1993 a 1995. Na pfielomu

kvûtna a ãervna v roce 1997 se jiÏ

mluvilo o Národní v˘stavû hospo-

dáfisk˘ch zvífiat, v roce 1999 pak

doplnûné o expozici zemûdûlské

Do slavnostního zahájení tfietí mezinárodní v˘stavy hospodáfisk˘ch zvífiat a zemûdûlské tech-
niky zb˘vá uÏ jen pár t˘dnÛ. Pro náv‰tûvníky leto‰ního roãníku této tradiãní zemûdûlské v˘-
stavy se otevfiou brány V˘stavi‰tû v pátek 16. kvûtna a akce potrvá aÏ do nedûle 18. kvûtna.

VyuÏijeme moÏnosti zmûnit
neutû‰enou podobu panelov˘ch sídli‰È?

pokraãování na stranû 2
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techniky a vzhledem k mezinárod-

ní úãasti se o tomto roãníku poprvé

mluvilo jako o mezinárodní v˘sta-

vû hospodáfisk˘ch zvífiat a zemû-

dûlské techniky. První v˘stava

v novém tisíciletí byla pÛvodnû plá-

novaná na kvûten. Vzhledem k v˘-

skytu slintavky a kulhavky v âeské

republice byl termín odloÏen a ko-

nala se na podzim v záfií roku

2001,“ ve struãnosti se vrátila do
historie Andrea Mílková, vedoucí
v˘stavi‰tû v Pfierovû.

„Hlavním organizátorem jsou

opût akciová spoleãnost Genoservis,

která zaji‰Èuje vystavení a pfiedvá-

dûní hospodáfisk˘ch zvífiat, a akci-

ová spoleãnost Veletrhy Brno, jeÏ

má na starosti prezentaci zemûdûl-

ské techniky. Mezi spoluorganizá-

tory patfií napfiíklad Svaz chovate-

lÛ hol‰t˘nského skotu âR, Svaz

chovatelÛ koní, Svaz drobnochova-

telÛ a dal‰í chovatelská sdruÏení,“

vyjmenovala nûkteré zúãastnûné vy-
stavující spoleãnosti Andrea Mílko-
vá a dodala, Ïe akce se koná s pod-
porou Ministerstva zemûdûlství
âeské republiky.

Po v‰echny tfii dny bude V˘sta-
vi‰tû otevfieno od 9 do 18 hodin.
Pro odbornou i laickou vefiejnost je
pfiipraven zajímav˘ program.

„Pátek bude patfiit pfiedev‰ím

pfiedvádûní a hodnocení hol‰t˘n-

ského skotu, které bude probíhat

v nové moderní kryté hale, posta-

vené na místû b˘valého velkého

pfiedvadi‰tû. Tribuna pojme pfies

1500 náv‰tûvníkÛ. Celá expozice

hol‰t˘nského skotu bude zahr-

novat pfies 130 kusÛ krav, jalovic

i telat,“ poskytla nám informace
o nejzajímavûj‰í ãásti páteãního
programu vedoucí v˘stavi‰tû a do-
dala, Ïe náv‰tûvníci budou moci
zhlédnout v tento první v˘stavní
den i pfiehlídku kombinovan˘ch
plemen ovcí a kaneãkÛ i expozici
prasat, která ãítá pfies 120 kusÛ pra-
sat v‰ech kategorií - od plemen-
n˘ch kaneãkÛ aÏ po selata.

„V expozici ovcí a koz se pfiedpo-

kládá úãast asi 100 kusÛ ovcí

a 20 koz. Venkovní prostor bude po

15. hodinû vyhrazen ukázce ovlá-

dání pasteveck˘ch psÛ, která pro-

bûhne i v sobotním odpoledni. Dá-

le bude následovat sportovní

program koní na venkovní plo‰e.

Jako zajímavé zpestfiení jsou pfii-

praveny vozatajské soutûÏe,“ se-
známila nás s páteãním progra-
mem v˘stavy A. Mílková.

„Sobota zaãne pfiehlídkou ãeské-

ho strakatého skotu, kter˘ bude re-

prezentovat asi 50 kusÛ krav, jalo-

vic a telat. Odpolední program bu-

de patfiit masnému skotu. Malé

pfiedvadi‰tû pfiivítá opût pfiíznivce

ovcí a koz. Dopoledne zde bude

probíhat hodnocení plemenn˘ch

beranÛ a aukce, následuje ukázka

stfiíhání a spfiádání vlny. Nedûlní

dopoledne v kryté hale bude patfiit

pfiehlídce nejlep‰ích kolekcí prasat,

odpolední program bude vûnován

pfiedvádûní koní,“ vyjmenovala hlav-
ní programovou náplÀ víkendu na
V˘stavi‰ti Andrea Mílková.

„Zajímavá bude nejen pro od-

borníky expozice vystavené tech-

niky. Prozatím je pfiihlá‰eno

65 pfiím˘ch vystavovatelÛ zemû-

dûlské techniky, krmiv a veterinár-

ních pfiípravkÛ. Zatímco v roce

2001 bylo obsazeno 2.631 m2 ãisté

v˘stavní plochy, v roce 2003 je jiÏ

nyní obsazeno pfies 3.600 m2 ãisté

v˘stavní plochy. Zájem o v˘stavu

zemûdûlské techniky je letos vskut-

ku velk˘ a pfiihlásila se fiada firem,

které dfiíve v Pfierovû vÛbec nevy-

stavovaly. Prostfiednictvím ãesk˘ch

dovozcÛ budou na v˘stavû v Pfiero-

vû zastoupeny zahraniãní firmy

z Nûmecka, ·védska, Itálie, Dán-

ska, Francie, Anglie i dal‰ích zemí.

Poprvé se v˘stavy v Pfierovû zú-

ãastní reprezentativní expozicí ta-

ké Ministerstvo zemûdûlství âeské

republiky, které má zájem co nej-

podrobnûji seznámit zemûdûlce

s dohodnut˘mi podmínkami vstu-

pu âR do EU a poradit postupy pfii

získávání jednotliv˘ch podpor v ze-

mûdûlství,“ poskytla nám informa-
ce k v˘stavû zemûdûlské techniky
vedoucí pfierovského V˘stavi‰tû.

„Po celé tfii dny budou mít ná-

v‰tûvníci moÏnost vybrat si z bo-

hatého kulturního programu,

kter˘ pfiipravil Nadaãní fond

Genáãek, pÛsobící pod a.s. Geno-

servis. Dûti se budou moci zúãast-

nit sportovních a dovednostních

soutûÏí. Bûhem víkendu zazpívá

Heidi JankÛ i Pavel Novák. O úãas-

ti na v˘stavi‰ti v dobû konání v˘-

stavy se jedná napfiíklad s Janem

Kalouskem a Michalem Davidem.

Moderovat bude Michal Janãafiík,“

vzpomenula Andrea Mílková ales-
poÀ nûkteré ze znám˘ch osobnos-
tí, se kter˘mi budou mít pfiíleÏitost
se náv‰tûvníci na V˘stavi‰ti setkat
a zmínila se o soutûÏi MISS SYM-
PATIE o nejsympatiãtûj‰í dojnici v˘-
stavy. ZároveÀ upozornila, Ïe slo-
sovateln˘ kupon obdrÏí spolu se
vstupenkou, za kterou zaplatí do-
spûlí náv‰tûvníci 50 korun, dûti, dÛ-
chodci a studenti mají zlevnûné
vstupné 20 korun.

·af

realizaci projektu. Nejprve bude

ustavena tak zvaná Obãanská po-

radní komise, jejímÏ ãlenem se

mÛÏe stát kaÏd˘ obyvatel sídli‰tû,

kter˘ bude chtít aktivnû spolupra-

covat s projektanty. Rada mûsta by

mûla oficiálnû schválit zfiízení této

Obãanské poradní komise, jejíÏ

funkce neskonãí schválením vlast-

ního projektu regenerace. Bude na-

dále fungovat jako pojítko mezi

obyvateli sídli‰tû a orgány mûsta po

celou dobu realizace jednotliv˘ch

prací na regeneraci sídli‰tû,“ na-

znaãila Milena Slováãková moÏnos-
ti, jak se podílet na ovlivÀování této
regenerace a dodala, Ïe rovnûÏ bu-
dou uspofiádány otevfiené besedy
s obyvateli sídli‰tû. Informace budou
publikovány na internetov˘ch strán-
kách mûsta, v Kabelové televizi
i Pfierovsk˘ch listech. 

·af

Pozn. red.: Dal‰í podrobnosti k zá-

mûru mÛÏete v souãasnosti získat

na Odboru rozvoje, oddûlení roz-

voje, u Ing. Mileny Slováãkové, tel.

581 268 640.
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VyuÏijeme moÏnosti zmûnit neutû‰enou
podobu panelov˘ch sídli‰È?

30. dubna 2003
10-12 hodin Položení květin k pamětním deskám

obětí Přerovského povstání v ulicích města
a na nádvoří KAZETO s.r.o., Husova ulice

2. května 2003
12.15 hodin Odjezd autobusu z náměstí T. G. Masaryka

do Olomouce-Lazců

13.30 hodin Pietní akt věnovaný památce obětí
Přerovského povstání

8. května 2003
9.15 hodin Pomník padlých letců, tř. Generála Janouška

10.15 hodin Pomník vojáků sovětské armády,
Želatovská ulice

10.55 hodin Městský hřbitov - pomník obětí
Přerovského povstání a 2. světové války.

OSLAVY DNE OSVOBOZENÍ
A VZPOMÍNKU NA 58. VÝROČÍ

PŘEROVSKÉHO POVSTÁNÍ

Město Přerov, Svaz bojovníků za svobodu a Československá obec legionářská,
Svaz letců ve spolupráci s Armádou České republiky

Vás zvou na

zaãíná

30.dubna 2003
námûstí TGM v Pfierovû • 18 - 24 hodin

• populární kapela YO YO BAND

• rádio HITY s moderátorem René Janãíkem

• zvuk a svûtla TWILIGHT Pro

• pfiekvapení veãera - MÁJOV¯ MLS

MÁJOV¯ MLS: prodejní kupon na obãerstvení - nápoj a teplé jídlo

k dostání v pfiedprodeji od 23. dubna 2003 za atraktivní cenu!!!

Pfiedprodej: Mûstské informaãní centrum (velká pasáÏ)

a Mûstsk˘ dÛm s.r.o.

Sponzor veãera: HANÁCKÁ KYSELKA s.r.o. a Pivovar ZUBR

VELKÁ
HUDEBNÍ
A SVùTELNÁ

SHOW

veselení
S HUDBOU
A TANCEM1. kvûtna 2003 

námûstí TGM v Pfierovû • 14 - 18 hodin

• koncert dechového orchestru HANÁ ZU· B. Kozánka

• propagaãní vystoupení souboru MAÎORETKY

ZU· B. Kozánka

• populární duo JEN TAK a hosté

• 1. máj s HITEM - taneãní ‰kola HIT Pfierov

• koncert kapely D.U.B.

restaurace Strojafi • 18 - 22 hodin

• folklórní klub LUâINA hraje k tanci a poslechu Poãasí a obãerstvení v‰eho druhu,

srdeãné pozvání od pofiadatelÛ patfií v‰em
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c) uhrazené splátky dlouhodob˘ch pfiijat˘ch pÛjãek ........ 13,680.000,00 Kã
d) zapojení fondÛ do rozpoãtu .......................................... 50,530.818,60 Kã
e) dlouhodobé pfiijaté pÛjãky ............................................ 27,895.905,60 Kã
f) hospodáfisk˘ v˘sledek pfied finanãním vypofiádáním .... 14,662.685,26 Kã
V˘sledky hospodafiení pfiíspûvkov˘ch organizací, jejichÏ zfiizovatelem bylo
k datu 31. 12. 2002 mûsto Pfierov
Stavy úãelov˘ch fondÛ
a) fondu rezerv a rozvoje .................................................. 66,142.522,00 Kã
b) fondu rozvoje bydlení ...................................................... 7,621.218,01 Kã
c) fondu na opravy bytového fondu postiÏeného povodní .... 41,845.473,49 Kã
d) fondu sociálního.................................................................. 908.161,63 Kã
e) mûstského fondu bydlení .................................................... 142.682,75 Kã
Finanãní vypofiádání roku 2002
finanãní prostfiedky k rozdûlení ........................................ 79,899.966,94 Kã
(z toho jiÏ zapojeno rozpoãtov˘m opatfiením 20,000.000,00 Kã)
vypofiádání úãelov˘ch prostfiedkÛ ...................................... 22,446.241,04 Kã
zapojení finanãních prostfiedkÛ na dofie‰ení
poÏadavkÛ z roku 2002 ........................................................ 1,793.800,00 Kã
zapojení finanãních prostfiedkÛ na v˘kupy pozemkÛ.......... 7,000.000,00 Kã

❖ vzala na vûdomí roãní zprávu o postupu realizace budování Geografického
informaãního systému (GIS) na MûÚ v Pfierovû,

❖ sníÏila cenu za právo uÏívání digitálních dat a schválila upravené zásady pro-
deje dat a tiskov˘ch v˘stupÛ z GIS,

❖ schválila vyhlá‰ení obchodní vefiejné soutûÏe a podmínky soutûÏe na realiza-
ci bytové v˘stavby na nábfi. Protifa‰istick˘ch bojovníkÛ - polyfunkãní dÛm -
v Pfierovû,

❖ doporuãila schválit pofiízení zmûny Územního plánu sídelního útvaru Pfie-
rov v místní ãásti Îeravice z obãanské vybavenosti na bydlení,

❖ potvrdila Mgr. V. Pazderovou ve funkci fieditelky Základní ‰koly Pfierov, Tráv-
ník 27, pfiíspûvkové organizace Mûsta Pfierov,

❖ potvrdila M. Schenkovou ve funkci fieditelky ·kolní jídelny Pfierov, Kozlov-
ská 44, pfiíspûvkové organizace Mûsta Pfierov,

❖ potvrdila O. Krejãífiovou ve funkci fieditelky Matefiské ‰koly Pfierov, Komen-
ského 25, pfiíspûvkové organizace Mûsta Pfierov,

❖ vzala na vûdomí kalkulace cen obûdÛ a zv˘‰ení úhrady za 1 obûd od strávní-
kÛ o 2 Kã,

❖ vzala na vûdomí pfiíspûvek na stravování pro dÛchodce mûsta, a to ve v˘‰i roz-
dílu mezi skuteãn˘mi náklady a cenou hrazenou strávníkem,

❖ schválila stravovací jednotku ve v˘‰i 22,40 Kã u stravy normální, 23,10 Kã
u diety Ïluãníkové a 24,90 Kã u stravy diabetické,

❖ stanovila s úãinností od 1. 4. 2003 pravideln˘ pfiíspûvek na úpravu zevnûj‰ku
ve v˘‰i 555 Kã na osobu a den konání obfiadÛ pro zastupitele, pracovníky MûÚ
a dal‰í spolupracovníky, ãinné pfii obãansk˘ch obfiadech,

❖ jmenovala s úãinností od 1. 7. 2003 paní Mgr. Drahomíru Duãákovou do funk-
ce vedoucí odboru - Kanceláfie tajemníka MûÚ Pfierov,

❖ vzala na vûdomí doporuãení Komise pro vefiejn˘ pofiádek a bezpeãnost zab˘-
vat se otázkou vyhlá‰ení vefiejné soutûÏe na dodávku odtahov˘ch sluÏeb pro
útvar Mûstské policie v Pfierovû. Odtah by se mûl t˘kat jak vozidel nesprávnû
parkujících a tvofiících v ulicích pfiekáÏky provozu, tak také vozidel - vrakÛ.

❖ odvolala ãlena a pfiedsedu Komise pro vefiejn˘ pofiádek a bezpeãnost pana Sta-
nislava âtvrtlíka a jmenovala ãlenem a pfiedsedou Komise pro vefiejn˘ pofiá-
dek a bezpeãnost Ing. Jaroslava Pokrupu,

❖ odvolala ãlena Komise Redakãní rady Pfierovsk˘ch listÛ Bc. J. Ku‰níra a jme-
novala ãlenem Komise Redakãní rady Pfierovsk˘ch listÛ M. Rozko‰ného,

❖ jmenovala ãlenem Komise pro v˘chovu a vzdûlávání I. ·edivou,
❖ zfiídila Komisi bezpeãnosti silniãního provozu s platností od 10. 4. 2003, je-

jímÏ pfiedsedou byl jmenován Ing. L. ·tukavec, ãleny mjr. Ing. L. Koláãek (ve-
doucí DI Pfierov, Policie âR), Mgr. M. Mifková (fieditelka IVS TECHNIK Pfie-
rov), J. Skopalová (SSOK, vedoucí Stfiediska údrÏby Pfierov), A. Stárková
(ââK, oblastní spolek Pfierov), M. Chmelafiová (Centrum dopravních infor-
mací Pfierov), Mgr. D. BuÀka (âeská poji‰Èovna, agentura Hranice), D. Hend-
rych (ODS), Ing. L. Orel (Nezávislí), T. Brauner (KSâM), T. Kotû‰ovsk˘,

❖ vzala na vûdomí doporuãení Komise hospodáfiského a územního rozvoje za-
dat vzhledem k v˘znamu budoucí investice zpracování studie revitalizace zá-
padní ãásti námûstí T. G. Masaryka ve dvou variantách:
- s celkovou asanací,
- bez asanace BlaÏkova domu,

❖ schválila zá‰titu Mûsta Pfierova nad pofiadatelstvím Svûtového poháru druÏ-
stev muÏÛ v kuÏelkách, konaného ve dnech 15. - 19. fiíjna 2003 v Pfierovû
a KromûfiíÏi.

dne 20. bfiezna 2003
Rada mûsta Pfierova po projednání

❖ vydala Nafiízení mûsta 2/2003, kter˘m se zakazují nûkteré druhy paliv pro ma-
lé spalovací zdroje zneãi‰Èování; nab˘vá úãinnosti dne 1. ãervence 2003,

❖ vzala na vûdomí zprávu o prÛbûÏném plnûní Programu regenerace a rozvo-
je mûstského parku Michalov („Program“) za rok 2002 a uloÏila odboru roz-
voje pfiipravit podklady pro pofiízení zmûny územního plánu sídelního útva-
ru Pfierov v lokalitû Michalov, spoãívající ve zmûnû funkãního vyuÏití ãásti
areálu b˘valého zahradnictví ze stávající funkce „zahradnictví“ na funkci „ve-
fiejná zeleÀ“,

❖ zfiídila pracovní skupinu pro koordinaci plnûní Programu regenerace a rozvo-
je mûstského parku Michalov ve sloÏení: Mgr. E. Grambliãková, Ing. J. Lajtoch,
Ing. P. Suchánek, Ing. P. Gala, RNDr. P. Juli‰, Ing. V. âajka, Mgr. M. ·vástová,

❖ povûfiila místostarostku Mgr. Elenu Grambliãkovou prÛbûÏn˘m podáváním
informací o v˘voji situace v parku Michalov s dÛrazem na nové komunikace,

❖ schválila uzavfiení smlouvy o poskytnutí úãelové dotace mezi mûstem Pfie-
rovem a Státním fondem âeské republiky pro podporu a rozvoj ãeské kine-
matografie, zastoupen˘m ministrem kultury, ve v˘‰i 600.000 Kã na technic-
k˘ rozvoj a modernizaci kina Hvûzda v Pfierovû,

❖ uloÏila odboru rozvoje koordinovat v‰echny kroky potfiebné k realizaci Inte-
grovaného dopravního systému v Pfierovû a jeho místních ãástech k 1. 7. 2003.
V dostateãném ãasovém pfiedstihu informovat vefiejnost o chystaném zámû-
ru v Pfierovsk˘ch listech a Novém Pfierovsku (kvûten, opakovanû ãerven) fi-
nanãnímu odboru vydání pfiíslu‰né obecnû závazné vyhlá‰ky,

❖ vyjádfiila podporu pfii zaji‰Èování sponzorsk˘ch finanãních prostfiedkÛ na do-
konãení Pavilonu pro matku a dítû - humanizace dûtského oddûlení, která je
realizována projektem Nadace Archa Chantall,

❖ stanovila s úãinností od 1. 4. 2003 nav˘‰ení poãtu zamûstnancÛ mûsta Pfie-
rova zafiazen˘ch do Mûstského úfiadu Pfierov z 384 na 385.

dne 10. dubna 2003
Rada mûsta Pfierova po projednání

❖ podala návrh schválit úplatn˘ pfievod 16 bytov˘ch jednotek na adrese ÎiÏko-
va 1 a 3, Pfierov do vlastnictví nájemcÛ,

❖ podala návrh schválit úplatn˘ pfievod 91 bytov˘ch jednotek v objektech byd-
lení, pfiíslu‰n˘ch k ãásti obce Pfierov I-Mûsto:

objekt bydlení poãet doplatek za opravy
adresa bytÛ za období (2001-2002) z:

FRB prostfiedkÛ mûsta

gen. Janou‰ka 22, 24 23 350.000 430.000
Klivarova 1, 3, 5 20 285.000 315.000
Îelátovská 1, 3 16 280.000 880.000
Îelátovská 5, 7 16 260.000 954.000
Îelátovská 11, 13 16 - 500.000
Celkem 91 1,175.000 3,079.000

do vlastnictví nájemcÛ bytov˘ch jednotek, vãetnû uhrazení v‰ech finanãních
prostfiedkÛ, které byly investovány v letech 2001-2002 do jednotliv˘ch domÛ
z Fondu rozvoje bydlení (FRB) a z prostfiedkÛ Mûsta Pfierova, které budou
formou doplatku ke kupní cenû rozpoãítány na jednotlivé bytové jednotky dle
velikosti spoluvlastnick˘ch podílÛ na spoleãn˘ch ãástech domu a zastavûném
pozemku,

❖ podala návrh schválit pfievod 12 bytov˘ch jednotek v objektech na adrese Kli-
varova 8, 10, Pfierov 1- Mûsto do vlastnictví nájemcÛ,

❖ podala návrh schválit poskytnutí pÛjãek:
• z fondu rozvoje bydlení a uzavfiení smluv o pÛjãce vãetnû jejich zaji‰tûní takto:

- ostatní vlastníci obytn˘ch budov a bytÛ ............................ 3,574.000 Kã
- Mûsto Pfierov ........................................................................ 2,500.000 Kã
CELKEM .............................................................................. 6,074.000 Kã

• z fondu na opravy bytového fondu postiÏeného povodní a uzavfiení smluv
vãetnû jejich zaji‰tûní takto:
- ostatní vlastníci obytn˘ch budov a bytÛ ............................ 4,500.000 Kã
- Mûsto Pfierov........................................................................ 4,500.000 Kã
CELKEM ................................................................................ 9,000.000 Kã

❖ podala návrh Zastupitelstvu mûsta Pfierova schválit:
Závûreãn˘ úãet mûsta Pfierova za rok 2002
a) pfiíjmy ve v˘‰i .............................................................. 745,818.011,35 Kã
b) v˘daje ve v˘‰i ................................................................ 795,902.050,29 Kã

V˘bûr z usnesení Rady mûsta Pfierova



KVùTEN 2003STRANA 4

OTÁZKA PRO...

Na toto aktuální
téma jsme pfiipra-
vili nûkolik ãlán-
kÛ, ve kter˘ch vás
budou seznamo-
vat vedoucí pra-
covníci mûstské-

ho fiadu se sv˘mi zku‰enostmi
a postfiehy, jeÏ souvisí se vstupem
na‰í republiky do Evropské unie.

Nejprve dáváme slovo tajemníko-
vi mûstského úfiadu Ing. Jifiímu
Bakalíkovi.

„Pfierovsk˘mi listy vyãlenûn˘ pro-

stor chci vyuÏít jako krátk˘ úvodník

k projektu, kter˘m mûstsk˘ úfiad

pomáhá naplnûní programového

prohlá‰ení Rady mûsta. V jeho ãásti

vûnované ãervnovému referendu

o vstupu do EU je akceptována sna-

ha orgánÛ mûsta pomoci kampani,

která je vedena v rámci celé na‰í spo-

leãnosti a jejímÏ cílem je iniciovat

na‰e spoluobãany k úãasti na refe-

rendu a samozfiejmû je pfiesvûdãit

o pozitivním zodpovûzení otázky po-

loÏené v rámci referenda,“ vyslovil
Jifií Bakalík své pfiesvûdãení o ne-
zbytnosti vûnovat pfiipravovanému
referendu dostateãnou pozornost.

„Pfied pfierovsk˘m úfiadem, stejnû

jako pfied celou vefiejnou správou,

stojí pfii vstupu do EU nûkolik stû-

Ïejních úkolÛ. UzpÛsobení úfiadÛ

nov˘m, pfiísnûj‰ím poÏadavkÛm na

kvalitu a úroveÀ vefiejné sluÏby

v souãasné dobû probíhá. Je pfied do-

konãením stabilizování organizaãní

struktury úfiadu. Rozhodující kroky

jsou ãinûny v souvislosti s nabytím

úãinnosti Zákona o úfiednících

územních samosprávn˘ch celkÛ.

Zde je tfieba zdÛraznit jasn˘ zámûr

pfiizpÛsobení se legislativû EU. Pro-

to je i na na‰em úfiadû zavádûn pfiís-

n˘ systém vzdûlávání, zvy‰ování od-

bornosti úfiedníkÛ a v neposlední

fiadû je nastavován i nepomûrnû

pfiísnûj‰í reÏim v tom, jak se stát

úfiedníkem Mûstského úfiadu v Pfie-

rovû, jak dosáhnout poÏadované

kvality vefiejné sluÏby kaÏdého jed-

notlivého úfiedníka,“ poukázal na
zvy‰ování nárokÛ na práci úfiedníka
v pfií‰tích letech tajemník úfiadu.

„V˘razné kroky pro dosaÏení cí-

lového stavu úrovnû práce mûstské-

ho úfiadu smûrem dovnitfi i smûrem

k obãanÛm jsou realizovány pro-

stfiednictvím pfiesnû fázované re-

konstrukce informaãní sítû mûst-

ského úfiadu smûrem k takzvané

metropolitní síti mûsta Pfierova.

Takto by bylo moÏné popsat mnoho

krokÛ, kter˘mi se ná‰, respektive

vá‰ mûstsk˘ úfiad snaÏí, a vÏdy bu-

de snaÏit, b˘t plnû

v kontextu s úrov-

ní vefiejné správy

v zemích EU. Tam

patfií zcela jistû

i zvy‰ující se úro-

veÀ nám jiÏ známé spolupráce s ve-

fiejností „public participation“. Ale

já jiÏ dám radûji prostor v tomto

i následujícím ãísle sv˘m kolegÛm,

ktefií vás seznámí se sv˘mi konkrét-

ními zku‰enostmi ohlednû toku fi-

nanãních prostfiedkÛ z EU, ãi systé-

mu práce na poli vefiejné sluÏby

v zemích EU. A následnû bude na

nás, jak tyto zku‰enosti zhodnotíme

ve svém dal‰ím konání v roz‰ífieném

evropském prostoru,“ vyslovil svÛj
názor a zároveÀ pfiání ’jisté ruky
nám v‰em pfii správné volbû v ãerv-
novém referendu‘ Jifií Bakalík.

·af

Ing. Jifiího Bakalíka, tajemníka mûstského úfiadu

Jak se mûsta Pfierova dotkne pfiíprava na referendum o vstupu do EU?

O problémech,
které nastaly pfii
realizaci reformy
vefiejné správy
poãátkem nové-
ho roku jsme si
povídali s vedou-

cím tohoto oddûlení Ing. Milo‰em
Adamem.

„V tomto hektickém období mají

pracovníci oddûlení informatiky je-

din˘ cíl - umoÏnit chod v˘poãetní

techniky ve v‰ech budovách radni-

ce tak, aby se obsluha obãanÛ ne-

zhor‰ila. Kdo reformu sleduje, urãi-

tû ví, Ïe do‰lo k migraci odborÛ tak,

aby byly pokud je to moÏné sou-

stfiedûny podle fie‰ené problematiky

vÏdy v jednom místû,“ sdûlil nám
Ing. Milo‰ Adam.

„Zdánlivû jednoduch˘ fakt v‰ak

pfiinesl nemálo problémÛ. Pfiede-

v‰ím bylo nutné urychlenû zajistit

kvalitní propojení jednotliv˘ch bu-

dov mûstského úfiadu poãítaãovou

sítí, zajistit propojení programÛ po

celém mûstû a rovnûÏ zabezpeãit

bez v˘padkÛ neustálou provozu-

schopnost v˘poãetní techniky v si-

tuaci, kdy jeden den fungovala tech-

nika v jedné budovû a druh˘ den jiÏ

pfiestûhovaná musela fungovat v ji-

né budovû,“ jmenoval hlavní úkol
M. Adam a zdÛraznil, Ïe zde nejen
pracovníci informatiky, ale i zamûst-
nanci ostatních úsekÛ odvedli hodnû

kvalitní práce v podmínkách, které
jim rozhodnû nebylo co závidût.

„Mûstu byly pfiedány od státu ur-

ãité ãinnosti a s tím spojené i nové

povinnosti. V souvislosti s reformou

vefiejné správy mûla pfiejít i odpoví-

dající v˘poãetní technika. BohuÏel

v pfievodu informaãních technologií

ze státu na Mûsto Pfierov se velmi

negativnû projevil fakt, Ïe stát nej-

ménû tfii roky do obnovy a údrÏby

techniky, o které vûdûl, Ïe ji bude

pfiedávat Pfierovu, neinvestoval Ïád-

né peníze. Jím pfiedaná technika by-

la z velké ãásti tak zastaralá nebo

opotfiebovaná, Ïe se ãasto nedala vÛ-

bec pouÏít. Stát se pouze elegantnû

zbavil fie‰ení ekologické likvidace

nepouÏitelné techniky a navenek se

je‰tû tváfií, Ïe nám pomáhá. Pra-

covníky informatiky pracnû budo-

vaná jednotnost, kdy se minimali-

zovalo mnoÏství typÛ pásek

a tonerÛ do tiskáren, vzhledem do-

slova ke smûsi pfievádûné techniky,

vzala za své. Pozitivem se tak para-

doxnû ale stalo to, Ïe stát na‰tûstí

nepfievedl ve‰kerou techniku, kte-

rou mûl a mohl,“ poukázal M. Adam
na problémy, které vyvstaly oddalo-
váním reformy vefiejné správy a do-
dal, Ïe rovnûÏ pfiíslib pfievodu nû-
kter˘ch licencí na software na mûsta
byl utopií. Napfiíklad z naprosto ne-
známého dÛvodu i pfies opakované
poÏadavky na licence Novell v hod-

notû okolo milionu korun je stát
prostû nepfievedl, nechal propad-
nout a donutil tak mûsto opûtovnû
a hlavnû zbyteãnû investovat peníze
do zaji‰tûní legálnosti potfiebného
software. Peníze, které mohly b˘t
efektivnû vyuÏity jinde, se prostû
musely okamÏitû nalézt a uvolnit.

„Stát nás tímto krokem vrátil nû-

kolik let zpátky. Prudce stoupl podíl

nevyhovující a opotfiebované v˘po-

ãetní techniky. Pfii‰li jsme do budov

s podstatnû hor‰í kvalitou sítû a pfii-

tom ji nemÛÏeme modernizovat.

Mûsto musí urychlenû investovat do

obnovy informaãních a komunikaã-

ních technologií, do nákupu nov˘ch

licencí tak, abychom se urychlenû

dostali alespoÀ na stav pfied pfievo-

dem kompetencí na zaãátku roku

2003,“ vysvûtlil M. Adam a s uspoko-
jením konstatoval, Ïe hlavní cíl, kte-
r˘ Mûsto Pfierov pfied pracovníky in-
formatiky postavilo, to znamená
zajistit a hlavnû nezhor‰it pfies ve‰-
keré tûÏkosti podmínky pro obsluhu
obãanÛ, byl bezezbytku splnûn. Vy-
slovil podûkování jak pracovníkÛm
oddûlení informatiky, ktefií zajistili
ve‰keré potfiebné odborné práce, tak

Reforma vefiejné správy zkomplikovala práci informatikÛm

Datum Lokalita

30. 4. 2003 Havlíãkova, Kramáfiova
7. 5. 2003 Smetanova, Jaselská, Wurmova

14. 5. 2003 Kainarova, parkovi‰tû za Pfierovankou a za Komunou
21. 5. 2003 Pod Skalkou vãetnû parkovi‰È
28. 5. 2003 Hranická vãetnû parkovi‰È, Sportovní

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.

i vedení mûsta, které v mezích moÏ-
ností umoÏnilo velmi rychle zainve-
stovat alespoÀ nejnutnûj‰í nákupy
v˘poãetní techniky.

„Nyní jiÏ pro informatiky nastu-

puje rutinní fáze, kdy se ve‰kerá

technika zaãíná upravovat do po-

tfiebného stavu. V souãasné dobû

podnikáme kroky vedoucí ke kvali-

tativní obmûnû základních ãástí in-

formaãního systému. Je tfieba velmi

rychle pfiipravit takové podmínky,

které by zajistily obãanovi získává-

ní maxima potfiebn˘ch informací.

Samozfiejmû na‰ím cílem je snaha

umoÏnit tuto komunikaci v co nej-

vût‰í mífie elektronickou cestou, a to

kdykoliv - 24 hodin dennû, 7 dní

v t˘dnu. Rádi bychom zpfiístupnili

informace nejen na na‰ich strán-

kách www.mu-prerov.cz, ale pro ob-

ãany bez moÏnosti pfiístupu k poãí-

taãi i formou internetov˘ch kioskÛ,

které plánujeme instalovat na nû-

kolika místech,“ seznámil nás Mi-
lan Adam závûrem na‰eho povídání
s úkoly, které ãekají pracovníky od-
dûlení informatiky v nejbliÏ‰í dobû.

·af

Reforma vefiejné správy pfiiná‰í pro obãany Pfierova, a pro
zamûstnance mûstského úfiadu zvlá‰È, mnoho zmûn. Jedním
z pracovních úsekÛ mûstského úfiadu, kter˘ má velk˘ podíl
na zaji‰tûní kvality chodu úfiadu, a to hlavnû smûrem k ob-
ãanovi, je i oddûlení informatiky.

TECHNICKÉ SLUÎBY MùSTA P¤EROVA

Harmonogram blokového ãi‰tûní pro rok 2003
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Na nûkteré ak-
tuální otázky
t˘kající se práv
a povinností
obãana, na kte-
rého se vzta-
hují systémy
sociálního za-

bezpeãení dvou ãi více ãlensk˘ch
státÛ Evropské unie, nám odpovû-
dûla Mgr. Jana Hrubá z odboru
státní sociální podpory, která nám
hned v úvodu na‰eho povídání po-
dala struãné základní vysvûtlení.

Vnitfiní trh EU je definován jako
oblast bez vnitfiních hranic, ve kte-
ré je zaji‰tûn voln˘ pohyb zboÏí,
osob, sluÏeb a kapitálu. Svoboda
pohybu osob by byla váÏnû omeze-
na, pokud by osoby migrující
v rámci EU ztratily své nároky na
sociální dávky, napfiíklad z dÛvodu
jiného obãanství, bydli‰tû nebo pro-
to, Ïe nesplnily potfiebnou dobu po-
ji‰tûní stanovenou pfiedpisy té kte-
ré zemû.
Bude se systém dávek státní soci-
ální podpory, to znamená napfiíklad
pfiídavku na dítû, rodiãovského
pfiíspûvku, sociálního pfiíplatku, v˘-
raznû mûnit pro osoby, které se ne-
budou pohybovat v rámci EU za
úãelem zamûstnání ãi studia?

Systémy sociálního zabezpeãení
jednotliv˘ch ãlensk˘ch státÛ se
znaãnû li‰í a ustanovení EU upra-
vující tuto oblast neusilují o jejich
harmonizaci, úplné sjednocení.
Z toho vypl˘vá, Ïe stávající systém
dávek státní sociální podpory zÛ-
stane ve své podstatû zachován pro
osoby, které nebudou migrovat
v rámci EU a na které se tedy ne-
budou vztahovat koordinaãní pra-
vidla EU. KaÏd˘ ãlensk˘ stát má
i nadále moÏnost se rozhodnout,
jaké dávky bude v systému sociál-
ního zabezpeãení vyplácet a za ja-
k˘ch podmínek. DÛleÏit˘ je proto
princip koordinace systémÛ sociál-
ního zabezpeãení v EU, kter˘ obsa-
huje zákaz jakékoli diskriminace
z dÛvodÛ státní pfiíslu‰nosti. Jed-
nodu‰e fieãeno - osoba, která vyuÏí-
vá svého práva na voln˘ pohyb
v rámci EU, nesmí b˘t v hor‰ím po-
stavení neÏ osoba, která vÏdy trva-
le bydlela a pracovala v jediném
ãlenském státû.

Ve kterém ãlenském státû bude ob-
ãan âR poji‰tûn a kter˘ ãlensk˘
stát mu bude vyplácet sociální dáv-
ky, pokud zde zaãne pracovat?

Pfiedev‰ím je tfieba zdÛraznit, Ïe
u v˘dûleãnû ãinné osoby pfiecháze-
jící hranice je dÛleÏité, aby nena-
stala situace, kdy není v Ïádném
ãlenském státû poji‰tûna, anebo kdy
je poji‰tûna v nûkolika ãlensk˘ch
státech zároveÀ. Obû tyto situace
jsou neÏádoucí a ohroÏují voln˘ po-
hyb pracovníkÛ. Proto platí obecné
pravidlo, Ïe se uplatÀuje legislativa
zemû, kde zamûstnaná nebo samo-
statnû v˘dûleãnû ãinná osoba pra-
cuje, bez ohledu na místo jejího
bydli‰tû. Pokud tedy
obãan âR zaãne praco-
vat napfiíklad v Ra-
kousku, bude zde po-
ji‰tûn a mÛÏe proto
poÏádat o dávky, napfií-
klad pfiídavky na dûti,
a to i v pfiípadû, Ïe by
jejich poskytování bylo
tamûj‰í legislativou
podmínûno bydli‰tûm
Ïadatele v Rakousku. Jin˘mi slovy,
kdyÏ obãan âR pfiestane pracovat
v tuzemsku a zaãne pracovat v jiné
ãlenské zemi, zaãnou se na nûj
vztahovat právní pfiedpisy této ’no-
vé‘ zemû zamûstnání. V dÛsledku
toho se mu pfiestanou vytváfiet ná-
roky v âR a zaãne je nab˘vat v ’no-
vé‘  zemi. NezáleÏí na tom, zda se
do této ’nové‘ zemû pfiestûhuje ãi
nikoli. I pfieshraniãní pracovník, kte-
r˘ nadále bydlí v âR, bude i násle-
dovnû poji‰tûn podle právních pfied-
pisÛ zemû, kde pracuje, a mÛÏe zde
pobírat dávky. Z obecného pravidla
o aplikaci právních pfiedpisÛ státu,
ve kterém je pracovník zamûstnán,
v‰ak existuje fiada v˘jimek u stano-
ven˘ch kategorií osob, napfi. státních
zamûstnancÛ, pracovníkÛ vyslan˘ch
zamûstnavatelem do zahraniãí, pfií-
slu‰níkÛ ozbrojen˘ch sil atd.
V nûkter˘ch ãlensk˘ch státech EU
vzniká nárok na dávky aÏ po urãité
dobû poji‰tûní. Neztratí pracovník
nárok na takové dávky z dÛvodu
pfieru‰ení svého dfiívûj‰ího poji‰tû-
ní poté, co zaãal pracovat v jiném
ãlenském státû?

V praxi pravdûpodobnû nastane
mnoho pfiípadÛ, kdy ná‰ obãan

stráví ãást svého aktivního pracov-
ního Ïivota v âeské republice a ãást
pak v jiném ãlenském státû. MÛÏe
se pak stát, Ïe nesplní pfiedepsanou
dobu poji‰tûní pro získání nároku
na dávku ze systému sociálního za-
bezpeãení. Proto platí princip sãí-
tání dob poji‰tûní, a to pro v‰echny
druhy dávek. Uplatní se samozfiej-
mû pouze v pfiípadû, pokud je v tom
kterém ãlenském státû pfiíslu‰ná
dávka na dobû poji‰tûní závislá
a znamená povinnost pfiíslu‰ného
úfiadu rozhodujícího o dávce pfii-
hlédnout i k dobám poji‰tûní získa-
n˘m v jin˘ch ãlensk˘ch státech.
Jak se budou vyplácet dávky ze
systému sociálního zabezpeãení
v pfiípadû, Ïe obãan âR na tyto dáv-
ky nabyl nárok pfii svém pobytu
v jiném ãlenském státû a pak se
rozhodl vrátit do âeské republiky?

Podle zákonÛ nûkter˘ch ãlen-
sk˘ch státÛ je moÏné poskytovat
dávky jen osobû s trval˘m pobytem
v dotyãném státû. Takové omezení je

povaÏováno za diskri-
minaãní vÛãi migru-
jícím pracovníkÛm,
ktefií v nûkterém stá-
tû nabyli práva na
dávku a ktefií se na-
pfiíklad chtûjí vrátit
do zemû svého pÛvo-
du. Proto platí pravi-
dlo zvané princip za-
chování nabyt˘ch

práv, které umoÏÀuje v˘platu dávek
do ciziny, export dávek. JestliÏe se
obãan âR rozhodne poté, co získá
v jiném ãlenském státû nárok na
dávku, vrátit zpût do âeské republi-
ky, zÛstane mu tento nárok zacho-
ván. Stát, ve kterém pracoval, mu
pak vyplácí dávku do âR. Uvedené
pravidlo se v praxi zfiejmû uplatní

zejména v pfiípadû nároku na dÛ-
chody.
MÛÏete pro názornost uvést, jak se
bude konkrétnû postupovat v pfií-
padû rodiny, kdy otec pracuje v Ra-
kousku a matka v âR, oba jsou te-
dy zamûstnáni v zemích EU. Mají
dítû a bydlí spoleãnû v âR. Kter˘
stát bude pfiíslu‰n˘ k v˘platû pfií-
davku na dítû?

Vzhledem k tomu, Ïe v této situ-
aci existují dva státy v˘konu povo-
lání, nárok na pfiídavek na dítû
vznikne ve dvou ãlensk˘ch státech,
v âR i Rakousku. Pfiíslu‰n˘m pro
v˘platu pfiídavku bude v‰ak âR,
protoÏe rozhodujícím hlediskem je
v takovém pfiípadû bydli‰tû dítûte.
Ze stanovení EU dále vypl˘vá, Ïe
Rakousko bude doplácet vyrovná-
vací pfiíspûvek v pfiípadû, Ïe by v˘‰e
pfiídavku vypláceného v rakouském
systému byla vy‰‰í. Ustanovení EU
o sociálním zabezpeãení, stejnû ja-
ko národní právní pfiedpisy o soci-
álním zabezpeãení, se mohou zdát
obtíÏné, odborné a sloÏité. Základ-
ní principy jsou v‰ak celkem snad-
no pochopitelné i pro nezasvûcené.
V kaÏdém pfiípadû aplikace legisla-
tivy EU v oblasti sociálního zabez-
peãení v praxi s sebou pfiinese fiadu
nov˘ch otázek, které budou klást
zv˘‰ené nároky na správní úfiady
pfiíslu‰né k rozhodování o dávkách.
Za dÛleÏitou v této souvislosti po-
vaÏuji také informovanost obãanÛ
o Evropské unii, jejích orgánech
a principech, na kter˘ch je zaloÏe-
na, a to nejen v oblasti sociálního
zabezpeãení. ¤adu informací o ev-
ropské integraci a sociální ochranû
v EU lze najít na webov˘ch strán-
kách Ministerstva práce a sociál-
ních vûcí âR - www.mpsv.cz.

Eva ·afránková

Zmûní se systém poskytování rodinn˘ch dávek po vstupu âR do EU?
Po pfiipravovaném vstupu âeské republiky do Evropské

unie se v praxi uplatní nová pravidla pro poskytování rodin-
n˘ch dávek vypl˘vající z principu koordinace systémÛ soci-
álního zabezpeãení v rámci EU. Podobnû jako je tomu i dnes,
se poãítá s tím, Ïe fiada obãanÛ âeské republiky si vyhledá
zamûstnání v jiném ãlenském státû nebo se rozhodne pfiímo
se tam pfiestûhovat.

Informace pro rodiãe dûtí pfied‰kolního vûku
Pro informaci rodiãÛ uvádíme termíny uzavfiení matefisk˘ch ‰kol o letních
prázdninách roku 2003, aby si mohli zajistit náhradní ‰kolku v dostateãném
pfiedstihu dle kapacit jednotliv˘ch M· po dohodû s jejich fieditelkami:

30. 6. - 15. 8. • M· Optiky
30. 6. - 1. 8. • M· Na odpoledni
7. 7. - 8. 8. • M· Komenského

7. 7. - 15. 8. • M· Koufiílkova, Le‰etínská, U tenisu, Kozlovská,
Pod skalkou, U Beãvy, Jasínkova

7. 7. - 22. 8. • M· Újezdec vãetnû odlouãeného pracovi‰tû v Lovû‰icích,
Henãlov

14. 7. - 15. 8. • M· Vinary
14. 7. - 22. 8. • M· Máchova 14, Máchova 8, Kratochvílova
21. 7. - 22. 8. • M· Dvofiákova, âekynû, Bajákova
21. 7. - 29. 8. • M· Kozlovice - odlouãené pracovi‰tû M· Optiky

Soukromé M· Na odpoledni, Bajákova, Jasínkova a U Beãvy nabízí v‰em ro-
diãÛm, ktefií je budou do 31. kvûtna 2003 kontaktovat, prázdninovou sluÏbu.
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V tomto ãísle uvedeme dal‰í pfiedbûÏné v˘sledky ankety o na‰em mûs-
tû. Nejprve jsme poÏádali Ing. Franti‰ka Zlámala, aby nám sdûlil, jak˘m
zpÛsobem jsou v souãasn˘ch dnech vyhodnocovány získané informace.

„Dotazníky se nyní postupnû zpracovávají u odborníkÛ v Olomouci, kte-

fií vyhodnotí jednotlivé odpovûdi na dané otázky. RovnûÏ pofiizujeme se-

znam dal‰ích námûtÛ a pfiipomínek, které obãané vpisovali a vkládali do

dotazníkÛ. Budeme se snaÏit postupnû na v‰echny pfiipomínky odpovûdût,

pfiípadnû je pfiedat pfiíslu‰n˘m odborÛm,“ sdûlil nám Franti‰ek Zlámal.
„V minulém ãísle Pfierovsk˘ch listÛ jsme informovali o pfiedbûÏn˘ch v˘-

sledcích ankety podle vûku a pohlaví respondentÛ, v tomto vydání bude-

me pokraãovat rozborem pfiedbûÏn˘ch v˘sledkÛ podle bydli‰tû obãanÛ. Nej-

vût‰í percentuální úãast obãanÛ byla v oblasti ohraniãené Strhancem,

Beãvou a Michalovem, i kdyÏ je zde nebezpeãí, Ïe se do této lokality zafia-

dili i nûktefií respondenti z ulic Osmek a Za ml˘nem; úãast zde byla tak ve-

liká, Ïe si své prvenství urãitû obhájí. Naopak sousední lokalita od Velké

DláÏky smûrem k zemûdûlské ‰kole má druhou nejniÏ‰í úãast ve mûstû,

hned po oblasti mezi ulicemi Kojetínská, Komenského, Wurmova, Su‰ilo-

va a Denisova, kde byla nejmen‰í úãast ve mûstû samém, ale pfiesto má

i tato oblast vût‰í procento úãasti obyvatel, neÏ nûkteré místní ãásti. Z míst-

ních ãástí mají nejvût‰í procento úãasti Kozlovice a L˘sky. V nejniÏ‰ím po-

ãtu se ankety zúãastnili obãané Dluhonic a Penãic, kde úãast nedosáhla

ani 1 % obyvatel tûchto ãástí. Co se t˘ãe úãasti obãanÛ nejvût‰í místní ãás-

ti, Pfiedmostí, nedosahuje celomûstského prÛmûru a má stejné procento

úãasti jako ve mûstû vymezená oblast mezi ulicemi 17. listopadu, bfií Ho-

vÛrkov˘ch, Ztracenou, Su‰ilovou a Wurmovou,“ poskytl podrobn˘ rozbor
v˘sledkÛ podle bydli‰tû Franti‰ek Zlámal z odboru rozvoje.

„V letních mûsících bude vyhodnocení celé ankety uzavfieno, vãetnû po-

drobné závûreãné zprávy, která bude pfiedána zvolen˘m zastupitelÛm mûs-

ta, aby mohli pfiedev‰ím oni sv˘m rozhodováním, podnûty a pfiipomínka-

Mûsto Pfierov udrÏuje jiÏ fiadu let druÏební
styky s nizozemsk˘m mûstem Cuijk. Do Nizo-
zemska zajíÏdûjí zájmové skupiny z Pfierova
a naopak nás nav‰tûvují soubory z Cuijku. Ve
dnech 30. dubna aÏ 4. kvûtna bude na pozvání
Smí‰eného pûveckého sboru Vokál hostovat
v Pfierovû smí‰en˘ pûveck˘ sbor Zang Veredelt.

Tento sbor byl zaloÏen jiÏ v roce 1947 a vûnu-
je se pfiednesu skladeb v‰ech ÏánrÛ. Ve svém re-
pertoáru uvádí a capella skladby svûtské i církev-
ní, ale nevyh˘bá se ani velk˘m skladbám se sólisty
a doprovodem orchestru. Zpívá v chrámech, kon-
certních sálech i pro seniory v domovech dÛ-
chodcÛ. Pravidelnû se zúãastÀuje pûveck˘ch sou-
tûÏí. Souãasn˘m dirigentem je Frans van Loo.

Pûveck˘ sbor Zang Veredelt pfiipravuje koncer-
ty 1. kvûtna v Hustopeãích a 4. kvûtna v Praze.
V Pfierovû uspofiádá jedin˘ koncert, a to v sobotu
3. kvûtna v 16 hodin v chrámu sv. Vavfiince. Hos-
titelsk˘ Vokál, kter˘ si letos v listopadu pfiipome-
ne 40 let své ãinnosti, zve v‰echny milovníky sbo-
rového zpûvu k náv‰tûvû a poslechu.

Ing. Milo‰ Pfiidal

Anketa o Pfierovu skonãila

Pûveck˘ sbor Zang Veredelt v Pfierovû

Taneční soutěž O cenu Oseka nad Bečvou
Sokolovna v Oseku nad Bečvou hostí v sobotu 3. května další ročník taneční soutěže

O cenu Oseka nad Bečvou. Na programu budou standardní i latinské tance tříd D, C a B.
Začátek soutěže je v 9 hodin. Přijďte povzbudit přerovské páry!

mi pomáhat k naplnûní poÏadavkÛ obãanÛ. Vûfiíme, Ïe v˘sledky budou

podkladem k sestavení poÏadavkÛ návrhu investic pro dal‰í roky, k tvorbû

plánÛ a pfiípravû nov˘ch aktivit a k dal‰ím diskusním fórÛm o rozvoji mûs-

ta.V na‰í práci se pokusíme upfiednostÀovat fie‰ení tûch problémÛ, které se

ukáÏí jako nejpalãivûj‰í. Na podzim zorganizujeme besedu nad koneãn˘-

mi v˘sledky ankety, na které se s aktivními obãany dohodneme na formách

dal‰í spolupráce. Poãítáme s dal‰ími setkáními i men‰ími cílen˘mi anke-

tami k jednotliv˘m problémÛm,“ nastínil postup pfii koneãném zpracová-
ní ankety o na‰em mûstû a zároveÀ vyslovil podûkování v‰em obãanÛm, kte-
fií se ankety zúãastnili. ·af

Místo pobytu respondentÛ úãast v anketû poãet obyvatel

Pfierov I - mûsto poãet % celkem

centrum (Velké Novosady - 
Komenského - ·robárova) 244 5,2 4692

Bayerova - Dvofiákova - nemocnice 284 3,5 8013
Dvofiákova - Kabelíkova - Îelatovská 192 3,7 5213
Husova - Kojetínská - Komenského - 
Denisova 53 1,7 3145

bfií HovÛrkov˘ch - 17. listopadu - Ztracená 114 3,2 3556
bfií HovÛrkov˘ch - Îelatovská - U hfibitova 60 6,9 868
Denisova - Ztracená - Tfiebízského - 
gen. Rakovãíka 60 5,0 1190

JiÏní ãtvrÈ - 9. kvûtna 95 6,2 1540
TrÏní - Polní - Velká DláÏka 126 4,6 2728
Velká DláÏka - Za Ml˘nem - Osmek 120 1,9 6281
Za Ml˘nem - Osmek - Bezruãova - Sadová 41 28,1 146

Pfierov vãetnû místních ãástí poãet % poãet obyvatel

Pfierov mûsto 1389 3,7 37372
Pfiedmostí 168 3,2 5271
Lovû‰ice 14 2,8 492
Kozlovice 27 4,8 566
Dluhonice 3 0,9 333
Újezdec 14 2,1 679
âekynû 9 1,3 688
Henãlov 6 1,1 563
L˘sky 9 4,0 226
Popovice 4 1,8 225
Vinary 21 2,7 791
Îeravice 10 1,8 563
Penãice 2 0,7 303
mimo Pfierov 14
neodpovûdûlo 85

celkem 1775 3,7 48072

Vylosování úãastníkÛ ankety Jak dál v Pfierovû
Z celkov˘ch 565 ústfiiÏkÛ se jmény úãastníkÛ ankety, ktefií pro-

jevili zájem o slosování a uvedli svou adresu, byli po tiskové konfe-
renci dne 14. dubna vylosováni v˘herci kniÏních cen a drobn˘ch dár-
kov˘ch pfiedmûtÛ: Vincent Varga, Miroslav BlaÏek, BoÏena Vyky-
dalová, Josef Sehnálek, Marie ¤íhová, Jaroslav Pavlík, Michal Kubá-
nek, Irena TvrdoÀová, Lucie Zbofiilová, Jaroslav Vesel˘, Danu‰e Mül-
lerová, Jaromír Kluka, Jifiina Heinrichová, Anna Reimerorová, Ven-
dula Skopalová, Martina Ka‰parová, Ondfiej FojtÛ, Luká‰ Zelenka,
D. Brázdilová, Helena Roháãová.
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Z historick˘ch dokumentÛ zji‰-
Èujeme, Ïe s pfiib˘vajícím mnoÏ-
stvím poÏárÛ a po vzoru dal‰ích
mûst na Moravû a v âechách se
i pfierov‰tí obãané usnesli na zalo-
Ïení Dobrovolného hasiãského sbo-
ru. K tomuto do‰lo v roce 1875 za
úãasti 90 obãanÛ. Prvotní hasební
techniku tvofiily Ïebfiíky, sekyrky,
ãtyfikolová ruãní stfiíkaãka, vytaho-
vací Ïebfiík a velk˘ hasiãsk˘ vÛz pro
31 muÏÛ. Technika se bûhem doby
neustále modernizovala. Po zaloÏe-
ní sboru bylo na ulici Na Marku
zbudováno dfievûné hasiãské skla-
di‰tû na náfiadí a cviãná lezecká stû-
na vysoká 20 metrÛ. Ve 30. letech
dvacátého století jiÏ dfievûn˘ objekt
nedostaãoval nové technice a ro-
stoucímu v˘znamu hasiãÛ. Proto
v roce 1932 obdrÏel sbor od mûst-
ské rady prostory v novû budova-
ném objektu pfierovské vodárny na
·ífiavû. Jednotka zasahovala nejen
pfii poÏárech a povodních ve mûstû,
ale také v okolních obcích a na úze-
mí tehdej‰ího okresu.

Po II. svûtové válce v roce 1946
byla provedena reorganizace hasiã-
stva a pfierovsk˘ Sbor dobrovoln˘ch
hasiãÛ byl jmenován Okresní poÏár-
ní pomocí s povinností dostavit se ke
kaÏdému poÏáru v okrese. Pro zaji‰-
tûní základní údrÏby vozového par-
ku mûl sbor dva placené strojníky.

V dÛsledku modernizace a v˘-
stavby nov˘ch prÛmyslov˘ch závo-
dÛ vznikla my‰lenka o ustavení pla-
ceného poÏárního sboru. UÏ v roce
1951 byl podán návrh na jeho zfií-
zení, ten byl zamítnut pro nevhod-
né podmínky, zejména neexistenci
dostateãn˘ch prostor k uskladnûní
poÏární techniky. Podmínky pro v˘-
kon stálé sluÏby v navrhovan˘ch
prostorách byly zcela nevyhovující,
napfiíklad nebylo zde Ïádné sociál-
ní zafiízení, Ïádné ubikace ani kan-
celáfie. Vyjednávání o vzniku place-
ného sboru PO v‰ak neskonãila
a v bfieznu roku 1952 Rada MNV
schválila zfiízení tohoto sboru.

Usnesením Rady ONV byl s úãin-
ností od 1. 1. 1953 ustaven PoÏární
sbor mûsta Pfierova z povolání. Tím
zaãíná nová etapa v dûjinách hasiã-
stva v Pfierovû a následnû i v celém
okrese. PoÏární sbor mûl sídlo
v prostorách Sboru dobrovoln˘ch
hasiãÛ v domû ã. 25 na ul. ·ífiava,
kde sídlí aÏ do souãasné doby.
V prÛbûhu let probûhlo nûkolik sta-

vebních úprav tak, aby objekt vy-
hovoval poÏadavkÛm doby. Stav
pfiíslu‰níkÛ na 1 + 18 vydrÏel aÏ do
roku 1967, i kdyÏ jednotliví pfií-
slu‰níci byli nahrazováni nov˘mi.
Zásahová technika byla pfievzatá od
dobrovolného sboru. S ohledem na
úctyhodné stáfií vozidel a rÛznoro-
dost znaãek bylo první starostí pfií-
slu‰níkÛ sboru dostat tato vozidla
do dobrého technického stavu.

První vskutku historick˘ zásah,
na kterém se podílel PoÏární sbor
mûsta Pfierova z povolání se usku-
teãnil 5. ledna 1953 pfii poÏáru skle-
pa v Pfierovû na Stalinovû námûs-
tí 4. První v˘jezd mimo Pfierov se
odehrál 5. února 1953, kdy hofiel
statek v ·i‰mû. K zásahÛm u vût-

‰ích poÏárÛ se nadále svolávali
i dobrovolní hasiãi pomocí sirény.

Dal‰ím mezníkem v˘voje poÏár-
ního útvaru byl rok 1960, kdy do‰lo
ke zmûnû státoprávního uspofiádá-
ní, slouãením tehdej‰ích okresÛ
Kojetín, Pfierov a Hranice do jed-
noho celku s okresním mûstem Pfie-
rov. Poãetní stav útvaru o síle 1 + 18
se jevil pro tak velk˘ územní celek
nízk˘, proto se zvy‰ovaly poãty pfií-
slu‰níkÛ v Pfierovû aÏ na souãas-
n˘ch 109 ãlenÛ. NárÛstu stavu pfií-
slu‰níkÛ a doplÀování techniky
modernûj‰ími a rozmûrnûj‰ími
stroji jiÏ nepostaãovala kapacita ga-
ráÏí ani prostor sboru. Proto bylo
pfiikroãeno k pfiestavbû a pfiístavbû
stávající stanice za plného provozu
a to garáÏí I. sledu v roce 1978.

V této podobû fungovala PS Pfie-
rov 17 let. Do poÏární stanice se
v roce 1985 pfiemístili z budovy
ONV pracovníci Správy sboru po-

„Sobû ke cti, bliÏnímu ku pomoci, vlasti k ochranû“
K 50. v˘roãí zaloÏení profesionální jednotky poÏární ochrany v okresu Pfierov

V leto‰ním roce si pfiipomínají souãasní pfiíslu‰níci územ-
ního odboru Pfierov Hasiãského záchranného sboru Olo-
mouckého kraje i jejich pfiedchÛdci 50. v˘roãí zaloÏení pro-
fesionální jednotky poÏární ochrany v okresu Pfierov. 

Jeden z nov˘ch
odborÛ mûstského

úfiadu se pfiedstavuje

vali za toto období u více neÏ 4500
poÏárÛ a ostatní zásahy se dají po-
ãítat na desetitisíce.

Dne‰ní pokraãovatelé 50leté tra-
dice, pfiíslu‰níci HZS, se za svou prá-
ci a ãinnost stydût nemusejí. Podle
statistiky ve v˘jezdech je okres Pfie-
rov jedním z nejzatíÏenûj‰ích okre-
sÛ v âeské republice. Pfiíslu‰níci do-
sahují vynikajících v˘sledkÛ ve
speciálních ãinnostech, které vyko-
nává HZS. Pfiední místa zaujímají
i ve sportovní ãinnosti, aÈ uÏ je to
v poÏárním sportu nebo hasiãském
pûtiboji ãi doplÀkov˘ch sportech pro
zvy‰ování fyzické kondice.

I do budoucna bych chtûl obãany
ujistit, Ïe v Hasiãském záchranném
sboru najdou pomoc vÏdy, kdyÏ ji
budou nejvíce potfiebovat. 

pplk. Ing. Jaroslav Hrub˘,

fieditel Územního odboru Pfierov,

HZS Olomouckého kraje
Kompletní vydání
Pfierovsk˘ch listÛ
ve formátu PDF.

Dnem 1. ledna 2003 vznikl na
Mûstském úfiadu Pfierov odbor
ochrany, krizového fiízení, civilní
sluÏby a poÏární ochrany. Vedou-
cím odboru byl Radou mûsta Pfie-
rova jmenován Mgr. Ing. Jaromír
Dvofiák, kter˘ dfiíve pÛsobil v re-
sortu Armády âeské republiky. Po-
Ïádali jsme ho, aby nás seznámil
s hlavními úkoly, které pracovníci
tohoto odboru fie‰í.

„Zamûstnanci na-

‰eho odboru v rám-

ci kompetencí no-

vû svûfien˘ch mûst-

skému úfiadu v sou-

vislosti s jeho roz-

‰ífienou pÛsobností

vykonávají státní správu i samos-

právu, pfiiãemÏ k jejich hlavní ná-

plni práce patfií fie‰ení otázek spo-

jen˘ch s ochranou utajovan˘ch

skuteãností a dále plnûní úkolÛ vy-

pl˘vajících ze zákona o poÏární

ochranû. Podle zákona o civilní

sluÏbû ve správním obvodu obce

s roz‰ífienou pÛsobností zabezpe-

ãují evidenci obãanÛ povinn˘ch

v˘konem civilní sluÏby, jejich po-

volání k v˘konu civilní sluÏby

a prÛbûh této sluÏby. Odbor mate-

riálnû a personálnû zabezpeãuje

2x roãnû odvodní fiízení brancÛ. Na

základû pokynÛ Krajského úfiadu

Olomouckého kraje, Územní vo-

jenské správy Olomouc a úkolÛ vy-

pl˘vajících z krizového plánu kra-

je se podílí na zaji‰Èování ochrany

mûsta Pfierova, vãetnû zpracovává-

ní stanovené dokumentace k fie‰e-

ní krizov˘ch situací. V souladu se

zákonem o integrovaném záchran-

ném systému a o zmûnû nûkter˘ch

zákonÛ ve spolupráci s hasiãsk˘m

záchrann˘m sborem kraje a správ-

ního obvodu obce s roz‰ífienou pÛ-

sobností zabezpeãuje pfiipravenost

na mimofiádné události, provádûní

záchrann˘ch a likvidaãních prací

a ochranu obyvatelstva,“ seznámil
nás Jaromír Dvofiák s pracovní ná-
plní pûti pracovníkÛ tohoto odbo-
ru, ktefií jsou pfiipraveni odpovûdût
na pfiípadné dotazy obãanÛ Pfiero-
va. Své pracovi‰tû mají v ulici BoÏe-
ny Nûmcové 10, v pfiízemí, tel. ãís-
lo 581 268 214. ·af

Jedna ze smûn souãasného hasiãského sboru

Ïární ochrany. Pro dobrovolné ha-
siãe se zaãala budovat nová poÏární
zbrojnice nad zadními garáÏemi ve
dvofie, do které se nastûhovali v zá-
fií 1989. V tomto roce do‰lo ke zmû-
nám na poli personálním i organi-
zaãním. V roce 1991 byl zprovoznûn
pÛdní prostor, kam se pfiesunul no-
vû vznikl˘ ekonomick˘ odbor.

Hasiãi zasahovali nejen u poÏá-
rÛ, ale stále ãastûji u dopravních
nehod a technick˘ch pomocí. Zv˘-
‰ení nárokÛ na v˘cvik pfiíslu‰níkÛ
a vedení hasiãského sboru si vyÏá-
dalo dal‰í roz‰ífiení prostor poÏární
stanice. V roce 1995 byla dokonãe-
na nástavba tfietího podlaÏí nad ga-
ráÏemi I. sledu se samostatn˘m
vstupem, v˘mûna oken za plastová
a byla dostavûna vlastní plynová ko-
telna.

U hasiãského sboru se za 50 let
vystfiídalo 7 velitelÛ a 247 pfiíslu‰-
níkÛ a zamûstnancÛ. Tito zasaho-
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V Pfierovû pÛsobil nejen umûlcÛv
dûdeãek PhMr. Hynek Psota, znám˘
lékárník, ãlen mûstské rady, pfied-
seda hasiãského sboru i ruského
krouÏku, ãlen Pfierubu, ale i jeho
otec Jaroslav Psota, fieditel obchod-
ní akademie, revizor Obãanské zá-
loÏny a pfierovského Akciového pi-
vovaru, zakladatel Skauta na
Moravû. Pfii pfiíleÏitosti narození té-
to v˘znamné osobnosti se Rada
mûsta Pfierova rozhodla vzhledem
ke ‰patnému technickému stavu
hrobky rodiny PsotÛ (majetek mûs-
ta) provést její celkovou rekon-
strukci, která bude dokonãena bû-
hem leto‰ního roku. Jméno Ivo
Váni Psoty je známé nejen na‰í, ale
pfiedev‰ím svûtové baletní vefiej-
nosti. Svûtová kritika ho zafiadila
mezi velikány baletu. Proslavil na-
‰e baletní umûní na celém svûtû.
Mûsto Pfierov jistû dluÏí mnohé té-
to svûtovû proslulé osobnosti.

PozÛstalost baletního mistra svû-
tového jména Ivo Váni Psoty je ulo-
Ïena v SOkA Pfierov. NejrÛznûj‰í
doklady si shromaÏìoval mistr sám,
po jeho smrti je opatrovala Nina
Konstantinoviã, umûlcova manÏel-
ka. Pozdûji písemnosti získal Josef
Svatopluk Matûjka, brnûnsk˘ psy-
cholog, kter˘ je v roce 1978 vûno-
val pfierovskému archivu. PozÛsta-
lost obsahuje vedle cizojazyãné
korespondence, znaãné mnoÏství
ilustrovaného materiálu (pfiede-
v‰ím anglicky psané ãasopisy, novi-

ny, plakáty ap.), partitury baletÛ,
recenze na baletní vystoupení, ru-
kopisné poznámky mistra k cho-
reografick˘m úpravám baletních
vystoupení, fotografická alba balet-
ních umûlcÛ, divadelních scén,
soubor fotografií a filmovou pásku
z pohfibu umûlce vãetnû jeho po-
smrtné masky. Z tûchto dokumen-
tÛ se dovídáme o Ïivotních osudech
i umûleckém v˘voji tohoto legen-
dárního taneãníka, choreografa
a umûlce svûtového jména, kter˘ je
pfierovské vefiejnosti málo znám˘.
Dal‰í písemnosti jsou uloÏeny v br-
nûnském divadle.

Ivan Psota se narodil v ukrajin-
ském Kyjevû 1. 5. 1908. Jeho otec
Jaroslav Psota, nad‰en˘ rusofil, zde
pracoval jako francouzsko-nûmec-
k˘ korespondent. KdyÏ byl Ivanovi
jeden rok, pfiestûhovala se rodina
zpût do Pfierova, kde se otec stal
uãitelem na obchodní akademii.

Dûtství i mládí proÏil Ivan v Pfie-
rovû. V letech 1914-1919 nav‰tûvo-
val v Pfierovû pûtitfiídní chlapeckou
‰kolu obecnou, 1919-1920 I. roãník
státního reálného gymnázia a 2. a 3.
roãník na mû‰Èanské ‰kole v Pfiero-
vû. V letech 1922-1924 studoval na
Vefiejné odborné ‰kole v Pfierovû.
Souãasnû nav‰tûvoval v letech 1921-
1924 i Hudební ‰kolu pûveckou hu-
debního spolku Pfierub. Sám také
kreslil, hovofiil nûmecky, rusky, pol-
sky, anglicky, francouzsky, portu-
galsky, ‰panûlsky, italsky (toto na-

dání získal po otci, kter˘ ovládal tfii-
náct jazykÛ). Studia ukonãil s vy-
znamenáním, ale celou bytostí tíhl
k baletu. Základy umûní, které zís-
kal od matky jiÏ nestaãily (matka
Anna byla sólovou taneãnicí a krát-
ce pÛsobila i v baletním souboru ky-
jevského divadla), a proto v letech
1919-1912 absolvoval baletní ‰kolu
proslulého choreografa Augustina
Bergera v Praze. V fiíjnu 1924 na-
stoupil jako sborov˘ taneãník bale-
tu ND v Praze a od té doby je trvale
spjat s baletním umûním. V roce
1926 pfiijal nabídku na místo sólo-
vého taneãníka souboru ND v Brnû
(pozdûji Zemské divadlo) a ve dva-
ceti letech byl jmenován ‰éfem ba-
letu. ¤editel divadla mu navrhl
umûlecké jméno Ivo VáÀa. Psota
pfiijal angaÏmá v umûleckém tûlesu
Original Ballet Russe. Tento „PÛ-
vodní rusk˘ balet“ odhalil jeho ko-
mick˘, charakterní i dramatick˘
projev. Poãínaje rokem 1937 dal‰í
ãtyfii roky pracoval I. V. Psota v tom-
to souboru, s nímÏ procestoval Ev-
ropu i Ameriku. Díky jazykov˘m
schopnostem a nadání se rychle sÏil
s nov˘m prostfiedím. Bûhem této
etapy jeho umûleckého Ïivota se
zdokonalil po stránce technické
i v˘razové. Mistrovství dosahoval
v rolích váÏn˘ch i komick˘ch (Pták
ohnivák, Tfiíroh˘ klobouk, Vzpoura
hraãek). Mûl autoritu, byl slavn˘.
U „Ruského baletu“ vyrostl ve svû-
tového taneãníka, kter˘ udivoval
technikou, lehkostí, smyslem pro
rytmus. Absolvoval pfies 200 vy-
stoupení v Americe, Kanadû, patfiil
mezi nejoblíbenûj‰í umûlce.

V roce 1936 se vrátil do vlasti
(Pfierov nav‰tívil v roce 1940) a pfii-
jal nabídku u tehdej‰ího Zemského
divadla v Brnû a ujal se vedení sou-
boru. Baletní choreografii zamûfiil
zprvu na ãeskou tvorbu. První ba-
let, kter˘ vytvofiil po návratu z cizi-
ny, bylo „Divadlo za branou“ Bohu-
slava MartinÛ. Poté následovala
fiada nov˘ch baletÛ (napfi. ·ehere-
záda, Petru‰ka, Romeo a Julie). Ob-
dobí 1930-1945 patfiilo k vrcholÛm
jeho taneãního umûní. V letech
1938-1939 uvedl Dvofiákovy Slo-
vanské tance, Novákovu Slováckou
suitu a dal‰í, kter˘mi reagoval na
tehdej‰í politickou situaci. Tûmito
díly vyjadfioval své postoje, vûfiil
v obnovení svobody a nezniãitel-
nost slovansk˘ch národÛ. Byl v‰ak
obvinûn z nepfiátelského postoje
vÛãi ¤í‰i. Celá jeho rodina utrpûla
tûÏkou ztrátu - jeho star‰í bratr Vo-
loìa byl umuãen v Mauthausenu.
Ivo VáÀa s pomocí pfiátel odjel do

Kvûtnové kalendárium
připravuje Věra Fišmistrová, SOkA Přerov

1. 5. 1908 - před 95 lety se narodil v Kyjevě na
Ukrajině Ivo Váňa Psota, baletní mistr a vy-
nikající choreograf, který prožil své mládí
v Přerově. Podrobněji viz článek věnovaný
osobnosti na této a následující straně.

7. 5. 1928 - před 75 lety se narodil v Přerově
Zdeněk Jirka, MUDr., CSc., lékař, univerzit-
ní profesor a přednosta Kliniky funkční dia-
gnostiky a tělovýchovného lékařství na PU
v Olomouci, odborný spisovatel, zpěvák, lout-
koherec. Ve své vědecké práci se zaměřil na
problematiku zátěžových vyšetření a někte-
rých metabolických změn při postupující
adaptaci na tělesnou zátěž, na otázky racio-
nální výživy apod. Je autorem více jak 100 od-
borných a vědeckých publikací, přednesl přes
200 přednášek, stál u zrodu odborného časo-
pisu „Lékař a tělesná výchova“. Od roku 1945
pracoval i jako rozhodčí lehké atletiky a mno-
ho let zastával funkci lékaře reprezentačního
družstva čs. veslařů a veslařek. Žije v Olomou-

ci a v současné době působí jako vedoucí lé-
kař dětské léčebny EDEL ve Zlatých Horách.

9. 5. 1903 - před 100 lety se narodila v Přero-
vě Marie Hlobilová-Mrkvičková, akade-
mická malířka, grafička, ilustrátorka, členka
Svazu českých výtvarných umělců, která žila
od roku 1930 v Praze. Začátky její umělecké
dráhy souvisí s grafikou, po studiích se dosta-
la k olejomalbě. Námětem jí byly krajiny
z Čech, Moravy, Francie a dalších zemí. Nejra-
ději malovala květiny. Své obrazy vystavovala
doma i v zahraničí. Zemřela 3.6. 1999 v Praze.

10. 5. 1933 - před 70 lety se narodil v Přerově
Miroslav Kubis, MUDr., lékař-internista, vy-
sokoškolský pedagog, působil v Olomouci
a Třebíči. Zemřel 20. 3. 1985 v Olomouci.

15. 5. 1918 - před 85 lety zemřel v Přerově-Vi-
narech Josef Krátký, malíř, který se po vyuče-
ní u fy Fr. Sklenář v Přerově dále vzdělával na
vysoké umělecko průmyslové škole v Hambur-
ku u proslulého expresionisty Artura Ilia. Za-

chovalo se několik studií úhlových a olejových
(Děvče z Vinar, Jihomoravská krajina ad.). V ro-
ce 1915 narukoval na vojnu, kde onemocněl
TBC, která ukončila život talentovaného uměl-
ce. Narodil se 3. 2. 1891 v Přerově-Vinarech.

21. 5. 1928 - před 75 lety se narodila v Přerově
Dana Hlobilová, akademická malířka, členka
Svazu čs. výtvarných umělců, která nalézá širo-
ký prostor uplatnění svého uměleckého talen-
tu v mnoha výtvarných oborech. Její díla (sklo,
kov, umělecký textil) reprezentovala naše umě-
ní na mnoha výstavách doma i v zahraničí. Ved-
le kresby historické architektury s zabývá i ole-
jomalbou, temperou, artprotisy a goblény.

30. 5. 1878 - před 125 lety se narodil v Brod-
ku u Přerova Antonín Beňa, učitel (v Přero-
vě učil v letech 1921-1937), tenorista, zaklá-
dající člen a sólista PSMU, dirigent pěveckého
sboru Jaroslav v Kojetíně, vyznamenaný zla-
tou medailí Pěvecké obce české. Zemřel 3. břez-
na 1948 v Přerově.

Baletní mistr Ivo VáÀa PsotaOSOBNOST

V leto‰ním roce si pfiipomínáme nedoÏité 95. narozeniny
legendárního taneãníka Ivo Váni Psoty, jehoÏ jméno je ne-
rozluãnû spjato s Pfierovem.

pokraãování na stranû 9
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USA, kde pracoval jako fieditel Bal-
let Theater v New Yorku. Léta
1942-1947 opût strávil u Original
Ballet Russe, kter˘ pÛsobil v USA,
Stfiední a JiÏní Americe. Zde zastá-
val funkci choreografa, baletního
mistra i fieditele. Byla to vrcholná
doba souboru, v nûmÏ se vystfiídali
nejvût‰í choreografové a nejslav-
nûj‰í taneãníci. Pomalu vymizel
rusk˘ charakter souboru, kter˘ se
stal mezinárodním. Úspûchy byly
obrovské. V roce 1945 byl jmeno-
ván baletním mistrem nejvût‰ího
divadla svûta Teatro Colon v Buenos
Aires. Triumfální úspûch mu v‰ak
pfiipravila Brazílie za vytvofiení ba-
letu YARA (rok 1946), kter˘ se stal
národním baletem zemû. Na budo-
vû divadla v Sao Paolo byla Psotovi
odhalena pamûtní deska. I pfies v˘-
hodné nabídky ‰éfa baletu v Buenos
Aires se vrátil mistr do vlasti, kde
odmítl i nabídku na fiízení baletu
ND v Praze. Dne 27. 5. 1947 se vrá-
til do brnûnského divadla, kde za-
hájil poslední slavné období své ãin-
nosti. Za vrchol jeho tvorby je
povaÏován balet na hudbu 5. sym-
fonie P. I. âajkovského „Symfonie
Ïivota“. V roce 1952 pfiikroãil k na-
studování „Spící krasavice“ téhoÏ
autora. Uprostfied vyãerpávajících
zkou‰ek do‰lo k tûÏkému úrazu,
kter˘ byl zpÛsoben pádem Psoty na
náledí. Premiéry se jiÏ mistr nedo-
ãkal. Zemfiel 16. února 1952 ve vû-
ku pouh˘ch 44 let. Ivo VáÀa Psota
je s dal‰ími ãleny rodiny pohfiben
na pfierovském hfibitovû (odd. hro-
bek IV, hrobka ã. 1 - kaple).

Vûra Fi‰mistrová

Proãítám v tisku rÛzné ankety
s kulturní tématikou, v Kabelové
televizi poslouchám mnoÏství náfi-
kÛ a kritiky na fakt, jak je to v na-
‰em mûstû s tím kulturním vyÏitím
hrozné. Pak si poslechnu odpovûì
na otázku, co si vlastnû dotazovaní
pod pojmem kultura a kulturní vy-
Ïití pfiedstavují. Nejãastûji to b˘vá

kino, diskotéka, nûktefií pamûtníci
si postesknou na absenci abonent-
ních koncertÛ Moravské filharmo-
nie, jiní postrádají stálou divadelní
scénu atd. Pak zajdu do „Mû‰Èáku“
na v˘born˘ koncert nebo vynikají-
cí dramatické vystoupení pfiedních
praÏsk˘ch umûlcÛ a z balkonu hle-
dím do poloprázdn˘ch fiad v hle-
di‰ti. Tento fakt, domnívám se, je
pfiesvûdãivou odpovûdí v‰em ne-
spokojencÛm.

Odpovûdi na otázku, kdeÏe pfie-
rov‰tí obãané byli naposledy za kul-

turou, jsou také zajímavé. Zatím
jsem v‰ak nikdy nezaznamenal, Ïe
by tomu tak bylo na ãetn˘ch akcích
pofiádan˘ch na‰í ‰kolou. Nab˘vám
pfiesvûdãení, Ïe základní umûlecká
‰kola není pro dne‰ního kulturnû
nároãného obãana dÛstojn˘m stán-
kem. MoÏná je rovnûÏ podezfielé, Ïe
pfii koncertech, pfiípadnû jin˘ch in-

terních akcích nevybíráme vstup-
né. Komu by toto pfiece jen vadilo,
mÛÏe dobrovolnû pfiispût na kon-
certní ãinnost na‰ich ÏákÛ do po-
kladny SdruÏení pfiátel ZU·.

Vzhledem ke skuteãnosti, Ïe pfii
znaãném mnoÏství akcí jsme zatím
nikdy nemûli absenci publika, sou-

dím, Ïe se o nás pfiece jen ví. Mûsíc
kvûten je pro na‰i ‰kolu v˘znamn˘
pfiedev‰ím zúroãením práce ÏákÛ,
ktefií konãí studium 1. nebo 2. stup-
nû. Probíhají absolventské koncer-
ty. Dovolte mi proto, abych vás
o tûchto akcích informoval a co
nejsrdeãnûji na nû pozval. Zaãátky
koncertÛ jsou vÏdy v 18.00 hodin,
místem konání je koncertní sál
ZU· na tfi. 17. listopadu 2.

Pfiehled absolventsk˘ch koncertÛ
29. 4. • absolvují Marie Hujová -
pfiíãná flétna a Josef Îabeck˘ - kla-
vír
6. 5. • Stanislav Michal a Jana Vlã-
ková - violoncello, Gabriela Ka‰pa-
rová - klavír a Ondfiej Rektor - kla-
rinet
13. 5. • Hana Stfielcová - violoncel-
lo a Monika Vavfiíková - klavír
22. 5. • Veronika Kupcová - klavír,
Alice Kratochvílová - akordeon, Da-
vid Hladk˘ - klarinet a Krist˘na Pro-
cházková - saxofon
27. 5. • Michaela Hrabicová a Ro-
mana Horáková - klavír
29. 5. • Petra Posníková, Lenka
KoÀafiíková, Martina Îákovská, Vác-
lav Halífi - klavír, Tomá‰ Pfiemyslov-
sk˘ a Ondfiej Sekera - klarinet
3. 6. • Matûj âervenka - housle a Ve-
ronika Zavadilová - klavír

Bohumil Kratochvíl,

zástupce fieditele ZU· B. Kozánka

Baletní mistr
Ivo VáÀa Psota
pokraãování ze strany 8

Dokud betonování, regulování
a vÛbec v‰echno to lidské kejklová-
ní s vodou nevyhnalo z na‰ich fiek
vodníky, mohli jste i v Pfierovû pot-
kat jednoho z té hastrmanské Ïiv-
nosti. Vlastnû hned dva.

Ten jeden byl uãinûné dobraãis-
ko. Sedával na bfiehu u kapliãky,
anebo je‰tû radûji u dfievûného mo-
stu, kter˘ tenkrát pfies Beãvu vedl,
a spokojenû bafal ze své fajãiãky. Za
porci tabáku dokonce rybáfiÛm na-
hánûl ryby a pomáhal formanÛm,
kdyÏ jim kolo vozu uvízlo v nûjaké
‰kvífie, o které na starém mostû ne-
byla nouze. Rozzlobil se, jenom
kdyÏ nûjak˘ forman na jeho za-
slouÏenou odmûnu zapomnûl a ta-
báãek mu nepfiinesl. To potom nû-
kolik dní nevylezl z vody na bfieh
a po lidech, ktefií ‰li okolo, roztrp-
ãenû házel bláto a mokrou trávu.

Zato ten druh˘, to bylo pûkné

til moc, a zmizel v kfioví. Dûvãe do-
bûhlo domÛ celé ufiícené a propo-
cené a pár dní si z toho poleÏelo, ale
hastrmana v Îebraãce uÏ pak na-
‰tûstí nikdy nepotkalo.

Kromû pouãení, Ïe není radno

pracovat od rána do veãera, proto-

Ïe to mÛÏe ãlovûk odstonat, je na

vyprávûní o pfierovsk˘ch hastrma-

nech zajímavé je‰tû jedno: zatímco

o tom „hodném“ se v podstatû ví

jen to, Ïe byl hodn˘, o tom „zlém“

se vypráví cel˘ pfiíbûh. Je to dÛkaz,

Ïe lidskou pozornost (a zvûdavost

a fantazii) odjakÏiva pfiitahovalo to

hor‰í, takÏe zevlouni pfii bouraã-

kách, povodÀoví turisté a ‰ifiitelé

fám a klepÛ zdaleka nejsou jen v˘-

dobytkem na‰ich dnÛ. Jenom tûÏ-

ko fiíct, zda je to pro nás dobrá, ne-

bo ‰patná zpráva.

Karolin

Pfierovské povídání

O pfierovsk˘ch hastrmanech
kvítko. Lidí se spí‰ stranil a drÏel se
víc v Îebraãce, na Strhanci. Ale
kdyÏ uÏ na nûjakého ãlovûka nara-
zil, neváhal ho pofiádnû postra‰it.
I dcerka hodináfie, kter˘ se v Pfiero-
vû staral o vûÏní hodiny, se pr˘
s tímhle hastrmanem setkala.

Jednoho dne okopávala se sv˘m
otcem zemáky na m˘tinû v Îebraã-
ce, kde mûli od obce políãko k uÏí-
vání. Otec se pak vrátil do Pfierova,
kde musel natáhnout hodiny, a ona
zÛstala v Îebraãce sama. ZdrÏela se
pfii práci aÏ do klekání.

Vtom nedaleko v kfiovinách usly-
‰ela nûjaké ãvachtání, jako od ka-
ãeny, ale nûjaké pofiádnû veliké.
Hned si samozfiejmû vzpomnûla na

hastrmana. Na nic neãekala, po-
padla motyku a utíkala domÛ. Ce-
lou cestu Îebraãkou ji pronásledo-
valy ty stra‰idelné zvuky - chvíli
z jedné strany to divné ãvachtání
jako od kachny, hned zas z druhé
strany jako by dupal nûjak˘ chlap.
A k dovr‰ení v‰eho na konci cesty,
kde se vzal tu se vzal, na vyvráce-
ném dubu sedí sám hastrman a zle
se na ni ‰klebí.

Dcerka se notnû lekla, kdyÏ ho
uvidûla. Na‰tûstí pfii tom leknutí
neztratila ani hlas, ani duchapfií-
tomnost a dala hastrmanovi pûkné
kfiesÈanské pozdravení. „âert tû
sper!“ zaskfiehotal hastrman, pro-
toÏe tím pozdravením nad ní ztra-

foto archív

Koncerty absolventÛ Základní umûlecké
‰koly B. Kozánka v Pfierovû

DDM Atlas vyhla‰uje v˘tvarnou soutûÏ Ideální prázdniny. V˘kresy
k danému tématu mohou dûti nosit nebo zasílat na DDM Atlas do
4. ãervna. Na zadní stranu napi‰te své jméno, adresu, telefon a vûk.
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Komunistická strana âech a Moravy, Mûstsk˘ v˘bor v Pfierovû
zve obãany na vefiejné shromáÏdûní k oslavám

1. kvûtna 2003 od 8.30 do 12.00 hodin
na Horním námûstí a v klubu PSP

1. MÁJE

PROGRAM
- zahájení, poslanec parlamentu âR Ladislav Mlãák

- beseda se ãleny mûstského zastupitelstva a poslancem parlamentu âR
- dechová hudba Pfierovská jedenáctka

- soutûÏe a hry pro dûti
- tombola, obãerstvení

- kulturní program

6. KVùTNA 2003 od 15 hodin v klubu PSP

Beseda ke vstupu âR do EU
s místopfiedsedou ÚV KSâM

Václavem Exnerem

8. KVùTNA 2003 od 9.15 hodin

Kladení vûncÛ
k 58. v˘roãí vítûzství nad fa‰ismem

ve spoleãné delegaci Mûsta Pfierova
a armády âR na pietních místech:

ul. gen. Janou‰ka, ul. Îelatovská, Mûstsk˘ hfibitov

S lidmi pro lidi

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!!!

Akce oprav
šicích strojů

v bytech
zájemců

V Přerově i v okolí budu takto
opravovat veškeré šicí stroje
v týdnu od 19. 5. do 24. 5.

dopoledne i odpoledne
Volejte po 20. hodině na tel. číslo

553 628 936
Výhody:
• Opravím v bytě zájemců, případně

vezmu stroj do dílny.
• Ponechávám na stroji trvalý kontakt

na sebe pro případný další servis.
• Záruky časově téměř neomezuji
• Při účtování beru ohled

na nezaměstnané apod.
• Benzín při této akci neúčtuji

Prodej náhradních dílů
Přijímám objednávky i na jiné termíny
Váš mechanik šicích strojů Milan Miler

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

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

Náklad Pfierovsk˘ch listÛ je 20.700 v˘tiskÛ, distribuce do v‰ech pfierov-
sk˘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.

Akce pro seniory PSP
Ve čtvrtek 29. května od 15 do 19 hodin se koná setkání seniorů PSP na
terase restaurace Strojař v Přerově. K poslechu i k tanci hraje oblíbená

hudba Casablanca. Zveme mezi nás i nečleny odborové organizace, bývalé
zaměstnance Přerovských strojíren. Přijďte se pobavit i zavzpomínat!

Pfiedná‰í Rita Barbosa di Castro - absolventka studia mezinárodních vztahÛ.
Beseda se koná 6. kvûtna v 16 hodin,

salonek Zimního stadionu, Petfiivalského 5, Pfierov

Vefiejná beseda na téma
Co znamenal vstup do Evropské unie pro
Portugalsko - co mÛÏe znamenat pro nás?

I letos pfiipravuje komise setkání 75let˘ch obãanÛ s pfiedstaviteli mûsta Pfie-
rova. Na stfiedu 21. kvûtna 2003 budou pozváni obãané narození v mûsících
leden-ãerven, dne 4. ãervna se uvidí oslavenci narození v mûsících ãervenec-
prosinec. Pozvánku obdrÏí jubilanti po‰tou do místa svého trvalého bydli‰tû.

Komise pro obãanské záleÏitosti Rady mûsta Pfierova
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MùSTSK¯ DÒM

KOUPÁNÍ VEŘEJNOSTI NA PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 736 580

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

SLUÎBY MùSTA P¤EROVA • KVùTEN 2003

LÁZNĚ BOCHOŘ, tel. 581 205 045

Koupel, zábal, masáž, perličková masáž:
pondělí až pátek 7 -18 hodin

1. 5. a 8. 5. 2003 - svátek, zavřeno!

SAUNA - zavřeno!

VÝJIMKY
24. 5. 12 - 12, 13.30 - 19 (dětský i krytý)
31. 5. 14 - 20 (dětský i krytý)

SPRCHY & PÁRA
po dobu provozu venkovního bazénu
pondělí - čtvrtek 14.00 - 21.00
pátek 14.00 - 22.00
za plné vstupné!

ZIMNÍ STADION, tel. 581 201 268

1. 5. a 8. 5. 2003 - svátek
VŠE ZAVŘENO!

otevfieno úter˘-nedûle, 9-18 hodin
do 24. 10. • Toni Benetton - Plas-
tiky a kresby 
3. 5. • ·ela sport MTB marathon
2003 - maraton horsk˘ch kol
10. 5. • 11. Helf‰t˘nsk˘ okruh -
závod a v˘stava historick˘ch vozidel
18. 5. • KYTICE - muzikál J. Su-
chého a J. ·litra v podání Divadla
Dostavník Pfierov
20. 5 - 29. 6. • Spolãení pro diva-
dlo a ‰erm TILIA - pfiehlídka histo-
rick˘ch zbraní s ukázkami, loutko-
vé divadlo a pohádky pro nejmen‰í
24. a 25. 5. • Pohádkov˘ hrad

HRAD HELF·T¯N
Den Dûtsk˘ bazén Kryt˘ bazén âásteãn˘ pronájem (50 m) Venkovní bazén (dle poãasí)
Pondělí zavřeno 6.30 - 7.30 14.00 - 18.00
Úterý 18 - 20 6.30 - 7.30,  18 - 21 14.00 - 18.00
Středa 15 - 20 6.30 - 7.30,  15 - 21 15 - 19, 20 - 21 14.00 - 18.00
Čtvrtek 18 - 20 6.30 - 7.30,  18 - 21 14.00 - 18.00
Pátek 15 - 20 6.30 - 7.30,  15 - 22 15 - 16, 21 - 22 14.00 - 18.00
Sobota 10 - 20 10 - 20 10.00 - 18.00
Neděle 10 - 18 10 - 18 10.00 - 18.00

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

12. kvûtna v 19.30 hodin • ZLATÉ
JEZERO - divadelní hra, neokáza-
l˘ hold lásce na cel˘ Ïivot. Hrají:
R. Brzobohat˘, K. Fialová, D. Ba-
tulková/M. PeÀazová, J. Novotn˘,
D. âtvrtlík/O. Sládek, D. VejraÏka.
14. kvûtna v 19.30 hodin • RI-
CHARD MÜLLER - sólov˘ kon-
certní recitál populárního zpûváka
18. kvûtna v 14.30 a 19.00 hodin
a 19. kvûtna v 19.00 hodin • „Eine
Kessel Schuntes“ - Travesti skupina
Screamers
26. kvûtna v 19.30 hodin • ABE-
CEDA HVùZD II. - Vladimír Hron
Pfiedprodej - vchod z námûstí TGM,
pondûlí aÏ pátek 8.00-16.30 hodin,
telefon 581 217 596, 581 215 100,
581 215 101

dlazka@cekos.cz, www.dlazka.cz
DUHA KLUB DLAÎKA

1. 5. • âarodûjnická DlaÏka - tur-
naj v malé kopané dívek a Ïen
16. - 18. 5. • Víkend pro rodiãe
s dûtmi na Ka‰parovû ml˘nû
29. 5. • James Harries a Lucka
Rédlová - folkov˘ koncert
31. 5. - 1. 6. • Mistrovství repub-
liky v ringu v Pfierovû

Tábory - 40 pobytÛ pro dûti, mlá-
deÏ a rodiãe s dûtmi, více informa-
cí na www.dlazka.cz.

17. 5. • Turistická a cykloturistic-
ká akce - odchod od Atlasu v 9 hod.,
odjezd na kole v 9.30 hod.
23. 5. od 15 hod. • Pleteme o‰at-
ky a ko‰íãky
28. 5. • Den dûtí na dopravním
hfii‰ti pfii DDM Atlas a veãer count-
ry tancÛ.

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

tel.: 581 209 353, 581 201 246

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

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
do 4. 5. • Stanislav Weigel: Medi-
tativní obrazy s kfiesÈanskou tema-
tikou
8. 5. • Den otevfien˘ch dvefií -
vstup zdarma, 9-17 hodin, dopro-
vodn˘ program pro náv‰tûvníky
8. 5. - 15. 6. • Marie Hlobilová:
PrÛfiez tvorbou 
8. 5. - 14. 6. • Dana Hlobilová:
Obrazy
14. 5. - 20. 7. • Za tajemstvím Má-
chova Máje
21. 5. - 6. 7. • Nejkrásnûj‰í kníÏka
- Slabikáfi s obrázky Mikolá‰e Al‰e

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

MUZEUM KOMENSKÉHO

do 8. 5. • Dûti, pozor - ãervená -
v˘tvarná soutûÏ
12. 5. - 30. 5. • V‰e pod jednou
stfiechou - prezentace ‰koly Mate-
fiídou‰ka

MùSTSKÉ INFORMAâNÍ CENTRUM
v˘stavní síÀ, Kainarova 9

V sobotu 7. ãervna pofiádáme au-
tobusov˘ zájezd po trase ·típa - Vi-
zovice - Vsetín - Bystfiice - Dfievo-
hostice. Odjezd v 6.30 hodin od
parkovi‰tû za kinem Hvûzda. âástku
120 Kã je tfieba uhradit na besedû
KPVU, která se koná ve ãtvrtek
15. kvûtna v 16.30 hodin v Korvín-
ském domû na Horním námûstí.
Mgr. Olga Mehe‰ová bude pfiedná-
‰et o grafice A. Dürera. Informace
o zájezdu je moÏné získat na tel. 581
201 735 po 18. hodinû.

KLUB P¤ÁTEL V¯TVARNÉHO UMùNÍ

▲

3. 5. • Studenka - Jistebník - N. Horka -
Studenka - 23 km, ved. L. Bafiinka, odj.
7.15 hod.
6. 5. • SchÛzka turistÛ, Vinary - Na Skal-
ce ve 14 hod.
8. 5. • Pfiíbor - Hukvaldy (zfiícenina hra-
du) - Pfiíbor - 14 km, ved. M. Bráblíková,
odj. 7.15 hod.
10. 5. • Opava - KPâ - Jaktafi - Zlatníky -
·tûbofiice - N. DvÛr - 18 km, ved. J. ·vec,
odj. 5.58 hod.
13. 5. • SchÛzka turistÛ Rokytnice-Vr-
bovec ve 13.30 hod., odjezd 13.00 hod.
15. 5. • Opatovice - Pafiezovice - Rych-
táfiov - Hamiltony - 11 km, ved. B. Po-
kluda, odj. 7.27 hod.
15. 5. • Litovel - Mladeã - N. Ml˘ny -
N. Zámky - Litovel - 20 km, ved. M. Kau-
er, odj. 6.05 hod.

17. 5. • Hluboãky - Radíkov - Kopeãek -
Olomouc - 22 km, ved. J. Sedláková, odj.
6.05 hod.
22. 5. • Lideãko - Pulãínské skály -
Franc. Lhota - Stfielná - 15 km, ved.
M. Bráblíková, odj. 5.58 hod.
24. 5. • Fren‰tát p. R. - V. Javorník -
Dlouhá - Krátká - Zubfií - 18 km, ved.
A. Dvofiák, odj. 5.58 hod.
29. 5. • Mariánské údolí - Bystrovany -
Horizont - 10 km, ved. Î. Zapletalová, odj.
7.40 hod.
29. 5. • Bácov - Skal. louka - Pustevny
- Kunãice p. Ond. - 18 km, ved. V. Visnar,
odj. 5.58 hod.
31. 5. • Drahotu‰e - Rybáfie - Val‰ovice
- Drahotu‰e - 20 km, ved. L. Bafiinka, odj.
7.20 hod.

KLUB âESK¯CH TURISTÒ SK P¤EROV

30. 5. - 1. 6. • Maìarská termální koupali‰tû - Mi‰kolc, Eger; 3 dny; ve-
doucí Jana Zavadilová; pû‰í turistika

KâT SK Pfierov - vysokohorská turistika

Tábor pro mládeÏ na Helf‰t˘nû
Od 3. do 10. srpna pofiádá Obecnû
prospû‰ná spoleãnost Hrad Helf‰t˘n
ve spolupráci s Muzeem Komen-
ského tradiãní letní tábor v duchu
Prázdnin s Brontosaurem. Akce je
urãena pro mládeÏ od 17 do 26 let
a v první fázi dáme pfiednost zá-
jemcÛm z pfierovského regionu.
Náplní tábora, mimo pracovní ãás-
ti na pomoc hradu, je pfiedev‰ím
bohat˘ v˘bûr z netradiãních forem
vyuÏívání volného ãasu. Cena akce
byla stanovena na 450 Kã. BliÏ‰í in-
formace získáte na tel. 581 250 543
(7.00-15.30, p. VyÀuchal)
Centrum pro voln˘ ãas mládeÏe
Letní tábor pro dûti (8-12 let) od
28. 6. do 12. 7. a pro mládeÏ (13-18
let) od 12. do 25. 7. na chatkové zá-
kladnû na Horní Beãvû. Doprava za-
ji‰tûna, cena 2.300 Kã pro dûti
a 2.380 Kã pro mládeÏ. Program: re-
kreaãní sport a hry v lese, na hfii‰ti,

loukách a ve vodû. Pfiihlá‰ky do
20. 6. na adrese: CVâM, Tyr‰ova 2,
Pfierov, tel.: 581 211 720, 604 680
231, 608 409 916, www.cvcm.cz,
email: cvcm@centrum.cz
DDM Atlas
Letní tábor pro dûti od 8 let a mlá-
deÏ v Rajnochovicích od 1. 8. do
10. 8. se zamûfiením na v˘uku ang-
lického jazyka, práci s keramickou
hlínou a tábornické znalosti a do-
vednosti.
IVS Technik
Stanov˘ tábor pro dûti (7-14 let) od
1. do 16. 7. v Zubfií u Nového Mûs-
ta na M., cena za pobyt dítûte je
2.800 Kã. Program: soutûÏe a hry
v lese i v místnosti, v˘lety do okolí
- Westernové mûsteãko ·iklÛv
ml˘n, koupání, táboráky, diskotéky.
Pfiihlá‰ky a informace: IVS TECH-
NIK, Ing. Zámeck˘, Optiky 16,
tel. 581 201 252, e-mail: zamec-
ky@ivs.pr-net.cz

Nabídka letních táborÛ
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Paul Van Den Berg - Horák
Narodil se v Praze, v letech 1952-1967

byl ãinn˘ ve Filmovém studiu Barrandov,
kde spolupracoval s mnoha v˘znamn˘mi
tvÛrci, napfiíklad i s M. Formanem. Po ro-
ce 1968 se stal nizozemsk˘m státním ob-
ãanem, otevfiel si ateliér a zaãal se vûno-
vat v˘hradnû kreslífiské ãinnosti. Od roku
1988 se opût pfiíleÏitostnû uplatÀuje jako
autor, scénárista a pomocn˘ reÏisér v nû-
mecké televizi a filmu.

V˘stava bude zahájena za pfiítomnosti
autora ve ãtvrtek 15. kvûtna v 17 hodin
a potrvá do 29. kvûtna.

1. - 4. 5. v 17.30 hod. • HARRY
POTTER A TAJEMNÁ KOMNATA -
USA, rodinn˘, dabing. Tajemná kom-
nata je znovu otevfiena. Nepfiátelé dû-
dice, mûjte se na pozoru! Dal‰í netr-
pûlivû oãekávan˘ pfiíbûh kouzelnické-
ho uãnû, snad je‰tû napínavûj‰í, dra-
matiãtûj‰í a zábavnûj‰í.
5. - 7. 5. v 17.30 hod. • KLUCI TO
TAKY CHTùJ… A PO¤ÁD - Nûmec-
ko, komedie, dabing. Komedie o tom,
jak to vidí ten v kalhotách! Variace na
úspû‰nou komedii Holky to chtûj ta-
ky. ReÏie a scénáfi: G. Henman. Hrají:
T. Schenke, A. Stein, D. Smart.
1. - 6. 5. ve 20 hod. • NUDA V BR-
Nù - âR, ãernobíl˘, premiéra. Film
vznikl podle povídky P. Beìury „Stan-
da debutuje“. v produkci â. Kopecké-
ho, kter˘ o filmu fiíká: „Bude to vkus-
ná komedie o sexu. AÈ chceme nebo
ne, vût‰ina z nás na nûj myslí pofiád.“
ReÏie: V. Morávek. Hrají: J. Budafi,
K. Holánová, M. Donutil, P. Li‰ka,
J. Pokorná, P. Tomicová, I. Uhlífiová.
8. - 14. 5. 17.30 hod. a 8. - 13. 5. ve
20 hod. • CHICAGO - USA, muzi-
kál/komedie/drama/krimi, titulky, pre-
miéra. Muzikál o sexu, vraÏdách, Ïár-
livosti a jazzu. 8 nominací na Zlaté
Glóby, zahajovací film Berlinale 2003,
12 rekordních nominací na ceny BAF-
Ta a Oscar. ReÏie: R. Marschall. Hrají:
R. Zellweger, C. Zeta-Jones, R. Gere.
15. - 21. 5. v 17.30 hod. a 15. - 20.
5. ve 20 hod. • X-MEN 2 - USA, akã-
ní sci-fi, titulky, premiéra. Pfii‰el ãas,
kdy se odli‰ní musí spojit… Kultovní
záleÏitost natoãená podle komiksu má
v‰echny pfiedpoklady upoutat diváky
vizuálnû i napínav˘m dûjem. ReÏie:
B. Singer. Hrají: P. Stewart, H. Jack-
man, I. McKellen, H. Berry, F. Janssen.
19. - 20. 5. ve 20 hod. • O SCHMID-
TOVI - USA, drama, titulky, premiéra.
Skuteãn˘ muÏ svÛj osud na hfiebík jen
tak nepovûsí. Bezkonkurenãní Jack
Nicholson v novém filmovém drama-
tu. ReÏie: A. Payne. Dále hrají: K. Ba-
tes, H. Davis, D. Mulroney.
22. - 28. 5. v 17.30 hod. • LÁSKA
S V¯STRAHOU - USA, romantická
komedie, titulky, premiéra. Nic není
tak beznadûjnû zkaÏené, aby se to ne-
mohlo napravit... ani milionáfi. Pokud
navíc vypadá jako Hugh Grant, tím lé-
pe. AlespoÀ pro Sandru Bullockovou.
ReÏie: M. Lawrence.
22. - 27. 5. ve 20 hod. • SLZY SLUN-
CE - USA, drama, titulky, premiéra.
Byl cviãen uposlechnout rozkazy. Stal
se hrdinou tím, Ïe se jim vzepfiel. Bru-
ce Willis v hlavní roli dramatu z vá-
leãné Nigérie.
29. 5. - 4. 6. v 17.30 • JAK ZTRA-
TIT KLUKA V 10 DNECH - USA, ko-
medie, titulky, premiéra. Jeden z nich
lÏe, ale vÏdy je to ten druh˘. Nejzami-

lovanûj‰í komedie roku! Milá komedie
o souboji dvou individualit, na první
pohled úspû‰n˘ch a sebejist˘ch, a pfie-
ce snadno zraniteln˘ch. ReÏie: D. Pet-
rie. Hrají: K. Hudsonová, M. McCo-
naughey, A. Goldberg, M. Michelleová.
29. 5. - 3. 6. ve 20 hod. • LOë DU-
CHÒ - USA, thriller, titulky, premiéra.
Hranice mezi realitou a záhrobím by-
la zlomena. ReÏie: S. Beck. Hrají:
J. Margulies, R. Eldard, D. Harrington.

7. 5. ve 20 hod. • TI DRUZÍ - USA/VB/
·panûlsko, drama, titulky. Mûli se set-
kat aÏ v záhrobí - ale nûkdy se svût
mrtv˘ch prolne se svûtem Ïiv˘ch. Ni-
cole Kidmanová v mlhavé Ghost Sto-
ry Alejandra Amenábara o cestû odtud
aÏ na vûãnost.

14. 5. ve 20 hod. • ST¤ED SVùTA -
USA, erotické drama, titulky, premié-
ra. Není to sexy film, ba dokonce ani
film o sexu. Spí‰ váÏn˘ pfiíbûh dvou li-
dí, ktefií pfies sex zoufale hledají sku-
teãn˘ vztah. Film bude uveden na Fe-
biofestu 2002. ReÏie: W. Wang.
21. 5. ve 20 hod. • AMADEUS 2002
- USA, historick˘, titulky. V‰echno, co
jste o nûm sly‰eli, je pravda … ReÏi-
sérsk˘ sestfiih, obsahuje navíc témûfi
30 minut pÛvodnû nepouÏit˘ch scén.
Uvádíme v rámci Projektu 100. ReÏie:
M. Forman.
28. 5. ve 20 hod. • ÚTùK DO BU-
DÍNA - âR/SR/Maìarsko, drama. Tou-
ha jim dala kfiídla, vá‰eÀ je srazila na
zem. Pozoruhodné herecké v˘kony
a poutav˘ pfiíbûh v reÏii Miloslava
Luthera. Hrají: B. Polívka, L. Vlasáková,
O. Sokol, M. Donutil, J. Menzel, A. Hryc,
P. NároÏn˘.

Uzávûrka pfií‰tího ãísla je ve ãtvrtek 15. kvûtna 2003
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V kvûtnu bude v galerii pokraãovat v˘stava akademického malífie Ivana
S˘kory, kter˘ Ïije a tvofií na Vysoãinû. Autor se vûnuje figurální, krajináfiské
i dekorativní tvorbû. Olejomalbou na plátnû a akvarelovou technikou napoví-
dá o tvÛrãím zamûfiení své osobnosti. Z jeho obrazÛ je moÏno vypozorovat at-
mosféru klidu, pohody a bezpeãí domova, stejnû jako harmonii a krásu pfiíro-
dy, která jej obklopuje. Malífi objevuje krásu prost˘ch pohledÛ, míst, kolem
nichÏ ostatní procházejí bez pov‰imnutí. Zdrojem inspirace malífie se stává
pfiíroda Vysoãiny v její námûtové bohatosti a kráse. Ivan S˘kora pravidelnû vy-
stavuje v galeriích po celé republice a jeho díla jsou zastoupena v soukrom˘ch
sbírkách napfiíklad i v SRN, Polsku a Francii. V Pfierovû vystavuje poprvé.

4. 5. v 15.00 hod. • KOUZELN¯
MEâ - USA, animovaná pohádka, da-
bing. Studio Warner Bros. uvádí ani-
movanou artu‰ovskou legendu. ReÏie:
F. Du Chau.
10. - 11. 5. v 15.00 hod. • KNIHA
DÎUNGLÍ 2 - USA, rodinn˘/animova-
n˘, dabing. Dal‰í pokraãování pfiíbûhu
Mauglího a jeho pfiátel. ReÏie: S. Tren-
birth.
17. - 18. 5. v 15.00 hod. • âERT VÍ
PROâ - âR, pohádka. Do zemû se
vkrádá moc pekla, ale kdyÏ máte fili-
pa … Nová ãeská filmová v˘pravná po-
hádka R. Vávry s I. JanÏurovou v jed-
né z hlavních rolí. Dále hrají: T. Pau-
hofová, ·. Kubi‰ta, J. Somr, C. Kassai,
I. Shvedoff, J. Lábus.
25. 5. v 15.00 hod. • KRTKOVA DO-
BRODRUÎSTVÍ - âSR, animované
pásmo pohádek. Opût oblíbená posta-
viãka krtka a jeho pfiátel.

Zdenûk Hudeãek - obrazy
Obrazy ZdeÀka Hudeãka mÛÏete vidût v galerii Atrax v dobû od 19. do

30. kvûtna. Zdenûk Hudeãek, malífi a grafick˘ designér, vstoupil do povûdomí
‰iroké vefiejnosti dílem, které je orientováno do imaginárních poloh snÛ a pfied-
stav. UpozorÀuje na sebe pfiedev‰ím úsilím o nev‰ední pohled na zobrazovan˘
objekt, a to ve v‰ech jeho poetick˘ch promûnách a souvislostech.

Malífi se narodil v roce 1938 v Uher-
ském Ostrohu. V letech 1953-57 stu-
doval SUP· v Uherském Hradi‰ti
u prof. V. Hrocha a J. BlaÏka. Zpoãát-
ku pracoval jako grafik u Brnûnsk˘ch
veletrhÛ a v˘stav. Od r. 1967 byl sa-
mostatn˘m v˘tvarníkem, pozdûji ve-
doucím propagace a reklamy a.s. Fat-
ra. V souãasné dobû je na volné noze,
jeho nejnovûj‰í aktivitou je vlastní ga-
lerie a ateliér pod jednou stfiechou. V galerii Atrax se pfiedstaví novou kolekcí
obrazÛ pojmenovanou Modrá inspirace. V˘stava je realizována do podoby mno-
h˘ch proÏitkÛ a citov˘ch okouzlení z cest kolem ostrovÛ a mofií. Motivem se
stávají skalnatá pobfieÏí, korálové útesy v mofisk˘ch hlubinách. Dominantním
dílem z Modré inspirace je Královna mofií, obraz o rozmûrech 113 x 76 cm.

Od 22. dubna v Domeãku vy-
stavuje své obrázky Michaela
Kreãmanová. Pfiedstaví vám svá
oblíbená záti‰í a abstraktní moti-
vy inspirované pfiírodou.

Souãasnû mÛÏete vidût kera-
mické kachle s kvûtinov˘mi mo-
tivy Jany Strnadové.

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


