
Z OBSAHU TOHOTO âÍSLA

V pátek 13. ãervna a násle-
dující den v sobotu 14. ãervna
probûhne referendum o vstupu
âeské republiky do Evropské
unie. S Ïádostí o poskytnutí zá-
kladních informací jsme se ob-
rátili na Jaroslava Slámu, ve-
doucího odboru správního.

„Referendum se bude konat v pá-

tek 13. ãervna od 14 do 22 hodin

a v sobotu 14. ãervna od 8 do 14

hodin. Podobnû jako pfii volbách

probûhne tajn˘m hlasováním na

stejn˘ch místech jako pfii volbách

v listopadu 2002. Právo hlasovat

v referendu má kaÏd˘ obãan, kter˘

alespoÀ druh˘ den konání referen-

da dosáhl 18 let a jeho právo v re-

ferendu hlasovat není zákonem

stanovenou pfiekáÏkou omezeno.

Hlasovací lístek bude oprávnûné-

mu obãanovi pfiedán v místnosti

pro hlasování,“ sdûlil nám Jaroslav
Sláma a pro upfiesnûní dodal, Ïe ob-
ãan svoji odpovûì vyznaãí na hla-
sovacím lístku tak, Ïe ji v pfiíslu‰-
ném rámeãku oznaãí kfiíÏkem.

„Oprávnûn˘ obãan, kter˘ nebude

moci hlasovat v okrsku, v jehoÏ stá-

lém seznamu je zapsán, mÛÏe po-

Ïádat o vydání hlasovacího prÛka-

zu. (Mûstsk˘ úfiad Pfierov, Bratrská
34, pfiízemí - ohla‰ovna pobytu, po-
zn. red.) Hlasovací prÛkaz ho

opravÀuje hlasovat v jakémkoliv

okrsku na území âeské republiky.

Vydávání hlasovacích prÛkazÛ kon-

ãí ve stfiedu 11. ãervna v 16 hodin,

kdy se uzavírají stálé seznamy

oprávnûn˘ch obãanÛ a pokud by

byl po této hodinû vydán hlasovací

prÛkaz, oprávnûn˘ obãan by mohl

hlasovat dvakrát. Nejjednodu‰‰í je

o hlasovací prÛkaz poÏádat osobnû.

Po pfiedloÏení platného obãanského

prÛkazu a ovûfiení totoÏnosti bude

vydán hlasovací prÛkaz na poãká-

ní. Dal‰í moÏností je poÏádat o hla-

sovací prÛkaz písemnû. Písemná Ïá-

dost v‰ak musí b˘t doruãena na

MûÚ Pfierov nejpozdûji 6. ãervna

a musí b˘t opatfiena úfiednû ovûfie-

n˘m podpisem oprávnûného obãa-

na. Mûla by obsahovat i adresu, na

kterou má b˘t hlasovací prÛkaz do-

ruãen. Hlasovací prÛkaz bude do-

ruãen do vlastních rukou adresáta,

to znamená, Ïe si pro nûj bude mu-

set osobnû dojít na âeskou po‰tu

s.p. Hlasovací prÛkaz mÛÏe b˘t pfie-

dán i osobû, která o nûj za oprávnû-

ného obãana osobnû poÏádá. Tato

osoba v‰ak musí b˘t vybavena pl-

nou mocí s úfiednû ovûfien˘m pod-

pisem oprávnûného obãana,“ po-
skytl podrobné informace pro ty,
ktefií z rÛzn˘ch dÛvodÛ nebudou
moci hlasovat ve svém okrsku.

Okrsky pro hlasování jsou uve-
deny v Oznámení o dobû a místû
konání referenda, které najdete
rovnûÏ v tomto ãísle Pfierovsk˘ch
listÛ na stranách 12 a 13.

·af

pokraãování na stranû 2

ã í s l o  6  •  ã e r v e n  2 0 0 3  •  r o ã n í k  I I

ilustraãní foto Jan âep

Z usnesení Zastupitelstva a Rady
mûsta Pfierova (str. 3)

Co mÛÏeme oãekávat od vstupu
do Evropské unie (str. 4)

Pfiipravuje se spoleãn˘ systém
vefiejné osobní dopravy (str. 6)

Pfierov zaÏádal Brusel o grant (str. 7)

Víte, co je to GIS? (str. 8)

Osobnost: Legionáfi
Jan Gayer (str. 10)

Ohlédnutí za pfierovskou
kulturou (str. 11)

Pozvánka na v˘stavy (str. 15, 16)

Souhlasíte s tím, aby se âeská republika stala
podle smlouvy o pfiistoupení âeské republiky
k Evropské unii ãlensk˘m státem Evropské unie?

„I v tomto roce hodlají organizá-

tofii vytvofiit pro úãastníky a ná-

v‰tûvníky MostÛ takové prostfiedí,

aby zde strávili dva pfiíjemné dny

a spoleãnû vyuÏili pfiipraven˘ch

atrakcí. O tom, Ïe snahy organizá-

torÛ jsou zavr‰eny spokojeností,

svûdãí i náv‰tûvnost, která v minu-

lém roce pfiesáhla 8000 náv‰tûvní-

kÛ, vãetnû pfiihlá‰en˘ch úãastníkÛ

- úãinkujících, ktefií pfiijeli z celé

âeské republiky, ale také ze Slo-

venska a Ukrajiny. V tomto roce to-

mu nebude jinak,“ informovala nás
o pfiipravované jiÏ tradiãní ãervno-
vé akci jedna z hlavních organizá-
torek Kamila Stroinová.

„Program leto‰ních MostÛ je

opût velmi pestr˘. Pfiipraveny jsou

tradiãní aktivity, které neodmysli-

telnû k setkání patfií, a to sportov-

ní soutûÏe, kulturní vystoupení

pfiihlá‰en˘ch úãastníkÛ, Mostlym-

piáda, vystoupení populárních

osobností, jako je Heidi JankÛ, Pa-

vel Novák, skupiny A-Tak, Koule,

vystoupí i Michaela Dolinová, Îe-

lezn˘ Zekon a dal‰í. Náv‰tûvníci

budou svûdky pfiehlídky vojenské,

letecké a poÏární techniky. Dûti

pfiivítá zvífiecí farma Sluníãko, kde

Cílem projektu je podpofiit integraci zdrav˘ch a posti-
Ïen˘ch lidí, pfiedev‰ím dûtí a mládeÏe. Jeho hlavními or-
ganizátory jsou Nadaãní fond Genáãek spolu s akciovou
spoleãností Genoservis Olomouc. Na jeho pfiípravû se rov-
nûÏ podílí Mûsto Pfierov, Nadace Archa Chantal, 7 Kostka,
âeská katolická charita, Veletrhy Brno, a.s., 3. v˘cvikov˘
prapor vzdu‰n˘ch sil Pfierov, 33. základna vrtulníkového
letectva Pfierov a mnoho dal‰ích.

Otázka ãervnového referenda o vstupu
do Evropské unie zní:

P¤ÍLOHA
Ïivotní prostfiedí

Mosty 2003 Pfierov - setkání dvou svûtÛ
V˘stavi‰tû v Pfierovû, 6. a 7. ãervna 2003
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mohou vidût domácí i chovná zví-

fiata. Zájemci se seznámí s úãinky

canisterapie a hipoterapie. Z nabí-

zeného programu stojí za zmínku

pokus o vytvofiení a pfiekonání no-

vého ãeského rekordu v délce hada

vytvofieného z pouÏit˘ch plasto-

v˘ch lahví, kter˘ probûhne v pátek

pod názvem MosÈák rekorìák. Ja-

ko materiál budou slouÏit láhve

sesbírané bûhem kvûtna Ïáky

a studenty vybran˘ch základních

a stfiedních ‰kol v Pfierovû,“ zmíni-
la se Kamila Stroinová o jedné
z nejzajímavûj‰ích akcí.

„Hlavní program pod názvem

Hvûzdn˘ veãer zaãne v pátek

6. ãervna od 18.30 hodin v novû po-

Komise bezpeãnosti silniãního
provozu Rady mûsta Pfierova za-
hájila svoji ãinnost realizací ce-
lostátních programÛ k dopravní
v˘chovû.

Zaãátkem roku byla vyhlá‰ena Ko-
ordinaãní radou ministra dopravy pro
bezpeãnost provozu na pozemních
komunikacích, Ministerstvem ‰kol-
ství, mládeÏe a tûlov˘chovy ve spolu-
práci s Ministerstvem vnitra v˘tvarná
soutûÏ DùTI, POZOR, âERVENÁ!
Smyslem soutûÏe je podporovat zá-
jem dûtí o problematiku dopravy

a bezpeãnosti provozu na pozemních
komunikacích a pfiispût k jejich
správnému dopravnímu my‰lení for-
mou v˘tvarn˘ch prací s dopravnû bez-
peãností tématikou.

Do soutûÏe se zapojily matefiské
‰koly, základní ‰koly, v˘tvarn˘ krou-
Ïek DDM Atlas v Pfierovû, Centrum
v˘chovy a vzdûlávání mentálnû posti-
Ïen˘ch a Denní pobyt pro mentálnû
postiÏené dûti a mládeÏ Pfierov.
K hodnocení 320 v˘tvarn˘ch prací by-
la jmenována odborná porota a hod-
noceno bylo celkem 320 v˘tvarn˘ch

prací ve 3 kategoriích. V I. kategorii
(M·) bylo vyhodnoceno 10 v˘tvarn˘ch
prací, ve II. kategorii (1.-5. tfi. Z·) bylo
vyhodnoceno 17 v˘tvarn˘ch prací a ve
III. kategorii (6.-9. tfi. Z·) 16 v˘tvar-
n˘ch prací. V˘stava nejúspû‰nûj‰ích v˘-
tvarn˘ch prací byla vefiejnosti pfiístup-
ná v Mûstském informaãním stfiedisku
od 22. dubna do 8. kvûtna. Úspû‰ní au-
tofii byli vyhlá‰eni pfii slavnostním set-
kání 24. dubna a v‰em byly pfiedány di-
plomy a hodnotné ceny. Sponzory této
akce bylo mûsto Pfierov, SluÏby mûsta
Pfierova, âesk˘ ãerven˘ kfiíÏ Pfierov

a Autocentrum Pfierov CZ s.r.o., Pfierov
- Pfiedmostí.

Zaãátkem mûsíce kvûtna byla roze-
slána v˘zva fiidiãÛm-amatérÛm na ob-
ce, aby vyuÏili pfiíleÏitosti a zdokona-
lili se ve znalostech potfiebn˘ch
k bezpeãnému fiízení motorového vo-
zidla na bezplatném ‰kolení, které
provedla LeÏákova auto‰kola Pfierov.

V mûsíci kvûtnu probûhla na ‰ko-
lách okrsková kola soutûÏe mlad˘ch
cyklistÛ. Do okresního kola se pfiihlá-
silo celkem 11 druÏstev. 

Jarmila Kubisová, odbor dopravy

„Vysoká náv‰tûvnost minul˘ch

roãníkÛ, kdy se na v˘stavu pfii‰lo

podívat kolem 10.000 lidí, pfiiroze-

nû znamenala vysokou spokojenost

vystavovatelÛ s prÛbûhem v˘stavy,

coÏ se odráÏí v pestfiej‰í nabídce. Ze

sortimentu leto‰ních vystavovate-

lÛ namátkou vybírám podlahové

vytápûní, pfiídavná okenní a dvefiní

kfiídla pro tepelnou a hlukovou izo-

laci, centrální vysavaãe, okna, dve-

fie, biologické ãistírny odpadních

vod, sanace vlhkého zdiva, obkla-

dy, dlaÏby, parapety, schodnice, za-

teplovací systémy a samozfiejmû

nebude chybût ani ‰iroká nabídka

vybavení interiérÛ - nábytek, do-

plÀky, kuchyÀské linky,“ zmiÀuje
se Ing. Eva Járová, manaÏerka pro-
jektu Postav dÛm, zafiiì byt. „Na-

jdeme zde tradiãní vystavovatele

z minul˘ch roãníkÛ, ale také, coÏ

je velmi potû‰ující, vystavovatele

nové, ktefií své v˘robky a sluÏby

budou na pfierovské v˘stavû pre-

zentovat poprvé,“ pfiipomnûla. ¤a-
da firem nabízí po dobu konání ak-

Mosty 2003 Pfierov - setkání dvou svûtÛ

Ze slavnostního zahájení MostÛ 2000

• Obfiady vítání dûtí, pfii kter˘ch jsou novorozenci pfiijati mezi
obãany mûsta zápisem do pamûtní knihy.

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

Komise pro obãanské záleÏitosti
Rady mûsta Pfierova nabízí

Celostátní programy zamûfiené na dopravní v˘chovu

BliÏ‰í informace Vám poskytne Ivana Veselá na tel. 581 268 452 (ústfied-
na 581 268 111). Písemná adresa: Mûstsk˘ úfiad Pfierov, odbor infor-
mací a styku s vefiejností, Bratrská 34, 750 11 Pfierov 2.

I letos se mÛÏete inspirovat na v˘stavû
POSTAV DÒM, ZA¤Ië BYT 

stavené hale na V˘stavi‰ti. Zábav-

n˘m veãerem bude náv‰tûvníky

provázet populární moderátor a zpû-

vák Leo‰ Mare‰. Mohou se tû‰it na

vystoupení Karla Zicha, Ivany

Christové, Petera Nagy, Davida Ma-

tiolliho a skupiny Maxim Turbu-

lenc. Pfierovsk˘m divákÛm se rov-

nûÏ pfiedstaví dívãí trio Black Milk,“

pfiiblíÏila nám hlavní programovou
nabídku Kamila Stroinová.

Cena vstupenek na Hvûzdn˘ ve-
ãer je 100 korun pro dospûlé, dûti
od 6 do 15 let zaplatí 50 korun. Ce-
na vstupného Mosty 2003 pro oba
dny ãiní pro dospûlé 30 korun a pro
dûti 20 korun. V˘stavi‰tû bude otev-
fieno pro vefiejnost bûhem tohoto
víkendu od 9 do 17 hodin. ·af

Prostory zimního stadionu v Pfierovû se od pátku 13. do ne-
dûle 15. ãervna promûní ve v˘stavi‰tû. Letos se jiÏ po ‰esté zde
bude konat tradiãní prodejní a prezentaãní v˘stava stavebnictví
a bytového vybavení Postav dÛm, zafiiì byt, a to ve znamení do-
provodné akce - ko‰tu vín. Oborové ãlenûní v˘stavy na DÒM,
BYT, DÍLNU a ZAHRADU napovídá, co zde mohou náv‰tûvníci
hledat a jaké firmy zde mají moÏnost prezentace.

ce na své v˘robky a sluÏby zajíma-
vé v˘stavní slevy.

Souãástí v˘stavy je doprovodn˘
program, kter˘ probíhá po celé tfii
dny. Na své si pfiijdou jak dûti, tak
i dospûlí. Dûti zde najdou rÛzné
atrakce od sportovního vyÏití po vy-
zkou‰ení si zruãnosti rÛzn˘ch ãin-
ností. Pro dospûlé jsou pfiipraveny
inspirativní praktické ukázky. Nej-
vût‰ím lákadlem je ko‰t morav-
sk˘ch vín. Zájemci mÛÏou ochut-
nat ze ‰iroké nabídky vynikajících
odrÛdov˘ch, jakostních vín i vín
s pfiívlastkem a pfiitom se pobavit
kulturním programem, kter˘ bude
ko‰t doprovázet.

Závûrem nezb˘vá neÏ pozvat zá-
jemce o v˘stavu na pfierovsk˘ zim-
ní stadion, kde bude otevfieno od
9 do 18 hodin a v nedûli do 17 ho-
din. âervnov˘ víkend slibuje pfie-
rovské vefiejnosti moÏnost spojení
pfiíjemného s uÏiteãn˘m - atraktiv-
ní zábavy a v˘hodného nákupu.
Vstup na v˘stavu je zdarma.

·af
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Mûsto Pfierov zve na

zasedání
Zastupitelstva mûsta Pfierova,

které se bude konat

ve ãtvrtek 12. ãervna 2003 v 15 hodin
ve velkém sále Mûstského domu v Pfierovû

Pozvánka

❖ schválilo zástupce mûsta Pfierova do spoleãnosti Vodovody a kanalizace Pfie-
rov, a.s. se sídlem Pfierov I-Mûsto do pfiedstavenstva Ing. Jifiího Lajtocha a do
dozorãí rady MUDr. Tomá‰e Havlíka,

❖ odvolalo na vlastní Ïádost Mgr. Petra Karolu z funkce ãlena Finanãního v˘-
boru a zvolilo ãlenkou Finanãního v˘boru Ludmilu Tomaníkovou.

dne 6. kvûtna 2003
Rada mûsta Pfierova po projednání

❖ schválila uzavfiení smlouvy o nájmu nebytov˘ch prostor v objektu bydlení
ã.p. 10, pfiíslu‰ném k ãásti obce Pfierov I-Mûsto, Horní nám. 10 - matrika me-
zi Mûstem Pfierovem a spoleãností DELIKOMAT s.r.o., se sídlem Modfiice, za
úãelem umístûní dvou nápojov˘ch automatÛ, úhrada nájemného bude ãinit
6.000 Kã/rok,

❖ podala návrh Zastupitelstvu mûsta Pfierova vydat Obecnû závaznou vyhlá‰ku
Mûsta Pfierov o pouÏití koeficientu pro v˘poãet danû z nemovitostí na území
mûsta Pfierov,

❖ neschválila poskytnutí finanãní dotace na zaji‰tûní úãasti juniorek taneãní
‰koly PULS na Mistrovství âeské republiky a Mistrovství svûta v taneãní sou-
tûÏi v Brnû a Hradci Králové z dÛvodu nesplnûní smluvních podmínek fi-
nanãní dotace z grantového programu r. 2002,

❖ schválila poskytnutí finanãního pfiíspûvku ve v˘‰i 20.000 Kã pfiíspûvkové or-
ganizaci Základní ‰kola a Matefiská ‰kola Pfierov, BoÏeny Nûmcové 16 na kry-
tí ãásti nákladÛ za dopravu ÏákÛ jmenované základní ‰koly do partnerské ‰ko-
ly v Dessau (SRN),

❖ schválila úãast mûsta Pfierova na pracovním semináfii v rámci Programu míst-
ních správ pofiádaného Kanadsk˘m mûstsk˘m institutem a schválila zahra-
niãní sluÏební cestu místostarosty Ing. Martina Kuãery do ·túrova ve Slo-
venské republice ve dnech 18. - 20. 5. 2003,

❖ povûfiila fieditelku Domovní správy mûsta Pfierova komplexním zaji‰tûním ná-
sledujících jmenovit˘ch investiãních akcí:
Kratochvílova 14 - v˘mûna oken a dvefií...................................... 740 tis. Kã
Nám. Fr. Rasche 7 - v˘mûna oken a vstupních dvefií .................. 600 tis. Kã
JiÏní ãtvrÈ I/26, 27 - v˘mûna oken, dvefií, zateplení ................ 1.830 tis. Kã
JiÏní ãtvrÈ IV/1, 2, 3 - v˘mûna rozvodu vody a plynu .............. 1.060 tis. Kã
JiÏní ãtvrÈ IV/4, 5 - v˘mûna oken, dvefií ...................................... 930 tis. Kã
JiÏní ãtvrÈ IV/15, 16, 17 - v˘mûna rozvodu vody a plynu ........ 1.030 tis. Kã
Gen. ·tefánika 4 - v˘mûna oken a dvefií (dvorní strana) ............ 750 tis. Kã
JiÏní ãtvrÈ II/10, 11, 12 - v˘mûna oken (zadní strana) ................ 850 tis. Kã

❖ schválila vytvofiení pracovního místa terénního sociálního pracovníka na Od-
boru sociálních sluÏeb a zdravotnictví k 1. ãervenci 2003, 

❖ stanovila s úãinností od 1. 7. 2003 poãet zamûstnancÛ mûsta Pfierov, zafiaze-
n˘ch do Mûstského úfiadu Pfierov z 385 na 386,

❖ schválila v návaznosti na Ïádost na úãelovou dotaci na Program terénní so-
ciální práce minimální spoluúãast mûsta ve v˘‰i 10 % z poÏadované dotace,
tj. 8.200 Kã, a to za období ãervenec-prosinec 2003,

❖ schválila Franti‰ku Pfiesliãkovi zahraniãní studijní pobyt v Nûmecku, kter˘
se uskuteãní ve dnech 13. 5. - 18. 5. 2003 a je organizovan˘ SdruÏením his-
torick˘ch sídel âech, Moravy a Slezska,

❖ schválila fiediteli SluÏeb mûsta Pfierova Franti‰ku Kavkovi zahraniãní slu-
Ïební cestu do Itálie, SRN a Rakouska v termínu od 20. do 24. kvûtna 2003,
tématicky zamûfienou na chladící technologii a stroje pro úpravu ledov˘ch
ploch zimních stadionÛ, která je organizována SdruÏením ZS v âR,

❖ povûfiila s úãinností od 1. 6. 2003 Mgr. JUDr. Petra Holánka plnûním nûkte-
r˘ch úkolÛ pfii fiízení Mûstské policie v Pfierovû, a to v rozsahu vyhlá‰ky
o Mûstské policii v Pfierovû,

❖ jmenovala s úãinností od 1. 7. 2003 Ing. Alenu Klementovou do funkce
vedoucí Odboru kontroly MûÚ Pfierov.

dne 24. dubna 2003
Zastupitelstvo mûsta Pfierova po projednání

❖ schválilo zámûr mûsta Pfierova - smûnu pozemkÛ v prostorách souãasného
‰kolního hfii‰tû Z· Svisle s tím, Ïe:
a) bude zaji‰tûno vefiejné projednání v˘stavby sportovi‰tû a PENNY Marke-

tu s obyvateli této lokality - zajistí odbor rozvoje ve spolupráci s místos-
tarostou ing. Kuãerou,

b) rozdíl v˘mûry pfievádûn˘ch pozemkÛ 1469,5 m2 uhradí EK 1, k.s. mûstu
Pfierovu dle znaleckého posudku,

c) EK 1 , k.s. odstraní stavby na pfievádûn˘ch pozemcích na své náklady,
d) EK 1 , k.s. poskytne mûstu Pfierovu dotaci ve v˘‰i 3 mil. Kã na v˘stavbu

sportovi‰tû pfied podpisem smlouvy o smûnû pozemkÛ,
e) EK 1, k.s. pfiednostnû vybuduje a zainvestuje v˘stavbu sportovi‰tû pro Z·

Svisle s pfiípadnou spoluúãastí mûsta Pfierova a bude uzavfiena dohoda
obou stran na splátkovém kalendáfii finanãní úãasti mûsta Pfierova.

❖ schválilo v souladu s obecnû závaznou vyhlá‰kou ã. 7/2000 o fondu rozvoje
bydlení a fondu na opravy bytového fondu postiÏeného povodní, ve znûní obec-
nû závazné vyhlá‰ky ã. 3/2001, 7/2001, 6/2002 a 3/2003 poskytnutí pÛjãek z:
a) fondu rozvoje bydlení a uzavfiení smluv o pÛjãce vãetnû jejich zaji‰tûní:

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

b) fondu opravy bytového fondu postiÏeného povodní a uzavfiení smluv vãet-
nû jejich zaji‰tûní:
- ostatní vlastníci obytn˘ch budov a bytÛ ............................ 4,500.000 Kã
- Mûsto Pfierov ...................................................................... 4,500.000 Kã
- CELKEM.............................................................................. 9,000.000 Kã

❖ schválilo pfievod finanãních prostfiedkÛ ve v˘‰i 3,010.000 Kã zaãlenûn˘ch do
Grantového programu, a to ãástku 200.000 Kã na pravideln˘ pfiíspûvek na
úpravu zevnûj‰ku pro zastupitele, pracovníky úfiadu a dal‰í spolupracovníky,
ãinné pfii obãansk˘ch obfiadech,

❖ schválilo:
Závûreãn˘ úãet mûsta Pfierova za rok 2002

a) pfiíjmy ve v˘‰i ............................................................ 745,818.011,35 Kã
b) v˘daje v˘‰i .................................................................. 795,902.050,29 Kã
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

❖ vydalo Obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 5/2003, kterou se mûní Obecnû závazná
vyhlá‰ka ã. 4/2001, o pfiíspûvku na ãásteãnou úhradu neinvestiãních nákladÛ
matefisk˘ch ‰kol, ‰kolních druÏin a ‰kolních klubÛ, ve znûní Obecnû závaz-
né vyhlá‰ky ã. 6/2001 a Obecnû závazné vyhlá‰ky ã. 1/2002, 

❖ schválilo poskytnutí dotací v oblasti „Sport“ v celkové v˘‰i 3,590.000 Kã,

❖ schválilo poskytnutí dotací v oblasti „Voln˘ ãas“ v celkové v˘‰i 500.000 Kã,

❖ schválilo poskytnutí dotací v oblasti „Kultura“ v celkové v˘‰i 1,040.000 Kã,

❖ schválilo poskytnutí dotací v oblasti „Sociální sluÏby“ v celkové v˘‰i 500.000 Kã,

❖ schválilo poskytnutí dotací v oblasti „Zdravotnictví“ v celkové v˘‰i 1,300.000 Kã,

❖ schválilo následující pfievody finanãních prostfiedkÛ v rozpoãtu mûsta:

V˘dajová ãást v tis. Kã

Název Upraven˘ Návrh úpravy Rozpoãet
Ostatní ãinnosti j. n. rozpoãet rozpoãtov˘m po úpravû

opatfiením

granty - neurãeno 2.810,0 - 2.480,0 330,0
granty - sport a voln˘ ãas 2.750,0 + 1.340,0 4.090,0
granty - soc. oblast 400,0 + 100,0 500,0
granty - zdravotnictví 300,0 + 1.000,0 1.300,0
granty - kultura 1.  000,0 + 40,0 1.040,0

❖ schválilo uzavfiení smlouvy o poskytnutí dotace Nemocnici Pfierov, se sídlem
Pfierov ve v˘‰i 250.000 Kã na zaji‰tûní provozu jedné sociální sestry,

❖ odvolalo na vlastní Ïádost ãlena Osadního v˘boru v Kozlovicích Jifiího Prchala
a jmenovalo ãlenem Osadního v˘boru v Kozlovicích Jindfiicha Hradílka,

❖ schválilo vypracování a pfiedloÏení Ïádosti o grant na Evropskou komisi pro
vzdûlávání a kulturu v souvislosti s pfiipravovanou náv‰tûvou obãanÛ part-
nerského mûsta Cuijk,

V˘bûr z usnesení Zastupitelstva a Rady mûsta Pfierova



Oãekávan˘m pfiiãlenûním âeské republiky do Evropské unie zaãne nová etapa dû-
jin na‰eho státu. Bude to v˘zva a záleÏí jen na nás, jak ji dokáÏeme vyuÏít. To ne-
platí jenom pro âeskou republiku jako celek, ale také pro kaÏdého obãana a samo-

zfiejmû pro kaÏdé mûsto a jeho samosprávu. V souvislosti s blíÏícím se termínem hlasování
v referendu o vstupu do Evropské unie jsme pfiipravili nûkolik ãlánkÛ, ve kter˘ch vám poskyt-
nou pracovníci mûstského úfiadu základní informace o chystan˘ch zmûnách, jeÏ mÛÏeme oãe-
kávat se vstupem na‰í republiky do Evropské unie.

âERVEN 2003STRANA 4

„Vstupem do EU se otevírají ‰ir‰í

moÏnosti pro získání znaãn˘ch fi-

nanãních ãástek. Pfiedpokládá se, Ïe

âeské republice bude nabízeno 700

milionÛ eur roãnû. Je jisté, Ïe jen ti

pfiipravení budou schopni tuto po-

moc poskytovanou Evropskou unií

ãerpat. Proto je dÛleÏité jiÏ dnes vy-

pracovávat projekty ze v‰ech sfér

spoleãenského Ïivota tak, abychom

mohli v následujících letech nabí-

zenou finanãní podporu plnû zuÏit-

kovat,“ zdÛraznil Ing. Ale‰ Martinec
z odboru rozvoje.

„Pokud se v ãervnovém referen-

du vût‰ina obyvatel âR vyjádfií pro

vstup do Evropské unie, budeme

moci od 1. 5. 2004 stávající podpo-

Jedním ze základÛ Evropské
unie je spoleãn˘ vnitfiní trh,
v nûmÏ odpadají v‰echny pfie-
káÏky pohybu zboÏí po celém
území Evropské unie - Ïádná
cla, stejné pfiedpisy pro bezpeã-
nost a jakost v˘robkÛ a dal‰í.

âeské podniky získají vstupem do
EU neomezen˘ pfiístup na trhy ãlen-
sk˘ch zemí, moÏnost rovnoprávnû
se ucházet o vefiejné zakázky. V˘vo-
zu ãesk˘ch v˘robkÛ jiÏ nebude
moÏné ze strany EU klást Ïádné
pfiekáÏky, coÏ platí i o zemích, kte-
ré budou do EU pfiijaty s námi.

Nové dÛvûryhodné prostfiedí bu-
de pfiitaÏlivûj‰í pro zahraniãní in-
vestory, ale také ãeské podniky bu-
dou moci ve státech Evropské unie
podnikat za stejn˘ch podmínek jako
domácí podniky, napfiíklad zakládat
poboãky apod. V otevfieném trhu
mohou uspût pouze ty podniky, kte-
ré budou schopny se adaptovat na
podmínky jednotného trhu, zv˘‰e-
nou konkurenci, tlak na sníÏení cen
v˘robkÛ a na zv˘‰ení jejich kvality.

Vstup do Evropské unie také vy-
Ïaduje plnûní pfiísn˘ch norem v ob-
lasti Ïivotního prostfiedí, ochrany
bezpeãnosti zdraví pfii práci, ochra-
ny spotfiebitele a dal‰ích. Napfiíklad
u nûkter˘ch tradiãních potravináfi-
sk˘ch v˘robkÛ je nutné vymûnit
technologická zafiízení, zajistit jin˘
obalov˘ materiál, hygienu v˘roby
(napfiíklad olomoucké syreãky).
U názvu vína, kter˘ vychází z re-
gistrovan˘ch francouzsk˘ch nebo
‰panûlsk˘ch vín, mÛÏe dojít ke zmû-
nû jeho názvu (napfiíklad Modr˘
portugal). U nûkter˘ch tradiãních
ãesk˘ch jídel bude nutné dodrÏovat
hygienické normy pfii jejich pfiípra-
vû a skladování, „dobfie uleÏelá“ jíd-
la mohou b˘t pfiíãinou zdravotních
potíÏí, napfiíklad svíãková, gulá‰.
Nejedná se tedy o v˘mysl Evropské
unie, ale o snahu zajistit spotfiebi-
telÛm kvalitu potravin a stravování
bez obavy o jejich zdraví.

Ing. Vladimír Kube‰a,

vedoucí Obecního Ïivnostenského
úfiadu Pfierov

ry unie vyuÏít. Ta je poskytována

prostfiednictvím Strukturálních

fondÛ, z nichÏ mÛÏeme jmenovat

napfiíklad Evropsk˘ fond regionál-

ního rozvoje, Evropsk˘ sociální

fond, Evropsk˘ zemûdûlsk˘ pod-

pÛrn˘ a záruãní fond, iniciativy EU,

fond soudrÏnosti, nebo pomocí dal-

‰ích rÛzn˘ch programÛ unie. Kri-

téria poÏadovaná pfii zpracovávání

jednotliv˘ch projektÛ budou nasta-

vená pfiísnûji neÏ u pfiedstrukturál-

ních fondÛ, s nimiÏ jsme se mohli

seznámit v posledních letech, jako

jsou jiÏ dobfie známé pfiedvstupní

programy Phare, Sapard a Ispa,“

vyjmenoval alespoÀ nûkteré finanã-
ní zdroje Ing. Ale‰ Martinec. 

„Samozfiejmû jiÏ dnes mÛÏeme

jako kandidátská zemû vyuÏívat fi-

nanãní prostfiedky z rÛzn˘ch ev-

ropsk˘ch programÛ, napfiíklad

v oblasti vzdûlávání je to Socrates,

Leonardo da Vinci, Youth, v oblas-

ti neziskového sektoru program

Access, v oblasti rozvoje venkova

iniciativa Leader, v sociální oblas-

ti iniciativa Equal a v oblasti kul-

tury Culture 2000. MÛÏe se ale stát

v pfiípadû nevstoupení na‰í repub-

liky do Evropské unie, Ïe v˘‰e uve-

dené prostfiedky nám budou ode-

pfieny,“ upozorÀuje Ale‰ Martinec.
„Díky tomu, Ïe mûsto Pfierov je

souãástí Mikroregionu Haná, moh-

lo se zúãastnit pilotního programu,

kter˘ byl zamûfien na získávání

zku‰eností s pfiípravou projektÛ

a na podporu nov˘ch pfiíleÏitostí

pro regionální rozvoj. Mûsto ãer-

palo nemalé ãástky na vypracová-

ní nûkolika projektov˘ch doku-

mentací, napfiíklad na vybudování

okruÏní kfiiÏovatky ·ífiava, na ply-

nofikaci místní ãásti Újezdec, zpra-

cování projektov˘ch dokumentací

komunikace R 55 Pfierov - Olo-

mouc a komunikace II/150 Pfierov

- Protivanov nebo na vypracování

Studie proveditelnosti pfiipravova-

ného Terminálu kombinované do-

pravy Stfiední Morava v Pfierovû. 

Vãetnû finanãního pfiíspûvku na

rekonstrukci komunikace Pod Va-

ly - Spálenec získalo mûsto Pfierov

celkem pfies 4 miliony korun,“ se-
známil nás Ale‰ Martinec s v˘‰í su-
my, kterou dokázalo mûsto Pfierov
vyuÏít z prostfiedkÛ národního pro-
gramu Phare.

·af

Co mÛÏeme oãekávat od vstupu do Evropské unie

Co pfiinese vstup do Evropské unie
ãesk˘m podnikatelÛm?

Vstup do EU pfiinese zmûnu
fiady zákonÛ. Jedním z nich bu-
de i stavební zákon, kter˘ má
nab˘t úãinnosti od 1. 1. 2005.
Nov˘ stavební zákon by dle prokla-
mací Ministerstva pro místní roz-
voj mûl pfiinést zjednodu‰ení

a zrychlení stavebnû-povolovacího
fiízení, jeho liberalizaci, pfiesun od-
povûdnosti na investora a zmûny
administrativnû fiídící funkce sta-
vebního úfiadu na funkci kontrolní.

Nov˘ stavební zákon zavádí po-
jem zastavitelné a nezastavitelné

území, které bude urãeno územním
plánem ãi usnesením zastupitelstva
v obcích, jeÏ územní plán nemají.
V zastavitelném území bude moÏno
rozhodnout o smûnû pozemkÛ, pfie-
parcelaci pozemkÛ a obec bude mít
k pozemkÛm urãen˘ch územním
plánem k plnûní vefiejn˘ch funkcí
pfiedkupní právo. Mimo klasické vy-
vlastÀovací fiízení zde tedy bude do-
cházet k dal‰ímu moÏnému omeze-
ní vlastnického práva, a to s cílem
zamezit rozrÛstání obcí a mûst do
volné krajiny.

U územních fiízení vût‰ích staveb
bude muset navrhovatel vystavit na
pozemku, na kterém hodlá zámûr
uskuteãnit, grafické znázornûní je-
ho návrhu tak, aby dotãená vefiej-
nost se k návrhu mohla vyjádfiit.

Na úseku stavebního fiádu dojde
k nárÛstu poãtu staveb, které nebu-
dou vyÏadovat ani ohlá‰ení stavební-

mu úfiadu, rovnûÏ poãet staveb, kte-
ré bude moÏno postavit na základû
ohlá‰ení se podstatnû zvût‰í. Do této
kategorie jsou napfiíklad zafiazeny
i rodinné domy. Stavební úfiad v‰ak
bude na stavbû vykonávat v termí-
nech urãen˘ch ve stavebním povole-
ní technické prohlídky tak, aby byla
zaji‰tûna kvalita a technická správ-
nost stavby. Nov˘ stavební zákon ãás-
teãnû privatizuje povolování staveb
zfiízením funkce autorizovaného in-
spektora, kter˘ na komerãním zá-
kladû provûfií projekt a pokud ho od-
souhlasí, bude moci stavební úfiad
vydat povolení bez fiízení.

Nutno v‰ak poznamenat, Ïe
vstup do EU pfiinese pro investory
i negativa, jako je zdraÏení staveb-
ních prací, které je zatím zatíÏeno
5% DPH. Se sjednocením v˘‰e da-
nû bude jistû daÀové zatíÏení vût‰í.

Ing. Jifií Just, Stavební úfiad

Nov˘ stavební zákon usnadní
pozice stavebníkÛ

Vstup do EU zpfiísní kontrolu
ochrany Ïivotního prostfiedí

V rámci závûreãného kola
pfiíprav âeské republiky na
vstup do Evropské unie pfiipra-
vilo i Ministerstvo Ïivotního
prostfiedí vlastní rozsáhlou in-
formaãní kampaÀ, jejímÏ cílem
je informovat a vtáhnout do
hlasování co nejvíce obãanÛ.

V rámci kampanû, která byla ofi-
ciálnû zahájena jiÏ 31. 1. 2003 tis-
kovou konferencí ministra Amb-
rozka, vydalo ministerstvo mimo
jiné sadu letákÛ s objektivními in-
formacemi pro ‰irokou vefiejnost -

Ekologické podnikání - Dobrovolné
nástroje, Ochrana ovzdu‰í, Ochra-
na pfiírody a krajiny, Nakládání s od-
pady, Nakládání s obaly, Environ-
mentální rizika, Ochrana vod,
Obnovitelné zdroje a Pfiedvstupní
fondy (letáky, jakoÏ i dal‰í informa-
ce o kampani, jsou k dispozici na
stránkách MÎP - www.env.cz).

Celou kampaÀ spojuje v˘stiÏné
(s v˘hradami) heslo „Spoleãná Ev-
ropa - spoleãné Ïivotní prostfiedí“.
Proã s v˘hradami? Îivotní prostfie-
dí je totiÏ spoleãné vÏdy, a to bez  ➤



➤  ohledu na admi-
nistrativní hrani-
ce. KaÏdé sblíÏení

státÛ v‰ak znamená souãasnû i po-
sun ve sjednocení pfiístupu k Ïivot-
nímu prostfiedí (srovnatelné limity
zneãi‰tûní, srovnatelná klasifikace
zdrojÛ zneãi‰tûní, srovnatelné po-
vinnosti a mnoho dal‰ích ukazate-
lÛ). Îivotní prostfiedí je frekvento-
van˘m tématem mezinárodního
práva (a to i za úãasti b˘val˘ch so-
cialistick˘ch zemí) jiÏ desítky let.
Av‰ak teprve pád „Ïelezné opony“
pro nás znamenal v této oblasti
skuteãnû oãividn˘ posun k lep‰ímu,
a to jak „papírovû“, na úrovni legis-
lativy, tak pfiedev‰ím fakticky. Díky
uplatÀování do té doby zcela chy-
bûjícího zákona o odpadech podlé-
há dnes napfiíklad drtivá vût‰ina
odpadÛ pfiísné evidenci a je likvido-
vána s minimálním dopadem na
pfiírodní zdroje (byÈ podíl opûtovnû
zuÏitkovaného odpadu je ve srov-
nání s „Evropou“ je‰tû Ïalostnû níz-
k˘). I díky fondÛm EU je dnes ja-
kost ãesk˘ch vod srovnatelná
s vodami státÛ unie. Vystavûno by-
lo pfies 400 ãistíren mûstsk˘ch od-
padních vod, prÛmûrná spotfieba
pitné vody klesla na „evropsk˘ch“
104 litrÛ na osobu a den, pokles

emisí síry je takfika neuvûfiiteln˘.
Od roku 1998 Ministerstvo ÎP in-
tenzivnû pfiepracovává a postupnû
pfiipravuje ke schválení ve‰keré re-
sortní právní normy po vzoru EU.
V nûkter˘ch oborech jiÏ dokonce se-
bevûdomû hlásí stoprocentní kom-
patibilitu. Av‰ak teprve vstup do EU
provûfií, nakolik se na‰e zákony
pouze „evropsky tváfií“ a nakolik
jsou „evropsky“ realizovatelné
a „evropsky“ realizovány. Pod drob-
nohledem zku‰en˘ch evropsk˘ch
orgánÛ pfiestanou b˘t povinné kon-
cepãní materiály (program zlep‰o-
vání ovzdu‰í, program odpadového
hospodáfiství atd.) jen neumûl˘mi,
ãasto kontraproduktivními, sloho-
v˘mi prácemi pofiízen˘mi za milió-
ny daÀov˘ch poplatníkÛ, ale budou
obsahovat konkrétní, reálné a zá-
vazné úkoly. V zákonech ubude
úfiedníkÛm prostor pro improviza-
ci a úãelové v˘klady. Pfiísné povin-
nosti budou nejen stanoveny, ale je-
jich plnûní bude také systematicky
kontrolováno. Îivotní prostfiedí na
vstupu do EU zcela jistû vydûlá,
av‰ak, a na to nezapomínejme, pou-
ze za cenu dal‰ího nárÛstu admi-
nistrativy.

RNDr. Pavel Juli‰,
odbor Ïivotního prostfiedí
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Jaké jsou hlavní cíle dopravní
politiky EU v sektoru dopravy?

Hlavním pfiínosem pro âes-
kou republiku v kapitole Do-
prava bude v této souvislosti
moÏnost neomezeného pfiístu-
pu na trhy jednotliv˘ch ãlen-
sk˘ch státÛ v oblasti meziná-
rodní silniãní dopravy, letecké
dopravy, námofiní a vnitrozem-
ské vodní dopravy a postupnû
i Ïelezniãní dopravy, která
v rámci EU zatím nedosáhla pl-
ného stupnû liberalizace.

V pfiípadû vnitrostátní nákladní
silniãní pfiepravy (kabotáÏ - pfiepra-
va osob nebo vûcí mezi místy v hos-
titelském státû) EU pfiedloÏila ve
Spoleãné pozici ke kapitole Dopra-
va návrh na pfiechodné období

v délce aÏ pûti let. Souãasnû Spo-
leãná pozice pfiipou‰tí, Ïe se mohou
stávající a nové ãlenské státy na zá-
kladû bilaterálních dohod domluvit
na odli‰né formû pfiechodného ob-
dobí, vãetnû moÏnosti plné libera-
lizace trhu. âR pozici EU odmítla
akceptovat a o kapitole Doprava
jednala aÏ do samého závûru pfií-
stupov˘ch jednání, kdy na návrh
EU na kodaÀském summitu v rám-
ci závûreãn˘ch kompromisÛ pfii-
stoupila. Hlavní úsilí âR se pfiitom
zamûfiovalo na dosaÏení dohody
s Nûmeckem, které je z hlediska ka-
botáÏe pro âR klíãovou zemí.

Ing. Lubomír ·tukavec,

vedoucí odboru dopravy

Zmûní se zásadnû systém
na‰eho vzdûlávání?

Evropská unie nezasahuje do
obsahu v˘uky a organizace
vzdûlávacích systémÛ sv˘ch
ãlensk˘ch státÛ. Tato oblast je
plnû v kompetenci jednotliv˘ch
ãlensk˘ch zemí. Je vylouãena
harmonizace právních pfiedpi-
sÛ v oblasti vzdûlávání akty
unie. Vstup âR do EU se v ob-
lasti vzdûlávání projeví zejmé-
na v nûkolika smûrech.

Voln˘ pohyb osob mezi ãlensk˘mi
státy EU je jedním ze základních
principÛ spoleãenství. S ním souvisí
i svoboda kaÏdého obãana ãlenské
zemû vybrat si stát, kde chce studo-
vat, pracovat a Ïít. Vstupem âR do
EU budou moci ãe‰tí obãané plnû vy-
uÏít svého práva studovat a pfiipra-
vovat se na své budoucí povolání
v kterémkoliv z ãlensk˘ch státÛ unie.
Naopak obãané ãlensk˘ch zemí bu-
dou moci plnû vyuÏít tohoto práva
v âR. Vstupem âR do EU se na‰im
ÏákÛm a studentÛm roz‰ífií moÏnos-
ti a formy studia v ãlensk˘ch zemích.
Zda je budou moci vyuÏít, bude mi-
mo jiné záviset také na jejich schop-
nostech, vûdomostech a kvalitû je-
jich studijní pfiípravy. Studium
ãesk˘ch ÏákÛ a studentÛ v ãlensk˘ch
státech unie bude pravdûpodobnû
spojeno s vût‰ími finanãními nákla-

dy neÏ jejich studium v âR. Ke krytí
tûchto nákladÛ budou moci Ïáci
a studenti vyuÏít rÛzn˘ch stipendií
a dal‰ích finanãních podpor.

âR pfiijme systém uznávání od-
born˘ch kvalifikací pro v˘kon pro-
fesních povolání. Tento systém
v EU funguje a zaruãuje obãanÛm
za splnûní urãit˘ch podmínek moÏ-
nost v˘konu jejich profese v kte-
rémkoliv z ãlensk˘ch státÛ.

Dále se posílí a zkvalitní spolu-
práce âR s ãlensk˘mi zemûmi,
v oblasti vzdûlávání, zejména v ãin-
nostech spojen˘ch s v˘ukou a ‰ífie-
ním jazykÛ ãlensk˘ch zemí unie,
s mobilitou studentÛ a pedagogÛ,
s usnadnûním uznávání akademic-
k˘ch diplomÛ a zapoãítáváním do-
by studia a s v˘mûnou studentÛ,
pedagogÛ a vychovatelÛ.

V EU fungují vzdûlávací progra-
my, které pÛsobí jako nástroj k po-
sílení spolupráce mezi ãlensk˘mi
zemûmi. âR se v letech 2000-2006
úãastní tfií vzdûlávacích programÛ,
a to programu Socrates, Leonardo
da Vinci a MládeÏ pro Evropu. Pro-
gram Socrates se zamûfiuje na zdo-
konalení v‰eobecného a vysoko-
‰kolského vzdûlání, umoÏÀuje
‰kolám od matefisk˘ch po vysoké
spolupracovat se ‰kolami v rámci

Problematika vstupu âR do EU
z pohledu odboru zemûdûlství 

Vstup do EU pfiinese v oblas-
ti zemûdûlství v˘razné zmûny.
S postupnou novelizací stávají-
cích právních pfiedpisÛ v oblas-
ti zejména vodního a lesního
hospodáfiství se bude muset vy-
rovnat mnoho obcí, zemûdûlcÛ
a vlastníkÛ lesních pozemkÛ.

Smûrnice EU stanovily tvrdá kri-
teria zejména pro ãi‰tûní odpadních
vod jak z men‰ích obcí, tak i vel-
k˘ch aglomerací. Pro nás v‰echny
to znamená, Ïe se v dohledné dobû
doãkáme ãistûj‰ích fiek, potokÛ
i místních drobn˘ch vodoteãí. Ke
zlep‰ení jakosti vod a zejména tûch,
které jsou urãeny k odbûru pro pit-
né úãely (po úpravû), pfiispûje
uplatnûní i tzv. Nitrátové smûrnice
Rady Evropsk˘ch spoleãenství, kte-
rá je primárnû urãena k ochranû
vod pfied zneãi‰Èováním dusiãnany
se zemûdûlsk˘ch zdrojÛ. V této sou-
vislosti budou od 1. 1. 2004 v celé
âeské republice stanoveny tzv. zra-
nitelné oblasti, tj. oblasti, ve kte-
r˘ch je zv˘‰ené riziko eroze pÛdy
a nebezpeãí kontaminace jak povr-
chov˘ch, tak i podzemních vod du-
siãnany pfii zemûdûlském obhospo-
dafiování pÛdy. Zemûdûlci budou
muset respektovat v tûchto oblas-
tech velmi pfiísná opatfiení pfii pou-
Ïívání a skladování hnojiv v kombi-
naci s vhodn˘m stfiídáním plodin.
Pfierovsko bude mít tûchto oblastí
tvofiících katastrální území celkem
více neÏ 40.

Pfii správû a vyuÏívání lesÛ bude
jednou z hlavních priorit sniÏování
imisního zatíÏení lesÛ, tzn. i nadá-
le v˘razné sniÏování exhalací a ze-
jména zvy‰ování procenta zalesnû-
ní. To je v˘znamné zejména pro
okres Pfierov, kde lesnatost sv˘mi
necel˘mi 19 procenty zdaleka ne-
dosahuje republikového prÛmûru
s více neÏ 33 % území zastoupe-
ném lesy. PfiestoÏe dochází od roku
1995 celkovû k pozvolnému zlep‰o-
vání stavu lesÛ, místy se vyskytují
takové koncentrace ‰kodlivin, kte-
ré ohroÏují lesy i na velk˘ch v˘mû-
rách. Vstup do EU nás pfiinutí mi-
mo jiné také mnohem více rozvíjet
les jako sloÏku s funkcí zdravotnû-
hygienickou zejména v pfiímûst-
sk˘ch oblastech.

V souvislosti se vstupem âeské
republiky do EU jiÏ do‰lo k legisla-
tivním zmûnám rovnûÏ v oblasti
obdûlávání zemûdûlské pÛdy z hle-
diska v˘skytu plevelÛ, kdy kompe-
tence fie‰ící zaplevelení pfie‰ly na
obce a v˘znamné zmûny zazname-
nala i oblast veterinární a rostlino-
lékafiské péãe. V‰echny tyto a ob-
rovské mnoÏství dal‰ích zmûn
v resortu zemûdûlství v˘znamnû
pfiispûjí k zapojení se do stávajících
evropsk˘ch struktur a postupnému
pfiechodu ke spoleãnému trhu
a hospodafiení.

Ing. Ivo Hubík,
vedoucí odboru zemûdûlství

Co mÛÏeme oãekávat od vstupu do Evropské unie
unie. Program Leonardo da Vinci se
specializuje na zlep‰ení odborného
vzdûlávání. Program MládeÏ pro
Evropu se zamûfiuje na neformální
v˘chovu a vzdûlávání mládeÏe.

V neposlední fiadû âR vstupem
do EU získá i moÏnost ãerpat fi-

nanãní prostfiedky ze strukturál-
ních fondÛ, zejména z Evropského
sociálního fondu, kter˘ podporuje
vzdûlání, odborná ‰kolení, zvy‰ová-
ní zamûstnanosti.

Mgr. Romana Hradílková,
vedoucí odboru ‰kolství
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ilustraãní foto Jan âep

„Jedná se o vytvofiení jednotné

soustavy vefiejné dopravy se spoleã-

n˘m dopravním, finanãním a tarif-

ním systémem. Cestujícím se na-

sk˘tá moÏnost cestovat dvûma

druhy dopravy na jeden jízdní do-

klad v celém území mûsta Pfierova

s vyuÏitím v‰ech v˘hod, které

systém IDS umoÏÀuje, to znamená

pfiestupnost a pouÏití ãasov˘ch jíz-

denek pro více druhÛ dopravních

systémÛ. Zavedením IDS se mûní

stávající liniov˘ tarif pfiímûstské au-

tobusové dopravy (dále PAD), kde je

cena závislá na délce cesty - tarifní

vzdálenosti, a zavádí se tarifní

systém zónov˘, kde je cena jízdní-

ho dokladu stejná uvnitfi kaÏdé zó-

ny a zvy‰uje se pouze kaÏd˘m pfie-

jetím hranice zóny. Mûsto Pfierov

vãetnû místních ãástí náleÏí do jed-

né zóny, ceny jízdních dokladÛ jsou

tedy na v‰ech linkách MHD a PAD

dopravce Connex Morava, a.s. ve

v‰ech ãástech mûsta stejné,“ sezná-
mil nás s nov˘m tarifním systémem
Pavel Gala.

„Projekt vychází ze stávajícího do-

pravního a tarifního fie‰ení ve mûs-

tû Pfierovû a je v souladu s koncepcí

rozvoje IDS na území Olomouckého

kraje,“ sdûlil Pavel Gala a dodal, Ïe
reáln˘ termín pro zavedení IDS
v Pfierovû a jeho místních ãástech je
1. ãervenec leto‰ního roku.

„Vlastní zavedení tarifu IDS -

MHD na pfiímûstské linky mÛÏe

zpÛsobit v první fázi zlevnûní vy-

bran˘ch cest v autobusové dopra-

vû - tzv. protarifovací ztrátu. 

Z tûchto dÛvodÛ lze pfiedpoklá-

dat urãit˘ pokles celkov˘ch trÏeb.

Tento pokles trÏeb je na základû jiÏ

realizovan˘ch projektÛ IDS vÏdy

kompenzován alespoÀ ãásteãnû

nárÛstem cestujících. Oproti stá-

vajícímu tarifu MHD dochází

u ãtvrtletních jízdních dokladÛ

k mírnému zdraÏení. Toto nav˘‰e-

ní ceny je v‰ak relativní, neboÈ

pfiedplatní jízdní doklady lze pou-

Ïít v obou dopravních systémech,

jak v mûstské hromadné, tak

i v pfiímûstské autobusové dopravû

v zónû Pfierov. V rámci tarifu IDS

lze tedy konstatovat, Ïe jsou v˘-

raznou slevou podporováni cestu-

jící, ktefií v území IDS jezdí na ãa-

sové jízdní doklady,“ poukázal na
hlavní cenové zmûny nového tarifu
Pavel Gala.

„Dle posledních sdûlení firmy

Connex Morava a.s. se v závûreãné

fázi nachází pfiíprava vydávání tzv.

senior pasÛ pro obãany Pfierova

a jeho místních ãástí star‰í 70ti let

v cenû 100 korun na rok, ktefií bu-

dou mít moÏnost si je zakoupit

v pfiepravních kanceláfiích firmy,“

sdûlil Pavel Gala a dodal, Ïe drÏite-
lé tûchto pasÛ budou moci cestovat
na území mûsta Pfierova a jeho
místních ãástech zdarma na lin-
kách mûstské hromadné a pfiímûst-
ské autobusové dopravy. Upozornil,
Ïe do IDS nejsou prozatím zahrnu-
ty pfiímûstské autobusové linky ji-
n˘ch dopravcÛ, napfi. FTL, s.r.o.,
dálkové linky, vyjma linky ã. 920086
Pfierov-Hranice-Opava,  a Ïelezniã-
ní doprava, pfiestoÏe koncepãnû se
s jejich zapojením do IDS poãítá.
Integrace tûchto autobusov˘ch li-
nek a Ïeleznice budou pfiedmûtem
dal‰ích jednání.

·af

Na stranû 7 uvádíme ceník
jednotliv˘ch jízdních dokla-
dÛ a pfiepravní podmínky
IDS mûsta Pfierova.

Pfiipravuje se spoleãn˘ systém vefiejné osobní dopravy
V prosinci roku 2002 byl firmou UDI MORAVA s.r.o. se síd-

lem v Ostravû vypracován Projekt integrovaného dopravního
systému (dále IDS) v Pfierovû a jeho místních ãástech. Cílem
projektu je zv˘‰ení atraktivity vefiejné osobní dopravy na území
mûsta Pfierova, pro fiadu cestujících pak zv˘‰ení nabídky spojÛ
v tarifu mûstské hromadné dopravy (dále MHD) a v cílovém fie-
‰ení vytvofiení spoleãného systému vefiejné osobní dopravy v ce-
lém spádovém území mûsta Pfierova. O bliÏ‰í informace jsme
poÏádali Ing. Pavla Galu, vedoucího odboru rozvoje.

TECHNICKÉ SLUÎBY MùSTA P¤EROVA

Harmonogram blokového ãi‰tûní pro rok 2003
Datum Lokalita

4. 6. 2003 Dr. Horákové, Teliãkova vã. parkovi‰È
11. 6. 2003 Kozlovská, ·robárova
18. 6. 2003 Trávník
25. 6. 2003 U tenisu, U rybníka

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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Smluvní tarifní a pfiepravní podmínky IDS mûsta Pfierova
Prodej jednotliv˘ch jízdních dokladÛ je provádûn v pfiedprodeji a ve vozidle (s pfiiráÏkou). Prodej ãasov˘ch jíz-

denek je v pfiedprodeji. âasové jízdenky jsou vzájemnû uznávány jak na linkách MHD, tak i v pfiímûstské auto-
busové dopravû dopravce Connex Morava, a.s. v zónû Pfierov.

Ceny jednotliv˘ch druhÛ jízdních dokladÛ jsou uvedeny následovnû:

âas platnosti Rozsah území Cena Dne‰ní ceny

jednotlivé obãanské 30 minut 1 zóna Pfierov 6 Kã 6 Kã

jízdné 30 minut (u fiidiãe) 1 zóna Pfierov 8 Kã 8 Kã

dûti 6-15 let 30 minut 1 zóna Pfierov 3 Kã 3 Kã

30 minut (u fiidiãe) 1 zóna Pfierov 4 Kã 4 Kã

ãasové obãanské mûsíãní 1 zóna Pfierov 180 Kã 180 Kã

jízdenky ãtvrtletní 1 zóna Pfierov 510 Kã 460 Kã

Ïáci a mûsíãní 1 zóna Pfierov 90 Kã 90 Kã
studenti ãtvrtletní 1 zóna Pfierov 255 Kã 230 Kã

Dovozné
koãárek bez dítûte - 6 Kã • pes (není-li v uzavfieném za-
vazadle) - 6 Kã • zavazadlo o rozmûrech vût‰ích neÏ
30 x 40 x 60 cm - 6 Kã

Bezplatná pfieprava
dûti do 6 let • poslanci a senátofii PâR • drÏitelé prÛka-
zu ZTP a ZTP/P vãetnû prÛvodce a vodícího psa • dût-
sk˘ koãárek s dítûtem do 6-ti let vûku • dÛchodci, dr-
Ïitelé prÛkazu vydan˘ch Ústfiední radou svazu
PTPN-VNTP • vdrÏitelé prÛkazu vydan˘ch Ústfiedním
v˘borem âeského svazu bojovníkÛ za svobodu a proti
fa‰ismu • drÏitelé prÛkazu vydan˘ch Konfederací poli-
tick˘ch vûzÀÛ âeskoslovenska • pfiíruãní zavazadlo do
stanoven˘ch rozmûrÛ • jeden pár lyÏí s holemi • jeden
smuteãní vûnec 

Upozornûní

♦ mûsíãní jízdenky a ãtvrtletní jízdenky jsou pfienosné
♦ mûsíãní a ãtvrtletní zlevnûné jízdenky nejsou pfienos-

né
♦ náhrada za nevyuÏité mûsíãní a ãtvrtletní se neposky-

tuje
♦ drÏitel jízdenky má moÏnost se neomezenû pohybovat

v zónû Pfierov po dobu platnosti jízdenky
♦ dovozné za jízdní kolo je jednotlivé obãanské jízdné
♦ Ïivá zvífiata lze pfiepravovat pouze v uzavfiené schránû

s nepropustn˘m dnem
♦ cestující, kter˘ se neprokáÏe platn˘m jízdním dokla-

dem, je povinen zaplatit jízdné a pfiiráÏku, v˘‰e pfii-
ráÏky ãiní 1.000 Kã

V lednovém a únorovém ãísle
Pfierovsk˘ch listÛ jsme vám pfied-
loÏili dotazníky ankety Jak dál
v Pfierovû, fiekni, obãane!, kter˘
pfiipravili pracovníci Odboru rozvo-
je Mûstského úfiadu Pfierov. V ná-
sledujících mûsících uÏ jsme zve-
fiejnili pfiedbûÏné v˘sledky úãasti na
anketû. Nyní tedy jiÏ máme k dis-
pozici statistické vyhodnocení
v‰ech 1.789 zapoãten˘ch vyplnû-
n˘ch dotazníkÛ. BohuÏel blíÏící se
referendum ke vstupu do EU a vlo-
Ïená pfiíloha v tomto ãísle nedovo-
lují uvefiejnûní v˘sledkÛ v rozsahu
4 stran, jak je máme pfiipraveny.
Kompletní v˘ãet ãetností odpovûdí
doplnûn˘ do pÛvodního dotazníku
zvefiejníme v Pfierovsk˘ch listech aÏ
v pfií‰tím prázdninovém dvojãísle
pfied koncem ‰kolního roku. Nedo-
ãkaví obãané mohou jiÏ nyní získat
tyto v˘ãty na internetov˘ch strán-
kách mûsta v oddíle aktuality
a u pracovníkÛ odboru rozvoje
(dvefie ã. 58).

Statistické vyhodnocení provedla
firma spolupracující se sociology
z Pedagogické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci, ktefií v sou-
ãasné dobû dále pokraãují v odbor-
ném vyhodnocování tûchto v˘sled-
kÛ, vãetnû voln˘ch a vloÏen˘ch
odpovûdí. Ty prozatím nejsou k dis-
pozici. Jsou to ty odpovûdi, které by-
ly vpisovány do dotazníku na vyteã-
kované volné fiádky a také ty, které
byly do dotazníku vpisovány, vût‰i-
nou z iniciativy úãastníkÛ, na okra-
jích dotazníkÛ nebo na volnû vloÏe-
n˘ch listech. Je to mravenãí práce.
V‰echny odpovûdi a poznámky se
opisují, a poté budou podobné od-
povûdi slouãeny a jejich ãetnost do-
plnûna k jiÏ znám˘m statistick˘m
v˘sledkÛm pro jejich dal‰í zapraco-
vání. Specifické odpovûdi, které ne-
budou moci b˘t slouãeny, budou
v závûreãné zprávû pfiipojeny ve
svém v˘ãtu v˘skytu.

V následujícím druhém tfiídûní
budou vytipované odpovûdi „kfií-
Ïeny“ s jin˘mi, vût‰inou demogra-
fick˘mi, odpovûìmi.  Nejcennûj‰í
ale bude pravdûpodobnû tfiídûní jed-
notliv˘ch odpovûdí podle bydli‰tû
v té které oblasti mûsta nebo míst-
ní ãásti. Tato vyhodnocení pak opût
postupnû zvefiejníme a závûreãná
zpráva bude pfiedána ãlenÛm Za-
stupitelstva mûsta Pfierova a jedno-
tliv˘m odborÛm Mûstského úfiadu
v Pfierovû.

Ing. Franti‰ek Zlámal,

referent oddûlení rozvoje

Statistické v˘sledky
ankety jiÏ známe!

Ve dnech 25. - 28. záfií pfiijedou
do Pfierova mimo jiné zástupci klu-
bu tûlesnû postiÏen˘ch, klubu SWOK,
kter˘ je zamûfien˘ na sociální péãi
o staré lidi, ãlenové veslafiského od-
dílu, motoristé a zástupci policie.
Mezi delegáty budou také vlajkono-
‰i a PfierovanÛm sv˘mi bezpro-
stfiedními vystoupeními na námûs-
tí T. G. Masaryka v minul˘ch letech
dobfie známá hudební skupina Vur
de Joeks. Pro na‰e hosty pfiipravu-
jeme atraktivní program. Náv‰tûv-
níci se setkají se zástupci pfierov-
sk˘ch sportovních i kulturních
klubÛ, na programu budou i bese-
dy a neformální setkání. ProtoÏe
v tomto roce probûhne u nás refe-
rendum o vstupu do EU, bude ná-
v‰tûva ideovû zamûfiena právû na
problematiku EU.

„V rámci pfiípravy podzimní ná-

v‰tûvy poÏádalo na‰e mûsto o grant

Evropskou komisi pro vzdûlávání

a kulturu v Bruselu. Ten je pfiidûlo-

ván ãtyfiikrát roãnû a urãen právû

na upevÀování vzájemn˘ch kontak-

tÛ. Grantov˘ program Evropské ko-

mise, kter˘ nese oficiální název

Town-twinningov˘ program, je or-

ganizován od roku 1989 z iniciativy

Evropského parlamentu. Je zaloÏe-

n˘ na principech transparentnosti

a partnerství a zamûfien na pûstûní

nov˘ch a jiÏ existujících partner-

sk˘ch vztahÛ v síti místních samo-

správ v Evropû se zfietelem k dÛleÏi-

tému pfiínosu, kter˘ spolupráce

a v˘mûny mezi mûsty a obcemi mÛ-

Ïe mít na Evropskou integraci,“ sdû-
lil nám Mgr. Bohuslav Pfiidal z od-
boru informací a styku s vefiejností.

„V pfiípadû, Ïe komise rozhodne

o pfiidûlení finanãního grantu pro

Pfierov, mÛÏe mûsto získat na akci

více neÏ 2.000 eur. V˘‰e pfiíspûvku je

odvozena od poãtu náv‰tûvníkÛ, po-

ãtu dnÛ náv‰tûvy a také tabulkové

v˘‰e pfiíspûvku. Pokud Pfierov získá

poÏadovan˘ch 2.150 eur, dostanou

na‰i hosté z Cuijku rovnûÏ pfiíspûvek

na dopravu k nám,“ pfiiblíÏil nám v˘-
znam Ïádaného grantu a dodal, Ïe
náv‰tûva na‰ich pfiátel z Cuijku se
uskuteãní i v pfiípadû, Ïe grant ne-
získáme.

·af

Pfierov zaÏádal Brusel o grant
Pravidelná setkání pfiedstavitelÛ Pfierova a spfiáteleného

mûsta v nizozemském Cuijku trvají uÏ více neÏ jedno dese-
tiletí. I v leto‰ním roce se pfiipravuje na‰e mûsto na pfiijetí
zástupcÛ rÛzn˘ch klubÛ a spolkÛ z Cuijku.

P O Z V Á N K A  N A  K U L A T ¯  S T Ò L

CO ¤ÍCI V REFERENDU?
Klub mlad˘ch EvropanÛ zve Pfierovany na setká-
ní, jehoÏ cílem je seznámit ‰irokou odbornou
i laickou vefiejnost s postupem pfiípravy mûsta Pfie-

rova na ãerpání prostfiedkÛ z Evropské unie a zhodnocení dosa-
vadních zku‰eností s pfiedvstupními fondy EU. Setkání má formu
kulatého stolu. Cílem bude pfiedstavit úãastníkÛm jednotlivá té-
mata ve velmi krátk˘ch úvodních pfiíspûvcích a ponechat ‰irok˘
prostor Ïivé diskuzi na dané téma.

Setkání se koná 31. kvûtna v Mûstském domû
v Pfierovû od 14 do 18 hodin
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Vlastní oddûlení GIS témûfi den-
nû poskytuje data a v˘kresy pro po-
tfieby mûstského úfiadu, ale i pro or-
ganizace zfiízené Mûstem Pfierov,
a úzce spolupracuje s oddûlením
rozvoje na rÛzn˘ch zámûrech a vi-
zích spravovaného území. Jak nám
sdûlil vedoucí tohoto oddûlení
Ing. Tomá‰ SaÀka, prostfiednictvím
vnitfiní poãítaãové sítû Mûstského
úfiadu v Pfierovû pouÏívá GIS apli-
kace jiÏ více neÏ 130 úfiedníkÛ mûs-
ta, pfieváÏnû stavebního úfiadu, od-
boru Ïivotního prostfiedí, majetku
mûsta a oddûlení rozvoje. PoÏádali
jsme ho o bliÏ‰í vysvûtlení a dal‰í
uÏiteãné informace.

„Vût‰ina objektÛ a jevÛ skuteã-

ného svûta se vyskytuje na nûkte-

rém místû zemského povrchu, na-

pfiíklad strom, dÛm, fieka, nebo má

vztah k nûkterému místu, obãan

má nûkde trvalé bydli‰tû, v˘robek

byl vyroben v urãité továrnû. Záro-

veÀ se tyto objekty vyskytují v da-

ném prostoru spoleãnû s mnoha

dal‰ími objekty a navzájem se

ovlivÀují. Napfiíklad hlukem ze sil-

nice jsou postiÏeni obyvatelé v do-

mech do urãité vzdálenosti, komín

zamofií zplodinami urãité území,

prosperita prodejny závisí mimo ji-

né i na její poloze a mnoÏství po-

tenciálních zákazníkÛ v okolí.

Znalost umístûní a vzájemn˘ch

prostorov˘ch souvislostí mezi ob-

jekty je proto velmi v˘znamná

a mÛÏe sehrát dÛleÏitou roli v fia-

dû oborÛ lidské ãinnosti, od návr-

hu umístûní nové továrny, aÏ po

návrh obchodní sítû a vyhodnoco-

vání její úspû‰nosti. Proto tento in-

formaãní systém, kter˘ obsahuje

také geografická neboli prostorová

data, popisující umístûní tûchto ob-

jektÛ, se naz˘vá geografick˘ infor-

maãní systém, nebo-li GIS,“ vy-
svûtlil v úvodu na‰eho povídání
Tomá‰ SaÀka.

„Technologie GIS úãelnû propo-

juje grafické a tabulkové informa-

ce. UmoÏÀuje analyzovat, vytváfiet

prognózy a pfiehlednû graficky

znázorÀovat data, a tím se stává

dÛleÏit˘m nástrojem fiízení a roz-

hodování. Analytické úlohy mode-

lují nové situace v území a nachá-

zejí v˘znam zejména v oblastech

územního plánování a rozvoje,“ dá-
le upfiesnil hlavní pfiínos tohoto
systému Tomá‰ SaÀka.

„NejdÛleÏitûj‰ím úkolem oddûle-

ní je zajistit úfiedníkÛm mûsta

snadn˘ pfiístup k aktuálním úda-

jÛm o spravovaném území. Kromû

toho jsou pracovníky GIS dennû

pfiipravovány podklady pro rÛzné

projekty, studie a anal˘zy. Vedle

zamûstnancÛ Mûstského úfiadu

v Pfierovû jsou poskytovány „GIS“

sluÏby formou internetové aplikace

pro Technické sluÏby mûsta Pfiero-

va a je pfiipravováno také pfiipojení

Domovní správy mûsta Pfierova

a dal‰ích mûstem fiízen˘ch orga-

nizací. Oddûlení GIS zaji‰Èuje

zpracování digitálních i tiskov˘ch

podkladÛ nejen pro pracovníky

mûstského úfiadu, ale i pro externí

partnery - architekty a projektan-

ty, pracující na zakázkách mûsta.

Nejvût‰í pfiedností uveden˘ch slu-

Ïeb je moÏnost prakticky okamÏi-

té pfiípravy jednotliv˘ch podkladÛ

- na poãkání,“ zdÛraznil Tomá‰
SaÀka.

„GIS Mûsta Pfierova nabízí dvû

sluÏby, jednak prodej vyti‰tûn˘ch

v˘kresÛ a dále prodej digitálních

dat, a to i externím zájemcÛm.

Prodej tiskov˘ch v˘stupÛ z GIS pro

externí zájemce probíhá jiÏ od ro-

ku 1998 a funguje velmi dobfie,“

zmínil se o konkrétních sluÏbách,
které jsou schopni nabídnout ve-
fiejnosti pracovníci oddûlení GIS.

·af

Ceník prodeje tiskov˘ch
v˘stupÛ z GIS

Formát reÏijní standardní 
cena cena

A4 120 Kã 258 Kã
do A3 127 Kã 402 Kã
do A2 194 Kã 744 Kã
do A1 226 Kã 1.326 Kã
do A0 295 Kã 2.495 Kã
del‰í A0 423 Kã 3.723 Kã

a) V reÏijní cenû je zapoãítána cena
za spotfiebu tiskové náplnû, ce-
na papíru, cena práce a cena za
amortizaci tiskáren

b) Ve standardní cenû je vedle re-
Ïijních nákladÛ zapoãítáno
zhruba 1 % z pofiizovacích ná-
kladÛ na zamûfiení polohopisu
a v˘‰kopisu.

Prodej digitálních dat

Prodej práva uÏívání polohopisu
a v˘‰kopisu ve formû digitálních dat
schválila Rada Mûsta Pfierova na za-
sedání dne 3. 6. 1999. PÛvodní ce-
na, 2.500 Kã za jeden hektar území,
se vzhledem k nízkému zájmu o tu-
to sluÏbu jeví jako vysoká. Proto by-
la sníÏena na 500 Kã za hektar.

KMd - Katastrální mapa digitalizovaná
Ke kaÏdé parcele byl pfiipojen záznam souboru popisn˘ch informací, veden˘ katast-
rem nemovitostí. V KMd je tedy moÏné zjistit nejen ãíslo, tvar a polohu parcely, ale
také údaje o vlastnictví pozemku.

DTM - Digitální technická mapa 
DTM zobrazuje skuteãn˘ stav situace v terénu vãetnû v˘‰kov˘ch údajÛ a objektÛ tech-
nického vybavení. Mezi prvky technické mapy patfií napfi. budovy, komunikace, chod-
níky, ploty, stromy a skupiny zelenû, dopravní znaãení, vefiejné osvûtlení, povrchové
znaky inÏen˘rsk˘ch sítí, trasy inÏen˘rsk˘ch sítí atd. DTM pokr˘vá zastavûná území
ve vefiejnû pfiístupn˘ch plochách.

Víte, co je to GIS? Práce s geografick˘mi daty
na Mûstském úfiadû v Pfierovû

Na odboru rozvoje Mûstského úfiadu v Pfierovû existuje jiÏ
osm˘m rokem oddûlení geografického informaãního systé-
mu (GIS). V souãasné dobû zde pracují tfii specialisté. Pfie-
dev‰ím jejich zásluhou se podafiilo na pfierovském mûstském
úfiadû vybudovat fungující GIS se solidní datovou základnou,
jeÏ dnes pokr˘vá Pfierov se v‰emi místními ãástmi a v nû-
kter˘ch oblastech zasahuje i mimo tuto oblast.

ceník inzerce najdete na stranû 11

INZERUJTE V MùSÍâNÍKU

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

KONTAKT: tel. 581 225 393 - Z. Vymlátil, M. Fla‰ar • studio@elan-prerov.cz
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Mûstská policie informuje

Nouzová linka
pro sluchovû

postiÏené obãany
FAX: 581 268 419
SMS: 606 657767

BliÏ‰í informace
prostfiednictvím faxu.

Regionální organi-
zace ROSKA Pfie-
rov, která sdruÏuje
postiÏené roztrou-
‰enou sklerózou,

pofiádá v pondûlí 16. ãervna v pro-
storách âeského ãerveného kfiíÏe,
U Beãvy 1, Pfierov, Den otevfie-
n˘ch dvefií. Akce se koná v dobû od
9 do 16 hodin.

Pofiadatelé vás seznámí s ãinnos-
tí organizace, s ãasopisy a odbornou
literaturou, s ukázkami rehabilitaã-
ního cviãení, s rehabilitaãními po-
mÛckami k usnadnûní a zkvalitnû-
ní pohybu, s audio a video kazetami
ke cviãení i záznamem z akcí a re-
kondiãních pobytÛ. Jak nám sdûlila
pfiedsedkynû ROSKY Irena Hrubá,
cílem této akce je pfiiblíÏit ‰iroké ve-
fiejnosti, jaká omezení a problémy
pfiiná‰í toto onemocnûní, které po-
stihuje ãasto i mladé lidi.

ROSKA pofiádá
Den otevfien˘ch dvefií

Ojedinûlá prezentace aktivit han-
dicapovan˘ch spoluobãanÛ se pfii-
pravuje na V˘stavi‰ti Flora Olo-
mouc, které bude ve dnech 19. aÏ
21. ãervna patfiit prezentaãní a pro-
dejní v˘stavû DNY ZDRAVOTNù
POSTIÎEN¯CH 2003.

Novinky z oblasti pomÛcek, po-
tfieb a sluÏeb pro handicapované
v Olomouci pfiedstaví desítky v˘-
robcÛ a vystavovatelÛ z celé âR. Na
náv‰tûvníky - handicapované i zdra-
vé, protoÏe akce je hlavnû ‰ancí pro
vzájemné setkávání a poznávání -
ãeká kromû odborného programu
spousta zábavy, her, soutûÏí, vãetnû

unikátního Pevnost - Cupu, více-
kolového zápolení pro dûti i dospû-
lé, v nûmÏ si zájemci vyzkou‰í do-
vednosti v jízdách zruãnosti na
kolech, vozíãkáfiském závodu, zá-
polení v ‰ipkách, bocce i stále po-
pulárnûj‰ím pétanque. Program
„DnÛ“ doplÀuje 9. roãník v˘stavy
v˘tvarn˘ch prací zdravotnû posti-
Ïen˘ch.

V˘stavu letos doprovází také pís-
niãkáfisk˘ festival VIVAT VITA, kte-
r˘ pfiivede do Olomouce napfiíklad
Jarmilu ·ulákovou s Fleretem, Ja-
nu Kirschner nebo skupinu YoYo
Band.

Flora nabízí ‰anci pro vzájemné poznávání

Leto‰ní rok je pfiíleÏitostí vzá-
jemného mûfiení sil pro taneãníky,
zpûváky, dechafie a dûti hrající
v houslov˘ch ãi smyãcov˘ch sou-
borech a orchestrech. Îáci se po-
stupnû pfiedstavili ve ‰kolních,
okresních a krajsk˘ch kolech
a v tûchto dnech ti nejúspû‰nûj‰í
oslÀují sv˘mi dovednostmi poroty
a posluchaãe v kolech ústfiedních.
SoutûÏ je z hlediska prestiÏe od-

borníky velmi cenûna a pro vítûze
ãasto pfiedstavuje velkou pravdûpo-
dobnost úspû‰ného vykonání pfiijí-
macího fiízení na umûlecké ‰koly
vy‰‰ího typu.

Jak jiÏ bylo fieãeno, první tfii kola
jiÏ probûhla, a tak jiÏ mÛÏeme pfied-
stavit vítûze zatím posledního kraj-
ského kola. Na‰e ‰kola má jiÏ tra-
diãnû v soutûÏi poãetné zastoupení
a rovnûÏ jiÏ tradiãnû se mÛÏe chlu-
bit pfiíkladn˘mi v˘sledky. Patfií za nû
pochopitelnû velká gratulace a dík
soutûÏícím i jejich pedagogÛm.

V pofiadí první krajské kolo se
uskuteãnilo dne 12. bfiezna v ZU·
Îerotín v Olomouci, kde se pfied-
stavili nejlep‰í mladí zpûváci Olo-
mouckého kraje. Z ÏákÛ na‰í ‰koly
získala 3. místo Renáta Hanková,
pûkné 2. místo patfiilo Ale‰i Dufko-
vi (oba ze tfiídy uãitele Michala Sa-
badá‰e). Dne 15. bfiezna následova-
la v krásném prostfiedí koncertní
kaple v Uniãovû soutûÏ houslov˘ch

a smyãcov˘ch souborÛ a orchestrÛ.
Zde se smyãcov˘ soubor ZU· B. Ko-
zánka v Pfierovû pod umûleck˘m
vedením uãitelky Marie PajÛrkové
umístil ve své kategorii na stupni
nejvy‰‰ím.

A koneãnû hranická ZU· se stala
pofiadatelem poslední krajské sou-
tûÏe, tentokrát ve hfie na dechové
nástroje. Ve dnech 19. a 20. bfiezna
sklízeli pomyslné vavfiíny za 2. mís-
to Ïáci Lucie Fojtíková - lesní roh,
ze tfiídy uãitelky Evy Pavelkové, Si-
mona Koutná - pfiíãná flétna, ze tfií-
dy uãitelky Eli‰ky Tkadlecové
a Ondfiej Sekera - klarinet, ze tfiídy
uãitele Pavla Sk˘paly. Opût pfiíãku
nejvy‰‰í obsadili hned ãtyfii soutû-
Ïící. Nela Kratochvílová a Romana
ZboÏínková - pfiíãná flétna, obû ze
tfiídy uãitelky Eli‰ky Tkadlecové,
Roman Mrtv˘ - tuba, ze tfiídy uãite-
le Franti‰ka Tkadlece a Petr Smol-
ka - baskfiídlovka, ze tfiídy uãitele
Vladimíra Kotka.

V mûsíci ãervnu se úspû‰ní Ïáci
zúãastní dal‰ích soutûÏí, z nichÏ
mÛÏeme uvést napfiíklad klavírní
soutûÏ DvofiákÛv Lipník nebo me-
zinárodní soutûÏ Carl Czern˘, kte-
rá se bude konat v Praze.

Bohumil Kratochvíl, zástupce

fieditele ZU· B. Kozánka v Pfierovû

Národní soutûÏ základních umûleck˘ch ‰kol

Za tajemstvím
Máchova Máje

Muzeum Komenského v Pfierovû
nabízí zcela novou moÏnost sezná-
mit se s Ïivotem a dílem jednoho
z nejvût‰ích ãesk˘ch básníkÛ, a to
formou pomûrnû obsáhlé v˘stavy.
Její základ vznikl v loÀském roce,
kdy ji muzeum pfiedstavilo na hra-
dû Helf‰t˘nû. Ohlas na tuto v˘stavu
byl nad oãekávání pfiízniv˘, a proto
byla letos podstatnû roz‰ífiena a do-
plnûna.

V prosklen˘ch vitrínách a sto-
lech si mÛÏete prohlédnout asi dvû
stovky nejrÛznûj‰ích vydání Má-
chov˘ch knih, vãetnû jednoho
z mála dochovan˘ch originálÛ prv-
ního vydání Máje (Máj vy‰el poprvé
pfied 167 lety, 23. dubna 1836,
vlastním nákladem autora v poãtu
600 v˘tiskÛ). Dal‰í prostor je vûno-
ván rovnûÏ Máchov˘m kresbám
hradÛ, otázkám podoby básníka, je-
ho cestám. Podstatnou ãást v˘stavy
tvofií také pfiehlídka ilustrací k Má-
ji. K nejãastûji zmiÀovan˘m v˘-
tvarníkÛm patfií Ale‰, Bouda, Svo-
linsk˘, ·er˘ch, Toyen, Zrzav˘.

Na doprovodn˘ch panelech na-
pfiíklad zjistíte, kde mÛÏete nalézt
sochu, památník ãi pamûtní desku
s Máchov˘m jménem, které muzej-
ní expozice jsou vûnovány právû
Máchovi a v˘stavu doprovází rovnûÏ
fotografie krajin i pfiírodních detai-
lÛ, pofiízené pfiedev‰ím v oblasti Má-
chova kraje. V˘stava pfieváÏnû ze
soukrom˘ch sbírek je doplnûna do-
bov˘mi pfiedmûty z 19. století ze
sbírek Muzea Komenského.

Pro dûti z 2. stupnû základních
‰kol a pro stfiedo‰kolskou a uãÀov-
skou mládeÏ je pfiímo na místû pfii-
pravena kvízová hra. Po vyplnûní
soutûÏního lístku a jeho vsunutí do
pfiipravené schránky mÛÏou vylo-
sovaní úãastníci získat je‰tû pfied
zaãátkem prázdnin poukázku na
odbûr knihy dle vlastního v˘bûru aÏ
do hodnoty 300 Kã.

V˘stava ve velkém sále pfierov-
ského zámku je otevfiena do 20. ãer-
vence, dennû mimo pondûlí od 9 do
17 hodin.

Lubomír VyÀuchal

Petr Smolka s uãitelem Vladimírem Kotkem na krajské soutûÏi v Hranicích

Dlouholetou tradici mûfiení v˘sledkÛ práce a úrovnû umûlec-
k˘ch ‰kol pfiedstavuje soutûÏ, jejímÏ vyhla‰ovatelem je Minister-
stvo ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy a která nese název Národní
soutûÏ základních umûleck˘ch ‰kol. Ve tfiílet˘ch periodick˘ch cyk-
lech se vystfiídají v soutûÏním klání Ïáci v‰ech oborÛ. Nejpoãet-
nûji je pfiitom zpravidla zastoupen obor hudební.

Pozvánka do Muzea Komenského
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Po absolvování hospodáfiské ‰ko-
ly v roce 1903 se dostal jako ad-
junkt na námû‰Èské panství. Po jed-
noroãní vojenské sluÏbû byl Jan
Gayer pfiijat na arcibiskupské pan-
ství do KromûfiíÏe, krátce pob˘val
i na Hukvaldech. ProtoÏe se ale
snaÏil o vlastní seberealizaci, odce-
stoval v roce 1912 za sv˘m star‰ím
bratrem do Brazílie, kde si koupil
statek. Tûsnû pfied zaãátkem války
si pfiijel pro matku, ale jiÏ nevyce-
stoval.

Byl mobilizován jako záloÏní dÛ-
stojník a poslán na frontu, kde byl
23. fiíjna 1914 ranûn u Ivangorodu
a po vyléãení znovu poslán na fron-
tu. V obklíãení dne 3. ãervence
1915 byl s celou setninou zajat
u ÎukovcÛ pfied Lublínem. O rok
pozdûji vstoupil jako prost˘ vojín
do âeské druÏiny. U 7. roty 1. plu-
ku byl brzy 28. ãervence 1916 pro
své v˘jimeãné vlastnosti jmenován
poruãíkem. V kvûtnu 1917 zaãal
pÛsobit jako dÛstojník-emisar v t˘-

lu a mûl na starosti nábor dobro-
volcÛ do záloÏního pluku.

Po ustavení 4. stfieleckého pluku
Prokopa Velikého byl k nûmu pfie-
velen jako velitel 2 roty, ale jiÏ brzy
na to, 8, záfií, byl jmenován velite-
lem 1. praporu 4. pluku. V rámci
ústupu z haliãského boji‰tû chránil
4. pluk ústup ãs. brigády a GayerÛv
prapor byl posledním vojem. Od
10. bfiezna 1918 operoval 4. pluk
kolem Ïelezniãní stanice Iãna, v je-
jíÏ blízkosti bojoval 6. hanáck˘ pluk
s Nûmci o dÛleÏitou Ïelezniãní kfii-
Ïovatku Bachmaã. Gayer se sv˘m
praporem splnil rozkaz chránit ko-
munikaãní uzly rajonu a pfieru‰it
spojení NûmcÛ s Kyjevem. Od
12. bfiezna se jeho praporu podafii-
lo po tfii dny udrÏet Bachmaã prÛ-
jezdn˘ pro v‰echny vlaky 1. divize.

Na rozkaz vrchního velitele ãs.
vojsk vyrazil 4. pluk Prokopa Veli-
kého k tûÏkému boji o mûsto Pen-
zu, v nûmÏ spolu s dal‰ími dvûma
pluky zdolal nepfiítele, kter˘ se

úpornû bránil. Po tomto boji byl
Gayer jmenován velitelem 4. pluku
a pod jeho velením pluk dobyl Ale-
xandrovsk˘ most na Volze a 2. ãerv-
na osobnû fiídil tuh˘ boj u Bezen-
ãuku, kde porazil bol‰evické
jednotky. Jeho zásluhou padla Syz-
raÀ, byl dobyt Iva‰ãenkov s velk˘m
muniãním skladem. Po pfiechodu
4. pluku na lev˘ bfieh Volhy napsal
poruãík Gayer v plukovním rozka-
zu: „Bratfii! Díky Va‰emu hrdinství

a bezpfiíkladné obûtavosti podafiilo

se nám proklestiti si cestu za Vol-

hu. Vykonali jsme zásluÏn˘ ãin.

Vyslovuji Vám vfielé díky. Jsem pfie-

svûdãen, Ïe dojdeme spoleãnû k vy-

tãenému cíli. Vyz˘vám Vás, abyste

mûli dÛvûru v mravní sílu na‰eho

vojska a v‰ichni Ïárlivû stfieÏili ãest

svoji a svého národa, aby ani stín

nepadl na jména bratfií, ktefií pro-

lili svou krev pro lep‰í budoucnost.

- Zatímní velitel pluku, poruãík

Gayer, v. r.“

Poãátkem ãervna 1918 se 4. pluk
nacházel pfii postupu PovolÏím ve
stanici Tomylovo. Zde se bol‰evici
opevnili s cílem bránit stanici Li-
pjagy a tím pfiístup k Samafie. Ráno
4. ãervna vedl Jan Gayer obchvat-
nou skupinu s cílem obklíãit nepfií-
tele. Pfii útoku na bodák byl zasa-

Ïen do obou nohou, ale nepfiítel byl
poraÏen.

Po trojí operaci za velk˘ch boles-
tí skonal Jan Gayer 7. ãervna 1918
a o ãtyfii dni pozdûji byl v Samafie
pohfiben je‰tû s 16 jin˘mi padl˘mi
legionáfii do spoleãné mohyly. Na
jeho poãet byl 1. prapor 4. pluku
pojmenován „praporem Jana Gaye-
ra“. Posmrtnû byl pov˘‰en do hod-
nosti podplukovníka.

Na uctûní jeho památky mu byla
v roce 1923 odhalena na rodném
domû pamûtní deska, která je po fia-
dû peripetií vystavena v souãasnos-
ti v Muzeu Komenského v Pfierovû.
Literární dílo „Tfietí rota“ spisova-
tele Josefa Kopty je dÛstojnou osla-
vou Gayerovy osoby.

PhDr. Jifií Lapáãek

âervnové kalendárium
připravuje Věra Fišmistrová, SOkA Přerov

1. 6. 1943 - před 60 lety zemřel v Přerově
František Bukovský, historik, spisovatel, au-
tor publikací „Zrušení roboty roku 1848“, „Na-
ši staří mlynáři“ aj. Narodil se 23. 3. 1892 ve
Vyškově.

6. 6. 1898 - před 105 lety se narodil v Přerově
Čeněk (pokřtěn Vincenc) Ježek, básník, diri-
gent, textař, odbojový pracovník během 2. svě-
tové války. Od roku 1928 byl sbormistrem dět-
ského sboru DTJ a od roku 1934 smíšeného
sboru Svornost, redaktor časopisu Akordeon,
autor četných textů ke zpívaným sborovým
skladbám („Rodnému městu“) a sbírky básní
„Ze záhybů času“, rok 1938. Jeho básně mají
převážně vlastenecký ráz.V rukopise zůstaly
další sbírky (Po letu vlaštovek, Nad propastí,
Bečva, Listopad, Zpěvy šťastného tuláka a dal-
ší) a tělovýchovné pásmo „Hledáme práci“.
Zemřel 7. 7. 1978 ve Šternberku.

7. 6. 1918 - před 85 lety zemřel v Lipjagách,
Rusko, Jan Ladislav Gayer, legionář, pří-
slušník čs. legií v Rusku. Na jeho počest byl
1. prapor 4. pluku pojmenován „praporem Ja-
na Gayera“. Posmrtně byl povýšen do hod-
nosti podplukovníka. Narodil se 19. 6. 1885
v Přerově, kde byla dne 28. 10. 1923 na jeho
rodném domě v Mostní ul. č. 45 odhalena pa-
mětní deska, která byla po okupaci v roce 1940
sňata a uschována, dne 9. 5. 1946 byla slav-
nostně znovu instalována. V 60. letech minu-

lého století byla opět odstraněna, od roku
2001, kdy byla znovu nalezena, je uložena
v Muzeu Komenského v Přerově. 

8. 6. 1953 - před 50 lety zemřel v Olomouci
Josef Černoch ml., učitel a ředitel školy, ro-
manopisec. Působil v Olomouci, je autorem
románu „Podivuhodné příběhy bratra Šebe-
stiána“ (1929), utopie „Milenium krále Matě-
je“ (1931), divadelní hry ze života sibiřských
legionářů „Matka“ (1926) a dalších. Jeho člán-
ky byly uveřejňovány ve VSSSM (Vlastivědný
sborník střední a severní Moravy) v letech
1926-1937. Narodil se 1. 8. 1873 v Přerově.

10. 6. 1933 - před 70 lety se narodil v Lučen-
ci, Slovensko, Josef Kebza, vojenský letec,
básník, prozaik - sbírka „A co by řekla Kende-
les“ (1975), novela „Výška“ (1979), romány
„Letka Sarangan“ (1980) a „Odchod bez řádů“
(1986 - zpracován do dvoudílné televizní in-
scenace) - autor rozhlasové hry „Tři bedny do
Colomba“ a překladatel. Pracoval jako tlu-
močník u vojenského přidělence v Káhiře. Po
odchodu z armády žil převážně v Přerově. Je-
ho tvorba byla uveřejňována v řadě časopisů
a novin. V polovině 60. let minulého století na-
stoupil do oddělení marketinku v Meoptě, pak
pracoval v Interkameře. Zemřel 2. 12. 1990
v Přerově, kde prožil téměř třicet let svého ži-
vota.

20. 6. 1923 - před 80 lety se narodil v Bosko-
vicích u Blanska Ljubomír Burian, pedagog,
ředitel Střední pedagogické školy v Přerově
(1950-1983), akademický malíř, který od roku
1950 žije a působí v Přerově. Těžištěm jeho dí-
la jsou krajiny, kdy mnohé motivy čerpal ne-
jen doma, ale především z cest po Evropě.
Z grafických technik užívá linoryt, věnuje se
i drobné grafice, karikaturnímu zpracování
postřehů z každodenního života, skicám s ná-
měty figurativními i nefigurativními. Realis-
tické motivy zpracovává ve většině případů
akvarelem nebo kresbou, nevyhýbá se ani ole-
ji či tempeře. Část jeho tvorby je věnována Pře-
rovu (okolní krajina, městské čtvrti). Zabývá se
také i tvorbou fotografickou, kde dominují ak-
tuální postřehy ze všedního života, kdy záro-
veň zachycuje proměny Přerova. 

22. 6. 1868 - před 135 lety se narodil v Berou-
ně Alois Jan Čenský, dr., ing., architekt, pe-
dagog. Působil v Přerově, kde se v letech 1895-
-1897 podílel na realizaci plánů výstavby
městského domu společně s architektem Kar-
lem Hugo Kepkou. Zemřel 29. 12. 1954 v Praze.

24. 6. 1903 - před 100 lety se narodil v Přero-
vě Ladislav Kozánek, ing., technik, hudeb-
ník, který se věnoval hře na klavír a varhany,
vystupoval na koncertech. Zhudebnil báseň
V. M. Strojila „Nejkrásnější město“ jako výraz
obdivu k Přerovu. Zemřel 22. 10. 1965 v Praze.

Legionáfi Jan GayerOSOBNOST

Jan Gayer se narodil 19. ãervna 1885 v Pfierovû v domû
v Mostní ulici ã. 45 v rodinû Jana Gayera, dlouholetého fie-
ditele mûstsk˘ch úfiadÛ. Ve ‰kolním roce 1896/97 zaãal nav-
‰tûvovat pfierovské gymnázium, ale po ukonãení kvarty pfie-
stoupil v roce 1900 na zemskou stfiední hospodáfiskou ‰kolu.
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Z vystoupení divadla JeÏek a âíÏek v proluce na Wilsonovû ulici

foto Hana Koneãná

Celebrity na Rádiu Hity - Simona Krainová a Bofiek Slezáãek pfii leto‰ní oslavû
narozenin Rádia Hity, jejíÏ souãástí byla i Discoshow v pfierovské Tanãírnû.

Mayaless nabídl Pfierovu alternativní zábavu

O H L É D N U T Í  Z A  P ¤ E R O V S K O U  K U LT U R O U

Leto‰ní Mayaless probûhl 9. a 10. kvûtna v duchu alternativní zábavy za
úãasti mnoha hudebních skupin místních i z daleka a jednoho praÏského di-
vadla. Na Mayalessu bylo moÏné uplatnit tvÛrãí schopnosti prostfiednictvím
Akustického jamu, zejména ty hudební a ve virtuální galerii v˘tvarné. Zde
dostal pfiíleÏitost vystavovat fotografie o Pfierovû kaÏd˘, kdo chtûl sv˘mi fo-
tografiemi nûco fiíci ostatním o Ïivotû v na‰em mûstû. Do galerie mÛÏete stá-
le pfiispívat na www.volny.cz/divakultur. Vyvrcholením celého festivalu bylo
vystoupení praÏské skupiny Wohnout, která zahrála v sobotu veãer na zim-
ním stadionu v Pfierovû a sklidila zaslouÏené ovace. „Na zdárném prÛbûhu

festivalu mûly podíl i místní firmy, které nám sv˘m finanãním pfiispûním

velmi pomohly. Zmínil bych pfiedev‰ím na‰eho hlavního partnera Pivovar

ZUBR, dále Likérku SANDRA, Spektrum Centrum, SdruÏení romsk˘ch pod-

nikatelÛ a Snowbirds. O propagaci festivalu se staralo Rádio Hity, Nové Pfie-

rovsko, âesk˘ rozhlas a Kabelová televize,“ uvedl René Konopãík, jeden ze
zakladatelÛ Spoleãnosti DIVAKULTUR, která festival organizovala. ·af

V barevném okouzlení
Náv‰tûvníci kvûtnové vernisáÏe obrazÛ holandského umûlce ãeského pÛ-

vodu Paul Van Den Berga - Horáka dle oãekávání neode‰li bez onoho po-
vûstného pohlazení na du‰i. Na starosti v‰edního dne jim pomohla zapo-
menout barevná krása obrazÛ tohoto pÛvodem ãeského umûlce
s nizozemsk˘m státním obãanstvím, momentálnû Ïijícím a pracujícím v Nû-
mecku. V˘stava v galerii Centrum potrvá do 29. kvûtna.

foto David Hendrych

1. roãník Pfierovské hÛlky
Jedno z kvûtnov˘ch páteãních odpolední zpestfiily PfierovanÛm sv˘m vy-

stoupením maÏoretkové skupiny a dechové hudby. Souhrou pohybÛ a ba-
revnou pestrostí uniforem zaujala dûvãata dvou maÏoretkov˘ch skupin
z Dfievohostic a tfií z Pfierova. Jako host  se pfiedvedla dûvãata z Ostravy.
K poslechu zahrály ãtyfii dechové hudby. Pûkné sluneãné poãasí pfiilákalo
na námûstí T. G. Masaryka, kde se 1. roãník Pfierovské hÛlky konal, fiadu
vdûãn˘ch divákÛ.

Regionální Radio Hity oslavilo ãtvrt˘ rok svého pÛsobení na stfiední Mo-
ravû a zároveÀ pfiipomnûlo i první v˘roãí zprovoznûní samostatného kmi-

toãtu pro Pfierov. Narozeninová Discoshow se
v‰emi moderátory rádia probûhla ve zcela vy-
prodané pfierovské Tanãírnû v duchu sloganu
Radio Hity - hudba a akce, které vás chytí!

Radio Hity oslovuje sv˘m úspû‰n˘m hudeb-
ním formátem s místním zpravodajstvím pfiedev‰ím posluchaãe mezi pat-
nácti a ãtyfiiceti lety, pfieváÏnû z Olomouckého kraje. V Pfierovû a okolí jej lze
naladit na kmitoãtu 105,3 MHz.

Radio Hity slavilo své narozeniny

Ceník plo‰né inzerce
v Pfierovsk˘ch listech

Velikost ãerná ãerná + barevn˘
inzerátu barva purpurová inzerát

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

Náklad Pfierovsk˘ch listÛ je 20.700 v˘tiskÛ, distribuce do v‰ech pfierovsk˘ch
domácností zdarma. Uvedené ceny jsou bez 22 % DPH. Zájemci o inzerci

mohou získat bliÏ‰í informace na tel. ãísle 581 225 393,
e-mail: studio@elan-prerov.cz, pan Miloslav Fla‰ar a Zdenûk Vymlátil.

Adresa: Dluhonská 96 (proti nákladní vrátnici PRECHEZA a. s.)
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Základní umûlecká Kosmákova
‰kola B. Kozánka Kozlovská
tfi. 17. listopadu 2 Pod valy
volební okrsek ã. 9

Základní umûlecká Bayerova
‰kola B. Kozánka ·robárova
tfi. 17. listopadu 2 Îerotínovo nám.
volební okrsek ã. 10

budova b˘valé Horní námûstí
Základní ‰koly Jateãní
Palackého 25 Jiráskova
volební okrsek ã. 11 Kainarova

Kratochvílova
Mostní
Na Marku
nám. T. G. Masaryka
Pivovarská
Spálenec
U Beãvy
Wilsonova

budova b˘valé Blahoslavova
Základní ‰koly Bratrská
Palackého 25 Palackého
volební okrsek ã. 12

Obchodní akademie Barto‰ova
Barto‰ova 24 BoÏeny Nûmcové
volební okrsek ã. 13 â. Drahlovského

Dr. Skaláka

Obchodní akademie Cukrovarská
Barto‰ova 24 Kojetínská
volební okrsek ã. 14 nábfi. Protifa‰istick˘ch

bojovníkÛ
Tovaãovská
Velké Novosady

Základní ‰kola Hranická
Hranická 14
Pfiedmostí
volební okrsek ã. 15

Základní ‰kola Janáãkova
Hranická 14 Karasova
Pfiedmostí Kotkova
volební okrsek ã. 16 Popovická

Sportovní
Teliãkova

Základní ‰kola Bajákova
Za ml˘nem 1 Mikulá‰kova
volební okrsek ã. 1 Seifertova

U v˘stavi‰tû
chatová oblast - Laguny

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

Máchova
Riedlova
Sadová
Svornosti
Za ml˘nem

Základní ‰kola Kfiivá
Za ml˘nem 1 LuÏní
volební okrsek ã. 3 Malá DláÏka

Michalov
Osmek
U Îebraãky

Základní ‰kola Velká DláÏka - sudá ãísla
Velká DláÏka 5
volební okrsek ã. 4

Základní ‰kola Sokolská
Sokolská 26
volební okrsek ã. 5

Základní ‰kola Svépomoc II
Velká DláÏka 5 Svépomoc IV
volební okrsek ã. 6 Velká DláÏka - lichá ãísla

Základní ‰kola Dluhonská
Velká DláÏka 5 Fügnerova
volební okrsek ã. 7 Jilemnického

Malá Tratidla
Mervartova
Na hrázi
Na svépomoc
Skopalova
Svépomoc I
Svépomoc III
U Strhance

Matefiská ‰kola Na odpoledni
Sluníãko nábfi. Dr. Edvarda Bene‰e
Na odpoledni 16
volební okrsek ã. 8

OZNÁMENÍ
O DOBù A MÍSTù KONÁNÍ REFERENDA

O P¤ISTOUPENÍ âESKÉ REPUBLIKY K EVROPSKÉ UNII

Starosta mûsta podle § 21 zákona ãíslo 114/2003 Sb., o provádûní referenda o pfiistoupení âeské republiky k Evropské unii
a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (zákon o provádûní referenda)

o z n a m u j e

1. Hlasování v referendu o pfiistoupení âeské republiky k Evropské unii se uskuteãní

v pátek dne 13. ãervna 2003 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a
v sobotu dne 14. ãervna 2003 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

2. Místem, kde se oprávnûní obãané mohou seznámit s textem smlouvy o pfiistoupení âeské republiky k Evropské unii,
je Mûstsk˘ úfiad Pfierov, Bratrská 34.

3. Místem konání referenda v okrsku je hlasovací místnost pro hlasování pro oprávnûné obãany s adresou místa trvalého pobytu v:

Tyr‰ova
U dráhy
Zahradní

Matefiská ‰kola Dr. Milady Horákové
Pod skalkou 11 Olomoucká
Pfiedmostí Pod skalkou 17 - 21
volební okrsek ã. 17 Prostûjovská

1. kvûtna
Tylova
U po‰ty
Îernava

Základní ‰kola Pod skalkou 1 - 15
Hranická 14 Pod skalkou 2 - 28
Pfiedmostí
volební okrsek ã. 18

Kulturní dÛm Pfierov, 
Dluhonice, Náves 38 ãást Pfierov V - Dluhonice
volební okrsek ã. 19

budova MûÚ Pfierov,
âekynû, JabloÀová 6 ãást Pfierov VII - âekynû
volební okrsek ã. 20

budova MûÚ Pfierov,
Henãlov, ZakladatelÛ 28 ãást Pfierov - VIII Henãlov
volební okrsek ã. 21

budova MûÚ Pfierov,
L˘sky, U silnice 18 ãást Pfierov IX - L˘sky
volební okrsek ã. 22

Základní ‰kola Hanácká
Hranická 14 Koãífie
(stará ‰kola) Kováfiská
Pfiedmostí Na kopci
volební okrsek ã. 23 U trati

DÛm zahrádkáfiÛ Pfierov,
Vinary, Vinafiská 5 ãást Pfierov XI - Vinary
volební okrsek ã. 24

budova MûÚ Pfierov,
Îeravice, Na návsi 40 ãást Pfierov XII - Îeravice
volební okrsek ã. 25

budova MûÚ Pfierov,
Penãice, Rohová 1 ãást Pfierov XIII - Penãice
volební okrsek ã. 26
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Gymnázium âechova
Jakuba ·kody Havlíãkova
Komenského 29 Husova
volební okrsek ã. 27 nám. Svobody

·kodova

budova b˘valé Jaselská
Základní ‰koly Komenského
Palackého 25 nám. Pfierovského 
volební okrsek ã. 28 povstání

Smetanova
·ífiava
Wurmova

Stfiední Denisova
pedagogická ‰kola Jungmannova
Denisova 3 Kramáfiova
volební okrsek ã. 29 NádraÏní

nám. Fr. Rasche
Su‰ilova
Tovární

Základní ‰kola InterbrigadistÛ
Svisle 13 Tománkova
volební okrsek ã. 30 Ztracená

Základní ‰kola Jasínkova
Svisle 13 R. Stokláskové
volební okrsek ã. 31 Svisle

Stfiední odborná tfi. 17. listopadu 
‰kola a Stfiední
odborné uãili‰tû
·ífiava 7
volební okrsek ã. 32

Základní ‰kola Pfiíãní
Trávník 27 Trávník - lichá ãísla
volební okrsek ã. 33 U rybníka

Základní ‰kola Malá Trávnická
Trávník 27 Trávník - sudá ãísla
volební okrsek ã. 34

Základní ‰kola BudovatelÛ
Trávník 27
volební okrsek ã. 35

Základní ‰kola Dvofiákova - sudá ãísla
U tenisu 4 Dvofiákova 1 - 35
volební okrsek ã. 36 Vsadsko

Základní ‰kola Dvofiákova 37 - 73
U tenisu 4
volební okrsek ã. 37

Základní ‰kola U tenisu
U tenisu 4
volební okrsek ã. 38

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

budova b˘valého tfi. gen. Janou‰ka
Odborného uãili‰tû VaÀkova
a Uãili‰tû ‰kolsk˘ch nemocnice, porodnice
a tech. sluÏeb s. r . o.
Optiky 16
volební okrsek ã. 40

Základní ‰kola Jana Jiskry z Brand˘sa
Îelatovská 8 Jána Nálepky
volební okrsek ã. 41 Klivarova

Otakara Jaro‰e
Prokopa Holého
Sokolovská
por. Vodiãky
Îelatovská 1 - 19
Îelatovská 2 - 22
ÎiÏkova

budova b˘valého Bohuslava Nûmce 
Odborného uãili‰tû - lichá ãísla
a Uãili‰tû ‰kolsk˘ch Optiky
a tech. sluÏeb s. r . o.
Optiky 16
volební okrsek ã. 42

Základní ‰kola Bohuslava Nûmce
Îelatovská 8 - sudá ãísla
volební okrsek ã. 43 Îelatovská 21 - 39

Îelatovská 24 - 38
VÚ 5261

Základní ‰kola Al‰ova
Îelatovská 8 Koufiílkova
volební okrsek ã. 44 Neumannova

Petfiivalského
Pod hvûzdárnou

Základní ‰kola bfií HovÛrkov˘ch
Svisle 13
volební okrsek ã. 45

Gymnázium 9. kvûtna 
J. Blahoslava gen. ·tefánika
gen. ·tefánika 10 K Mo‰tûnici
volební okrsek ã. 46 Macharova

Na louãkách
Nerudova
Sumínova
Tfiebízského
Wolkerova

Matefiská ‰kola âsl. letcÛ 
Le‰etín Durychova
Le‰etínská 5 gen. Rakovãíka
volební okrsek ã. 47 JiÏní ãtvrÈ I

Lanãíkov˘ch
Le‰etínská
Partyzánská
U hfibitova

Gymnázium JiÏní ãtvrÈ II
J. Blahoslava JiÏní ãtvrÈ III
gen. ·tefánika 10 JiÏní ãtvrÈ IV
volební okrsek ã. 48

budova MûÚ Pfierov, 
Lovû‰ice, Mírová 18 ãást Pfierov III - Lovû‰ice
volební okrsek ã. 49

budova MûÚ Pfierov,
Kozlovice ãást Pfierov IV - Kozlovice
Grymovská 47
volební okrsek ã. 50

budova MûÚ Pfierov,
Újezdec, Vûtrná 3 ãást Pfierov VI - Újezdec
volební okrsek ã. 51

4. Oprávnûnému obãanovi bude umoÏnûno hlasování poté, kdy prokáÏe svou totoÏnost a státní obãanství âeské republiky
(platn˘m obãansk˘m prÛkazem, cestovním, diplomatick˘m nebo sluÏebním pasem âeské republiky anebo cestovním prÛkazem.

NeprokáÏe-li oprávnûn˘ obãan svou totoÏnost a státní obãanství âeské republiky, nebude mu hlasování umoÏnûno.

5. Hlasovací lístek bude oprávnûnému obãanovi pfiedán v místnosti pro hlasování. Oprávnûn˘ obãan hlasuje tak,
Ïe na hlasovacím lístku v pfiíslu‰ném rámeãku oznaãí kfiíÏkem svoji odpovûì na poloÏenou otázku.

6. KaÏd˘ oprávnûn˘ obãan se musí pfied hlasováním odebrat do prostoru urãeného pro úpravu hlasovacích lístkÛ,
jinak mu okrsková komise hlasování neumoÏní.

7. K zaji‰tûní pofiádku a dÛstojného prÛbûhu hlasování v hlasovací místnosti je kaÏd˘ povinen uposlechnout
pokynÛ pfiedsedy okrskové komise.

V Pfierovû dne 23. 5. 2003 Jindfiich Valouch v. r., starosta mûsta



STRANA 14 âERVEN 2003

3. 6. • SchÛzka turistÛ - Vinary-Na
Skalce ve 14 hod., odjezd A13.15 hod.
MHD ã. 2 nebo pû‰ky 
5. 6. • Mofikov - Îivotice - Jedle - Pun-
tík - Nov˘ Jiãín - 15 km, ved. V. Vis-
nar, odj. 7.20 hod.
7. 6. • RoÏnov p. Rad. - Radho‰È -
Pustevny - KPâ - 16 km, ved. H. ·Èa-
vová, odj. 7.20 hod.
10. 6. • SchÛzka turistÛ - Rokytni-
ce-Vrbovec - ve 13.30 hod., odj. 13.00
hod., sraz na nádraÏí âD
12. 6. • Sv. Kopeãek - Pohofiany - Jí-
vová - Hrubá Voda - 20 km, vedoucí
M. Kauer, odj. 7.40 hod.
12. 6. • Lideãko - âertovy skal. -
Plo‰tina - Pozdûchov - 17 km, vedou-
cí M. Bráblíková, odj. 5.58 hod.
14. 6. • Velk˘ Újezd - pramen Odry
- Velk˘ Újezd - 25 km, ved. J. Sedlá-
ková, odj. A6.20 hod. (nást. ã. 20) 
19. 6. • Val. Mezifiíãí - Jehliãná - Ku-
bí‰ek - Hosta‰ovice - 14 km, ved.
V. Visnar, odj. 7.20 hod.
21. 6. • Pochod Konické ‰trapáce tfie-
mi kraji - 20 km, ved. A. Dvofiák, odj.
4.54 hod.
21. 6. • Staré Mûsto p. Sn. - Kralick˘
SnûÏník - Staré Mûsto p. Sn. - 22 km,
ved. Ing. M. âasta, odj. 5.22 hod.
26. 6. • Tatenice - Lazek - Dr. Pila -
Ho‰tejn - 22 km, ved. M. Kauer, odj.
6.05 hod.
26. 6. • Jívová - Hrubá Voda (zastáv-
ka âD) - 10 km, ved. Î. Zapletalová,
odj. 7.40 hod.
28. 6. • Vítkov - Podhradí - Îimro-
vice - Hradec n. Mor. - 18 km, ved.
J. ·vec, odj. 5.58 hod.

7. - 8. 6. • Setkání VHT na Tfiech ka-
menech - rodinná turistika se zaji‰-
tûn˘m lezením, moÏnost plnûní Mi-
nima VHT; ved. J. Balcárek ml.; od-
jezd 6.05 vlak; VHT
14. 6. • Moravskoslezské Beskydy -
Fren‰tát p. R. - V. Javorník - RoÏnov
p. R. - 20 km; ved. J. Zavadilová; odj.
5.58 vlak; pû‰í
15. 6. • Pohádkov˘ les - Pfierov, la-
guna; ved. L. Îupka; zaã. 13.00 dûti
21. 6. • Sjezd Moravy - Hanu‰ovice
- Moraviãany - 25 km; ved. L. Îupka;
odj. 7.04 vlak; voda
28. 6. • CyklovyjíÏìka na Sv. Kope-
ãek - Pfierov - Tr‰ice - Sv. Kopeãek - Vel-
ká Bystfiice - Kokory - Pfierov - 50 km,
ved. M. Bezdûk; 9.00 sokolovna; kolo

Jako kaÏd˘ rok pofiádá jiÏ tradiã-
nû DÛm dûtí a mládeÏe Atlas pro
dûti z matefisk˘ch, základních ‰kol,
‰kolních druÏin a vefiejnost DEN
DùTÍ. Letos se uskuteãní uÏ ve
stfiedu 28. kvûtna od 9 do 16
hodin. A co dûti ãeká?

„Tentokrát PRÁZD-

NINOVÁ CESTA plná

her a zábavy. Dûti si

vyzkou‰í, jak sbalit

kufr na cestu, skládá-

ní mapy, zhoupnutí

na liánû, lov zvûfie v pralese,

vodní gejzír na cíl, chytání ryb,

pfielézání pyramidy a mnoho dal-

‰ích atrakcí. Odpoledne si mohou

zajezdit na ponících a povozit na

motoreãkách. Pfiipraven˘ je skáka-

cí slon a po celodenní únavû si je‰-

tû mohou zatanãit od 16 hodin pfii

Country tancích a nauãit se, jak se

tancuje Zuzana, Little Train - vlá-

ãek a Hvízdav˘ Jack. Své taneãní

umûní také pfiedvedou ãle-

nové taneãního krouÏku

country tancÛ. I letos

nám budou s organi-

zací Dne dûtí pomá-

hat studentky Stfiední

pedagogické ‰koly

v Pfierovû a ãlenové

Hasiãského záchranného

sboru âR Ol. kraje - Územní odbor

Pfierov,“ seznámila nás s progra-
mem pfiipraven˘m u pfiíleÏitosti
svátku dûtí zástupkynû fieditelky
DDM ATLAS Jana Luká‰ová.

Ke svátku dûtí pofiádá
DUHA klub DlaÏka v nedû-
li 1. ãervna od 14 do 18
hodin Den hrav˘ch dûtí
s pestrou nabídkou her
a soutûÏí na louce u parku
Michalov.

Hrad SOVINEC ve spolupráci s kejklífisk˘m kolektivem VAGABUNDUS
srdeãnû zve na Dûtsk˘ den, kter˘ probûhne ve dnech 7. a 8. ãervna

pod názvem
OMYL VELKÉHO MÁGA

od 19 hodin - Putování pohádkov˘m hradem - veãerní prohlídky
Zábavn˘ celodenní program ke Dni dûtí, ve kterém se pfiedstaví kejklífii,

klaun, kouzelník, komedianti, taneãníci a ‰ermífii.
Uvidíte: práskání biãem, skákání pfies ‰vihadla a vrhaãe noÏÛ • my‰í
závody, Ïonglování a chÛze na chÛdách • ohÀovou show, kejklování

a plivaãe ohÀÛ • gotické a renesanãní ‰ermífiské skupiny • pohádková
a divadelní pfiedstavení

Pro dûti jsou pfiipraveny hry a soutûÏe. Prvních 15 dûtí obdrÏí zvlá‰tní odmûnu.
Hrad bude otevfien od 9 do 18 hodin. Za slabého de‰tû program pod stfiechou.

Ve ãtvrtek 5. ãervna je
pfiipraven pro dûti pofiad
s Michalem Nesvadbou
„Michal je pajdulák“. Pfied-
stavení se koná v 17 hodin
v klubu PSP na pfierov-
ském Horním námûstí.

KLUB âESK¯CH
TURISTÒ SK P¤EROV

Pozvánka na Den dûtí 

Pozvánka na Den dûtí 

Pro nejmen‰í náv‰tûvníky hradu Helf‰t˘na jsou pfiipraveny v nedûli 1. ãerv-
na Pohádky ze zahrádky, které uvede ve 14 hodin Karlovarské hudební di-
vadlo.

4. ãervna • Cykloturistick˘ v˘let do
Skalky u Prostûjova (50 km). Sraz
v 9.30 hodin u sokolovny v Pfierovû
18. ãervna • Vlakov˘ zájezd do RoÏ-
nova p. Radho‰tûm spojen˘ s ná-
v‰tûvou vala‰ského skanzenu. Odjezd
vlaku v 7.15 hodin z Pfierova. Návrat
do Pfierova v 19 hodin.

AKCE PRO SENIORY
P¤EROVSK¯CH STROJÍREN

Odbor KâT SK Pfierov
vysokohorská turistika

Pfierovské listy na internetu
Kompletní vydání Pfierovsk˘ch listÛ na-
jdete na internetové adrese mesto.pre-
rov.cz/listy. Pfierovské listy jsou zde
umístûny ve formátu PDF. Soubory lze
otevfiít pfiímo nebo je mÛÏete uloÏit do
svého poãítaãe. Pro kontakt s redakcí
Pfierovsk˘ch listÛ mÛÏete vyuÏít také
e-mail eva.safrankova@mu-prerov.cz.

foto Pavel Cedidlo
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MùSTSK¯ DÒM
3. ãervna v 19.30 hodin • MARTIN
MAXA - koncert s vlastní skupinou 
9. ãervna v 19.30 hodin • ABECE-
DA 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

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

dlazka@cekos.cz, www.dlazka.cz

DUHA KLUB DLAÎKA

30. 5. • James Harries & Lucka
Rédlová - folkov˘ koncert
31. 5. - 1. 6. • Mistrovství republiky
v ringu - na louce u Michalova
1. 6. od 14 do 18 hodin • Den hra-
v˘ch dûtí - na louce u Michalova
5. 6. od 17 hodin • Michal je pajdulák
- pfiedstavení M. Nesvadby v klubu PSP

4. 6. v 16 hod. • Ideální prázdniny -
vyhodnocení v˘tvarné soutûÏe  v klu-
bovnû DDM Atlas
18. 6. odpoledne • Závûr ‰kolního
roku na dopravním hfii‰ti DDM Atlas 
2. a 9. 6. • Toãení na kruhu (18.30 -
20.30 hod.)
6. 6. • Keramické hrátky (14-18 hod.)
7. 6. • Keramické hrátky (9-12 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 15. 6. • Marie Hlobilová: PrÛfiez
tvorbou
do 14. 6. • Dana Hlobilová: Obrazy
do 20. 7. • Za tajemstvím Máchova
Máje
do 6. 7. • Nejkrásnûj‰í kníÏka (Sla-
bikáfi s obrázky Mikolá‰e Al‰e)
18. 6. - 3. 8. • Miroslav ·ipoviã: Po-
hlednice - digitální barvotisky z cest
19. 6. - 27. 7. • ªjubomír Burian:
Obrazy

Moravská ornitologická stanice
do 15. 6. • Parazité ryboÏrav˘ch ptá-
kÛ âeské republiky
do 15. 6. • Fotografie ptákÛ Vlasti-
mila Nedomy
20. 6. - 20. 9. • Ryby oãima dûtí -
mezinárodní soutûÏní v˘stava dût-
sk˘ch v˘tvarn˘ch prací

MUZEUM
KOMENSKÉHO

MùSTSKÉ
INFORMAâNÍ CENTRUM

v˘stavní síÀ, Kainarova 9

7. ãervna • Autobusov˘ zájezd po tra-
se ·típa - Vizovice (zámek) - Vsetín
(zámek-muzeum) - Bystfiice pod Hos-
t˘nem - Dfievohostice

KLUB P¤ÁTEL
V¯TVARNÉHO UMùNÍ

Koncert
Dûtského

pûveckého sboru

Cantus
se koná

7. ãervna v 19 hodin
v Pravoslavném chrámu

Cyrila a Metodûje
Jako host vystoupí dûtsk˘
pûveck˘ sbor Skfiivánek

z Îidlochovic

do 24. 10. • Toni Benetton: Plastiky
a kresby
20. 5. - 29. 6. • Spolãení pro divadlo
a ‰erm TILIA (10, 12, 14 hodin) -
programy pro ‰koláky, pfiehlídka his-
torick˘ch zbraní s ukázkami, loutko-
vé divadlo a pohádky pro nejmen‰í 
1. 6. • Pohádky ze zahrádky pro ne-
jmen‰í diváky uvádí Karlovarské hu-
dební divadlo (ve 14 hodin)
7. 6. • Oficiální pfiedání vyhlídkové
vûÏe vefiejnosti je zároveÀ poctou se
vzpomínkou na dr. arch. Z. Gardav-
ského (ve 14 hodin v rámci programu
zahraje k poslechu i tanci country ka-
pela Torzo)
Otevfieno úter˘-nedûle, 9-17 hodin

HRAD HELF·T¯N

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 mládeÏ
v Rajnochovicích od 1. 8. do 10. 8. se
zamûfiením na v˘uku anglického ja-
zyka, práci s keramickou hlínou a tá-
bornické znalosti a dovednosti.
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
Hnutí Brontosaurus - Delfín
28. 6. - 12. 7. • Pfiírodû blíÏ… -
pro dûti ve vûku 8-14 let. Stanov˘
tábor Jívová u Olomouce v krásné
pfiírodû mimo civilizaci. Tábofiení,
sport, hry, koupání, celotáborová
hra, turistika, táborové ohnû, noví
kamarádi. Cena: 2.200 Kã
13. - 22. 7. • Vodáck˘ puÈák SÁZA-
VA - pro dûti a mládeÏ ve vûku od
10 do 17 let. Místo: Ledeã nad Sá-
zavou - Praha. Klasick˘ vodáck˘ pu-
tovní tábor na plastov˘ch kánoích
pod vedením zku‰en˘ch instrukto-
rÛ, s náv‰tûvou zajímav˘ch míst po-
dél fieky. Nocování ve stanech kaÏ-
d˘ den na jiném místû, vafiení
v pfiírodû, veãerní ohnû. Vhodné
i pro zaãáteãníky. Jen pro plavce.
Cena: 2.300 Kã.
Info: www.webpark.cz/delfini,
e-mail: delfini@quick.cz

Prázdniny na koních
Pofiádá jezdecká stáj - Eva Bayerová,
Prusy 1, 751 15, tel. 581 227 026.
Desetidenní letní tábor pro dûti od 7
do 14 let. Cena pobytu 3.300 Kã
(v cenû je zahrnuto 5 x dennû stra-
vování (2 x teplé jídlo), jízda na ko-
ni, ubytování). Termíny: 1. 7. - 10.
7., 13. 7. - 22. 7., 25. 7. - 3. 8., 6. 8. -
15. 8. a 18. 8. - 27. 8. Uzávûrka pfii-
hlá‰ek: 30 dní pfied nástupem. 

Nabídka letních táborÛ

KOUPÁNÍ VEŘEJNOSTI NA PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 736 580

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

SLUÎBY MùSTA P¤EROVA • âERVEN 2003

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

zavřeno!

VÝJIMKY
SO 21. 6. 10 - 15 (dětský i krytý)
NE 22. 6. 11 - 18 (dětský i krytý)
SO 28. 6. 10 - 12, 13.30 - 19

(dětský i krytý)

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

Den Dûtsk˘ bazén Kryt˘ bazén âásteãn˘ pronájem Venkovní bazén
(kryt˘ bazén 50 m)

Pondělí zavřeno 6.30 - 7.30 14 - 20

Úterý 18 - 20 6.30 - 7.30,  18 - 21 14 - 20

Středa 15 - 20 6.30 - 7.30,  15 - 21 15 - 19, 20 - 21 14 - 20

Čtvrtek 18 - 20 6.30 - 7.30,  18 - 21 18 - 19 14 - 20

Pátek 15 - 20 6.30 - 7.30,  15 - 22 15 - 16, 21 - 22 14 - 20

Sobota 10 - 20 10 - 20 10 - 20

Neděle 10 - 18 10 - 18 10 - 18

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

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 zavřeno 12 - 20 (i protiproud) 7.30 - 20
Pátek zavřeno 12 - 20 (i protiproud) 7.30 - 20
Sobota zavřeno zavřeno zavřeno
Neděle zavřeno zavřeno zavřeno

SAUNA ZIMNÍ STADION
tel. 581 201 268

LÁZNĚ BOCHOŘ
tel. 581 205 045

1. - 14. 6. • âlenské státy EU - infor-
maãní v˘stava
16. - 27. 6. • Fotografie „Barokní
památky Pfierovska“ - pofiádá Chrám
Sv. Cyrila a Metodûje
1. - 27. 6. • „Fotografie dûtí“ - po-
fiádá Biologická stanice
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Léto v galerii Centrum
Po fiadû v˘stav bûhem roku budeme v prázdninovém období vystavovat ko-

lekce více autorÛ. Nabídneme vám olejomalby, grafiky, keramiku, sklo a ori-
ginální koÏené kabelky a doplÀky. V této souborné v˘stavû budou zastoupeni
v oblasti grafické tvorby Eva Ha‰ková, Alena ·lapáková, Paul Van Den Berg -

- Horák, Václav Joha-
nus, Vûra Kováfiová
a dal‰í. Olejomalby bu-
dete moci zhlédnout
od Heleny Hurtové,
Pavla Vacka, Jifiího
Mádla, Vladimíra ·av-
la, AÈky ·vestkové, Lu-
bomíra Barto‰e, Jany
Götzové, Jana Hladké-
ho a dal‰ích. Od záfií
do konce roku bude
následovat fiada v˘stav,
o kter˘ch vás budeme
vãas informovat.

1. - 4. 6. v 17.30 hod. • JAK ZTRA-
TIT KLUKA V 10 DNECH - USA, ko-
medie, titulky, premiéra. Jeden z nich
lÏe, ale vÏdy je to ten druh˘. Milá ko-
medie o souboji dvou individualit, na
první pohled úspû‰n˘ch a sebejist˘ch,
a pfiece snadno zraniteln˘ch. ReÏie:
D. Petrie. Hrají: K. Hudsonová, M. McCo-
naughey, A. Goldberg, M. Michelleová,
S. Harlowová, B. Neuwirthová.
1. - 3. 6. ve 20.00 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. Harring-
ton, I. Washington.
5. - 11. 6. v 17.30 hod. • PUPENDO
- âR, filmová komedie pro v‰echny ge-
nerace. Poselství budoucím genera-
cím. Filmová komedie Jana Hfiebejka
a Petra Jarchovského, inspirovaná po-
vídkami Petra ·abacha. Hrají: B. Po-
lívka, J. Du‰ek, E. Holubová, V. Cibul-
ková, J. Pecha, P. Li‰ka, B. Hybner,
B. Klepl.
5. - 10. 6. ve 20.00 hod. • NEVùR-
NÉ HRY - âR, milostné drama. ·tûs-
tí - ne‰tûstí - svatba - manÏelství - ne-
vûra - Ïárlivost - láska. Nov˘ ãesk˘ film
M. Pavlátové s Z. Stivínovou a P. Beb-
jakem v hlavních rolích . Dále hrají:
A. Hajdu, J. Hubinská, K. Svarinská,
I. Ch˘lková.
12. - 18. 6. v 17.30 hod. • JOHNNY
ENGLISH - VB, ‰pionáÏní komedie, ti-
tulky. Neví, co je strach, neví, co je ne-
bezpeãí, neví vlastnû vÛbec nic. Filmu
dominuje strhující, excentrick˘ ko-
mediální v˘kon Rowana Atkinsona -
tedy Mr. Beana. ReÏie: P. Howitt. Hra-
jí: R. Atkinson, J. Malkovich, N. Imb-
ruglia, B. Miller.
12. - 17. 6. ve 20.00 hod. • GANGY
NEW YORKU - USA, historick˘/akã-
ní, titulky, premiéra. Dlouho oãeká-
van˘ projekt M. Scorseseho s L. Di
Capriem, D. Day-Lewisem a C. Diaz
v hlavních rolích. 
19. - 25. 6. v 17.30 hod. a 19. - 24. 6.
ve 20.00 hod. • MATRIX RELOA-
DED - USA, sci-fi, titulky, premiéra.
Ve druhém pokraãování trilogie Mat-
rix pokraãuje Neo spoleãnû s Morphe-
em a Trinity v boji proti poãítaãov˘m
vládcÛm univerza. ReÏie a scénáfi:
A. a L. Wachowski. Hrají: K. Reeves,
C.-A. Moss, L. Fishburne, H. Weaving.
26. 6. - 2. 7. v 18.30 hod. • NUDA
V BRNù - âR, ãernobíl˘, premiéra.
Film vznikl podle povídky P. Beìury
„Standa debutuje“ v produkci â. Ko-
peckého, kter˘ o filmu fiíká: „Bude to
vkusná komedie o sexu. AÈ chceme
nebo ne, vût‰ina z nás na nûj myslí po-
fiád.“ ReÏie: V. Morávek. Hrají: J. Bu-
dafi, K. Holánová, M. Donutil, P. Li‰ka,
J. Pokorná, P. Tomicová, I. Uhlífiová.
26. 6. - 1. 7. ve 21.00 hod. • MI-

LUJTE SVÉHO ZABIJÁKA - USA,
komedie, titulky, premiéra. Svérázná
biografie z pera Charlieho Kaufmana
s triumfální premiérou na tfiiapadesá-
tém MFF v Berlínû. Dal‰í hrdina po-
sedl˘ sexem na své cestû showbyzny-
sem. ReÏie: G. Clooney. Hrají: S. Rock-
well, G. Clooney, D. Barrymore, J. Ro-
berts, R. Hauer.

4. 6. ve 20 hod. • ESTHER KAHN -
Francie 2000, drama, titulky, premié-
ra. „Kraviãka“, která se stala dívkou.
Snímek, kter˘ vyvolal emoce na v‰ech
stranách. ReÏie: A. Desplechin. Hrají:
S. Phoenix, I. Holm, F. Desplechin,
F. Barber, I. Barthol, E. Devos, A. Kurt-
ha, A. Lesser.

11. 6. ve 20.00 hod. • MUÎ BEZ MI-
NULOSTI - Finsko/Nûmecko/Fran-
cie, pfiíbûh, titulky. Sen osamûl˘ch
srdcí s prázdn˘mi kapsami pod ‰irou
oblohou. Film získal na festivalu
v Cannes 2002 Grand Prix za nejlep‰í
film a Kati Outinen cenu za nejlep‰í
Ïensk˘ hereck˘ v˘kon. ReÏie: A. Kau-
rismäki. Hrají: M. Peltola, K. Outin-
nen, K. Pakarinen, S. Kuosmanen.
18. 6. ve 20.00 hod. • FRIDA - USA,
pfiíbûh/Ïivotopisn˘, titulky, premiéra.
Strhující Ïivotní pfiíbûh slavné extra-
vagantní mexické malífiky Fridy Kah-
lo se Salmou Hayek v její moÏná Ïi-
votní roli, mj. nominace na Oskara.
ReÏie: J. Taymor. Hrají: S. Hayek,
A. Molina, A. Banderas, E. Bortin,
A. Judd.
25. 6. ve 20.00 hod. • BOWLING
FOR COLUMBINE - USA, dokument,
titulky, premiéra. Film získal Zvlá‰tní
cenu poroty na filmovém festivalu
v Cannes. 120 minut úÏasného doku-
mentárního materiálu reÏiséra Mi-
chaela Moora o stfieln˘ch zbraních ve
Spojen˘ch Státech.

Uzávûrka pfií‰tího ãísla je v pátek 13. ãervna 2003
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V ãervnu bude zde vystavovat svou leto‰ní kolekci umûlecké keramiky a ke-
ramick˘ch reliéfÛ Darja âejková, která Ïije a tvofií v Pardubicích. K proslu-
nûní tmav˘ch odstínÛ povrchu pouÏívá detaily, které glazuje a zlatí 24 kará-
tov˘m zlatem.

od 9. ãervna • Jana Kubínová - originální odûvy
Svoji tvorbu autorka pfiedstavuje kaÏdoroãnû na fiadû v˘stav a módních pfie-

hlídek. Její odûvy se vyznaãují jednoduchostí stfiihu a ‰irokou ‰kálou v˘tvar-
n˘ch vzorÛ. PouÏívá v˘hradnû pfiírodní materiály.

Jana Kubínová je v˘tvarnice s fantazií, originálním v˘tvarn˘m my‰lením,
která má svÛj osobit˘ a nezamûniteln˘ styl. Odûvy budou doplnûny o kolekci
ta‰ek z pfiírodních pletiv.

1. 6. v 15.00 hod. • O KOUZELNÉ
RÒÎI - âSR, pásmo animovan˘ch po-
hádek. O kouzelné rÛÏi a dal‰í pohád-
ky.
8. 6. v 15.00 hod. • SAMETKA -
âSR, pásmo animovan˘ch pohádek.
Nové pohádkové pásmo z archivu
Krátkého filmu.
15. 6. v 15.00 hod. • PAT & MAT -
âSR, pásmo animovan˘ch pohádek.
Kdo by neznal dva neuvûfiitelné ne‰i-
ky, ktefií popletou co mohou.
22. 6. v 15.00 hod. • âTY¤LÍSTEK
- âSR, pásmo animovan˘ch pohádek.
Tradiãní animované pohádky pro ce-
lou rodinu.
29. 6. v 16.00 hod. • název filmu ne-
byl do uzávûrky znám

Netradiãní v˘stava
âínská ãajová keramika, kaligrafie, originální bonsajové misky, suiseki -

to v‰e mÛÏete vidût na prodejní v˘stavû v galerii ATRAX ve dnech 16. aÏ
27. ãervna. Pfiíznivce tohoto umûní jistû potû‰í krásná kolekce star˘ch kera-
mick˘ch ãajov˘ch konviãek, dovezen˘ch z âíny. Neménû zajímavá bude i ka-
ligrafie a kresby
tu‰í od ãínského
autora S’u-kuo-fu.
A nyní to nejzají-
mavûj‰í - SUISE-
KI. Tento pojem
mnozí sly‰í popr-
vé, ale kdo se zají-
má o druh tohoto
umûní, jistû ví,
o ãem je fieã. Pro-
zradíme jen to, Ïe
jde o kámen v pfií-
rodním stavu, tedy
bez opracování,
kter˘ vyjadfiuje krásu pfiírody, zvlá‰tû hor, vodstva, skalních formací apod. Ten-
to pfiírodní útvar je vût‰inou pfiesnû zasazen do dfievûné podloÏky, která je umû-
leck˘m fiezbáfisk˘m dílem. To je jen struãná charakteristika suiseki. To v‰e bu-
de doplnûno originálními bonsajov˘mi miskami.

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


