
Z OBSAHU TOHOTO âÍSLA

V únoru leto‰ního roku schválilo Za-
stupitelstvo mûsta Pfierova zámûr pfiípra-
vy realizace regenerace a revitalizace zá-
padní ãásti námûstí T. G. Masaryka.

Zpracováním urbanisticko-architektonic-
ké studie byl povûfien vítûz architektonic-
ké soutûÏe z roku 1997 prostûjovsk˘ ar-
chitektonick˘ ateliér CAD PROJEKT

pokraãování na stranû 2
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Od 1. ãervence vstoupí
v platnost integrovan˘

dopravní systém
V souvislosti se zavedením Inte-

grovaného dopravního systému
v Pfierovû, jeho místních ãástech
a Lhotce od 1. ãervence uvádíme
upfiesÀující informace na stranû 10.

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

ProvozovatelÛm hostinsk˘ch
provozoven a pofiadatelÛm vefiejné
produkce hudby (str. 5)

Moderní zafiízení nového pavilonu
pro matku a dítû (str. 6)

Setkání 75let˘ch obãanÛ (str. 6)

K navrhované v˘stavbû sportovního
areálu a Penny Marketu (str. 7)

Osobnost: Josef âernoch (str. 8)

Léto na hradû Helf‰t˘nû (str. 9)

Prázdninové kulturní akce (str. 10-11)

âerven hned sv˘mi prvními t˘d-
ny nezapfiel, Ïe je letním mûsícem.
Tropické teploty dnÛ v jeho první
polovinû mûly za následek, Ïe lidé
chtiví vodního osvûÏení obsadili
bfiehy v‰eho „mokrého“, kde bylo

moÏné ochladit rozpálená a mnoh-
dy i spálená tûla...

K lítosti PfierovanÛ zatím, po-
chopitelnû z finanãních dÛvodÛ,
není moÏné poãítat se zahájením
postupn˘ch úprav lagun a jejich

pfiemûnou v rekreaãní, odpoãinko-
v˘ a sportovní areál na odpovídající
hygienické úrovni. Ve dnech letních
veder je proto snad nejspolehlivûj‰í
záchranou pro ty, ktefií nemají moÏ-
nost utéct z mûsta do pfiírody, pfie-
rovsk˘ plaveck˘ areál. O jeho pfii-
pravenosti na uspokojení náv‰tûv-
níkÛ jsme si povídali s jeho správ-
cem Franti‰kem Zapletalem.

„Na letní zprovoznûní venkovní-

ho bazénu se zamûstnanci pfierov-

ského plaveckého areálu zaãali pfii-

pravovat jiÏ v listopadu loÀského

roku. PrÛbûÏnû se opravovala le-

hátka na slunûní, technické zafiíze-

ní umûlého zavlaÏování trávníkÛ,

provádûli jsme nátûry laviãek, hou-

paãek i jiÏ zmínûn˘ch lehátek,“

jmenoval opravy pravidelnû konané
pfied zahájením sezony Franti‰ek
Zapletal a zmínil se i o dal‰ích vy-
konan˘ch pracech, jako napfiíklad
o opravách na nosné konstrukci za-

Západní ãást námûstí T. G. Masaryka dostane novou podobu

P¤ÍLOHY
rozpoãet mûsta

v˘s ledky  ankety

Horké dny si Ïádají vodní osvûÏení

plus, s.r.o. BliÏ‰í informace k pfiipravo-
vané regeneraci a revitalizaci západní ãás-
ti námûstí T. G. Masaryka najdete uvnitfi
tohoto ãísla na stranû 4.
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fiízení dûtského koutku, úpravû pfií-
stupové cesty pro odvoz posekané
trávy ze zatravnûn˘ch ploch. Pro
zpfiíjemnûní posezení náv‰tûvníkÛ
bufetu na Brabansku byla postave-
na stfií‰ka chránící pfied pálícím
sluncem. âást oplocení mezi hfii‰ti
pro pláÏov˘ volejbal a bufetem je za-
kryta zábranou proti jemnému pís-
ku, kter˘ ze hfii‰È k bufetu pronikal.

„JiÏ koncem dubna jsme vyãisti-

li venkovní bazén a s velk˘m pfied-

stihem ve srovnání s minul˘m ro-

kem jiÏ 1. kvûtna (vloni 26. kvûtna
- pozn. red.) byl otevfien pro vefiej-

nost.

Hned první ãervnov˘ víkend

jsme zaznamenali vysok˘ poãet

náv‰tûvníkÛ - branami areálu pro-

‰lo více neÏ 1.400 lidí. Kapacita

vodní plochy venkovního bazénu je

pfii takové vysoké náv‰tûvnosti

v parn˘ch dnech na hranici únos-

nosti, spí‰e nedostateãná. Kdo si

chce zaplavat, musí do vnitfiního

bazénu, ve venkovním se dá ve

‰piãce spí‰e jen poskakovat, plava-

ní nepfiipadá v úvahu,“ upozornil
Franti‰ek Zapletal na problém, kte-

Jindfiich Valouch
starosta Pfierova

O dovolené se chci vûnovat více

své rodinû a hlavnû vnouãatÛm.

Strávíme ji spoleãnû u dcery na cha-

tû na Slapech. V kaÏdém pfiípadû re-

laxuji aktivním pohybem - plavá-

ním, hraji nohejbal, mám rád ranní

procházky lesem nejlépe spojené

s hledáním a sbíráním hub. Jsem

rád, kdyÏ za sebou vidím nûco ho-

tového - posekan˘ trávník, natfien˘

plot... a tû‰ím se, Ïe si po veãerech

pfieãtu i kníÏku, na kterou mám pfii

bûÏném programu málo ãasu.

Zdenûk Boháã
místostarosta

Bûhem své dovolené chci maxi-

málnû vynahradit své rodinû to, Ïe

ji celoroãnû vzhledem ke svému vy-

tíÏení zanedbávám. Velmi se tû‰ím

do Chorvatska, kde se budu 14 dní

vûnovat vodním radovánkám. Se

stejnou radostí pojedu na t˘den na

chalupu na Vala‰sko, kde si odpo-

ãinu pfii rybafiení, turistice ãi hou-

bafiení a nezanedbáváme tady se

sv˘mi syny ani horská kola.

Václav Zatloukal
ãlen zastupitelstva

V leto‰ním roce se chystám s ro-

dinou vyrazit k vodû na Slovensko

a na jiÏní Moravu. Dûtem jsem ta-

ké slíbil v˘let do Prahy a pfii té pfií-

leÏitosti i náv‰tûvu 3D kina Imax

(prostorové kino - pozn. red.).

âestmír Hlavinka
ãlen rady

V tomto roce jsem se rozhodl

splnit si svÛj dávn˘ sen. Vypravím

se letecky na Krétu, kde strávím

aktivnû svou dovolenou - budu se

vûnovat turistice, nav‰tívím zdej‰í

památky a nevynechám ani kou-

pání v mofii.

·árka Krákorová PajÛrková
ãlenka zastupitelstva

S manÏelem se chystáme nav‰tí-

vit Litomûfiice. Cestu jsme si na-

plánovali uÏ v loÀském roce, ale

kvÛli povodni jsme ji nakonec ne-

uskuteãnili. Jinak vût‰inu své do-

volené strávíme doma na zahrádce

a na chalupû v Odersk˘ch vr‰ích.

Radovan Ra‰Èák
ãlen rady

Celou svou dovolenou strávím

zcela jistû doma v Evropû. Proti mi-

nul˘m letÛm, kdy jsme s rodinou

poznávali krásy âeska nebo Slo-

venska, letos se chystáme k mofii

do Itálie, pravdûpodobnû na ostrov

Elbu.

Monika Holeãková
ãlenka rady

Leto‰ní dovolená bude v rodin-

ném kruhu ve znamení putování

po ãesk˘ch luzích a hájích; t˘den

na DuchoÀce, kde se budeme vû-

novat plavání, windsurfingu a tu-

ristice a t˘den pochodíme v Adr‰-

pa‰sk˘ch skalách. Pobyt spojíme

s náv‰tûvou Liberce, hlavnû se tû‰í-

me na hrátky ve vodním areálu.

Zbytek prázdninového volného ãa-

su strávíme cestami na kole po

okolí Pfierova nebo pobytem u vo-

dy, co poãasí dovolí.

David Hendrych
ãlen zastupitelstva

První ãást dovolené budu trávit

aktivnû - plánujeme najezdit stov-

ky kilometrÛ pfiedev‰ím francouz-

skou krajinou. V dal‰í ãásti sv˘ch

voln˘ch letních dní budu odpoãívat

na chatû na Veselíãku.

Ludmila Tomaníková
ãlenka zastupitelstva

Posledních 14 dní v ãervenci má-

me celozávodní dovolenou, bûhem

které budu na chatû v Karlovicích

u Hole‰ova, ve svém rodi‰ti. Z toho

t˘den strávím s vnuky, a to roz-

hodnû velmi aktivnû bûháním ko-

lem plotny, ale pfiedev‰ím choze-

ním po lese, na ryby, hraním

fotbalu s kluky a znovu si pfiipo-

menu, jak krásnû se spí ve stanu...

Pokud mám jet na zájezd, vÏdycky

dávám pfiednost poznávacímu pfied

pobytem na jednom místû.

Bfietislav Passinger
ãlen zastupitelstva

O dovolené uÏ mám pfiedbûÏnou

pfiedstavu. T˘den bych rád trávil

s rodinou nûkde na cestách, prav-

dûpodobnû si vyjedeme na Slo-

vensko. Vût‰í ãást dovolené chci vû-

novat svému koníãku. Není to

zahrádka, není to rybafiení. Je

o mnû známo, Ïe jsem zanícen˘m

sbûratelem historick˘ch pohlednic

a zab˘vám se regionální vlastivû-

dou. Proto budu velkou ãást zbyt-

ku dovolené vûnovat cestám po

pfierovském regionu, jednáním se

starosty a pfiípravám pamûtních

publikací v obcích na‰eho regionu. 

red.

Mgr. Drahomíra Duãáková na-
stupuje k 1. ãervenci 2003 jako ve-

doucí kanceláfie
tajemníka.
Pfiedtím praco-
vala v NsP Pfie-
rov ve funkci
podnikové práv-
niãky.

Ing. Alena Klementová je pfiija-
ta ke stejnému datu jako vedoucí

odboru kontro-
ly. Jejím pfied-
cházejícím pra-
covi‰tûm byl
Krajsk˘ Ïivno-
stensk˘ úfiad
Olomouckého
kraje.

Horké dny si Ïádají vodní osvûÏení

Zeptali jsme se...

r˘ bude tfieba fie‰it realizací dal‰ích
lákadel, jako napfiíklad skluzavky.

„Za tûchto podmínek se daleko

hÛfie udrÏuje pofiádek a ãistota. UÏ

první dny provozu venkovního ba-

zénu ukázaly, Ïe se budeme pot˘-

kat se stejn˘mi problémy jako

v pfiedcházejících letech a jsou da-

né neukáznûn˘m chováním ná-

v‰tûvníkÛ. Stále se opakují pfiípa-

dy, kdy náv‰tûvník po zakoupení

vstupenky prochází v obuvi, ve

které pfii‰el, ‰atnami, sprchami

a vnitfiním bazénem, pokraãuje ko-

lem venkovního bazénu aÏ na trav-

natou plochu. Tím samozfiejmû

rozná‰í ‰pínu a ta se dostává do vo-

dy. Velmi nechutnû pÛsobí nedo-

palky od cigaret, které dokáÏí ku-

fiáci mistrnû schovat do umnû

vyroben˘ch hnízdeãek na travnaté

plo‰e vedle dek, na kter˘ch leÏeli.

Dal‰ím ne‰varem jsou Ïv˘kaãky,

které provozní fiád zakazuje, ale na-

jdete je v‰ude, kam oko pohléd-

ne...,“ postûÏoval si na ’ozdoby‘ la-
viãek, lehátek i trávníku Franti‰ek
Zapletal a podotkl, Ïe právû nav˘‰e-
ním poãtu odpadkov˘ch ko‰Û po ce-
lém venkovním areálu se snaÏili vy-
jít vstfiíc pohodlí rekreujících se

a pfiedejít tak popsané situaci. Bo-
huÏel potvrdil, Ïe velké ‰kody jim
i letos zpÛsobuje vandalismus
a jmenoval napfiíklad niãení zácho-
dov˘ch prkének a pl˘tvání a zne-
hodnocení záchodového papíru,
kter˘ se válí rozmotan˘ v mokru na
WC. Vandalové niãí sv˘m neurva-
l˘m zacházením pfiedev‰ím panty
na ‰atních skfiíÀkách, tlaãné sprchy,
které uvádûjí v ãinnost místo stla-
ãení rukou nakopnutím nohou.

„Opût se zaãínají mnoÏit se za-

ãátkem letní sezony krádeÏe klíãÛ

od ‰atních skfiínûk a následnû je-

jich vykradení. Na‰tûstí se osvûdãil

nainstalovan˘ monitorovací sys-

tém, kter˘ odhalil nûkolik posled-

ních zlodûjÛ,“ ocenil Franti‰ek Za-
pletal a poznamenal, Ïe se pokusí
pfiedcházet podobn˘m nepfiíjem-
n˘m situacím posílením kontrol na
travnat˘ch plochách a celé prosto-
ry bazénu bude stfieÏit pfiíslu‰ník
bezpeãnostní agentury.

Oproti loÀskému roku byly mír-
nû nav˘‰eny ceny vstupného. Na-
pfiíklad dûti, dÛchodci a lidé se ZPS
zaplatí na venkovním bazénu za ce-
lodenní vstupné 25 Kã, dospûlí
50 Kã, dítû do 6 let s doprovodem
dospûlé osoby 10 Kã.

·af

Nastává ãas prázdninového a dovolenkového ’nicnedû-
lání‘. Pokusili jsme se je‰tû pfied balením kufrÛ zeptat nû-
kter˘ch zastupitelÛ na‰eho mûsta, kde stráví leto‰ní do-
volenou a jakému zpÛsobu relaxace v tyto volné dny dávají
pfiednost.

Pfiedstavujeme...

Pfierovské listy na internetu
Kompletní vydání Pfierovsk˘ch listÛ
najdete na internetové adrese mes-
to.prerov.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.saf-
rankova@mu-prerov.cz.
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Mûsto Pfierov zve na

zasedání
Zastupitelstva
mûsta Pfierova,

které se bude konat

ve ãtvrtek 4. záfií 2003 v 15 hodin
ve velkém sále Mûstského domu v Pfierovû

Pozvánka

❖ odvolala na vlastní Ïádost pana Miroslava Rozko‰ného z ãlenství v Komisi Ïi-
votního prostfiedí a zemûdûlství s úãinností od 1. ãervna 2003 a jmenovala
ãlenem Komise Ïivotního prostfiedí a zemûdûlství pana Lubomíra HuÏvíka
s úãinností od 1. ãervna 2003.

dne 12. ãervna 2003
Zastupitelstvo mûsta Pfierova po projednání

❖ schválilo uzavfiení smlouvy o poskytnutí dotací z „Programu podpory obno-
vy exteriéru objektÛ postaven˘ch na území mûsta Pfierova“ Mgr. ZdeÀku Za-
pletalovi, Markétû Zapletalové a Jifiímu Zapletalovi, v‰ichni tfii bytem Pfierov,
a Vladimíru Zapletalovi, bytem Olomouc, na kompletní opravu uliãní fasády,
vã. v˘mûny klempífisk˘ch prvkÛ, objektu Jungmannova 7, Pfierov ve v˘‰i
50.000 Kã,

❖ neschválilo uzavfiení smluv o poskytnutí dotací z „Programu podpory obno-
vy exteriéru objektÛ postaven˘ch na území mûsta Pfierova“ Pavlu a ZdeÀce
Smetanov˘m, oba bytem Praha 7, na opravu a nátûr ãelní fasády, opravu a ná-
tûr stfie‰ní krytiny, vã. vyzdûní komínov˘ch tûles, objektu Jiráskova 16, Pfie-
rov,

❖ vydalo Obecnû závaznou vyhlá‰ku Mûsta Pfierov ã. 6/2003, o pouÏití koefici-
entu pro v˘poãet danû z nemovitostí na území mûsta Pfierov,

❖ schválilo uzavfiení smlouvy o pfiijetí úvûru mezi mûstem Pfierov a Volks-
bank CZ, a.s., se sídlem v Brnû, ve v˘‰i 80 mil. Kã se splatností 8 let, úvûr bu-
de poskytnut bez zaji‰tûní,

❖ schválilo vyuÏití nevyãerpané ãástky z úvûru pfiijatého od âeské spofiitelny,
a. s. v roce 2002 na financování akce „Kanalizace a ãistírna odpadních vod
Îeravice“,

❖ vzalo na vûdomí informaci o plnûní rozpoãtu za období leden-kvûten 2003:
Celkové pfiíjmy mûsta Pfierova za leden-kvûten jsou plnûny na 41,6 %,
tj. 401,861.778,13 Kã,
Celkové v˘daje mûsta Pfierova za leden-kvûten jsou ãerpány na 39,9 %,
tj. 384,903.990,79 Kã,

❖ vzalo na vûdomí informaci o pfiedãasné úhradû úvûru pfiijatého v roce 1999
od âeské spofiitelny, a.s. za úrokovou sazbu 9,2 % p.a., a to formou pfiedãas-
né splátky ve v˘‰i 3. mil. Kã.

dne 28. kvûtna 2003
Rada mûsta Pfierova po projednání

❖ vzala na vûdomí informaci o prÛbûÏném plnûní Programu regenerace a roz-
voje mûstského parku Michalov,

❖ vzala na vûdomí informaci o vrácení pfieplatku nájemného Tenisovému klu-
bu PRECOLOR Pfierov, a to za dobu od 17. 4. 2002 do 7. 5. 2003 ve v˘‰i
35.119,64 Kã,

❖ zru‰ila s úãinností od 1. 7. 2003 usnesení, kter˘m schválila poskytnutí pfiís-
pûvku ve v˘‰i 250 Kã na osobu a ãtvrtletí, na pfiímûstskou dopravu, na úhra-
du nákladÛ ãtvrtletní jízdenky do místních ãástí, kde není vedena mûstská
hromadná doprava, osobám star‰ím 70 let trvale bydlícím v místní ãásti Dlu-
honice, Îeravice, âekynû, Penãice a Penãiãky,

❖ zru‰ila s úãinností od 1. 7. 2003 usnesení, kter˘m schválila roz‰ífiení po-
skytnutí pfiíspûvku ve v˘‰i 250 Kã na osobu a ãtvrtletí na pfiímûstskou do-
pravu osobám star‰ím 70 let, trvale bydlícím v místní ãásti Henãlov a Kozlo-
vice, pod podmínkou, Ïe se zavedením ãtvrtletních jízdenek na pfiímûstsk˘ch
linkách do uveden˘ch místních ãástí bude souhlasit Okresní úfiad v Pfierovû,

❖ zru‰ila s úãinností od 1. 7. 2003 usnesení, kter˘m schválila úhradu nákladÛ
ve v˘‰i 250 Kã na osobu a ãtvrtletí drÏitelÛm prÛkazÛ ZTP a ZTP-P trvale byd-
lícím v místních ãástech Kozlovice, Dluhonice, âekynû, Henãlov, Îeravice,
Penãice a Penãiãky na jejich pfiepravu pfiímûstskou dopravou do Pfierova a zpût
s úãinnosti od 1. 10. 2001,

❖ povûfiila fieditele Technick˘ch sluÏeb mûsta Pfierova komplexním zaji‰tûním
jmenovit˘ch investiãních akcí:

akce
rozpoãet v tis. Kã

celkem

Skládka TKO Îeravice II - obvodové hrázky - 3. etapa 2.400

Park Michalov - zahradnictví - úprava záloÏní zahrady,
oplocení, dokonãení soc. zafiízení, zateplení fasády

1.800

❖ schválila spoleãné zaji‰tûní investiãní akce - rekonstrukce ul. Za Ml˘nem
s Olomouck˘m krajem,

❖ schválila návrh smlouvy o spoleãném zaji‰tûní uvedené investiãní akce s tím,
Ïe personální obsazení komise pro posouzení a hodnocení nabídek bude ze
strany mûsta Pfierova a Olomouckého kraje v pomûru 50:50 % a finanãní ob-
jem bude ve smlouvû doplnûn po v˘bûrovém fiízení a schválila vyzvané zá-
jemce o zakázku ze strany mûsta Pfierova. Jedná se o spoleãnosti: STRABAG
a.s. Olomouc, SKANSKA DS a.s. Prostûjov, PSVS a.s. závod Morava Napajed-
la, IDS a.s. Olomouc, SISKO s.r.o. Pfierov, Stavipol s.r.o. Pfierov, SATES Mo-
rava s.r.o. Vala‰ské Mezifiíãí,

❖ neschválila uzavfiení smlouvy o poskytnutí dotace subjektu Fitness AVE Pfie-
rov, se sídlem Pfierov, Palackého 27, na pfiípravu mlad˘ch závodníkÛ na úãast
na Mistrovství Evropy juniorÛ a juniorek ve fitness konaném 31. kvûtna aÏ
1. ãervna 2003 v Brnû,

❖ neschválila zámûr Mûsta Pfierova - uspofiádání sportovní akce s názvem „Spor-
tuj s krajem“,

❖ schválila uzavfiení nájemní smlouvy k bytu zvlá‰tního urãení - bytu bezbari-
érovému - ã. 11 v domû ã.p. 2976 v Pfierovû, ul. Seifertova 21, s manÏely Mar-
tinem a Janou Janáãkov˘mi a schválila uzavfiení nájemní smlouvy k bytu
zvlá‰tního urãení - bytu bezbariérovému - ã. 16 v domû ã.p. 2976 v Pfierovû,
ul. Seifertova 21, s manÏely Vratislavem a Jaroslavou Novákov˘mi; nájemní
smlouvy k tûmto bytÛm budou uzavfieny aÏ po nabytí bytÛ do vlastnictví Mûs-
ta Pfierova,

❖ schválila finanãní spoluúãast Mûsta Pfierova na reprezentaci obãanek mûsta
Pfierova Pavly Indrové, Jifiiny Ivorové a oficiálního doprovodu na 6. meziná-
rodní abilympiádû v Nai Dillí ve v˘‰i 35.000 Kã,

❖ schválila poskytnutí finanãní dotace na reprezentaci Mûsta Pfierova ve v˘‰i
15.000 Kã pro cimbálovou muziku PRIMÁ· Pfierov,

❖ schválila poskytnutí finanãní dotace ve v˘‰i 10.000 Kã pro DDM ATLAS,
❖ neschválila poskytnutí finanãní dotace pro Dûtsk˘ pûveck˘ sbor CANTUS,
❖ schválila Mgr. ZdeÀku Boháãovi, Mgr. Elenû Grambliãkové, Ing. Martinu Ku-

ãerovi a Ing. Jifiímu Lajtochovi zahraniãní pracovní cestu do Cuijku, která se
uskuteãní ve dnech 15. 7. - 19. 7. 2003 na pozvání mûsta Cuijk,

❖ schválila pfievzetí zá‰tity mûsta Pfierova nad konáním 5. roãníku „Oblastní
Abilympiády 2003“, soutûÏe zruãnosti zdravotnû postiÏen˘ch, konané ve
dnech 19. - 21. 9. 2003 a pouÏití znaku mûsta Pfierova na organizaãních po-
kynech a diplomech,

V˘bûr z usnesení Rady a Zastupitelstva mûsta Pfierova

Zastupitel Milo‰ Navrátil (Pfierovská koalice) byl jedním z tûch, ktefií argumentovali
proti v˘stavbû Penny Marketu v závûru jednání ãervnového zastupitelstva.

foto Jan âep



V dubnovém ãísle Pfierovsk˘ch listÛ ãtenáfii mûli moÏnost
se seznámit se zámûrem na revitalizaci a regeneraci západ-
ní ãásti námûstí. O mûsíc pozdûji byla dokonãena urbanis-
ticko-architektonická studie regenerace této ãásti námûstí.
O nové podobû námûstí jsme si povídali s architektem mûs-
ta Vladimírem Petro‰em.
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„Pfierovské námûstí T. G. Masa-

ryka je kompoziãnû velmi sloÏit˘m

celkem, jak objemovû a v˘‰kovû,

tak i zastoupením rozliãn˘ch ar-

chitektonick˘ch slohÛ. Zejména je-

ho západní ãást jakoby zaostala za

stavebním v˘vojem jeho zbyl˘ch

stran. Toto zaostávání se zde pro-

jevilo pfiedev‰ím v nízké, aÏ témûfi

venkovské zástavbû s nepfiíli‰ kva-

litním architektonick˘m fie‰ením

jednotliv˘ch objektÛ. âást zástav-

by je vzhledem ke ‰patné pfiedcho-

zí údrÏbû dokonce aÏ v havarijním

stavu,“ charakterizoval západní
stranu hlavního pfierovského ná-
mûstí Vladimír Petro‰.

„Návrh zástavby do tohoto pro-

storu pfiedstavuje velmi sloÏit˘

a obtíÏn˘ úkol. Na rozdíl od pÛ-

vodního zámûru, kter˘ vy‰el z fiád-

nû vypsané architektonické soutû-

Ïe a ãástí vefiejnosti byl pfiijat

rozporuplnû, byl souãasn˘ staveb-

ní program podstatnû zúÏen a do-

plnûn o nûkteré ’mûstotvorné‘

prvky, které v pÛvodním zadání

chybûly. Na základû proveden˘ch

stavebnû-historick˘ch prÛzkumÛ

bylo rovnûÏ po dohodû se zástupci

památkové péãe rozhodnuto o po-

nechání nároÏního objektu Bra-

trská 84, zvaného BlaÏkÛv dÛm,

jeÏ prezentuje zdafiilé historizující

pojetí fasád i ãásti interiéru,“ sdû-
lil Vladimír Petro‰. 

„Novostavba polyfunkãního ob-

jektu, kterou ãtenáfiÛm pfiedstavu-

jeme na zákresech do fotografií

námûstí, je navrÏena v moderní

funkcionálnû pojaté formû s ustu-

pujícími podlaÏími a ploch˘mi

stfiechami. Architektonick˘m fie‰e-

ním tak navazuje na tradici kvalit-

ní pfiedváleãné architektury - funk-

cionalismu, kter˘ je v nûkolika

málo stavbách zachován i v na‰em

mûstû. V˘chodní - hlavní fasáda je

kompoziãnû centrována k hlavní-

mu nástupu do objektu a graduje

v˘razn˘m kompoziãním prvkem,

radniãní vûÏí. Tento nov˘ architek-

tonick˘ prvek, kter˘ pro obyvatele

mûsta bude dobr˘m orientaãním

bodem, se tak stává rovnûÏ pfiimû-

fien˘m a potfiebn˘m kompoziãním

prvkem a souãasnû protipólem vû-

Ïe pfierovského zámku a zv˘raznû-

ného a bohatû ãlenûného nároÏí

Mûstského domu,“ popsal architek-
tonické fie‰ení nového objektu
mûstsk˘ architekt.

„Velkou devizou navrÏeného ob-

jektu je pfiedev‰ím vnitfiní dispo-

ziãní ãlenûní, zejména v úrovni pfií-

zemí, kde nejen obyvatelé mûsta,

ale i jeho náv‰tûvníci mohou plnû

vyuÏívat zde nabízen˘ch sluÏeb

a informovat se o kulturních a spo-

leãensk˘ch akcích ãi rozvoji mûs-

ta. DÛleÏit˘m prvkem dispozice

pfiízemí je rovnûÏ situování kavár-

ny a cukrárny do zrekonstruova-

né ãásti pfiízemí BlaÏkova domu

s moÏností venkovního posezením

v prostorech vnitfiního radniãního

átria. Celkovû je nov˘ objekt kon-

cipován s jedním podzemním po-

dlaÏím urãen˘m pro parkování

33 osobních aut a ãtyfimi nadzem-

ními podlaÏími. Sjezd do podzem-

ního parkovi‰tû je navrÏen z ulice

Bratrské. Pû‰í propojení do atria

budovy a vnitrobloku je navrÏeno

otevfien˘mi prÛchody jak z námûs-

tí T. G. Masaryka, tak i z ulice Bra-

trské. Do budoucna se pfiedpoklá-

dá vytvofiení klidov˘ch prostor

s parkovou úpravou i ve vnitroblo-

ku,“ sdûlil dal‰í podrobnosti pláno-
van˘ch úprav této ãásti námûstí.

Pozn. red.: S vypracovanou archi-
tektonickou studií je moÏné se se-
známit na Mûstském úfiadû, odboru
rozvoje, oddûlení architektury a ur-
banismu (Ing. arch. Vladimír Petro‰,
tel. 581 268 602, Ing. arch. Klára
Koryãanová, tel. 581 268 646). Stu-
die bude pro vefiejnost rovnûÏ k na-
hlédnutí v Mûstském informaãním
centru na ul. Kainarova („Pfierovan-
ka“) a Kratochvílova („pasáÏ“). Tex-
tová a v˘kresová ãást studie je rov-
nûÏ zvefiejnûna na internetové
adrese Mûsta Pfierova www.mu-pre-
rov.cz. Písemné pfiipomínky ãi pod-
nûty mÛÏe odborná i laická vefiej-
nost uplatnit do 20. ãervence 2003
na odboru rozvoje.

Eva ·afránková

Západní ãást námûstí T. G. Masaryka dostane novou podobu
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ProvozovatelÛm hostinsk˘ch provozoven
a pofiadatelÛm vefiejné produkce hudby

Mûsto Pfierov vydalo Obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 16/2001
o ochranû pfied hlukem a vibracemi, která nabyla úãinnosti
dnem 31. prosince 2001. Vyhlá‰kou se v zájmu zaji‰tûní
ochrany obãanÛ mûsta Pfierova pfied neúmûrn˘m obtûÏová-
ním hlukem a vibracemi stanovuje ãas ukonãení vefiejné pro-
dukce hudby a provozní doby hostinsk˘ch provozoven.

V roce 2002 na základû této vy-
hlá‰ky bylo udûleno 34 v˘jimek pro
vefiejnou produkci hudby, jedna v˘-
jimka nebyla udûlena, pro hostinské
provozovny bylo udûleno 23 v˘jimek.
V ‰esti pfiípadech byla tato vyhlá‰ka
poru‰ena a zahájeno správní fiízení
a následnû uloÏeny pokuty. 

Písemné Ïádosti o udûlení v˘jimky
pro ukonãení vefiejné produkce hud-
by nebo provozní doby hostinské pro-
vozovny po 22. hodinû se podávají na
pfiedti‰tûn˘ch formuláfiích nejpozdû-
ji ãtrnáct dnÛ pfied konáním vefiejné
hudební produkce nebo prodlouÏení
provozní doby. Îadatel je vyrozumûn
do deseti pracovních dnÛ po jejím ob-
drÏení. Formuláfie jsou k dispozici na
internetov˘ch stránkách mûsta Pfie-
rova nebo na Odboru sociálních slu-
Ïeb a zdravotnictví, Smetanova ulice,
dvorní trakt, dvefie ã. 20.

Vyplnûné Ïádosti lze nechat na po-
datelnû Mûstského úfiadu Pfierov, Bra-
trská 34 nebo pfiímo na Odboru so-
ciálních sluÏeb a zdravotnictví,
Mûstského úfiadu Pfierov.

Pro povolení vefiejné produkce
hudby po 22. hodinû je tfieba ve
formuláfii vyplnit:
- jméno, pfiíjmení, rodné ãíslo, Iâ, tr-

val˘ pobyt (u fyzické osoby) nebo
obchodní název (firma, statutární
zástupce), Iâ, sídlo Ïadatele

- zodpovûdná osoba, která zaji‰Èuje
pofiadatelskou sluÏbu, uvede své
jméno, pfiíjmení, rodné ãíslo, trval˘
pobyt (u fyzické osoby) nebo ob-
chodní název (firma), Iâ a sídlo

- místo (nemovitost), den, hodina

(od-do) pofiádání vefiejné produkce
hudby

- souhlas vlastníka nebo uÏivatele ne-
movitosti s vefiejnou produkcí hud-
by (v pfiípadû, Ïe se vefiejná produk-
ce hudby bude konat na pozemku
nebo v budovû, které nejsou v ma-
jetku i uÏívání mûsta)

- pfiedpokládan˘ poãet úãastníkÛ
- struãná charakteristika pouÏité re-

produkãní a zesilovací techniky
- struãná charakteristika pouÏití svû-

teln˘ch a jin˘ch efektÛ
- zpÛsob zaji‰tûní bezpeãnosti a ochra-

ny zdraví obãanÛ (zdravotnická po-
moc, poÏární ochrana, poãet pofia-
datelÛ a zpÛsob jejich oznaãení,
spolupráce s orgány zaji‰Èujícími
vefiejn˘ pofiádek)

- zpÛsob zaji‰tûní úklidu vefiejn˘ch
prostranství po skonãení produkce
a struãné odÛvodnûní Ïádosti

- prohlá‰ení, Ïe ve‰keré údaje jsou
pravdivé - kolonku vyplní osoba,
která Ïádá nebo osoba oprávnûná
jednat za Ïadatele, uvede se jméno,
pfiíjmení, rodné ãíslo a podpis

- podepsat souhlas se zpracováním
osobních údajÛ dle zákona
ã. 101/2000 Sb.

Pro povolení hostinské provo-
zovny po 22. hodinû je tfieba ve
formuláfii vyplnit:
- jméno, pfiíjmení, rodné ãíslo, Iâ, tr-

val˘ pobyt (u fyzické osoby) nebo
obchodní název (firma, statutární
zástupce), Iâ, sídlo Ïadatele. 

- místo (nemovitost), den, hodina
(od-do) provozování hostinské do-
by, struãné odÛvodnûní Ïádosti, pfií-

padnû dal‰í údaje dle zváÏení Ïada-
tele

- prohlá‰ení, Ïe ve‰keré údaje jsou
pravdivé - kolonku vyplní osoba,
která Ïádá nebo osoba oprávnûná
jednat za Ïadatele, uvede se jméno,
pfiíjmení, rodné ãíslo a podpis

- podepsat souhlas se zpracováním
osobních údajÛ dle zákona
ã. 101/2000 Sb.

Povolování pfiedzahrádek
Odborem dopravy MûÚ Pfierov

Odbor dopravy MûÚ Pfierov povo-
luje umístûní (nikoliv provoz) ven-
kovních posezení - pfiedzahrádek
v pfiípadû, Ïe tyto jsou souãástí pfii-
lehlé provozovny a jsou umístûny na
komunikacích (místní komunikace:
chodníky, vozovky, pfiíp. parkovi‰tû)
jako zvlá‰tní uÏívání pozemních ko-
munikací v souladu se silniãním zá-
konem § 25 zák. ã. 13/1997 Sb. na zá-
kladû rozhodnutí, a to se souhlasem
majitele dotãené pozemní komuni-
kace. Îadatel je v povolení upozor-
Àován na povinnost dodrÏovat pfii
provozování povoleného zafiízení
podmínky platn˘ch obecnû závazn˘ch
nafiízení. 

Na ostatních plochách není odbor
dopravy oprávnûn povolení vydat. Po-
volení má formu rozhodnutí a je zpo-
platnûno správním poplatkem v pfií-
mé souvislosti na délku doby trvání
dle pol. 34 a) zák ã. 368/1992 Sb.
o správních poplatcích, ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ.

Vymezení druhÛ akcí a stanovení
podmínek poÏární bezpeãnosti
podle obecnû závazné vyhlá‰ky
ã. 1/2003, kterou se stanovují pod-
mínky k zabezpeãení poÏární ochra-

ny pfii akcích, kter˘ch se zúãastní vût-
‰í poãet osob.
Vymezení druhu akcí:

Akcí ve smyslu této vyhlá‰ky se ro-
zumí spoleãenská, kulturní, zábavní,
sportovní, politická, náboÏenská, ob-
chodní nebo jiná podobná akce:
- která probíhá ve vnitfiním shro-

maÏìovacím prostoru s pfiedpoklá-
danou úãastí nejménû 200 osob,
pfiiãemÏ na 1 osobu pfiipadá pÛdo-
rysná plocha men‰í neÏ 4 m2,

- která probíhá ve venkovním shro-
maÏìovacím prostoru s pfiedpoklá-
danou úãastí 300 osob a více,

- která probíhá na vefiejném pro-
stranství i mimo nûj pod ‰ir˘m ne-
bem s pfiedpokládanou úãastí 900
osob a více.

Stanovení podmínek poÏární
bezpeãnosti:
Pofiadatel akce je povinen:
- prokazatelnû stanovit rozsah a zpÛ-

sob zabezpeãení poÏární ochrany,
povinnosti a zpÛsob plnûní úkolÛ
v‰ech osob podílejících se na zaji‰-
tûní akce a osob úãastnících se akce,

- ustanovit preventivní poÏární hlíd-
ku, zpravidla sloÏenou z velitele
a dvou ãlenÛ,

- pfii akcích pofiádan˘ch na vefiejn˘ch
prostranstvích i mimo nûj pod ‰i-
r˘m nebem zajistit poÏární bezpeã-
nost akce prostfiednictvím potfieb-
ného poãtu zpÛsobil˘ch pofiadatelÛ,

Pofiadatel akce je povinen podat pí-
semnou zprávu o zaji‰tûní podmínek
poÏární bezpeãnosti s uvedením mís-
ta konání akce a pfiedpokládaného po-
ãtu zúãastnûn˘ch osob na Mûstsk˘
úfiad Pfierov ve lhÛtû do 14 dnÛ pfied
zahájením akce.

Zaãátkem ãervna byly nainstalovány na tfiech místech Pfierova infor-
maãní tabule, které poskytují základní instrukce o tom, jak si poãínat pfii
ohroÏení mûsta povodnûmi. Najdete je na nábfieÏí Beãvy na prostranství
u b˘valého kina Jas, dále na nábfieÏí u sokolovny a u lávky k tenisov˘m
kurtÛm. foto Jan âep

ilustraãní foto Jan âep
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Nov˘ pavilon pro matku a dítû ne-
pfiekvapí náv‰tûvníka pouze vysoce
komfortním vybavením, ale pfiede-
v‰ím vesel˘m prostfiedím, které ãeká
na malé pacienty. Pfierovsk˘ pavilon
pro matku a dítû se stal jiÏ patnác-
t˘m zdravotnick˘m zafiízením v re-
publice, kde Nadace Archa Chantall
svÛj projekt nesoucí název Svût ZOO
uskuteãnila. Stûny pokojÛ a chodby
dûtského oddûlení jsou vyzdobeny
desítkami kreseb zvífiat a ptákÛ, je-
jichÏ autory jsou samotné dûti.

Stalo se v Pfierovû uÏ tradicí, Ïe
se kaÏd˘m rokem setkávají pfied-
stavitelé mûsta s 75let˘mi obãany.
Letos bylo pozváno na tuto akci
330 obãanÛ, ktefií se narodili v ro-
ce 1928. Vzhledem k tomuto vy-
sokému poãtu jubilantÛ pfiipravili
ãlenové komise pro obãanské zá-
leÏitosti dva termíny pfiijetí jubi-
lantÛ ve velkém sále Mûstského
domu. 21. kvûtna byli pozváni ob-
ãané, ktefií se narodili v první po-
lovinû roku 1928 a 4. ãervna ob-
ãané narození v druhé polovinû
tohoto roku.

Leto‰ní setkání zpfiíjemnily sv˘m
vystoupením dûti ze Základní ‰ko-
ly B. Nûmcové a Základní ‰koly
U tenisu. K poslechu, ale i k tanci
hrála mnohdy fyzicky i psychicky
obdivuhodnû zdatn˘m oslavencÛm
hudební skupina MINI.

„Rád se vidím ãasto po mnoha

letech s kamarády a spoleãnû za-

Setkání 75let˘ch obãanÛ
vzpomínáme. Velmi si cením toho,

Ïe mûsto pozvalo v‰echny jubilan-

ty a nemusíme se sami hlásit, Ïe

máme o toto setkání zájem,“ po-
znamenal jeden z jubilantÛ Zdenûk
Zrnka a stejn˘ názor mûla i jeho
spoleãnice u stolu Anna Îatecká.

„Toto setkání i náv‰tûvy jubilan-

tÛ v jejich domácnostech, ktefií

dovr‰í 80, 85, 90 let a dále kaÏd˘m

následujícím rokem, jsou jistû pro

mûsto finanãnû nároãné, ale na‰i

seniofii si tuto pozornost zaslouÏí.

Chtûla bych proto v‰em popfiát

hodnû zdraví, lásku nejbliÏ‰ích

a pozvat je i na obfiady vítání dûtí

a zlaté nebo diamantové svatby.

V‰echny jmenované obfiady zaji‰-

Èují ãlenky komise pro obãanské

záleÏitosti. Konají se na Horním

námûstí v budovû matriky, kde je

i vstup do obfiadní místnosti bez-

bariérov˘,“ zmínila se o zásluÏné
práci 11 ãlenek a 22 dal‰ích spolu-

pracovníkÛ komise pro obãanské
záleÏitosti její pfiedsedkynû Ludmi-
la Tomaníková.

Jubilanté vyuÏili pfiítomnosti
PhDr. Marty Vani‰ové, fieditelky So-
ciálních sluÏeb mûsta Pfierova, na
kterou se obraceli s fiadou otázek,
jeÏ se t˘kaly napfiíklad moÏnosti do-
váÏky obûdÛ a její ceny, zajímali se
o podmínky pfiijetí do domÛ s pe-

ãovatelskou sluÏbou. ¤ada z nich
vyuÏila této slavnostní chvíle k fie-
‰ení osobních problémÛ. Jak nám
sdûlila Ludmila Tomaníková, komi-
se pro obãanské záleÏitosti zváÏí,
zda na pfií‰tí setkání pûtasedmde-
sátníkÛ pozvat i fieditelku Domov-
ní správy mûsta Pfierova a fieditele
Technick˘ch sluÏeb mûsta Pfierova.

·af

„Otevfiení nového pavilonu se

setkalo s velk˘m zájmem vefiejnos-

ti. Následující den po oficiálním

pfiedstavení tohoto moderního

zdravotnického zafiízení, kdy byly

jeho prostory zpfiístupnûny nej-

‰ir‰í vefiejnosti, si nov˘ pavilon

prohlédlo snad na dva tisíce ná-

v‰tûvníkÛ,“ sdûlila nám primáfika
dûtského oddûlení Eva ·enk˘fiová.
ProtoÏe ve v‰ech médiích nejdÛle-
Ïitûj‰í informace byly opakovanû
sdûleny, poÏádali jsme primáfiku,

zda by nám mohla povûdût nûco
blíÏe o pfiístrojovém vybavení dût-
ského oddûlení, které bude spoleã-
nû s odborn˘m personálem pro léã-
bu dûtí pfiece jenom nejdÛleÏitûj‰í.

„Moderní pfiístroje jsou k dispo-

zici pfiedev‰ím na jednotkách in-

tenzívní péãe - jedná se napfiíklad

o speciální polohovací lÛÏka, která

usnadÀují pfiístup k pacientovi.

V záhlaví lÛÏek jsou umístûny ram-

py s pfiívodem kyslíku, s moÏností

odsávání zahlenûn˘ch d˘chacích

cest. KaÏdé lÛÏko je vybaveno mo-

nitory Ïivotních funkcí, které o‰et-

fiujícímu lékafii umoÏÀují sledovat

u dûtí napfiíklad puls a d˘chání

v námi urãen˘ch intervalech a jeÏ

pfii ohroÏení Ïivotních funkcí sig-

nalizují svûteln˘m i zvukov˘m

alarmem. Souãástí vybavení je za-

fiízení pro pfiesné dávkování lékÛ.

Obdobné zafiízení máme i pro no-

vorozence, ktefií mají po narození

zdravotní komplikace. Navíc na

novorozeneckém oddûlené jsou tfii

inkubátory - o jeden více neÏ na

starém pracovi‰ti, z nichÏ dva sne-

sou srovnání se souãasnou evrop-

skou ‰piãkou. DokáÏí napfiíklad

pfiesnû udrÏet nastavenou teplotu

v inkubátoru a zaji‰Èují v nûm

pfiesné dávkování kyslíku,“ popsa-
la moderní zafiízení primáfika Eva
·enk˘fiová.

„ProtoÏe chceme co nejvíce ome-

zit bolest mal˘ch dûtí, ocenili jsme

nov˘ ultrazvukov˘ pfiístroj, kter˘

umoÏÀuje bezbolestnou diagnosti-

ku. RovnûÏ jsme získali zafiízení,

pomocí kterého dokáÏeme pfiiloÏe-

ním na kÛÏi zjistit stupeÀ novoro-

zenecké Ïloutenky, aniÏ bychom

museli dítû píchat. Máme k dispo-

zici tfii pfiístroje - jakési fusáãky

s vloÏen˘m zdrojem svûtla, které

umoÏÀují léãbu Ïloutenky novoro-

zeÀat pfiímo na pokoji s matkou,

aniÏ by musela b˘t od ní odlouãe-

na,“ pfiiblíÏila nám klady dal‰ího
moderního zafiízení primáfika dût-
ského oddûlení.

„Pro v‰echny novorozence má-

me takzvané apnoe monitory -

podloÏky, které se vkládají do po-

st˘lek dûtí na pokoji maminek

a signalizují pfiípadnou poruchu

d˘chání hlasit˘m zvukem,“ zmíni-
la se Eva ·enk˘fiová o pfiístroji, kte-
r˘ pfiispívá ke klidnému spánku
maminek.

„Rodiãe na‰ich pacientÛ mohou

s dÛvûrou svûfiit své dûti do na‰í pé-

ãe. Odbornost sester zabezpeãuje-

me speciálními postgraduálními

kurzy, zamûfien˘mi na práci ze-

jména na jednotkách intenzívní

péãe. Urãit˘m ocenûním na‰í prá-

ce jsou i v˘sledky ankety pro rodi-

ãe u nás léãen˘ch dûtí, kterou pro-

vádíme jiÏ tfietím rokem. PfiestoÏe

rodiãe hodnotili na‰i práci na sta-

rém pracovi‰ti v opravdu ztíÏen˘ch

podmínkách, ohlasy byly velmi

pfiíznivé. Vûfiíme, Ïe v modernû vy-

bavené nové budovû se nám poda-

fií uspokojit rodiãe v péãi o jejich dí-

tû je‰tû lépe,“ vyjádfiila svoje
pfiesvûdãení primáfika dûtského od-
dûlení Eva ·enk˘fiová.

Eva ·afránková

Moderní pavilon pro matku a dítû
Zaãátkem ãervna byl v areálu pfierovské nemocnice otev-

fien nov˘ pavilon pro matku a dítû. Budova, ve které je umís-
tûna porodnice a dûtské oddûlení, si vyÏádala náklady vy‰‰í
neÏ 250 milionÛ korun. V rámci tûchto investic byla zre-
konstruována také chirurgická ambulance, chirurgické jed-
notky intenzívní péãe, ARO, operaãní sály a byla zfiízena cent-
rální sterilizace.

foto Jan âep

foto Jan âep
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K navrhované v˘stavbû sportovního areálu a Penny Marketu

24. dubna schválilo Zastupitel-
stvo mûsta Pfierova zámûr smûny
pozemkÛ, kter˘ by mûl b˘t vnímán
spí‰e jako pozitivní vÛle mûsta vy-
budovat nové ‰kolní hfii‰tû a aÏ na
druhém místû jako stavba Penny
Marketu.

V souãasné chvíli spoleãnost EK1
zpracovává dokumentaci pro územ-
ní fiízení a celkovou vizualizaci zá-
mûru, které bude pochopitelnû pro-
jednávat s dotãen˘mi orgány státní
správy a kompetentními úfiady. Pro
vlastní realizaci zámûru musí b˘t
splnûny zákonné, hygienické a tech-
nické podmínky, eliminována pfií-
padná dopravní rizika a podobnû.
Takto odsouhlasená dokumentace
bude pfiedmûtem územního a ná-
slednû stavebnû povolovacího fiíze-
ní. Navíc investor EK1 musí dodr-
Ïet je‰tû dal‰í podmínky, jako
napfiíklad poskytnout mûstu dotaci
ve v˘‰i 3 miliony korun na v˘stavbu
sportovi‰tû, pfiednostnû vybudovat

a zainvestovat v˘stavbu tohoto spor-
tovi‰tû pro Z· Svisle s pfiípadnou
spoluúãastí mûsta.

Spoleãnost EK 1 ve spolupráci
s mûstem Pfierovem se bude podí-
let na informování vefiejnosti pro-
stfiednictvím místních médií.
V prÛbûhu ãervence a srpna pro-
bûhne distribuce informaãního ma-
teriálu do domácností v okruhu
pfiibliÏnû 300 metrÛ od areálu ‰ko-
ly. Na záfií je plánováno vefiejné pro-
jednání a vefiejná diskuze ve spolu-
práci s Kabelovou televizí Pfierov.

Technické parametry navrhova-
né v˘stavby jsou podle zpracovate-
le dokumentace ing. arch. Jifiího
Vrbíka následující:

Sportovní areál ‰koly
Stávající areál je nevyhovující

a ve ‰patném technickém stavu. Bû-
Ïeck˘ ovál má nestandardní a ne-
pravideln˘ tvar, délka pfiímé bûÏec-
ké trasy je nedostateãná (pouze

70 m). Povrchy jsou travnaté a pís-
kové a svou nerovností a kvalitou
nevyhovují souãasn˘m poÏadav-
kÛm na sportovní hfii‰tû. Nev˘ho-
dou je oddûlení sportovi‰È od ob-
jektu ‰koly budovou b˘valého
kamenosochafiství. Odstranûní zchá-
tral˘ch objektÛ a vyuÏití plochy ka-
menosochafiství blíÏe ke ‰kole je
vhodné a umoÏÀuje vytvofiení uce-
leného a pfiehledného ‰kolního are-
álu. Nov˘ sportovní areál bude mít
celkovou plochu vût‰í asi o 100 m2

neÏ stávající. Jednotlivá zafiízení
sportovního areálu jsou navrÏena
v souladu s poÏadavky ‰koly. V are-
álu budou dvû ãtyfidráhové bûÏecké
tratû (ovál 200 m), pfiímá ‰estidrá-
hová traÈ (90 m), tfii hfii‰tû (kopaná,
volejbal, univerzální hfii‰tû pro te-
nis, ko‰íkovou a malou kopanou)
a dal‰í zafiízení - viz situaãní v˘kres
a legenda. Povrchy v‰ech sportovi‰È
budou umûlé, hfii‰tû pro kopanou
bude mít povrch s umûlou trávou.
V areálu bude je‰tû tzv. pfiestávko-
v˘ dvÛr, kde je navrÏena plocha
s hfii‰tûm pro ko‰íkovou, prolé-
zaãkami apod. Je pfiihlédnuto k ma-
ximálnímu zachování stávající
vzrostlé zelenû.

Penny Market
Prodejnu tvofií pfiízemní objekt,

zastfie‰en˘ plochou stfiechou. Pfií-
jezd zákazníkÛ na parkovi‰tû a zá-
sobování prodejny je fie‰eno z ulice
Svisle. Prodejna má 720 m2 prodej-
ní plochy, parkovi‰tû je navrÏeno
pro 90 parkovacích stání a 20 kol.
Stávající vzrostlé stromy (jasan
uprostfied parkovi‰tû, stromy podél
komunikací) budou zachovány. Ze-
lené plochy lemující parkovi‰tû bu-
dou osázeny nov˘mi stromy, pfií-
padnû okrasn˘mi kefii.

Zámûrem se zab˘vala i Rada
‰koly Svisle dne 9. ãervna, která se
ztotoÏÀuje se schválen˘m zámûrem
Zastupitelstva z tûchto dÛvodÛ:

• ·kola dlouhodobû poÏaduje opra-
vu, rekonstrukci, pfiípadnû vybu-
dování nového ‰kolního hfii‰tû.

• Smûna pozemkÛ pfiiblíÏí hfii‰tû ke
‰kole, plocha bude jednoznaãnû
vymezena, ohraniãena a oploce-
na, bude tak moÏné lépe zajistit
ochranu, aby hfii‰tû nebylo vefiej-
n˘m prostorem. (·kolní hfii‰tû má
slouÏit pfiedev‰ím ‰kole a zájmo-
v˘m aktivitám dûtí. Teprve zb˘-
vající ãasov˘ prostor mÛÏe b˘t na-
bídnut ostatním zájemcÛm a pou-
ze pod dozorem odpovûdné osoby
a za úplatu sjednanou v fiádné
smlouvû.)

• Pravdûpodobnû jen navrhované
fie‰ení mÛÏe zajistit odstranûní ne-
vzhledn˘ch a chátrajících budov
b˘valého kamenosochafiství, které
se nacházejí mezi dvorem ‰koly
a souãasn˘m prostorem hfii‰tû.

• ·kola v souãasné dobû ve spolu-
práci s oddílem atletiky SK Pfierov
rozvíjí zámûr zfiízení atletické tfií-
dy. UÏ nyní se s talentovan˘mi Ïá-
ky pracuje v atletickém krouÏku.
Navrhovaná studie nového hfii‰tû
vyhovuje i tomuto zámûru.

• Jedinû toto fie‰ení mÛÏe b˘t ry-
chlé fie‰ení, protoÏe rozpoãet
mûsta pro leto‰ní rok poãítá pou-
ze s rekonstrukcí hfii‰tû Z· Velká
DláÏka a v dal‰ích letech je nut-
né provést rekonstrukci hfii‰tû
Z· Trávník.

Rada ‰koly poÏaduje fie‰it zv˘‰e-
ní bezpeãnosti dopravní situace
v okolí ‰koly, napfiíklad sníÏením
nejvy‰‰í dovolené rychlosti, pfiípad-
nû retardéry a podobnû.

Vedení ‰koly je se zámûrem se-
známeno a podporuje kaÏdé roz-
hodnutí, které povede k rychlému
vyfie‰ení ‰patného stavu stávajícího
‰kolního hfii‰tû, tedy i smûnu po-
zemkÛ a vybudování nového kvalit-
ního hfii‰tû pro Ïáky ‰koly.

Ing. Pavel Gala, odbor rozvoje

V prázdninovém vydání Pfierovsk˘ch listÛ je zvefiejnûna prv-
ní ãást ze série informaãních ãlánkÛ se situaãním v˘kresem,
t˘kající se v˘stavby sportovního areálu ‰koly a prodejny Pen-
ny Marketu v lokalitû Svisle.

A - ·kolní sportovní areál
1 uzavfiená bûÏecká dráha

(200 m - 4 bûÏecké
pruhy)

2 pfiímá bûÏecká dráha
(90 m - 6 bûÏeck˘ch
pruhÛ)

3 skok do dálky
4 hfii‰tû na kopanou

28 x 40 m
5 hfii‰tû pro tenis,

ko‰íkovou, volejbal
16 x 38 m

6 hfii‰tû pro volejbal
9 x 18 m

7 hod kriketov˘m míãkem
8 vrh koulí
9 pfiístfie‰ek pro cviãence

10 sklad pomÛcek

B - Pfiestávkov˘ dvÛr
11 hfii‰tû pro ko‰íkovou

14 x 26 m
12 prolézaãky

(pro ‰kolní druÏinu)
13 parkovi‰tû

(5 osobních aut)
14 garáÏ (3 stání)
15 sklad

C - Penny Market
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Pocházel z moravské buditelské
rodiny s pokrokovou tradicí. Jeho
otec Cyril, lékafi v Pfierovû, byl sy-
nem pfierovského mû‰Èana Jifiíka
âernocha. Josef Petr byl synovcem
dal‰í v˘znamné osobnosti, Josefa
âernocha (nar. 3. 3. 1838 Pfierov,
zemfiel 18. 5. 1882 Olomouc), kte-
r˘ byl prÛkopníkem ãeského novi-
náfiství, tiskafiem, zastáncem práv
ãeského národa proti germanizaã-
ním snahám rakousk˘ch úfiadÛ.
Pfiispíval do Národních listÛ, v roce
1864 pÛsobil v redakci Moravské
Orlice v Brnû, roku 1865 zaloÏil
v Olomouci ãasopis Olomoucké no-
viny a Na‰inec. V roce 1868 byl za
svÛj protirakousk˘ postoj odsouzen
na 12 mûsícÛ vûzení, ale pfied tres-

tem uprchl do Nûmecka. Pfied smr-
tí odkázal rodnému mûstu 1.200 zl.
na zfiízení nadace pro studující na
stfiedních ‰kolách v Pfierovû. V bfiez-
nu leto‰ního roku jsme si pfiipo-
mnûli 160. v˘roãí jeho narození.
(JelikoÏ oba mûli stejné jméno
a pfiíjmení, ãasto se pouÏívalo pfií-
domku ml. ãi st.)

Josef âernoch studoval na uãi-
telském ústavu v Pfiíbofie a uãil na
rÛzn˘ch ‰kolách v litovelském
okrese, v letech 1904-1905 pÛsobil
v Jaromûfiicích n. Rokytnou. První
svûtovou válku proÏil na frontû, pak
byl fieditelem mû‰Èanské ‰koly
v Olomouci. V roce 1934 ode‰el do
dÛchodu a Ïil v Brnû, kde 8. 6. 1953
zemfiel.

Jeho prozaické dílo je Ïánrovû
i tématicky rÛznorodé. V roce 1925
debutoval románem z 1. svûtové
války „Není Boha“, kde vylíãil Ïivot
v trestné setninû. Díla vztahující se
ke svûtové válce jsou poznamenána
vlastenectvím. Z jeho beletristické
tvorby je nejvíce cenûn historick˘
román situovan˘ do 2. pol. 16. sto-
letí „Podivuhodné pfiíbûhy bratra
·ebestiána“, rok 1929, kter˘ svûdãí
o dÛkladné znalosti historick˘ch
fakt, Ïivota staré Olomouce apod.
Dûj utopické románu „Milenium
krále Matûje“ (1931) se odehrává ve
tfiech hanáck˘ch mûstech - Olo-
mouc, Prostûjov a Pfierov. Autor vy-
chází z pfiedpokladu, Ïe kdesi ve
vesmíru je svût, kter˘ se podobá na-
‰í zemi, líãí cestu na onen svût a po-
byt na nûm ve 25. století, naráÏí na
pomûry i osoby pfiítomné a budou-
cí. Îivot sibifisk˘ch legionáfiÛ popsal

v díle „Matka“ (1926). Cenné jsou
i dokumentární vzpomínky na spo-
lupÛsobení s O. Bfiezinou na ‰kole
v Jaromûfiicích nad Rokytnou pod ná-
zvem „Zima a léto s Bfiezinou a Úleh-
lou na jaromûfiické ‰kole“ (1932),
v nichÏ interpretuje Bfiezinovy po-
známky o vûdû, pedagogice ad. K je-
ho pedagogick˘m pracím patfií „·ko-
la v pfiírodû“ (1922), „Památník
muÏského a Ïenského odboru Ná-
rodní jednoty v Olomouci“ (1925)
a „40 let ãeského Ïivota v Olomouci“
(1925). V publicistické práci se zab˘-
val kulturní historií a politick˘mi
otázkami Moravy, které publikoval ve
VSSSM (Vlastivûdn˘ sborník stfiední
a severní Moravy), redigoval také ãa-
sopis NA·INEC.

V srpnov˘ch dnech vzpomeneme
130. v˘roãí jeho narození (v ãervnu
to bylo 50. v˘roãí jeho úmrtí).

Vûra Fi‰mistrová

Prázdninové kalendárium
připravuje Věra Fišmistrová, SOkA Přerov

9. 7. 1933 - před sedmdesáti lety se narodil ve Zlí-
ně Miloš Přidal, ing., příznivec atletiky, sboro-
vého zpěvu a filatelie, který žije a pracuje v Přero-
vě. Spolu se svým otcem prof. Josefem Přidalem,
známým atletem a mezinárodním rozhodčím, se
stal organizátorem přerovského atletického spor-
tu a více než 40 let je rozhodčím v lehké atletice,
30 let je členem Klubu filatelistů v Přerově. Za čin-
nost ve VOKÁLU obdržel řadu čestných uznání
a Zlatých odznaků českých pěveckých sborů.
S oblibou se též věnuje reportážní fotografii.

17. 7. 1893 - před 110 lety se narodil v Přerově
Richard Schrötter, akademický malíř, žák pro-
fesora Thieleho. Maloval figurální obrazy, podo-
bizny, akty a krajiny.

19. 7. 1933 - před 70 lety se narodil v Kojetíně
Gustav Vožda, PhDr., historik a vlastivědný pra-
covník, dlouholetý ředitel Muzea J. A. Komen-
ského v Přerově, autor řady odborných studií
(Přerovské povstání 1. 5. 1945, Z dějin odborů na
Přerovsku, Kazeto, Stoletá tradice přerovského
strojírenství, 100 let cukrovaru Kojetín, Stoletá
vřetena a další). Je rovněž autorem regionální stu-
die „Region Věrovany“, vycházející od roku 1991
dosud. V tisku je publikace „Kdysi dávno mezi
Blatou a Valovou“ s podtitulem Deset kapitol
z dějin Oplocan, jejíž je rovněž autorem.

22. 7. 1913 - před 90 lety zemřel v Hranicích
Leopold Riedl, MUDr., městský lékař v Přero-
vě, městský radní, vlastenec, rusofil a zakladatel
Ruského zrna, předseda řady přerovských spol-
ků (Ústřední matice školská, Okrašlovací spolek,
Kuratorium Městského muzea, jednatel Morav-
ského říčního a průplavního spolku ad.). Zaslou-
žil se o zlepšení zdravotních poměrů ve městě
(kanalizace, vodovod, plovárna, úprava parku Mi-
chalova,výstavba měšťanských škol a další). Byl
čestným občanem Hranic, Lipníka, Tovačova
a řady obcí. Narodil se 10. 11. 1860 v Bystřici p. H.

23. 7. 1868 - před 135 lety se narodila v Želato-
vicích Anna Kalmanová, učitelka a překlada-

telka z němčiny, angličtiny, francouzštiny a ital-
štiny. Psala pod pseudonymem Anna Gelata.
Krátce působila v Brně, ale od roku 1899 žila v Že-
latovicích. Zemřela 20. 8. 1920 v Přerově.

1. 8. 1873 - před 130 lety se narodil v Přerově
Josef Černoch, prozaik, publicista, romanopi-
sec, učitel a ředitel školy. 

2. 8. 1908 - před 95 lety se narodil v Přerově
Karel Rosmus, který byl v letech 1948-1951
předsedou ONV v Přerově a v letech 1964-1970
předsedou MěstNV. Za okupace byl za odbojovou
činnost v Obraně národa vězněn. Patřil k čelným
představitelům Svazu protifašistických bojovní-
ků, napsal řadu článků a studií z dějin odboje na
Přerovsku, které zveřejnil především v Kultuře
Přerova. Zemřel 13. 2. 1988 v Přerově.

2. 8. 1938 - před 65 lety se narodil v Přerově Pa-
vel Kotas, akademický malíř a grafik. V letech
1960-1977 působil na výtvarném oboru LŠU
v Olomouci.Ve výstavním životě Přerova a Olo-
mouce má výrazné postavení. Výstavní činnost
zahájil v roce 1965 zpočátku grafikou, od 70. let
min. století vystavoval hlavně malbu, ale i kresby
a tapisérie. Vystavuje doma i v zahraničí. V jeho
tvorbě převládají motivy krajiny a moře. Domi-
nantou umělcovy tvorby se stala malba.

3. 8. 1908 - před 95 lety se narodila v Přerově
Marie Kubínová, učitelka, profesorka přerov-
ského gymnázia, v letech 1949-1952 jeho ředitel-
ka, vlastivědná pracovnice. Zemřela 19. 11. 1979
v Přerově.

6. 8. 1963 - před 40 lety zemřel Otakar Přidal,
ing., jeden z prvních pracovníků sklářského vý-
zkumu v republice, autor četných odborných stu-
dií z oboru bezpečnostních skel, brusných hmot,
osvětlovacích, obalových a chemických skel. Byl
redaktorem časopisu Sklářské obzory a spoluau-
torem knih Sklářské praktikum a Rozbory sklář-
ské. Narodil se 14. 7. 1900 v Přerově.

7. 8. 1873 - před 130 lety zemřel v Bratislavě
František Struschka, historik, autor německy

psaných Dějin města Přerova. Narodil se 3. září
1798 v Přerově v domě č. 189.

12. 8. 1963 - před 40 lety tragicky zahynul v Pře-
rově Matěj Teichman, pacifista, veřejný a kul-
turní pracovník, který od roku 1918 až do své
smrti žil a pracoval v Přerově. Byl členem mnoha
spolků, působil mezi divadelními ochotníky, spo-
lupracoval s muzeem, kde instaloval řadu výstav
a zřídil fotolaboratoř. Přičinil se o vydávání bib-
liografických tisků v Přerově, proslovil desítky
přednášek a napsal několik článků. Narodil se
24. 2. 1887 v Úpici v Podkrkonoší.

15. 8. 1968 - před pětatřiceti lety zemřel v Přero-
vě Augustin Mervart, akademický malíř, kraji-
nář, který žil a tvořil v Přerově, kde plně rozvinul
svou uměleckou činnost, vytvořil řadu dokumen-
tárních obrazů, v nichž zachytil starý mizející Pře-
rov, jeho staré ulice a malebná zákoutí. Krajinu za-
chycoval věrně bez jakékoli tvarové či barevné
deformace. Narodil se 30. 12. 1889 v Krásně n. B.

24. 8. 1878 - před 125 lety se narodil v Třebíči
Josef Knejzlík, dlouholetý starosta Předmostí,
poslanec Národního shromáždění, redaktor ča-
sopisu Rádce z Předmostí. Původním povoláním
sazeč působil před 1. sv. válkou v Brně, kde se zú-
častnil akcí za české Brno. V roce 1905 se přestě-
hoval do Přerova, kde se stal ředitelem tiskárny fir-
my Bartheldy a spol., od roku 1907 začal vydávat
v Předmostí odborný časopis Český rolník, pak
Rádce. Zasloužil se o rozvoj Předmostí, kde byla
pod jeho vedením vybudována měšťanská škola,
kanalizace, hasičská zbrojnice apod. Zemřel 20. 6.
1952 v Přerově-Předmostí, kde je též pochován.

25. 8. 1893 - před 110 lety se narodil ve Vanovi-
cích na Boskovicku Ludvík Zemánek, dr., ing.,
profesor zemědělské ekonomiky na střední ze-
mědělsko-technické škole v Přerově, autor více
než 70 odborných a vědeckých studií z ekonomi-
ky, plánování, účetnictví. Pracoval také na velkém
německo-českém zemědělském slovníku. Zem-
řel 21. 6. 1979 v Přerově.

Uãitel a spisovatel Josef âernochOSOBNOST

Josef âernoch (pokfitûn˘ Josef Petr), prozaik, publicista,
autor osvûtov˘ch, pedagogick˘ch a vzpomínkov˘ch prací, se
narodil dne 1. 8. 1873 v Pfierovû ã. 169.
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„Prázdninové mûsíce ãervenec a srpen nabíze-

jí speciální programy, které jsou zamûfieny na ji-

n˘ typ náv‰tûvníkÛ, neÏ je napfiíklad obvyklé

v období ‰kolních v˘letÛ. Poãítáme hlavnû s tu-

risty, ktefií k nám pfiijdou v dobû své dovolené,

a to nejen z tuzemska, ale ve vût‰ím poãtu i ze

zahraniãí. Z tohoto dÛvodu roz‰ifiujeme prÛvod-

covské sluÏby a soustfiedíme se pou-

ze na nûkolik stûÏejních kulturních

akcí. Po celé dva mûsíce mohou ná-

v‰tûvníci zhlédnout stálou expozici

umûleckého kováfiství, letos speciál-

nû zamûfienou na exponáty ital-

sk˘ch kováfiÛ, které byly v prÛbûhu

dvaceti let vykovány na Hefaistonu.

Také v˘stava v sále na druhém ná-

dvofií pfiedstavuje dílo italského so-

chafie Toni Benettona. Jeho rozmûr-

nûj‰í plastiky jsou instalovány

v exteriéru na druhém nádvofií. Po-

nûvadÏ je hrad Helf‰t˘n znám˘ jako

svûtové centrum umûleckého kováfi-

ství, tak i dal‰í aktivity jsou oriento-

vány na prezentaci tohoto oboru. Na

t˘denním Kováfiském fóru od 16. do

21. srpna se pfiedstaví Jadran a Mar-

tino Stenico z ¤íma. Hned na nû na-

vazuje 22. roãník mezinárodního

setkání umûleck˘ch kováfiÛ Hefais-

ton, kter˘ mÛÏe vefiejnost nav‰tívit

v sobotu 23. srpna od 9 do 18 hodin

a v nedûli 24. srpna od 9 do 14 ho-

din. Po oba dny bude program stej-

n˘, to znamená v˘stava dovezen˘ch

kováfisk˘ch exponátÛ, jedná se pfii-

bliÏnû o 270 prací, a demonstrace

kováfiské tvorby na tfietím nádvofií,

která bude probíhat paralelnû na de-

víti pracovi‰tích. Zájemci o umûní kováfiÛ, ktefií

nestihnou tyto termíny, mohou hrad nav‰tívit

je‰tû v období od 7. do 18. ãervence, kdy zde bu-

de probíhat kováfisk˘ kurz. Od 4. do 14. srpna se

zde uskuteãní kurz tepání v mûdi. Oba kurzy se

odehrávají na Kováfiském dvofie, tedy pfied zraky

bûÏn˘ch náv‰tûvníkÛ hradu,“ seznámila nás

s programem hlavních akcí na hradû jeho správ-
kynû Marcela Kleckerová.

„Samozfiejmû existuje také jiná skupina turis-

tÛ, ktefií svÛj zájem orientují pfieváÏnû na kul-

turní programy zábavné. Ty bychom chtûli upo-

zornit na vystoupení skupiny historického ‰ermu

Buhurt ve dnech 5. a 6. ãervence a jiÏ tradiãní

Hradní bál s pÛlnoãním ohÀostrojem v sobotu

26. ãervence. Kromû taneãního programu a ko-

st˘mového ceremoniálu vystoupí jako první od

18 hodin známá kapela Poutníci,“ doplnila v˘ãet
prázdninov˘ch akcí o nabídku kulturních pro-
gramÛ Marcela Kleckerová.

Eva ·afránková

Otevfieno: úter˘-nedûle 9-18 hodin
do 24. 10. • Toni Benetton: Plastiky a kresby
do 31. 8. • Spolãení pro divadlo a ‰erm TILIA
(v ãervenci 10, 12, 14 hodin) - pfiehlídka historick˘ch
zbraní s ukázkami
5. 7 a 6. 7. • Vystoupení skupiny historického ‰er-
mu BUHURT z Kfienovic (13, 16 hodin)
26. 7. • Hradní bál - zábavn˘ program, kost˘mo-
van˘ prÛvod, hudba, tanec, tombola, obãerstvení. Od
16.30 zaji‰tûna kyvadlová autobusová doprava z Lip-
níka n. B. Samostatné vstupné 100/60 Kã. MládeÏ do
15 let v doprovodu rodiãÛ.
16. 8. - 21. 8. • Kováfiské fórum - 15. roãník
pfiehlídky tvorby vybrané kováfiské dílny. Slavnostní
zahájení probûhne na Kováfiském dvofie v sobotu
16. 8. ve 14 hodin. Vystoupí soubor historické hud-
by CODEX.
23. a 24. 8., sobota 9-18, nedûle 9-13 hodin •
Hefaiston 2003 - 22. roãník mezinárodního setká-
ní umûleck˘ch kováfiÛ. Program: demonstrace kováfi-
ské tvorby na devíti pracovi‰tích, v˘stava kováfisk˘ch
dûl v exteriéru. Po oba dny zaji‰tûna kyvadlová auto-
busová doprava. Samostatné vstupné 50/40/20 Kã.

Mgr. Marcelu Kleckerovou, správkyni hradu Helf‰t˘na

Jaké zajímavé akce jsou pfiipraveny pro náv‰tûvníky
hradu bûhem prázdninov˘ch mûsícÛ?

OTÁZKA PRO...

Prázdninov˘ program na Helf‰t˘nû
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1. 7. • SchÛzka turistÛ Rokytnice-Vr-
bovec ve 13.30 hod., odjezd 13.00 hod.,
sraz na nádraÏí âD
3. 7. • BrÀov - Malá Lhota - Bystfiiãka
(pfiehrada - Ïel. stanice) - 18 km, ved.
Î. Zapletalová,  odjezd 5.58 hod.
5. 7. • Hor. Beãva - MartiÀák - Knûhy-
nû - Kunãice p. Ondfiejníkem - 20 km,
ved. Ing. M. âasta, odjezd 5.58 hod.
10. 7. • Vala‰ské Mezifiíãí - Pi‰ková -
Jarcová - Vala‰ské Mezifiíãí - 13 km,
ved. V. Visnar, odj. 7.20 hod.
10. 7. • Doma‰ov n. B. - Hrubá Voda -
14 km, ved. M. Kauer, odj. 7.10 hod.
12. 7. • Luhaãovice - Malenisko - Sta-
r˘ Svûtlov - Luhaãovice - 23 km, ved.
J. Sedláková, odj. 7.36 hod.
17. 7. • Horní Beãva - MartiÀák - Pro-
stfiední Beãva - 12 km, ved. J. ·vec, odj.
5.58 hod.
19. 7. • Bruntál - Uhlífisk˘ vrch - Ve-
nu‰ina sopka - Bruntál - 15 km, ved.
J. ·vec, odj. 7.10 hod.
24. 7. • Zábfieh - Lupûné - R. Údolí -
Drozdovská Pila - Ho‰tejn - 18 km, ved.
M. Kauer, odj. 6.05 hod. 
31. 7. • Vsetín - Semetín - Ratibofi -
JablÛnka - 12 km, ved. Î. Zapletalová,
odj. 5.58 hod.
2. 8. • Karolínka - Portá‰ - Kohútka -
Nov˘ Hrozenkov - 16 km, ved. J. ·vec,
odj. 5.58 hod.
7. 8. • Bohumín - ·ilhefiovice - Koblov
- Ostrava - 18 km, ved. Î. Zapletalová,
odj. 5.58 hod.
9. 8. • Fulnek - Stfiíbrn˘ vrch - Ka-
menka - Vítkov - 22 km, ved. J. Sedlá-
ková, odj. 5.58 hod.
12. 8. • SchÛzka turistÛ - Rokytnice-
Vrbovec ve 13.30 hod., odj. 13.00 hod.,
sraz na nádraÏí âD
14. 8. • Hl. Îivotice - Studénka - Jisteb-
ník - 16 km, ved. M. Kauer, odj. 5.58 hod.
16. 8. • Loukov - Kelãsk˘ Javorník -
âerÀava - Tesák - 13 km, ved. V. Visnar,
odj. 6.05 hod.
21. 8. • StráÏisko - Lipová - Ptensk˘
dvorek - Ptení - 16 km, ved. Î. Zapleta-
lová, odj. 7.00 hod.
23. 8. • Námû‰È - Terezské údolí - Lu-
défiov - V. Kosífi - Slatinice - 20 km, ved.
L. Bafiinka, odj. 6.15 hod.
28. 8. • Lednice - Hlohovec - Lednice
- 15 km, ved. M. Kauer, odj. 6.35 hod.
30. 8. • Îelechovice nad Dfievnicí - Lí-
pa - Drbol - Janova Hora - Vizovice -
22 km, ved. J. Sedláková, odj. 6.05 hod.

11. - 13. 7. • Hvûzdicov˘ pfiechod slo-
vensk˘ch hor - Roháãe; ved. J. Balcárek,
M. Bezdûk; odj. vlak 2.56; VHT
19. 7. - 2. 8. • Skandinávie na kole;
15 dní, kolo 921 km, bus 4500 km; ved.
T. Beránek
2. 8. • PodhÛfiím JeseníkÛ - trasy dle
propozic pofiadatele; 10-50 km; ved.
J. Balcárek; odj. vlak 6.05; DP, cyklo
2. - 10. 8. • Brnûnsko, Vysoãina, Mo-
ravsk˘ Kras na kole; 9 dní, dennû 50 aÏ
80 km; ved. R. Havelka
16. - 24. 8. • Walliské Alpy; 9 dní; ved.
T. Beránek, J. Balcárek ml.; vysokohor-
ská turistika

5. a 6. července
lesnické slavnosti

Srnčí stezkou
Ukázky výcviku, létání a lovení
sov a dravých ptáků, kejklířské

žonglování aj.

19. a 20. července
Za čest a krále

Stroj času nás přenese
do roku 1643, kdy pod

Sovineckým hradem stanula
švédská vojska.

16. a 17. srpna
tradiční dobový jarmark
Slavnosti rytíře

Kobylky
Mimo jiné ukázky starodáv-

ných hradních řemesel a další.

KLUB âESK¯CH
TURISTÒ SK P¤EROV

Odbor KâT SK Pfierov
vysokohorská turistika

Od 1. ãervence vstoupí v platnost integrovan˘ dopravní systém (IDS)
Dopravce Connex Morava ve spolupráci s mûstem

Pfierov zavádí od 1. ãervence Integrovan˘ dopravní
systém, v nûmÏ dochází ke sjednocení pfiepravních a ta-
rifních podmínek na linkách mûstské hromadné do-
pravy a linkách pfiímûstské autobusové dopravy. V sou-
vislosti se zavedením IDS v Pfierovû, jeho místních
ãástech a Lhotce uvádíme nûkteré upfiesÀující infor-
mace.

1. I. etapa IDS v Pfierovû, jeho místních ãástech a Lhot-
ce vstoupí v platnost ke dni 1. 7. 2003. Jedná se o ta-
rifní zónu ã. 51 Pfierov.

2. Ceny jednotliv˘ch druhÛ jízdních dokladÛ (tabulka).
3. Do doby zakoupení potfiebného technického vybave-

ní pro oznaãování jízdenek platí ãas platnosti jíz-
denky 30 minut pouze pro moÏnost pfiestupu z linek
PAD (pfiímûstská automobilová doprava) na linky
MHD (mûstská hromadná doprava) - nikoli naopak
a ani mezi linkami MHD! Pfiestupní jízdenky se bu-
dou vydávat pouze u fiidiãe PAD. Od 1. 1. 2004 bude
moÏn˘ pfiestup z MHD na PAD a i mezi linkami
MHD. 

4. Senior pasy pro dÛchodce nad 70 let bydlící na úze-
mí mûsta Pfierova, jeho místních ãástech a ve Lhot-
ce v cenû 100 Kã na kalendáfiní rok lze zakoupit od
10. ãervna 2003 v pfiepravní kanceláfii spoleãnosti
Connex Morava, a.s. na autobusovém nádraÏí. Seni-
or pasy jsou nepfienosné! K jejich vyfiízení je nutné
si pfiinést fotografii 3,5 x 4,5 cm a obãansk˘ prÛkaz.

5. Podrobnosti o IDS, poplatcích za dovozné a bezplat-
né pfiepravû jste mûli moÏnost si pfieãíst v ãervnovém
ãísle Pfierovsk˘ch listÛ a k dispozici je obãanÛm znû-
ní Nafiízení mûsta Pfierov ã. 3/2003. 

Odbor rozvoje MûÚ Pfierov

Typ jízdenky âas platnosti Rozsah území Cena

jednotlivé obãanské pfienosné 30 minut (pfiedprodej) 1 zóna Pfierov 6 Kã

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

viz bod 3 dûti 6-15 let pfienosné 30 minut (pfiedprodej) 1 zóna Pfierov 3 Kã

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

obãanské pfienosné mûsíãní 1 zóna Pfierov 180 Kã

pfienosné ãtvrtletní 1 zóna Pfierov 510 Kã
ãasové

Ïáci a nepfienosné mûsíãní 1 zóna Pfierov 90 Kã
jízdenky studenti nepfienosné ãtvrtletní 1 zóna Pfierov 255 Kã

nad 70 let nepfienosné Senior pas - 1 kalendáfiní rok 1 zóna Pfierov 100 Kã

PÛjãovna pro dûti
Palackého 1, tel. 581 215 551
pondûlí 9.00 - 11.00 12.00 - 16.00
úter˘ 9.00 - 11.00 12.00 - 16.00
ãtvrtek 9.00 - 11.00 12.00 - 16.00

PÛjãovna pro dospûlé 
Îerotínovo nám. 36, tel. 581 219 094

Studovna âítárna
pondûlí 8.00 - 17.00 9.00 - 17.00 9.00 - 17.00
úter˘ 8.00 - 17.00 9.00 - 17.00 9.00 - 17.00
ãtvrtek 8.00 - 17.00 9.00 - 17.00 9.00 - 17.00
pátek 8.00 - 16.00 9.00 - 16.00 9.00 - 16.00
Ve studovnû a ãítárnû je polední pfiestávka 12.00 - 13.00

Poboãka - Trávník 30
tel. 581 209 587
úter˘ 9.00 - 11.30 12.30 - 17.30
ãtvrtek 9.00 - 11.30 12.30 - 17.30

Poboãka Pfiedmostí - U Po‰ty 10
tel. 581 211 369
pondûlí 9.00 - 11.30 12.30 - 18.00
ãtvrtek 9.00 - 11.30 12.30 - 17.00

Poboãka - Velká DláÏka 44
tel. 581 735 421
úter˘ 9.00 - 11.30 12.30 - 17.30
ãtvrtek 9.00 - 11.30 12.30 - 17.30

Prázdninová pÛjãovní doba v Mûstské knihovnû

MùSTSKÁ KNIHOVNA V P¤EROVù, Îerotínovo námûstí 36, tel. 581 219 094

hrad
SOVINEC
tel. 777 205 029

www.sovinec.cz



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

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

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

e-mail: studio@elan-prerov.cz, pan Miloslav Fla‰ar a Zdenûk Vymlátil.
Adresa: Dluhonská 96 (proti nákladní vrátnici PRECHEZA a. s.)
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tel. 581 219 852
dlazka@cekos.cz, www.dlazka.cz

DUHA KLUB DLAÎKA

Letní tábory - nabídka 40 pobytÛ
pro dûti, mládeÏ a rodiãe s dûtmi na
internetov˘ch stránkách DlaÏky.30. 6. - 4. 7. 2003 • Pfiímûstsk˘ tá-

bor v DDM Atlas, dennû od 8 do 16 ho-
din (dûti mohou chodit ráno i dfiíve)
1. 8. - 10. 8. 2003 • Rajnochovice -
letní tábor zamûfien˘ na v˘uku ang-
lického jazyka, práci s keramickou
hlínou a tábornické dovednosti
9. 8. - 16. 8. 2003 • Rusava-Jestfia-
bí - tábor zamûfien˘ na sborov˘ zpûv
25. 8. - 29. 8. 2003 • Pfiímûstsk˘ tá-
bor v DDM Atlas, dennû od 8 do 16
hod. (dûti mohou chodit ráno i dfiíve)
Nabídku na pfií‰tí ‰kolní rok najdete
na teletextu KTV str. 521-523.

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

tel.: 581 209 353, 581 201 246

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

do 6. 7. • Nejkrásnûj‰í kníÏka - Sla-
bikáfi s obrázky Mikolá‰e Al‰e
do 20. 7. • Za tajemstvím Máchova
Máje
do 3. 8. • Miroslav ·ipoviã: Pohled-
nice - digitální barvotisky z cest
do 27. 7. • Ljubomír Burian: Obrazy
9. 7. - 7. 9. • Josef ·imoník: Beãva
v promûnách roku - fotografie dopl-
nûné optick˘mi pfiístroji
23. 7. - 30. 11. • ¤ímani a Germáni
na stfiední Moravû
31. 7. - 28. 9. • Nová Guinea
ve fotografiích M. Jandy
6. 8. - 21. 9. • Richard Uherek:
Obrazy

Moravská ornitologická stanice
do 20. 9. • Ryby oãima dûtí - mezi-
národní soutûÏní v˘stava dûtsk˘ch v˘-
tvarn˘ch prací

MUZEUM KOMENSKÉHO

MùSTSKÉ
INFORMAâNÍ CENTRUM

v˘stavní síÀ, Kainarova 9

KOUPÁNÍ VEŘEJNOSTI NA PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 736 580

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

SLUÎBY MùSTA P¤EROVA • âERVENEC & SRPEN 2003

Koupel, zábal, masáž,
perličková masáž:

pondělí až pátek 7 -15 hodin

VÝJIMKY
V době odstávky teplárny od 26. do 30. čer-
vence 2003 bude platit slevněné vstupné.

pondělí - neděle
9.30 - 20.00

KOUPALIŠTĚ
PENČICE

zavřeno!SAUNA ZIMNÍ STADION
tel. 581 201 268

LÁZNĚ BOCHOŘ
tel. 581 205 045

18. - 31. 8. • Jamboree v Thajsku -
v˘stava fotografií 

Mûsto Pfierov pfiipravuje
ve spolupráci

s ¤ímskokatolickou farností v Pfierovû

Pfierovské
hody 2003

8. - 10. srpna
na námûstí T. G. Masaryka
Bohat˘ kulturní program, slavnostní

pfiedstavení zvonu, kter˘ vyrábí
zvonafiská dílna v Brodku u Pfierova.

BliÏ‰í informace budou uvefiejnûny
na plakátech.

Divadlo Dûtského Diváka
zve NEJEN malé diváky

na hranou pohádku

PRINCEZNA HUSA
v pátek 27. ãervna v 17 hodin

v Loutkovém divadle
Sokol Pfierov
Vstupné 20 Kã

Upozornûní: Toto pfiedstavení nehraje
soubor Loutkového divadla Sokol Pfierov

Taneãní ‰kola HIT
ZÁPIS na ‰kolní rok 2003/4

V novém ‰kolním roce otvírá Ta-
neãní ‰kola HIT tato oddûlení:
HIT BARBIE - 1995 a mlad‰í
HIT BABY - 1994, 1993, 1992
HIT JUNIOR - 1991, 1990, 1989
HIT HLAVNÍ - 1988 a star‰í

Tréninky budou probíhat v zr-
cadlovém sále Z· B. Nûmcové a zá-
pis probíhá jiÏ nyní. Motto T· HIT:
„Tancem za krásu tûla i srdce.“

·kola modelingu
Agentura HIT pofiádá od 25. do

30. srpna kurz urãen˘ dívkám, kte-
ré se zajímají o svût módy.

Dívky ãeká pohybová a taneãní
prÛprava, v˘uka chÛze, fotomode-
ling, práce na svém stylu, odborné
konzultace, vizáÏ, líãení, rétorika
a mluva a dal‰í. Kurz je zakonãen
zkou‰kami na malém módním
show. Úspû‰n˘m absolventkám bu-
de nabídnuta ãinnost v agentufie,
dal‰í moÏnost prÛpravy, pfiípadnû
doporuãení na casting vybran˘ch
agentur.
Informace k obûma ‰kolám: Agen-
tura HIT, tel. 581 219 455, 602
767 277, www.agentura-hit.cz,
vera.lakoma@agentura-hit.cz

Taneãní ‰kola HIT Pfierov (skupina HIT
BABY a HIT JUNIOR) získala na ãervno-
vém mistrovství âR taneãních formací
a skupin v cheerleadingu stfiíbrné medaile.

âERVENEC

âERVENEC & SRPEN

Den Dûtsk˘ bazén Kryt˘ bazén Venkovní bazén

Pondělí 10 - 20 10 - 21 10 - 21

Úterý 10 - 20 10 - 21 10 - 21

Středa 10 - 20 10 - 21 10 - 21

Čtvrtek 10 - 20 10 - 21 10 - 21

Pátek 10 - 20 10 - 21 10 - 21

Sobota 10 - 20 10 - 21 10 - 21

Neděle 10 - 20 10 - 21 10 - 21

SRPEN

Den Dûtsk˘ bazén Kryt˘ bazén Venkovní bazén

Pondělí 10 - 20 10 - 20 10 - 20

Úterý 10 - 20 10 - 20 10 - 20

Středa 10 - 20 10 - 20 10 - 20

Čtvrtek 10 - 20 10 - 20 10 - 20

Pátek 10 - 20 10 - 20 10 - 20

Sobota 10 - 20 10 - 20 10 - 20

Neděle 10 - 20 10 - 20 10 - 20

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

Pondělí zavřeno 12 - 20 12 - 20

Úterý zavřeno 12 - 20 12 - 20

Středa zavřeno 12 - 20 12 - 20

Čtvrtek zavřeno 12 - 20 (i protiproud) 12 - 20

Pátek zavřeno 12 - 20 (i protiproud) 12 - 20

Sobota zavřeno zavřeno zavřeno

Neděle zavřeno zavřeno zavřeno
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V prázdninov˘ch mû-
sících se mÛÏete v ga-
lerii Centrum tû‰it na
krajinomalby J. Skofie-
py, impresionistické
Pfierovy J. Mádla, ne-
zapomenutelné krajin-
ky J. Hladkého, kytice
J. Götzové, „·a‰ky“
H. Hurtové, novou ke-
ramiku J. Kreãmano-
vé aj. Mezi nové auto-
ry se zafiadili V. Zima -
vázy, mísy, misky nebo

Z. Lhotsk˘ - fúzované, tavené a lehané sklo. V neposlední fiadû se v mûsíci srp-
nu pfiedstaví novou kolekcí grafiãka A. ·lapáková.

1. - 2. 7. v 18.30 hod. • NUDA V BR-
Nù - âR, ãernobíl˘. Film vznikl pod-
le povídky P. Beìury „Standa debu-
tuje“ v produkci â. Kopeckého, kte-
r˘ o filmu fiíká: „Bude to vkusná ko-
medie o sexu. AÈ chceme nebo ne,
vût‰ina z nás na nûj myslí pofiád.“
ReÏie: V. Morávek. Hrají: J. Budafi,
K. Holánová, M. Donutil, P. Li‰ka,
J. Pokorná, P. Tomicová, I. Uhlífiová.
1. 7. ve 21.00 hod. • MILUJTE
SVÉHO ZABIJÁKA - USA, kome-
die, titulky, premiéra. Svérázná bi-
ografie z pera Charlieho Kaufmana
s triumfální premiérou na tfiiapade-
sátém MFF v Berlínû. Dal‰í hrdina
posedl˘ sexem na své cestû show-
byznysem. ReÏie: G. Clooney. Hrají:
S. Rockwell, G. Clooney, D. Barry-
more, J. Roberts, R. Hauer.
3. - 9. 7. v 18.30 hod. • CHICAGO
- USA, muzikál/komedie/drama/kri-
mi, titulky. Muzikál o sexu, vraÏ-
dách, Ïárlivosti a jazzu. 8 nominací
na Zlaté Glóby, zahajovací film Ber-
linale 2003, 12 rekordních nomina-
cí na ceny BAFTa & Oscar. Velká
událost filmového roku 2003. ReÏie:
R. Marschall. V hlavních rolích:
R. Zellweger, C. Zeta-Jones, R. Gere.
3. - 8. 7. ve 21.00 hod. • TELE-
FONNÍ BUDKA - USA, thriller, ti-
tulky, premiéra. Mluv, nebo jsi mrt-
vej… Na neuvûfiitelnû malém pro-
storu kolem telefonní budky na jed-
né frekventované ulici rozehrál re-
Ïisér Joel Schumacher skuteãn˘
klaustrofobick˘ nervák. Hlas v tele-
fonu patfií K. Sutherlandovi. Hrají:
C. Farrell, F. Whitaker, K. Holmes,
R. Mitchell, K. Sutherland.
10. - 16. 7. v 18.30 hod. a 10. - 15.
7. ve 21 hod. • RYCHLE A ZBùSI-
LE 2 - USA, akãní kriminální, titul-
ky, premiéra. Jak rychle to chce‰?
Volné pokraãování úspû‰ného filmu,
v nûmÏ hlavní roli hrála supersilná
auta a nelegální uliãní závody ve
speciálnû upraven˘ch vozech, nás
tentokrát zavede do Miami. ReÏie:
J. Singleton. Hrají: P. Walker, T. Gib-
son, E. Mendes, C. Hauser.
17. - 23. 7. v 18.30 hod. a 17. aÏ
22. 7. ve 21.00 hod. • MATRIX
RELOADED - USA, sci-fi, titulky.
Ve druhém pokraãování kultovní
trilogie Matrix pokraãuje Neo spo-
leãnû s Morpheem a Trinity v boji
proti poãítaãov˘m vládcÛm univer-
za. ReÏie a scénáfi: A. & L. Wachow-
ski. Hrají: K. Reeves, C.-A. Moss,
L. Fishburne, H. Weaving.
24. - 30. 7. v 18.30 hod. a 24. aÏ
29.7. ve 21.00 hod. • HULK - USA,

dobrodruÏn˘ akãní, titulky, premi-
éra. Nevím, kdo jsem. Nevím, jak
jsem vznikl. Vím jen, Ïe mû nebu-
dete mít rádi, aÏ se rozzlobím. Re-
Ïie: A. Lee. Hrají: E. Bana, J. Con-
nelly, S. Elliot, J. Lucas, N. Nolte.
31. 7. - 6. 8. v 18.30 hod. a 31. 7.
- 5. 8. ve 21.00 hod. • CHARLIE-
HO ANDÍLCI: NA PLN¯ PECKY -
USA, akãní komedie, titulky, premi-
éra. Drew Barrymoreová, Cameron
Diazová a Lucy Liu - sexy agentky
znovu v akci! ReÏie: McG.

2. 7. ve 21.00 hod. • NIKDE
V AFRICE - Nûmecko, drama, ti-
tulky, premiéra. Film natoãila nû-
kolikrát na Oskara nominovaná Ca-
roline Link podle úspû‰ného auto-
biografického románu Stefanie
Zweig. ReÏie: Caroline Link. Hrají:
J. Köhler, M. Ninidze, M. Habich,
S. Onyulo, K. Eckertz.

9. 7. ve 21.00 hod. • PTAâÍ SVùT
- Francie, dokument/dobrodruÏn˘,
titulky, premiéra. Na velmi úspû‰n˘
projekt Microkosmos navazuje dílo
od stejn˘ch autorÛ, tentokrát ma-
pující podivuhodn˘ svût ptákÛ. Na-
táãelo se tfii a pÛl roku ve 40 zemích
svûta.
16. 7. ve 21.00 hod. • 11’09’01 -
USA/Francie, celoveãerní doku-
ment, titulky, premiéra. Jedenáct
minut, Devût vtefiin. Jeden zábûr.
Na základû originální my‰lenky Ala-
ina Briganda vznikl unikátní film
11’09’01 - pohled 11 reÏisérÛ z ce-
lého svûta na tragické události loÀ-
ského roku v New Yorku, které za-
sáhly rÛzn˘m zpÛsobem cel˘ svût.
22. 7. ve 21.00 hod. • NEBE -
USA/Itálie/Velká Británie/Francie/
Nûmecko, drama, titulky, premiéra.
Co v‰echno jste schopni riskovat
kvÛli lásce? Cate Blanchettová v lo-
ve story nesené na kfiídlech poezie
a osudu. ReÏie: Tom Tykwer.
30. 7. ve 21.00 hod. • TICH¯
AMERIâAN - USA/Nûmecko/Aus-
trálie, drama, titulky, premiéra. Dva
muÏi uprostfied války o svobodu
jedné zemû a vlastnictví jedné Ïeny.
Michael Caine a Brendan Fraser ex-
celují ve strhující adaptaci legen-
dárního románu Grahama Greenea.
ReÏie: P. Noyce.

Uzávûrka pfií‰tího ãísla je ve ãtvrtek 14. srpna 2003
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V prázdninov˘ch mûsících ãervenci a srpnu 2003 bude provoz Minigalerie
v dÛsledku dovolen˘ch ãásteãnû omezen, ale i tak si budou moci náv‰tûvníci
prohlédnout pfierovská a olomoucká zákoutí od Pavlíny Filou‰ové-Haderkové,
záti‰í od Tomá‰e ·topla, krajiny od Viléma Pokorného, Miroslava Rajského,
Miloslava Teplého a dal‰ích. Umûleckou keramiku vystavuje Darja âejková
a umûlecké sklo Glassatelier Morava.

V ãervenci a srpnu se
budete v Domeãku setká-
vat s tvorbou celé fiady
v˘tvarníkÛ: s keramick˘-
mi kachlemi P. Veselého,
J. Kreãmanové a D. Str-
nada. V uÏitkové kerami-
ce vás opût mile pfiekvapí
O. Edlerová, D. Malo‰
a R. Glosová.V ãervenci
se mÛÏete tû‰it také na
novou kolekci jihoãeské
keramiky. Z tvorby textil-
ních dílen to budou pfiedev‰ím rÛzné druhy originálních kapsáfiÛ, pfiedev‰ím pro
dûti. Nebudou chybût ani zajímavé pol‰táfiky, ubrusy a originální prostírání.

V mûsících ãervenec a srpen
Bijásek nehraje

Jako kaÏdoroãnû je léto v Atraxu vyhrazeno pro soubornou v˘stavu více au-
torÛ. Pokud v tûchto prázdninov˘ch dnech nav‰tívíte galerii, mÛÏete zde vi-
dût díla vût‰iny na‰ich pfiedních grafikÛ, malífiÛ, sochafiÛ, jako jsou J. An-
derle, A. Born, T. Bím, K. Bene‰, D. Bene‰ová, K. Demel, I. Hüttnerová,
K. Kodet, O. Kul-
hánek, J. Kristofo-
ri, O. Janeãek, V. Su-
chánek, E. Srncová,
S. Zahradník mno-
ho dal‰ích v˘znam-
n˘ch v˘tvarníkÛ.

Tradiãnû se set-
káte i s velkou na-
bídkou uÏitkové
a dekorativní kera-
miky a skla.

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
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Jak dál v Pfierovû, fiekni, obãane!
v˘sledky ankety

Na poãátku tohoto roku opakovanû uvefiejnil Odbor rozvoje Mûstské-
ho úfiadu Pfierov dotazník ankety. Dnes vám nabízíme v˘sledky sãítání
v‰ech odpovûdí ze v‰ech doruãen˘ch vyplnûn˘ch dotazníkÛ nejen z Pfie-
rovsk˘ch listÛ, ale i ti‰tûn˘ch barevn˘ch dotazníkÛ a elektronického do-
tazníku uvefiejnûného na oficiálních stránkách mûsta Pfierova. Toto sta-
tistické vyhodnocení provedla firma spolupracující se sociology z Peda-
gogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, ktefií v souãasné do-
bû dále pokraãují v odborném vyhodnocování tûchto v˘sledkÛ, vãetnû
voln˘ch a vloÏen˘ch odpovûdí. Závûry tohoto vyhodnocení pak budou
opût postupnû zvefiejnûny a také pfiedloÏeny mûstskému zastupitelstvu.

PrÛzkum je jedním z krokÛ obãanské spolupráce pfii rozhodování o vû-
cech, které se vás bezprostfiednû t˘kají. Proto je potû‰itelné, Ïe se an-
kety zúãastnilo 1789 obãanÛ, coÏ je 3,7 % obãanÛ na‰eho mûsta. Ta-
to úãast pfievy‰uje více neÏ dvakrát hranici nutnou pro uznání v˘sledkÛ
za reprezentativní vzorek názorů občanů.

Pro pfiehlednost jsme uspofiádali relativní ãetnosti odpovûdí na jed-
notlivé otázky do pÛvodního dotazníku do nûhoÏ úãastníci ankety vy-
znaãovali odpovûdi na otázky. U „voln˘ch“ odpovûdí na vyteãkovan˘ch
fiádcích za v˘zvou vypi‰te není je‰tû k dispozici v˘ãet jednotliv˘ch od-
povûdí, proto uvádíme % jen: Ano = jakákoliv odpovûì uvedena, Ne =
Ïádná odpovûì neuvedena.

Jak dlouho bydlíte v Přerově?
1. ménû neÏ 5 let 4,0 %
2. 6 - 15 let 7,8 %
3. více neÏ 16 let 84,5 %
4. nebydlím v Pfierovû ani jeho místní ãásti 3,0 %

Neodpovûdûlo: 0,7 %

Ve které části Přerov I - město bydlíte?
1. centrum (V. Novosady - Komenského - ·robárova) 14,1 %
2. Bayerova - Dvofiákova - nemocnice 15,9 %
3. Dvofiákova - Kabelíkova - Îelátovská 11,1 %
4. Husova - Kojetínská - Komenského - Denisova 3,1 %
5. bfií HovÛrkov˘ch - 17. listopadu - Ztracená 6,8 %
6. bfií HovÛrkov˘ch - Îelátovská - U hfibitova 3,7 %
7. Denisova - Ztracená - Tfiebízského - gen. Rakovãíka 3,0 %
8. JiÏní ãtvrÈ - 9. kvûtna 5,4 %
9. TrÏní - Polní - Velká DláÏka 7,6 %

10. Velká DláÏka - Za Ml˘nem - Osmek 7,0 %
11. Za Ml˘nem - Osmek - Bezruãova - Sadová 2,3 %
12. jinde (vypi‰te) .................................................. 0,9 %

Neodpovûdûlo: 19,1 %

Ve které místní části města bydlíte?
1. net˘ká se mne 81,2 %
2. Pfierov II - Pfiedmostí 10,1 %
3. Pfierov III - Lovû‰ice 0,7 %
4. Pfierov IV - Kozlovice 1,9 %
5. Pfierov V - Dluhonice 0,2 %
6. Pfierov VI - Újezdec 0,8 %
7. Pfierov VII - âekynû 0,8 %
8. Pfierov VIII - Henãlov 0,4 %
9. Pfierov IX - L˘sky 0,4 %

10. Pfierov X - Popovice 0,2 %
11. Pfierov XI - Vinary 1,4 %
12. Pfierov XII - Îeravice 0,7 %
13. Pfierov XIII - Penãice 0,2 %

Neodpovûdûlo: 1,1 %

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

1. urãitû ne 18,1 %
2. spí‰e ne (jen ve v˘jimeãném pfiípadû) 35,9 %
3. rád bych se pfiestûhoval/a v rámci Pfierova 6,8 %
4. spí‰e ano (uvaÏoval/a bych o tom) 25,2 %
5. urãitû ano 12,2 %

Neodpovûdûlo: 1,8 %

Jaký by byl důvod pro vaše případné stěhování?
odpovězte, prosím i v případě, že se stěhovat nechcete.
dopoãet do 100 % v kaÏdém fiádku = neodpovûdûl/a Ano Ne

1. ‰patné Ïivotní prostfiedí 42,7 37,0
2. ‰patné pracovní uplatnûní ve mûstû a okolí 55,7 26,8
3. nedostatek kulturního vyÏití a trávení

volného ãasu
26,9 49,9

4. nízká kvalita obchodu a sluÏeb 22,5 53,4
5. nespokojenost se stávajícím bydlením 26,2 51,2
6. neexistence funkãního trhu s byty 22,6 52,0
7. nespokojenost s bezpeãností ve mûstû 26,8 49,1
8. problémy s cizinci 11,3 62,1
9. problémy s etnick˘mi men‰inami 44,6 34,5

10. vzhled mûsta (napfi. zanedbané a zchátralé
budovy...)

29,1 47,3

11. problémy s ãistotou a údrÏbou vefiejn˘ch
prostranství

34,7 42,5

12. pfiíli‰ velk˘ provoz (nespokojenost s dopravou) 56,5 24,9
13. vadí mi mûstsk˘ styl Ïivota 9,8 63,1
14. jin˘ dÛvod (vypi‰te) ........................................ 15,3 84,7

...................................................................... 2,5 97,5

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

1. zlep‰ila 25,1 %
2. zÛstala stejná 43,9 %
3. zhor‰ila 21,1 %
4. nedokáÏi posoudit 8,7 %

Neodpovûdûlo: 1,2 %

Představte si, že k vám přijela návštěva, která nikdy v Přero-
vě nebyla. Čím byste se jí pochlubil/a?
dopoãet do 100 % v kaÏdém fiádku = neodpovûdûl/a Ano Ne

1. zámek 81,8 7,4
2. historická ãást mûsta 77,5 10,3
3. pfiírodní zajímavosti v okolí 52,9 27,8
4. moÏnosti kulturního vyÏití 19,4 56,3
5. moÏnosti sportovního vyÏití 41,3 36,9
6. park Michalov 69,0 15,2
7. jiné (vypi‰te) .................................................... 11,5 88,5

...................................................................... 3,8 96,2

Které místo v Přerově, považujete za nejzanedbanější?
dopoãet do 100 % v kaÏdém fiádku = neodpovûdûl/a Ano Ne

1. ·kodova ulice 81,9 7,9
2. Kojetínská ulice 82,9 6,0
3. Tovaãovská ulice 67,6 14,9
4. Jateãní ulice 42,0 36,9
5. Tyr‰Ûv most 31,0 45,8
6. Îerotínovo námûstí 10,0 66,0
7. nám. Pfierovského povstání 10,5 63,3
8. Pfiedmostí 22,3 53,0

➝
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9. jiné (vypi‰te) .................................................... 16,1 83,9
...................................................................... 6,2 93,8

Která místa ve městě byste rádi nechali upravit?
Ano = odpovûì uvedena, Ne = odpovûì neuvedena Ano Ne

vypi‰te .................................................................. 74,6 25,4
...................................................................... 39,3 60,7
...................................................................... 17,2 82,8

Které jsou nejožehavější problémy ve vašem bydlišti?
Ano = odpovûì uvedena, Ne = odpovûì neuvedena Ano Ne

vypi‰te .................................................................. 72,0 28,0
...................................................................... 36,8 63,2
...................................................................... 14,0 86,0

Jaká je podle vás největší priorita rozvoje města?
1. prÛmyslové centrum oblasti 31,6 %
2. v˘znamn˘ dopravní uzel 47,8 %
3. centrum cestovního ruchu a turistiky 5,6 %
4. jiná (vypi‰te) .................................................... 8,7 91,3

...................................................................... 2,4 97,6
Neodpovûdûlo: 15,0 %

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

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

12,2 %

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

80,6 %

3. Ïádnou z moÏností, prÛmysl není tfieba podporovat 4,6 %
Neodpovûdûlo: 2,6 %

Jste spokojen/a s čistotou v Přerově?
1. ano 6,3 %
2. spí‰e ano 26,8 %
3. jak kdy 37,5 %
4. spí‰e ne 17,5 %
5. ne 11,0 %

Neodpovûdûlo: 0,9 %

Proč nejste spokojen/a s čistotou?
dopoãet do 100 % v kaÏdém fiádku = neodpovûdûl/a Ano Ne

1. odpadky nejsou pravidelnû odváÏeny 15,2 61,3
2. údrÏba vefiejné zelenû je ‰patná 32,1 48,0
3. problémy s psími v˘kaly 79,4 11,5
4. není zabezpeãen pravideln˘ úklid ulic 36,1 42,5
5. zneãi‰tûné ovzdu‰í 48,2 33,1
6. ãerné skládky 37,5 40,4
7. problémy se sbûrem tfiídûného odpadu 23,8 53,2
8. nedostateãn˘ úklid v okolí kontejnerÛ 47,5 32,5
9. jin˘ dÛvod (vypi‰te) ........................................ 14,1 85,9

...................................................................... 2,2 97,8

V následujícím seznamu vyznačte ta místa k odpočinku a trá-
vení volného času, která v Přerově využíváte:
dopoãet do 100 % v kaÏdém fiádku = neodpovûdûl/a Ano Ne

1. nábfieÏí podél fieky Beãvy 61,9 23,0
2. park Michalov 62,5 22,0
3. ostatní mûstské parky 11,0 64,4
4. okolí Malé a Velké Laguny 49,5 31,8
5. voln˘ ãas trávím jin˘m zpÛsobem 62,6 15,2
6. jiné (vypi‰te) .................................................... 20,2 79,8

...................................................................... 3,6 96,4

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

1. ano 32,3 %
2. ne 32,1 %
3. nevím 32,4 %

Neodpovûdûlo: 3,3 %

Trávit volný čas lze i mnoha jinými způsoby. Co vám pro trá-
vení volného času v Přerově chybí:
dopoãet do 100 % v kaÏdém fiádku = neodpovûdûl/a Ano Ne

1. cukrárny, kavárny, ãajovny 17,3 61,4
2. internetová kavárna 12,5 64,0
3. sportovní hfii‰tû 33,9 45,6
4. dûtská hfii‰tû 42,0 37,8
5. víceúãelová sportovní hala 32,4 46,7
6. klub pro mladé 32,7 44,9
7. spoleãensk˘ dÛm pro obãanské aktivity 33,6 45,5
8. nic nechybí, jsem spokojen se souãasn˘m

stavem
24,3 48,6

9. jiné (vypi‰te) .................................................... 16,5 83,5
...................................................................... 3,8 96,2

Cítíte se bezpečně v části města, kde žijete?
1. ano 22,1 %
2. spí‰e ano 38,0 %
3. jak kdy 25,2 %
4. spí‰e ne 8,4 %
5. ne 4,9 %

Neodpovûdûlo: 1,4 %

Proč se necítíte bezpečně?
dopoãet do 100 % v kaÏdém fiádku = neodpovûdûl/a Ano Ne

1. obavy z lidí Ïijících v této oblasti nebo ãtvrti 15,2 59,2
2. nevhodné chování spoluobãanÛ 30,6 44,9
3. ‰patné pouliãní osvûtlení 22,5 52,0
4. nedostateãná pochÛzková ãinnost

mûstské policie
56,2 25,1

5. obavy o majetek 33,1 43,0
6. ãast˘ v˘skyt problémov˘ch osob 37,7 40,8
7. jiné (vypi‰te) .................................................... 7,4 92,6

...................................................................... 1,3 98,7

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

Ano = odpovûì uvedena, Ne = odpovûì neuvedena Ano Ne

vypi‰te .................................................................. 79,7 20,3
...................................................................... 48,4 51,6
...................................................................... 21,9 78,1

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

1. ano 28,2 %
2. spí‰e ano 44,7 %
3. spí‰e ne 8,9 %
4. ne 1,4 %
5. nedokáÏi posoudit 13,9 %

Neodpovûdûlo: 3,0 %

Kde vidíte vážné nedostatky v bezbariérovosti?
Ano = odpovûì uvedena, Ne = odpovûì neuvedena Ano Ne

vypi‰te .................................................................. 35,7 64,3
...................................................................... 13,6 86,4
...................................................................... 4,8 95,2
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Domníváte se, že doprava působí v Přerově vážné problémy?

1. ano 56,1 %
2. spí‰e ano 23,9 %
3. jak kdy 14,2 %
4. spí‰e ne 3,7 %
5. ne 0,9 %

Neodpovûdûlo: 1,2 %

Jaké to jsou problémy? 
dopoãet do 100 % v kaÏdém fiádku = neodpovûdûl/a Ano Ne

1. málo míst k parkování 63,5 21,1
2. ulice pfieplnûné automobily 83,3 7,8
3. ‰patná prÛjezdnost 79,2 10,9
4. problémy s bezpeãností silniãního provozu 43,8 36,7
5. problémy s MHD 22,3 55,7
6. nedostateãné dopravní znaãení 9,3 66,0
7. jiné (vypi‰te) .................................................... 14,8 85,2

...................................................................... 2,2 97,8

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

1. ano 35,7 %
2. ne 52,9 %
3. nezajímám se o „tfietí most“ 9,6 %

Neodpovûdûlo: 1,8 %

Kde preferujete umístění „třetího silničního mostu“?
dopoãet do 100 % v kaÏdém fiádku = neodpovûdûl/a Ano Ne

1. pod nemocnicí s napojením na ul. Dvofiákovu 20,7 25,1
2. v prodlouÏení ulice Bayerovy 36,6 19,3
3. nestavût uÏ Ïádn˘ nov˘ most 31,6 22,3

Jaká opatření by podle vás vedla ke zlepšení dopravní situa-
ce uvnitř města, mimo vybudování dálnice kolem Přerova?
dopoãet do 100 % v kaÏdém fiádku = neodpovûdûl/a Ano Ne

1. v˘stavba tzv. „prÛpichu“, tj. propojení ulic
Velké Novosady a Tovární

46,3 32,8

2. budování kruhov˘ch objezdÛ 67,0 17,8
3. v˘razné zv˘‰ení parkovného v centru 19,6 56,2
4. vylouãení parkování v centru 33,5 46,2
5. v˘stavba podzemních parkovi‰È,

parkovacích domÛ 57,1 25,0

6. fie‰ení nebezpeãn˘ch pfiechodÛ semafory 61,5 19,6
7. budování pû‰ích zón 60,4 20,5
8. budování cyklostezek 70,8 13,9
9. posílení spojÛ MHD (zkrácení intervalÛ, ...) 39,4 37,8

10. jin˘ dÛvod (vypi‰te) ........................................ 13,3 86,7
...................................................................... 2,1 97,9

Měla by být v některé oblasti města omezena rychlost vozidel?

1. ano 37,7 %
2. spí‰e ano 23,5 %
3. jak kdy 13,4 %
4. spí‰e ne 13,9 %
5. ne 8,8 %

Neodpovûdûlo: 2,7 %

Kde a jakým způsobem by měla být omezena rychlost vozi-
del? (např. dopravní značky, retardéry, šikany...)
Ano = odpovûì uvedena, Ne = odpovûì neuvedena Ano Ne

vypi‰te .................................................................. 62,9 37,1
...................................................................... 19,8 80,2
...................................................................... 5,1 94,9

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

1. ano 6,2 %
2. spí‰e ano 5,7 %
3. jak kde 22,3 %
4. spí‰e ne 17,4 %
5. ne 47,2 %

Neodpovûdûlo: 1,2 %

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

1. ano, okamÏitû 48,2 %
2. v˘hledovû, v horizontu 5ti let 37,9 %
3. ne 2,5 %

Neodpovûdûlo: 1,4 %

Co navrhujete změnit na Horním náměstí?
dopoãet do 100 % v kaÏdém fiádku = neodpovûdûl/a Ano Ne

1. opravit komunikaci 35,4 43,9
2. opravit a roz‰ífiit chodníky 36,0 42,3
3. opravit nebo doplnit laviãky 75,4 11,0
4. opravit nebo doplnit osvûtlení 44,2 34,4
5. omezit dopravu a parkování 53,5 30,1
6. zv˘‰it ãetnost pofiádání kulturních akcí 62,9 21,5
7. umoÏnit dal‰í obchodní aktivity (trhy apod.) 47,9 36,1
8. jiné (vypi‰te) .................................................... 8,1 91,9

...................................................................... 0,8 99,2

Co navrhujete změnit na Žerotínově náměstí?
dopoãet do 100 % v kaÏdém fiádku = neodpovûdûl/a Ano Ne

1. opravit komunikaci 33,2 45,9
2. opravit a roz‰ífiit chodníky 56,2 26,7
3. opravit nebo doplnit laviãky 61,8 21,8
4. opravit nebo doplnit osvûtlení 33,0 45,2
5. omezit dopravu a parkování 40,0 41,6
6. zkulturnit prodej trhovcÛ 69,2 16,3
7. omezit prodej trhovcÛ 21,8 57,5
8. roz‰ífiit zeleÀ a zelené plochy 63,8 20,9
9. umístit vodní prvek (jezírko, ka‰nu, fontánu...) 30,2 51,9

10. roz‰ífiit plochy pro pfiedzahrádky
a letní kavárny

52,0 32,4

11. jiné (vypi‰te) .................................................... 5,4 94,6
...................................................................... 0,5 99,5

Jaký typ služeb postrádáte?
dopoãet do 100 % v kaÏdém fiádku = neodpovûdûl/a Ano Ne

1. oprava obuvi a koÏeného zboÏí 34,8 46,9
2. ãistírna, prádelna, Ïehlírna 17,6 60,9
3. sklenáfiství 10,2 66,0
4. krejãovství + opravy prádla 29,2 50,1
5. drobné opravárenské sluÏby 51,7 31,4
6. jiné (vypi‰te) .................................................... 7,7 92,3

...................................................................... 1,9 98,1

Jaký typ obchodů postrádáte?
Ano = odpovûì uvedena, Ne = odpovûì neuvedena Ano Ne

vypi‰te .................................................................. 41,4 58,6
...................................................................... 15,2 84,8
...................................................................... 4,1 95,9

Myslíte si, že by se měl postavit další supermarket?

1. ano 15,4 %
2. spí‰e ano 12,7 %
3. spí‰e ne 23,9 %
4. ne 47,0 %

Neodpovûdûlo: 0,9 %
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Jakého sortimentu? (další supermarket)
dopoãet do 100 % v kaÏdém fiádku = neodpovûdûl/a Ano Ne

1. mal˘ supermarket pro kaÏdodenní nákupy 11,8 58,4
2. velk˘ supermarket pro kaÏdodenní nákupy 13,6 57,5
3. mal˘ supermarket pro speciální v˘robky 21,2 50,2
4. velk˘ supermarket pro speciální v˘robky 26,5 47,0
5. jin˘ (vypi‰te) .................................................... 8,3 91,7

...................................................................... 3,0 97,0

Kde by měl být umístěn? (další supermarket)
dopoãet do 100 % v kaÏdém fiádku = neodpovûdûl/a Ano Ne

1. na okraji mûsta 38,3 35,8
2. v centru mûsta 9,7 59,3
3. v Lipnické ulici 19,8 48,5
4. v Polní ulici 29,4 41,5
5. jiné (vypi‰te) .................................................... 6,6 93,4

...................................................................... 0,6 99,4

Cítíte se dostatečně informován o aktivitách a záměrech
města?

1. ano 16,1 %
2. spí‰e ano 29,6 %
3. jak kdy 28,6 %
4. spí‰e ne 14,9 %
5. ne 9,4 %

Neodpovûdûlo: 1,4 %

Jaké informace vám nejvíce schází:
dopoãet do 100 % v kaÏdém fiádku = neodpovûdûl/a Ano Ne

1. informace o sluÏbách mûsta pro obãany 52,4 30,6
2. informace o sociálních sluÏbách 35,1 43,4
3. informace o privatizaci bytového fondu 23,3 53,4
4. informace o dal‰ím rozvoji mûsta 56,9 27,6
5. jiné (vypi‰te) .................................................... 4,7 95,3

...................................................................... 0,2 99,8

Kde získáváte informace o dění ve městě?
dopoãet do 100 % v kaÏdém fiádku = neodpovûdûl/a Ano Ne

1. úfiední desky Mûstského úfiadu Pfierov 21,7 55,7
2. internetové stránky mûsta Pfierova

16,0 63,6www.mu-prerov.cz
3. jiné internetové servery 

11,1 66,7(napfi.: www.infoprerov.cz, www.prerov.cz aj.)
4. Kabelová televize Pfierov 67,6 20,6
5. Pfierovské listy 81,0 10,1
6. Nové Pfierovsko 87,9 6,0
7. plakátovací plochy 42,9 36,3
8. nástûnky v bytov˘ch domech 15,5 61,4
9. mûstské informaãní centrum 23,6 53,8

10. jiné (vypi‰te) .................................................... 3,0 97,0
...................................................................... 0,2 99,8

Máte přístup k internetu? Kde jej využíváte?
dopoãet do 100 % v kaÏdém fiádku = neodpovûdûl/a Ano Ne

1. vyuÏíváte k získávání informací internet? 39,1 48,9
2. vyuÏívám jej doma 27,6 56,6
3. vyuÏívám jej v zamûstnání / ve ‰kole 32,1 50,9
4. vyuÏívám jej v knihovnû 6,7 70,7
5. vyuÏívám jej v internetové kavárnû 4,5 72,2
6. jinde (vypi‰te) .................................................. 2,2 97,8

...................................................................... 0,1 99,9

Tyto a podrobné výsledky naleznete na
http://mesto.prerov.cz/m_aktual.htm

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

1. úfiady pracují dobfie, jsem s nimi spokojen 52,4 %
2. jsem nespokojen (bez udání úfiadu nebo osoby) 27,1 %
2. jsem nespokojen s (vypi‰te): .......................... 16,4 83,6

...................................................................... 3,6 96,4

...................................................................... 0,8 99,2
Neodpovûdûlo: 20,5 %

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

1. ano 57,4 %
2. spí‰e ano 23,1 %
3. jak kdy 12,8 %
4. spí‰e ne 2,8 %
5. ne 2,4 %

Neodpovûdûlo: 1,5 %

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

1. ano 69,1 %
2. ne 27,9 %

Neodpovûdûlo: 3,0 %

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

Jaké je vaše nynější zaměstnání?
1. pracující, zamûstnanec 35,4 %
2. student/ka, uãeÀ/uãnice 18,9 %
3. podnikatel/ka 5,5 %
4. nezamûstnan˘/á 2,9 %
5. dÛchodce/dÛchodkynû 32,0 %
6. v domácnosti 0,7 %
7. rodiãovská dovolená 2,4 %
8. v invalidním dÛchodu/práce neschopn˘/á 1,3 %

Neodpovûdûlo: 0,9 %

Jakého věku jste dosáhl/a v roce 2002?
1. 15 let a ménû 1,1 %
2. 16 - 25 let 20,6 %
3. 26 - 35 let 12,7 %
4. 36 - 45 let 13,9 %
5. 46 - 55 let 14,0 %
6. 56 - 65 let 19,5 %
7. 66 - 75 let 13,8 %
8. 76 let a více 3,7 %

Neodpovûdûlo: 0,7 %

Jaké je vaše nejvyšší dokončené vzdělání?
1. základní ‰kola 14,5 %
2. uãili‰tû bez maturity 11,2 %
3. uãili‰tû s maturitou 3,5 %
4. stfiední ‰kola s maturitou 42,3 %
5. vy‰‰í odborná ‰kola 6,3 %
6. bakaláfiské 1,2 %
7. vysoko‰kolské 18,9 %

Neodpovûdûlo: 2,0 %

Jste muž nebo žena?
1. muÏ 50,1 %
2. Ïena 49,0 %

Neodpovûdûlo: 0,9 %


