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O dal‰í aktuální informace jsme
poÏádali Vladimíra Petro‰e, mûst-
ského architekta.

„S vypracovanou architektonic-

ko-urbanistickou studií se mohli

obãané mûsta seznámit a vznést

pfiipomínky pfiímo na vefiejném

projednání, které se uskuteãnilo

dne 26. ãervna v malém sále Mûst-

ského domu za úãasti projektanta

Na zaãátku ãervence leto‰ního roku uvefiejnil odbor rozvoje
v Pfierovsk˘ch listech ãlánek o zámûru radnice mûsta revitalizo-
vat a regenerovat západní stranu námûstí T. G. Masaryka. Zámûr
zahrnoval novostavbu vícepodlaÏního polyfunkãního objektu na
místû dnes stavebnû zchátral˘ch a architektonicky nezajímav˘ch
objektÛ b˘valé Okresní vojenské správy s rozsáhlou rekonstruk-
cí tak zvaného BlaÏkova domu. 

a volen˘ch zástupcÛ mûsta. Sou-

ãasnû byla textová a v˘kresová ãást

studie vystavena k nahlédnutí

v Mûstském informaãním centru

na Kratochvílovû ulici a zvefiejnû-

na na internetové adrese mûsta

Pfierova www.mu-prerov.cz. Ter-

mín pro písemné podnûty a pfiipo-

mínky ke studii byl stanoven do

A ‰kola opût zaãíná...

Regenerace a revitalizace západní strany námûstí T. G. Masaryka

Zaãíná nov˘ ‰kolní rok. Situace ve ‰kolství není jednoduchá. Vût‰ina vefiejnosti pfii hodnocení prá-
ce uãitelÛ si v‰ímá spí‰e tûch pfiíjemnûj‰ích stránek jejich profese - del‰í dovolené a volnûj‰í pracov-
ní doby. Vyt˘ká uãitelÛm malou ochotu pfiejít k modernûj‰ím metodám v˘uky, které by vedly k vût‰í
komunikaci s Ïáky a studenty a rozvíjely jejich samostatné my‰lení. O tom, jak situaci v dne‰ním
‰kolství vidí místostarostka Mgr. Elena Grambliãková, si mÛÏete pfieãíst na stranû 13.

pokraãování na stranû 2

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

Odbor rozvoje MûÚ Pfierov pfii-
pravuje vefiejné seznámení akce
„Zavedení Integrovaného do-
pravního systému“ na stfiedu
17. záfií v 18 hodin ve velkém sá-
le Mûstského domu v Pfierovû.

podrobnûji na str. 5

Odbor rozvoje MûÚ Pfierov zve
v‰echny obãany na vefiejné pro-
jednání dokumentace stavební
úpravy ulic Trávník a tfi. 17. listo-
padu, které se uskuteãní 10. záfií
2003 v 18 hodin ve ‰kolní jídelnû
Základní ‰koly Trávník 27.

podrobnûji na str. 7

Pozvánka na
vefiejná jednání

foto Dá‰a Vaculíková

Z OBSAHU TOHOTO âÍSLA
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pokraãování ze strany 1

20. ãervence leto‰ního roku. Od-

borná a laická vefiejnost v‰ak vy-

uÏila jen minimálnû této pfiíleÏi-

tosti a na odbor rozvoje pfii‰ly do

uvedeného data pouze ãtyfii písem-

né pfiipomínky s podnûty i kritikou

zvefiejnûného zámûru,“ zmínil se
o malém ohlasu na vefiejné jednání
s obãany Vladimír Petro‰.

„ObãanÛm, ktefií se ústnû a písem-

nû vyjádfiili k zámûrÛm mûsta re-

vitalizovat západní stranu námûs-

tí T. G. Masaryka, se napfiíklad

nelíbila soudobá moderní archi-

tektura novostavby, násilné za-

komponování tak zvaného BlaÏko-

va domu do návrhu a poÏadovali

asanaci tohoto objektu. Jedna pfii-

pomínka kritizovala nevhodnû

o metr zv˘‰en˘ pfiístup do pfiízemí

objektu a tím diskriminování osob

se sníÏenou pohyblivostí ãi nadby-

teãnost umístûní cukrárny a ka-

várny. Z pohledu odborné vefiej-

nosti byl pfiipomínkován zejména

návrh dispoziãního fie‰ení parteru

novostavby, a to naopak s poÏa-

davkem na dal‰í roz‰ífiení komerã-

Zastupitelstvo mûsta Pfierova
podle zákona âNR ã. 338/1992 Sb.,
o dani z nemovitostí, ve znûní po-
zdûj‰ích pfiedpisÛ, podle ustanove-
ní § 10 písm. d) a § 84 zákona
ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfied-
pisÛ, vydává dne 12. 6. 2003 Obec-
nû závaznou vyhlá‰ku Mûsta Pfierov
ã. 6/2003, o pouÏití koeficientÛ pro
v˘poãet danû z nemovitostí na úze-
mí mûsta Pfierov.

âlánek 1

Podle ustanovení § 6 odst. 4
písm. b) zákona o dani z nemovi-
tostí se u nezastavûn˘ch stavebních
pozemkÛ, umístûn˘ch v níÏe uve-
den˘ch ãástech mûsta Pfierova, sta-
noví koeficient pro násobení zá-
kladní sazby danû takto:

âásti mûsta Pfierov Stanoven˘
koeficient

Pfierov I - Mûsto 3,5
Pfierov II - Pfiedmostí 3,5
Pfierov III - Lovû‰ice 2,5
Pfierov IV- Kozlovice 2,5
Pfierov V - Dluhonice 1,6
Pfierov VI - Újezdec 3,5
Pfierov VII - âekynû 1,6
Pfierov VIII - Henãlov 2,5
Pfierov IX - L˘sky 2,0
Pfierov X - Popovice 3,5
Pfierov XI - Vinary 3,5

Pfierov XII - Îeravice 2,5
Pfierov XIII - Penãice 1,6

âlánek 2

1) Podle ustanovení § 11 odst. 3
písm. a) zákona o dani z nemo-
vitostí se u staveb obytn˘ch do-
mÛ a ostatních staveb tvofiících
pfiíslu‰enství k obytn˘m do-
mÛm, u bytÛ a ostatních samo-
statn˘ch nebytov˘ch prostorÛ,
umístûn˘ch v níÏe uveden˘ch
ãástech mûsta Pfierov, stanoví
koeficient pro násobení základ-
ní sazby danû takto:

âásti mûsta Pfierov Stanoven˘
koeficient

Pfierov I - Mûsto 3,5
Pfierov II - Pfiedmostí 3,5
Pfierov III - Lovû‰ice 2,5
Pfierov IV- Kozlovice 2,5
Pfierov V - Dluhonice 1,6
Pfierov VI - Újezdec 3,5
Pfierov VII - âekynû 1,6
Pfierov VIII - Henãlov 2,5
Pfierov IX - L˘sky 2,0
Pfierov X - Popovice 3,5
Pfierov XI - Vinary 3,5
Pfierov XII - Îeravice 2,5
Pfierov XIII - Penãice 1,6

2) Podle ustanovení § 11 odst. 3
písm. b) zákona o dani z nemo-
vitostí se základní sazba danû,
pfiípadnû zv˘‰ená podle odst. 2,

na celém území mûsta Pfierov,
násobí koeficientem 1,5 pro ty-
to jednotlivé druhy staveb:
- stavby pro individuální rekre-

aci a rodinné domy1) vyuÏíva-
né pro individuální rekreaci
a stavby, které plní doplÀko-
vou funkci k tûmto stavbám,
s v˘jimkou garáÏí,

- garáÏe vystavûné oddûlenû od
obytn˘ch domÛ,

- stavby pro podnikatelskou
ãinnost,
• slouÏící pro zemûdûlskou pr-

vov˘robu, pro lesní a vodní
hospodáfiství,

• slouÏící pro prÛmysl, staveb-
nictví, dopravu, energetiku
a ostatní zemûdûlskou v˘robu,

• slouÏící pro ostatní podnika-
telskou ãinnost.

3) Podle ustanovení § 11 odst. 3
písm. b) zákona o dani z nemo-
vitostí se základní sazba danû,
na celém území mûsta Pfierov,
násobí koeficientem 1,5 pro ty-
to jednotlivé druhy staveb:

a) samostatné nebytové prosto-
ry, uÏívané na základû roz-
hodnutí pfiíslu‰ného staveb-
ního úfiadu2), jako garáÏe,
samostatné nebytové prosto-
ry, uÏívané na základû rozhod-
nutí pfiíslu‰ného stavebního

úfiadu2), pro podnikatelskou
ãinnost,
1. slouÏící pro zemûdûlskou

prvov˘robu, pro lesní
a vodní hospodáfiství,

2. slouÏící pro prÛmysl, sta-
vebnictví, dopravu, energe-
tiku a ostatní zemûdûlskou
v˘robu,

3. stavby slouÏící pro ostatní
podnikatelskou ãinnost.

âlánek 3

1) Tato obecnû závazná vyhlá‰ka
mûsta Pfierova nab˘vá úãinnos-
ti dne 1. 1. 2004.

2) Touto obecnû závaznou vyhlá‰-
kou se ru‰í obecnû závazná vy-
hlá‰ka mûsta Pfierova o pouÏití
koeficientÛ pro v˘poãet danû
z nemovitostí na území mûsta
Pfierova, úãinná od 28. 1. 1994. 

Jindfiich VALOUCH

starosta mûsta Pfierov

Ing. Jifií LAJTOCH

místostarosta mûsta Pfierov

1) vyhlá‰ka ã. 137/1998 Sb., o obecn˘ch
technick˘ch poÏadavcích na v˘stav-
bu

2) zákon ã. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním fiádu (staveb-
ní zákon), v platném znûní

Regenerace a revitalizace západní strany námûstí T. G. Masaryka

• 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

OBECNù ZÁVAZNÁ VYHLÁ·KA MùSTA P¤EROV â. 6/2003,
o pouÏití koeficientu pro v˘poãet danû z nemovitostí na území mûsta Pfierov

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.

ních ploch a oddûlení provozu

tûchto komerãnû vyuÏiteln˘ch

ploch od provozu radnice a úfiadu.

Podle pfiipomínek by parter budo-

vy mûl b˘t dostupn˘ co moÏná nej-

‰ir‰í vefiejnosti a svou otevfieností

a jasn˘m fie‰ením by mûl umoÏÀo-

vat pfiíjemné pohledy napfiíklad na

osvûtlené v˘lohy obchodÛ a kavá-

ren, které by oÏivovaly v denní

i noãní dobu celé námûstí. Pfiipo-

mínkován byl i mal˘ poãet parko-

vacích míst v suterénu budovy

(33 parkovacích míst, pozn. red.)
s tím, Ïe by s ohledem na vyuÏití

i pro námûstí a centrální ãást mûs-

ta mûl b˘t minimálnû dvojnásob-

n˘. Nûkter˘m obãanÛm se naopak

moderní pojetí novostavby a její

zakomponování do námûstí líbilo

a k návrhu nemûli zásadní v˘hra-

dy,“ vyjmenoval nejãastûj‰í pfiipo-
mínky laické i odborné vefiejnosti
Vladimír Petro‰.

„V˘‰e uvedené námûty a pfiipo-

mínky obãanÛ souãasnû s pfiipo-

mínkami z vefiejného projednání

studie z ãervna byly pfiedány k pro-

studování a k vyjádfiení zpracova-

teli dokumentace. Vzhledem k to-

mu, Ïe byla pfiipomínkována ze

strany vefiejnosti i nevhodnost

ãervnového vefiejného projednání

a termínu podání pfiipomínek do

období prázdnin a dovolen˘ch, by-

lo rozhodnuto o pokraãování ve-

fiejného projednávání v záfií tohoto

roku. O termínu ústního projedná-

ní bude vefiejnost vãas informová-

na prostfiednictvím místních mé-

dií,“ upozornil Vladimír Petro‰ na
dal‰í pfiíleÏitost pro aktivní obãany,
ktefií mají zájem se je‰tû vyjádfiit
k tomuto zámûru radnice.

Poznámka
S vypracovanou architektonickou
studií je moÏno se i nadále sezná-
mit na Mûstském úfiadû, odboru
rozvoje, oddûlení architektury
a urbanismu (Ing. arch. Vladimír
Petro‰, tel. 581 268 602, Ing. arch.
Klára Koryãanová, tel.: 581 268
646). Studie je rovnûÏ nadále vy-
stavena v Mûstském informaãním
centru na ul. Kratochvílova (’pa-
sáÏ‘) a uvefiejnûna na internetové
adrese Mûsta Pfierova, www.mu-
-prerov.cz/_aktual.

Eva ·afránková
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dne 29. ãervence 2003
Rada mûsta Pfierova po projednání

❖ konstatovala, Ïe podan˘ návrh na konání místního referenda splÀuje stano-
vené náleÏitosti podle § 12 zák. ã. 298/1992 Sb. o místním referendu, ve znû-
ní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,

❖ odsouhlasila otázky, které navrhovatel ve svém návrhu pfiedloÏil a mají b˘t
v místním referendu rozhodnuty,

❖ doporuãila Zastupitelstvu mûsta Pfierova místní referendum nevyhlásit vzhle-
dem k tomu, Ïe místní referendum nelze konat, protoÏe v konkrétnû poloÏe-
n˘ch otázkách jde o vûci, v nichÏ se rozhoduje ve správním fiízení (§ 10 písm. e)
zák. ã. 298/1992 Sb., o místním referendu, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

dne 12. srpna 2003
Rada mûsta Pfierova po projednání

❖ nesouhlasila s rozhodnutím Ministerstva obrany âR t˘kajícího se pfiesunu
33. vrtulníkové základny z leti‰tû Pfierov do Námû‰tû nad Oslavou a uloÏila
starostovi mûsta Pfierova Jindfiichu Valouchovi jednat osobnû s ministrem
obrany âR ve vûci zachování vrtulníkové základny a zaji‰tûní smí‰eného vo-
jensko-civilního provozu leti‰tû Pfierov,

❖ vzala na vûdomí informaci o ãinnosti Kabelové televize, a. s. pfiednesenou
pfiedsedou pfiedstavenstva Jifiím Lupaãem a fieditelem spoleãnosti Ing. Vladi-
mírem Pospí‰ilíkem a uloÏila ãlenÛm zastupujících Mûsto Pfierov v Kabelo-
vé televizi a.s. iniciovat v orgánech spoleãnosti ustavení poradního orgánu
fieditele k ãinnosti „Studia“ Kabelové televize a.s.,

❖ zfiídila Obãanskou poradní komisi pro Program regenerace panelového síd-
li‰tû Pfierov II - Pfiedmostí ve sloÏení: Ing. M. Kuãera (místostarosta), V. Za-
tloukal (ãlen zastupitelstva), RNDr. P. Juli‰ (odbor ÎP), Ing. M. Slováãková
(odbor rozvoje), Ing. F. Zlámal (odbor rozvoje), Ing. arch. K. Koryãanová (od-
bor rozvoje) a tito aktivní obãané sídli‰tû: M. Bednafiíková, I. Caletková,
Ing. J. Dra‰ka, RNDr. R. GrebeÀ, E. Kopalová, Mgr. V. Mádr, B. Mahslonová,
P. Mandrholc, Mgr. L. Kfiivánková, J. Musilová, S. Obrtel, Z. Perutka,
Ing. M. Podola, Mgr. P. Pospí‰ilová, M. Procházka, Z. Smítko, A. Spru‰il,
M. ·indar a za Stavební bytové druÏstvo Pfierov V. JÛza,

❖ souhlasila s pfiípravou zámûru zavedení II. etapy Integrovaného dopravního
systému (IDS) Pfierovska k 1. 10. 2003,

❖ odvolala ãlenku Ústfiední inventarizaãní komise Ing. Moniku Fuksovou a jme-
novala novou ãlenku Ing. Alenu Klementovou,

❖ vzala na vûdomí rozbory hospodafiení mûsta Pfierova za I. pololetí roku 2003:
Celkové pfiíjmy (vãetnû financování a fondÛ) mûsta Pfierova za I. pololetí jsou
plnûny na 49,1 %, tj. 520,724.061,26 Kã.
Celkové v˘daje (vãetnû financování a fondÛ) mûsta Pfierova za I. pololetí jsou
ãerpány na 44,9 %, tj. 475,595.266,74 Kã.

❖ schválila poskytnutí dotace ve v˘‰i 10.000 Kã a uzavfiení smlouvy o poskyt-
nutí této dotace mezi mûstem Pfierov a subjektem KBC Pfierov, se sídlem Pfie-
rov, na pfiípravu dvou závodníkÛ klubu Romana Kleibla a Petra Novotného
spojenou s úãastí na Mistrovství svûta WKA v kategorii kickboxu a fullcon-
tactu ve dnech 26. - 31. 8. 2003 v Belgii,

❖ podala návrh Zastupitelstvu mûsta Pfierova neschválit zámûr v˘stavby pÛd-
ních vestaveb domech:

ãíslo orientaãní poãet budovan˘ch bytÛ cca

Na Odpoledni 4 1
Mervartova 3 3
Mervartova 7 3

❖ schválila uzavfiení Smlouvy s Oblastní charitou Pfierov o poskytnutí dotace
na V. roãník Romské pouti na Svatém Kopeãku u Olomouce na ãástku ve v˘-
‰i 4.200 Kã,

❖ povûfiila Odbor sociálních sluÏeb a zdravotnictví Mûstského úfiadu Pfierov na
základû jednotliv˘ch Ïádostí podnikatelÛ a majitelÛ hostinsk˘ch provozÛ po-
volováním pfiedzahrádek obecnû: pondûlí aÏ ãtvrtek, nedûle - do 23 hodin,
v pátek a sobotu - do 24 hodin; s omezením produkce reprodukované hud-
by na pfiedzahrádkách do 22. hodin,

❖ neusnesla se ohlednû roz‰ífiení trÏních míst na Wilsonové ulici a uloÏila mís-
tostarostovi Ing. Jifiímu Lajtochovi projednat s majiteli pozemku manÏeli
Miãkov˘mi moÏnosti jeho dal‰ího vyuÏití, pfiípadnû moÏnosti nabídnutí ná-
hradních ploch za úãelem trÏi‰tû,

dne 3. ãervence 2003
Rada mûsta Pfierova po projednání

❖ rozhodla vyuÏít budovu b˘valého dûtského oddûlení a porodnice na zfiízení
mûstské knihovny a vzdûlávacího centra,

❖ rozhodla ponechat budovu b˘valé Základní ‰koly na ul. Palackého 25 pro po-
tfieby ‰kolství,

❖ rozhodla nabídnout k prodeji objekty b˘valé Okresní hygienické stanice
s moÏností ãásteãného vyuÏití na podnikatelsk˘ inkubátor nebo vyuÏít Mûs-
tem Pfierov na zfiízení podnikatelského inkubátoru za ãásteãné pomoci fi-
nanãních prostfiedkÛ EU,

❖ uloÏila starostovi mûsta Jindfiichu Valouchovi pozvat paní senátorku
RNDr. Jitku Seitlovou na záfiijové jednání Rady mûsta Pfierova,

❖ schválila poskytnutí pfiíspûvku organizaci Základní ‰kola J. A. Komenského,
Pfierov - Pfiedmostí na vybudování ,,·kolní nauãné stezky lovcÛ mamutÛ
v Pfiedmostí“ v roce 2003 ve v˘‰i 35.000 Kã,

❖ neschválila poskytnutí finanãní dotace pro smí‰en˘ pûveck˘ sbor VOKÁL,
❖ vzala na vûdomí zpÛsob a podmínky ubytování v Mûstské ubytovnû, ul. Baye-

rova Pfierov a schválila v˘‰i úhrad za ubytování:
a) mûsíãní úhrada za lÛÏko ve dvoulÛÏkové obytné jednotce ........ 2.700 Kã
b) mûsíãní úhrada za obytnou jednotku pro rodinu ...................... 3.700 Kã
c) mûsíãní úhrada za maximálnû 2 obytné jednotky pro více jak ãtyfiãlennou

rodinu .......................................................................................... 4.500 Kã
❖ schválila neposkytovat ubytování dal‰ím rodinám s dûtmi v Mûstské ubytov-

nû ulice Bayerova, Pfierov,
❖ neschválila poskytnout finanãní pfiíspûvek Odborovému svazu zdravotnictví

a sociální péãe Základní organizaci Nemocnice Pfierov na pobytov˘ tábor pro
alergické dûti v Chorvatsku,

❖ odvolala s úãinností od 3. 7. 2003 ãlena Komise prevence kriminality
JUDr. ZdeÀka Tilla a jmenovala s úãinností od stejného data ãlenem Komise
prevence kriminality pana JUDr. Mgr. Petra Holánka, fieditele Mûstské poli-
cie Pfierov,

❖ uloÏila místostarostÛm Ing. Jifiímu Lajtochovi a Ing. Martinu Kuãerovi za-
b˘vat se otázkou privatizace bytového fondu v souvislosti s aktualizací jeho
doprodeje,

❖ odvolala z funkce fieditelky Domovní správy mûsta Pfierova Ing. Hanu ·tûpa-
novskou na základû její Ïádosti ke dni 15. 8. 2003 a povûfiila fiízením Domovní
správy mûsta Pfierova pana Antonína âecháka od 15. 8. 2003,

❖ souhlasila s nákupem speciálního vozidla pro svoz smûsného komunálního
odpadu a separovaného sbûru a souhlasila s pouÏitím finanãních prostfiedkÛ
od EKO-KOMu, získan˘mi v roce 2002 a ãásti roku 2003 za separaci odpadÛ
k spolufinancování nákupu speciálního vozidla,

❖ projednala Ïádost prezidenta Sportovního klubu Pfierov MUDr. Michala
Chromce t˘kající se poskytnutí pomoci pfii akci rekonstrukce travnaté plo-
chy hlavního hfii‰tû v areálu SK Pfierov,

❖ schválila vyzvané zájemce o zakázku realizace stavby „OkruÏní kfiiÏovatka
V. DláÏka - nábfi. dr. E. Bene‰e“, jedná se o firmy SISKO s.r.o. Pfierov, SKAN-
SKA DS a.s. Prostûjov a STRABAG a.s. Olomouc, PraÏské silniãní a vodohos-
podáfiské stavby a.s. Napajedla, IDS Olomouc,

❖ vzala na vûdomí návrh Komise pro vefiejn˘ pofiádek a bezpeãnost a po pro-
jednání uloÏila Odboru Ïivotního prostfiedí fie‰it otázku nepofiádku v areálu
U Zubra v Pfierovû,

❖ schválila pouÏití znaku mûsta Pfierova v publikaci „Kam ve mûstech“, kterou
pfiipravuje k vydání spoleãnost P.F. ART, spol. s r.o., Brno.

dne 14. ãervence 2003
Rada mûsta Pfierova po projednání

❖ rozhodla jako zadavatel obchodní vefiejné soutûÏe po projednání, Ïe nabíd-
kou, která byla vybrána jako nejvhodnûj‰í na realizaci stavby „Bytová v˘stav-
ba na nábfi. Protifa‰istick˘ch bojovníkÛ - polyfunkãní dÛm, Pfierov“, je na-
bídka uchazeãe SdruÏení Pfierovská stavební spoleãnost s.r.o. a V‰eobecná sta-
vební Pfierov s.r.o. s nabídkovou cenou 74,913.460,07 Kã a zároveÀ rozhodla
o dal‰ím pofiadí. Na druhém místû se umístila nabídka uchazeãe UNIPS Os-
trava a.s. s nabídkovou cenou 73,434.009 Kã a na tfietím místû nabídka ucha-
zeãe Pozemní stavitelství Zlín a.s. s nabídkovou cenou 72,591.380 Kã,

❖ vzala na vûdomí ãinnost ‰kolského zafiízení SCHOLA SERVIS - centrum slu-
Ïeb ‰kolám, pfiíspûvková organizace, pracovi‰tû Pfierov, Optiky 16, na území
mûsta Pfierov od 1. 7. 2003.

V˘bûr z usnesení Rady mûsta Pfierova
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Zastupitelstvo mûsta Pfierova na svém 7. zasedání konaném dne
7. srpna 2003 rozhodlo o vyhlá‰ení místního referenda dle zák.
ã. 298/92 Sb. o místním referendu, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
Místní referendum se bude konat v sobotu 18. 10. 2003 v hlaso-
vacích okrscích 1 - 51, vytvofien˘ch dle zák. ã. 491/2001 Sb. o vol-
bách do zastupitelstev obcí, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
To znamená, Ïe referendum se uskuteãní na celém území mûsta a obãané
budou hlasovat ve stejn˘ch okrscích a stejn˘ch budovách jako pfii volbách.

Otázky, které navrhovatel ve svém návrhu pfiedloÏil a mají b˘t v místním
referendu rozhodnuty zní:

Otázka ã. 1:
Souhlasíte s v˘stavbou Penny Marketu ãi jin˘ch obchodÛ a ob-

jektÛ sluÏeb na území vymezeném ulicemi Bfií HovÛrkov˘ch,
Ztracená, Svisle a budovami Z· Svisle, pfiestoÏe nejsou v sou-
ladu s Územním plánem mûsta Pfierova a pfiíslu‰n˘mi právní-
mi pfiedpisy?

Otázka ã. 2:
Souhlasíte s v˘stavbou víceúãelového sportovního hfii‰tû v ce-

lém prostoru vymezeném ulicemi Bfií HovÛrkov˘ch, Ztracená,
Svisle a budovami Z· Svisle, neboÈ jeho v˘stavba je v souladu
s Územním plánem mûsta Pfierova - s urãením pro ‰kolství
a právními pfiedpisy o ochranû vefiejného zdraví dûtí a ÏákÛ?

OdÛvodnûní návrhu na konání místního referenda jeho navrhovatelem:
Dne 24. 4. 2003 schválilo Zastupitelstvo mûsta Pfierova zámûr smûny po-

zemkÛ, jehoÏ realizací chce mûsto umoÏnit na území Územním plánem
mûsta Pfierova urãeném pro ‰kolství (obãanská vybavenost - O s indexem
‰ - ‰kolství) vybudování diskontní prodejny Penny Market na pozemcích
ve vlastnictví mûsta Pfierova, na nichÏ se v souãasné dobû nachází vût‰í ãást
víceúãelového sportovního hfii‰tû Z· Svisle (po vyuãovací dobû a o víken-
dech intenzivnû vyuÏívané pfierovskou sportovní vefiejností).

Stávající ‰kolní sportovi‰tû Z· Svisle, která jsou dlouhodobû neudrÏo-
vaná a ve velmi neutû‰eném stavu znemoÏÀujícím fiádnou v˘uku tûlesné
v˘chovy, by byla zru‰ena a novû vybudována na jin˘ch mûstsk˘ch pozem-
cích jiÏ uÏívan˘ch Z· Svisle a také na pozemcích nyní vlastnûn˘ch inves-
torem Penny Marketu - spoleãností EK1, k. s..

Uskuteãnûním zámûru smûny mûstsk˘ch pozemkÛ za pozemky ve vlast-
nictví EK, k.s., jeÏ se v‰echny nacházejí v téÏe lokalitû vymezené ulicemi
Bfií HovÛrkov˘ch, Ztracená, Svisle a budovami Z· Svisle, by se souãasné
disponibilní plochy pro pozemek ‰koly, resp. pro tûlov˘chovu a sport ÏákÛ
a pro jejich pobyt na volném vzduchu sníÏily o 1469,50 m2, tzn. ve pro-
spûch investora EK1, k.s.

Toto rozhodnutí Rady a Zastupitelstva mûsta Pfierova pfievést mûstské
pozemky na soukromého investora by v‰ak zjevnû bylo v rozporu s fiadou
pfiíslu‰n˘ch vefiejnoprávních pfiedpisÛ:

- Mûsto Pfierov je povinno svÛj majetek vyuÏívat úãelnû a hospodárnû
v souladu s jeho zájmy a úkoly vypl˘vajícími se zákonem vymezené pÛ-
sobnosti a peãovat o zachování a rozvoj svého majetku (zákon o ob-
cích ã. 128/2000 Sb.).

- Mûsto Pfierov je povinno vytváfiet podmínky pro plnûní povinné ‰kolní
docházky mimo jiné i tím, Ïe fiádnû zabezpeãuje související investiãní
v˘daje (zákon o státní správû a samosprávû ve ‰kolství ã. 564/1990 Sb.).

- Mûsto Pfierov je povinno chránit dÛleÏit˘ vefiejn˘ zájem, jímÏ je nepo-
chybnû také rozvoj ‰kolství a ochrana vefiejného zdraví na území mûsta.
Mûsto Pfierov jako zfiizovatel Z· Svisle je povinno splnit hygienické po-
Ïadavky upravené vyhlá‰kou MZ ã. 108/2001 Sb. na mimo jiné prostoro-
vé podmínky, pfiiãemÏ nesmí sníÏit dosaÏenou úroveÀ zabezpeãení hygi-
enick˘ch poÏadavkÛ (zákon o ochranû vefiejného zdraví ã. 258/2000 Sb.,
zákon o územních plánování a stavebním fiádu ã. 50/1976 Sb.).

- Mûsto Pfierov je povinno zabezpeãit, aby umístûní staveb odpovídalo
urbanistickému a architektonickému charakteru prostfiedí a poÏa-
davkÛm na zachování pohody bydlení. Umístûním stavby a jejím ná-
sledn˘m provozem nesmí b˘t nad pfiípustnou míru obtûÏování okolí,
zejména v obytném prostfiedí a ohroÏována bezpeãnost a plynulost
provozu na pfiilehl˘ch pozemních komunikacích (vyhlá‰ka MpMR
ã. 137/1998 Sb. o obecn˘ch technick˘ch poÏadavcích na v˘stavbu).

Stanovisko Zastupitelstva mûsta Pfierova k poloÏen˘m otázkám:
Zastupitelstvo mûsta Pfierova v souladu s § 74 odst. 2 zák. ã. 298/1992 Sb.,

o místním referendu, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ upozorÀuje oprávnûné
obãany, Ïe navrhovatel referenda formuloval otázky tak, Ïe pfii platném
kladném rozhodnutí referenda v obou otázkách se v˘kon rozhodnutí refe-
renda vyluãuje.

Zastupitelstvo mûsta Pfierova upozorÀuje, Ïe v pfiípadû kladného roz-
hodnutí referenda v otázce ã. 2 není rozhodnutí referenda vykonatelné, ne-
boÈ v celém prostoru vymezeném ulicemi Bfií HovÛrkov˘ch, Ztracená, Svis-
le a budovami Z· Svisle, není mûsto Pfierov vlastníkem v‰ech pozemkÛ.

Pfiedmûtná lokalita je schválen˘m územním plánem a Obecnû závaznou
vyhlá‰kou mûsta Pfierova ã. 13/98, o závazné ãásti Územního plánu sídel-
ního útvaru Pfierov, v platném znûní, závaznû vymezena pro obãanskou vy-
bavenost.

VyuÏití pfiedmûtného území je z hlediska pfiípustnosti územnû plánova-
cí dokumentace vhodné jak pro ‰kolství, tak pro komerci. Zámûr je dále
nutné posuzovat z hlediska dal‰ích právních pfiedpisÛ a norem v prÛbûhu
zpracování podkladu pro rozhodování v pfiedmûtném území.

Poãty hlasÛ podle volebních stran pfii hlasování o stanovisku:

pro proti zdrÏel se celkem

ODS 0 4 0 4
âSSD 5 3 0 8
KSâM 9 0 0 9
NEZ 4 0 0 4
KDU-âSL 1 1 0 2
SOS 2 0 0 2
Celkem 21 8 29

Upozornûní pro politické strany a obãany:
Politické strany mohou do 3. 10. 2003 navrhnout ãleny do místní ko-

mise a okrskov˘ch komisí.
Stejnû tak se mohou hlásit zájemci o práci v komisích z fiad obãanÛ

u p. DaÀka, tel. 581 268 432 nebo osobnû na nám. T. G. Masaryka 1, kan-
celáfi ã. 16 v 1. poschodí. UpozorÀujeme, Ïe zájemci z fiad obãanÛ budou
do komisí jmenováni pouze tehdy, pokud politické strany nenavrhnou
dostatek ãlenÛ.

VYHLÁ·ENÍ MÍSTNÍHO REFERENDA
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❖ stanovila s úãinností od 1. 9. 2003 poãet zamûstnancÛ mûsta Pfierova zafia-
zen˘ch do Mûstského úfiadu Pfierov z 386 na 387,

❖ schválila poskytnutí finanãního pfiíspûvku ve v˘‰i 20.000 Kã pro zaji‰tûní au-
tobusové dopravy maÏoretkov˘ch skupin ZU· B. Kozánka Pfierov na ME ma-
Ïoretek (6. - 7. 9. 2003 v Bratislavû) a na Svûtov˘ festival maÏoretek GRAND
PRIX (13. - 14. 9. 2003 v Opole, Polsko),

❖ neschválila poskytnutí finanãního pfiíspûvku pro zaji‰tûní vydání publikace
a bulletinu kulturní akce „Nebe poãká“,

❖ schválila zahraniãní pracovní cestu Ing. L. Petrovskému, V. Cigánkovi, L. Am-
bruzovi, F. Li‰kovi, P. Rákosovi a J. ·evãíkovi, stráÏníkÛm Mûstské policie Pfie-

V˘bûr z usnesení Rady a Zastupitelstva mûsta Pfierova
rov, na vodáck˘ a lezeck˘ v˘cvik se zamûfiením na záchranu osob, kter˘ se
uskuteãní ve dnech 6. - 13. záfií 2003 na v˘cvikovém kanálu v Liptovském Mi-
kulá‰i a v Chabenecké dolinû ve Slovenské republice,

❖ odvolala Jaromíra Girgu z ãlenství v Komisi sociální pomoci, s úãinností od
12. srpna 2003 a jmenovala Ivu Síbrovou ãlenkou Komise sociální pomoci
s úãinností od 12. srpna 2003,

❖ schválila starostovi mûsta Pfierova Jindfiichu Valouchovi zahraniãní pracov-
ní cestu do Bardejova, která se uskuteãní ve dnech 26. aÏ 29. srpna 2003,

❖ schválila Mgr. Elenû Grambliãkové, Monice Holeãkové, JUDr. Otakaru ·i‰-
kovi a Mgr. Bohuslavu Pfiidalovi zahraniãní pracovní cestu do Bardejova, kte-
rá se uskuteãní ve dnech 28. aÏ 30. srpna 2003.
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V Pfierovsk˘ch listech z prosince
2001 se ãtenáfii mohli doãíst o zá-
mûru mûsta fie‰it komplikovanou
dopravní situaci v okolí mostu Mí-
ru a také se seznámili i s prvními
technick˘mi návrhy. V tûchto
dnech mûsto pfiistupuje jiÏ ke kon-
krétnímu fie‰ení. O dal‰ím postupu
nás informoval Ing. Ladislav Stís-
kal z odboru rozvoje.

„Do konce leto‰ního roku bude

zrealizována okruÏní kfiiÏovatka

ulic nábfi. Dr. E. Bene‰e, Velká

DláÏka a nábfi. Rudolfa Luka‰tíka.

V souãasné dobû probíhá stavebnû

povolovací fiízení na vypracovanou

projektovou dokumentaci a pro re-

alizaci byla schválena firma Stra-

bag a.s. Olomouc. Se zapoãetím v˘-

stavby okruÏní kfiiÏovatky se poãítá

v záfií tohoto roku. Pfiedpokládaná

finanãní ãástka na tuto investiãní

Koncem ãervna se na odboru roz-
voje Mûstského úfiadu v Pfierovû se-
‰li zástupci v‰ech zainteresovan˘ch
stran - Krajského úfiadu Olomouc,
Connex Morava a.s., UDI Morava
s.r.o. a Mûstského úfiadu Pfierov. Na
programu byla jednání o pfiípravû
zavedení II. etapy IDS zahrnující ce-
lé Pfierovsko. ¤e‰ila se mimo jiné
problematika zakoupení jednotli-
v˘ch druhÛ jízdenek, to znamená
jednotlivé jízdné, zlevnûné jízdné,
jednodenní, t˘denní, a mûsíãní,
systém nastupování cestujících.
Úãastníci jednání si vymûÀovali zku-
‰enosti s dopravní obsluÏností v ji-
n˘ch mûstech, napfiíklad v Olomou-
ci a Prostûjovû. Firma Connex
Morava a.s. ve spolupráci s firmou
UDI Morava s.r.o., která je zpraco-
vatelem projektu IDS, se zavázala,
Ïe dofie‰í do konce srpna v‰echny
organizaãní a technické záleÏitosti
pro bezproblémové zavedení IDS ta-
rifních zón zafiazen˘ch do IDS Pfie-
rovska. âtenáfiÛm pfiedkládáme
na následujících fiádcích v˘sled-
ky tûchto spoleãn˘ch jednání:

• V‰ichni úãastníci jednání sou-
hlasili s tím, aby II. etapa IDS
Pfierovska byla zavedena k 1. fiíj-
nu 2003.

• Propagace pfiipravovaného IDS
bude zabezpeãena jednak ze stra-
ny firmy Connex Morava a.s.
v Kabelové televizi Pfierov a.s.,
propagaci tiskem zabezpeãí od-
bor rozvoje MûÚ Pfierov (podrob-
n˘ popis bude uveden v pfií‰tím
vydání Pfierovsk˘ch listÛ).

• Návrhy zmûn v Nafiízení mûsta
projedná finanãní odbor s firmou
Connex Morava a.s. a nové znûní
pfiepravních podmínek vzájemnû
upfiesní odbor rozvoje s firmou
Connex Morava a.s.

• Bude fie‰ena i ãasová úprava jízd-
ního reÏimu ve voln˘ch dnech
o sobotách a nedûlích.

Cíl a pfiínos zavedení IDS:
• Zavedení IDS umoÏÀuje cestovat

autobusy pfiímûstské a mûstské
hromadné dopravy. Do jednotli-
v˘ch zón v rámci Pfierovska (zó-
nov˘ systém se zatím zpracová-
vá) je zafiazena obec ãi mûsto.

• Zavedením IDS se mûní stávající
kilometrov˘ tarif autobusové do-
pravy, u kterého je cena jízdenky
závislá na délce cesty.

• V rámci IDS jsou v˘raznou sle-
vou podporováni cestující, ktefií
v území IDS jezdí na ãasové jízd-
ní doklady, tj. mûsíãní a 7 denní
jízdenky.

• Cena jízdenky se mûní a zvy‰uje
pouze kaÏd˘m pfiejetím hranice
zóny. KaÏdé zastávce je pfiifiaze-
no ãíslo zóny.

• Prodej jednotliv˘ch jízdních do-
kladÛ na autobusov˘ch spojích je
provádûn pfiímo u fiidiãe, více-
denní ãasové v informaãní kan-
celáfii firmy Connex Morava a.s.
V‰echny jízdní doklady jsou po
dobu platnosti pfiestupné v zó-
nách vyznaãen˘ch na jízdence
mezi autobusy jednotliv˘ch linek
bez nav˘‰ení ceny jízdného.

• V rámci Zóny ã. 51 (mûsto, jeho
místní ãásti a Lhotka) bude
moÏno od 1. 10. 2003 pfiestupo-
vat z MHD (mûstská doprava),
s ãasovou platností vyznaãenou
na jízdence, na PAD (pfiímûstská)
a naopak. Pfiestup z MHD do
ostatních zón (napfi. Lipník, Hra-
nice) bude moÏn˘ aÏ pfii dal‰ím
fie‰ení IDS v rámci Olomoucké-
ho kraje.

akci ãiní zhruba 3,5 milionÛ ko-

run. V roce 2004 plánuje mûsto

Pfierov zrealizování okruÏní kfiiÏo-

vatky ulic Palackého, Jateãní a ná-

bfi. Protifa‰istick˘ch bojovníkÛ

(PFB) s úpravou parkovacího pro-

storu mezi ulicemi Blahoslavova

a nábfi. PFB. V souãasné dobû se

dolaìují majetkoprávní vztahy

k pozemkÛm, jichÏ se tato akce

pfiímo dotkne a v jarních mûsících

roku 2004 odbor rozvoje MûÚ Pfie-

rov pfiedpokládá zabezpeãení sta-

vebního povolení i v˘bûrového fií-

zení na dodavatele stavby. Obû

okruÏní kfiiÏovatky jistû pozitivním

zpÛsobem napomohou v dané lo-

kalitû ke zv˘‰ení dopravní propust-

nosti a bezpeãnosti v‰ech druhÛ

dopravy - automobilové, cyklistic-

ké i pû‰í,“ uzavfiel Ladislav Stískal. 
·af

Na zaãátku ãervence Olomouck˘ kraj vyhlásil dotaãní titul na le-
to‰ní rok - Operaãní program 2003. Prostfiednictvím 19 opatfiení progra-
mu mají b˘t realizovány projekty podporující rozvoj lidsk˘ch zdrojÛ, pro-
jekty zlep‰ující Ïivotní prostfiedí a projekty zvy‰ující ekonomickou
v˘konnost kraje. Pomocí vefiejn˘ch zakázek mohou neziskové organizace,
obce a podnikatelé získat finanãní prostfiedky na celoÏivotní vzdûlávání, na
enviromentální v˘chovu a osvûtu, na protidrogovou prevenci ãi na sociál-
ní sluÏby. Kraj také formou grantÛ podpofií vyuÏívání biomasy, rekreaãní
zafiízení, neprofesionální umûleckou ãinnost, v˘znamné kulturní akce a rÛz-
né volnoãasové aktivity.

Mal˘m obcím kraj pfiispûje na zpracování územních plánÛ, na separaci
a recyklaci komunálních odpadÛ ãi na informaãní technologie. V leto‰ním

roce bylo jiÏ podávání Ïádostí ukonãeno (s v˘jimkou Opatfiení
ã. 15 - Protidrogová prevence a prevence kriminality); to znamená, Ïe no-
ví zpracovatelé projektÛ, ktefií by mûli zájem o nabízenou podporu, musí
s podáním Ïádosti poãkat do pfií‰tího roku, kdy bude vyhlá‰en Operaãní pro-
gram 2004. Ale pfiipravovat by se mûli v pfiedstihu uÏ nyní. Na interneto-
v˘ch stránkách Olomouckého kraje www.kr-olomoucky.cz by se mûli se-
známit se sloÏitostí a rozsahem Ïádostí, které splÀují pravidla ãerpání
finanãních prostfiedkÛ ze strukturálních fondÛ Evropské unie. V pfií‰tích
mûsících budou leto‰ní projekty vyhodnocovány a poté budou schváleny
dotace vybran˘m projektÛm v orgánech Olomouckého kraje. S realizací
schválen˘ch akcí se poãítá cel˘ pfií‰tí rok.

Ing. Ale‰ Martinec, odbor rozvoje MÚ Pfierov

KfiiÏovatka u hotelu Strojafi
dostane kruhovou podobu

Mûsto pfiipravuje k 1. fiíjnu realizaci II. etapy
Integrovaného dopravního systému na Pfierovsku 

K 1. ãervenci 2003 byla v Pfierovû, místních ãástech
a Lhotce realizována I. etapa Integrovaného dopravního
systému (dále IDS) s tím, Ïe v dohledné dobû se pfiistoupí
k fie‰ení II. etapy zavedení IDS v rámci celého Pfierovska.

Olomouck˘ kraj rozdûlí 42 milionÛ korun

TECHNICKÉ SLUÎBY MùSTA P¤EROVA

Harmonogram blokového ãi‰tûní pro rok 2003
Datum Lokalita

3. 9. 2003 Jasínkova, InterbrigadistÛ, Tománkova
10. 9. 2003 Svisle, ·ífiava, V. Novosady + parkovi‰tû u kostela
17. 9. 2003 Osmek, U v˘stavi‰tû
24. 9. 2003 Za ml˘nem
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Právû dlouhodobû provoznû
a funkãnû nevyhovující prostory na
ul. âapka Drahlovského, kde se
v souãasnosti zmínûné fieditelství
nachází, a pfiedev‰ím nové poÏa-
davky na ãinnost Obvodního oddû-

lení a Okresního fieditelství Policie
âR v okresním mûstû, pfiimûlo ve-
dení Policie âR Správy Severomo-
ravského kraje Ostrava k zahájení
pfiípravn˘ch prací na realizaci no-
vého areálu.

O bliÏ‰í informace jsme poÏádali
fieditele Policie âR v Pfierovû JUDr.
Jifiího Zlámala.

My‰lenka postavit novou budovu
není z posledního období, na návr-
hu se pracuje zhruba uÏ 11 let. Po-
licie sídlila pÛvodnû na sedmi rÛz-
n˘ch místech, v souãasné dobû její
zamûstnanci pracují v ‰esti budo-
vách. Z toho tfii budovy jsou v jejím
vlastnictví; jedná se o objekt budo-
vy Dopravního inspektorátu na Ko-
menského ulici, dále objekt Obvod-
ního oddûlení Na Smetanovû ulici
a tfietí budova se nachází na ulici
âapka Drahlovského. Tfii budovy
má policie âR v pronájmu; je to bu-
dova oddûlení Îelezniãní policie na-
cházející se v objektu âesk˘ch drah
na Husovû ulici, potom Obvodní
oddûlení v Pfiedmostí a objekt Na

hrázi, kde je dislokována ãást útva-
ru SluÏby kriminální policie a vy-
‰etfiování a je zde i oddûlení cizi-
necké policie.
Znaãn˘ poãet objektÛ policie s se-
bou nese nepfiehlednost, která ne-

prospívá kvalitû fiídící práce a není
pochopitelnû vítaná ani samotn˘-
mi obãany. Urãitû ale nebyl jedi-
n˘m dÛvodem k zahájení jednání
o moÏnostech v˘stavby nové cent-
rální budovy.

Máte pravdu. Rozhodujícím pod-
nûtem zaãít reálnû zvaÏovat stavbu
nové budovy byl nejen velk˘ poãet
vlastních objektÛ policie âR na te-
ritoriu mûsta, ale i jejich stav. Ha-
varijní stav nûkter˘ch objektÛ, ze-
jména budovy na Komenského
ulici, by si nutnû vyÏádal vynaloÏe-
ní obrovsk˘ch prostfiedkÛ na opra-
vy. Navíc se perspektivnû pfiedpo-
kládá velká úspora finanãních
prostfiedkÛ, které zatím vynakládá
policie za nájemné.

V neposlední fiadû impulsem pro
stavbu nové budovy byla snaha vy-
tvofiit dÛstojné podmínky nejen pro
samotné zamûstnance, ale pocho-
pitelnû i pro obãany, ktefií si musí
své záleÏitosti vyfiizovat v nevyho-
vujících a obtíÏnû nacházejících
prostorách. Navíc v souvislosti se
stavbou budovy se poãítá se zmû-

policie a je to vlastnû cílem tûchto
snah o v˘stavbu nového centra?

Do nové budovy se nepfiestûhují
v‰ichni zamûstnanci. PÛvodní pra-
covi‰tû neopustí zamûstnanci Ob-
vodního oddûlení Pfierov na Smeta-
novû ulici a z Oddûlení Îelezniãní
policie právû vzhledem k proble-
matice, kterou mají na starosti,
a vazbû na teritorium s tím spoje-
n˘m. Kapacita budovy je plánována
pfiibliÏnû na 250 míst. Nepoãítá se
v souãasné dobû v souvislosti s no-
vou budovou s nav˘‰ením poãtu
pracovníkÛ policie âR.
Obãany mûsta bude zajímat, kde li-
dovû fieãeno se na to vezme?

Celá stavba je financována v˘-
hradnû z rozpoãtu Ministerstva
vnitra v pfiedpokládaném objemu
250 milionÛ korun. Zatím bylo pro-
financováno zhruba kolem 3 mili-
onÛ korun.
V jakém stadiu jsou práce na reali-
zaci v˘stavby a kdy se dá pfiedpo-
kládat zahájení vlastních staveb-
ních prací?

Pfiíprava postupuje podle plánu,
kter˘ pochopitelnû poãítá i s urãi-
t˘m ãasov˘m skluzem. V souãasné
dobû se pracuje na pfiípravû pod-
kladov˘ch materiálÛ pro vydání sta-
vebního povolení. Lze pfiedpoklá-
dat, Ïe vlastní stavba by mohla b˘t
zahájena v prÛbûhu II. pololetí pfií‰-
tího roku.

Okresní fieditelství Policie âeské
republiky bude mít novou budovu

Nová v˘stavba Obvodního oddûlení a Okresního fieditelství
Policie âR je souãástí ‰ir‰ího zámûru Policie âeské repub-
liky, Správy Severomoravského kraje Ostrava na zlep‰ení
podmínek ãinnosti státní policie v mûstû Pfierovû.

Zastavovací a objemová studie komplexu Okresního fieditelství a obvodního oddûlení Policie âR v Pfierovû - perspektivní pohled

nou reÏimu vstupu a vjezdu do ob-
jektu v˘stavi‰tû a dojde k celkové-
mu zklidnûní provozu v lokalitû
Kopaniny. Dá se oãekávat i sníÏení
kriminality v této ãásti mûsta. Mû-
lo by nastat podstatné zlep‰ení Ïi-
votního prostfiedí - nav˘‰í se její
ozelenûní, zmen‰í se rozsah beto-
nové plochy souãasného autocvi-
ãi‰tû a parkovi‰tû.
Poãítá se s tím, Ïe nová budova
nahradí v‰echny stávající objekty

O vyjádfiení jsme poÏádali i mûstského architekta
Vladimíra Petro‰e:

„Zámûr, kterému pfiedcházela urbanisticko-architektonická a objemo-

vá studie z roku 2001, bude realizován na v˘chodním okraji sídli‰tû Ko-

paniny v návaznosti na areál v˘stavi‰tû. Pozemky, na kter˘ch by mûl b˘t

nov˘ areál umístûn, byly pro policii vybrány a schváleny rozhodnutím Za-

stupitelstva mûsta Pfierova, kdy byla v dubnu 2002 schválena zmûna územ-

ního plánu,“ uvedl Vladimír Petro‰.
„Cel˘ areál pfieváÏnû administrativních a v˘‰kovû rozdíln˘ch budov je

navrÏen s ohledem na specifické poÏadavky na ãinnost policie jako uza-

vfien˘ blok s vnitfiním atriem. Architektonické fie‰ení (viz snímek) vychá-

zí z jednoduch˘ch objemÛ vzájemnû provoznû a funkãnû propojen˘ch bu-

dov za pouÏití kvalitních materiálÛ - kámen, kov, beton, sklo. Souãástí

rozsáhlého areálu bude i 34 parkovacích míst pro zamûstnance a 171 par-

kovacích míst pro vefiejnost a obyvatele pfiilehlé obytné zóny. Parkovi‰tû

a vefiejné nezastavûné plochy budou vhodnû doplnûny stromy, nízkou ze-

lení a mûstsk˘m mobiliáfiem. Dopravnû bude cel˘ areál napojen na míst-

ní komunikaci malou okruÏní kfiiÏovatkou. Doplnûny budou rovnûÏ par-

kovací plochy v okolních ulicích, jako náhrada za úbytek parkovacích

ploch zpÛsoben˘ navrhovanou zmûnou organizace dopravy v lokalitû,“ se-
známil nás s architektonickou podobou stavby a úpravou a vyuÏitím jejího
nejbliÏ‰ího okolí Vladimír Petro‰. ZároveÀ jmenoval i generálního projek-
tanta dokumentace pro územní a stavební fiízení, kter˘m je TAPS STUDIO,
Ing. arch. Radomil Harazim, Brno a projekãní firma DIK spol.s r. o. se síd-
lem Jeseník. Urbanisticko-architektonickou a objemovou studii z roku 2001
vypracoval Ing. arch. Jaroslav ·tûpán z Alfaprojektu Olomouc, a.s.

stranu pfiipravila Eva ·afránková
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V ãervnu byly zahájeny práce na zpracování Programu re-
generace panelového sídli‰tû (PRPS) v Pfiedmostí, které
bylo vybráno jako první z pfierovsk˘ch sídli‰È do tohoto do-
taãního projektu ministerstva pro místní rozvoj. 

V uplynulém desetiletí se postupnû mûní uspofiádání
a vzhled jedné z hlavních tepen mûsta Pfierova, kterou tvofií
tfi. 17. listopadu, ulice Komenského a Kojetínská. BlíÏe jsme
se informovali na odboru rozvoje u Ing. Franti‰ka Zlámala.

SoubûÏnû s odborn˘m rozborem
území sídli‰tû a jeho nejbliÏ‰ího oko-
lí probûhly práce na pfiípravû, distri-
buci, sbûru a vyhodnocení dotazní-
kÛ ankety mezi obãany Ïijícími na
tomto sídli‰ti. O podrobnostech nás
informoval Ing. Franti‰ek Zlámal
z odboru rozvoje, kter˘ zdÛraznil, Ïe
‰iroce pojat˘, citliv˘ a komplexní
program regenerace sídli‰tû mÛÏe
pfiinést zásadní zlep‰ení podmínek
Ïivota na sídli‰ti Pfiedmostí.

„Anketní lístky byly poslední

ãervnov˘ den doruãeny do schránek

bytÛ v panelov˘ch domech a jen

nûkolika rodinn˘ch domÛ uvnitfi

sídli‰tû. Cílem bylo dát slovo sa-

motn˘m obyvatelÛm sídli‰tû, aby

mûli pfiíleÏitost rozhodovat o jeho

vzhledu, vybavenosti a funkãnosti.

Z 1800 anketních lístkÛ se nám ke

zpracování vrátilo a bylo vyhodno-

ceno 257 vyplnûn˘ch dotazníkÛ, coÏ

je v pomûru k poãtu bytÛ 18%

úãast. Zpracovatelé PRPS Pfiedmos-

tí vyuÏili vyhodnocen˘ch odpovûdí,

rekognoskace v terénu a odborného

rozboru území pfii vypracování ana-

lytické ãásti PRPS, která byla pfie-

dána odboru rozvoje v první polovi-

nû srpna,“ sdûlil Franti‰ek Zlámal. 
„Z demografické anal˘zy fie‰ené-

ho území vypl˘vá mimo jiné, Ïe

bydlení na sídli‰ti Pfiedmostí je v˘-

raznû ovlivnûno pfiedev‰ím délkou

„První, spí‰e kosmetickou zmû-

nou, bylo provizorní vyznaãení jed-

nosmûrn˘ch cyklostezek na chod-

nících, a to tam, kde to ‰ífika

stávajících chodníkÛ dovolovala.

âásteãn˘m pfiesunutím provozu

cyklistÛ z vozovky na takto vytvo-

fiené sdruÏené stezky s kombinova-

n˘m pû‰ím a cyklistick˘m provo-

zem, se uvolnil prostor pro úpravy

vozovky. Realizovaly se ochranné

ostrÛvky u pfiechodÛ pro chodce

a postupnû byly pfiebudovány tfii

prÛseãné kfiiÏovatky na okruÏní. Na

ulicích Komenského a Kojetínská

byly vybudovány cyklostezky odpo-

vídající normám a technick˘m pod-

mínkám,“ popsal zásadní úpravy
tûchto ulic Franti‰ek Zlámal.

„V minul˘ch desetiletích byla ve

mûstû upfiednostÀována automobi-

lová doprava a tfi. 17. listopadu by-

la proto realizována ’velkoryse‘ ja-

ko ‰iroká ãtyfiproudová komunikace

s velk˘m bariérov˘m úãinkem, kte-

r˘ s sebou nese zhor‰ené podmínky

pohybu pû‰ích a zvy‰uje jejich rizi-

ka pfii pfiecházení. Za prioritu mo-

derní evropské dopravní politiky jiÏ

není povaÏována rychlá a nepfieru-

‰ená jízda motorov˘ch vozidel, ale

snaha o trvale udrÏitelnou mobilitu

na základû hledání rovnováhy

a harmonizace podmínek jednotli-

v˘ch druhÛ dopravy, to znamená

pû‰í, cyklistické, vefiejné, individu-

ální a automobilové,“ vysvûtlil Fran-
ti‰ek Zlámal.

„Z podnûtu odboru rozvoje Mûst-

ského úfiadu v Pfierovû byla vypra-

cována technická pomoc na sta-

vební úpravy ulic Trávník a tfiídy

17. listopadu, která fie‰í zastaralé

‰ífikové uspofiádání a pfieÏité para-

metry této ãásti silnice I. tfiídy pod-

le nov˘ch zásad pro prÛtahy silnic

obcemi. Upraveno bude i uspofiádá-

ní parteru, parkování a propojení

obou ulic pfies parkovi‰tû u budovy

Chemoprojektu. Dokumentace je

vypracována ve tfiech variantách.

·ífiková úprava tfi. 17. listopadu

pfiedstavuje zmûnu ãtyfipruhové ko-

munikace na komunikaci dvoupru-

hovou s oddûlením protismûrn˘ch

dopravních proudÛ, vytvofiením po-

stranních parkovacích a zastavova-

cích pruhÛ a návrh na pfiebudování

v úvodu zmínûn˘ch provizorních

cyklistick˘ch stezek. Komunikaãní

propojení ulic Trávník a tfi. 17. li-

stopadu je fie‰eno prodlouÏením

stávající obsluÏné komunikace pfied

objektem Chemoprojektu. Stavební

úpravy v ulici Trávník fie‰í vybudo-

vání nov˘ch parkovi‰È a zpevnû-

n˘ch ploch pro kontejnery,“ vyjme-
noval pfiipravované úpravy Franti‰ek
Zlámal.

·af

své existence, coÏ je zhruba 20 let.

Charakteristická je vysoká zalidnû-

nost bytÛ a mal˘ podíl jednoãlen-

n˘ch domácností. Zejména podíl

obyvatel v poproduktivním vûku je

zde velmi nízk˘, a to i ve srovnání

s jin˘mi, stejnû star˘mi sídli‰ti.

V budoucnu se dá pfiedpokládat

rychlej‰í pokles poãtu obyvatel.

V souãasnosti se sídli‰tû nachází

z demografického hlediska stále je‰-

tû v pomûrnû pfiíznivé etapû „stabi-

lizace“. V˘hledovû, zhruba do 15 let,

se nav˘‰í poãty obyvatel v dÛcho-

dovém vûku a s tím bude spojen

rÛst poptávky zejména po sociálnû

zdravotních sluÏbách. Zásadní

ochranou pfied migrací obyvatel ze

sídli‰tû Pfiedmostí je zv˘‰ení atrak-

tivity bydlení,“ vyhodnotil z hledis-
ka demografického perspektivy síd-
li‰tû Franti‰ek Zlámal.

„Nejv˘znamnûj‰ím problémem fie-

‰eného území, jak ukázal rozbor od-

povûdí v dotaznících, je parkování,

podobnû jako tomu b˘vá pravidlem

v sídli‰tích, kde je stupeÀ automobi-

lizace vysok˘. V˘raznû vníman˘m

problém se jeví chov psÛ a s ním spo-

jené potíÏe. Dal‰í negativa se odvíje-

jí pfiedev‰ím od problémÛ stávající-

ho fie‰ení dopravy. ObyvatelÛm dále

vadí pfiedev‰ím hluk z blízké Ïelez-

nice, kter˘ se nav˘‰il v souvislosti se

zhu‰tûním prÛjezdu vlakov˘ch sou-

prav a pfiedev‰ím v˘stavbou korido-

ru, kter˘ umoÏÀuje vy‰‰í rychlost

projíÏdûjících vlakÛ, zvlá‰tû tûch,

které míjejí Pfierov a mífií dále na

Olomouc. Obyvatelé sídli‰tû kritizu-

jí ‰patné fie‰ení podjezdu a v˘jezdu

ze sídli‰tû i cyklostezek. V neposled-

ní fiadû postrádají moÏnosti k rekre-

aãnímu sportování. StûÏují si i na

nedostateãnou vybavenost obchody

a sluÏbami. Obecnû sídli‰tû Pfied-

mostí trpí neduhy, které se více mé-

nû neli‰í od záporÛ Ïivota lidí na síd-

li‰tích podobného rozsahu a stáfií.

Problémy v oblasti dopravy jsou lo-

gicky nejv˘raznûj‰í v jiÏní ãásti, pfii-

léhající k Ïelezniãní trati a hlavním

komunikacím. Naopak problémy

s parkováním jsou nejvût‰í v lokali-

tû Pod Skalkou. Jednoznaãnû je moÏ-

no vymezit nejproblémovûj‰í území

v okolí ulice Pod Skalkou. Zde nega-

tivní ohlas ze strany obyvatel vyvo-

lává i provoz restauraãních zafiízení,

pfiedev‰ím tak zvaného Non-stopu.

ZávaÏn˘m problémem je i uÏ léta

nefie‰ená sportovnû rekreaãní vy-

bavenost sídli‰tû. Chybí komplexní

doplnûní zelenû, nefie‰ená je pro-

blematika zprovoznûní bazénu,“ vy-
jmenoval zásadní problémy, které
znepfiíjemÀují Ïivot obyvatelÛm síd-
li‰tû v Pfiedmostí Franti‰ek Zlámal
a dodal, Ïe naopak nejpfiíjemnûj‰í
ãást sídli‰tû pfiedstavuje dle ohlasÛ
obãanÛ sídli‰tû lokalita Skalka, okolí
hfibitova a ‰ir‰í okolí sídli‰tû, jako na-
pfiíklad ulice Popovická a âekyÀsk˘
kopec.

Zpracovatel dotazníkového ‰etfie-
ní vyuÏil i zku‰eností získan˘ch pfie-
dev‰ím v podobn˘ch sídli‰Èních lo-
kalitách v Ostravû, Bohumínû a Haví-
fiovû. Po uzávûrce tohoto ãísla se
uskuteãní je‰tû beseda v‰ech zainte-
resovan˘ch s obãany, o které vás bu-
deme informovat v pfií‰tím vydání.

·af

Stavební úpravy ovlivní vzhled i funkãnost
ulic Trávník a tfiídy 17. listopadu

Odbor rozvoje MûÚ Pfierov zve
v‰echny obãany na vefiejné pro-
jednání dokumentace stavební
úpravy ulic Trávník a tfi. 17. listo-
padu, které se uskuteãní 10. záfií
2003 v 18 hodin ve ‰kolní jídelnû
Základní ‰koly Trávník 27.

Regenerace sídli‰tû v Pfiedmostí

foto Franti‰ek Zlámal
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Nejstar‰í z rodu Václav Kozánek
(* 11. 8. 1821 Pfierov, † 11. 2. 1876
Pfierov) byl spoluzakladatelem pfie-
rovského pûveckého spolku Pfierub,
v letech 1869-1870 byl jeho pfied-
seda. Z jeho tfiinácti dûtí byl pro
hudbu nejv˘znamnûj‰í Bedfiich Ko-
zánek (* 17. 7. 1864 Pfierov, † 12. 2.
1913 Olomouc, pohfiben v Pfierovû),
znám˘ hudební skladatel a peda-
gog, kter˘ pÛsobil v Pfierovû od ro-
ku 1884 aÏ do své smrti jako varha-
ník a znaãnû se zaslouÏil o po-
zvednutí kulturní úrovnû regionu.
V roce 1886 zfiídil v Pfierovû zná-

mou hudební ‰kolu a tato Základní
umûlecká ‰kola, která trvá dodnes,
nese od roku 1995 jméno tohoto
pedagoga a skladatele. Kozánek je
autorem díla „Praktická ‰kola hry
houslové“ (1908). PÛsobil téÏ jako
sbormistr dûlnického pûveckého
spolku Svornost, na zdej‰ím gym-
náziu vyuãoval zpûvu, byl autorem
ãetn˘ch klavírních skladeb, psal po-
chody i sborové skladby. Vedle syna
Ladislava (* 24. 6. 1903 Pfierov,
† 22. 10. 1965 Praha), inÏen˘ra,
kter˘ se téÏ vûnoval hudbû, zvlá‰tû
hfie na klavír a varhany, se i hudbou

zab˘val i jeho dal‰í syn Václav Josef
Kozánek (* 3. 9. 1893 Pfierov,
† 23. 10. 1964 Pfierov), jehoÏ 110.
v˘roãí narození si v tûchto dnech
pfiipomínáme. Malého Václava vedl
otec k hudbû od ‰esti let vûku
a chlapec záhy hrál na housle, vio-
lu, cello a klavír, od deseti let téÏ
na varhany, a proto ãasto vypomá-
hal otci v kostele. Václav pozdûji se-
stavil studentsk˘ orchestr. Po ot-
covû smrti mûl nastoupit na jeho
místo varhaníka, k ãemuÏ ale ne-
do‰lo. V Pfierovû dokonãil Václav
gymnázium a pozdûji pracoval ja-
ko úfiedník âSD. Nadále se vûnoval
hudbû, hrál v rÛzn˘ch orchestrech,
a spolu se svou manÏelkou Vlastou,
dobrou zpûvaãkou, ãasto vystupo-
vali vefiejnû v rÛzn˘ch kulturních
pofiadech.

I bratranec Václava Kozánka, Ka-
rel Kozánek (†1. 9. 1903 Pfierov),
JUDr., jehoÏ 100. v˘roãí narození si
pfiipomínáme, se vûnoval hudbû. Na
housle a klavír se uãil u svého str˘-
ce Bedfiicha Kozánka. Studoval na
pfierovském gymnáziu a zaloÏil zde
a fiídil pûveck˘ krouÏek a student-
sk˘ orchestr, kde hrál na rÛzné ná-
stroje, pozdûji téÏ dirigoval. Pfiíle-
Ïitostnû vystupoval jako pianista.
Po sloÏení zkou‰ky dospûlosti v ro-
ce 1922, pokraãoval ve studiích
práv na praÏské KU, kde získal v ro-
ce 1926 titul doktora práv. Urãitou
dobu byl advokátem v rodi‰ti, od
roku 1951 byl právním referentem
ostravsk˘ch dolÛ.

Vûra Fi‰mistrová

Dva hudebníci z rodu KozánkÛOSOBNOST MùSTA

V tomto mûsíci si pfiipomínáme v˘roãí narození dvou ãle-
nÛ z rozvûtveného rodu KozánkÛ, kter˘ se fiadil mezi pfied-
ní pfiedstavitele pfierovského hudebního Ïivota. Jedná se
o Václava Josefa Kozánka a jeho bratrance Karla Kozánka.

Záfiijové kalendárium
připravuje Věra Fišmistrová, SOkA Přerov

1. 9. 1903 - před 100 lety se narodil v Přerově
Karel Kozánek ml., JUDr., právník a hu-
debník, který na přerovském gymnáziu zalo-
žil a řídil pěvecký kroužek a studentský or-
chestr. Jako pianista vystupoval na koncertech.
Působil v Přerově a Ostravě.

3. 9. 1798 - před 205 lety se narodil v Přerově
č. 189 František Struschka, historik, autor
německy psaných Dějin města Přerova, vla-
stenec. Zemřel 7. 8. 1873 v Bratislavě.

3. 9. 1893 - před 110 lety se narodil v Přerově
Václav Josef Kozánek, úředník ČSD a hu-
debník, který hrál v různých orchestrech na vi-
olu, klavír a cello. Často vystupoval veřejně se
svou ženou Vlastou, zpěvačkou, v různých po-
řadech. Od věku deseti let vypomáhal otci
Bedřichovi v kostele hře na varhany. Zemřel
23. 10. 1964 v Přerově.

4. 9. 1898 - před 105 lety se narodil v Kvasi-
cích Marcel Krasický, akademický malíř,
grafik, ilustrátor, figuralista a krajinář, který
dlouhou dobu žil a pracoval v Přerově, kde
13. 11. 1968 zemřel.

9. 9. 1908 - před 95 lety se narodil ve Vídni
František Kucián, malíř. Vyučil se u firmy Fr.
Sklenář, malířství se věnoval intenzivně od ro-
ku 1945, byl vedoucím malírny, mj. autor plas-
tiky v sále přerovského pivovaru. Zemřel 25. 4.
1990 v Přerově.

10. 9. 1943 - před 60 lety se narodil v Přerově
Jaroslav Wykrent, písničkář, hudební skla-
datel, textař, básník, scénárista, rozhlasový
moderátor, zpěvák-interpret hitů Agnes, Slu-
nečnice, Růžová pentle, a řady dalších. Napsal
řadu písní pro zpěvačku Marii Rottrovou, je
autorem textu k úvodní písni televizního seriá-
lu „Přátelé zeleného údolí,“ své verše z let 1985-

1995 shrnul ve sbírce „Třikrát jenom tak...“
(1998), v roce 1999 vydal sbírku veršíků „Sluš-
ně i hanbatě, ale hlavně převážně nevážně“.

14. 9. 1903 - před 100 lety se narodil v Přero-
vě Karel Štěpaník, prof., PhDr., DrSc., li-
terární historik, překladatel, univerzitní pro-
fesor a vedoucí katedry anglistiky na FF MU
Brno. Napsal Básnické dílo Johna Keatse, rok

1958, studie a úvody k edicím, podílel se na
překladu Anikstových Dějin anglické literatu-
ry z ruského originálu, psal statě o anglicko-
českých literárních vztazích a vlivech (o Jung-
manově překladu Miltonova Ztraceného ráje)
a překládal některá beletristická díla z anglic-
ké literatury. Zemřel 7. 8. 1970 v Brně.
23. 9. 1928 - před 75 lety se narodil v Přerově
Zdarek Pop, umělecký knihař, principál Kaš-
párkovy říše, scénograf, výtvarník (vystavoval
loutky v Chrudimi). Působí od roku 1952
v Olomouci.
25. 9. 1903 - před 100 lety se narodila v Pře-
rově Vlasta Petrovičová-Bičurinová, roz.
Horáková, provdaná Neffová, herečka, autor-
ka divadelních her (veselohra Střídavě oblač-
no, komedie Růžové dopisy). Proti rodinným
tradicím hrála nejdříve v kočovném divadle,
pak se těžce probíje-
la k Osvobozenému
divadlu, hrála i ve
filmu. Spolu s man-
želem Vladimírem
Neffem překládala
ruské povídky a men-
ší romány, pomáhala
mu ve spisovatelské
tvorbě. Zemřela v ro-
ce 1980 v Praze.

do 24. 10. • Toni Benetton: Plastiky a kresby 
7. 9. - 14. 9. • Dny evropského dûdictví

sníÏené vstupné 15, 10 a 5 Kã
1. 10. • Mezinárodní den seniorÛ

pro náv‰tûvníky nad
60 let vstup zdarma

otevfieno: úter˘-nedûle 9-17 hodin

O prsten ãerné vdovy

Program: dobov˘ gotick˘ rytífisk˘ turnaj v seku na ostfií meãe • v˘stava zbraní, zbrojí
a obléhací techniky z období 13. - 16. století • dob˘vání hradu a bitva v pfiíkopu • kapela
Rabu‰a, fiezbáfika, hrnãífi, raÏba mincí • stfielnice z lukÛ a ku‰í, vrhaãi noÏÛ a plivaãi ohnû
• v sobotu domácí vepfiové hody • za nepfiíznivého poãasí program pod stfiechou paláce

bliÏ‰í informace na www.sovinec.cz

HRAD HELF·T¯N HRAD SOVINEC TIPY NA V¯LETTIPY NA V¯LET

❧ 13. a 14. 9. • 9-18 hodin
Gotick˘ mumraj na stfiedovûkém hradû po úmrtí pana Oldfiicha

HRAD SOVINECHRAD HELF·T¯N
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hudba prezentovaná v Mûstském do-
mû zpûvaãkou Marií Rottrovou, Ri-
chardem Müllerem, Jarkem Nohavi-
cou, bratry Nedvûdov˘mi, Spirituál
kvintetem a orchestrem Václava Hyb-
‰e. Pochopitelnû stranou zájmu ne-
stojí ani zábavné pofiady. Pfiíznivé
pfiijetí mûlo vystoupení ·imka a Bu-
bílkové, Hrona, Náhlovského i sku-
piny Travesti. V oblasti váÏné hudby
velk˘m úspûchem byly koncerty
houslistÛ Václava Hudeãka, Pavla
·porcla a Jaroslava Svûceného. V ob-
lasti divadelní tvorby nezklamala
pfiedstavení CimrmanÛ, âechova
Prozatímnû osvobozeného divadla.
Divácky zaujali i herci divadelní spo-
leãnosti Háta, podobnû i dal‰í diva-
delní soubory pfiedev‰ím se znám˘-
mi praÏsk˘mi osobnostmi. V˘ãet
není jistû úpln˘, ale dává urãit˘ ob-
rázek o vlastní programové skladbû
pofiadÛ, které pfierovská kulturní ve-
fiejnost preferuje.
Jak pamatujete pfii pfiípravû progra-
mové nabídky na dûtské diváky?

RovnûÏ pohádkové a zábavné po-
fiady pro nejmen‰í náv‰tûvníky
Mûstského domu získaly v posled-
ních letech svÛj okruh zájemcÛ jak
ze strany vedení M· a I. stupnû Z·,
tak i samotn˘ch rodiãÛ dûtí. Nejvût-
‰í zájem je o v˘pravné pohádky, se
kter˘mi se poãítá i do budoucna,
a o pofiady rázu zábavnû v˘chovné-
ho, které nejúspû‰nûji pfiedstavují
napfiíklad koncerty Pavla Nováka
a vystoupení Milo‰e Nesvadby. Zde
zÛstává otázkou pfiedev‰ím cena na-
bízen˘ch pofiadÛ, mající následnû
vliv na cenu vlastního vstupného.
Stávající zku‰enosti ukázaly, Ïe ce-
na v relaci 30 korun je velmi vstfiíc-
ná a ãtyfii pofiady po dvou pfiedstave-
ních v prÛbûhu pololetí optimální.
Neopomíjíte ani skupinu pfiece je-
nom sv˘m zpÛsobem divácky nej-
nároãnûj‰í, to znamená Ïáky vy‰-

Malé zamy‰lení nad uplynulou sezonou v Mûstském domû
Konãí divadelní prázdniny a zahájení nové sezony nás in-

spirovalo k tomu, abychom se obrátili s nûkolika otázkami
na Jana Vrbu, v jehoÏ ’reÏii‘ jako manaÏera kultury Mûst-
ského domu je pfiíprava programové nabídky.

Koncem tohoto roku bude ta ãást lidstva, kte-
rá si fiíká ’civilizovan˘ svût‘, oslavovat 100. v˘ro-
ãí události uvádûné v encyklopediích jako „první
fiízen˘ motorov˘ let ãlovûka“. TotiÏ v roce 1903
si postavili bratfii Wilbur a Orville Wrightovi ve
své dílnû na opravu velocipedÛ ve mûstû Dayton
(stát Ohio, USA) podivn˘ létav˘ aparát (pilot
v nûm leÏel na bfii‰e vlevo od osy letounu, motor
byl na spodním kfiídle vpravo) a s ním provedli
17. prosince 1903 na píseãné mofiské pláÏi v Se-
verní Karolínû ãtyfii vzlety. TraÈ nejdel‰ího letu
mûfiila 260 metrÛ! To byly ony ’první fiízené mo-
torové lety ãlovûka‘!

Právû tak by si letos mohli obãané Pfierova pfii-
pomenout 70. v˘roãí události, která by mûla b˘t
uvádûna v dûjinách mûsta jako ’první let prvního
v Pfierovû vyrobeného letounu‘. V roce 1933 si po-
stavili dva ‰ikovní chlapci, bratfii Josef a Jaroslav

(zvan˘ Láìa) Dvofiáãkovi (v té dobû 19 a 18
let) v truhláfiské dílnû svého otce na Palacké-
ho ulici elegantní kluzák s odnímatelnou ka-
binkou pro pilota. Pracovali podle v˘kresové
dokumentace pfierovského rodáka, leteckého
konstruktéra a plachtafiského instruktora Ja-
na Hrbka, kter˘ také kluzák 25. záfií na „cvi-
ãáku“ nad Újezdcem úspû‰nû zalétnul.

Na leteckém dni 15. fiíjna byl kluzák pfied-
staven vefiejnosti a paní Vilmou Ja‰kovou,
sestrou plukovníka letectva Karla Janou‰ka,
pokfitûn jménem „Pfierov“. SlouÏil pfierov-
sk˘m plachtafiÛm nûkolik let, po havárii v listo-
padu 1934 byl opraven a létal je‰tû na plachtafiské
soutûÏi v srpnu 1935. Odhaduje se, Ïe se na nûm
uãila létat asi stovka plachtafiÛ.

Bûhem dal‰ích ãtyfi let byly pro pfierovskou sku-
piny Masarykovy letecké ligy vyrobeny tfii kluzáky

typu „Pfierov“, dal‰í byly postupnû dodávány plach-
tafiÛm v KromûfiíÏi, Bystfiici p. H., Lipníku i jinam.
Odhaduje se, Ïe v dílnû pana Dvofiáãka bylo do
konce roku 1938 vyrobeno kolem 12 kluzákÛ.

Josef Voltr

Dvû letecká v˘roãí - svûtové i místní

Na snímku z archívu J. Voltra je kluzák Pfierov 1 na startu.

Ivan Vyskoãil a Svûtlana Nálepková v komedii Koãár nejsvûtûj‰í svátosti (MD, 17. 3. 2003)

TakÏe nejprve - jak hodnotíte uply-
nulou sezonu?

Tato kulturní sezona, mimocho-
dem jiÏ ãtvrtá za mého pÛsobení
v oblasti kultury v Mûstském domû,
potvrdila postupnou stabilitu, jak co
se t˘ká ãetnosti kulturních pofiadÛ,
tak i míry náv‰tûvnosti. Je potû‰itel-
né, Ïe pfierovská vefiejnost si postup-
nû nachází cestu právû za kulturou
do Mûstského domu, nejv˘znamnûj-
‰ího centra kulturního a spoleãen-
ského Ïivota ve mûstû. Argumentem
tohoto tvrzení je právû uplynulá se-
zóna 2002/2003. Celkem se usku-
teãnilo 58 kulturních akcí, vãetnû
repríz, z toho bylo 23 pro dûti a mlá-
deÏ. Na tato pfiedstavení se prodalo
21.243 vstupenek (samotné dûti
a mládeÏ 6237) pfii kapacitû velkého
sálu 362 sedících a maximálnû 100
stojících na balkonû. I plesová sezo-
na byla zdafiilá, 20 uskuteãnûn˘ch
spoleãensk˘ch akcí je toho dokla-

dem; podobnû kaÏdoroãnû pofiádané
taneãní kurzy ve spolupráci s Ta-
neãním sdruÏením Pfierov, ve kte-
r˘ch prÛmûrnû 300 absolventÛ do-
stává pfiíleÏitost rozvíjet své taneãní
schopnosti. Z tohoto letmého v˘ãtu
jen nejv˘znamnûj‰ích akcí, které
spoleãnost Mûstsk˘ dÛm s.r.o. v ob-
lasti kultury zabezpeãovala, je více
neÏ zfiejmé, Ïe uplynulá kulturní se-
zona byla úspû‰ná.
Které pofiady pfierovskou vefiejnost
pfiitahují?

Jak jsem jiÏ konstatoval v minu-
l˘ch letech, stále se osvûdãuje v pro-
gramové nabídce urãitá rÛznorodost
ÏánrÛ, která zaujme ‰ir‰í okruh ve-
fiejnosti. RovnûÏ sázka na opakující
se obmûnûné repertoáry ãi pofiady
jiÏ znám˘ch umûlcÛ a osobností má
u pfierovské vefiejnosti úspûch. Do-
kladuje to napfiíklad dechová hudba
zastoupená StfiíbrÀankou, JoÏkou
âern˘m, oblibû se tû‰í populární

‰ích roãníkÛ základních ‰kol a stu-
denty?

MládeÏi nabízíme pofiady spí‰e v˘-
chovného charakteru, napfiíklad jsou
to pravidelnû pfiipravované pofiady
o drogách, sexualitû a AIDS a krimi-
nalitû. Na podzim v fiíjnu pfiipravuje-
me komunikativní pofiad pod názvem
Negativní vliv drog na Ïivotní styl
a zdraví mládeÏe. Poãítáme i s pofia-
dy, které jsou motivované uãebními
osnovami, napfiíklad Máj K. H. Má-
chy, vystoupení âeského tria a v na-
bídce je pfiipraven pro mládeÏ vzdû-
lávací pofiad Dobr˘ veãer Quintet
Praha. Obecnû lze fiíci, Ïe spolupráce
s vedením vût‰iny tûchto ‰kolsk˘ch
zafiízení je velmi dobrá a na‰í snahou
i do budoucna bude realizovat tako-
vé pofiady, které budou nejen aktuál-
ní, ale také profesionálnû odvedené.
A závûrem uÏ jen struãnû - co bys-
te chtûl vzkázat náv‰tûvníkÛm
Mûstského domu?

Vûfiím, Ïe programová nabídka je
vyváÏená a kaÏd˘ potenciální zájem-
ce mûl po jejím zvefiejnûní moÏnost
v˘bûru. Zámûrnû fiíkám, Ïe mûl, ne-
boÈ nûkteré pofiady jsou jiÏ nyní pfies
pfiedprodej zaplnûny. Pfiípadné volné
vstupenky na sezení budou do pro-
deje uvolnûny 14 dní pfied termínem
pofiadu, kdy pÛvodní rezervace tím-
to dnem pozb˘vá platnost. Toto je je-
diná zmûna v zásadách pfiedprodeje,
zakoupení rezervované vstupenky
15 dní pfied akcí, doposud bylo jen
10 dní. Prosím, aby i toto opatfiení
vzala vefiejnost na vûdomí. Jsme si
vûdomi, Ïe stávající zásady pro pfied-
prodej nejsou ideálním fie‰ením,
prozatím v‰ak plní svÛj úãel. Závû-
rem bych si pfiál pfiedev‰ím spokoje-
nost vefiejnosti s nabídkou pofiadÛ
a také s jejím obsahem, dal‰í pfiízní
a podporou, která se následnû pro-
mítá do zájmu o kulturní dûní.

Eva ·afránková
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Leto‰ní práce navazují na ãást
opravenou v loÀském roce a pro-
stavûna bude ãástka ve v˘‰i 1,175
milionu korun, pfiiãemÏ dotace
z Krajského úfiadu Olomouckého
kraje ãiní pÛl milionu. O jakousi
rekapitulaci spojenou i s pohledem
do minulosti jsme poÏádali Miro-
slavu ·vástovou z odboru rozvoje,
která má na starosti památky na
území Pfierova i jeho pfiímûstsk˘ch
ãástí.

„Vznik mûstsk˘ch hradeb v Pfie-

rovû je datován druhou polovinou

15. století, kdy Vilém z Pern‰tejna

zaãíná budovat nov˘ obrann˘

systém z lomového travertinového

kamene. Pro svÛj v˘znam a jedi-

neãnou zachovalost byly hradby

s deseti ba‰tami a fortnou prohlá-

‰eny kulturní památkou, zapsanou

v Ústfiedním seznamu nemovit˘ch

kulturních památek âR.

V˘stavba na pozemcích sousedí-

cích s historick˘m jádrem mûsta

spolu s rostoucím komunikaãním

ruchem zpÛsobily pohyb v podloÏí

tak zvaného Horního mûsta, coÏ

pfiineslo hradbám viditelnou de-

strukci, která byla potvrzena i ge-

ologick˘m prÛzkumem provede-

n˘m v roce 1993. Pro zaji‰tûní

stability Horního námûstí vyvstala

pfied mûstem nutnost zahájit prá-

ce na celkové opravû hradebního

systému, zejména na jeho static-

kém zaji‰tûní, neboÈ hradby v sou-

ãasné dobû plní pfiedev‰ím funkci

opûrné zdi Horního námûstí,“ ob-
jasnila Miroslava ·vástová nutnost

Dny evropského dûdictví 2003

zahájení rozsáhl˘ch oprav mûst-
sk˘ch hradeb.

„Oprava hradeb v Pfierovû se sta-

la souãástí akcí zahrnut˘ch do Pro-

gramu regenerace mûstské památ-

kové zóny Pfierov, kter˘ byl schválen

mûstsk˘m zastupitelstvem uÏ v roce

1993. Tato skuteãnost umoÏnila mû-

stu Pfierovu pravidelnû Ïádat Minis-

terstvo kultury âR o pfiidûlení stát-

ní finanãní podpory na opravu

mûstsk˘ch hradeb z Programu re-

generace mûstsk˘ch památkov˘ch

rezervací a mûstsk˘ch památkov˘ch

zón âR. Od roku 1994, kdy byly prá-

ce na opravû hradeb zahájeny, byly

mûstu Pfierov poskytnuty na opravu

hradeb státní finanãní prostfiedky ve

v˘‰i 4,359.000 korun. Z rozpoãtu

mûsta pak byla vynaloÏena ãástka

ve v˘‰i zhruba 7,5 milionu korun,“

vyãíslila proinvestované ãástky Mi-
roslava ·vástová.

„Podstatou opravy hradeb je jiÏ

zmiÀované nezbytné statické za-

ji‰tûní, dále oãi‰tûní hradeb od ná-

letové zelenû, která zdi naru‰uje,

oãi‰tûní tlakovou vodou, doplnûní

ãi v˘mûna zvûtralého travertinové-

ho kamene, pfiespárování a úprava

koruny betonovou mazaninou,“ vy-
jmenovala práce provádûné v rám-
ci obnovy hradeb Miroslava ·vásto-
vá a podotkla, Ïe neb˘t existence
travertinového lomu na katastru
obce Kokory, kde právû v roce 1994
byla obnovena tûÏba, hradby v Pfie-
rovû by mûly trochu jin˘, kaÏdo-
pádnû smutnûj‰í osud. 

·af

V souãasné dobû se dokonãuje oprava hradby od proluky na
Wilsonovû ulici smûrem k námûstí T. G. Masaryka. V prÛbûhu
osmi let byla opravena zhruba polovina hradebního systému.

Opravy hradeb jsou
z vût‰í ãásti dokonãeny

Pfierov‰tí radní koupili zvon
Na nov˘ zvon v hodnotû v hodnotû zhruba 60 tisíc korun se sloÏili pfie-

rov‰tí radní. Pochází z proslulé zvonafiské dílny Marie Tomá‰kové-Dytry-
chové v Brodku u Pfierova. Jeho hlas usly‰í obãané Pfierova pfii v‰ech v˘-
znamnûj‰ích pfiíleÏitostech a oslavách v centru mûsta.

OHLÉDNUTÍ

Dny evropského dûdictví - EUROPEAN HERITAGE DAYS (EHD)
jiÏ po tfiinácté otvírají, obvykle druh˘ záfiijov˘ víkend, v sedma-
ãtyfiiceti evropsk˘ch zemích brány památek nej‰ir‰í vefiejnosti.

Evropské zahájení EHD se uskuteãní 6. záfií v irsk˘ch mûstech Glenda-
lough a Doublin, národní zahájení EHD pak ve dnech 5. a 6. záfií v Prachati-
cích, které byly na hostitele jmenovány jiÏ po druhé, kdyÏ v roce 2002 se úko-
lu nemohly zhostit z dÛvodu niãivé povodnû. Samotné zpfiístupnûní památek
probûhne ve dnech 13. a 14. záfií. V tûchto dnech (zejména v sobotu) by mû-
ly b˘t vefiejnosti zdarma zpfiístupnûny v pfiihlá‰en˘ch mûstech âR památky,
jejichÏ pfiehled lze získat na internetov˘ch stránkách na adrese www.ehd.cz.

V Pfierovû budou na základû nûkolikalet˘ch zku‰eností
zpfiístupnûny tyto památky:
evangelick˘ kostel, ul. J. â. Drahlovského 1 13. 9. 9 - 15 hod.
b˘valá Ïidovská synagoga, ul. Wilsonova 16 13. 9. 9 - 17 hod.
(dnes chrám sv. Cyrila a Metodûje) 14. 9. 10 - 12 hod.
zámek, Horní nám. 1 13. a 14. 9. 9 - 17 hod.
mû‰Èansk˘ dÛm „Korvínsk˘“, Horní nám. 31 13. 9. 9 - 12 hod.
farní kostel sv. Vavfiince, Kratochvílova ul. 13. a 14. 9. 13 - 16 hod. 
kaple sv. Jifií, Horní nám. 13. a 14. 9. 9 - 16 hod.
kostel sv. Michaela, ·ífiava 13. 9. 9 - 15 hod.
Ïidovsk˘ hfibitov, ulice Lanãíkov˘ch 14. 9. 9 - 15 hod.
Mûstsk˘ dÛm, Kratochvílova 1 13. a 14. 9. 9 - 15 hod.

V rámci EHD probûhnou i doprovodné akce (bliÏ‰í informace o tûchto
akcích budou pofiadateli zvefiejnûny samostatnû v regionálním tisku). Upo-
zorÀujeme na moÏnost men‰ích zmûn v ãasech zpfiístupnûní památek.

Chrám sv. Cyrila a Metodûje foto Jan âep

foto Jan âep

foto Jan âep
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Nabídka strávit pomûrnû dlouhou dobu v tak pro
Stfiedoevropana atraktivním prostfiedí musela b˘t
velmi lákavá. MÛÏete nám povûdût nûco blíÏe
o tom, jak se vám naskytla tato pfiíleÏitost?

JiÏ od roku 1996 na bfiehu mofiské laguny u mûs-
ta Madang na Papui-Nové Guineji funguje terénní
stanice zab˘vající se v˘zkumem ekologie hmyzu Ïi-
jícího v místních pralesích. Jedná se o projekt t˘-
mu vûdcÛ z celého svûta, kter˘ vede doc. Vojtûch
Novotn˘ z Entomologického ústavu AV a Biologic-
ké fakulty v âesk˘ch Budûjovicích. Jako student
zdej‰í fakulty jsem mûl moÏnost se na této práci po-
dílet, neboÈ pro zdárn˘ bûh v˘zkumu je tfieba, aby
jej nûkdo prÛbûÏnû na Nové Guineji organizoval.
Osvûdãilo se vyuÏívat k této práci studenty, ktefií tak
mají jedineãnou pfiíleÏitost dÛvûrnû se seznámit
s tropick˘m ekosystémem a získat i zajímavá data
pro vlastní v˘zkum. Na na‰í fakultû jsme tak jiÏ tfii,
ktefií na ostrovû strávili alespoÀ rok. Jinak je ale ná‰
t˘m tvofien skupinou vûdcÛ a studentÛ z âR, USA,
Panamy, Velké Británie a Nové Guineje. Hlavní opo-
rou t˘mu je desítka novoguinejsk˘ch asistentÛ - pa-
rataxonomÛ, celkem ale zamûstnáváme okolo tfii-
ceti místních lidí, ktefií nám pomáhají se sbûrem
hmyzu a jeho dokumentací.
Tato lokalita je z vûdeckého pohledu urãitû velice
pfiitaÏlivá. Na co se ve svém v˘zkumu pfiedev‰ím
zamûfiujete a jak˘ch nejzajímavûj‰ích a nejpfiekva-
pivûj‰ích v˘sledkÛ jste se dobrali?

Naprostá vût‰ina organizmÛ, které se na zemi vy-
skytují, Ïije v tropech a my o nich v souãasné dobû
stále témûfi nic nevíme - vlastnû ani to, kolik jich
tam je. Ovûfien˘ je pouze fakt, Ïe vût‰inu tvofií
hmyz. Z tohoto pohledu je studium tropické fauny
a flóry pro biologii zásadní. Nová Guinea je oblastí
s témûfi nejzachovalej‰ími de‰tn˘mi lesy, které skr˘-
vají neuvûfiitelné pfiírodní bohatství. Pfiedstavte si,
Ïe na plo‰e jen desetkrát vût‰í neÏ âR Ïije pfiibliÏ-
nû 5 % z celosvûtového poãtu druhÛ rostlin a Ïivo-
ãichÛ. Na kilometru ãtvereãním zdej‰ího pralesa
najdete více druhÛ dfievin, neÏ v celém mírném pás-
mu Eurasie a Ameriky.

Ná‰ v˘zkum pokr˘vá fiadu entomologicky zamû-
fien˘ch projektÛ, studujeme ale pfiedev‰ím vztahy
mezi rostlinami a hmyzem, kter˘ se na nich Ïiví.
Zajímá nás napfiíklad, jak moc jsou jednotlivé dru-
hy hmyzu specializované, kolik jich Ïije na kon-
krétním druhu stromu nebo jak se druhy mûní me-
zi rÛznû vzdálen˘mi oblastmi pralesa.

Tento projekt je v˘znamn˘ mimo jiné i tím, Ïe
trvá jiÏ pomûrnû dlouhou dobu, coÏ není u tropic-
kého v˘zkumu moc obvyklé a v˘sledkÛ je proto ce-
lá fiada. Na základû na‰ich novoguinejsk˘ch studií
do‰lo napfiíklad loni k revizi celosvûtového poãtu
pfiedpokládan˘ch hmyzích druhÛ. Minul˘ch 20 let
se vûdci domnívali, Ïe jich je na svûtû nûco okolo
tfiiceti miliónÛ, kdeÏto souãasné odhady mluví o pû-
ti aÏ ‰esti miliónech. To má pak pochopitelnû dÛle-
Ïit˘ vliv na pfiístup k hospodafiení v tûchto oblas-
tech a jejich ochranu.
Urãitû jste nevûnoval pozornost jen rostlinné a Ïi-
voãi‰né fií‰i. âím vás zaujal Ïivot tamûj‰ích obyva-

tel a do jaké míry jste s nimi byl bûhem
svého pobytu v kontaktu?

Tato zemû je bohatá a zajímavá nejen
biologicky, ale i kulturnû a toho, co ci-
zince zaujme, je opravdu mnoho. Nûco
málo z toho se i pokou‰í zachytit v˘‰e
zmiÀovaná v˘stava fotografií. Lidé zde
dosud Ïijí v tradiãních kmenov˘ch spo-
leãenstvech, která se vyvíjela v znaãné
izolaci. Proto se v této zemi mluví více
neÏ tisícem rÛzn˘ch jazykÛ. Kmeny
vzdálené jen desítky kilometrÛ si uÏ na-
vzájem nerozumûjí. KaÏd˘ z nich má
své specifické rituály, tance i slavnostní
zdobení. Jinak se bûÏnû setkáte i s dal-
‰ími fenomény, jako je napfiíklad poly-
gamie nebo kmenové války zapfiíãinûné
nejãastûji spory o pÛdu ãi o nevûstu. Tak
jako plánování v˘zkumu musíte zde vû-
novat stejnû váÏnou pozornost i spole-
ãenské situaci ve vesnici ãi aktivitû
místních duchÛ nebo ãarodûjÛ.

Témûfi v‰echna pÛda na ostrovû pat-
fií místnímu obyvatelstvu a ná‰ v˘zkum by tedy bez
jejich svolení a pomoci nemohl existovat. Velká
ãást práce se totiÏ odehrává pfiímo ve vesnicích ãi
v jejich okolí. Pro nûkteré vesnice je spolupráce
s námi tfieba jedin˘m zdrojem financí za posled-
ních nûkolik let. Na stanici nám pomáhají na‰i
místní asistenti - lidé sice nevelkého formálního
vzdûlání, ale zato s dokonalou znalostí místní fau-
ny a flóry, které jsme navíc nauãili ovládat v˘-
zkumnou metodologii i práci s poãítaãi a digitální
technikou.
âím vás pfiekvapila, ãi dokonce zaskoãila, tamûj‰í
pfiíroda?

Asi pfiedev‰ím svou bohatostí. Pro Evropana je
tak vysoká koncentrace rostlin a ÏivoãichÛ v‰ech
tvarÛ a barev, které spatfiíte v místních lesích ãi
okolních mofiích, pomûrnû nezvyklá. Nápadn˘m
rozdílem ve srovnání s tou na‰í je její divokost a ne-
spoutanost. Najednou máte pfied sebou rozlehlé ob-
lasti bez jakékoliv známky lidské ãinnosti. To v Ev-
ropû jiÏ tisíce let nikdo nezná. Tady jsme jiÏ
zapomnûli, Ïe si fieky kaÏdoroãnû mÛÏou mûnit své
koryto o kilometrové vzdálenosti a kaÏdá odchylka
z ’normálu‘ nás pak pfiekvapí. Tam je ãlovûk zcela
podfiízen prostfiedí a je velmi tûÏké jej i souãasn˘-
mi technologiemi nûjak zvládnout. Pro místní oby-
vatele jsou zemûtfiesení, sesuvy pÛdy a záplavy na
denním pofiádku a umûjí s nimi Ïít.
Mít pfiíleÏitost seznamovat se se v‰edním Ïivotem
místních obyvatel bylo pro vás aÏ urãit˘m druhem
dobrodruÏství. MÛÏete se podûlit s na‰imi ãtenáfii
alespoÀ o nûkteré postfiehy?

Napfiíklad jednou z nápadn˘ch vlastností míst-
ních obyvatel je jejich veliká záliba ve zdobení se
a zkrá‰lování se. VyuÏijí k tomu kaÏdé pfiíleÏitosti.
âasto se malují barevn˘mi pigmenty a jakmile v le-
se ãi ve vesnici najdou nûco, co se jim líbí, hned to
mají ve vlasech. Tyto zvyky neopustily na‰e asi-
stenty ani pfii nedávné náv‰tûvû âech, a tak notnû

Rok v ráji
Pfierované mají uÏ pouze mûsíc na to, aby nav‰tívili v Muzeu Komenské-

ho zajímavou v˘stavu fotografií dokumentujících kulturu Papuy-Nové Gui-
neje. Jejich autorem je mlad˘ pfierovsk˘ rodák Mgr. Milan Janda, doktorand
Biologické fakulty Jihoãeské univerzity v âesk˘ch Budûjovicích, kter˘ na
tomto tajuplném ostrovû proÏil rok organizováním biologického v˘zkumu.

nazdobené Papuánce potkávali pfiekvapení ná-
v‰tûvníci i uprostfied Pálavsk˘ch kopcÛ. 

Vût‰ina NovoguinejcÛ Ïije ve vesnicích roztrou-
‰en˘ch po ostrovû. Hlavním zdrojem obÏivy je stû-
hovavé zemûdûlství, a proto jsou obyvatele trvale
vázáni na pÛdu, kde mají svá pole a lovi‰tû. Celá ‰i-
roká rodina bydlí pohromadû, ãasto pod jednou
stfiechou. Nûkde zase Ïijí muÏi, ktefií prodûlali ini-
ciaãní obfiady, zvlá‰È v muÏsk˘ch domech, kam je
ostatním pfiístup zakázán. Jinak je na ostrovû jen
jedna silnice spojující vnitrozemí s pobfieÏím a ne-
vede ani do hlavního mûsta. NejuÏívanûj‰ím do-
pravním prostfiedkem jsou proto malá misionáfiská
letadla, pfiistávající na travnat˘ch plochách vyklu-
ãen˘ch v pralese. Jiné oblasti jsou zase sjízdné jen
po fiekách na vydlaban˘ch kánoích a dal‰í jen pû‰ky.
Závûrem na‰eho povídání nezb˘vá neÏ zeptat se,
jakou perspektivu vidíte ve spolupráci mezi stu-
denty a vûdci z rÛzn˘ch zemí v této oblasti v˘zku-
mu, v ãem je nejcennûj‰í?

Je moÏné fiíct, Ïe se jedná o unikátní spojení vûd-
cÛ, studentÛ a místních asistentÛ, kde kaÏdá sku-
pina je pro tu druhou nepostradatelná. Díky tomu
ná‰ projekt sv˘m rozsahem a délkou trvání dnes
patfií mezi tfii nejvût‰í tropické entomologické pro-
jekty na svûtû. Dne‰ní vûda je zaloÏena pfiedev‰ím
na t˘mové práci a tohle je jeden z fiady pfiíkladÛ.
Studenti se uãí od ‰piãkov˘ch vûdcÛ v oboru, a pfii-
tom mohou také pfiijít s nûãím nov˘m. Ná‰ t˘m se
vlastnû nikdy ani cel˘ nese‰el, je rozeset na v‰ech
kontinentech a komunikuje pfiedev‰ím prostfiednic-
tvím emailu. Takov˘ styl práce ale umoÏÀuje, abyste
napfiíklad jako studenti univerzity v âesk˘ch Budû-
jovicích odjeli sbírat data pro disertaci na Novou Gui-
neu, pak pro srovnání udûlali totéÏ v Panamû a na-
konec o tom sepsali práci ve Washingtonu ãi
Lond˘nû. To je myslím docela pfiíjemn˘ zpÛsob stu-
dia.

Za zajímavé povídání podûkovala

foto Milan Janda

ROZHOVOR
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V leto‰ní 33. divadelní sezonû po
vítûzství na pfiehlídce v Kojetínû byl
soubor porotou národní pfiehlídky
Divadelní Tfiebíã nominován s hu-
dební féerií Kniha dÏungle na ama-
térsk˘ divadelní Olymp - JiráskÛv
Hronov. Na dvou pfiedstaveních
tleskalo obecenstvo zcela zaplnûné-
ho Jiráskova divadla v˘konÛm celé-
ho kolektivu Dostavníku a uznání
odborníkÛ se dostalo autorovi hud-
by ZdeÀkovi Hilbertovi. I kdyÏ hro-
novská pfiehlídka nebyla soutûÏní,
rád bych citoval slova uznání teat-
rologa prof. Jana Císafie: „Inscena-

ce Kniha dÏungle vyboãuje z tra-

diãního muzikálového Ïánru sou-

boru a je v˘znamn˘m posunem

v dramaturgii. Dostavník se vy-

mknul tomu, co dnes u nás naz˘-

váme muzikálem a ‰el svou osobi-

tou cestou, aby dospûl k svému

systému divadelního jazyka, aniÏ

by opustil to, co po léta dûlá ’diva-

dlo, které mluví, zpívá a tanãí‘.“

V podzimní divadelní sezonû se
Dostavník zúãastní nûkolika pres-
tiÏních pfiehlídek. V záfií zajíÏdí do
Sokolova na „Divadelní ãurdu“,
v fiíjnu na pfiehlídku hudebních di-
vadelních souborÛ „Voskovcova Sá-
zava“ a do Ústí nad Orlicí, kde se
uskuteãní národní setkání „Divadlo
a hudba“. Jako inspirativní pfiedsta-

vení byl Dostavník vybrán na listo-
padovou národní pfiehlídku divadla
pro dûti Popelka Rakovník. Mimo
Knihy dÏungle má soubor stále na

repertoáru i v tomto roce muzikál
Kytice od J. Suchého a F. Havlíka
a dal‰í semaforskou inscenaci ·est

Ïen Jindfiicha VIII. ik

Dostavník si zahrál v Hronovû

Nakolik pokroãily pfiípravy letos
jiÏ jubilejního dvacátého roãníku
jazzového festivalu jsme se zeptali
jeho fieditele Rudolfa Neulse.

„Leto‰ní jubilejní jiÏ 20. roãník

âsJF se uskuteãní ve dnech 9. aÏ

11. fiíjna. Veãerní koncerty se ode-

hrají ve velkém sále Mûstského do-

mu v Pfierovû. Souãástí festivalu bu-

dou propagaãní koncerty na námûstí

T. G. Masaryka a stejnû jako v loÀ-

ském roce i na terase PlzeÀské res-

taurace. V˘chovné koncerty pro

mládeÏ jsou naplánované na páteã-

ní dopoledne. Koncert zamûfien˘ na

vokální tvorbu, na kterém vystoupí

ãlenové souboru Gospel Time se svou

protagonistkou Zuzanou Stírskou, se

uskuteãní v kostele sv. Vavfiince. Zá-

mûr pofiadatelÛ, slavnostní zahájení

festivalu jazzovou m‰í, kterou pro-

dukuje orchestr Gustava Broma, se

pro nepfiítomnost vzhledem k jeho

zahraniãnímu angaÏmá bohuÏel ne-

uskuteãní,“ ve struãnosti nás sezná-
mil Rudolf Neuls.

„Dosavadní jednání se zástupci

zahraniãních agentur byla velmi

úspû‰ná a jiÏ dnes mÛÏeme potvrdit

úãast svûtov˘ch hvûzd jazzového

nebe. V Pfierovû se objeví Chris Pot-

ter s doprovodn˘m kvartetem,

trumpetista Bobby Shew za dopro-

vodu Big bandu sloÏeného z pfied-

ních ãesk˘ch a slovensk˘ch muzi-

kantÛ, dále usly‰íme Rudy Linku -

John Abercrombie Quartet a na úpl-

n˘ závûr vystoupí legendární basis-

ta Victor Bailey and Group. Mezi

„zahraniãní“ patfií také Matú‰ Ja-

kabãic Quartet, Big band JeÏkovy

konzervatofie, novû vytvofiená kape-

la Michala Hejny a Tonya Graves,

kapela Workshop - to je pár zástup-

cÛ, ktefií budou prezentovat domá-

cí scénu. A snad bude úspû‰né jed-

nání s leto‰ním jubilantem -

Rudolfem Da‰kem, kterého by do-

provodil orchestr sloÏen˘ ze ‰piãek

domácí jazzové scény a pfiedev‰ím

dal‰ích oslavencÛ, ze kter˘ch bych

jmenoval napfiíklad Felixe Slováã-

ka, Václava T˘fu a Karla Hálu,“ do-
plnil Rudolf Neuls informace pfiede-
v‰ím o jména jazmannÛ a dodal, Ïe
mezi mediálními partnery festivalu
urãitû nebude chybût âesk˘ rozhlas
a TV Prima. Upozornil, Ïe na jedná-
ních, která do dne‰ního dne probûh-
la, se zatím nerozhodovalo o v˘‰i
ãerpání finanãních prostfiedkÛ.

·af

V fiíjnu si pfiíznivci kvalitního jazzu pfiijdou na své
Letní vedra nás uÏ pfiestala trápit, záÏitky z dovolené po-

maliãku blednou pfied realitou v‰edních dnÛ, které si snaÏí-
me zpestfiit kaÏd˘ podle sv˘ch zájmÛ. Milovníci jazzové hud-
by urãitû pfiivítají první informace o nejvût‰ím jazzovém
svátku v na‰em mûstû.

KdyÏ praÏsk˘ biskup Vojtûch ode-
‰el z âech, procházel na své misijní
cestû i Moravou. Do‰el téÏ do Pfiero-
va, kde doufal nalézt odpoãinek
a osvûÏení po dlouhé cestû. Jen co ale
vstoupil mezi domy, usly‰el rozva-
dûné hlasy. Pfiímo uprostfied ulice se
dva pofiízci na sebe mraãili, v˘hruÏ-
nû mávali pûstmi a z úst se jim fiinu-
la zlá a nehezká slova. Kolem nich se
tísnil hlouãek muÏÛ a Ïen a v‰ichni
místo aby rozpálené hlavy chladili,
je‰tû do ohnû oleje pfiilévali. Pos-
mû‰ky a ostrá slova létaly vzduchem
jako mouchy kolem hnoji‰tû, lidé ji-
mi ‰tûdfie a spravedlivû ãastovali oba
kolohnáty i sebe navzájem.

Vojtûchu se to pranic nezamlou-
valo. Pfiikroãil proto k rozvadûné
skupince a zaãal lidem vyt˘kat jejich
zlobu a nabádat je ke smífiení, laska-

vosti a vzá-
jemné sná-
‰enlivosti.
Leã se zlou
se potázal.
V‰ichni se
rázem obrátili proti nûmu a sesypali
se na nûho jako rozdráÏdûné vosy.
Nepûkné vûci mu fiíkali a na rozlou-
ãenou mu je‰tû pfiidali pár ‰Èou-
chancÛ pod Ïebra. „To abys nefiekl,
Ïes’ od nás musel s prázdnou,“ vola-
li za ním posmû‰nû.

Vojtûch roztrpãenû opustil Pfie-
rov a pospíchal, aby uÏ mûl to ne-
vlídné místo za zády. KdyÏ do‰el aÏ
na Skalku v Pfiedmostí, otoãil se
a je‰tû jednou se na Pfierov podíval.
Náhle se zachmufiil, s hnûvem za-
hrozil pûstí a zvolal:

„Jako mezi lidmi zde ãasto vzpla-

nou hádky

a spory, tak

i místo sa-

mé mnoho-

krát vzpla-

ne!“

Od té doby skuteãnû v Pfierovû
mnohokrát hofielo. âasto to byly
poÏáry velice zhoubné a kromû ma-
jetkÛ niãily i lidské Ïivoty. V 18. sto-
letí dokonce mûstská rada rozhod-
la, Ïe na památku v‰ech tûÏk˘ch
poÏárÛ a také pro ochranu pfied dal-
‰ími se kaÏdoroãnû bude slavit svá-
tek sv. Floriana. Ale ani to nepo-
mohlo a mûsto Pfierov je‰tû
mnohokrát po‰kodily plameny.

Na tom místû, kde svat˘ Vojtûch
stál, kdyÏ zlofieãil mûstu, si lidé je‰-
tû dlouho ukazovali otisk jeho ‰lé-
pûjí.

Hlavním popudem ke vzniku té-

to povûsti (známé téÏ pod názvem

„·lépûje svatého Vojtûcha“) byla

samozfiejmû snaha lidí nûjak si vy-

svûtlit, proã je Pfierov tak ãasto stí-

hán poÏáry. Dnes uÏ na‰tûstí tako-

vé vysvûtlení nepotfiebujeme, ale

dvû ponauãení ukrytá mezi fiádky

si mÛÏeme vzít k srdci i dnes.

Za prvé: v cizím kraji se nepleÈ-

me mezi místní a neraìme jim, co

a jak mají dûlat. Jednak nevyÏáda-

né rady neb˘vají nejvítanûj‰í, jed-

nak neznáme místní podmínky

a souvislosti a mÛÏeme nadûlat víc

‰kody neÏ uÏitku.

A za druhé: pomsta je sice úãin-

n˘ zpÛsob, jak si vylít nahromadû-

n˘ vztek, ale ãasto to odskáãí ne-

vinní. Nezapomínejme na to.

Karolin

Pfierovské povídání

Proklet˘ Pfierov

V prvním srpnovém t˘dnu se konala v Hronovû celostátní
mezidruhová pfiehlídka amatérského divadla se zahraniãní
úãastí, na které vystoupil i pfierovsk˘ Dostavník.
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O problémech, které musí fie‰it
na‰e ‰kolství souãasn˘ch dnÛ, jsme
si povídali s Mgr. Elenou Gramb-
liãkovou, místostarostkou, která se
vûnuje této oblasti na pfierovské
radnici. Nejprve nás zajímaly její
názory na ‰kolskou problematiku
obecnû.

Pracovala jste fiadu let jako uãitel-
ka na 2. stupni základní ‰koly, po-
zdûji i nûkolik let v fiídící funkci na
Základní ‰kole Svisle. Urãitû máte
vzhledem k této praxi a zku‰enos-
tem svÛj názor na problémy, které
„h˘bou“ uÏ fiadu let ãesk˘m ‰kol-
stvím. Zaãnûme tím nejbolestivûj-
‰ím - souhlasíte s nárÛstem mezd
ve v˘‰i poÏadované ‰kolsk˘mi od-
bory, „zaslouÏí“ si uãitelé za svou
práci vy‰‰í ohodnocení?

Mûla jsem pfiíleÏitost seznámit se
s prací v rÛzn˘ch ‰kolsk˘ch zafiíze-
ních. PÛsobila jsem jako vychova-
telka ve ‰kolní druÏinû, uãila na
zvlá‰tní ‰kole, poté fiadu let jsem
pfiipravovala Ïáky na II. stupni zá-
kladní ‰koly. Pfiínosem bylo i orga-
nizování aktivit v oblasti dal‰ího
vzdûlávání uãitelÛ. Moje dal‰í pra-
covní zafiazení jste uÏ definovala ve
va‰í otázce. Mohu tedy mnohé srov-
návat a o psychické zátûÏi pedago-
gick˘ch pracovníkÛ nemám nej-
men‰í pochybnost. Práce pedagogÛ
je více neÏ nároãná, je to nûkolika-
hodinové vypûtí bez moÏnosti si od-
dechnout, v klidu se posadit ke sva-
ãinû, obûdem je provází klasick˘
hluk ‰kolních jídelen a teprve poté,
aÏ skonãí v˘uka se v‰emi dozory, su-
plováním za nepfiítomné kolegy, po-
radami mnohdy narychlo svolan˘-
mi v jediném volném ãase o hlavní
pfiestávce, nastane relativnû klid-
nûj‰í ãást jejich pracovní náplnû ve
znamení opravování se‰itÛ, pfiíprav
na druh˘ den, dal‰ích porad, vedení
zájmov˘ch krouÏkÛ, jednání s rodi-
ãi, odborného studia… V kaÏdém
okamÏiku pedagog nese obrovskou
odpovûdnost za nûkolik desítek Ïá-
kÛ souãasnû, musí neustále pfiedví-
dat, co se mÛÏe pfiihodit a pohoto-
vû reagovat na pfiípadné ohroÏení
dûtí. Ty si dovedou vymyslet neuvû-
fiitelné kousky a s tím souvisí ãast˘
stres. Tlak na kantora je z nûkolika

stran - pfiedstavuje je rovn˘m dílem
vedení ‰koly, Ïáci a jejich rodiãe,
hospitaãní a inspekãní ãinnost vãet-
nû nárokÛ ministerstva. Tato ‰iroká
‰kála pracovních povinností je oce-
nûna v souãasné dobû podprÛmûr-
n˘m platem, se kter˘m úzce souvi-
sí vysoká feminizace ‰kolství, v˘uka
nekvalifikovan˘mi uãiteli a samo-
zfiejmû ochotn˘mi dÛchodci, bez
nichÏ by mnohdy nebylo moÏné
provoz ‰koly zajistit. To je moje od-
povûì na dotaz, zda si uãitelé za-
slouÏí vy‰‰í ohodnocení. Jestli je
tfieba fie‰it neradostnou platovou si-
tuaci stávkou, je na zváÏení kaÏdé-
ho jedince. Jen si pfieji, aby uvede-
n˘ zpÛsob protestu nepopudil
rodiãovskou vefiejnost, které se uza-
vfiení ‰kol jistû dotkne. âasto sl˘-
chám - uãitelé mají prázdniny, tak
co je‰tû chtûjí. Nezáviìme uãitelÛm
vût‰í poãet voln˘ch dnÛ nezbytn˘ch
k regeneraci du‰evních sil. Prázd-
niny jsou plnû zaslouÏené. Jsou to
lidé, ktefií ovlivÀují na‰e potomky
mnohdy nesmazatelnû a jejich tûÏ-
ko mûfiitelná práce pÛsobí na celé
generace a je nepostradatelná ze-
jména tam, kde rodina selhává.

Zlep‰ila se v˘raznûji úroveÀ ‰kol-
ství v posledním víc jak desetiletí?
Pokud ano, tak podle va‰eho názo-
ru v ãem?

·kolství si i v minulém období
udrÏovalo jistou úroveÀ, o ãemÏ
svûdãí pomûrnû slu‰né znalosti na-
‰ich ÏákÛ a studentÛ ve srovnání
s dal‰ími státy. Ná‰ handicap byl
hlavnû v jazykové v˘uce. JestliÏe v˘-
stupní znalosti se opíraly pfiedev‰ím
o encyklopedické vûdomosti, je tfie-
ba se posunout jin˘m smûrem. Na
druhou stranu se domnívám, Ïe
napfiíklad znalost hlavních mûst v˘-
znaãn˘ch státÛ bez pouÏití pfiíru-
ãek rovnûÏ svûdãí o kvalitû vzdûlá-
vací soustavy a nemusíme se za ni
stydût. V posledních letech se po-
malu, ale pfiece jen roz‰ífiila nabíd-
ka alternativního ‰kolství, které na-
bízí jiné moÏnosti, neÏ klasická
‰kola a pro rodiãe je moÏnost v˘bû-
ru zpÛsobu v˘uky jistû pfiínosem.

Je historick˘m fenoménem, Ïe
kaÏdá star‰í generace si stûÏuje na
nevychovanou mládeÏ. Nemám po-

cit, Ïe by nezveden˘ch dûtí v na‰í
spoleãnosti pfiib˘valo geometrickou
fiadou, spí‰e vidím problém v tom,
Ïe neexistují dostateãné páky na
moÏnost jejich usmûrnûní. Jsem
velk˘ odpÛrce jakéhokoliv poniÏo-
vání slab‰ích jedincÛ, v tomto pfií-
padû dûtí, ale na druhou stranu ne-
smí b˘t do této role postaven ani
uãitel ve tfiídû, coÏ se bohuÏel ob-
ãas stává. KaÏd˘ potenciální stu-
dent pedagogick˘ch vûd by mûl
nejprve sebekriticky zváÏit své pfied-
nosti, schopnosti i slabiny a vûdût,
do ãeho jde. Pfiirozená autorita je
styãn˘m pilífiem práce kaÏdého pe-
dagoga a nelze ji naordinovat.

A nyní uÏ konkrétnû ke koncepci
‰kolství v na‰em mûstû. Dá se oãe-

kávat propou‰tûní kantorÛ v rám-
ci úspor i v na‰em regionu?

Pfiedstava, Ïe budou v Pfierovû
propu‰tûní kantofii bez moÏnosti
dal‰ího umístûní, mnû zatím ne-
pfiipadne aktuální. Poãty dûtí ve tfií-
dách rozhodnû nespûjí k minimál-
ní povolené hranici a pokud fieditel
jedné ‰koly bude nucen z organi-
zaãních dÛvodÛ uãitele propustit,
je moÏnost jeho umístûní na jiné
‰kole, i mimopfierovské, dost prav-
dûpodobná. Mírné úbytky ÏákÛ
v souvislosti s poklesem populace
bude moÏné fie‰it bezbolestnû od-
chodem uãitelÛ dÛchodového vûku.
Jak uÏ jsem se zmínila, v na‰em re-
gionu se bez jejich v˘pomoci stále
je‰tû nedokáÏeme obejít. 

Jaká je v nastávajícím ‰kolním ro-
ce naplnûnost tfiíd v pfiípadû tûch
nejmen‰ích - ÏákÛ prvních tfiíd?

Poãet ÏákÛ nastupujících v leto‰-
ním ‰kolním roce do prvních tfiíd
má stále klesající tendenci. Reduk-

Jak hodnotíte poãty a zamûfiení jed-
notliv˘ch stfiedních ‰kol v Pfierovû?

Co se t˘ãe skladby stfiedních ‰kol,
které zfiizuje kraj, myslím, Ïe je
v na‰em mûstû dostateãnû pestrá
nabídka a je na‰ím zájmem tuto
úroveÀ drÏet. Vûfiím, Ïe jakékoliv
zásadní zmûny v tomto smûru se
v nejbliÏ‰í dobû neodehrají. Za vel-
k˘ prÛlom do struktury ‰kol v Pfie-
rovû budu povaÏovat pfiípadné zfií-
zení vysoké ‰koly bakaláfiského
smûru a neopou‰tí mû víra, Ïe pfií-
slu‰ná akreditaãní komise „vezme
na milost“ vypracovan˘ projekt vy-
soké ‰koly. Pfierovská radnice je pfii-
pravena k okamÏité spolupráci, bu-
de-li akreditace udûlena. Rada
mûsta na svém posledním zasedání
v srpnu proto také rozhodla pone-
chat budovu b˘valé Základní ‰koly
na Palackého ulici i do budoucna
pro potfieby ‰kolství.

Dûkujeme za rozhovor.
Eva ·afránková

Zaãíná nov˘ ‰kolní rok. Situace ve ‰kolství není jednodu-
chá. Vût‰ina vefiejnosti pfii hodnocení práce uãitelÛ si v‰ímá
spí‰e tûch pfiíjemnûj‰ích stránek jejich profese - del‰í dovo-
lené a volnûj‰í pracovní doby. Vyt˘ká uãitelÛm malou ocho-
tu pfiejít k modernûj‰ím metodám v˘uky, které by vedly k vût-
‰í komunikaci s Ïáky a studenty a rozvíjely jejich samostatné
my‰lení. 

A ‰kola opût zaãíná...ROZHOVOR

foto Dá‰a Vaculíková

ce poãtu ‰kol v pfiedchozích letech
mûla své opodstatnûní. V rozmezí
posledních tfií let do‰lo ke sníÏení
poãtu prvÀáãkÛ o 121 ÏákÛ. Napl-
nûnost tfiíd na 2. stupni Z· je vy‰‰í
neÏ na 1. stupni. V souãasné dobû
je patrn˘ velk˘ rozdíl mezi kapaci-
tou ‰koly a skuteãn˘m poãtem Ïá-
kÛ na Základní ‰kole Hranická
v Pfiedmostí. Nabízí se jednoduché
fie‰ení slouãit dvû základní ‰koly,
které mají v Pfiedmostí své sídlo. Je
v‰ak tfieba brát v úvahu i dal‰í
aspekty. KaÏdá ze ‰kol má svÛj spe-
cifick˘ v˘ukov˘ program, ãímÏ se
pro rodiãe dûtí vytváfií moÏnost
volby mezi ‰kolami. V‰echny sku-
teãnosti musí b˘t brány na zfietel
dfiíve, neÏ padne v tomto smûru ja-
kékoliv rozhodnutí.
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Ohlédnutí za létem

„Prázdniny je‰tû nezaãaly a dûti

od 16. do 21. ãervna zaÏívaly první

radovánky na v˘chovnû rekreaã-

ním tábofie, kter˘ se konal v ma-

lebném prostfiedí Beskyd, v rekre-

aãním komplexu hotelu Beãva na

Horní Beãvû. Pro dûti byl pfiipraven

bohat˘ program zamûfien˘ nejen

na zábavu. V˘chovnû veden˘ pobyt

mûl dûti obohatit o nové poznatky

z oblasti zdravovûdy, rodiãovské v˘-

chovy, vlastivûdy. Dûti se nauãily

pracovat mimo jiné s buzolou a tu-

to novou zku‰enost si mohly ovûfiit

v orientaãním závodû. Poznávaly

okolí, nauãily se nové táborové pís-

niãky, ale to nejvût‰í pfiekvapení je

ãekalo aÏ poslední veãer tábora. Dû-

tem pfiijela zahrát hudební skupina

Esmeralda. Jednalo se o charitativ-

ní vystoupení, na kterém nechybû-

ly melodie ãesk˘ch, ale i svûtov˘ch

Zaãal ‰kolní rok a dûti i dospûlí se alespoÀ ve vzpomínkách
vracejí k prázdninov˘m záÏitkÛm. Zeptali jsme se pracovníkÛ
oddûlení sociální prevence, Odboru sociálních sluÏeb a zdra-
votnictví, Mûstského úfiadu Pfierov, které akce v rámci svého v˘-
chovnû vzdûlávacího programu pro dûti z rodin, s nimiÏ celo-
roãnû pracují, pfiipravili.

Platnost obãansk˘ch prÛkazÛ bez
strojovû ãiteln˘ch údajÛ, dle záko-
na ã. 328/1999 Sb., o obãansk˘ch
prÛkazech, ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ konãí 31. 12. 2005, coÏ
pfiedpokládá jejich hromadnou v˘-
mûnu v roce 2005. Aby nedo‰lo
k pfietíÏení pfiíslu‰n˘ch pracovi‰È
koncem roku 2005 a obãané si
mohli Ïádat o v˘mûnu obãansk˘ch
prÛkazÛ jiÏ nyní, byla v˘mûna do-
sud platn˘ch obãansk˘ch prÛkazÛ
bez strojovû ãiteln˘ch údajÛ osvo-
bozena od správního poplatku. 

Obãanské prÛkazy bez strojovû
ãiteln˘ch údajÛ jsou:
- v‰echny obãanské prÛkazy typu

kníÏka - ãervené a hnûdé, i kdyÏ

je v nich vyznaãena platnost bez
omezení

- obãanské prÛkazy vydávané po
1. 1. 1993 typu ID karta - rÛÏo-
vé barvy (pod názvem: Obãansk˘
prÛkaz - âeská republika).

DrÏitelé tûchto doposud platn˘ch
obãansk˘ch prÛkazÛ mohou jiÏ ny-
ní Ïádat o v˘mûnu bez poplatku na
kterémkoliv obecním úfiadu povû-
fieném vedením matrik nebo pfiímo
na Mûstském úfiadu Pfierov, odboru
správním, oddûlení evidence oby-
vatel, obãansk˘ch prÛkazÛ a ce-
stovních dokladÛ na nám. T. G. Ma-
saryka ã. 16. Úfiední hodiny jsou
pondûlí a stfieda 8-17 hod., úter˘
a ãtvrtek od 8 do 15 hod., v pátek je

pro vefiejnost zavfieno. Polední pfie-
stávka je od 11.15 do 12 hodin.

K v˘mûnû obãanského prÛkazu
bez strojovû ãiteln˘ch údajÛ je nut-
no pfiedloÏit:
- vyplnûnou Ïádost o vydání ob-

ãanského prÛkazu (obãané ji ob-
drÏí na nám. T. G. Masaryka
ã. 16, I. poschodí),

- dosavadní obãansk˘ prÛkaz, 
- 1 ks fotografie o rozmûrech

35 x 45 mm, která odpovídá sou-
ãasné podobû obãana, zobrazuje
jej v ãelném pohledu s v˘‰kou
obliãejové ãásti hlavy od oãí
k bradû minimálnû 13 mm (fo-
tograf by mûl vûdût, jak má fo-
tografie vypadat). Fotografie si

obãané mohou v pondûlí a ve
stfiedu pofiídit i na poãkání v pfií-
zemí budovy T. G. Masaryka
ã. 16 (tuto sluÏbu neposkytuje
MûÚ Pfierov).

Do nov˘ch obãansk˘ch prÛkazÛ
se strojovû ãiteln˘mi údaji je moÏ-
no na Ïádost obãana provést zápis
nepovinn˘ch údajÛ o manÏelovi(ce)
a dûtech do 15 let. Pokud tento
údaj nebyl ve starém obãanském
prÛkazu zapsán, je nutno pfiedloÏit
pro zápis manÏela(ky) do nového
bãanského prÛkazu oddací list, pro
zápis dûtí do 15 let rodné listy dûtí
(v‰e v originále nebo úfiednû ovûfie-
né fotokopii).

Pfiípadné dotazy vám zodpovíme
na tel. ãíslech: 581 268 680 nebo
581 268 683. 

Pfiedpokládáme, Ïe koncem roku
2005 se budou pfied okénky tvofiit
dlouhé fronty obãanÛ. Doporuãuje-
me proto neãekat a obãansk˘ prÛ-
kaz si vymûnit jiÏ nyní, pomûrnû
v klidu a bez dlouhého ãekání.

zpûvákÛ a skupin,“ zmínila se o prv-
ní vlastnû je‰tû pfiedprázdninové ak-
ci Martina Jufienová.

„V ãervenci jsme pfiipravili pro

dûti dva v˘lety. První byl túrou po

stopách mamutÛ. Z Pfiedmostí

jsme se vydali pfies Skalku na âe-

kyÀsk˘ kopec, dále pfies Rokli do

Vinar. V prÛbûhu cesty jsme závo-

dili, vykládali si pfiíbûhy, poznáva-

li okolí Pfierova. Dûti mûly za úkol

sledovat, které pfiedmûty nepatfií do

pfiírody a ty men‰í i odstranily.

Ocenili jsme ãinnost vedení i ÏákÛ

Základní ‰koly J. A. Komenského

v Pfiedmostí, ktefií zasadili na âe-

kyÀském kopci novou stromovou

alej a velmi pûknû upravili toto

místo, ze kterého je nev‰ední v˘-

hled do okolí. Mnohé z dûtí zde je‰-

tû nikdy nebyly a pfiitom je to hez-

k˘ a lacin˘ v˘let do okolí Pfierova,“

ocenila trasu Martina Jufienová
a zároveÀ se zmínila o druhém v˘-
letu. ProtoÏe se konal za pravého
horkého letního dne, jeho organi-
zátofii zvolili osvûÏení u vody v pen-
ãickém plaveckém areálu.

„Na mûsíc srpen je pfiipraven dal-

‰í v˘chovnû rekreaãní tábor, kter˘

se uskuteãní v pfiekrásném prostfie-

dí Nízk˘ch JeseníkÛ v rekreaãním

stfiedisku Holubice, v Mokfiinkách

u Opavy. Pfiekvapením pro dûti bu-

de tentokrát ukázka v˘cviku psÛ,

kterou nám pfiijedou se sv˘mi ãtyfi-

noh˘mi kamarády pfiedvést pra-

covníci Mûstské policie,“ informo-

vala nás Martina Jufienová a zmíni-
la se o dal‰í zajímavé akci plánova-
né pro dûti v srpnu - v˘letu na zfií-
ceninu hradu Vik‰tejn.

„V mûsíci záfií se vydáme za ta-

jemstvím hradu Buchlov, v fiíjnu se

vrátíme tfiídenním pobytem do

Beskyd, v listopadu pojedeme po-

znávat na‰e krajské mûsto Olo-

mouc a ve vzdáleném prosinci

uspofiádáme tradiãní vánoãní be-

sídku,“ jmenovala ve struãném pfie-
hledu dal‰í akce, které pfiipravují
pro dûti pracovníci oddûlení sociál-
ní prevence.

·af

V˘mûna obãansk˘ch prÛkazÛ bez strojovû ãiteln˘ch údajÛ

Pfierovské listy
na internetu

mesto.prerov.cz/listy
kompletní aktuální ãíslo ve formátu pdf

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
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1/4 strany (100 × 134 mm) 2.791 Kã 3.165 Kã 4.115 Kã
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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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MùSTSK¯ DÒM
Program divadelních pfiedstavení

1. 10. od 19.30 hodin • Woody Al-
len: NEPIJTE TU VODU - americká
komedie o star˘ch „dobr˘ch“ ãasech
za Ïeleznou oponou. Úãinkují: O. Víz-
ner, J. Galinová, J. Révai a dal‰í.
22. 10. od 19.30 hodin • TURECKÁ
KAVÁRNA - tfii pfiíbûhy témûfi detek-
tivní. Úãinkují: V. Vydra, N. Konva-
linková, M. Hádek, J. Bou‰ková.
11. 11. od 19.30 hodin • HADRIÁN
Z ¤ÍMSÒ - hru na motivy Václava
Klimenta Klicpery hrají ãlenové diva-
delní spoleãnosti Josefa Dvofiáka.
24. nebo 25. 11. od 19.30 hodin •
KOKTEJL - divadelní fra‰ka od A. Ni-
colaje. Úãinkují: J. Jirásková, J. Brej-
chová, J. Ptáãník/J. âapka.
8. 12. od 19.30 • TITANIK aneb
pravda o zkáze Titaniku - historická
komedie Franti‰ka Ringo âecha.
Úãinkují: F. R. âech, Jar. Sypal, R. Ku-
ba, R. Hru‰ínsk˘ nejml., Z. Merunka.

Pfiedprodej - vchod z námûstí TGM,
pondûlí aÏ pátek 8.00-16.30 hodin,
telefon 581 217 596, 581 215 100

stfieda 10. záfií, dopravní hfii‰tû
DDM Atlas • ZNÁ· UÎ ATLAS -
prezentace krouÏkÛ Domu dûtí
a mládeÏe Atlas. Program: od 15
hodin pÛjãování motoreãek 5 Kã/
1 jízda • od 16 hod. program
s ukázkami ãinnosti krouÏkÛ • v˘-
stavka v˘tvarn˘ch prací a keramiky
dûtí ZÚ DDM Atlas.

Nabídka DDM Atlas
na ‰kolní rok 2003/2004
Oddûlení tûlov˘chovy
Aerobik dûti i mládeÏ, aikido pro dûti
i dospûlé, gymnastika pro dûti a mlá-
deÏ, cviãení na vel. míãích, hrátky na
bal., Florbal, ·ipky, bolí vás záda, cvi-
ãení pro diabetiky, kalanetika
Oddûlení taneãní ‰koly
Baby club, Beãvánek, Country tance,
Hedvíãata mrÀata, Hedvíãata A,B,
Hedviãky A,B, Hedvinie A,B, Funky
Feet, Elektric boogie, Break dance.
Oddûlení kultury
Pfierováãek, Dvojhlásek, Smí‰ek, pís-
kání pro zdraví, trampská kytara, ke-
ramika, v˘tvarná v˘chova, ‰ikovné ru-
ce, plastikoví modeláfii, radioamatéfii,
paliãkování, divadelní krouÏek Kandr-
dásek
Oddûlení jazykové ‰koly
Angliãtina, nûmãina, ital‰tina, ‰pa-
nûl‰tina, ru‰tina, francouz‰tina - ja-
zykové kurzy M·, Z·, pro dûti, mlá-
deÏ i dospûlé
Letní a zimní ãást dopravní v˘chovy
pro Ïáky M·, Z·. V˘ukové rukodûl-
né programy pro M· a Z·.

Pfiihlá‰ky do krouÏkÛ osobnû nebo te-
lefonicky 581 201 246, 581 209 353.
Pozor: do 15. 9. zv˘hodnûné kurzovné.

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 7. 9. • Josef ·imoník: Beãva
v promûnách roku - fotografie
do 30. 11. • ¤ímani a Germáni na
stfiední Moravû
do 28. 9. • Tváfi Nové Guinee - foto-
grafie M. Jandy
do 21. 9. • Richard Uherek: Obrazy
13. 9. • Den otevfien˘ch dvefií u pfií-
leÏitosti DnÛ evropského dûdictví
(vstup zdarma, doprovodn˘ program)
13. 9. - 30. 11. • Richard Lauda:
obrazy a ilustrace
25. 9. - 30. 11. • Marcel Krasick˘:
Obrazy
1. 10. - 30. 11. • V˘stava k v˘roãí
loutkového divadla

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

MUZEUM KOMENSKÉHO

13. 9. • Náv‰tûva KromûfiíÏe - pro-
cházka mûstem a zahradami, nová in-
stalace obrazÛ Maxe ·vabinského, pro-
hlídka arcibiskupského zámku. Sraz
na nádraÏí v KromûfiíÏi v 8.35 hod.

KLUB P¤ÁTEL
V¯TVARNÉHO UMùNÍ

KOUPÁNÍ VEŘEJNOSTI NA PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 736 580

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

SLUÎBY MùSTA P¤EROVA • ZÁ¤Í 2003

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

pondělí - pátek 14 - 18
sobota - neděle 9.30 - 18

VÝJIMKY
SO 27. 9. 10 - 13 (dětský i krytý)

10 - 18 (venkovní)
NE 28. 9. 12 - 18 (dětský i krytý)

10 - 18 (venkovní)
PO 29. - ÚT 30. 9. zavřeno

(odstávka)

Rekondiční stoly v době od 29. 9. - 3. 10. 2003 - ZAVŘENO!

Koupaliště Penčice otevřeno do 14. září 2003!

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

Pondělí zavřeno 6.30 - 7.30 13.30 - 18

Úterý 18 - 20 6.30 - 7.30,  18 - 21 13.30 - 18

Středa 15 - 20 6.30 - 7.30,  15 - 21 15 - 19, 20 - 21 13.30 - 18

Čtvrtek 18 - 20 6.30 - 7.30,  18 - 21 18 - 19, 20 - 21 13.30 - 18

Pátek 15 - 20 6.30 - 7.30,  15 - 22 15 - 16, 21 - 22 13.30 - 18

Sobota 10 - 20 10 - 20 10 - 18

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

KOUPALIŠTĚ PENČICE
tel. 581 228 528LÁZNĚ BOCHOŘ

tel. 581 205 045

2. 9. • SchÛzka turistÛ, Vinary-Na
Skalce ve 14 hod. odjezd A13.15 hod.
MHD ã. 2 nebo pû‰ky
4. 9. • Námû‰È n. H. - Terezské údo-
lí - La‰kov - Námû‰È n. H. - 11 km,
ved. Î. Zapletalová, odj. 6.05 hod.
6. 9. • Vel. Karlovice - Kasárne -
V. Javorník - M. Javorník - N. Hro-
zenkov - 25 km, ved. J. Sedláková, od-
jezd 5.58 hod.
6. 9. • Brno Velká Klajdovka - ¤íãky
- jeskynû Pekárka - Bílovice n. Svit.
- 24 km, ved. P. ·Èava, odj. 7.22 hod.
9. 9. • SchÛzka turistÛ - Rokytnice-
Vrbovec ve 13.30 hod., odjezd 13.00
hod., sraz na nádraÏí âD
11. 9. • Buchlovice - Buchlov - Cha-
banû - Velehrad - 15 km, ved. J. ·vec,
odj. 7.36 hod.
13. 9. • Toulovcovy Ma‰tale - Nové
Hrady - zájezd 
18. 9. • Prostûjov - Mostkovice -
Plumlov - 10 km, ved. Î. Zapletalová,
odj. 7.00 hod.
20. 9. • Zdounky - Bunã - Komínské
skály - Napajedla - 24 km, ved. H. ·Èa-
vová, odj. 8.10 hod.
25. 9. • Kostelec n. H. - âechy p. Ko-
sífiem - V. Kosífi - Slatinice - 15 km,
ved. V. Visnar, odj. 6.05 hod.
27. 9. • ¤íkovice - St. Ves - Kostelec
- zámeãek - Karlovice - ¤íkovice - 18
km, ved. Ing. Z. DoleÏal, odj. 7.23 hod.

2. 9. • SchÛzka oddílu VHT - Pfierov,
restaurace Zlat˘ hrozen, ved. T. Berá-
nek, zaã. 18.30 hod.
6. - 7. 9. • Vinafiskou stezkou, StraÏ-
nice a okolí - 50 km,  ved. R. Havel-
ka, J. Martínek, odj. vlak 6.05 • kolo

6. 9. • Ostravsko: Bohumín - ·ilhe-
fiovice - UrxÛv vrch - Ostrava - 23 km,
ved. J. Zavadilová, odjezd vlak 5.58 •
pû‰í

6. 9. • Zlínská 50 - trasy dle propo-
zic pofiadatele (12 aÏ 35 km), ved.
J. Balcárek, odj. vlak 6.05 • DP

13. 9. • Okolo Holého vrchu - trasy
dle propozic pofiadatele(42, 52, 62
km), ved. J. Machálek, odj. sokolovna
7-9 hod. • cyklo

20. 9. • Podzimní putování Vala‰-
skem - trasy dle propozic pofiadatele
(10-30 km), ved. J. Balcárek, odj. vlak
5.58 • DP, cyklo

27. - 28. 9. • sobota: Beskydy - Ja-
vorníky; Vsetín - Cáb - V. Karlovice,
nedûle: V. Karlovice - M. Javorník -
Portá‰ - Nov˘ Hrozenkov - 27 a 20
km, ved. J. Zavadilová, odj. vlak 5.58
hod. • pû‰í
Zkratky: DP - dálkov˘ pochod; VHT - vy-

sokohorská turistika; L - lehké; SO - stfied-

nû obtíÏné; O - obtíÏné

KLUB âESK¯CH
TURISTÒ SK P¤EROV

Odbor KâT SK Pfierov
vysokohorská turistika

8. 9. • Celodenní cyklistick˘ v˘let
k pramenu fieky Odry spojen˘ s ná-
v‰tûvou pietního místa Îalov na Ky-
janici. Sraz u sokolovny v Pfierovû
v 8.30 hodin. Trasa je dlouhá 50 aÏ
60 km.

11. 9. • Vlakov˘ turistick˘ zájezd do
Beskyd na Radho‰È. Odjezd vlaku
z vlakového nádraÏí v Pfierovû je
v 5.58 hodin. Trasa je dlouhá kolem
15 km. Odjezd vlaku zpût v 17.25 ho-
din. Obû akce organizuje R. Klein.

AKCE PRO SENIORY P¤EROVSK¯CH STROJÍREN

ORIENT
DANCE CENTRUM

DELILA
Vás zve na v˘uku
orientálních tancÛ
Zaãínáme 9. 9. 2003

Informace a pfiihlá‰ky:
P. Pilãíková, tel. 737 234 347
e-mail: p.pilcikova@seznam.cz

zavřeno!

SAUNA ZIMNÍ STADION
tel. 581 201 268

Pfierovské listy na internetu
mesto.prerov.cz/listy
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4. - 18. 9. • Miroslava Janou‰ková
obrazy a sklo

Tvorba autorky vychází z pfiírodních
motivÛ. Nejedná se v‰ak o realistick˘
pfiepis krajiny, ale pokou‰í s zachytit
pomíjivé pocity, vjemy i atmosféru.
Kromû malby se také vûnuje prostoro-
vé tvorbû. Vytváfií v kombinaci kovu,
skla, dfieva a jin˘ch pfiírodních materi-
álÛ zajímavé objekty. Slavnostní ver-
nisáÏ se koná 4. záfií v 17 hodin za pfií-
tomnosti autorky.

25. 9. - 9. 10. • Václav Johanus -
kreslífi, ilustrátor, grafik a malífi

Spolupracoval s ãasopisy Dikobraz,
Sluníãko, Kvûty, Mlad˘ svût a dal‰ími.
Autorovy grafiky vná‰ejí do na‰eho Ïi-
vota úsmûv, hravost a milou pohodu.
Svût se jeví jako snáze uchopiteln˘ a vlastnû krásn˘. Kromû grafiky dostávají
v jeho tvorbû stále vût‰í prostor také rozmanitûj‰í formáty temper.

din… V˘tûÏek ze slavnostní premi-
éry, za úãasti Seana Conneryho, byl
vûnován na konto lidem postiÏe-
n˘ch povodní. ReÏie: S. Norrington.
Hrají: S. Connery, S. Townsend,
P. Wilson, S. West.

3. 9. ve 20.00 hod. • VELKÁ ÎRA-
NICE - Francie/Itálie, 1973, psy-
chologick˘, titulky, obnovená pre-
miéra. Varování, provokace nebo
fantasmagorie? Dle Ferreriho je ce-
l˘ film kfiiv˘m zrcadlem, nastave-
n˘m moderní konzumní spoleãnos-
ti, dle druh˘ch jen samoúãelnou
provokací a oslavou kultu hnusu
a estetiky ohavnosti, dle jin˘ch pak
apokalyptickou vizí konce „pfieÏra-
ného“ lidstva. Svou pravdu mají asi
v‰ichni... ReÏie: M. Ferreri. Hrají:
M. Mastroianni, U. Tognazi, M. Pi-
ccolli, P. Noiret.

10. 9. ve 20.00 hod. • DAL·ÍCH
DESET MINUT II. - Nûmecko/ Vel-
ká Británie, povídkov˘ film, titulky,
premiéra. Druhá ãást jedineãného
povídkového projektu. Téma „ãas“
podle osmi velk˘ch svûtov˘ch fil-
mafiÛ. ReÏie: B. Bertolucci, C. De-
nis, M. Figgis, J. Menzel a dal‰í.
17. 9. ve 20.00 hod. • STRACH
A CHVùNÍ - Francie, komedie, ti-
tulky, premiéra. Pravdiv˘ pfiíbûh na-
toãen˘ podle novely Albina Michela
„Amélie Nothomb“, kde romantic-
ká du‰e dívky zápasí se zvyky v jed-
né z obchodních spoleãností v To-
kiu. ReÏie: A. Corneau. Hrají: S. Tes-
tud, K. Tsuji, T. Suwa.
24. 9. ve 20.00 hod. • DALEKO
DO NEBE - USA/Francie, drama,
titulky, premiéra. Film s nominací
na 4 Oskary, 4 Zlaté Glóby a s vel-
kou fiadou ocenûní od filmov˘ch
kritikÛ. ReÏie a scénáfi: T. Haynes.
Hrají: J. Moore, D. Quaid.

7. 9. v 15.00 hod. • FERDA MRA-
VENEC (âR) - animované pásmo
pro nejmen‰í diváky.
14. 9. v 15.00 hod. • P¤ÍHODY
BROUKA PYTLÍKA (âR) -  animo-
vané pásmo pro nejmen‰í diváky.
21. 9. v 15.00 hod. • ZLATO-
VLÁSKA (âR) - animované pásmo
pro nejmen‰í diváky.
28. 9. v 15.00 hod. • CHLAPEC
A âARODùJNICE - animované
pásmo pro nejmen‰í diváky

Uzávûrka pfií‰tího ãísla je v pondûlí 15. záfií 2003

P¤EROVSKÉ LISTY - vydává Mûsto Pfierov, odpovûdná redaktorka Mgr. Eva ·afránková • Vychází jedenkrát za mûsíc • Náklad 20.700 v˘tiskÛ • Redakce: námûstí
T. G. Masaryka 2, 750 00 Pfierov, tel. 581 268 451, e-mail: eva.safrankova@mu-prerov.cz • Inzerce a grafická úprava: ELAN spol. s r.o. Pfierov, Dluhonská 96, tel.
581 225 393, fax 581 217 666, e-mail: studio@elan-prerov.cz  • Tisk: MAFRA a.s., Olomouc • Distribuce: âeská po‰ta, s. p. • Zaregistrováno Ministerstvem kultury
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V záfií bude zde bude vystavovat v˘tvarník Jifií Masn˘, kter˘ Ïije a tvofií v Os-
travû. Je ãlenem V˘tvarné skupiny IN SIGNUM. Ve své tvorbû, ãasto motivo-
vané v˘chodní filosofií (inspiraci mu pfiinesl studijní pobyt v Indii), maluje ole-
jem a vytváfií dfievûné prostorové objekty, polychromované sytou barevností.
Zamûfiuje se i na tvorbu pro dûti, a to pfiímo na návrh i v˘robu dfievûn˘ch hra-
ãek, reliéfÛ a hracích objektÛ. Uspofiádal 18 samostatn˘ch v˘stav a zúãastnil
se mnoha v˘stav spoleãn˘ch. Od Design Centra âR dostal cenu za Vynikající
design. V Pfierovû bude vystavovat poprvé.

22. záfií aÏ 3. fiíjna
Daniela Koplová
Ludmila Nováková
malované hedvábí

Podzimní cyklus v˘stav v Domeãku za-
hájí dvû prostûjovské autorky a pfiedstaví
zde své originální hedvábí: ruãnû malova-
né a batikované ‰átky, ‰ály, kravaty, kabel-
ky, náhrdelníky. Malují i na metráÏ, kterou
lze dále vyuÏít k v˘robû originálních odû-
vÛ. Kromû hedvábí pouÏívají také i ‰ifon,
mu‰elín, polyester i samet. ·ir‰í vefiejnos-
ti se autorky prezentují také módními pfie-
hlídkami a úãastí na veletrzích a v˘sta-
vách.

Po 10 letech v galerii ATRAX opût vystavuje novou kolekci sv˘ch obrazÛ
akademick˘ malífi a sochafi - Sergej KULINA.

Narodil se v roce 1958 v Estonsku. Roku 1991 ukonãil studia na AVU v Ki-
jevû. Byl Ïákem prof. Voronského a âepelíka. Po svém studiu uspofiádal fiadu
v˘stav doma i v cizinû. ZúãastÀoval se mnoha symposií, mimo jiné v roce 1992
i v Rudce u Kun‰tátu, kde se natrvalo usadil. V souãasné dobû vyuãuje sou-
kromû v˘tvarnou v˘chovu, trvale v‰ak tvofií drobné plastiky i velké sochy ze
dfieva a keramiky, ale nejvíce se vûnuje tvorbû obrazÛ. Maluje klasické oleje na
plátnû a sololitu, ale pouÏívá i málo známou techniku vym˘vání oleje na pa-
pífie. I námûty jsou neotfielé a velmi pÛsobivé.

V˘stavu mÛÏete vidût v galerii ATRAX v Pfierovû od 15. do 26. 9. 2003.

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

Václav Johanus: Podzim (tempera)

Sobota 20. záfií • 19.45 hodin
slavnostní uvedení premiéry filmu
JEDNA RUKA NETLESKÁ

za úãasti reÏiséra Davida
Ondfiíãka a herce Ivana Trojana

1. - 3. 9. v 17.30 hod. • FANFÁN
TULIPÁN - Francie, dobrodruÏn˘,
titulky, premiéra. Vtip, odvaha,
‰arm - ztfie‰tûn˘ miláãek ·tûstûny
a krásn˘ch Ïen se vrací! Vincent Pe-
rez a Penélope Cruz v hlavních ro-
lích v˘pravného dobrodruÏného fil-
mu. ReÏie: G. Krawczyk. Dále hrají:
D. Bourdon, H. de Fougerolles.
1. - 2. 9. ve 20.00 hod. • PRAVÁ
BLOND¯NKA 2 - USA, komedie, ti-
tulky, premiéra. Svûtovû oblíbená
blond˘nka se vrací! Slunná letní ko-
medie. ReÏie: Ch. Herman-Wurm-
feld. Hrají: L. Coh, R. Witherspoon,
S. Field, B. Newhart, L. Wilson.
4. - 10. 9. v 17.30 hod. a 4. - 9. 9.
ve 20.00 hod. • LARA CROFT
TOMB RAIDER: KOLÉBKA ÎI-
VOTA - Velká Británie/USA, akãní,
titulky, premiéra. Angelina Jolie
znovu zachraÀuje svût a Pandofiinu
skfiíÀku v nitru Afriky. ReÏie: Jan
De Bont. Hrají: A. Jolie, G. Butler,
N. Taylor, C. Hinds.
11. - 17. 9. v 17.30 hod. a 11. aÏ
16. 9. ve 20.00 hod. • PIRÁTI
Z KARIBIKU: PROKLETÍ âERNÉ
PERLY - USA, dobrodruÏn˘, titulky,
premiéra. Pod pirátskou vlajkou
vzhÛru za dobrodruÏstvím. OdváÏ-
ní korzáfii, pÛvabné dámy, spousta
rumu a velk˘ poklad AztékÛ. Re-
Ïie: Gore Verbinski. Hrají: J. Depp,
G. Rush, O. Bloom.
18. - 24. 9. v 17.30 hod. a 18. -
23. 9. ve 20.00 hod. • JEDNA RU-
KA NETLESKÁ - âR, ãerná kome-
die, premiéra. Chcete ochutnat nû-
co nového? Na pozadí originálního,
chvílemi kriminálního pfiíbûhu se
odvíjí mnoÏství humorn˘ch situací,
absurdních dialogÛ, zapamatovatel-
n˘ch hlá‰ek a v‰e vyvrcholí pfiekva-
piv˘m závûrem. V sobotu 20. záfií
v 19.45 hod. slavnostní uvedení pre-
miéry filmu za úãasti reÏiséra Davi-
da Ondfiíãka a herce Ivana Trojana.
ReÏie: D. Ondfiíãek. Hrají: J. Machá-
ãek, I. Trojan, M. Taclík, I. Bencová,
K. Luke‰ová, K. Pollertová-Trojano-
vá, D. Matásek, J. Tfiíska, V. Dlouh˘.
25. 9. - 1. 10. v 17.30 hod. a 25. -
30. 9. ve 20.00 hod. • LIGA V¯JI-
MEâN¯CH - akãní/sci-fi, titulky,
premiéra. Lize v˘jimeãn˘ch zb˘vá
na záchranu svûta pouh˘ch 96 ho-


