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Jubilejní XX. roãník âsJF Pfierov

Tentokrát nás ãeká jubilejní, uÏ
20. roãník. Organizátofii festivalu
pro jeho hladk˘ prÛbûh a hlavnû
kvalitní obsazení udûlali, tak jako

A opût je tady! Zvlá‰tû star‰í roãníky mi dají za pravdu, Ïe ten rok utekl opravdu jako vo-
da a fiíjnové jazzové dny uÏ mají pfiíznivci tohoto hudebního Ïánru poznamenány kdyÏ ne
pfiímo v kalendáfii, tak alespoÀ ve sv˘ch hlavách...

ostatnû kaÏd˘m rokem, maximum
a nyní uÏ nastal ãas jen dolaìovat
detaily a tû‰it se spolu s náv‰tûv-
níky festivalu na ‰piãkové v˘kony

pozvan˘ch umûlcÛ. O aktuální in-
formace jsme poÏádali fieditele fes-
tivalu Rudolfa Neulse.

Odbor rozvoje Mûstského úfiadu
Pfierov zve laickou i odbornou ve-
fiejnost na pokraãování vefiejného
projednání studie „Regenerace a re-
vitalizace západní strany námûstí
T. G. Masaryka v Pfierovû“, které se
uskuteãní ve stfiedu 1. fiíjna 2003 od
17.30 hodin v malém sále Mûstské-
ho domu v Pfierovû.

Pozvánka
na vefiejná jednání

pokraãování na stranû 2

pokraãování na stranû 6

Olympus postaví nové opravárenské centrum

„Pozemek urãen˘ pro stavbu se

nachází v severní ãásti mûsta Pfie-

rova v lokalitû sídli‰tû Pfiedmostí

mezi náspem Ïelezniãní trati Pfie-

rov-Ostrava a ulicí Teliãkova. Ur-

banistické fie‰ení objektu vychází

z prostorov˘ch moÏností parcely

a kapacitních nárokÛ budoucího

provozovatele. V˘stavbû v‰ak musí

ustoupit garáÏe a zahrádky, které

jsou na pozemcích ve vlastnictví

mûsta. Ztráty majitelÛm plynoucí

z ukonãení nájmÛ, za stavby gará-

Ïí a leto‰ní úrodu zahrádkáfiÛ za-

platí mûsto odhadem asi 700 tisíc

Mimofiádná pfiíloha
uprostfied ãísla

V tomto fiíjnovém vydání Pfie-
rovsk˘ch listÛ poskytujeme stej-
n˘ prostor k vyjádfiení názorÛ
ohlednû zámûru na v˘stavbu Pen-
ny Marketu v lokalitû Základní
‰kola Svisle jak vedení mûsta Pfie-
rova, tak i obãanské iniciativû Ob-
ãané proti Penny Marketu.

V˘znamn˘ pfiední svûtov˘ v˘robce fotoaparátÛ a diag-
nostického zdravotnického vybavení spoleãnost OLYM-
PUS se rozhodl postavit v Pfierovû-Pfiedmostí své nové
opravárenské centrum. Do v˘stavby a nákupu nov˘ch
technologií plánuje firma investovat bezmála 100 mi-
liónÛ korun. Dal‰í podrobnosti nám poskytl Vladimír
Petro‰, mûstsk˘ architekt.

PENNY MARKET

Veleband CZ
Matú‰ Jakabãic Quartet SK
Tonya Graves & her Rhythm Desperados USA/CZ
Chris Potter Trio USA

JAM SESSION v pfiedsálí Mûstského domu
Ondfiej Konrád & Gumbo CZ

âTVRTEK 1930

velk˘ sál Mûstského domu Pfierov
Slovem provází ing. Ale‰ Benda

9. - 11. 10. 2003
9.

Big Band Felixe Slováãka & Karel Hála j.h. CZ
Work, Shop and More CZ/RUS
Correct Groove Quartet CZ
Bobby Shew & Praha Session Orchestr USA/CZ

9.30 & 11.00 Tonya Graves & her Rhythm Desperados USA/CZ

Academic Jazz Band CZ
Franti‰ek Kop Quartet CZ
Rudy Linka & John Abercrombie Quartet USA
Victor Bailey Group USA/H

Nadaãní fond PJF Pfierov
Mûsto Pfierov

AB Studio Praha
Olomouck˘ kraj  

PÁTEK 1930

10.

SOBOTA 1930

11.

Pfiedprodej vstupenek
v Mûstském domû, tel. 581 217 596
a v Mûstském informaãním centru, tel. 581 217 187

foto Jifií Vojzola
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pokraãování ze strany 1

Jubilejní XX. roãník âsJF Pfierov

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

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

Komise pro obãanské záleÏitosti
Rady mûsta Pfierova nabízí

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

„Tóny nové znûlky, kterou pro

tuto pfiíleÏitost pfiipravil dr. Vladi-

mír âech, bude ve ãtvrtek 9. fiíjna

zahájen první koncert jubilejního

XX. âeskoslovenského jazzového

festivalu Pfierov 2003. Poãátky vel-

kého muzikantského a spoleãen-

ského svátku, kter˘ má v Pfierovû

letitou tradici, spadají do 70. let

minulého století, vÏdyÈ první

opravdov˘ festival byl jiÏ v roce

1966. Festival zaÏil nûkolik zmûn

v dramaturgii, v názvech, bohuÏel

také vût‰í ãi men‰í pauzy, ale pod-

statné je urãitû to, Ïe trvá a doÏil se

do dne‰ní, velmi úspû‰né podoby,“

zdÛraznil Rudolf Neuls.
„První koncert zahájí VELE-

BAND s kapelníkem Janem Há-

lou, kapela, kterou pfied lety zalo-

Ïil legendární Karel Velebn˘.

Matú‰ Jakabãic a jeho Quartet je

prvním zahraniãním hostem. Po

pfiestávce vystoupí Tonya Graves

& her Rhythm Desperados a na zá-

vûr prvního koncertu se poslucha-

ãÛm pfiedstaví americká star -

Chris Potter, jeden z nejlep‰ích

souãasn˘ch saxofonistÛ.

V pátek zaãínají tradiãní dopo-

lední koncerty v 9.30 a 11.00 hodin

- hraje Tonya Graves & her Rhythm

Desperados. Veãer ve velkém sále

Mûstského domu vystoupí jubilant

Felix Slováãek s Big Bandem

a oslavencem Karlem Hálou. Me-

zinárodní kapela Work, Shop and

More bude hrát do pfiestávky. Pak

je‰tû zahraje Correct Groove Quar-

tet z Prahy a dal‰í americká hvûz-

da Bobby Shew za doprovodu Pra-

ha Session Orchestr. V sobotu

odpoledne od 15 hodin bude v kos-

tele sv. Vavfiince zpívat Zuzana

Stirská a její Gospel Time. Veãer

zahájí domácí Academic Jazz

Band, po nûm zahraje Franti‰ek

Kop Quartet. Závûr patfií mistrÛm

a tak tomu snad bude i v pfiípadû

kytarového koncertu, kter˘ nabízí

Rudy Linka a John Abercrombie

Quartet a závûreãn˘ koncert svû-

tového basisty jménem Victor Bai-

ley a jeho doprovodu s názvem

„Group“. Koncerty se pofiádají tra-

diãnû v Mûstském domû, jejich za-

ãátky jsou stanoveny na 19.30 ho-

din. Jako kaÏd˘ rok, tak i letos se

mohou náv‰tûvníci festivalu tû‰it

po koncertech na noãní jam ses-

sion, na kter˘ch bude vystupovat

Ondfiej Konrád a kapela Gumbo,“

pfiiblíÏil program leto‰ního festi-
valu jeho fieditel Rudolf Neuls.

·af

Tonya Graves & her Rhythm Desperados 

25. záfií - 31. fiíjna 2003
Muzeum Komenského v Pfierovû

celostátní v˘stava
k 30. v˘roãí zaloÏení Svazu ãesk˘ch divadelních ochotníkÛ

- skupina amatérsk˘ch loutkáfiÛ

Vstupné: dospûlí 5 Kã, dûti 3 Kã 

SVùT LOUTEK

Mûsto Pfierov ve spolupráci s âeskoslovenskou obcí legionáfiskou,
âesk˘m svazem bojovníkÛ za svobodu a vrtulníkovou základnou letectva
srdeãnû zvou na

SLAVNOSTNÍ VZPOMÍNKOVÉ AKCE
u pfiíleÏitosti státního svátku
vzniku samostatné ãeskoslovenské republiky

úter˘ 21. fiíjna velk˘ sál Mûstského domu, 19.00 hod.
Kde domov mÛj - pûveck˘ koncert
Pavlína Seniã - zpûv, Leopold Polda - zpûv,
Irina Kondratûnko - klavír

pondûlí 27. fiíjna nám. T. G. Masaryka, 10.00 hod.
Slavnostní nástup jednotky KFOR

úter˘ 28. fiíjna nám. T. G. Masaryka, 10.00 hod.
Vzpomínkové shromáÏdûní
u pamûtní desky T. G. Masaryka
slavnostní zámecká síÀ, 17.00
Pfiedání Ceny mûsta Pfierova
v˘znamn˘m osobnostem
velk˘ sál Mûstského domu, 19.30 hod.
Slavnostní koncert
filharmonie Bohuslava MartinÛ (Zlín)

úter˘ 11. listopadu námûstí F. Rasche, 11.00 hodin
Vzpomínka dne váleãn˘ch veteránÛ
u pomníku padl˘ch letcÛ na tfi. generála Janou‰ka

Mûsto Pfierov u pfiíleÏitosti státního svátku
85. v˘roãí vzniku samostatné âSR

pofiádá

program   melodie svûtov˘ch muzikálÛ
dirigent   Tomá‰ Netopil

sólisté    Láìa Kerndl - zpûv
Pavel Skopal - trubka

úter˘ 28. fiíjna 2003 v 19.30 hodin
velk˘ sál Mûstského domu v Pfierovû 

vstupné: 120, 100 a 50 Kã • pfiedprodej vstupenek v MD

SLAVNOSTNÍ KONCERTSLAVNOSTNÍ KONCERT
Filharmonie Bohuslava MartinÛ Zlín
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O v˘stavbû rozhodují na základû právních pfiedpisÛ a s pfiihlédnutím ke
stanoviskÛm i jin˘ch orgánÛ pfiíslu‰né stavební úfiady, jakoÏto vykonavate-
lé státní správy. Tyto úfiady nejsou právnick˘mi osobami, jsou pouze vyko-
navateli úkolÛ a funkcí, které na nû pfienesl stát, jehoÏ jménem jednají. Sta-
vební úfiad je orgánem státní správy, v˘kon jeho pravomocí spadá do pfie-
nesené pÛsobnosti. Stavební úfiad rozhoduje ve zvlá‰tním správním fiízení,
které se fiídí zákonem ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiá-
du a subsidiárnû zákonem ã. 71/1967 Sb., o správním fiízení (správní fiád).

Z rozhodování v místním referendu jsou vylouãeny otázky, o kter˘ch se
rozhoduje ve správním fiízení (ust. § 10 písm. e) zákona ã. 298/1992 Sb.,
o místním referendu ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ). Obec nemÛÏe zasahovat
do v˘konu státní správy, tím by pfiekroãila zákonem jí vymezenou pÛsob-
nost a pravomoc. Realizace rozhodnutí, které by vze‰lo z místního referen-
da, by byla v rozporu s právními pfiedpisy âeské republiky.

Dne 11. záfií 2003
Rada mûsta Pfierova po projednání

❖ uloÏila fiediteli Technick˘ch sluÏeb mûsta Pfierova zafiadit opravu vozovky
ul. gen. Rakovãíka - 2. ãást do plánu oprav místních komunikací na rok 2004
a vûnovat soustavnou péãi pravidelné údrÏbû stavebnû technického stavu v uli-
ci gen. Rakovãíka,

❖ souhlasila se zavedením II. etapy Integrovaného dopravního systému (IDS)
Pfierovska,

❖ rozhodla, Ïe nabídkou, která byla vybrána jako nejvhodnûj‰í na realizaci ak-
ce „Cyklistická stezka u vleãky PRECHEZA“ je nabídka uchazeãe STAVIPOL
s.r.o. Pfierov s nabídkovou cenou 971.568 Kã,

❖ rozhodla, Ïe nabídkou, která byla vybrána jako nejvhodnûj‰í na realizaci ak-
ce „Cyklistická stezka do Kozlovic“ je nabídka uchazeãe SATES MORAVA s.r.o.
Vala‰ské Mezifiíãí s nabídkovou cenou 14,700.902 Kã,

❖ schválila návrh soutûÏních podmínek kombinované (s vyzvan˘mi úãastníky)
vefiejné anonymní architektonicko-urbanistické soutûÏe na zpracování návrhu
Tyr‰ova mostu pfies fieku Beãvu v Pfierovû a uloÏila odboru rozvoje ve smyslu
soutûÏních podmínek vyhlásit v˘‰e uvedenou soutûÏ do 30. 10. 2003, povûfiila
Ing. Martina Kuãeru a Ing. arch. Vladimíra Petro‰e k provádûní opodstatnû-
n˘ch úprav a doplÀkÛ schváleného dokumentu, které si vyÏádá proces realiza-
ce zámûru a pokud tyto podstatnû nezmûní charakter a podmínky soutûÏe,

❖ schválila poskytnutí dotace ve v˘‰i 11.000 Kã a uzavfiení smlouvy o poskyt-
nutí této dotace mezi mûstem Pfierov a subjektem Fotbalov˘ klub mládeÏe
Pfierov na zaji‰tûní dopravy druÏstva star‰ích ÏákÛ na finálov˘ turnaj Mist-
rovství âeské republiky v kopané konan˘ ve dnech 25. - 28. 6. 2003 v Novém
BydÏovû,

❖ schválila poskytovat klientÛm s mentálním postiÏením a klientÛm s kombi-
novan˘mi vadami sociální sluÏby v ÚSP - Denním pobytu pro mentálnû po-
stiÏené dûti a mládeÏ s bydli‰tûm ve správním obvodu mûsta Pfierova na zá-
kladû ãásteãné úhrady obce formou finanãního pfiíspûvku na jednoho klien-
ta na rok,

❖ schválila úhradu za dopravní sluÏby ve v˘‰i 5 Kã za ujet˘ 1 km; v pfiípadû zpût-
né cesty bez vytíÏení rovnûÏ 5 Kã/km obãanÛm se zdravotním postiÏením
vãetnû star˘ch obãanÛ nad 80 let,

❖ schválila úhradu ve v˘‰i 95 Kã/hod. nad 12 hodin v˘konu práce fiidiãe a úhra-
du nákladÛ spojen˘ch s pobytem fiidiãe Ïadatelem dopravní sluÏby,

❖ schválila organizacím sdruÏujícím obãany se zdravotním postiÏením se síd-
lem v Pfierovû, pfii pofiádání akcí nebo pfii úãasti na akcích regionálního ne-
bo nadregionálního v˘znamu reprezentující mûsto Pfierov nebo pofiádané pod
zá‰titou mûsta Pfierova, hradit náklady v plném rozsahu z provozních pro-
stfiedkÛ Sociálních sluÏeb mûsta Pfierova; dopravní sluÏba bude zahrnovat
pfiepravu osob a materiálu potfiebného pro zaji‰tûní akce,

❖ schválila rozdíl mezi skuteãn˘mi náklady a úhradou Ïadatelem dopravní sluÏ-
by pokr˘t z provozního pfiíspûvku od zfiizovatele,

❖ schválila pofiadník ÏadatelÛ o poskytnutí bytÛ v domech zvlá‰tního urãení -
domech s peãovatelskou sluÏbou v Pfierovû, ul. Fügnerova - Mervartova,

❖ vzala na vûdomí pfiedloÏen˘ návrh Etického kodexu ãlena Zastupitelstva mûs-
ta Pfierova, podan˘ Okresní organizací Strany zelen˘ch, konstatovala, Ïe ten-
to návrh Etického kodexu obsahuje ustanovení, která zavazují ãleny zastupi-
telstva nad rámec upraven˘ právními pfiedpisy. Dle Ústavy a Listiny základních
práv a svobod (ãl. 4 odst. 1) mohou b˘t povinnosti ukládány pouze na základû
zákona a v jeho mezích a jen pfii zachování základních práv a svobod,

❖ odvolala paní Alenu Bartoníkovou z funkce organizaãního pracovníka Ko-
mise Ïivotního prostfiedí a zemûdûlství a jmenovala do této funkce Ing. Jaro-
slava âagánka s úãinností od 30. záfií 2003.

dne 4. záfií 2003
Zastupitelstvo mûsta Pfierova po projednání

❖ schválilo obecnû závaznou vyhlá‰ku „PoÏární fiád mûsta Pfierova“,
❖ neschválilo pfievod 6 bytov˘ch jednotek v objektu bydlení Na Hrázi 24, Pfie-

rov, kdy kupní smlouvu uzavfieli 3 nájemci bytov˘ch jednotek, coÏ pfiedsta-
vuje 60 % zájmu,

❖ neschválilo pfievod 6 bytov˘ch jednotek v objektu bydlení Na Hrázi 28, Pfie-
rov, kdy nabídku na pfievod bytu do vlastnictví akceptovali 2 nájemci byto-
v˘ch jednotek, coÏ pfiedstavuje 40 % zájmu,

❖ neschválilo pfievod 6 bytov˘ch jednotek v objektu bydlení Na Hrázi 30, Pfie-
rov, kdy nabídku na pfievod bytu do vlastnictví akceptovali 2 nájemci byto-
v˘ch jednotek, coÏ pfiedstavuje 33 % zájmu,

❖ neschválilo pfievod 17 bytov˘ch jednotek v objektu bydlení gen. ·tefánika 6,
Pfierov, kdy nabídku na pfievod bytu do vlastnictví akceptovalo 11 nájemcÛ
bytov˘ch jednotek, coÏ pfiedstavuje zájem ve v˘‰i 65 %,

❖ neschválilo pfievod neschválilo zámûr v˘stavby pÛdních vestaveb v níÏe uve-
den˘ch domech:

ãíslo orientaãní poãet budovan˘ch bytÛ cca

Na Odpoledni 4 1
Mervartova 3 3
Mervartova 7 3

❖ schválilo zámûr v˘stavby pÛdní vestavby v objektu bydlení ã.p. 2639, ã.p. 2640,
Pfierov I-Mûsto, tfi. Gen. Janou‰ka 22, 24, do vlastnictví - spoleãného jmûní
manÏelÛ Bfiezinov˘ch, bytem Pfierov, kterou bude roz‰ífiena stávající bytová
jednotka ÏadatelÛ,

❖ schválilo uzavfiení smlouvy o v˘stavbû pÛdní vestavby v objektu bydlení
ã.p. 124, Pfierov I-Mûsto, Kratochvílova 22. Stavebníky pÛdní vestavby (Ïada-
telé) budou manÏelé Petr a Marie Hálovi, bytem Pfierov II-Pfiedmostí,

❖ schválilo uzavfiení smlouvy o poskytnutí dotace mezi Mûstem Pfierov a Con-
nex Morava a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Vítkovická 2, ve v˘‰i
1,000.000 Kãna obnovu vozového parku mûstské autobusové dopravy v Pfie-
rovû,

❖ schválilo prodlouÏení uloÏení finanãních prostfiedkÛ mûsta ve v˘‰i
1,001.500 Kã u otevfieného podílového fondu Pioneer Trust na dobu do pûti
let,

❖ schválilo zámûr pfievodu 12.000 ks kmenov˘ch akcií spoleãnosti Vodovody
a kanalizace Pfierov, a. s., do majetku mûsta Pfierova s tím, Ïe cena 1 akcie ne-
pfiesáhne 150 Kã,

❖ schválilo uzavfiení smlouvy o poskytnutí úãelové dotace v celkové v˘‰i
325.576,50 Kã subjektu PROFISTAV P¤EROV a.s., se sídlem Pfierov I-Mûsto,
na vybudování technické infrastruktury, realizované v souvislosti s novo-
stavbou bytového domu o 6 bytov˘ch jednotkách v ulici Al‰ovû v Pfierovû, jed-
ná se o úpravu vefiejnû pfiístupn˘ch ploch, pfiípojku kanalizace, pfiípojku vo-
dovodu, plynovodu a nízkého napûtí, a vybudování trafostanice s rozvodem
vysokého napûtí,

❖ vzalo na vûdomí informaci o plnûní rozpoãtu za období leden - ãervenec 2003:
Celkové pfiíjmy mûsta Pfierova za leden - ãervenec
jsou plnûny na 64,8 % .................................................. tj. 688,090.244,92 Kã
Celkové v˘daje mûsta Pfierova za leden - ãervenec
jsou ãerpány na 54,3 % ................................................ tj. 576,512.658,06 Kã

❖ schválilo uzavfiení smlouvy o sdruÏení mezi úãastníky Mûstem Pfierovem a By-
tov˘m druÏstvem Pfierov, se sídlem Pfierov, Dluhonská 1350/43, zastoupené
Ing. Ctiborem Ho‰kem, pfiedsedou druÏstva, za úãelem sdruÏení finanãních
prostfiedkÛ úãastníkÛ na spoleãnou v˘stavbu polyfunkãního bytového domu
na nábfi. Protifa‰istick˘ch bojovníkÛ, Pfierov s 31 byty a dal‰ími nebytov˘mi
prostorami vãetnû technické vybavenosti,

❖ zru‰ilo usnesení ze svého zasedání konaného dne 7. 8. 2003, ve kterém roz-
hodlo o vyhlá‰ení místního referenda,

❖ rozhodlo nevyhlásit místní referendum vzhledem k tomu, Ïe místní refe-
rendum nelze konat, protoÏe v konkrétnû poloÏen˘ch otázkách jde o vûci,
v nichÏ se rozhoduje ve správním fiízení,

❖ pfiijalo toto stanovisko k vûci navrÏené k rozhodnutí místním referendem:
Obãané obce by mûli na navrhovatelem pfiedloÏené otázky odpovûdût, zda

souhlasí, ãi nesouhlasí s v˘stavbou Penny Marketu ãi jin˘ch obchodÛ a ob-
jektÛ sluÏeb na území vymezeném ulicemi Bfií HovÛrkov˘ch, Ztracená, Svis-
le a budovami Z· Svisle nebo s v˘stavbou víceúãelového sportovního hfii‰tû
v celém prostoru vymezeném ulicemi Bfií HovÛrkov˘ch, Ztracená, Svisle
a budovami Z· Svisle.

V˘bûr z usnesení Zastupitelstva a Rady mûsta Pfierova
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V minulém ãísle Pfierovsk˘ch listÛ jsme na‰im ãtenáfiÛm slíbili po-
drobnûj‰í informace o pfiipravovaném zavedení II. etapy IDS jiÏ na celém
území okresu Pfierov. Pfiedev‰ím je nutno fiíci, Ïe podle posledních infor-
mací z Olomouckého kraje, kter˘ je hlavním koordinátorem této akce,
vzhledem k urãit˘m technick˘m problémÛm II. etapa IDS nebude za-
vedena k pÛvodnû pfiedpokládanému termínu - 1. 10. 2003. O konkrét-
ním termínu bude vefiejnost vãas informována. Nicménû pro informaci
uvádíme skuteãnosti, které vypracovala firma vãetnû projektu IDS, jeÏ by
mûly ve II. etapû IDS platit.

IDS v okrese Pfierov je souãástí IDSOK, tedy zavedení IDS na území Olo-
mouckého kraje.

1. Integrovan˘ dopravní systém vefiejné dopravy znamená spojení mûst-
ské hromadné dopravy (MHD) v Pfierovû, Hranicích a Lipníku nad Beã-
vou, pfiímûstské autobusové dopravy a vybran˘ch dálkov˘ch linek v pfii-
lehlém území do jednoho systému. Zavedení IDS umoÏÀuje cestovat
autobusy pfiímûstské, mûstské hromadné dopravy a ãásteãnû dálkové
autobusové dopravy na jeden jízdní doklad. 

2. Zavedením IDS se zmûnil stávající liniov˘ tarif pfiímûstské autobusové
dopravy (kde je cena závislá na délce cesty - tarifní vzdálenosti), tarif
MHD a zavedl se tarifní systém zónov˘. Do kaÏdé zóny je zafiazena jed-
na obec ãi mûsto nebo i více obcí. Rozdûlení území do tarifních zón je
znázornûno ve schématu.

3. Cestující jedoucí mezi zastávkami zafiazen˘mi do IDS je odbaven v zó-
novém tarifu. Cestující jedoucí do míst nebo z míst, která jsou mimo

území IDS, je odbaven v pfiímûstském tarifu (t˘ká se dálkov˘ch auto-
busov˘ch linek mimo území IDS). Ve stejném tarifu je cestující odba-
ven i pfii zpáteãní cestû.

4. Ceny jednotliv˘ch jízdních dokladÛ jsou uvedeny v Tarifních podmín-
kách IDS. Tento tarif je spoleãn˘ pro autobusy pfiímûstsk˘ch linek do-
pravce Connex Morava a.s. zafiazen˘ch do IDS, pro linky MHD Pfierov,
MHD Hranice a MHD Lipník nad Beãvou vãetnû místního nadstan-
dardního doplnûní tarifu o jednodenní a ãtvrtletní jízdní doklady ve
mûstû Pfierovû a lokální v˘jimky v centrální ãásti mûsta Hranice s do-
ãasnou slevou pfiedplatních jízdních dokladÛ. V rámci tarifu IDS jsou
v˘raznou slevou podporováni cestující, ktefií v území IDS jezdí na ãa-
sové jízdní doklady, tj. mûsíãní a 7denní jízdenky.

5. Cena jízdního dokladu je stejná uvnitfi kaÏdé zóny, napfi. v zónû ã. 51 -
Pfierov je cena jízdenky stejná jak na linkách MHD, tak i na linkách pfií-
mûstsk˘ch v tûchto zónách. Cena se mûní a zvy‰uje pouze kaÏd˘m pfie-
jetím hranice zóny. 

6. KaÏdé zastávce je pfiifiazeno ãíslo zóny. Na hranicích mezi jednotliv˘mi
zónami mohou b˘t tzv. hraniãní zastávky, které náleÏí do dvou zón. Je-
jich seznam i s pfiifiazením do zón bude uveden ve schématu. Cena za
jízdenku z hraniãní zastávky do jí pfiifiazen˘ch zón je shodná s cenou
v tûchto zónách. Zavedení hraniãních zastávek tak umoÏÀuje nezvy‰o-
vat cenu u krátk˘ch cest.

7. Jízdní doklad vydan˘ ve vozidle pfiímûstské autobusové dopravy nebo
dálkové linky zafiazené do IDS bude oznaãen nástupní a v˘stupní za-

Dal‰í informace k pfiipravované II. etapû
Integrovaného dopravního systému na Pfierovsku
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stávkou, cenou (Kã), ãíslem zóny (územím platnosti) a dobou platnos-
ti (u mûsíãních jízdenek - datem, u jednotliv˘ch jízdenek ãasovou plat-
ností „do“ v hodinách a minutách).

8. Prodej jízdních dokladÛ na autobusov˘ch spojích je provádûn ve vozidle
pfiímo u fiidiãe.

9. V‰echny jízdní doklady jsou po dobu platnosti pfiestupné v zónách vy-
znaãen˘ch na jízdence mezi autobusy jednotliv˘ch linek.

10. Mezi zastávkami, kde nevede pfiímá linka, zÛstane zachován stávající
zpÛsob odbavení cestujících - na kaÏdou linku je nutné si zakoupit jíz-
denku zvlá‰È, napfi. pfii cestû z Pfierova do Jindfiichova je tfieba si za-
koupit jízdenku z Pfierova do Hranic a dále ze Hranic do Jindfiichova.

11. Pfiílohou je tarif, situace zónového uspofiádání okresu Pfierov a rozdû-
lení jednotliv˘ch mûst a obcí do tarifních zón. Hraniãní zastávky bu-
dou doplnûny.

Název zóny âíslo Jednotlivé obce v zónû
zóny

oznaãení zón v okrese Pfierov

Pfierov 51 Pfierov, Lhotka 

Tovaãov 52 Tovaãov, Oplocany, IvaÀ (PV) 

Brodek u Pfierova 53 Brodek u Pfierova, Císafiov, Citov,
âelechovice, Kokory, Rokytnice, Majetín (OL)

Osek nad Beãvou 54 Osek nad Beãvou, Buk, Grymov, Oldfiichov,
Prosenice, Radvanice, Sobí‰ky, Zábe‰tní Lhota 

Pavlovice u Pfierova 55 Pavlovice u Pfierova, Podolí, Radslavice,
Su‰ice, Tuãín, Îelatovice 

Dfievohostice 56 Dfievohostice, âechy, DomaÏelice, Hradãany,
Kfitomil, Lipová, Lí‰ná, Naho‰ovice,
Radkova Lhota, Radkovy, Turovice 

Horní Mo‰tûnice 57 Horní Mo‰tûnice, BeÀov, Bochofi, Dobrãice,
Pfiestavlky, ¤íkovice, Stará Ves, VûÏky, Vlko‰ 

Kojetín 58 Kojetín, Kfienovice, Lobodice, Mûrovice
nad Hanou, Polkovice, Stfiíbrnice, Uhfiiãice 

Tr‰ice 59 Lazníãky, Lazníky (mimo Svrãova), Nele‰ovice 

Velk˘ Újezd 60 V˘kleky 

Dolní Újezd 49 Dolní Újezd, Lazníky - Svrãov, Veselíãko, 

Dub n. Mor. 80 Troubky 

Hranice 61 Hranice (mimo Slavíãe, Uhfiiãic a Stfiedolesí),
Klokoãí, Teplice nad Beãvou 

Milenov 62 Milenov, HrabÛvka, Hranice - Slavíã,
Stfiedolesí a Uhfiínov, Jezernice,
Lipník n. Beãvou - Podhofií, Radíkov

Pot‰tát 63 Pot‰tát, Mûsto Libavá - Lubomûfi
pod StráÏnou (OL) 

Název zóny âíslo Jednotlivé obce v zónû
zóny

StfiíteÏ nad Ludinou 64 StfiíteÏ nad Ludinou, Jindfiichov, Ol‰ovec,
Partutovice 

Bûlotín 65 Bûlotín, âernotín, Polom 
Hustopeãe n. Beãvou 66 Hustopeãe nad Beãvou, Milotice nad Beãvou,

Skaliãka, ·piãky, Zámrsky 
V‰echovice 67 V‰echovice, B˘‰kovice, Dolní Tû‰etice,

Horní Tû‰etice, Horní Újezd, Malhotice, 
Provodovice, Rouské 

Opatovice 68 Opatovice, Par‰ovice, Rakov, Ústí 
Sobûchleby 88 Sobûchleby, Bezuchov, Dolní Nûtãice, 

Horní Nûtãice, Kladníky, Oprostovice, 
Radotín, ·i‰ma, Îákovice 

Lipník nad Beãvou 69 Lipník nad Beãvou (mimo Podhofií),
Bohuslávky, Hlinsko, Lhota, T˘n nad Beãvou 

pracovní oznaãení zón v okrese Olomouc

Pfiíkazy 70
Olomouc 71
Horka n. Moravou 75
Velká Bystfiice 76
Charváty 77

pracovní oznaãení zón v okrese KromûfiíÏ

KromûfiíÏ 201 KromûfiíÏ 
Chropynû 202 Chropynû 
Bystfiice p. Host˘nem 203 Bystfiice pod Host˘nem 
Kostelec u Hole‰ova 204 Kostelec u Hole‰ova 
Kelã 205 Kelã

Poãet
Jednotlivé âasová platnost 7 denní Mûsíãní

zón
obãanské zlevnûné zavazadlo v minutách obãanské zlevnûné obãanské zlevnûné

jízdné (Kã) jízdné (Kã) (Kã) pracovní dny ostatní dny jízdné (Kã) jízdné (Kã) jízdné (Kã) jízdné (Kã)

1 6 3 3 30 60 55 27 180 90
2 10 5 6 45 60 90 45 310 155
3 16 8 6 60 60 145 72 490 245
4 22 11 6 60 60 200 100 670 335
5 28 14 6 90 90 255 127 850 425
6 34 17 6 90 90 310 155 1030 515
7 40 20 6 120 120 365 182 1210 605
8 46 23 6 120 120 420 210 1390 695
9 52 26 6 120 120 475 237 1570 785

10 58 29 6 120 120 530 265 1750 875
11 64 32 10 120 120 585 292 1930 965
12 70 35 10 150 150 640 320 2110 1055
13 76 38 10 150 150 695 347 2290 1145
14 82 41 10 180 180 750 375 2470 1235
15 88 44 10 180 180 805 402 2650 1325
16 94 47 10 180 180 860 430 2830 1415
17 100 50 10 210 210 915 457 3010 1505
18 106 53 10 210 210 970 485 3190 1595
19 112 56 10 210 210 1025 512 3270 1635
20 118 59 10 240 240 1080 540 3350 1675
21 124 62 10 240 240 1135 567 3430 1715
22 130 65 10 240 240 1190 595 3510 1755
23 136 68 10 240 240 1245 622 3590 1795
24 142 71 10 240 240 1300 650 3670 1835

Tarifní zóny vefiejné dopravy IDS na Pfierovsku a jeho okolí
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Na zaãátku mûsíce záfií byla zahájena dal‰í z etap rekon-
strukce vefiejn˘ch prostranství historické ãásti mûsta. As-
faltov˘ koberec, kter˘ v ‰edesát˘ch a osmdesát˘ch letech mi-
nulého století pokryl z velké ãásti Îerotínovo námûstí, bude
v nejbliÏ‰í dobû opût nahrazen klasickou kamennou dlaÏbou.
Informace nám poskytl Vladimír Petro‰, mûstsk˘ architekt.

korun. Za ‰est tisíc metrÛ ãtvereã-

ních mûstsk˘ch pozemkÛ naopak

mûsto obdrÏí od investora 1,8 mili-

onÛ korun,“ sdûlil Vladimír Petro‰.
„Vlastní stavba opravárenského

centra, ve kterém najde zamûst-

nání po jejím dokonãení aÏ 120 za-

mûstnancÛ, je koncepãnû navrÏe-

na jako jednoduchá kubická

hmota obdélníkového pÛdorysu -

viz vizualizace na stranû 1. Archi-

tektonické fie‰ení objektu je sloÏe-

no ze dvou vzájemnû kontrastují-

cích ãástí, vlastní provozní budovy

a pfiisazené ãásti administrativní.

Jasná ãitelnost architektonick˘ch

forem je podpofiena vzájemnou

materiálovou skladbou. Administ-

rativní ãást je navrÏena jako celo-

prosklenná, maximálnû otevfiená,

v˘robní je naopak uzavfiená, skry-

tá pod neprÛhledn˘m plá‰tûm.

Dispoziãnû a funkãnû je objekt dû-

len na dvû podlaÏí, která jsou vzá-

jemnû propojena. Souãástí nového

„Pfiipravovaná rekonstrukce par-

teru Îerotínova námûstí je souãás-

tí ‰ir‰ího zámûru pfierovské radni-

ce na obnovu a kultivaci centrální

ãásti mûsta, na obnovu dlaÏeb

a mobiliáfie historické sítû ulic, ná-

mûstí a vefiejn˘ch prostranství.

V první etapû rekonstrukce námûs-

tí bude obnovena pfiedev‰ím pû‰í

komunikace podél jeho západní

fronty v úseku od ulice Wilsonovy

aÏ po ulici Komenského,“ nejprve
ve struãnosti vyjmenoval v‰echny
plánované úpravy Vladimír Petro‰.

„Nová pû‰í komunikace bude v˘-

znamnû roz‰ífiena na pfiibliÏnû ‰est

a pÛl metrÛ. Nové ‰ífikové uspofiá-

dání a povrch z desek z fiezané Ïu-

ly v kombinaci s drobnou kostkou

umoÏní pfiíjemn˘, niãím neru‰en˘

pohyb kolem parteru domÛ a v˘loh

obchodÛ a zároveÀ i pfiípadn˘ od-

poãinek a posezení na laviãkách ãi

venkovních zahrádkách. Chodník

je navrÏen jako bezbariérov˘ a bu-

de umoÏÀovat bezproblémov˘

a bezkonfliktní pohyb i osobám se

sníÏenou mobilitou, vozíãkáfiÛm,

matkám s koãárky a mal˘mi dût-

mi a star‰ím lidem.

V rámci celkové kulti-

vace parteru bude pro-

vedena i v˘sadba tfii-

nácti malokorun˘ch lip

a rozmístûní mûstského

mobiliáfie - stojanÛ na

kola, odpadkov˘ch ko-

‰Û a mobilní zelenû.

Novû bude zrealizová-

no i vefiejné osvûtlení,

které bude v obdobném

provedení jako v ulici

Wilsonova ãi na ná-

mûstí T. G. Masaryka.

Svítidla na ãtyfimetro-

v˘ch stoÏárech budou

opatfiena refraktory,

které zamezí oslÀová-

ní bytÛ v noãních ho-

dinách. V˘mûna v˘loÏ-

níkov˘ch svítidel na

celém námûstí se v‰ak pfiedpoklá-

dá aÏ v dal‰ích etapách úprav. Au-

tomobilová doprava bude organi-

zována tak, Ïe bude zachována

dne‰ní jednosmûrná obsluha v‰ech

stran námûstí s krátkodob˘m od-

stavením osobních vozidel. Vzhle-

dem k roz‰ífiení chodníku a „zúÏe-

ní“ pojíÏdûn˘ch ploch bude v‰ak

sníÏen poãet parkovacích míst,“

upozornil Vladimír Petro‰.
„Vzhledem k velkému objemu fi-

nanãních prostfiedkÛ na celkovou

obnovu parteru Îerotínova námûs-

tí budou tyto práce provádûny po

etapách. Pro fie‰ení centrální ãásti

námûstí radnice po vefiejné diskusi

k nové funkãní náplni zfiejmû vy-

hlásí architektonicko-urbanistic-

kou soutûÏ. Finanãní náklady na

uvedené stavební úpravy pû‰í ko-

munikace vãetnû nákupu nového

mûstského mobiliáfie pfiijdou pfie-

rovskou radnici na témûfi 8,9 mili-

onÛ korunÛ,“ informoval Vladimír
Petro‰ o finanãních nákladech plá-
nované rekonstrukce Îerotínova
námûstí a doplnil, Ïe realizaãní do-
kumentaci stavby projekãnû zpra-
covala pfierovská projekãní firma
PRINTES ATELIER s.r.o. a pro rea-
lizaci stavebních úprav byla ve v˘-
bûrovém fiízení vybrána firma SA-
TES MORAVA s.r.o. se sídlem ve
Vala‰ském Mezifiíãí.

·af

areálu opravárenského centra bu-

de rovnûÏ 45 parkovacích míst pro

zamûstnance a náv‰tûvníky cent-

ra, z toho 3 místa budou vyhraze-

na pro automobily imobilních

osob. Nezastavûn˘ pozemek bude

ozelenûn v˘sadbou vzrostl˘ch stro-

mÛ a kefiÛ. Zajímav˘m architek-

tonick˘m prvkem je zelená stfiecha

navrÏená nad ãásti objektu,“ in-
formoval Vladimír Petro‰.

„Generálním projektantem pro

územní a stavební fiízení, které by-

lo jiÏ stavebním úfiadem zahájeno,

je brnûnská projekãní architekto-

nická firma ATX Architekti, s.r.o.

Stavebním fie‰ením a koordinací

zámûru byla investorem povûfiena

firma PROMED Brno s.r.o. Stavbu

opravárenského centra chce spo-

leãnost OLYMPUS zahájit po vydá-

ní územního a stavebního povole-

ní je‰tû v leto‰ním roce,“ doplnil
Vladimír Petro‰ z oddûlení archi-
tektury a urbanismu.

·af

pokraãování ze strany 1

Olympus postaví nové opravárenské centrum

Stavební úpravy Îerotínova námûstí pokraãují

Poznámka
âeská Olympus C&S, s.r.o. je ãlenem skupiny OLYMPUS, spoleãností

s celosvûtovou pÛsobností, jejímÏ stoprocentním vlastníkem je evropská
matefiská spoleãnost v Hamburku - Olympus Optikal Hamburk. Spoleã-
nost zodpovídá za kompletní obchodní ãinnost pro v˘robky znaãky Olym-
pus z oblasti endoskopie, diagnostiky, spotfiebního zboÏí a digitální tech-
niky. Nov˘ areál zamûfien˘ na opravy fotoaparátÛ a diagnostick˘ch
zdravotnick˘ch pfiístrojÛ pokryje potfieby zvy‰ujícího se prodeje fotogra-
fick˘ch pfiístrojÛ ve stfiední, v˘chodní a ãásti severní Evropy.

foto Jan âep
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„Po peripetiích s fie‰ením vlast-

nick˘ch vztahÛ k pozemkÛm, kte-

ré zavinily znaãn˘ ãasov˘ posun, se

mohlo pfiistoupit k vydání územní-

ho rozhodnutí a stavebního povo-

lení. Územní rozhodnutí nabylo

právní moci 1. srpna leto‰ního ro-

ku. Neprodlenû pracovníci odboru

rozvoje zaÏádali o vydání stavební-

ho povolení. ProtoÏe je nutné do-

drÏení zákonem pfiedepsan˘ch ãa-

sov˘ch lhÛt pro vydání stavebního

povolení, vyvû‰ení na úfiední desce

a nabytí právní moci, dá se pfied-

pokládat, Ïe pfiíslu‰né stavební po-

volení nabude právní moci ve dru-

hé polovinû fiíjna tohoto roku,“

sdûlil Ladislav Stískal z odboru roz-
voje pfierovské radnice.

„Realizace této cyklostezky si vy-

Ïádala fie‰ení nov˘ch parkovacích

míst pro náv‰tûvníky nemocnice.

V souvislosti s realizací cyklostez-

ky se plánuje jejich zru‰ení v pro-

storu pfied vjezdem do nemocnice,

pod Meoptou. V tomto úseku totiÏ

povede z hlediska omezen˘ch ‰ífi-

kov˘ch parametrÛ cyklostezka

smí‰ená s chodníkem pro pû‰í. Mu-

selo se tedy najít fie‰ení, kam s tû-

mito auty. Proto soubûÏnû se sta-

vebním povolením na cyklostezku

bylo zahájeno stavebnû povolovací

fiízení na realizaci nové toãny au-

tobusÛ MHD s úpravou nov˘ch

parkovacích ploch v blízkosti ne-

mocnice pfied novû vybudovan˘m

pavilonem péãe o matku a dítû.

a také prodejny. Stavba je

navrÏena jako monolitick˘

skelet, vyzdívky obvodového

plá‰tû, mezibytové stûny

i vnitfiní dûlící stûny jsou

z keramick˘ch cihel. Pfiíjem-

né prostfiedí má dotváfiet oze-

lenûná terasa a dvÛr,“ popsa-
la Milena Slováãková nov˘
bytov˘ objekt, ve kterém pod-
le pfiedbûÏného prÛzkumu
bude o bydlení velk˘ zájem.
„Finanãní prostfiedky do ce-

lé stavby spoleãnû vloÏí Mûs-

to Pfierov a zaloÏené Bytové

druÏstvo Pfierov. Rada mûsta

Pfierova vybrala v souladu

s usnesením investiãní komi-

se mûsta jako dodavatele

stavby sdruÏení firem Pfie-

rovská stavební spoleãnost

s.r.o. a V‰eobecná stavební

spoleãnost s. r.o. s nabídko-

vou cenou 74,9 milionÛ ko-

run. Na druhém a tfietím

místû se v obchodní vefiejné

soutûÏi umístily firmy UNIPS

Ostrava a.s. a Pozemní stavi-

telství Zlín a.s. Mûsto inves-

tuje do stavby vãetnû státní dotace

32,7 milionÛ korun. Zbytek penûz

pfiidá druÏstvo, v jehoÏ v˘hradním

vlastnictví zÛstanou prostory pro-

dejen a garáÏov˘ch stání. Zajíma-

vou informací bude jistû pro v‰ech-

ny pfiípadné zájemce o v˘stavbu

hodnota za jeden metr ãtvereãní

podlahové plochy bytu vãetnû spo-

leãn˘ch prostor a balkonÛ, která je

druÏstvem vypoãtena a bude nabí-

zena zájemcÛm za 15.000 korun,“

seznámila nás Milena Slováãková
s finanãní stránkou tohoto projektu.

„Stavba bude zahájena je‰tû

v podzimních mûsících tohoto ro-

ku a vítûz soutûÏe ji hodlá dokon-

ãit za 48 t˘dnÛ. O v˘stavbu nov˘ch

bytÛ projevilo dosud zájem 65 ob-

ãanÛ. Zakládající ãlenové druÏstva,

firmy ISA CONSULT s.r.o. Fr˘dek-

Místek a Energoprojekta Pfierov

s.r.o., je pozvou koncem mûsíce zá-

fií osobním dopisem pfiednostnû na

jednání, kde probûhne podrobné

seznámení s podmínkami vstupu

do druÏstva, financováním stavby

a s následn˘m vlastnick˘m vzta-

hem k bytu budoucích nájemníkÛ-

druÏstevníkÛ. ZároveÀ si uÏ na

schÛzce budou moci vybrat kon-

krétní byt. Pokud po dokonãení to-

hoto marketingového prÛzkumu

nebudou ’prodány‘ v‰echny byty,

druÏstvo osloví znovu vefiejnost

a volné prostory opût nabídne,“ na-
stínila Milena Slováãková prÛbûh
dal‰ích jednání s pfiípadn˘mi zá-
jemci.

·af

Poznámka
JiÏ v tûchto dnech mÛÏete získat
dal‰í informace k celému zámûru
na bezplatném telefonním ãísle
800 100 115.

OÏije nov˘ bytov˘ dÛm jiÏ na Vánoce 2004?

Cyklisté se dostanou bezpeãnû do Kozlovic

„V domû jsou v‰echny byty navr-

Ïeny s kuchyÀsk˘mi kouty. Jeden

dvoupokojov˘ a jeden tfiípokojov˘

byt umoÏní kvalitní bydlení lidem

s omezenou schopností pohybu

a orientace. Dále zde najdeme tfii

jednopokojové, deset dvoupokojo-

v˘ch, dvanáct tfiípokojov˘ch a ãty-

fii nadstandardní mezonetové ãtyfi-

pokojové byty. DÛm bude mít pût

nadzemních podlaÏí, proto je vyba-

ven kromû schodi‰tû také ãtyfimi

osobními v˘tahy. V prvním pod-

zemním podlaÏí a pfiízemí objektu

jsou umístûna garáÏová a parkova-

cí stání, sklepy, spoleãné prostory

foto Jan âep

V minul˘ch ãíslech Pfierovsk˘ch listÛ se ãtenáfii mohli do-
ãíst o zámûru mûsta vybudovat cyklostezku s chodníkem pro
pû‰í z Pfierova pfii pravé stranû komunikace v ulici Dvofiáko-
va aÏ do Kozlovic. Urãitû je bude zajímat, v jakém stadiu se
dnes tato plánovaná investiãní akce nachází. BlíÏe nás in-
formoval Ing. Ladislav Stískal z odboru rozvoje.

Toto fiízení bohuÏel probíhá rov-

nûÏ vefiejnou vyhlá‰kou a z tohoto

dÛvodu opût musí b˘t dodrÏeny

zákonné lhÛty pro nabytí právní

moci. Pracovníci odboru rozvoje

proto pfiehodnotí danou situaci

z pohledu zahájení prací jednotli-

v˘ch stavebních objektÛ. Komplet-

ní dokonãení této finanãnû nároã-

né investiãní akce - v˘stavby cyk-

lostezky s chodníkem a nové toãny

s nav˘‰ením nov˘ch parkovacích

míst, která bude stát zhruba 15 mi-

lionÛ korun, se pfiedpokládá v roce

2004,“ poskytl Ladislav Stískal dal-
‰í dÛleÏité informace k plánované
cyklostezce do Kozlovic.

·af

Vizualizace bytového domu na nábfieÏí Protifa‰istick˘ch bojovníkÛ

Zahájení v˘stavby bytového domu na nábfieÏí Protifa‰istick˘ch
bojovníkÛ je jiÏ ve fini‰i. Odbor rozvoje se zab˘vá její pfiípravou
jiÏ od loÀského roku. Název bytov˘ dÛm není ale zcela pfiesn˘, pro-
toÏe zde souãasnû vznikne 31 bytÛ a pût prodejen. O dal‰í infor-
mace jsme poÏádali Ing. Milenu Slováãkovou z odboru rozvoje.
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„Tento poplatek pfiinesl do mûst-

ské pokladny k 31. srpnu leto‰ního

roku celkem ãástku ve v˘‰i

17,105.209,40 korun, coÏ pfiedsta-

vuje plnûní rozpoãtu roku 2003 na

98 procent. Povinnost uhradit po-

platek má kaÏdá fyzická osoba, kte-

rá ve mûstû Pfierov,

a to Pfierov I-Mûsto

aÏ Pfierov XIII-Penãi-

ce je pfiihlá‰ena k tr-

valému pobytu, pfii-

ãemÏ roãní sazba

ãiní 385 korun,

a rovnûÏ osoba vlast-

nící stavbu urãenou

nebo slouÏící k indi-

viduální rekreaci, ve

které není k trvalému pobytu hlá-

‰ena Ïádná fyzická osoba. V tomto

pfiípadû roãní v˘‰e sazby je 250 ko-

run,“ informovala nás Halina Sle-
záãková z finanãního odboru.

„Termín zaplacení poplatku byl

sice ve vyhlá‰ce stanoven do

30. ãervna 2003, ov‰em ne v‰ichni

jej dosud uhradili. V souãasné do-

bû ná‰ odbor eviduje za loÀsk˘

a leto‰ní rok za dluÏníky pohle-

dávku v celkové v˘‰i 3,375.116,30

korun. Postupnû v‰em, ktefií dosud

poplatek neuhradili, jsou rozesílá-

ny platební v˘mûry s urãením ná-

hradní lhÛty splat-

nosti. V pfiípadû, Ïe

ani po této v˘zvû ne-

bude poplatek uhra-

zen, pfiistoupí odbor

finanãní k vymáhá-

ní daÀového nedo-

platku vydáním exe-

kuãního pfiíkazu,

napfiíklad na penûÏ-

ní prostfiedky na

úãty dluÏníkÛ veden˘ch u bank

nebo na sráÏku z jejich mzdy,

z dÛchodÛ, ze sociálních a nemo-

censk˘ch dávek,“ upozorÀuje
dluÏníky Halina Slezáãková a zá-
roveÀ je vyz˘vá k urychlenému za-
placení.

·af

Odbor finanãní Mûstského úfiadu v Pfierovû je od 1. led-
na 2002 povûfien˘ správou místního poplatku za provoz
systému shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏí-
vání a odstraÀování komunálních odpadÛ.

V posledních t˘dnech se v médiích opakovanû objevi-
ly informace o stávající situaci v akciové spoleãnosti
Teplo Pfierov. Se Ïádostí o upfiesnûní a bliÏ‰í vysvût-
lení jsme se se obrátili na Mgr. ZdeÀka Boháãe, kte-
r˘ je pfiedsedou pfiedstavenstva této spoleãnosti, je-
jímÏ stoprocentním vlastníkem je Mûsto Pfierov.
Chtûl bych fiíci obãanÛm, Ïe situace v na‰í spoleãnos-

ti je stabilizována a není pravdou, jak probûhlo v nû-

kter˘ch médiích, Ïe by mohla b˘t ohroÏena dodávka tepla v nastávající

topné sezonû v nûkter˘ch ãástech mûsta, konkrétnû na sídli‰ti Velká DláÏ-

ka - sever. Celá situace byla zbyteãnû vyhrocena. Zaznûly nepfiesné infor-

mace o prÛbûhu v˘bûrového fiízení na vefiejnou zakázku „Optimalizace

systému zásobování teplem sídli‰tû Velká DláÏka - sever“.

Po mém zvolení do vedení pfiedstavenstva se pravdûpodobnû oãekávalo,

Ïe zaujmu pozici ’spolupracujícího statisty‘ a nebudu se snaÏit hloubûji

proniknout do sloÏité problematiky komunální energetiky. KdyÏ jsem opa-

kovanû pfiipomínkoval ponûkud konzervativní postoje pana fieditele v ob-

lasti koncepãních zámûrÛ této spoleãnosti, setkal jsem se s neãekanû prud-

kou reakcí z jeho strany. DÛsledkem tûchto rozdíln˘ch pfiístupÛ jsou

mediální útoky, které zaãaly rozesláním ne‰Èastnû koncipovaného dopisu

v‰em zastupitelÛm mûsta, coÏ u akciov˘ch spoleãností je naprosto ne-

standardní postup, jakákoliv problematika se totiÏ fie‰í na pÛdû pfiedsta-

venstev.

Dal‰í útoky nehodlám jiÏ více komentovat. Závûrem bych chtûl fiíci, Ïe

spoleãn˘m cílem pfiedstavenstva této spoleãnosti je vyvinout maximální

úsilí ve vûci stabilizace ceny tepla, která ãiní nemalou poloÏku ve v˘dajích

na‰ich domácností.

·af

V rámci oslav fiíjnov˘ch dnÛ se 27. fiíjna v 10 hodin na pfierovském ná-
mûstí T. G. Masaryka uskuteãní slavnostní nástup pfiíslu‰níkÛ 33. základny
vrtulníkového letectva Edvarda Bene‰e, na kterém budou vyznamenáni
profesionální vojáci po jejich návratu z mise KFOR. Vzhledem k datu uzá-
vûrky tohoto ãísla jsme je‰tû nemûli pfiíleÏitost popovídat si s jejími sa-
motn˘mi úãastníky. PoÏádali jsme proto o nûkteré informace tiskového
mluvãího vrtulníkové základny v Pfierovû Milana Koufiila.

„Z pfierovské vrtulníkové základny pÛsobilo od dubna do fiíjna leto‰ního

roku ve 3. ãesko-slovenském praporu KFOR celkem 50 profesionálních vo-

jákÛ, z tohoto poãtu je drtivá vût‰ina z vrtulníkového roje SOR. Celkovû

má 3. ãesko-slovensk˘ prapor 503 profesionálních vojákÛ, z toho je 403

z armády âeské republiky a 100 z armády Slovenské republiky. Prapor je

zaãlenûn do multinárodní brigády ST¤ED, jejímÏ velitelem je brigádní ge-

nerál Paavo Kiljunen z Finska,“ sdûlil Milan Koufiil.
„Hlavní ãást praporu je dislokována na základnû ·ajkovac, men‰í jed-

notky na odlouãen˘ch stanovi‰tích Gazalla Line a Sekiraãa. Prostor od-

povûdnosti praporu má rozlohu 960 km2 s délkou administrativní hranice

mezi Kosovem a Srbskem 104 km. V rámci operace JOINT GUARDIAN na

území Kosova hlavním úkolem na‰ich pfiíslu‰níkÛ v sestavû praporu bylo

zajistit bezpeãné a klidné prostfiedí pro v‰echna etnika a umoÏnit mírov˘

a demokratick˘ rozvoj spoleãnosti na tomto území. DosaÏení tohoto cíle

závisí na profesionálním plnûní jednotliv˘ch úkolÛ. V praxi to znamená

zejména kontrolu propou‰tûcích míst, rÛzné pátrací operace - vyhledává-

ní nelegálnû drÏen˘ch zbraní a munice, doprovod osob a automobilÛ, boj

s organizovan˘m zloãinem, dohlíÏení na bezpeãnost men‰in a návrat

uprchlíkÛ do Kosova, dohled a v˘cvik nad kosovsk˘m ochrann˘m sborem

a spolupráce s mezinárodními organizacemi pfii obnovû válkou poniãené-

ho území,“ vyjmenoval Milan Koufiil.
„Po celou dobu pÛsobení praporu na území Kosova byli na‰i pfiíslu‰ní-

ci velmi kladnû hodnoceni nejen velitelstvím brigády a praporu, ale i pfied-

staviteli státní správy a samosprávy. Zb˘vá dodat, Ïe pro ãást na‰ich pfií-

slu‰níkÛ to nebyla první mise v zahraniãí. Nûktefií mají zku‰enosti

z Kuvajtu, Afghanistánu ãi Bosny a Hercegoviny. V‰em vojákÛm praporu

byla poãátkem mûsíce srpna udûlena generálním tajemníkem NATO me-

daile Za sluÏbu ve spolupráci NATO v Kosovu. Medaile pfiedal osobnû mi-

nistr obrany âeské republiky Miroslav Kostelka,“ informoval nás Milan Kou-
fiil a dodal, Ïe ministr se zúãastní i slavnostního nástupu vojákÛ 27. fiíjna.

·af

Máte jiÏ zaplacen˘ poplatek
za komunální odpad?

Pfierov pfiivítá vojáky
z mise KFOR v Kosovu

foto AVIS

Mgr. ZdeÀka Boháãe,
místostarostu mûsta

OTÁZKA PRO...

ceník inzerce najdete na stranû 15

INZERUJTE
V MùSÍâNÍKU
20.700 v˘tiskÛ zdarma do v‰ech domácností v Pfierovû a okolí

KONTAKT: tel. 581 225 393 - Z. Vymlátil, M. Fla‰ar • studio@elan-prerov.cz
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Jedním ze zástupcÛ pfierovské radnice, ktefií
argumentují pro realizaci zámûru v˘stavby Penny
Marketu, je místostarosta Ing. Martin Kuãera:

Obãan zvenãí vnímá celou kauzu Penny Marketu jako nûco nepochopi-
telného. Jak mÛÏe jít radnice takov˘mto zpÛsobem proti lidem? Proti sv˘m
voliãÛm? KvÛli obchodu zru‰í hfii‰tû a klidnû to Kuãera - ná‰ místostaros-
ta - nazve „ELEGANTNÍM ¤E·ENÍM“, nesl˘chané! V tom musí nûco b˘t!
Proã to s námi je‰tû neprojednali? A tisíce obdobn˘ch dotazÛ jsem si osob-
nû vyslechl a také na nû odpovûdûl. Po vá‰niv˘ch debatách s rozhofiãen˘mi
obãany tohoto malého mûsta, byÈ po jednom ãi po dvou, ale nejménû sto-
krát, jsem si vyslechl spoustu názorÛ a nedivím se, Ïe chovají vÛãi radnici
takovou zá‰È. Ov‰em poté, co tito obãané naslouchali argumentÛm i z mé
strany, získali úplnû jin˘ pohled na vûc. Staãí jen vysvûtlit, jak to bylo doo-
pravdy. Pokusím se o to i teì, aby kaÏd˘ z obãanÛ znal názor i z druhé stra-
ny, nejen ze strany aktivistÛ OPPM (Obãané Proti Penny Marketu).

Po mém pfiíchodu na radnici jsem se seznámil s investiãními zámûry,
které byly jiÏ projednány v minul˘ch letech na zastupitelstvu. Jedním z nich
byl také Penny Market. Osobnû jsem proti diskontním prodejnám, coÏ by-
lo patrné i z mého hlasování pro v˘stavbu diskontní prodejny Lidl. Hlaso-
val jsem proti. Z toho se dá jasnû vydedukovat, Ïe Penny Market není nic
jiného neÏ obdobná kauza a tak by mé hlasování mûlo b˘t také „proti“. Ale
tady je právû ten zlom. ZobecÀování má také své hranice.

Zastupitelstvo minulého volebního období nekoupilo pozemky v lokali-
tû vymezené ulicemi Svisle, bfií HovÛrkov˘ch a Ztracená. Hlavnû to údajnû
ani ne‰lo. Ov‰em to opravdu v tuto chvíli není vÛbec dÛleÏité. DÛleÏité je
tuto lokalitu scelit, dát ji jak˘si ráz a postavit hfii‰tû, které nemá v na‰em
mûstû obdoby. Jak jsem v minulosti prohlásil, vlastníkem strategického po-
zemku se stala komanditní spoleãnost EK1, jeÏ je také investorem Penny
Marketu. V tom je právû ten zásadní rozdíl mezi  m˘m uvaÏováním v sou-
vislosti s Lidlem a Penny Marketem. UÏ si musíme jednou provÏdy uvûdo-

mit, Ïe beztrestnû nakládat s cizím majetkem je minulost. AlespoÀ v to dou-
fám. Jin˘mi slovy, nejde jednodu‰e nafiídit zastupitelÛm, aby získali po-
zemky, které jsou v soukromém vlastnictví. A to po zastupitelích chtûli
aktivisté z OPPM. Jejich pfiání je jasnû definováno v otázkách neuskuteã-
nûného referenda. Cel˘ milion korun by mûlo stát nûco, co není ani vyko-
natelné. Tak to tvrdí právníci z Krajského Úfiadu a také legislativnû právní
oddûlení Mûstského Úfiadu. Vyhozen˘ milion pro mû znamená napfiíklad
jednu tfietinu investic na rondel, kter˘ch chybí v Pfierovû je‰tû dost. Podle
OPPM, jak vysvûtluje pan Puchalsk˘, musí Mûsto zaãít jednat o prodeji po-
zemkÛ v dané lokalitû. To je nepochybnû pravda, ov‰em je nutné si uvûdo-
mit, Ïe jednáním se tato lokalita nezu‰lechtí. NávrhÛ z Mûsta o koupi jiÏ
zmínûného strategického pozemku ‰lo víc neÏ dost, ale bez úspûchu. Jak
dlouho budeme muset ãekat na ten vzácn˘ okamÏik, kdy se rozhodne ma-
jitel pozemku prodat to, co tak pracnû nabyl. A kdyÏ se nerozhodne nikdy,
pak nikdy tato lokalita nebude scelena.

To bylo struãnû na vysvûtlenou, proã nemá smysl investora tlaãit nûkam
kam nechce, ale tlaãit ho k tomu, aby profinancoval polovinu nákladÛ na

nové hfii‰tû a pomohl s dofinancováním jeho dokonãení.
A vypadá to, Ïe tento investor pfiistoupí na na‰e podmín-
ky. VÏdyÈ kdyÏ nûkdo nabízí ãtyfii miliony a dlouhodob˘
úvûr na nové hfii‰tû s úrokovou sazbou men‰í neÏ 3 % na
dobu aÏ 10 let, pÛsobí  na mû dÛvûryhodnû, zvlá‰tû pak
s tím, Ïe „âerného Petra“ máme v rukou my jako Mûsto.
Nám ten strategick˘ pozemek totiÏ nepatfií. Vracíme se
znovu k tolikrát zmínûnému „ELEGANTNÍMU ¤E·ENÍ“,
jak vyfie‰it zmínûnou lokalitu.
Nesmíme se nechat uná‰et emocemi, nesmíme naslouchat
jen jedné stranû - OPPM, nesmíme vûfiit v‰emu co se fiíká
o radních. Vím, Ïe pro aktivistu z OPPM je mnohem snaz-
‰í získat podpisy proti v˘stavbû Penny Marketu, neÏ pro rad-
ního prosadit logiku vûci a vysvûtlit obãanÛm postoj zastu-
pitelÛ. Kdo by chtûl naslouchat uplacen˘m radním. VÏdyÈ
berou dûtem hfii‰tû. KaÏd˘ aktivista má svÛj podíl na ne-
pravdách, které uÏ tolikrát zaznûly. OPPM mÛÏe b˘t popu-
listické, mÛÏe lhát, mÛÏe b˘t demagogické, ale já jako mís-
tostarosta mohu a chci poskytovat pouze informace
relevantní, pravdivé a podloÏené. Nûkolikráte jsem na za-

Mûsto Pfierov

KAUZA PENNY MARKET
VáÏení ãtenáfii,

Vût‰ina PfierovanÛ sleduje pozornû v˘voj situace ohlednû zámû-
ru na v˘stavbu Penny Marketu v lokalitû Základní ‰koly Svisle. na
zastupitelstvu mûsta konaném 4. záfií zastupitelé odhlasovali zru-
‰ení jiÏ vyhlá‰eného referenda v souvislosti s v˘zvou Krajského
úfiadu v Olomouci. V tomto fiíjnovém vydání Pfierovsk˘ch listÛ po-
skytujeme stejn˘ prostor k vyjádfiení názorÛ k dané problematice
jak vedení mûsta Pfierova, tak i obãanské iniciativû Obãané proti
Penny Marketu (OPPM).

A - ·kolní sportovní areál
1 uzavfiená bûÏecká dráha

(200 m - 4 bûÏecké
pruhy)

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

3 skok do dálky
4 hfii‰tû na kopanou

28 x 40 m
5 hfii‰tû pro tenis,

ko‰íkovou, volejbal
16 x 38 m

6 hfii‰tû pro volejbal
9 x 18 m

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

10 sklad pomÛcek

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

14 x 26 m
12 prolézaãky

(pro ‰kolní druÏinu)
13 parkovi‰tû

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

C - Penny Market

Leteck˘ pohled na danou lokalitu Z· Svisle foto Jan âep
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Mûsto Pfierov

KAUZA PENNY MARKET

stupitelstvu vystoupil o protiprávnosti rozhodnutí vyhlásit referendum a by-
lo nás pouh˘ch osm proti jedenadvaceti, ktefií jsme hlasovali v duchu záko-
na. Nejde o to, aby byla radnice proti lidem, ale jde pfiedev‰ím o dodrÏování
zákona. Nikdo z radních nemÛÏe za to, Ïe pan ·lechta, jakoÏto navrhovatel,
mûl ‰patnou právní pomoc u pana Puchalského. Nejde pfiece fie‰it problémy
pana ·lechty na zastupitelstvu zpÛsobem, Ïe kdyÏ tedy nevûdûl a myslel to
dobfie, tak mu to promineme. Otázky navrÏené na referendum ze strany OPPM
byly nepfiesnû formulovány. V pfiípadû kladn˘ch odpovûdí na nû by nebylo moÏ-
né zámûry plynoucí z otázek realizovat. A s tím zákon poãítá. Nejde vyhlásit
referendum, proinvestovat milion a pak fiíct obãanÛm - bylo neplatné.

Kdybych neznal podrobnû tuto kauzu, urãitû bych petiãní listinu také po-
depsal. To snad skoro kaÏd˘. Jsem ale pfiesvûdãen, Ïe vám zatajili skuteãnost
o novém hfii‰ti, které má b˘t o 220 m2 vût‰í, o kvalitû ani nemluvím, Ïe
vznikne 90 parkovacích míst, které budou volnû pfiístupné vefiejnosti, Ïe se
zelení se také poãítá atd. V pozadí celého tohoto pfiípadu je také historie pa-
na ·lechty, kter˘ musí konat tak, jak koná, protoÏe mûl ve volebním klání
minulého roku pod svou fotografií napsáno: „Zachránil jsem dûtem hfii‰tû“.

Já cítím urãitou zodpovûdnost za neinformování obãanÛ vãas, ale oprav-
du jsem nemûl dostatek relevantních informací. Radûji jsem zvolil ãekání
na v˘sledky správního fiízení, neÏ pl˘tvat ãasem vynaloÏen˘m na neustálé
vyvracení nepravdiv˘ch tvrzení. A teì vidím, Ïe mnou zvolen˘ postoj byl asi
‰patn˘. Bylo by lep‰í zab˘vat se nepravdami a neustále je vyvracet nicnefií-
kajícími slohov˘mi pracemi? Nejsou v na‰em mûstû dÛleÏitûj‰í záleÏitosti?
VÏdyÈ není pfiece moÏné, aby se cel˘ svût toãil kolem Penny Marketu.

Mûl jsem také v souvislosti s referendem váÏné obavy o vytvofiení neuvû-
fiitelného precedensu - tak jak pan Puchalsk˘ fiekl: „KdyÏ to vyjde, bude to
úãinn˘ nástroj, kterého bychom v budoucnu vyuÏívali“. V této souvislosti
za nejvût‰í drzost povaÏuji fráze o obãanské spoleãnosti zrovna z úst pana
Puchalského. I on si je moc dobfie vûdom, Ïe hraje neãistou populistickou
hru. Nakonec musel vy‰‰í orgán zasáhnout, a my jako zastupitelé jsme
s ostudou museli zru‰it vypsání referenda. Nejsem zastáncem zbyteãnû vy-
hozen˘ch penûz. To ov‰em OPPM moc nezajímá. VÏdyÈ to zaplatíme v‰ich-
ni. Z jejich kapes to nepÛjde.

PoloÏil jsem si otázku, kdo to vlastnû je ten moralista Puchalsk˘, kter˘
tak prosazuje referendum bez ohledu na to, kolik to bude stát? Kromû to-
ho, Ïe ví v‰echno nejlépe, chlubil se titulem JUDr. jak na dvefiích své kan-
celáfie na Úfiadû, tak na vizitkách. Pfiitom v‰ichni víme, Ïe „JUDrem“ nikdy
nebyl. Pan Puchalsk˘ vymyslí o‰atné, celou dobu ho pobírá, chodil obléka-
n˘ jak turista a kdyÏ byl z Úfiadu vyhozen a uÏ o‰atné nemohl pobírat, tak
zkrátka navrhne o‰atné zru‰it. Tento pseudo JUDr. dodnes fie‰í vyúãtování
diet z Kanady. Marnû hledám odpovûì na otázku, jak mÛÏe nûkdo takov˘
hovofiit o obãanské spoleãnosti, zastupovat témûfi 5000 lidí, kdyÏ mnû se

tento ãlovûk jeví pfiinejmen‰ím jako „zhrzen˘ tajemník“. Ne-
ní to zrovna záfin˘ pfiíklad pro obãany, Ïe? Myslím si, Ïe ob-
ãané ani netu‰í, kdo se za jejich zády schovává.
Proã dûlat referendum, kdyÏ mÛÏeme s obãany jednat a or-
ganizovat vefiejná projednání! KdyÏ se objevily nové informa-
ce ze strany investora, mám na mysli napfiíklad digitální vi-
zualizace, zorganizovalo se vefiejné projednání, na které
z osloven˘ch  zhruba 1500 obãanÛ Ïijících v okolí ‰koly Svis-
le v okruhu 500 metrÛ, pfii‰lo pouh˘ch okolo 100 lidí. Je to
trochu zvlá‰tní, Ïe obãan, kdyÏ se mÛÏe dozvûdût nûco nové-
ho, nepfiijde. Nebo je to tak, Ïe Penny Market a hlavnû nové
moderní hfii‰tû vlastnû lidem vÛbec nevadí?
Zaãaly se ‰ífiit zprávy o rozporu v˘stavby s územním plánem.
Na tuto skuteãnost zareagoval Ing. Pavel Gala a po té i já -
a spoleãnû jsme se snaÏili tato tvrzení dementovat. Ing. Ga-
la je totiÏ zadavatelem územního plánu, tak by mûl vûdût,
jestli je nûco v nepofiádku. Je za to zodpovûdn˘. Vystoupení
Ing. Galy aktivistÛm OPPM vadilo, protoÏe spousta obãanÛ
uÏ nebyla pfiesvûdãena o dÛvûryhodnosti aktivistÛ OPPM.
A tak si zaãali vym˘‰let dál. Odbor ‰kolství nesouhlasí s v˘-

stavbou, odbor rozvoje také nesouhlasí a ani Ïivotní prostfiedí nesouhlasí.
Tak se musely tyto popla‰né zprávy také vysvûtlovat a dementovat, v duchu
- od nás nic takového nevze‰lo, tvrdili jednotliví zástupci odborÛ. Já mu-
sím ãekat na v˘sledky správního fiízení, abych pravdivû odpovûdûl na dota-
zy obãanÛ. Jakmile investor zajistí potfiebná vyjádfiení, budeme vefiejnost
informovat. Podot˘kám pravdivû informovat. 

Ani pan ·lechta, ani pan Puchalsk˘, dokonce ani Ïádn˘ z aktivistÛ 13ãlen-
ného obãanského sdruÏení OPPM není znalcem v oboru stavafiiny nebo do-
pravy. V tom pfiípadû by i oni mûli respektovat zákony této republiky a po-
ãkat na v˘sledky správního fiízení. Myslím, Ïe si obãané na‰eho mûsta
zaslouÏí znát pravdu.

Prozkoumejte si dÛkladnû vizualizaci, jeÏ je souãástí této pfiílohy a po-
rovnejte skuteãn˘ stav s budoucím. Je to samozfiejmû jen studie, ale mys-
lím si, Ïe od reality nebude moc vzdálená. Nikdy jsem netvrdil, Ïe navrho-
vané fie‰ení je nejlep‰í, ale vzhledem ke skuteãnostem, které nelze opomíjet,
je to ¤E·ENÍ ELEGANTNÍ.

Informace k navrhované v˘stavbû sportovního areá-
lu a Penny Marketu v lokalitû Z· Svisle nám poskytl
i Ing. Pavel Gala z odboru rozvoje:

V prázdninovém dvojãísle Pfierovsk˘ch listÛ byly zvefiejnûny základní in-
formace o navrhované v˘stavbû sportovního areálu s prodejnou, doplnûné
situaãním v˘kresem, kter˘ opût pfiedkládáme na první stranû této pfiílohy.

Bylo zdÛrazÀováno, Ïe jednotlivá sportovní zafiízení jsou navrÏena v sou-
ladu s poÏadavky ‰koly. V areálu budou dvû ãtyfidráhové bûÏecké tratû (ovál
200 m), pfiímá ‰estidráhová traÈ (90 m), tfii hfii‰tû (kopaná, volejbal, uni-
verzální hfii‰tû pro tenis, ko‰íkovou a malou kopanou) a dal‰í zafiízení - viz
situaãní v˘kres a legenda. Povrchy v‰ech sportovi‰È budou umûlé, hfii‰tû
pro kopanou bude mít povrch s umûlou trávou. V areálu je navrÏen i tzv.
pfiestávkov˘ dvÛr s hfii‰tûm pro ko‰íkovou, prolézaãkami apod. 

Prodejnu Penny Marketu tvofií pfiízemní objekt zastfie‰en˘ plochou stfie-
chou. Zásobování je fie‰eno z ulice Svisle. Prodejní plocha ãiní 720 m2, par-
kovi‰tû je navrÏeno pro 90 parkovacích stání a 20 kol. Stávající vzrostlé stro-
my (jasan uprostfied parkovi‰tû, stromy podél komunikací) budou
zachovány. Zelené plochy lemující parkovi‰tû budou osázeny nov˘mi stro-
my, pfiípadnû okrasn˘mi kefii.

V souãasnosti probíhá zji‰Èovací fiízení zámûru dle zákona o posuzování
vlivÛ na Ïivotní prostfiedí, které provádí Krajsk˘ úfiad Olomouckého kraje.
Spoleãnost EK 1 (investor) zaji‰Èuje vyjádfiení kompetentních orgánÛ k do-
kumentaci pro územní fiízení. Stavba prodejny a sportovi‰tû bude investo-
rem podána v rámci jedné Ïádosti o územní rozhodnutí.

Budova Penny Marketu vlevo vedle hfii‰tû
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O v˘stavbu marketu na hfii‰ti Z· Svisle
usiloval jiÏ Plus Discount!

K zámûru v˘stavby marketu 5. 11. 1999 na mûstû napsali: „... Stáva-
jící funkãní vyuÏití je plnû v souladu s Územním plánem, neboÈ na poÏa-
dovaném pozemku se nachází ‰kolní hfii‰tû. V návaznosti na zákonnou
povinnost obce zaji‰Èovat plnûní ‰kolní docházky (...) se neuvaÏuje s utlu-
mením ãinnosti této ‰koly. PfiiblíÏení sportovi‰È blíÏe k budovû ‰koly je
vhodné, av‰ak plocha je natolik lukrativní, že by si zasloužila kva-
litnější činnost než diskontní prodejnu. Pozemek se nachází
v blízkosti centrální části města, realizací záměru by došlo k na-
výšení dopravy do obytného prostoru. Nevhodná je lokalizace zá-
sobování nově navrhované prodejny v těsné blízkosti hřiště...“
O rok pozdûji: „...Pozemky vhodné ponechat a vyuÏít pro obãanskou vy-
bavenost - ‰kolství. Tento pozemek vytváfií jednu z mála rezerv...“

Odbor ‰kolství preferuje hfii‰tû
bez marketu!

Stanovisko z 27. 12. 2002: „...Pfii zvolení alternativy vyuÏití pfiedmût-
ného prostoru jen pro ‰kolní hfii‰tû, bude mít základní ‰kola k dispozici
samozfiejmû vût‰í plochy pro v˘uku tûlov˘chovy a sportu. Z našeho po-
hledu preferujeme variantu velkého školního hřiště bez marketu
s využitím i dotčených pozemků v soukromém vlastnictví. Hfii‰tû
by bylo vyuÏíváno nejen Ïáky jmenované ‰koly, ale i ‰irokou vefiejností...“
Záměr směny pozemků za účelem výstavby Penny Marketu je ta-
ké v rozporu s doporučeními Odboru životního prostředí a Od-
boru rozvoje (16. 10. 2002)!

Pfierované nechtûjí Penny Market
v lokalitû Svisle!

Opakovanû radnici upozorÀujeme, Ïe její zámûr je v rozporu s vût‰i-
nov˘mi poÏadavky a potfiebami PfierovanÛ tak, jak lze vyvozovat z an-
ketních ‰etfiení iniciovan˘ch OPPM (z 527 náhodnû dotázan˘ch obãanÛ
s v˘stavbou Penny Marketu u Z· Svisle nesouhlasí 63 %, souhlasí 18 %),
resp. anketních ‰etfiení uskuteãnûn˘ch na pfielomu 2002/2003 Odbo-
rem rozvoje MûÚ Pfierov (z 1789 obãanÛ, ktefií se úãastnili mûstské an-
kety, 58,4 % nechce mal˘ a 57,5 % ani velk˘ supermarket pro kaÏdo-
denní nákupy, pfiiãemÏ 59,3 % obãanÛ nechce, aby byl umístûn v cent-
ru mûsta).

4.900 spoluobãanÛ fieklo v petici
marketu jasné NE!
Co si také myslí na‰i podporovatelé:

„JestliÏe pfii roãním rozpoãtu mûsta ve v˘‰i asi 965 miliónÛ radnice
uvaÏuje o nûkolika nepotfiebn˘ch stavbách za desítky miliónÛ (nová rad-
nice, vydláÏdûní Îerotínova nám., nov˘ most u Sokolovny...), pak si mys-
lím, Ïe by mûsto 3 miliony korun od investora Penny Marketu, které mu
chybí na rekonstrukci hfii‰tû Z· Svisle, snadno sehnalo.“

Mgr. Ivo Kohl (podnikatel)

„Arogance politikÛ a úfiedníkÛ je bezbfiehá, demokracie existuje pouze
teoreticky a pokud jde o iniciativy obãanÛ, bylo by asi nejlep‰í, kdyby ne-
existovaly. Pût tisíc dospûl˘ch, rozumn˘ch lidí prohrálo jeden z mnoh˘ch
soubojÛ s tupou byrokracií, s hráãi o moc a moÏná také o peníze. Za-
stupitelé ale pozbyli nûco mnohem cennûj‰ího - dÛvûru nejménû pûti ti-
síc voliãÛ. Taková facka demokracii se totiÏ neodpou‰tí!“

Mgr. Helena Netopilová (stfiedo‰kolská profesorka)

Prosíme, pomozte nám ochránit lokalitu Svisle!
„Nepochybuji o tom, Ïe referendum probûhne a úãast PfierovákÛ bu-

de vysoká. Nask˘tá se nám zcela unikátní situace, kdy poprvé máme
moÏnost se vyjádfiit ke konkrétní otázce a ne jen k pov‰echnému vo-
lebnímu programu. PrÛbûh a v˘sledek budou mít navíc rozhodující vliv
na vznik dal‰ích pfiípadn˘ch obãansk˘ch aktivit. Neúãast voliãÛ v refe-
rendu pak tyto moÏnosti nadlouho uzavfie.“

MUDr. Karel Sýkora (gynekolog)

Zámûr marketu je v rozporu
s Územním plánem!

Ve své písemné odpovûdi z 10. 6. 2003 nám Ing. arch. Vûra Malá
z Odboru strategického rozvoje KÚ Olomouc dala za pravdu, Ïe i o úpra-
vû smûrné ãásti (urãení pro ‰kolství) schválené územnû plánovací do-
kumentace musí rozhodnout orgán, kter˘ ÚPD pofiídil, coÏ je v tomto
pfiípadû Odbor rozvoje MûÚ Pfierov. Jin˘mi slovy, chce-li mûsto v lokali-
tû Svisle postavit Penny Market, musí provést zmûnu smûrné ãásti
Územního plánu, fiádnû ji projednat a tím také otevfienû pfiiznat a pfie-
rovské vefiejnosti zdÛvodnit, Ïe jej úãelovû mûní pro potfieby soukromé-
ho investora!

Zv˘‰í se riziko ohroÏení bezpeãnosti
a zdraví dûtí Z· Svisle

Provozem Penny Marketu dojde k v˘raznému nárÛstu dopravy v blíz-
kosti ‰koly (navíc zhruba 420 aut dennû, 9 tis. mûsíãnû, 110 tis. roãnû),
coÏ nepochybnû zv˘‰í rizika ohroÏení bezpeãnosti a zdraví dûtí Z· Svis-
le. Místo toho, aby vedení ‰koly v zájmu sv˘ch ÏákÛ odmítlo cel˘ zámûr
mûsta, upfiednostÀuje napfiíklad vybudování retardérÛ... A to, Ïe nárÛst
dopravy naru‰í souãasnou pohodu bydlení v okolí Ïijících obãanÛ, je ta-
ké více neÏ zfiejmé.

Koncentrace „pennymarketistÛ“ ve vedení
i radû Z· Svisle!

- Elena Grambliãková - místostarostka (ODS) a fieditelka Z·
- Radovan Ra‰Èák - radní a zástupce fieditelky Z· (pfiedseda místního

sdruÏení âSSD)
- âestmír Hlavinka - radní (âSSD) a ãlen rady Z·
- Zdenûk Vosáhlo - b˘val˘ zastupitel (ODS) a ãlen rady Z·

V‰ichni v˘‰e uvedení jiÏ 13. 9. 2001 hlasovali pro v˘stavbu Penny Mar-
ketu. Není tedy divu, Ïe od 18. 3. 2003 ãeká 16 rodiãÛ ÏákÛ na odpo-
vûì zastupující fieditelky Libu‰e Skopalové t˘kající se jejich Ïádosti o svo-
lání mimofiádn˘ch tfiídních schÛzek za úãelem informování o zámûru
„penny“. Není tedy ani divu, Ïe vedení Z· Svisle 11. 4. 2003 také od-
mítlo Ïádost rodiãÛ o organizaci anketního ‰etfiení mezi ostatními rodiãi.
A opakovan˘ stfiet zájmÛ pfii hlasování v zastupitelstvu? Zákon o obcích
neurãuje jakékoli sankce, tak proã by se mûl dodrÏovat... A kdyby byl
ctûn, pak by Ïádn˘ zámûr „penny“ v zastupitelstvu nikdy nepro‰el!

Zákon pod pokutou 2 mil. Kã zakazuje
mûstu prodat pozemky v lokalitû Svisle!

Ve svém písemném stanovisku nám JUDr. Zdena Kr˘sová, vedoucí
právního oddûlení odboru hygieny a epidemiologie z Ministerstva zdra-
votnictví 24. 6. 2003 sdûlila, Ïe dle zákona o ochranû vefiejného zdraví

KAUZA PENNY MARKET

Obãané proti Penny Marketu
➝



PROTI

STRANA IV ¤ÍJEN 2003P¤ÍLOHA

je ‰kola povinna splnit hygienické poÏadavky upravené vyhlá‰kou MZ na
mimo jiné prostorové podmínky, pfiiãemÏ nesmí být snížena k datu
26. bfiezna 2001 dosažená úroveň zabezpečení hygienických po-
žadavků (tzn. nesmí se sníÏit plocha ‰kolního pozemku, plocha pro tû-
lov˘chovu a sport a plocha pro pobyt ÏákÛ na volném vzduchu, které
vyuÏívá Z· Svisle). Mûstu jako zfiizovateli Z· Svisle by za pfiípadné po-
ru‰ení této právní povinnosti uloÏil orgán ochrany vefiejného zdraví po-
kutu aÏ do v˘‰e 2 mil. Kã.

Studie sportovního areálu Z· Svisle
bez marketu existují!

V bfieznu 2002 spoleãnost PRINTES-ATELIER, s.r.o., Pfierov, v soula-
du s usnesením zastupitelstva zhotovila pro mûsto Pfierov návrh ven-
kovního uspofiádání sportovních hfii‰È v areálu Z· Svisle.

Varianta 1
(pouze na mûstsk˘ch pozemcích o v˘mûfie cca 7.300 m2):

- víceúãelové hfii‰tû 45 x 28 m s hrací plochou pro malou kopanou
40 x 20 m, s 3 pfiíãn˘mi hfii‰ti pro volejbal a nohejbal (jeho velikost
vyhovuje i pro házenou o 7 hráãích), 3 x pro ko‰íkovou

- uzavfienou bûÏeckou dráhu 200 m (3 dráhy 1,25 m) s pfiímou
bûÏeckou dráhou 60 m (4 dráhy)

- skok do dálky 2 x, doskoãi‰tû 7 m
- skok do v˘‰ky
- hod kriketov˘m míãkem a granátem
- odráÏecí stûnu pro nácvik herních ãinností s plochou 12 m

pfied stûnou
- objekt pro skladování sportovních pomÛcek a pro správce

mimo‰kolního vyuÏívání

Souãasná plocha ‰kolního pozemku neumoÏÀuje 100% naplnûní
poÏadavkÛ M· (technické podklady). Chybí:
- hfii‰tû 20 x 40 m na minikopanou a házenou
- hfii‰tû na kopanou 35 x 70 m
- víceúãelové hfii‰tû 34 x 18 m pro tenis (vyuÏitelné i pro volejbal,

basketbal 28 x 15 m a atyp. florbal)

Varianta 2 a 3
Obû varianty obsahují návrh nov˘ch sportovi‰È Z· Svisle s vyuÏitím

v‰ech pfiilehl˘ch pozemkÛ v dané lokalitû o celkové v˘mûfie cca 9.490 m2.
Vûfiíme, Ïe Vás s nimi budeme moci seznámit v pfií‰tím vydání Pfierov-
sk˘ch listÛ a také pfii vefiejn˘ch projednáváních.

·kolské sportovní hfii‰tû pro 21. století
by mûlo splÀovat alespoÀ hygienické
normy platné v dobû jeho vzniku!

PoÏadavky na velikost ploch ‰kol a ‰kolsk˘ch zafiízení jsou stanoveny
jak Ministerstvem ‰kolství, tak i provádûcí vyhlá‰kou Ministerstva zdra-
votnictví k Zákonu o ochranû vefiejného zdraví.

Výměry ploch dle MŠ a MZ (přepočteno na 650 žáků ZŠ Svisle)

celková velikost pozemku ‰koly * 22.100 - 44.200 m2

zastavûná plocha objekty * 2.990 - 5.005 m2

plochy pro tûlov˘chovu a sport * 10.400 - 24.700 m2

plochy pro pobyt na volném vzduchu * 2.600 m2

zeleÀ, hospodáfiské plochy, komunikace 5.200 - 10.400 m2

pûstitelské práce 845 m2

* min. plochy stanovené Zákonem o ochraně veřejného zdraví

Mûsto Pfierov v souãasné dobû vlastní v lo-

kalitû u Z· Svisle pozemky pro moderniza-

ci a rekonstrukci stávajícího hfii‰tû o v˘mû-

fie cca 7.300 m2. Výstavbou Penny Mar-
ketu by se použitelné plochy pro tělo-
výchovu a sport žáků a pro jejich pobyt
na volném vzduchu snížily o téměř
1.500 m2 na zhruba 5.800 m2, coÏ by pfied-

stavovalo 45% zákonných minimálních
požadavků!
Celková v˘mûra v‰ech pozemkÛ, které jsou

pro nová sportovi‰tû v dané lokalitû k dis-

pozici, je zhruba 9.490 m2 - Město je pro-
to povinno usilovat o získání ostatních
pozemků od soukromých vlastníků!

Ustanovení OPPM 14. 5. 2003
iniciovali:
Edita Bergerová, Hana Boudová, Martin âechál,
Vlasta Hlobilová, Michal Hodulák, Petr Kopeãek,
Ludmila Neumayerová, Vladimír Puchalsk˘, Pavel
Reich, Hana Simonová, Richard ·lechta

Obãané proti Penny Marketu

KAUZA PENNY MARKET

Studie sportovního areálu Z· Svisle bez marketu - varianta 1

Prosíme, pomozte nám ochránit lokalitu Svisle!

Dvoustrana OPPM je zvefiejnûna v pfiesné podobû tak, jak byly jejich materiály pfiedány redakci.



solventÛ, ale také organizace více-
denního soustfiedûní ÏákÛ v˘tvar-
ného oboru ve Stfiedolesí. V plánu
ãinnosti na leto‰ní ‰kolní rok je i v˘-
stava ÏákÛ v Mozartovû sále Morav-
ské filharmonie v Olomouci, která
se uskuteãní v prosinci a zejména
v˘stava v prostorách Muzea J. A. Ko-
menského v Pfierovû v prvním polo-
letí pfií‰tího roku. ZájemcÛm o bliÏ-
‰í informace k ãinnosti v˘tvarného
oboru z fiad rodiãÛ nebo ÏákÛ, kte-
fií potfiebují napfiíklad prohloubit
své znalosti z oblasti v˘tvarné v˘-
chovy k dal‰ímu studiu, doporuãu-
ji osobní náv‰tûvu a rozhovor s ve-
doucí v˘tvarného oboru uãitelkou
Slavomírou Foretovou.

Taneãní oddûlení ZU· má své
sídlo rovnûÏ v samostatné budovû,
a to na ulici bfií HovÛrkov˘ch ã. 3.
Mal˘ a velk˘ taneãní sál odpovídá
potfiebám v˘uky jak po stránce
kapacitní, tak technické. Vedoucí
taneãního oddûlení pan uãitel Ja-
roslav Gajzbacher pfiipravuje se
sv˘mi Ïáky tradiãní baletní pfied-
stavení, které v jarním termínu
zhlédnou kaÏdoroãnû stovky ÏákÛ
pfierovsk˘ch ‰kol, rodiãÛ a pfierov-
ská vefiejnost.

V posledních sedmi letech se do
kulturního Ïivota v Pfierovû velmi
v˘raznû prosadily pfierovské maÏo-
retky, Ïákynû taneãního oddûlení.
V rámci ãinnosti taneãních soubo-
rÛ budou i v leto‰ním roce Ïákynû
6., 7. roãníku a II. cyklu, známé ja-
ko Svûtlu‰ky, Pomnûnky a Bludiã-

ky reprezentovat mûsto a svÛj kraj
na soutûÏích v âR a zahraniãí. Své
taneãní skladby ãi pochody s hÛl-
kami nebo tfiásnûmi jistû pfiedve-
dou i pfii rÛzn˘ch pfiíleÏitostech
doma v Pfierovû. Právû zaãátek
‰kolního roku byl pro dvû skupiny
maÏoretek velmi nároãn˘, protoÏe
se zúãastnily mezinárodních sou-
tûÏí. Pomnûnky zavítaly ve dnech
5. - 7. záfií na Mistrovství Evropy do
Bratislavy a ve své kategorii skon-
ãily do 10. místa. Bludiãky nás re-
prezentovaly ve dnech 12. - 14. zá-
fií na Grand Prix v Opole, kde
získaly 1. a 3. místo v soutûÏi sólo-
formací duo a jako skupina 3. mís-
to v pochodovém defilé. Pan uãitel
Gajzbacher, kter˘ dûvãatÛm pfii-
pravuje ve‰keré choreografie, jiÏ ji-
stû pfiem˘‰lí o novinkách pro akce
v nadcházejícím ‰kolním roce.
Milan Ludvík, zástupce fieditele ZU·
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MaÏoretky ZU· B. Kozánka úspû‰nû reprezentovaly v Opole

¤íjnové kalendárium
připravuje Věra Fišmistrová, SOkA Přerov

6. 10. 1883 - před 120 lety se narodil v Přero-
vě František Šolc, hudební pedagog, kapel-
ník a skladatel. Od deseti let se učil hře na
housle, působil v přerovské Hockově kapele,
u vojenské hudby v Jaroslavi, v letech 1919-
-1928 byl kapelníkem hudby Rund, hudby
DTJ (1932-39) a hudby Žerotín (1947-52), pů-
sobil též jako dirigent orchestru v biografu.
Byl autorem četných pochodů (Pasol Janko,
Na přední stráži, Kdyby já byl), tanců, přede-
her, upravoval sborové skladby, pro dechovou
hudbu upravil Moravské tance č. 2 a 5 Josefa
Čapky Drahlovského. Zemřel 17. 4. 1962 v Pře-
rově ve svém rodném domku na Horním ná-
městí s. 34.

9. 10. 1863 - před 140 lety se narodila v Uh-
řičicích u Kojetína Amálie Vrbová, spisova-
telka píšící pod pseudonymem Jiří Sumín.
Napsala řadu povídek a románů (Zapadlý kraj,
Z doby našich dědů, Potomstvo, Zrádné prou-
dy, Dvě novely, Trosečníci, Kroky osudu a dal-
ší), je autorkou divadelní hry „Tajný sňatek“.
Za svou literární činnost se v roce 1925 stala
členkou České akademie věda umění. Žila
a tvořila v Přerově, kde zemřela 11. 11. 1936.

10. 10. 1873 - před 130 lety se narodil v Pře-
rově Richard Kantor, dr., pedagog, spiso-
vatel, od roku 1918 ředitel gymnázia, češtinář
a klasický filolog, který od roku 1905 po více
než 25 let působil na přerovském gymnáziu.

Byl též činný literárně, řada jeho studií vyšla
ve výročních zprávách ústavu, několik básní
zveřejnil Obzor, jeho poslední prací byly dvě
statě ve sborníku Přerov a okolí. Zemřel
1. 3. 1931 v Přerově.

16. 10. 1928 - před 75 lety zemřel v Praze Jan
Kabelík, profesor češtiny a němčiny na pře-
rovském gymnáziu v letech 1889-1899, spiso-
vatel, literární historik, člen České společnos-
ti nauk a dalších organizací. Zasloužil se
o založení přerovského muzea. Celý svůj život
věnoval rozvoji českého školství, je autorem
četných pojednání, kritik a recenzí. Narodil se
6. 5. 1864 v Přerově.

25. 10. 1983 - před 20 lety zemřel v Přerově
Zdeněk Knittl, doc., RNDr., CSc., vědec, fy-
zik, odborných v jemné mechanice a optice,
člen výboru Jednoty českých matematiků a fy-
ziků, který pomáhal budovat Lidovou hvěz-
dárnu v Přerově. Narodil se 7. 9. 1922 v Male-
novicích.

28. 10. 1613 - před 390 zemřel v Praze během
morové epidemie Jan Willenberger, malíř,
dřevořezač, který v mládí žil v Přerově. Je au-
torem nejstaršího zobrazení města Přerova
z roku 1593 a celé řady českých, moravských
a německých měst. Narodil se 23. 6. 1571 v Tr-
zebnici, Polsko.

28. 10. 1918 - státní svátek, vyhlášení sa-
mostatné Československé republiky. Te-

legram se zprávou o vzniku samostatného
státu přišel do Přerova ve večerních hodinách
dne 28. 10. 1918.

29. 10. 1918 - před 85 lety se v Přerově kona-
la manifestace několika tisíc nadšených ob-
čanů ke vzniku ČSR a k utvoření národního
výboru pro přerovský okres.

30. 10. 1893 - před 110 lety se narodil v Pře-
rově Karel Janoušek, RNDr., generál letec-

tva a účastník zahra-
ničního odboje za
druhé světové války,
velitel našich letců
v Londýně, člen re-
dakční rady časopisu
Letectví a spoluautor
knihy Taktika letectví.
Zemřel 27. 10. 1971
v Praze.

31. 10. 1878 - před 125 lety se narodil v Pře-
rově Stanislav Ševčík, ředitel školy a výbor-
ný hudebník, který hrál na téměř všechny hu-
dební nástroje, nejvíce si oblíbil flétnu, hoboj
a čelo. Za 2. světové války sestavil spolu s přá-
teli smyčcové kvarteto a pro přerovskou ve-
řejnost pořád pravidelná vystoupení. Vycho-
val mnoho dobrých hudebníků a stal se
jedním z organizátorů přerovského hudební-
ho života ve válečném období. Zemřel 18. pro-
since 1947 v Přerově.

foto Milan Ludvík 

Vedle hlavního hudebního oboru patfií do základní struk-
tury ãinnosti Základní umûlecké ‰koly Bedfiicha Kozánka
v Pfierovû také obory v˘tvarn˘ a taneãní.

Uãitelé v˘tvarného oboru se sv˘-
mi Ïáky na‰li v˘teãné prostfiedí ke
své tvÛrãí ãinnosti v budovû na Má-
chovû ulici ã. 10. Ve v˘uce pouÏíva-
jí dostupné techniky v˘tvarného fie-
mesla, vãetnû technického zázemí,
napfiíklad hrnãífisk˘ch kruhÛ a ke-

ramické pece. K práci v plenéru vy-
cházejí ãasto se sv˘mi Ïáky na pfii-
lehlé hfii‰tû nebo do parku Mi-
chalov. K vrcholÛm celoroãního
vzdûlávacího procesu patfií vedle
prezentace na drobn˘ch v˘stavách
úãast na soutûÏích, v˘stava prací ab-
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Rok 2002 byl ãtvrt˘m rokem ãinnosti Nadaãního fon-
du Pfierovského jazzového festivalu. Nadaãní fond byl
zaloÏen za úãelem rozvoje a podpory kulturních akcí
ve mûstû Pfierovû se zamûfiením na jazzové koncerty,
zvlá‰tû pak na podporu âeskoslovenského jazzového
festivalu s mezinárodní úãastí. Pracoval ve sloÏení

Jindfiich Valouch - pfiedseda, Miroslava ·vástová - sekretáfi, JUDr. Otakar
·i‰ka - ãlen, Eli‰ka Prá‰ilová - ãlen, Halina Slezáãková - revizor.

19. roãníku âeskoslovenského jazzového festivalu Pfierov 2002 s mezi-
národní úãastí se uskuteãnil ve dnech 10. aÏ 12. fiíjna v Mûstském domû.
Kromû veãerních koncertÛ byly souãástí festivalu i v˘chovné koncerty pro
Ïáky základních i stfiedních ‰kol a propagaãní koncerty, které se konaly
v prostorách „PlzeÀské restaurace“. Osvûdãen˘m se stal nápad vítat ná-
v‰tûvníky veãerních koncertÛ jazzovou hudbou ve foyer Mûstského domu
a tak Ïivá produkce Olomouckého tradicionálu navodila jiÏ u ‰aten oãeká-
vanou atmosféru jazzového svátku.

V prÛbûhu tfií veãerních koncertÛ mûli náv‰tûvníci festivalu moÏnost po-
slouchat deset, vesmûs ‰piãkov˘ch souborÛ a skupin v pestré mozaice rÛz-
n˘ch jazzov˘ch ÏánrÛ. Z nich to byly pfiedev‰ím velké orchestry, napfi. BIG
BAND Felixe Slováãka, IKS BIG BAND, WWW.BAND.CZ. Skuteãn˘m po-
hlazením muzikantské du‰e byl BRATISLAVA HOT SERENADERS, hrající
melodie 20. aÏ 40. let. Men‰í soubory opírající se o vokální projev zastupo-
vala zpûvaãka afrického pÛvodu AUDREY MOTAUNG. Mezi poãetnû men‰í-
mi orchestry zaujal slovensk˘ jazzov˘ kvintet HOT HOUSE, veden˘ vyni-
kajícím hráãem na trubku - Jurajem Barto‰em. Tradiãnû byl úãinkujícím
hostem festivalu i Láìa Kerndl se sv˘m Jazz Friends. Dal‰ím hostem byl
Laco Déczi, kter˘ se sv˘m synem u bicích a dvûma americk˘mi hudebníky
byli vyvrcholením festivalu.

Mimo organizaãní ãinnost bylo úsilí ãlenÛ správní rady vynaloÏeno na
získávání finanãních prostfiedkÛ pro zdárné zabezpeãení jazzového festiva-
lu, jehoÏ hlavními pofiadateli mimo nadaãního fondu bylo Mûsto Pfierov
a AB Studio Praha. Z pohledu hlavního organizátora lze konstatovat, Ïe na
rozdíl od nûkter˘ch minul˘ch roãníkÛ, se v roce 2002 podafiilo splnit pro-
gram festivalu beze zbytku a bez jak˘chkoliv zádrhelÛ.Tato jiÏ tradiãnû tfií-
denní pfiehlídka profesionálních souborÛ a sólistÛ nejen z âeské a Sloven-
ské republiky byla demonstrací interpretaãní vyzrálosti ãeské a slovenské
jazzové elity spolu s talenty nastupující generace a prostfiednictvím zahra-
niãních agentur nabídla koncerty tûch nejvût‰ích svûtov˘ch hvûzd.

Finanãní zpráva
V prÛbûhu roku 2002 ãlenové správní rady písemnû i osobnû oslovili nû-

kolik desítek potenciálních sponzorÛ a mnozí z nich sv˘mi finanãními ãi ji-
n˘mi prostfiedky jazzov˘ festival podpofiili. Tûmto mecená‰Ûm vyslovuje
správní rada Nadaãního fondu Pfierovského jazzového festivalu podûkování.

Pfiehled nadaãních darÛ nad 10.000 Kã

Dárce Sídlo Kã

Mûsto Pfierov Pfierov, Bratrská 34 1,000.000,00

PRECHEZA a.s. Pfierov, nábfi. Dr. E. Bene‰e 24 150.000,00

Severomoravská
energetika, a.s.

Ostrava, 28. fiíjna 152 100.000,00

Olomouck˘ kraj Olomouc, Jeremenkova 40a 20.000,00

Stavební bytové druÏstvo
Pfierov

Pfierov, Kratochvílova 41 15.000,00

CELKEM 1,285.000,00

Pfiehled o pouÏití majetku za rok 2002

P.ã. Text Správní reÏie Provozní reÏie CELKEM

I. Stav fin. prostfiedkÛ
k 1. 1. 2002

x x 185.008.79

II. P¤ÍJMY CELKEM 28 403,83 1 705 321,00 1 733 724,83
z toho: reklama 264 566,00 264 566,00

dary 1 301 000,00 1 301 000,00
vstupné 136 690,00 136 690,00
bankovní úroky 1 683,83 1 683,83
ostatní pfiíjmy 8 000,00 3 065,00 11 065,00
ost. nedaÀ. pfiíj.
vrat.danû

18 720,00 18 720,00

III. V¯DAJE CELKEM 130 142,80 1 440 196,26 1 570 339,06
z toho: 1. majetek 5 390,00 0 5 390,00

2. správ. a provoz. reÏie 41 759,80 1 361 780,26 1 403 540,06
- bank. poplatky 5 902,00 5 969,76 11 871,76
- tuzemské honoráfie 0 515 250,00 515 250,00
- zahraniãní honoráfie 0 416 975,00 416 975,00
- pfiíspûvky 0 0 0
- cestovné 0 22 316,20 22 316,20
- reklama 0 7 788,50 7 788,50
- poplatky OSA 0 9 279,00 9 279,00
- ubytování 0,00 134 703,00 134 703,00
- nájemné 23 080,00 134 703,00 157 783,00
- telefonní poplatky 0 16 559,00 16 559,00
- ostatní organ. zaji‰. 12 777,80 98 236,80 111 014,60

3. Doh. o proved. práce 1 700,00 36 240,00 37 940,00
4. Zvlá‰tní sazba danû 300,00 3 360,00 3 660,00
5. Odmûny správní

rada, revizor
62 097,00 0 62 097,00

6. DaÀ z odmûn 15 903,00 0 15 903,00
7. Obãerstvení 2 993,00 38 816,00 41 809,00
8. Ostatní 0 0 0

IV. DaÀová povinnost v 2002 x x 93 286,00
V. ZÛstatek k 31. 12. 2002 x x 255 108,56

Zvlá‰tní podûkování za podporu
19. roãníku festivalu patfií:
Mûsto Pfierov • Precheza, a. s., Pfierov
Severomoravská energetika, a. s., Ostrava 
Teplo Pfierov, a.s. • Dalkia Morava, a.s.
Komerãní banka, a.s. • JANA, a.s.
KEMIFLOC a.s. • Olomouck˘ kraj
APS Renomia s. r. o. • Stavební bytové
druÏstvo • EMOS TRADING, a.s.
Stfiedomoravské stavby, s.r.o. • Pivovar
ZUBR, a.s.  • Casa del Café, s.r.o.
Pivovar Litovel, a.s. • MontáÏe Pfierov, a.s.
Hanácká kyselka, s.r.o.
FIRST OUTSOURCING, s.r.o.
Dipl. Ing. Franti‰ek Schröpfer

Poznámka redakce:
V pfiípadû zájmu je moÏné si vyÏádat po tele-
fonické domluvû kompletní znûní v˘roãní
zprávy u M. ·vástové, tel. 581 268 604.

V˘Àatek z v˘roãní zprávy o ãinnosti a hospodafiení
Nadaãního fondu Pfierovského jazzového festivalu za rok 2002

ilustraãní foto J. Vojzola

NADA NŒ FOND
P EROVSK HO
JAZZOV HO
FESTIVALU
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Nejlep‰í ãe‰tí a morav‰tí pûsti-
telé ovoce a zeleniny budou mít
spoleãnû se ‰kolkafii ve dnech
16. aÏ 19. fiíjna urãitû namífieno na
V˘stavi‰tû Flora Olomouc. Právû
zde bude totiÏ probíhat nejvût‰í
podzimní zahradnick˘ svátek svá-
tek - v˘stava a veletrh ovoce, zele-
niny a ‰kolkafisk˘ch v˘pûstkÛ -
HORTIKOMPLEX 2003.

Pestr˘mi barvami a vÛnûmi pod-
zimu h˘fiící pfiehlídku ‰piãkov˘ch
v˘pûstkÛ domácího ovoce a zeleni-
ny doplnûnou prodejní nabídkou
Podzimních zahradnick˘ch letos
obohatí v˘stava vãelafiství, poradna
pro houbafie a soutûÏ o nejchutnûj-
‰í jablko.

NejÏhavûj‰í a nezajímavûj‰í no-
vinkou programu veletrhu bude
HANÁCK¯ KO·T - soutûÏní pfie-
hlídka ovocn˘ch destilátÛ z pûsti-
telsk˘ch pálenic. A nepÛjde jen
o pouhé ochutnávání - soutûÏ od-
bornû garantuje âeská zemûdûlská
a potravináfiská inspekce se Za-
hradnickou fakultou Mendlovy ze-
mûdûlské a lesnické univerzity Br-
no. Nebude ale nouze ani o dobrou
náladu, humor a vtip: uÏ jen proto,
Ïe do ãele hodnotící komise pfiizva-
li pofiadatelé ZdeÀka Tro‰ku, popu-
lárního reÏiséra nejoblíbenûj‰ích
ãesk˘ch komedií.

·anci zúãastnit se HANÁCKÉHO
KO·TU mají v‰ichni! Staãí se jen
chtít pochlubit vlastní slivovicí,
broskvovicí, hru‰kovicí, kalvado-
sem, meruÀkovicí, tfie‰Àovicí, vi‰-
Àovicí, destilátem z ovocné smûsi
nebo dobr˘m likérem. Vzorek
0,5 litru destilátu je potfieba dodat
po‰tou nebo osobnû na adresu V˘-
stavi‰tû Flora Olomouc, a.s., Wol-
kerova 17, 771 11 Olomouc, (tel.:
585 726 211, www.flora-ol.cz), a to
nejpozdûji do 10. fiíjna. Vzorek mu-
sí b˘t v láhvi z ãirého skla, s pfiilo-
Ïenou popiskou se jménem a adre-
sou pûstitele, druhem ovoce,
roãníkem vypálení. Název není pod-
mínkou. Hodnotit se bude ãistota,
vÛnû, chuÈ, jemnost a perzistence
moku. Absolutní vítûz bude urãen
z finálov˘ch vzorkÛ losem.

Vyhlá‰ení v˘sledkÛ prvního HA-
NÁCKÉHO KO·TU probûhne na
V˘stavi‰ti Flora Olomouc v sobotu
18. fiíjna, v rámci zábavného pro-
gramu, od 15.00 do 16.30 hodin.

Kdo se chce ujistit, Ïe právû ten
jeho mok je nej, nej, nej a pfievzít
cenu z rukou ZdeÀka Tro‰ky, aÈ ne-
váhá a spûchá s pfiihlá‰kou na HA-
NÁCK¯ KO·T!

Zahradnick˘ svátek
HORTIKOMPLEX ’03

Osmek - slepá ul. 29. 9.

Horní námûstí 6. 10.

Seifertova - u v˘stavi‰tû 13. 10.

Svornosti 20. 10.

Na odpoledni - u lékárny 29. 9.

Riedlova - kfiiÏovatka 6. 10. 20. 10.

Za ml˘nem 3 13. 10.

Sokolská - parkovi‰tû 29. 9. 13. 10.

Sokolská - u domu ã. 28 6. 10. 20. 10.

V. DláÏka - ‰kolní jídelna 29. 9.

P. Jilemnického - u VST 13. 10.

Na hrázi - za mostkem 6. 10. 20. 10.

Mervartova 9 29. 9. 13. 10.

tfi. 17. listopadu - zezadu 6. 10. 20. 10.

Dluhonice - toãna 30. 9.

Dluhonice - u b˘valé ‰koly 7. 10. 21. 10.

Wurmova - za KSZ 14. 10.

JiÏní ãtvrÈ - u b˘val˘ch jeslí 30. 9. 14. 10.

JiÏní ãtvrÈ - I/4 7. 10. 21. 10.

·robárova 13 30. 9.

Kozlovská - parkovi‰tû 7.10. 21. 10.

Pod Valy - u parkovi‰tû 14. 10.

Bayerova - parkovi‰tû 30. 9.

Svisle - za samoobsluhou 7. 10. 21. 10.

Trávník - parkovi‰tû 14. 10.

Trávník - u Chemoprojektu 14. 10.

BudovatelÛ - parkovi‰tû 30. 9. 14. 10.

U tenisu - parkovi‰tû 7. 10. 21. 10.

U rybníka - u trafa 1. 10. 15. 10.

Petfiivalského - parkovi‰tû 22. 10.

Tyr‰ova - parkovi‰tû 8. 10.

Dvofiákova - u Rusalky 1. 10.

Dvofiákova - u garáÏí 8. 10. 22. 10.

PurkyÀova - denní pobyt 15. 10.

B. Nûmce - za VST 8. 10. 22. 10.

Optiky - u lékárny 1. 10.

Husova - dvÛr 15. 10.

Pod skalkou - parkovi‰tû 1. 10.

Olomoucká - u stavebnin 8. 10.

Hranická - u b˘valé cihelny 15. 10.

1. kvûtna 22. 10.

Al‰ova - u stadionu 1. 10. 15. 10.

Pod hvûzdárnou - parkovi‰tû 8. 10. 22. 10.

ÎiÏkova - u ka‰ny 2. 10.

Lovû‰ice - u parku 9. 10.

Lovû‰ice - U sokolovny 16. 10.

VaÀkova - dvÛr 25. 9. 23. 10.

Kozlovice - zaãátek obce 2. 10. 16. 10.

Kozlovice - náves 25. 9. 9. 10. 23. 10.

Nerudova 33 2. 10.

Tománkova - u garáÏí 25. 9. 9. 10. 23. 10.

Wolkerova 15 16. 10.

Fr. Rasche - u parku 2. 10. 16. 10.

Na louãkách 15 25. 9. 9. 10. 23. 10.

V. Novosady - u kostela 2. 10. 16. 10.

Újezdec - Vûtrná 9. 10.

Újezdec - malé hfii‰tû 25. 9.

Újezdec - Pod dubíãky 23. 10.

kfiiÏ. Teliãkova - Sportovní 3. 10. 17. 10.

Popovice - U trati 26. 9. 10. 10. 24. 10.

Vinary - u garáÏí 3. 10.

Vinary - Ve dvofie 10. 10.

Vinary - Mezilesí II 17. 10.

Vinary - RÛÏová 26. 9. 24. 10.

Penãiãky - zaãátek obce 3. 10.

Henãlov - náves 26. 9. 10. 10. 24. 10.

Penãice - u po‰ty 17. 10.

âekynû - k sokolovnû 17. 10.

âekynû - náves 24. 10.

âekynû - Na ãervenici 26. 9.

âekynû - Podlesí 3. 10.

âekynû - Boro‰ín 10. 10.

L˘sky - k obchodu 3. 10.

L˘sky - za mostkem 17. 10.

Îeravice - Na návsi 10. 10.

Îeravice - Lapaã 26. 9.

Îeravice - Such˘ potok 24. 10.

V˘myslov 16. 10.

Jasínkova - za Priorem 25. 9. 23. 10.

Stanovi‰tû velkoobjemov˘ch kontejnerÛ
pro podzimní úklid

záfií-fiíjen 2003

ZO âZS ã. 4 Kojetínská za sbûr. surovinami 30. 9.
ZO âZS ã. 4 k Mádrovu podjezdu 30. 9.
ZO âZS ã. 5 Lovû‰ice DruÏstevní 30. 9.
ZO âZS ã. 9 Markrabiny 30. 9.
ZO âZS ã. 10 Îernava - na konci 7. 10.
ZOS Îernava - naproti garáÏí 7. 10.
ZO âZS ã. 15 Dluhonice kfiiÏovatka u váhy 14. 10.
ZOS za hvûzdárnou 14. 10.
ZO âZS ã. 2, ã. 3 pod kasárna termín  dle poãasí (suchá cesta)
ZO âZS ã. 13 âekynû Boro‰ín 7. 10.

Zahrádkáfiské osady - uvedeny data prvního pfiistavení,
po naplnûní bude pfiistaven je‰tû jednou prázdn˘ kontejner
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Pod slovem síÈ je moÏné si pfied-
stavit ledacos. Rybáfi má jinou
pfiedstavu neÏ spojov˘ technik, ce-
stující hromadné dopravy si pfied-
staví opût jen to své. S v˘znamem
slova ’pomoc‘ je to obdobné - jinak
jej vidí podnikatel, jinak ãlovûk se
zdravotními problémy. O správné
vysvûtlení slova v tomto pfiípadû
jsme poÏádali PhDr. Janu Gebaue-
rovou, fieditelku Poradny pro rodi-
nu, manÏelství a mezilidské vzta-
hy v Pfierovû.

„Existuje fiada organizací, které

mají stejn˘ cíl - b˘t nablízku je-

dinci, kter˘ se ocitl v nouzi a potfie-

buje podporu. V rámci 25. v˘roãí

vzniku na‰í poradny se proto orga-

nizátofii rozhodli pfiipravit setkání

zástupcÛ v‰ech sdruÏení a organi-

zací, které obãanÛm regionu nabí-

zejí své sluÏby, svÛj um v této ob-

lasti. Bûhem semináfie zazní krátké

pfiíspûvky, ve kter˘ch bude sdûleno,

co konkrétnû která organizace ãi

obãanské sdruÏení nabízejí. Úãast-

níci se tak seznámí s moÏnostmi

pomoci obãanÛm v nejrÛznûj‰ích

krizov˘ch Ïivotních situacích, zís-

kají celkov˘ pfiehled o síti pomoci

ãlovûka ãlovûku celého pfierovské-

ho regionu. Dopolední semináfi je

plánován na 7. fiíjna od 8.30 do

12 hodin v sále ZK SME, nábfi.

Dr. Edvarda Bene‰e v Pfierovû.

V‰ichni jsou srdeãnû zváni, vstup je

zdarma. Pfiítomní závûrem obdrÏí

adresáfi s komplexním seznamem

v‰ech zainteresovan˘ch,“ struãnû
charakterizovala Jana Gebauerová.

·af

SíÈ pomoci
v mûstû PfierovûPozornosti v‰ímav˘ch obãanÛ Pfierova, ale i jeho náhod-

n˘ch náv‰tûvníkÛ urãitû neu‰la barevná krása kvûtin, které
zdobí nejen záhony, ale v leto‰ním roce se objevily i na slou-
pech vefiejného osvûtlení námûstí a pfiilehl˘ch ulic.

Zeptali jsme se ZdeÀka ·vagery
z Technick˘ch sluÏeb mûsta Pfie-
rova, jeÏ má na starosti péãi o ve-
fiejnou zeleÀ, které kvûtiny dostá-
vají pfiednost pfii v˘sadbû, jaká
práce je s péãí o nû spojena a sa-
mozfiejmû kolik mûsto stála v le-
to‰ním roce v˘sadba této mobilní
zelenû.

„Pro v˘sadbu jsou pouÏívány pfie-

dev‰ím letniãky. Bohatû kvetou po

celé léto, vût‰inou aÏ do zámrazu,

takÏe zpestfiují okrasné v˘sadby

v dobû, kdy uÏ kvete ménû druhÛ tr-

valek a dfievin. Jsou to sice rostliny,

které vyÏadují vût‰í péãi, ale jsou

efektní. Lze je vysazovat do pravi-

deln˘ch i nepravideln˘ch záhonÛ

a doplÀovat jimi trvalkové v˘sadby.

Nabízí se i moÏnost jejich v˘sadby

do mobilních nádob. VydrÏí navíc

i extrémní podmínky, to znamená

stísnûn˘ prostor v mobilních vázách

i úpal a pfiísu‰ek. V leto‰ním roce

bylo vysázeno 16.000 kusÛ rostlin

v hodnotû 130.000 korun. K tomu-

to úãelu jsme pouÏili jako rostlinn˘

materiál pfiedev‰ím voskovky, bego-

nie hlíznaté, aksamitníky, mu‰ká-

ty, gazánie, petunie, netfiesky a hle-

díky. Na námûstí T. G. Masaryka

bylo umístûno na sloupech vefiej-

ného osvûtlení 40 kusÛ závûsn˘ch

kvûtináãÛ. Nejvût‰í poãet mobilní

zelenû je na námûstí Pfierovského

povstání, Îerotínovû námûstí

a v okolí Obchodního domu,“ po-
skytl bliÏ‰í informace k vysazova-
n˘m druhÛm zelenû Zdenûk ·va-
gera.

„V˘sadbou mobilní zelenû ov‰em

práce nekonãí. Je nutno vysazova-

né rostliny udrÏovat pravideln˘mi

zálivkami, zálivkami s pfiihnojením

a pravideln˘m pletím. V leto‰ním

parném létû s minimálními sráÏka-

mi je nutná kaÏdodenní zálivka

v‰ech kvûtinov˘ch záhonÛ a kvûti-

nov˘ch váz. Obzvlá‰tní péãe je vû-

nována mobilní zeleni na námûstí

T. G. Masaryka, protoÏe je vystave-

na celodennímu sluneãnímu záfie-

ní. Nelze také opomenout skuteã-

nost, Ïe zamûstnanci Technick˘ch

sluÏeb mûsta Pfierova provedli mi-

nimálnû dvakrát dosadbu zcizen˘ch

a po‰kozen˘ch rostlin v poãtu 440

kusÛ,“ ve struãnosti nám pfiiblíÏil
práce, které jsou spojeny s péãí o vy-
sazenou zeleÀ, Zdenûk ·vagera.

„Byli bychom rádi, kdyby obãa-

né na‰eho mûsta nebyli k vefiejné

zeleni lhostejní, nenechali dûti

a psy niãit kvûtinové záhony, hlá-

sili pfiípadné krádeÏe. VÏdyÈ péãe

o travnaté plochy se odrazí i na

zdraví obyvatel mûsta. Je tfieba si

uvûdomit, Ïe travnaté plochy a dfie-

viny sniÏují pra‰nost v prostfiedí aÏ

o 40 procent. Listy rostlin zachy-

cují nûkteré ‰kodlivé plynné látky

a choroboplodné zárodky. Zelené

pásy dfievin sniÏují hluãnost, ome-

zují ‰ífiení tlakov˘ch vln a vibrace.

Myslím si, Ïe pohled na vysázen˘

záhon ãi kvûtinovou vázu potû‰í

nejen oko, ale i srdce,“ konstatoval
závûrem na‰eho povídání Zdenûk
·vagera. ·af

Kolik stojí mûsto mobilní zeleÀ?

Kvûtinová v˘sadba na Îerotínovû námûstí foto Jan âep

„Náv‰tûvníci uvidí nejlep‰í v˘-

pûstky ovoce, zeleniny, citrusÛ,

kvûtin, a to nejen od drobn˘ch za-

hrádkáfiÛ, ale i od velkopûstitelÛ

z celého okolí. Ti nejlep‰í budou

ocenûny odbornou porotou. V˘rob-

ci a prodejci budou také vystavovat

a nabízet zahrádkáfiskou techniku,

náfiadí, chemické prostfiedky, osi-

vo, sadbu, ovocné stromky, okras-

né dfieviny, kvûtiny a hnojiva. Jako

souãást v˘stavy si náv‰tûvníci mo-

Pozvánka na zahrádkáfiskou v˘stavu

hou prohlédnout kolekci citrusÛ,

vãetnû nabídky. Na své si pfiijdou

vãelafii a mykologové. Pfiíchozí

mohou vyuÏít i moÏnosti zakoupit

odbornou literaturu a ãasopisy

a vyslechnout fiadu zajímav˘ch

pfiedná‰ek, napfiíklad na téma pû-

stování ovoce, zeleniny, jejich

ochrany pfied ‰kÛdci a dal‰í. Nebu-

de chybût ‰irok˘ sortiment proutû-

n˘ch v˘robkÛ, zahradní nábytek,

prodej bylinek, ãajÛ, nádobí k pfií-

pravû zeleninov˘ch pokrmÛ, kera-

mika, zafiízení pro zpracování ovo-

ce, kaktusy i dal‰í zajímavosti,“ vy-
jmenovala Kamila Stroinová. 

„Samozfiejmû je pfiipraven do-

provodn˘ zábavn˘ program. Pro

dûti poãítáme s atrakcemi a jízdou

na koních. V prÛbûhu v˘stavy vy-

stoupí hudební skupiny Kalí‰ek

z Dfievohostic s vypravûãem panem

Kvasnicou, hudební skupina Ca-

sablanka, Záhorská kapela z Pav-

lovic i dal‰í. Pro v‰echny úãastníky

bude zaji‰tûno bohaté obãerstvení,“

sdûlila Kamila Stroinová.
„Pro úãely v˘stavy bude vyuÏita

pfiekrásná nová hala a v pfiípadû po-

tfieby i pavilon v jejím tûsném sou-

sedství. Náv‰tûvníci v˘stavy se ne-

musejí obávat nepfiíznû poãasí. V˘-

stava bude otevfiena po oba dny od

9 do 17 hodin. Parkování bude za-

ji‰tûno na pfiilehlém parkovi‰ti bez

poplatku,“ doplnila Kamila Stroi-
nová a zároveÀ Ïádá touto cestou
v‰echny zahrádkáfie z Pfierova a ‰i-
rokého okolí, aby se v˘stavy zúãast-
nili v hojném poãtu, pfiedvedli své
v˘pûstky a souãasnû vypomohli pfii
pfiípravû v˘stavy. RovnûÏ upozorÀu-
je v‰echny základní organizace âZS,
které organizují své v˘stavy, aby je
realizovaly tûsnû pfied na‰í v˘stavou
a vystavované exponáty dodaly na
v˘stavi‰tû v pátek 10. fiíjna od 10 ho-
din nebo ve ãtvrtek 9. fiíjna na se-
kretariát âZS, Havlíãkova 29.

·af

Ve dnech 11. a 12. fiíjna se uskuteãní v nové hale na v˘-
stavi‰ti v Pfierovû jiÏ 9. roãník zahrádkáfiské v˘stavy a pro-
dejních trhÛ. Jak nám sdûlila Kamila Stroinová, vedoucí V˘-
savi‰tû v Pfierovû, letos to bude poprvé ve spolupráci se
spoleãností Genoservis, a.s.
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hit Pe35
>procesor Intel ® Pentium ® 4, 2.40 GHz
>pamûÈ 256 MB DDR, 333 MHz
>HDD WD 80 GB, 7 200 ot.
>mechanika Combo DVD-ROM 16x + CD-RW

48x24x48
>integrovan˘ 5.1 kanálov˘ zvuk, aktivní repro
>ATI Radeon 9200, 128 MB AGP, TV-out
>int.faxmodem 56 kB/s, LAN 10/100 Mb
>klávesnice, my‰ s koleãkem
>MS Windows XP Home CZ
>záruka 2 roky
>kvalitní 17 “ monitor Hyundai V780 jiÏ v cenû
>HP psc 1110 zdarma!
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COMPUCO Advance s.r.o. 
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Realizaci investiãních akcí, které
pfierov‰tí obãané více chválili, neÏ
kritizovali, zaji‰Èovaly, jak nám sdû-
lila Mgr. Miroslava ·vástová z od-
boru rozvoje, nejen odbory Mûst-
ského úfiadu, ale i Technické sluÏby
mûsta Pfierova - správci parku, a to
v souladu se schválen˘m Progra-
mem regenerace a rozvoje mûst-
ského parku Michalov.

„Z tûch rozsáhlej‰ích byla do-

konãena investiãní akce Zaãlenûní

tzv. âapkovy zahrady do parku Mi-

chalov, kterou zaji‰Èoval odbor roz-

voje. Souãástí stavby byla úprava

vodní plochy, vãetnû vytvofiení zi-

movi‰tû pro obojÏivelníky, instala-

ce dfievûn˘ch mostkÛ, které budou

je‰tû obohaceny popínav˘mi rost-

linami. Po terénních a sadov˘ch

úpravách, které budou vzhledem

k suchému a horkému létu dokon-

ãeny na podzim leto‰ního roku, by-

ly vytvofieny nové komunikace

z mechanicky zpevnûného kame-

niva s vápennou stabilizací. RovnûÏ

bylo dokonãeno oplocení celého

parku,“ vyjmenovala Miroslava ·vá-
stová.

„Uskuteãnûním dal‰í velké in-

vestiãní akce, kterou se stala re-

konstrukce hlavní osy parku, se do

Michalova vrátily pestrobarevné

záhony letniãek a trvalek. âest

svému jménu koneãnû dûlá i tak

zvaná Francouzská kvûtnice lemo-

vaná stromkov˘mi kalinami, ‰efií-

ky a rÛÏemi. Pocit svûÏesti dodává

parku vodotrysk opravené fontány

a majestátnû vyhlíÏející rozárium

s desítkami rÛÏí, a to vãetnû popí-

nav˘ch, kter˘m jako opora slouÏí

subtilnû vyhlíÏející kovová kon-

strukce. Mobiliáfi byl doplnûn

o ãtyfii pískovcové podstavce s vá-

zami, které byly umístûny jak na

stfiedovou osu, tak i do ãela kvûtni-

ce. U této investiãní akce, kterou

v poãátcích zaji‰Èoval odbor Ïivot-

ního prostfiedí, pozdûji pak odbor

rozvoje, se v horkém letním poãasí

osvûdãil novû vybudovan˘ závla-

hov˘ systém,“ upozornila pfiede-
v‰ím na dal‰í klidné a voÀavé zá-
koutí parku v podobû rozária
Miroslava ·vástová.

„Odbor majetku mûsta se doká-

zal velmi mistrn˘m zpÛsobem

zhostit úkolu, kter˘m byla obnova

hudebního altánu. BohuÏel jen

krátkou dobu byl u‰etfien zájmu

vandalÛ. V souãasné dobû tento od-

bor v parku zaji‰Èuje rekonstrukci

vefiejn˘ch WC. Kus práce zajistili

pracovníci Technick˘ch sluÏeb

v areálu zahradnictví, nezbytné by-

lo pfiedev‰ím zateplení fasády hlav-

ní provozní budovy a demoliãní

práce. Na plo‰e b˘valé tak zvané

zahrádkáfiské osady se zaãíná bu-

dovat dûtské hfii‰tû, vãetnû spojova-

cího chodníku mezi stávajícím hfii‰-

tûm u objektu WC a obãerstvení

a novû budovan˘m. V areálu za-

hradnictví, z vût‰í ãásti na plo‰e tak

zvané záloÏní zahrady, budou pro-

vedeny terénní úpravy, pfii kter˘ch

se poãítá i se zhutnûním plochy,

která je urãena k hostování lidové

technické zábavy ãi slouÏí jako par-

kovi‰tû,“ doplnila M. ·vástová.
„ProtoÏe nejsou dofie‰eny majet-

koprávní vztahy k ãásti pozemkÛ,

nebude moÏno zahájit v leto‰ním

roce stavbu cyklistické stezky na

okraji Michalova (obchvat Micha-

lova). Na tuto akci schválené fi-

nanãní prostfiedky budou vyuÏity

v parku Michalov na realizaci ji-

n˘ch akcí, napfiíklad na úpravu

zpevnûn˘ch povrchÛ komunikací

u restaurace. Souãástí této akce

bude odvodnûní pfiedzahrádky

u restaurace, v˘mûna proschl˘ch

lip v prostoru pfiedzahrádky, roz‰í-

fiení asfaltové toãny pro zásobová-

ní a úprava povrchÛ u dûtského

hfii‰tû,“ zmínila se M. ·vástová
o dal‰ích plánovan˘ch akcí, které
by se mûly uskuteãnit.

Závûrem Miroslava ·vástová cito-
vala z e-mailového dopisu jednoho
z náv‰tûvníkÛ parku: „Po nûkolike-

rém doporuãování sv˘ch znám˘ch

jsem koneãnû nedávno nav‰tívil

pfierovsk˘ park Michalov a byl jsem

skuteãnû pfiíjemnû pfiekvapen tím,

co jsem spatfiil. Takov˘ park by

mohl smûle zdobit i samu VídeÀ.

Otcové mûsta i projektant si za-

slouÏí hlubokou poklonu.“

·af

BlíÏící se oslavy stého v˘roãí zaloÏení Michalova, které pfii-
padne na pfií‰tí rok, jsou jedním z dÛvodÛ ãilého pracovní-
ho ruchu, jeÏ od jara v parku panuje. 

foto Miloslav Fla‰ar

Michalov láká k pfiíjemné procházce i posezení

Socha Neptuna bude pfiestûhována
V souvislosti s pfiedpokládan˘m nov˘m vyuÏitím prostranství a v˘hledovou zá-

stavbou proluky na Wilsonovû ulici v Pfierovû (pozemky v soukromém vlastni-
ctví) se Rada mûsta Pfierova na svém jednání 11. záfií rozhodla pfiemístit sochu
Neptuna, stojící na plo‰e uvedené proluky, na travnatou plochu dolní terasy pod
hradbami v ul. Pod valy v blízkosti chodníku vedoucího do uliãky, tzv. fortny.



foto Jan âep
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V sobotu 13. záfií se uskuteãni-
la v pfierovském zámku vernisáÏ
v˘stavy Richard Lauda - malífi
a ilustrátor. V˘stava je vûnována
130. v˘roãí narození akademické-
ho malífie Richarda Laudy (1873-
-1929) a pfiedstavuje jeho tvorbu
pro mládeÏ - ilustrace v dûtsk˘ch
kníÏkách i uãebnicích a nástûnné
‰kolní obrazy pro vyuãování prvou-
ky a vlastivûdy.

V roce 1903 vzbudil R. Lauda za-
slouÏenou pozornost svou první
autorskou knihou Radosti mal˘ch,
na kterou pak navázaly tituly Rodi-

ãe a dûti a Z pfiírody. Hlavním té-
matem autorov˘ch kreseb je Ïivot
vesnického dítûte - jeho hry, obyãe-

Úcta k Ïivotu je tématem v˘stavy
fotografií Jindfiicha ·treita, která
v souãasnosti probíhá v pravoslav-
ném chrámu sv. Cyrila a Metodûje
v Pfierovû. V˘stavní soubor tvofií fo-
tografie z nûkolika zemí. Zachycu-
jící rÛzné projevy Ïivota - stáfií, po-
stiÏení, hledání, osamûlost a dal‰í
obecnû lidské vlastnosti. VernisáÏ
v˘stavy probûhla ve ãtvrtek 11. zá-
fií za úãasti autora fotografií, kter˘
byl spokojen˘ jak s provedením in-
stalace, tak s komorním prÛbûhem
vernisáÏe. O své práci se vyjadfiuje,

V Moravské ornitologické stanici
Muzea Komenského, Bezruãova 10,
Pfierov, bude instalována od 5. fiíj-
na u pfiíleÏitosti Evropského festi-
valu ptactva 2003 v˘stava „Foto-
grafie ptákÛ stfiední Moravy“.
Zahájení v˘stavy se koná v nedûli
5. fiíjna v 10 hodin. Autorem foto-
grafií je pfierovsk˘ ornitolog ing.
Adolf Goebel, Ph.D., ãlen Morav-

ského ornitologického spolku. Ing.
Goebel fotografuje ptáky na stfied-
ní Moravû jiÏ nûkolik rokÛ a zamû-
fiil se mimo bûÏné lesní a zahradní
druhy na ptáky Ïijící v blízkosti vod
a v rákosinách. Mnohdy se jedná
o vzácné bahÀáky, vrubozobé (kach-
ny, husy, husice, labutû) a brodivé
(volavky, ãápy) apod. Mnoho foto-
grafií pochází z ornitologicky v˘-

znamn˘ch rybniãních oblastí -
Tovaãova a Záhlinic. V‰echny foto-
grafie jsou barevné a neobvykle
kvalitní. Pofiadatelem Evropského
festivalu ptactva 2003 a spolupofia-
datelem v˘stavy je Moravsk˘ orni-
tologick˘ spolek. V˘stava potrvá do
konce února 2004.

RNDr. Franti‰ek Hanák

Muzeum Komenského v Pfierovû

Ïe se skrze své fotografie snaÏí lidi
oslovit a citovû zapÛsobit. 

O víkendu 13. - 14. záfií, kdy pro-
bíhaly Dny evropského kulturního
dûdictví, zhlédla tuto v˘stavu i cel˘
chrám sv. Cyrila a Metodûje necelá
tisícovka lidí. Dodejme je‰tû, Ïe v˘-
stava se uskuteãnila v rámci pro-
jektu Dûdictví otcÛ za podpory Mi-
nisterstva kultury âR a Mûsta
Pfierov. Fotografie Jindfiicha ·trei-
ta mÛÏete si prohlédnout do 6. fiíj-
na v pondûlí, ãtvrtek a pátek od 10
do 16 hodin.

je a povinnosti. Knihy jsou doko-
nale graficky propracovány, s dÛra-
zem na barevnou harmonii a kali-
grafii písma. V historii v˘voje
‰kolních didaktick˘ch obrazÛ je
R. Lauda oznaãován za tvÛrce jejich
novodobého pojetí. Muzeu Komen-
ského se podafiilo získat zajímavé,
mnohdy zatím nevystavované ma-
teriály z Laudovy pozÛstalosti, kte-
ré doplnilo originály a tisky ‰kol-
ních obrazÛ ze sv˘ch sbírek.
V˘stavu si mÛÏete prohlédnout
v Malém v˘stavním sále do 30. li-
stopadu. V rámci podzimních Mu-
zejních úterkÛ se bude konat 11. li-
stopadu pfiedná‰ka J. Klímové
o Laudovû Ïivotû a díle. Do konce listopadu mohou ná-

v‰tûvníci Muzea Komenského
v Pfierovû zhlédnout putovní v˘sta-
vu Germáni a ¤ímané na stfiední
Moravû. Seznamuje s rÛzn˘mi
aspekty Ïivota germánsk˘ch obyva-
tel Moravy v tzv. dobû fiímské, a to
pomocí autentick˘ch archeologic-
k˘ch nálezÛ, kresebné a fotografic-
ké dokumentace, trojrozmûrn˘ch
modelÛ a figurín. Vystavené pfied-
mûty popisují rÛzné stránky kaÏdo-
denního Ïivota stfiedomoravsk˘ch
GermánÛ, podobu jejich sídli‰È, typ
germánsk˘ch domÛ, zemûdûlskou
ãinnost i doklady a úroveÀ rÛzn˘ch
fiemesln˘ch odvûtví a vojenství. Ná-

zornû je zde pfiiblíÏen charakteris-
tick˘ pohfiební ritus star˘ch Ger-
mánÛ. K unikátním vystaven˘m
nálezÛm patfií napfi. velká keramic-
ká zásobnice s runov˘m znakem
z Olomouce-Slavonína. Neménû v˘-
znamnou sloÏkou v˘stavy jsou do-
klady kontaktÛ stfiedoevropsk˘ch
GermánÛ s antickou fiímskou civi-
lizací. V mírov˘ch dobách se jedna-
lo pfiedev‰ím o obchod s vyspûl˘mi
fiímsk˘mi provinciemi (sklo, kera-
mika, mince, ‰perky). Náv‰tûvníci
v˘stavy si mohou oprá‰it znalosti
z dûjepisu o tzv. markomansk˘ch
válkách za císafie Marka Aurelia,
kdy fiímské legie operovaly podle
v˘sledkÛ nov˘ch archeologick˘ch
v˘zkumÛ nejen na jiÏní, ale i na
stfiední Moravû (novû zji‰tûné sto-
py fiímského vojenského tábora
v Olomouci-Nefiedínû). 

Na realizaci tohoto projektu se
podílelo Muzeum Prostûjovska,
Vlastivûdné muzeum v Olomouci,
Muzeum Komenského v Pfierovû
a Archeologické centrum v Olo-
mouci. V˘stava je vhodná také pro
‰koly jako doplnûk v˘uky a potrvá
do 30. listopadu 2003.

-AD-

Fotografie z otevfiení v˘stavy. foto J. Klímová

foto archiv Muzea Komenského v Pfierovû

Pozvánka na výstavy

V˘prava za Germány a ¤ímany

Fotografie ptákÛ stfiední Moravy v ornitologické stanici

V˘stava fotografií Jindfiicha ·treita
v chrámu sv. Cyrila a Metodûje

Richard Lauda - malífi a ilustrátor
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otevfieno úter˘-nedûle 9-17 hodin
1. 10 • Mezinárodní den seniorÛ - pro
náv‰tûvníky nad 60 let vstup zdarma
19. 10. • závûr sezóny Oldtimerclub
Helf‰t˘n - od 13 hodin v˘stava histo-
rick˘ch vozidel

HRAD HELF·T¯N

MùSTSK¯ DÒM
1. 10. v 19.30 hodin • Woody Allen:
Nepijte tu vodu - americká komedie
o star˘ch „dobr˘ch“ ãasech za Ïelez-
nou oponou. Úãinkují: O. Vízner,
J. Galinová, J. Révai a dal‰í.
21. 10. v 19.00 hod. • Kde domov
mÛj - pûveck˘ koncert
22. 10. v 19.30 hodin • Turecká ka-
várna - tfii pfiíbûhy témûfi detektivní.
Úãinkují: V. Vydra, N. Konvalinková,
M. Hádek, J. Bou‰ková.
Pfiedprodej - vchod z námûstí TGM,
pondûlí aÏ pátek 8.00-16.30 hodin,
telefon 581 217 596, 581 215 100

DDM Atlas vyhla‰uje na fiíjen
v˘tvarnou soutûÏ Vesel˘ hfiíbek.
V˘kresy jakoukoliv technikou na ja-
k˘koliv formát dodají dûti do
21. 11. 2003 na adresu DDM Atlas,
ÎiÏkova 12, 750 02 Pfierov.
29. 10. od 6.30 do 15 hod. • Prázd-
ninov˘ den na Atlase
Páteãní keramické hrátky - kaÏd˘ pá-
tek od 14 do 18 hod.
Sobotní keramické hrátky - kaÏdou
sobotu od 9 do 12 hod.

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

tel.: 581 209 353, 581 201 246

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

do 30. 11. • Germáni a ¤ímané na
stfiední Moravû
do 30. 11. • Richard Lauda - malífi
a ilustrátor (1873-1929)
do 30. 11. • Îena v díle Marcela Kra-
sického
do 30. 11. • Svût loutek - v˘stava ke
30. v˘roãí Svazu amatérsk˘ch lout-
káfiÛ v Pfierovû

Moravská ornitologická stanice
otevírací doba v fiíjnu:

út-pá 8-16, so a ne 9-17 hodin

5. 10. 2003 do 29. 2. 2004 • Foto-
grafie ptákÛ stfiední Moravy od A. Go-
ebla - slavnostní otevfiení 5. 10. v 10
hodin u pfiíleÏitosti Evropského festi-
valu ptactva

MUZEUM KOMENSKÉHO

KOUPÁNÍ VEŘEJNOSTI NA PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 736 580

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

SLUÎBY MùSTA P¤EROVA • ¤ÍJEN 2003

VÝJIMKY (dětský i krytý)
SO 4. 10. 10 - 12, 13.30 - 19
SO 11. 10. 13.30 - 19
SO 18. 10. 17 - 20
PO 27. 10. 12 - 20
ÚT 28. 10. 10 - 18
ST 29. 10. 12 - 20 (dětský)

12 - 21 (krytý 50 m)

PÁRA A SPRCHY VSTUPNÉ
dospělí 15 Kč, důchodci a děti 10 Kč

Rehabilitace & sauna dne 28. 10. 2003 - svátek - vše ZAVŘENO!

Lázně dne 28. 10. 2003
ZAVŘENY! (svátek)

Den Dûtsk˘ bazén Kryt˘ bazén âásteãn˘ pronájem Pára
(kryt˘ bazén 50 m) a sprchy

Pondělí zavřeno 6.30 - 7.30 13.30 - 15

Úterý 18 - 20 6.30 - 7.30,  18 - 21 13.30 - 15

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

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

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

Sobota 10 - 20 10 - 20

Neděle 10 - 18 10 - 18

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

Pondělí 15 - 21 (společná, jen v párech) jen solárium 15 - 20 12.30 - 21
Úterý 14 - 20 (ženy) 15 - 20 12.30 - 21
Středa 13 - 21 (muži) 15 - 20 12.30 - 21
Čtvrtek 15 - 20 (ženy) 15 - 20 (i protiproud) 12.30 - 21
Pátek 14 - 21 (muži) 16 - 20 (i protiproud) 10.00 - 18.30
Sobota zavřeno zavřeno zavřeno
Neděle zavřeno zavřeno zavřeno

2. 10. • Pfierov - podél Beãvy - Ro-
kytnice - Îeravice - Boro‰ín - 12 km,
ved. V. Krest˘nová, odj. 9.00 hod. -
sraz u Sokolovny 
4. 10. • Ostravice - Smrk - Polana -
Kunãice p. Ondfi. - 22 km, ved.
J. Sedláková, odj. 5.58 hod.
7. 10. • SchÛzka turistÛ - Vinary, Na
Skalce ve 14 hod. odj. A13.15 hod.
MHD ã. 2 nebo pû‰ky
9. 10. • Vala‰ské Pfiíkazy - ·tudlov -
Vala‰ské Klobouky - 14 km, ved.
M. Bráblíková, odj. 5.58 hod.
9. 10. • Mariánské Údolí - Bystrova-
ny - Horizont - 10 km, ved. Î. Zaple-
talová, odj. 8.12 hod.
11. 10. • TP Pochod slováck˘mi vi-
nohrady - 9 km, ved. B. Pokluda, odj.
8.10 hod. - Mutûnice zast.
11. 10. • TP Pochod slováck˘mi vi-
nohrady - 17, 25 km, ved. J. ·vec, odj.
6.05 hod. - Rohatec - Mutûnice zast.
14. 10. • SchÛzka turistÛ - Rokytni-
ce-Vrbovec ve 13.30 hod., odj. 13.00
hod. - sraz na nádraÏí âD

16. 10. • Pustevny-Radho‰È-RoÏnov
p. Rad. - 15 km, J. ·vec, odj. 5.58 hod.
18. 10. • Doma‰ov - Stará Libavá -
âervená Hora - Budi‰ov n. B. - 20 km,
ved. L. Bafiinka, odj. 7.10 hod.
23. 10. • Kunovice - Louãka - Podolí
- Lazy - JablÛnka - 17 km, ved. V. Vis-
nar, odj. 6.05 hod.
23. 10 • Pfierov - kolem Beãvy - Osek
n. B. - 12 km, ved. Î. Zapletalová, odj.
8.30 hod. - sraz lávka U Tenisu
25. 10. • Bystfiice p. H. - Sv. Host˘n
- Rusava - Hlinsko - 16 km, ved.
P. ·Èava, odj. 7.23 hod.
30. 10. • Horka n. Mor. - Kfielov -
Hejãín - Olomouc - 15 km, ved.
J. ·vec, odj. 8.12 hod.

4. 10. • Krajské setkání k 115. v˘-
roãí zaloÏení KâT; Brnûnsko, ved.
J. Zavadilová; odj. vlak 6.00; pû‰í

5. 10. • Poslední slanûní na Skal-
ném - Tesák - Skaln˘ - Bystfiice p. H.;
14 km; ved. J. Balcárek ml.; odj. bus
7.00; lezení

7. 10. • schÛze KâT VHT - Pfierov,
restaurace Zlat˘ hrozen; 18.30 hod.

11. 10. • Pochod slováck˘mi vino-
hrady - 15 km; Milotice - DubÀany -
Mutûnice - 5 km; DubÀany - Mutûni-
ce - 15,5 km; ved. T. Beránek; bus
8.15 aut. nádr.; dálkov˘ pochod

18. 10. • Okolo Kanãích vrchÛ: Pfie-
rov - Dfievohostice - Kelã - Teplice
n. B. - Pfierov; 50 km; ved. R. ·tûpan-
ãík; sraz zimní stadion 9.00; kolo

25. 10. • Pû‰ky do Záhofií: ·i‰ma -
Lhota - Helf‰t˘n - Lipník n. B.; 15
km; ved. M. Bezdûk; odj. bus 8.15,
nást. ã. 22; pû‰í

KLUB âESK¯CH TURISTÒ SK P¤EROV Odbor KâT SK Pfierov
vysokohorská turistika

zavřeno!

SAUNA ZIMNÍ STADION
tel. 581 201 268

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

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

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

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

ORIENTÁLNÍ TANCE
S DELILOU
Zaãínáme 28. 9. 2003

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

Pfierovsk˘ ZUBR 2003
Dne 4. fiíjna se konají ve velkém
sále Mûstského domu soutûÏe

v taneãním sportu tfiíd J-2-C, H-D,
H-C, H-B ve skupinû standardních

a latinsko-americk˘ch tancÛ.
Zaãátek byl stanoven na devátou hodinu. Koupel, zábal, masáž, perličková masáž:

pondělí až pátek 7 -18 hodin
LÁZNĚ BOCHOŘ
tel. 581 205 045
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16. - 30. 10. • Jifií Skofiepa - obrazy, Ludûk Adámek - sklo
JiÏ podruhé se v galerii Centrum pfiedstavuje malífi Jifií Skofiepa. RÛzn˘m formám

v˘tvarného projevu se vûnuje nepfietrÏitû od dûtství. Z toho vyplynula jeho pÛvodní
profese reprodukãního grafika. Díky hudebnímu nadání se jeho dal‰í profesí stal
operní zpûv. Po dobu patnácti let zpíval barytonov˘ obor na tuzemsk˘ch i zahra-
niãních scénách a byl v an-
gaÏmá nûkolika operních
divadlech. Po celou dobu
v‰ak stále maloval a sou-
kromû studoval krajinomal-
bu. Od roku 1990 se vûnuje
pfieváÏnû malování.

Souãasnû bude vystavo-
vat své práce v˘tvarník Lu-
dûk Adámek. Jeho vitráÏe
a sklo vycházejí z gotické
techniky chrámov˘ch oken
a uplatÀují skvûlé vlastnos-
ti barev taveného kfiemene,
jeho jiskfiivosti a záfiivosti.

1. 10. v 17.30 hod. • LIGA V¯JI-
MEâN¯CH - akãní/sci-fi, titulky, pre-
miéra. Lize v˘jimeãn˘ch zb˘vá na
záchranu svûta pouh˘ch 96 hodin…
V˘tûÏek ze slavnostní premiéry, za
úãasti Seana Conneryho, byl vûno-
ván na konto lidem postiÏen˘ch po-
vodní. ReÏie: S. Norrington. Hrají:
S. Connery, S. Townsend, P. Wilson.
2. - 8. 10. v 17.30 hod. • RYCHLE
A ZBùSILE 2 - USA/SRN, akãní/
krimi, titulky. Jak rychle to chce‰?
Volné pokraãování úspû‰ného filmu,
v nûmÏ hlavní roli hrají supersilná
auta a nelegální uliãní závody. Re-
Ïie: J. Singleton. Hrají: P. Walker,
T. Gybson, E. Mendes.
2. - 5. 10. ve 20.00 hod. • ÎIVOT
DAVIDA GALEA - USA/Velká Britá-
nie/SRN, kriminální drama, titulky,
premiéra. Zloãin je jasn˘. Pravda
ne. ReÏie: A. Parker. Hrají: K. Spa-
cey, K. Winslet, L. Linney.
6. - 7. 10. ve 20.00 hod. • ADAP-
TACE - USA, tragikomedie, titulky,
premiéra. Existenciální komedie
o plodné tvÛrãí krizi ve svûtû, kde
mají smysl jen zkamenûliny a po-
sedlé hledání spfiíznûné kvûtiny. Re-
Ïie: S. Jonze. Hrají: N. Cage, M. Stre-
ep, Ch. Cooper.
9. - 12. 10. v 17.30 hod. • ·TVA-
NEC - USA, akãní/thriller, titulky,
premiéra. ·tvanec… a jeho lovec.
ReÏie: W. Friedkin. Hrají: T. L. Jo-
nes, B. Del Toro, C. Nielsen.
13. - 15. 10. v 17.30 hod. • NE-
PRÒST¤ELN¯ MNICH - USA, akã-
ní/dobrodruÏn˘, titulky, premiéra.
Megamoc vyÏaduje megaodvahu.
Karel Roden v dal‰í záporné roli.
ReÏie: P. Hunter. Hrají: Ch. Yun-Fat,
S. W. Scott, J. King.
9. - 14. 10. ve 20.00 hod. • ÎELA-
RY - âR/Rakousko/SR, baladick˘,
premiéra. Krut˘ pfiíbûh nûÏné lásky.
ReÏie: O. Trojan. Hrají: A. Geislero-
vá, G. Cserhalmi, J. Adamová,
M. Donutil, J. Du‰ek, I. Bittová.
16. - 22. 10. v 17.30 hod. a 16. aÏ
21. 10. ve 20.00 hod. • KILL BILL
- USA, akãní, titulky, premiéra. Byl
to její svatební den a oni se ji poku-
sili zabít. Po pûti letech kómatu se
„Nevûsta“ vydává na cestu pomsty.
Dlouho oãekávan˘ film reÏiséra Qu-
netina Tarantina. Hrají: U. Thur-
man, D. Carradine, L. Liu.
23. - 29. 10. v 17.30 hod. • KURZ
SEBEOVLÁDÁNÍ - USA, komedie,
titulky, premiéra. Co je hor‰í neÏ ‰í-
lenství? ·ílen˘ psychiatr! ReÏie:
P. Segal. Hrají: A. Sander, J. Nichol-
son, M. Tomei.

23. - 28. 10. ve 20.00 hod. • MI-
ZEROVÉ II - USA, akãní komedie,
titulky, premiéra. Will Smith a Mar-
tin Lawrence - ‰ílení poldové versus
drogová mafie. ReÏie: M. Bay. 
30. 10. - 5. 11. v 17.30  a 30. 10.
- 4. 11. ve 20.00 hod. • PRCI, PRCI
PRCIâKY - SVATBA - USA, kome-
die, titulky, premiéra. Aneb vzru‰u-
jící vyvrcholení Prciãkové ságy. Re-
Ïie: J. Dylan. Hrají: J. Biggs, A. Han-
nigan, J. Jones.

1. 10 ve 20.00 hod. • ALBÍN JMÉ-
NEM NÓI - Island/SRN/Velká Bri-
tánie/Dánsko, psychologick˘, titul-
ky, premiéra. Vzdor bláznovství, lás-
ka a smrt. TûÏko se odnûkud utíká,
kdyÏ nemáte kam. Scénáfi a reÏie:
D. Kári. Kamera: R. Videbaek. Hra-
jí: T. Lemarquis, T. L. Gunnarson.

8. 10 ve 20.00 hod. • SEXUÁLNÍ
REKONSTRUKCE - USA/VB/FRA,
drama/romance, titulky, premiéra.
Co ze sebe nechá muÏ udûlat, kdyÏ
miluje. Láska - sex - umûní. Scénáfi
a reÏie: N. LaBute. Kamera: J. L.
Carter. Hrají: G. Molová, P. Rudd.
15. 10. ve 20.00 hod. • MÒJ ÎI-
VOT BEZE MNE - Kanada/·panûl-
sko, drama, titulky, premiéra. Film
obdrÏel speciální cenu Art House
Cinemas na filmovém festivalu
v Berlínû. Scénáfi a reÏie: I. Coixet.
Kamera: J.-C. Larrieu. Hrají: S. Pol-
ley, A. Plummer, L. Watling.
22. 10. ve 20.00 hod. • STVO¤E-
NI PRO LÁSKU - Hongkong/Fran-
cie, milostné drama, titulky. Láska
mezi slovy a mlãením. Smutek me-
zi de‰tûm a slzami.  Scénáfi a reÏie:
Wong Kar-Wai. Hrají: M. Cheung,
T. Leung Chiu-Wai.
29. 10. ve 20.00 hod. • CHTÍâ -
Francie, erotick˘ thriller, titulky,
premiéra. ZneuÏívat nebo b˘t zne-
uÏita? Erotick˘ thriller o moci
a vá‰ni. Scénáfi a reÏie: J.-C. Brisse-
au. Kamera: W. Sempé. Hrají: S. Se-
yvecouová, C. Revelová.

5. 10. v 15.00 hodin • KRAKO-
NO· A PYTLÁK (âR) - pásmo
12. 10. v 15.00 hod. • POHÁDKY
TISÍCE A JEDNÉ NOCI (âR)
19. 10. v 15.00 hod. • POHÁDKA
O MALÍâKOVI (SSSR)
26. 10. v 15.00 hod. • O STU-
DÁNCE S ÎIVOU VODOU (âR) -
animované pásmo pohádek
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Josef VELâOVSK¯ - narozen 7. 10. 1945, absolvent AVU Praha u profesora
Souãka, rok studií v PafiíÏi. Je fiazen k poetick˘m surrealistÛm, jeho obrazy lze vní-
mat jako fantazijní projekty ãi vize jejich realizací. Kromû malby akrylem se vû-
nuje téÏ grafické tvorbû a ilustraci. Mûl více neÏ 60 samostatn˘ch v˘stav doma i v za-
hraniãí, úãastnil se pfies 40 pfiehlídek v Japonsku, Belgii, Holandsku, Dánsku,
Mongolsku, USA, Anglii aj. Jeho díla jsou zastoupena v Národní galerii Praha, Mi-
nisterstvu kultury Finsko a v soukrom˘ch sbírkách po celém svûtû. Tento znám˘
malífi je kmenov˘m autorem Galerie Atrax jiÏ 10 let. 

Ve dnech 20. aÏ 31. fiíjna vám pfiedstaví pfii své jiÏ tfietí v˘stavû v na‰í
galerii novou kolekci obrazÛ posledních dvou let. Pokud máte zájem dovû-
dût se o tomto zajímavém malífii nûco více a pobesedovat s ním, pfiijìte 19. fiíjna
v 15.00 hodin do hotelu Jana na slavnostní vernisáÏ jeho obrazÛ.

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 

KINO HVùZDA

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

9. 10. • Beseda s J. Havlíãkem - Románské umûní - 1. díl cyklu Svûtové malífiství.
Beseda se koná v 16.30 hodin v Korvínském domû na Horním námûstí.

13. - 24. fiíjna
KERAMIKA MA¤ÍÎ

Dnes jiÏ známá keramická dílna v po-
zapomenuté pohraniãní vsi, kde skupi-
na pfiátel zaloÏila svéráznou v˘robu hr-
neãkÛ, kachlí, plastik, misek. Veselé
barevné originály zde vznikají jiÏ dva-
náct˘ rok a zdobí stejnû úspû‰nû interi-
éry zahraniãních luxusních domÛ i na-
‰ich ãesk˘ch venkovsk˘ch chalup.

ZDENùK BEDRNA
- uÏitková keramika

Tato známá praÏská dílna navazuje na
tradiãní sortiment ãeské uÏitkové kera-
miky a snaÏí se slouãit klasické ãisté
tvary s nov˘mi detaily a moderním de-
korem.

V fiíjnu zde mÛÏete zhlédnout v˘stavu obrazÛ akademického malífie Stanislava
Krátkého. Stanislav Krátk˘ se narodil v roce 1914 ve Vinarech. Po absolvování AVU
se vrátil do Vinar, kde Ïil a tvofiil aÏ do své smrti v roce 2001. Patfiil k na‰im nej-
lep‰ím krajináfiÛm a portrétistÛm. Pracoval olejem, temperou i akvarelem.

Souãasnû bude v galerii vystavovat své obrazy i jeho dcera Milada Bûhalová-Krát-
ká, která svou tvorbou pokraãuje v duchu svého otce a uãitele.

Minigalerie Îerotín • Komenského 2, tel. 581 202 728

Klub pfiátel v˘tvarného umûní

Z tvorby Jifiího Skofiepy


