
„PÛvodní zámûr radnice dokonãit rekon-
strukci parteru námûstí jako prioritní inves-
tiãní akci do konce roku 2001 zkomplikova-
ly námitky a odvolání jednoho z úãastníkÛ
vefiejné obchodní soutûÏe, která byla na do-
dávku stavebních prací na zaãátku roku vy-
hlá‰ena. Stavební práce na kompletní rekon-
strukci parteru tak byly po zamítnutí námi-
tek a odvolání Úfiadem pro hospodáfiskou
soutûÏ zahájeny aÏ v záfií loÀského roku,
prakticky tfii mûsíce po plánovaném termínu.
Poãasí v‰ak vala‰skomezifiíãské firmû SATES
MORAVA s. r. o., jejíÏ nabídka byla investiã-
ní komisí a Radou mûsta Pfierova shledána
jako nejvhodnûj‰í a která realizuje pfieváÏnou
ãást staveních prací, pfiíli‰ nepfiálo. Do polo-
viny prosince, kdy byly z dÛvodÛ trvalé a vy-
soké snûhové pokr˘vky a velk˘ch mrazÛ prá-
ce pfieru‰eny,“ vysvûtlil pfiíãiny zpoÏdûní Vla-
dimír Petro‰. 

„K dne‰nímu dni (polovina února, pozn.
red.) byla provedena pfieloÏka plynu, kanali-
zace, poloÏeny venkovní rozvody VN a NN
pro nové vefiejné osvûtlení. ZadláÏdûna byla
rovnûÏ ãást novû roz‰ífien˘ch chodníkÛ a par-
kovacích ploch pfied budovami Mûstského do-
mu a b˘val˘m objektem OSP. V mûsíci lednu
byly v dobû vegetaãního klidu vykáceny pfie-
stárlé a chorobami napadené stromy. Sta-
vební práce mohly b˘t zahájeny prakticky aÏ
zaãátkem února leto‰ního roku, kdy témûfi
jarní poãasí umoÏnilo pokraãovat zejména
v ukládání dlaÏeb,“ struãnû zrekapituloval jiÏ
provedené pracovní kroky architekt. 

„Nové fie‰ení parteru námûstí vychází z v˘-
sledkÛ urbanisticko-architektonické soutûÏe
na úpravu námûstí T. G. Masaryka, která by-
la mûstem Pfierovem vyhlá‰ena v roce 1995
a projektována podle vítûzného návrhu ar-
chitekta Jifiího Vrbíka z Lipníka n. Beãvou
pfierovskou projekãní firmou PRINTES ATE-
LIER s. r. o. Cel˘ parter námûstí je navrÏen
jako bezbariérov˘ a bude tak umoÏÀovat bez-
problémov˘ a bezkonfliktní pohyb i osobám
se sníÏenou mobilitou. Chodníky podél v‰ech
stran námûstí budou v˘znamnû roz‰ífieny
s moÏností pfiíjemného, niãím neru‰eného po-

hybu kolem parteru do-
mÛ a obchodÛ. ZároveÀ
PfierovanÛm i náv‰tûvní-
kÛm na‰eho mûsta
umoÏní odpoãinek a po-
sezení na laviãkách ãi ve
venkovních zahrádkách.
Automobilová doprava
bude organizována tak,
Ïe bude zachována dne‰-
ní jednosmûrná obsluha
v‰ech stran námûstí
s krátkodob˘m odstave-
ním osobních vozidel.
Autobusová zastávka
bude pfiemístûna z její
dne‰ní polohy v dolní
ãásti námûstí do prostoru pfied Mûstsk˘ dÛm.
V centrální ãásti námûstí, které bude pfie-
dláÏdûno novou kamennou deskovou dlaÏ-
bou, bude umístûn nov˘ vodní prvek - ka‰na
a pítko podle vítûzného návrhu akademické-
ho sochafie Alexiuse Appla. Souãástí úprav,
které v˘znamnû zlep‰í vzhled námûstí, by mûl
b˘t kromû kvalitních dláÏdûn˘ch ploch a po
obvodu námûstí novû vysazen˘ch vzrostl˘ch
stromÛ i nov˘ mûstsk˘ mobiliáfi - vefiejné
osvûtlení, laviãky, odpadkové ko‰e, stojany na

kola a zahraÏovací sloupky. PouÏité materiá-
ly na dláÏdûné plochy, drobná a stfiední ‰tí-
paná Ïulová kostka, Ïulové fiezané desky, je-
jich uloÏení, struktura a barva se nebudou li-
‰it od materiálÛ pouÏit˘ch pfii rekonstrukci
ulic Kratochvílovy, Jiráskovy a Wilsonovy,“
seznámil nás s pracemi, které do konce kvût-
na by mûly b˘t provedeny, s organizací do-
pravy v prostoru námûstí i jeho finálními
krá‰lícími úpravami Vladimír Petro‰.

·af
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Jak nás informoval RNDr. Pavel Juli‰ z od-
boru Ïivotního prostfiedí, bude pravdûpo-
dobnû cel˘ mûsíc bfiezen tento park uzavfien.
DÛvodem k tomuto nepopulárnímu kroku
jsou závady, které vznikly nedodrÏením správ-
né technologie násypu materiálu na chodní-
cích. Nûkteré úseky komunikací bude nutno
opravit.

Po zimním klidu se vrátí do parku ãil˘ sta-
vební i zahradnick˘ ruch. PoÏádali jsme proto
Miroslavu ·vástovou z odboru Ïivotního pro-
stfiedí o nûkolik informací, pfiedev‰ím o plá-
nech na tento rok.

„Nejpodstatnûj‰í byly práce související s re-
konstrukcí komunikace hlavní osy, vãetnû

Z usnesení Rady a Zastupitelstva
mûsta Pfierova

V Holandsku o vãleÀování men‰in

Zji‰Èovali zájem o nové byty

Co napovûdûl zápis leto‰ních
prvÀáãkÛ

VyuÏijte finanãní podpory státu
na opravy bytového fondu

Pfiíprava zóny placeného stání

Osobnost: Karel Zejda a továrna
Kazeto

Rozhovor s MUDr. V. Stokláskou
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Oprava námûstí pokraãuje v rychlém tempu
„Rekonstrukce parteru námûstí T. G. Masaryka, jehoÏ

realizace byla intenzivnû pfiipravována od roku 1995, bu-
de dokonãena v kvûtnu leto‰ního roku,“ informoval nás
mûstsk˘ architekt Vladimír Petro‰ a jak svûdãí ãil˘ pra-
covní ruch na tomto pfierovském námûstí, dá se pfiedpo-
kládat, Ïe tentokrát termín dokonãení bude dodrÏen.

Na procházky Michalovem
si budeme muset poãkat

Pfiichází bfiezen, kter˘ uÏ je signálem k nástupu jarního období roku. Sluneãní pa-
prsky, jejichÏ teplá síla bude stále pfiíjemnûj‰í, urãitû budou lákat k procházkám do
pfiírody. Ti, ktefií se rádi procházejí jarní mûstskou pfiírodou, se budou muset smí-
fiit s tím, Ïe vycházku do nejvût‰ího pfierovského parku Michalova odloÏí na duben.

foto Vladimír Petro‰



VáÏení ãtenáfii,

bohuÏel fiada z vás nám telefono-
vala do redakce a stûÏovala si, Ïe jim
Pfierovské listy nebyly do schránky
doruãeny. Distribuci ãasopisu zaji‰-
Èuje âeská po‰ta, u jejichÏ vedoucích
pracovníkÛ jsme práci jejich za-
mûstnancÛ reklamovali a domluvili
se na moÏnostech, které by pokud
moÏno minimalizovali poãet tûch,
ktefií bfieznové Pfierovské listy opût
ve sv˘ch schránkách nenajdou.
Chceme Pfierovany upozornit, Ïe
distribuce ãasopisu se provádí zpra-
vidla poslední dny je‰tû „starého“
mûsíce, pfiípadnû v první dny pfií-
slu‰ného mûsíce. Omezen˘ poãet v˘-
tiskÛ bude k dispozici v Mûstském
informaãní centru v Kratochvílovû
ulici - pasáÏi. 

Dûkujeme za pochopení

redakce Pfierovsk˘ch listÛ
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v˘sadby jednostranné lipové aleje. V pod-
zimních mûsících minulého roku bylo insta-

lováno nové vefiejné osvûtlení a do‰lo k oplo-

cení parku. Dále byla realizována stavební

ãást fontány na hlavní ose a vysvahován a za-

tvarován parter kvûtnice, vãetnû provedení

chodníku,“ struãnû vyjmenovala úpravy Mi-
chalova, které probûhly v minulém roce, Mi-
roslava ·vástová a zdÛraznila, Ïe v‰echny rea-
lizované i pfiipravované akce se pokou‰ejí na-
lézt kompromis mezi poÏadavky orgánÛ pa-
mátkové péãe, ochrany pfiírody a moderní spo-
leãností. Jedním z tûchto kompromisÛ se sta-
la napfiíklad i v˘mûna povrchÛ komunikací na
hlavní ose, kdy bylo pfiistoupeno k alternativû
povrchu z mechanicky zpevnûného kameniva,
které je v˘vojovû nejdokonalej‰ím a nejúnos-
nûj‰ím typem konstrukãní vrstvy z nestmele-
ného kameniva v silniãním stavitelství. 

„Z investiãních akcí roku 2001 pfiechází do

leto‰ního roku zaãlenûní „âapkovy zahrady“

do parku Michalov. V souvislosti s tím bude

provedena sanace vodní plochy, tzv. KoÏeluÏ-

ky, proãi‰tûní, úprava i ãásteãná rekonstruk-

ce stávající kanalizace. S tímto krokem jsou

dále spojeny i terénní úpravy, instalace ven-

kovního osvûtlení, vegetaãní úpravy. Ná-

v‰tûvníci parku jistû pfiivítají nov˘ mobiliáfi -

odpadkové ko‰e a laviãky. Bude realizována

stavba parkové komunikace a zapu‰tûny pilí-

fie pro mostky. Dva dfievûné mostky, které jsou

staticky zaji‰tûny kovov˘mi táhly a mají ne-

konvenãní tvar, budou spojovat tzv. âapkovu

zahradu (jedná se o dosud neupraven˘ pro-

stor ze strany od ulice Osmek) se samotn˘m

parkem. Stanou se bezpochyby pfiedmûtem

zájmu náv‰tûvníkÛ parku,“ pokraãovala ve v˘-
ãtu pracovnice odboru Ïivotního prostfiedí.

„Úpravy se doãká v nejbliÏ‰í dobû i dal‰í

plocha, tzv. Zdráhalova zahrada. Jedná se

o b˘valou soukromou zahradu, která sousedi-

la s parkem pfii vstupu od ornitologické stani-

ce. Tento pozemek, kter˘ je jiÏ vlastnictvím

mûsta, je nyní rozdûlen plotem. âást pfied plo-

tem je urãena pro vybudování cyklistické stez-

ky, která bude vedena vnû parku. Na ãásti, kte-

rá je uÏ nyní souãástí parku, bude provedena

terénní modelace, v˘sadba vzrostl˘ch stromÛ

a kefiÛ, cibulovin a pnoucích rostlin,“ nastíni-
la nám postup dal‰ích prací M. ·vástová.

„Budou-li pro park Michalov v prÛbûhu ro-

ku schváleny je‰tû dal‰í finanãní prostfiedky,

mohou se náv‰tûvníci parku tû‰it na dal‰í sa-

dové úpravy hlavní osy, vãetnû závlahy a ro-

zária. Obnovované rozárium je navrÏeno ze

star˘ch odrÛd rÛÏí. Záhony na parteru

a hlavní ose budou osazeny trvalkami i let-

niãkami, a to pfiesnû podle vzorÛ dan˘ch pro-

jektovou dokumentací, která vychází z Tho-

mayerova projektu. Do ãela parteru se vrátí

vázy pro v˘sadbu letniãek. Vázy budou osa-

zeny i na stfiedovou osu,“ pfiidala dal‰í po-
drobnosti M. ·vástová. 

„Budou-li v nejbliÏ‰í dobû pfiíznivé klima-

tické podmínky, vrátí se do parku ãil˘ staveb-

ní i zahradnick˘ ruch. Do doby provedení mi-

mofiádné jarní údrÏby bude park uzavfien, ne-

boÈ na realizovan˘ch komunikacích z nové-

ho povrchu bude nutno provést finální práce

spoãívající ve vytvarování sklonu pfiíãn˘ch

profilÛ, vyrovnání obrubníkové pásoviny,

zhutnûní a zaválcování. Zde je nutno dodat,

Ïe neukáznûní náv‰tûvníci parku sv˘m cho-

váním nedokonãené povrchy komunikací ni-

ãí, zejména jízdou na kole,“ posteskla si Mir-
ka ·vástová. ·af

foto Jan âep

dne 24. ledna 2002
Rada mûsta Pfierova po projednání

❖ vzala na vûdomí informaci zprávu o srov-
nání podmínek stávajícího systému parko-
vání s novû navrÏen˘m pro kaÏdé parkovi‰tû
uloÏila odboru rozvoje pfiedloÏit toto srov-
nání, doplnûné o stanovisko a pfiipomínky
zainteresovan˘ch útvarÛ a organizací mûs-
ta, která se bude dále projednávat na dal‰ím
jednání Rady mûsta Pfierova 14. února,

❖ vzala na vûdomí informaci o dotacích pfii-
jat˘ch v roce 2001 a navrhovan˘ch dotacích
roku 2002 a uloÏila místostarostovi ing. Ji-
fiímu Lajtochovi, po osobní konzultaci s Mgr.
ZdeÀkem Vosáhlem postoupit dopracovan˘
materiál pfiedsedovi grantového v˘boru,

❖ vzala na vûdomí zprávu o vyuÏití návratné
finanãní v˘pomoci fondu rozvoje bydlení
a fondu na opravy bytového fondu postiÏe-
ného povodní za rok 2001 a uloÏila odboru
finanãnímu zaslat zprávu o vyuÏití návrat-
né finanãní v˘pomoci Ministerstvu pro míst-
ní rozvoj âR,

❖ schválila 30% spoluúãast zfiizovatele - Mûs-

ta Pfierov na financování projektu Mûstské
knihovny v Pfierovû, pfiíspûvkové organiza-
ce, pfiihlá‰eného do grantové soutûÏe pro-
gramu vefiejné informaãní sluÏby knihoven
zamûfieného na podporu vybavení v˘poãet-
ní technikou a pfiipojení k internetu vyhlá-
‰eného Ministerstvem kultury âR v roce
2002 v pfiípadû, Ïe granty budou pfiidûleny,

❖ souhlasila s udûlením v˘jimky z poãtu dûtí
na tfiídu matefisk˘ch ‰kol zfiízen˘ch mûstem,
a to na poãet 26 dûtí na tfiídu, Matefiské ‰ko-
le Pfierov - Újezdec, Hlavní 61 a na poãet
25 dûtí na tfiídu ostatním matefisk˘m ‰ko-
lám zfiízen˘ch mûstem Pfierov,

❖ schválila u nájemních smluv uzavíran˘ch
po 1. 1. 2002 s nov˘mi nájemci uplatÀování
smluvního nájemného u bytÛ po celkové re-
konstrukci nebo modernizaci ve v˘‰i regu-
lovaného nájemného, zji‰tûného dle ceno-
vého pfiedpisu + náklady na rekonstrukci
a modernizaci bytu, spláceného v pravidel-
n˘ch splátkách po dobu 20 let a schválila
u nájemních smluv uzavíran˘ch po
1. 1. 2002 s nov˘mi nájemci u bytÛ zvlá‰t-

V˘bûr z usnesení Rady a Zastupitelstva mûsta Pfierova

pokraãování na stranû 3
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ního urãení (bezbariérov˘ch) v domû JiÏní
ãtvrÈ II/5 a v dal‰ích novû zbudovan˘ch by-
tech zvlá‰tního urãení uplatÀování smluv-
ního nájemného ve v˘‰i regulovaného ná-
jemného,

❖ uloÏila fiediteli Technick˘ch sluÏeb mûsta
Pfierova Ing. Pavlu Suchánkovi zabezpeãit
pravidelné strojní ãi‰tûní vybran˘ch lokalit
ve stfiedu mûsta Pfierova a vhodnou techni-
kou zabezpeãit údrÏbu zvlá‰tního povrchu
komunikací v památkové zónû nad rámec
klasické údrÏby ostatních místních komu-
nikací,

❖ povûfiila fieditele Technick˘ch sluÏeb mûsta
Pfierova Ing. Pavla Suchánka zabezpeãením
v˘bûrového fiízení na nákup vhodné ãistící
techniky.

❖ schválila úãast ing. Jifiího Justa v delegaci
Ministerstva spravedlnosti âR do ·trasbur-
ku, kde bude v rámci vefiejného ústního jed-
nání pfied Evropsk˘m soudem pro lidská
práva zastupovat zájmy na‰eho státu a mûs-
ta Pfierova ve vûci stíÏnosti Jitky Zehnalové
a Oty Zehnala proti âeské republice; cesta
se uskuteãní ve dnech 17. - 20. 2. 2002,

❖ schválila vyslání vedoucí odboru sociálních
sluÏeb a zdravotnictví Evy Divinové na za-
hraniãní sluÏební cestu do Holandska v do-
bû od 3. - 10. února 2002 v rámci kurzu
„Men‰iny, cizinci a uprchlíci“ v kontextu
místní správy âR,

❖ doporuãila modelové agentufie KLASIK Olo-
mouc, aby charitativní v˘tûÏek Galaveãera
s módou a o módû, která se uskuteãní v dub-
nu 2002 v Pfierovû, byl pfiedán Centru v˘-
chovy a vzdûlávání mentálnû postiÏen˘m
v Kosmákovû ul.,

❖ schválila pouÏití znaku mûsta Pfierova na
bojovém praporu pro 33. vrtulníkovou zá-
kladnu v Pfierovû,

❖ vzala na vûdomí informaci o zámûru vede-
ní smí‰ené cyklostezky s pû‰ími z Pfierova

do Kozlovic podél ulice Dvofiákova a sou-
hlasila s pfiípravou její realizace; zároveÀ
uloÏila odboru rozvoje, investic, územního
plánu a architektury pokraãovat v pfiípravû
cyklostezky Beãva.

dne 7. února 2002
Zastupitelstvo mûsta Pfierova

po projednání
❖ schválilo uzavfiení smlouvy o poskytnutí

úãelové dotace subjektu Tûlov˘chovná jed-
nota Union Lovû‰ice se sídlem Pfierov - Lo-
vû‰ice ve v˘‰i 150.000,- Kã na zaji‰tûní re-
konstrukce podlahy a obloÏení v tûlocviãnû
v obãanské vybavenosti,

❖ zfiídilo v˘bor zastupitelstva - „V˘bor fondu
bydlení“, jmenovalo pfiedsedu V˘boru fondu
bydlení pana MVDr. Jifiího Pavelku a jme-
novalo ãleny V˘boru fondu bydlení - Ing. Ji-
fiího Lajtocha, JUDr. Otakara ·i‰ku, Ludmi-
lu Tomaníkovou, Miroslavu Ptáãkovou, Pav-
la Ko‰utka a Mgr. Ivo Kohla,

❖ povûfiilo V˘bor fondu bydlení projednáním
a pfiedloÏením:
a) návrhu rozpoãtu mûstského fondu byd-

lení vãetnû jeho pfiípadn˘ch zmûn
b) závûreãného úãtu fondu
c) návrhÛ zmûn vnitfiní smûrnice „Statut

mûstského fondu bydlení“

❖ schválilo poskytnutí dotace a uzavfiení
smlouvy o poskytnutí dotace mezi Mûstem
Pfierov a Connex Morava a.s. se sídlem Os-
trava ve v˘‰i 1,000.000 Kã na obnovu vozo-
vého parku mûstské autobusové dopravy,
a to na nákup autobusu CITY BUS s plo‰i-
nou pro nákup tûlesnû postiÏen˘ch obãanÛ
a vozíãkáfiÛ,

❖ doporuãilo radû mûsta Pfierova pfiedloÏit do
pfií‰tího fiádného jednání zastupitelstva mûs-
ta zámûr na vybudování víceúãelového spor-
tovního hfii‰tû v lokalitû Základní ‰koly Svis-
le a na vyuÏití této lokality.

V˘bûr z usnesení Rady a Zastupitelstva mûsta Pfierova
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Komise pro obãanské záleÏitosti Rady mûsta Pfierova nabízí
• Tradiãní setkání starosty a pfiedstavitelÛ mûsta s obãany

Pfierova, ktefií v leto‰ním roce oslaví své 75. narozeniny. V pfiípadû
zájmu se pfiihlaste nejpozdûji do 30. dubna 2002. 

• Obfiady vítání dûtí, pfii kter˘ch jsou novorozenci pfiijati mezi obãany
mûsta zápisem do pamûtní knihy. V pfiípadû zájmu nás kontaktujte
do tfií t˘dnÛ od narození dítûte. 

• Obfiady zlat˘ch nebo diamantov˘ch svateb manÏelÛm, ktefií v roce
2002 oslaví padesát ãi ‰edesát let spoleãného Ïivota.

BliÏ‰í informace o v‰ech v˘‰e uveden˘ch obfiadech Vám poskytneme na
tel. 0641/268 486, nebo osobnû u Ivany Veselé, námûstí T. G. Masaryka ã. 2,
1. patro, dvefie ã. 16. Písemná adresa: Mûstsk˘ úfiad Pfierov, odbor vnitfiních vû-
cí, po‰tovní pfiihrádka 23, 750 11 Pfierov 2, se sídlem Bratrská 34.

Pfiihlá‰ky na setkání 75let˘ch obãanÛ si mÛÏete dále vyzvednout i v Mûstském
úfiadu v pfiízemí - informace, Bratrská 34 nebo v Mûstském informaãním cent-
ru v Kratochvílovû a Kainarovû ulici.

aktuálnû

kdo       kamkdy

Ve dnech od 3. do 10. února se zúãast-
nila Eva Divinová, vedoucí odboru sociál-
ních sluÏeb a zdravotnictví studijní cesty
do Holandska. Tento studijní pobyt byl po-
kraãováním pracovních semináfiÛ na téma
Romové v kontextu místní správy. Studij-
ní cesty se zúãastnili pfieváÏnû vedoucí so-
ciálních odborÛ Mûstsk˘ch úfiadÛ.

„Pracovní jednání byla
zamûfiena na politiku
státu i obcí vÛãi men‰i-
nám v Holandsku. Ho-
landsko jako multikul-
turní spoleãnost má
velké zku‰enosti s pro-
jekty zamûfien˘mi na
vãleÀování národnost-

ních men‰in a etnik do spoleãnosti, neboÈ asi
17 % obyvatel nejsou pÛvodem Holanìané,
coÏ je v pfiepoãtu 2,8 milionÛ lidí. Z tohoto
mnoÏství není 1,6 milionÛ lidí pÛvodem ze
Západu, jde zhruba o 10 % populace. Tito li-
dé se musí vãleÀovat do holandské spoleã-
nosti ve v‰ech oblastech Ïivota - vzdûlání,
pracovní kvalifikace, zamûstnání i bydlení. Je
úkolem a prioritou státní i obecní politiky vy-
tváfiet jak zákonné podmínky, tak zajistit i fi-
nancování projektÛ s cílem vãlenit men‰iny
do holandské vût‰iny,“ vysvûtlila Eva Divino-
vá, proã se studijní pobyt konal právû v této
evropské zemi. 

„Studijní cesta byla pro mne velmi pouã-
ná, protoÏe nûkteré projekty je moÏné vyuÏít
i v na‰í ãinnosti zamûfiené na integraci rom-
ské populace a dal‰ích minorit na území
mûsta. Jedná se zejména o vytváfiení a pod-
poru komunitních center, sociální práce
s jednotlivcem i komunitou, pfied‰kolního
vzdûlávání dûtí a vzdûlávání i dospûl˘ch ob-
ãanÛ, vyuÏívání volného ãasu dûtí, mládeÏe
i dospûl˘ch, fie‰ení bydlení, aktivní zapojení
do získání kvalifikace, coÏ umoÏÀuje vstup
pfiedstavitelÛm tûchto men‰in na trh práce,“
vyjmenovala hlavní oblasti, na které byla ob-
sahovû zamûfiena vût‰ina jednání. 

„Zaujala mne zejména ‰iroká spolupráce
státu, obcí, nadací i soukrom˘ch spoleãnos-
tí na fie‰ení problematiky a dostateãné fi-
nanãní krytí. Tím je podmínûná její úspû‰-
nost. Holanìané se netajili tím, Ïe nûkteré
projekty nebyly a nejsou úspû‰né a bylo a je
nutno je operativnû mûnit. NepovaÏuje se to
za neúspûch, ale naopak za v˘zvu vypracovat
novou strategii k fie‰ení problémÛ,“ zdÛraz-
nila otevfien˘ postoj odborníkÛ hostící zemû
k dané problematice.

„Rozdíl mezi fie‰ením problematiky v âR
a Holandsku není v aktivitû nejniÏ‰ího ãlán-
ku, to je v obcích, ale v moÏnosti obcí, lépe
fieãeno v nemoÏnosti, financovat dostateãné
mnoÏství projektÛ. V této oblasti naráÏíme
i na malou konkrétní podporu státu. Chybí
jasná politika a konkrétní legislativa státu,
na kterou navazuje i finanãní podpora mûst
a obcí. I pfies tyto obtíÏe se nûkteré poznatky
ze studijní cesty budeme snaÏit vyuÏít v pfii-
pravovaném projektu SouÏití (psali jsme o nûm
podrobnûji v minulém ãísle, pozn. red.),“ zdÛ-
raznila ve svém závûreãném vyhodnocení stu-
dijní cesty Eva Divinová. 

·af

V Holandsku
o vãleÀování men‰in
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Zji‰Èovali zájem o nové byty
(pov) Spoleãnost ISA Consult zji‰Èovala bûhem února zájem PfierovanÛ

o koupi nov˘ch bytÛ, které by mûly b˘t postaveny na pozemku mezi Jateã-
ní ulicí a nábfieÏím PFB. PrÛzkum si u firmy z Fr˘dku-Místku, která se za-
b˘vá mimo jiné financováním bytové v˘stavby, objednalo mûsto Pfierov.

Nové byty v lokalitû mezi nábfieÏím PFB
a Jateãní ulicí budou ve spoluvlastnictví no-
vû zaloÏené právnické osoby - druÏstva ná-
jemcÛ a mûsta Pfierov. Ve studii se uvaÏuje
o ãtyfipodlaÏních domech, v nichÏ pfiízemí bu-
de vyhrazeno pro obãanskou vybavenost (pro-
dejní prostory apod.). V dal‰ích podlaÏích jsou
plánovány bytové jednotky. 

Pracovníci firmy ISA Consult po telefonic-

ké domluvû se zájemci
o nové byty uskuteãni-
li individuální kon-
zultace. Bûhem nich
zji‰Èovali pfiedstavy Pfie-
rovanÛ o velikosti bytu,
o nûjÏ by mûli zájem,
a jejich finanãní moÏ-
nosti.  Zájemci o byty
v uvedené lokalitû se
stanou zároveÀ ãleny
druÏstva k zaloÏení
právnické osoby, která

provede dofinancování projektu pfies ãerpání
hypoteãního úvûru. 

Financování bytové v˘stavby je plánováno
formou sdruÏen˘ch finanãních prostfiedkÛ. To
znamená z vlastních zdrojÛ obãanÛ (hotovost
nebo prostfiedky ze stavebního spofiení), hy-
poteãního úvûru, kter˘ bude ãerpat druÏstvo,
a z dotaãních prostfiedkÛ Státního fondu roz-
voje bydlení. Právû dotace, která bude ãinit
zfiejmû 400.000 Kã na jednu bytovou jednot-
ku, je zajímavou sloÏkou financování v˘stavby.

V˘stavba nájemních domÛ by mûla zaãít na
pfielomu let 2002-2003. Termín plánované ko-
laudace domÛ je na jafie roku 2004. Poãítá se
s byty 0+1; 1+1; 2+0; 2+1; 3+1 a 4+1. Po
20 letech mohou nájemci získat splacené by-
ty do osobního vlastnictví. Orientaãní ceny
bytÛ, ãlensk˘ch vkladÛ, mûsíãních splátek hy-
poteãního úvûru a dal‰í informace najdete
v tabulce.

Informace získáte také na internetu na ad-
rese http://www.isarege.cz/.

Údaje v tabulce jsou pouze orientaãní

Lokalita vytypovaná pro v˘stavbu (foto J. Pavlát)

S odvoláním na listinu základních práv
a svobod nelze nikomu uloÏit povinnost pre-
ventivnû likvidovat zdivoãelé holuby a do-
konce i z právního hlediska je hubení holubÛ
komplikované, neboÈ holub je pfiedmûtem
ochrany ve smyslu zákona o ochranû zvífiat
proti t˘rání a moÏnost jeho usmrcení podlé-
há pfiísnûj‰ímu reÏimu, neÏ je tomu napfiíklad
v pfiípadû drÛbeÏe nebo lovné zvûfie. Vzhledem
k tomu, Ïe obci chybí v tomto smûru v˘slov-
né zákonné zmocnûní, odvolává se spí‰e na
stavební zákon, kter˘ ukládá vlastníkovi udr-
Ïovat stavbu v hygienicky nezávadném stavu.
Systematickou kontrolou, kterou od roku
1996 provádí Odbor Ïivotního prostfiedí, se
podafiilo sníÏit jejich poãet. 

V roce 1995 byl proveden monitoring v˘-
skytu zdivoãel˘ch mûstsk˘ch holubÛ a ná-
slednû byl objednán expertizní posudek u Stát-
ního zdravotního ústavu v Praze, podle
kterého mûsto postupuje i v souãasné dobû. 

Systém opatfiení proti ‰kodlivému vlivu ho-
lubÛ je kompletnû zaji‰Èovan˘ v Pfierovû od ro-
ku 1996. Systém opatfiení zahrnuje jak ãinnost
preventivní, tak i pfiímé odstraÀování. Jedná
se napfiíklad o zabezpeãení objektÛ proti vni-
kání holubÛ, opravy stfiech, zasklívání rozbi-

t˘ch oken, zabezpeãení pfiístupov˘ch otvorÛ
pletivem, kontroly pÛdních prostor - tím jsou
omezovány moÏnosti neru‰eného zahnízdûní
a následného hromadûní infekãního odpadu,
dále zabezpeãení plá‰ÈÛ budov proti usedání
holubÛ - jedná se o opatfiení spoãívající v in-
stalaci mechanick˘ch zábran (bodcÛ) nebo po-
mocí odpuzujících nátûrÛ, sledující ochranu
majetku, ale sniÏují i moÏnost zahnízdûní. Sa-
mice se vracejí k zahnízdûní na své pÛvodní
místo a jsou schopny vyvést mláìata na mini-
mální plo‰e, navíc pfii nulov˘ch venkovních
teplotách. Tato opatfiení jsou na vybran˘ch bu-
dovách provádûna s pfiispûním mûsta.

Od roku 1996 kontroloval Odbor Ïivotního
prostfiedí spolu se Stavebním úfiadem a se zá-
stupcem Okresního hygienika pÛdní prosto-
ry vytypovan˘ch budov z hlediska zabezpeãe-
ní proti vnikání do pÛdních prostor a jejich
ãistoty. Pro pfiímou regulaci je nutné prová-
dût monitoring poãetního stavu, následnû vy-
tipovat vhodné lokality (budovy, na kter˘ch
nejvíce dosedají holubi), umístit odchytová
místa a veterinárním lékafiem provést usmr-
cení. V minulosti se zdivoãelí holubi stfiíleli
nebo odchytávali jako krmivo pro dravce, ta-
to opatfiení jsou v rozporu s platnou legisla-

âerná mÛra mûstsk˘ch památkáfiÛ
·kodlivost populací zdivoãel˘ch mûstsk˘ch holubÛ je v‰eobecnû známa.

Zvlá‰tû ve vût‰ích mûstech a jejich historick˘ch ãástech jsou mnoh˘mi od-
borníky nekontrolovatelnû se mnoÏící holubi povaÏováni za daleko nebez-
peãnûj‰í neÏ my‰ovití hlodavci. Pfies tuto skuteãnost neumoÏÀuje souãas-
ná platná legislativa eliminovat ‰kodliv˘ vliv zdivoãel˘ch mûstsk˘ch holubÛ
stejn˘m zpÛsobem, jako je tomu u hlodavcÛ. 

foto J. âep

tivou. Od roku 1996 je odchyt zdivoãel˘ch
mûstsk˘ch holubÛ provádûn kaÏdoroãnû
v zimním období odbornû zpÛsobilou osobou. 

Finanãní náklady ze strany mûsta byly nej-
vy‰‰í v roce 1997, kdy na zabezpeãení budov
ve vlastnictví mûsta a na pfiíspûvky jin˘m
vlastníkÛm na odchyt holubÛ a monitoring
bylo vynaloÏeno 450.000 Kã. V tomto roce by-
la o‰etfiena budova napfi. Mûstského domu,
evangelického kostela, historická budova pfie-
rovského pivovaru. Monitoring proveden˘
v listopadu roku 1997 prokázal sníÏení zdi-
voãel˘ch holubÛ z pÛvodních 4.000 na 550.
V dal‰ích letech bylo na sníÏení populace ho-
lubÛ vynaloÏeno 60.000 Kã v roce 1998,
100.000 Kã v roce 1999, 94.824 Kã v roce 2000
a v roce 2001 bylo vynaloÏeno uÏ 180.000 Kã
(do‰lo napfiíklad k o‰etfiení ãásti budovy Po‰-
ty 2 na Kratochvílové ulici v Pfierovû).

V‰echna uvedená opatfiení musí b˘t prová-
dûna souãasnû, neboÈ je prakticky nemoÏné
zamezit ‰kodlivému vlivu holubÛ pouze tech-
nick˘mi opatfieními na budovách nebo na
druhé stranû holuby zcela ve mûstû vyhubit. 

Alena Bartoníková

v Kã

Typ Rozloha Cena Dotace Dofinancování âlensk˘ vklad Hypoteãní Mûs. spl.
bytu bytu v m2 bytu státu obãana úvûr na 20 l. Hyp. úv. pfii 8%

A 35,00 612.500 320.000 292.500 150.000 142.500 1.192

B 45,00 787.500 320.000 467.500 200.000 267.500 2.237

C 55,00 962.500 320.000 642.500 250.000 392.500 3.283

D 65,00 1,137.500 320.000 817.500 300.000 517.500 4.329

E 75,00 1,312.500 320.000 992.500 350.000 642.500 5.374

F 85,00 1,487.500 320.000 1,167.500 400.000 767.500 6.420
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otázka pro...
V lednu probûhl na v‰ech základních ‰ko-

lách v Pfierovû zápis do prvních roãníkÛ. ¤e-
ditelé ‰kol zafiazují do „své“ ‰koly pfiednost-
nû dûti, které mají trval˘ pobyt ve spádovém
obvodu ‰koly. Je na rodiãích, zda si tuto ‰ko-
lu vyberou nebo dají pfiednost jiné, vzdále-
nûj‰í od jejich bydli‰tû, protoÏe si pfiejí urãi-
tou specializaci v˘uky ãi se domnívají, Ïe ji-
mi vybraná ‰kola poskytne jejich dítûti kva-
litnûj‰í vzdûlání. PoÏádali jsme Petra Hrbka
z odboru ‰kolství o struãné vyhodnocení
a zejména srovnání poãtu leto‰ních prvÀáã-
kÛ s pfiedcházejícími lety na jednotliv˘ch zá-
kladních ‰kolách v Pfierovû.

„Podíváme-li se na celko-
vé poãty zapsan˘ch dûtí
do pfierovsk˘ch základ-
ních ‰kol zfiízen˘ch mûs-
tem, musíme konstato-
vat, Ïe nejsme Ïádnou
v˘jimkou v rámci nepfiíz-
nivého celorepublikové-
ho demografického v˘vo-

je z druhé poloviny devadesát˘ch let. V˘voj
poãtu narozen˘ch dûtí jen ve mûstû Pfierovû
za posledních 15 let zachycuje tabulka. âís-
la v ní pfiesnû nedemonstrují vztah mezi po-
ãtem narozen˘ch dûtí a poãtem zapsan˘ch
ÏákÛ, neboÈ do na‰ich ‰kol jsou zapisováni
i Ïáci z okolních obcí. I pfies tento fakt v‰ak
mÛÏeme fiíci, Ïe zaãátkem devadesát˘ch let
bylo zapisováno kolem 800 prvÀáãkÛ a opro-

Dostal jsem pokutu a druh˘ fiidiã na
stejném místû ne!

Odpovûì je pomûrnû jednoduchá. StráÏní-
ci mají ‰kálu moÏností, jak fie‰it zji‰tûn˘ pfie-
stupek, a to jak domluvou, tak i blokovou po-
kutou. ZáleÏí na stráÏníkovi, kter˘ pfiímo na
místû posuzuje závaÏnost pfiestupku, poleh-
ãující i pfiitûÏující okolnosti. Proto, pokud je-
den z fiidiãÛ dostane pokutu a druh˘ ne, ne-
znamená to, Ïe by se jednalo o korupci, ale
situaci mohlo ovlivnit mnoho faktorÛ. 

Musí mít pes náhubek, i kdyÏ je na
vodítku?

Ve vyhlá‰ce mûsta stojí, Ïe pes musí b˘t
opatfien náhubkem vÏdy, kdyÏ to vyÏaduje si-
tuace. V praxi to znamená, Ïe pokud bude
venãit pûtaãtyfiicetikilového drobeãka dÛ-
chodkynû, která se sotva mÛÏe pohybovat,
mûla by mít psa opatfieného náhubkem, jeli-
koÏ jen tûÏko zabrání, aby se jí nevytrhl a nû-
koho pfiípadnû nenapadl. 

Mám za domem zahrádku a kdyÏ
chci grilovat, tak si soused stûÏuje.
Má na to právo?

Samozfiejmû, Ïe si na svém pozemku mÛ-
Ïete udit bufity ãi dûlat táborák. Má to v‰ak je-
den háãek. Koufi nesmí obtûÏovat sousedy,
a to dokonce ani ty, ktefií s vámi nesousedí
pfiímo. Pak se jiÏ jedná o poru‰ení vyhlá‰ky
a následuje stíÏnost. A jakákoliv stíÏnost mu-
sí b˘t stráÏníky fie‰ena, i kdyÏ v tomto pfiípa-
dû se vût‰inou fie‰í domluvou - pokud ov‰em
negrilujete na plastov˘ch láhvích. To by vám
jiÏ netolerovali. 

Ztratil jsem penûÏenku se v‰emi do-
klady, ale nevím kde. Co mám udûlat
nejdfiíve?

Pokud ztratíte doklady, je potfieba nejprve za-
jistit, aby nedo‰lo k jejich zneuÏití. JestliÏe vám
ukradli obãansk˘ prÛkaz, musíte to nahlásit na
sluÏebnû Policie âeské Republiky. Pokud jste
jej v‰ak ztratili, nahlásíte tuto skuteãnost na va-
‰em Okresním úfiadu. V mnoha pfiípadech se
va‰e doklady objeví v policejní schránce dÛvû-
ry nebo vás pfiímo nûkdo vyrozumí.

Pfii ztrátû ostatních dokladÛ postupujete
obdobnû, pouze to v‰ak hlásíte pfiíslu‰nému
orgánu a necháte si vystavit nov˘ doklad. ¤i-
diãské prÛkazy se vyfiizují na Okresním úfia-
dû, zbrojní prÛkaz hlásíte na oddûlení PâR na
ulici â. Drahlovského, atd. 

Dále nesmíte zapomenout zablokovat svou
platební kartu, samozfiejmû pouze pfii ztrátû
ãi odcizení, aby nemohlo dojít k jejímu zne-
uÏití. KaÏdá banka má své telefonní ãíslo, kte-
ré je pfiímo urãeno pro tyto pfiípady a funguje
nonstop. NezapomeÀte to udûlat co nejdfiíve,
protoÏe zablokování nûjakou dobu trvá a vy
musíte co nejvíce omezit riziko, Ïe pfiijdete
o va‰e tvrdû nastfiádané peníze. 

Závûrem vás bohuÏel musím upozornit, Ïe
s penûzi se mÛÏete ve vût‰inû pfiípadÛ roz-
louãit.

Kom

Mgr. Petra Hrbka z odboru ‰kolství

Název ZŠ Zapsáno 1999 Zapsáno 2000 Zapsáno 2001 Zapsáno 2002

Hranická 56 58 37 29

Pod skalkou 24 27 29 23

Îelatovská 74 74 59 48

Za ml˘nem 82 69 64 83

B. Nûmcové 87 49 55 45

Trávník 65 90 88 93

U tenisu 74 53 48 61

Velká DláÏka 63 55 55 58

Svisle 97 106 88 73

Palackého 43 47 0 0

Celkem 665 628 523 513

Mûstsk˘ stráÏník
radí a informuje

Pfiehled zapsan˘ch dûtí v pfierovsk˘ch ‰kolách v letech 1999-2002

Demografick˘ v˘voj poãtu narozen˘ch dûtí v Pfierovû

V minulém ãísle Pfierovsk˘ch listÛ na stranû 5 jsme omylem ‰patnû oznaãili
názvy dvou ulic v plánku s dopravnû-urbanistick˘m fie‰ením nábfi. Protifa‰istick˘ch bojovníkÛ.

Místo uvedeného nábfi. Protifa‰istick˘ch bojovníkÛ má b˘t nábfi. Dr. Edvarda Bene‰e a mís-
to uvedeného nábfi. Eduarda Bene‰e má b˘t nábfi. Rudolfa Luka‰tíka.

Za tuto závaÏnou chybu se ãtenáfiÛm omlouváme.
Miloslav Fla‰ar, Elan spol. s r. o.

OMLUVA
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Co napovûdûl zápis leto‰ních prvÀáãkÛ

ti tomu poslední dva roky se pfiihlásilo k zá-
pisu jen málo pfies pût set ÏákÛ, coÏ znázor-
Àuje graf. Z tohoto poãtu je nutné kaÏdoroã-
nû odeãíst kolem sta odkladÛ povinné ‰kolní
docházky, které obdrÏí dûti nepfiipravené na-
stoupit do prvního roãníku základní ‰koly.
Není-li dítû po dovr‰ení ‰estého roku vûku tû-
lesnû nebo du‰evnû pfiimûfienû vyspûlé, fiedi-
tel základní ‰koly mu odloÏí zaãátek povin-
né ‰kolní docházky, a to na základû Ïádosti
zákonného zástupce dítûte a doporuãení od-
borného lékafie, pedagogicko-psychologické
poradny nebo speciálnû pedagogického cent-
ra,“ informoval nás o aktuální situaci Petr
Hrbek.

„Mûsto Pfierov jako zfiizovatel základních
‰kol v Pfierovû má velk˘ zájem o efektivní vy-
nakládání finanãních prostfiedkÛ na jejich
provoz, a proto reaguje na nepfiízniv˘ v˘voj
celkov˘ch poãtÛ ÏákÛ plánovan˘m útlumem
základních ‰kol. Ve ‰kolním roce 2000/2001,
kdy byla ukonãena ãinnost Z· Palackého 25,
docházelo do pfierovsk˘ch ‰kol 5435 ÏákÛ, ná-
sledující ‰kolní rok 2001/2002 to bylo 5213 Ïá-
kÛ a dle dostupn˘ch údajÛ bude ve ‰kolním
roce 2002/2003 nav‰tûvovat základní ‰koly
pravdûpodobnû 5023 ÏákÛ. V posledních dvou
‰kolních letech se sníÏí poãet dûtí v základ-
ních ‰kolách o více neÏ 400 ÏákÛ a tento trend
bude pokraãovat i v budoucnu,“ zdÛraznil ve
svém závûreãném vyhodnocení Petr Hrbek.

·af
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Nejpozdûji do 15. bfiezna 2002 mohou vlastníci bytov˘ch domÛ a bytÛ
zaÏádat o dotaci na opravy závaÏn˘ch vad zpÛsobujících havarijní stav by-
tového domu, postaveného panelovou technologií v letech 1950-1990.

Termín je tfieba dodrÏet v pfiípadû, Ïe chtûjí získat
dotaci je‰tû v leto‰ním roce. Podpora nabízená Minis-
terstvem pro místní rozvoj má charakter pfiímé fi-
nanãní dotace, která se poskytuje maximálnû do v˘‰e
40 % rozpoãtov˘ch nákladÛ, jejichÏ minimální v˘‰e je
300 tisíc Kã.

Dotace mÛÏe b˘t pouÏita pouze na opravy vad a po-
ruch bytov˘ch domÛ, jako je napfiíkad závaÏná static-
ká porucha nosn˘ch konstrukcí (základÛ, nosn˘ch stûn,
schodi‰È, balkonÛ, lodÏií, teras, stropních a stfie‰ních
konstrukcí) nebo jako funkãní vada ãástí konstrukce
domu (nenosn˘ch obvodov˘ch stûn a jejich ãástí, zá-
bradlí, atik, architektonick˘ch prvkÛ), která bezpro-
stfiednû ohroÏuje stabilitu domu a jeho ãástí nebo bez-
peãnost a zdraví osob. 

V pfiípadû zájmu se mÛÏete obrátit na Ing. A. Mar-
tince (tel. 0641/268 639, Bratrská 34, 3. patro - Odbor
rozvoje, územního plánu a architektury), kter˘ vám po-
skytne informace o dal‰ích podmínkách a náleÏitostech
písemné Ïádosti. 

Ing. Ale‰ Martinec, oddûlení rozvoje

VyuÏijte finanãní podpory státu
na opravy bytového fondu

V roce 2001 spravovala Domovní správa mûsta Pfierova zhruba 3 000 byto-
v˘ch jednotek v majetku mûsta a 132 ostatních objektÛ mûsta. Bylo vybráno
nájemné z bytÛ ve v˘‰i 42,4 milionÛ korun a z nebytov˘ch prostor ve v˘‰i 5,6
milionÛ korun. V dÛsledku prodeje bytÛ se sniÏuje i ãástka vybraného nájem-
ného. JelikoÏ se byty prodávají jen fiádn˘m nájemcÛm, poãet dluÏníkÛ tak ne-
klesá. Nicménû finanãní ãástky na krytí investic, oprav a údrÏby bytového fon-
du oproti pfiedchozím rokÛm v pomûru k vybranému nájemnému vzrostly.
V roce 1999 pfiedstavuje ãástka vynaloÏená na investice a opravy 80,5 % z vy-
braného nájemného, v roce 2000 61,9 % a v roce 2001 92,7 %.

Opravy obytn˘ch domÛ realizovan˘ch
v loÀském roce Domovní správou V domech spravovan˘ch DSMP v loÀském

roce bylo realizováno napfiíklad zateplení
plá‰ÈÛ domÛ, opravy fasád, sanaãní omítky,
obnovy stfiech, v˘mûny stfie‰ních krytin, ná-
tûry stfiech, v˘mûny elektroinstalací, opravy
rozvodÛ plynu a vody, nátûry oken, v˘mûny
oken apod. Tak jako v pfiedchozích letech ani
v roce 2001 se nezapomnûlo na budování bez-
bariérov˘ch bytÛ. Byly zrealizovány 2 bezba-
riérové byty na JiÏní ãtvrti II/5 vãetnû bez-
bariérového vstupu. 

Investiãní akce a opravy vût‰ího charakte-
ru za více neÏ 20 mil. Kã byly financovány Do-
movní správou mûsta Pfierova z pfiíspûvku na
investice, Mûstem Pfierov, dále pak z mûst-
ského fondu bydlení, fondÛ rozvoje bydlení
a ze státní dotace (viz následující tabulka). 

Investice a opravy vût‰ího charakteru
realizované DSMP v roce 2001

Zdroj financování v mil. Kč 

DSMP - příspěvek
na investice 5,4

Město Přerov 2,5

Městský fond
bydlení 9,6

Fond rozvoje
bydlení 2,7

Státní dotace 0,25

Celkem 20,45 mil. Kč

Dále DSMP vynaloÏila z provozního roz-
poãtu dal‰ích 24 mil. Kã na opravy, které sou-
visejí s bûÏnou údrÏbou v bytech a spoleãn˘ch
prostorách domÛ, napfiíklad se jedná o opra-
vy vody, topení, v˘mûnu umyvadel, baterií,
WC, sporákÛ, dvefií, radiátorÛ, opravy stfiech,
v˘tahÛ, chodeb, PVC. 

Z provozního rozpoãtu byly financovány
i dal‰í sluÏby, zejména deratizace, desinfek-
ce, revize hasících pfiístrojÛ a elektrického
zafiízení, havarijní sluÏba, ãi‰tûní kanalizace
apod. 

Ing. Hana ·tûpanovská, fieditelka DSMP

rok 1999 rok 2000 rok 2001

Počet bytových jednotek k 31. 12. 4.911 4.023 2.949
Počet nebytových prostor k 31. 12. 117 136 132
Vybrané nájemné z bytů
a nebytových prostor v mil. Kč

66,5 58,2 48,0

Investice + opravy a údržba v mil. Kč 53,5 36 44,5

Bezbariérov˘ byt na JiÏní ãtvrti II/5 po opravû (foto M. Jufiiãek)

Opraven˘ panelov˘ dÛm na ulici Sokolská (foto Vl. Petro‰)
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Zajímají nás va‰e názory
Pfiíprava zóny placeného stání v Pfierovû

Od poloviny devadesát˘ch let minulého století jsou v Pfierovû v provozu
parkovací automaty na vytypovan˘ch parkovi‰tích. V roce 2000 byla zpra-
cována „Anal˘za dopravy v klidu v centru mûsta Pfierova“, která na zákla-
dû zji‰tûn˘ch skuteãností poukázala na potfiebu zpracovat návrh zmûny
zóny placeného stání v Pfierovû - v první etapû v centru mûsta a následnû
v ostatních lokalitách. DÛvodem této etapizace je ãasová a finanãní nároã-
nost zavedení nov˘ch úprav parkování.

V souladu se schválen˘m harmonogramem
projednání pfiípravy ZPS se uskuteãnilo v ma-
lém sále Mûstského domu v Pfierovû 26. listo-
padu minulého roku vefiejné projednání, na
kterém obãané mohli vystoupit se sv˘mi do-
tazy, pfiipomínkami a návrhy. Dále 5. února
leto‰ního roku probûhlo na MûÚ interní jed-
nání k této problematice za úãasti pfiíslu‰n˘ch
odborÛ a organizací mûsta. 

Základní cíle a motivy navrÏeného
systému po zapracování pfiipomínek:
• vytvofiení ucelené oblasti s jednoznaãnû de-

finovan˘mi pravidly chování jednotliv˘ch
kategorií uÏivatelÛ (rezidenti, abonenti,
náv‰tûvníci)

• pfiispûní k vût‰ímu vyváÏení zatíÏenosti jed-
notliv˘ch lokalit v centru - navrÏené fie‰e-
ní je plnû v souladu s dikcí platn˘ch práv-
ních norem

• navrÏené fie‰ení roz‰ifiuje ãi zachovává pri-
vilegia uÏivatelÛ s pfiím˘m vztahem k do-
tyãnému území - navrÏené fie‰ení odstra-
Àuje nûkteré kontraproduktivní prvky
stávajícího stavu

• fie‰ení je nutno chápat jakoÏto prv-
ní a nezbytn˘ krok v oblasti fie‰ení
dopravy v klidu v ‰ir‰ím centru
mûsta Pfierova

Hlavní zmûny po zapracování
pfiipomínek:

V rezidentnû abonentních lokali-
tách mohou parkovat pouze drÏitelé
platn˘ch karet! Karty budou mít
platnost po dobu 6 nebo 12 mûsícÛ
ode dne vydání. 
Rezidentní karty - jsou urãeny pro
fyzické osoby, mající trvalé bydli‰tû
ve vymezené oblasti a které jsou pro-
vozovateli vozidla. Základní zmûnou
oproti stávajícímu reÏimu je vût‰í
plo‰né oprávnûní spojené s rezident-
ní kartou - s touto kartou bude moÏno
parkovat v celé lokalitû pfiipravované
ZPS (s v˘jimkou nám. T. G. Masary-
ka a Kratochvílovy ulice), to zname-
ná, Ïe karta bude opravÀovat k parko-
vání nejen na nejbliÏ‰ím parkovi‰ti.
Cena - 400 Kã/rok
Îadatel doloÏí Obãansk˘ prÛkaz (prÛ-
kaz k povolení pobytu cizince) a OTP
vozidla, kde musí b˘t zapsán jako
vlastník nebo provozovatel vozidla.
Na kartû bude kromû jiného zfietelnû
uvedena SPZ vozidla, dal‰í souãasná
platná karta stejného Ïadatele bude
za pûtinásobek základní sazby. 

Abonentní karty - jsou urãeny pro fy-

zické ãi právnické osoby, mající sídlo podni-
kání ãi provozovnu ve vymezené oblasti a kte-
ré jsou provozovateli vozidla. Základní zmû-
na oproti stávajícímu reÏimu - textovû shodné
s rezidentní kartou.
Cena za kartu - 3.000 Kã/rok za první ne-
pfienosnou kartu a 5.000 Kã/rok za dal‰í kar-
tu pfienosnou.
V první fázi budou maximálnû tyto dvû karty
pro jednu firmu. Pfienosnou kartu je moÏno
pouÏít pro parkování klientÛ provozoven. Îa-
datel doloÏí v˘pis z obchodního rejstfiíku ãi
Ïivnostensk˘ list, na kartû bude vyznaãena
SPZ pro nepfienosné karty nebo název podni-
ku pro pfienosné karty.

Ostatní obyvatelé bydlící mimo ZPS budou
platit mincemi v parkovacích automatech. 

Vysvûtlení k situaãnímu snímku
PfiestoÏe je ãernobíl˘, je moÏno na nûm roz-

li‰it hranici fie‰ené ZPS.
Krátkodobé parkování je vymezeno na ná-

mûstí T. G. Masaryka a ulici Kratochvílova (zde
od ulice Kainarova) - provozní doba: pondûlí -
pátek 8 - 17 hod. pro nám. T. G. Masaryka, 10 aÏ
17 hod. na ul. Kratochvílova, sobota 8 - 12 hod.
pro obû lokality, sazba - 10 Kã/hod., moÏno za-
koupit lístek 5 Kã na pÛlhodinu.

Stfiednûdobé parkování - sazba 5 Kã/hod.
bez moÏnosti zakoupení na pÛlhodinu, jedná
se o Îerotínovo nám., Horní nám., Na Marku,
Mostní, obû parkovi‰tû u Pfierovanky, provoz-
ní doba: pondûlí aÏ pátek 8 - 17 hod., sobota
8 - 12 hod.

Rezidentnû abonentní lokality pouze pro
drÏitele platn˘ch karet - ulice Kainarova, Bla-
hoslavova, Bratrská... uvaÏuje se do budouc-
na o zpoplatnûní, pû‰í zóna - stávající prostor
mezi ‰kolami na ulici Palackého pfied „pasá-
Ïí“ (zásobování - stávající reÏim), zastávka
BUS MHD - pfied Mûstsk˘m domem, TAXI -
budou zde vyãlenûna 2 místa na konci ulice
Bratrská ve smûru od ulice Palackého. 

Ing. Ladislav Stískal, odbor rozvoje

Pfierovská vefiejnost mÛÏe uplatnit své pfiipomínky k tomuto navrÏenému systému
ZPS v centrální ãásti mûsta do 31. 3. 2002, a to pfiímo na odboru rozvoje MûÚ Pfie-
rov, Bratrská 34, Ing. L. Stískal - tel. 0641/268610 nebo vhozením písemn˘ch pfii-
pomínek do schránek v Mûstsk˘ch informaãních centrech na ulicích Kainarova a Kra-
tochvílova, kde bude mít moÏnost zároveÀ prostudovat i barevné vyznaãení jednotliv˘ch
lokalit urãeného parkování. Po vyhodnocení tûchto pfiipomínek odbor rozvoje MûÚ Pfie-
rov zajistí vypracování projektu pro zavedení ZPS v centrální ãásti mûsta Pfierov.

Vymezení zóny placeného stání v centrální části města

Ilustraãní plánek zachycuje hranici zóny placeného stání - barevné vyznaãení jednotliv˘ch zón urãeného
parkování lze prostudovat v Mûstsk˘ch informaãních centrech na ulicích Kainarova a Kratochvílova.
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Karel Zejda se narodil 4. 11. 1890 v Louã-
kách u Ti‰nova jako syn chudého obecního
kováfie. Rodina Ïila v nuzn˘ch pomûrech.
Z devíti dûtí zÛstaly na Ïivu jen tfii, které mu-
sely zejména po smrti otce pomáhat pfii obÏi-
vû rodiny. Po ukonãení obecné ‰koly se uãil
Karel v Brnû svr‰kafiem. Po veãerech si dopl-
Àoval vzdûlání náv‰tûvou kursÛ a pfiedná‰ek.
V roce 1908 pfii‰el do Olomouce jako zdatn˘
tovary‰-dílovedoucí. Jeho plány na osamo-
statnûní pfiekazila 1. svûtová válka. Po jejím
skonãení pracoval u známého pfierovského
obuvníka a velkov˘robce svr‰kÛ Jana Navrá-
tila. Navrátil zahájil provoz ve velkém aÏ v ro-
ce 1900, kdy zavedl v˘robu obuvi a svr‰kÛ
v Kostelní ul. ã. 119. KdyÏ v roce 1911 dosta-
vûl dÛm v Barto‰ovû ul. ã. 16, pfiemístil zde
provoz. Tento závod pak pfievzal v roce 1919
Karel Zejda, kter˘ se také stal zetûm Jana Na-
vrátila, kdyÏ se oÏenil v roce 1920 s jeho dce-
rou BoÏenou. Od roku 1926 nesla firma ná-
zev Karel Zejda, obchod kÛÏí a v˘roba
koÏeného zboÏí a její v˘robky mûly znaãku
KAZETO (KArel ZEjda TOvárna). 

Karel Zejda zdokonalil a roz‰ífiil v˘robu,
zfiídil vlastní prodejny. Velkého rozmachu do-
sáhl podnik v roce 1928, kdy Zejda zakoupil
budovu starého cukrovaru u nádraÏí a zaãal
roz‰ifiovat v˘robu kufrÛ. Objekty byly chatr-
né, takÏe bylo tfieba postavit nové. Zejdovi se
podafiilo vybudovat obfií továrnu, jejíÏ v˘rob-
ky se staly znám˘mi doma i ve svûtû. Velké fi-

nanãní prostfiedky vynaloÏil na nákup mo-
derního strojního zafiízení. Byl v‰ak závisl˘ na
dodávkách vulkánu a lepenky z ciziny, a pro-
to se chtûl i v tomto smûru osamostatnit.
V roce 1932 zaãal závod vyrábût umûlou kÛ-
Ïi, tak zvan˘ vulkanfibr, jehoÏ byl v té dobû je-
din˘m v˘robcem v republice. Zavedl i v˘robu
ve‰ker˘ch polotovarÛ potfiebn˘ch pro v˘robu

kufrÛ - kovové souãástky, zámky, n˘tky a dal-
‰í. Vybudoval i vlastní elektrárnu. Pfiijal velk˘
poãet zamûstnancÛ a jeho továrna „chrlila“
nûkolik tisíc v˘robkÛ dennû. Firma Zejda ex-
portovala pod znaãkou KAZETO v˘robky do
mnoha zemí Evropy, Austrálie, âíny, Indie.
Bûhem 30. let se poãet zamûstnancÛ zv˘‰il na
200, pozdûji 250. V Kazetu se nikdy nestáv-

Karel Zejda a továrna Kazeto osobnost
Pfierovské vefiejnosti je známo, Ïe zakladatelem proslulé továrny na cestov-

ní zavazadla a koÏené zboÏí Kazeto Pfierov byl Karel Zejda. Málokdo v‰ak ví, Ïe
pocházel z chud˘ch pomûrÛ, ale díky své píli a houÏevnatosti se vypracoval na
jednoho z nejvût‰ích prÛmyslníkÛ nejen v Pfierovû, ale v celé republice.

2. 3. 1882 - před 120 lety se narodil v Hrubé Vrbce na Hodonín-
sku Cyril Pavlík, od roku 1923 profesor vyšší zemědělské školy
v Přerově, kde vybudoval stanici pro rozbor půd, zabýval se též vý-
zkumem brambor, jejich slábnutím a genetikou. Před 1. světovou
válkou působil v Rusku. Zemřel 29. 9. 1961 v Přerově.

6. 3. 1837 - před 165 lety se narodil v Mukařově v Čechách Josef
Šikola, profesor gymnázia, od roku 1882 okresní školní inspek-
tor pro české a smíšené školy okrese Místek, od roku 1888 v Pře-
rově. Zasloužil se o rozvoj školství na Přerovsku, je autorem stu-
die O pohybu a tvaru naší země, napsal také učebnici Aritmetika
pro III. a IV. třídy gymnazijní Od roku 1888 žil v Přerově, kde
21. 10. 1915 zemřel.

13. 3. 1977 - před 25 lety zemřel v přerovské nemocnici Karel Zej-
da, majitel Kazeta Přerov, výrobce kufrů a koženého zboží, čest-
ný občan Přerova. Narodil se 4. 11. 1890 v Loučkách u Tišnova.

19. 3. 1912 - před 90 lety se narodil ve Ždánicích u Kyjova Josef
Vajdák, umělecký fotograf. Zemřel 28. 8. 1991 v Přerově.

24. 3. 1942 - před 60 lety byl umučen v koncentračním táboře
Osvětim Hubert Sekera, odborný učitel Slaměníkovy chlapec-
ké měšťanské školy v Přerově, kulturní pracovník, milovník umě-
ní, sběratel exlibris a bibliofilií, účastník protifašistického odboje
za 2. světové války. Narodil se 3. 4. 1891 v Přerově.

25. 3. 1952 - před 50 lety zemřela v Praze Magda Dvořáková-
-Šantrůčková, dcera hudebního skladatele Antonína Dvořáka,
zpěvačka-sopranistka, která od roku 1901 zpívala na koncertech

hlavně skladby svého otce. Vystupovala také v Přerově, kde po pro-
vdání za primáře přerovské nemocnice delší dobu žila, účastnila
se zde hudebního života, zpívala v Neumannově Bouři, ve Fibi-
chově Meluzině (1911), v roce 1914 vystupovala s Přeruben v Ru-
salce. Narodila se 17. 8. 1881 v Praze.

28. 3. 1592 - před 410 lety se narodil na Uhersko-Brodsku Jan
Amos Komenský, učitel národů, biskup jednoty bratrské, vyni-
kající pedagog, autor mnoha pedagogických a filozofických knih.
V Přerově studoval na bratrské škole v letech 1608-1611, v letech
1614-1618 na této škole učil. Zemřel 15. 11. 1670 v holandském
Amsterodamu. 

28. 3. 1997 - před 5 lety zemřel v Přerově Jaroslav Štimpl,
MUDr., CSc., přerovský lékař, anesteziolog, primář a ředitel Zdra-
votnické záchranné služby v Přerově, autor četných vědeckých
příspěvků a statí. Narodil se 21. 2. 1941 v Přerově.

31. 3. 1927 - před 75 lety se
narodil v Přerově Lubomír
Kostelka, herec brněnských
a pražských divadel. Spolu-
pracuje v televizí, natočil
přes 160 filmů. V současné
době hraje v novém českém
televizním seriálu Stříbrná
paruka, který vypráví ro-
mantický příběh kočovných
herců ze sklonku 19. století.

Bfieznové kalendárium
připravuje Věra Fišmistrová, SOkA Přerov

kovalo, péãe o zamûstnance byla na vysoké
úrovni. Od poloviny 30. let aÏ do roku 1948
nesla firma název K. ZEJDA, tovární v˘roba
a prodej cestovních kufrÛ v‰eho druhu, koÏe-
ného zboÏí, vulkanfibru a lepenky.

Jako továrník si Karel Zejda vyslouÏil pfie-
zdívku „kapitalista lidumil“. Miloval mûsto,
v nûmÏ Ïil, finanãnû podporoval v˘stavbu so-
kolovny i Masarykovu ligu proti TBC v Su‰i-
lovû ulici. Od roku 1931 byl ãlenem Okresní
záloÏny v Pfierovû, v roce 1937 byl jmenován
komerãním radou, spolupracoval s Obchodní
a Ïivnostenskou komorou v Olomouci, stal se
zakladatelem Importní a exportní spoleãnosti
âechoslavie v Olomouci. Byl jedním z orga-
nizátorÛ, tvÛrcÛ a propagátorÛ Stfiedomo-
ravské v˘stavy v Pfierovû v roce 1936. Neza-
pomnûl ani na rodnou obec, na jejímÏ rozvoji
se finanãnû podílel. Po Únoru 1948 bylo Ka-
zeto znárodnûno a Karel Zejda pfii‰el i o sou-
krom˘ majetek. Finanãní pohledávky vÛãi je-
ho osobû se protáhly aÏ do roku 1960, kdy byl

pokraãování na stranû 9

Karel Zejda

Jarmila Zejdová

Lubomír
Kostelka
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obchodníkÛm i restauracím

k pfiímému dodání

v obalech sklo i PET
o obsahu od 0,33 l
do 2 litrÛ.
V nabídce také KOFOLA.
Rozvozy zboÏí zaji‰Èujeme.

LIMONÁDY

Kontaktujte nás: tel. 0634/340 844, 340 784
mobil 0732 729 332

nabízíme

JIHOMORAVSKÉ PIVOVARY a.s.
provoz Sodovkárna KromûfiíÏ

ve vûku 70 let uvûznûn na 2,5 roku v Ilavû. Je-
ho manÏelka se zhroutila a následkem sebe-
vraÏedného pokusu zÛstala ochrnutá aÏ do
své smrti. Karel Zejda zemfiel v nuzn˘ch po-
mûrech dne 13. 3. 1977 v pfierovské nemoc-
nici. V bfieznov˘ch dnech si pfierovská vefiej-
nost pfiipomene 25. v˘roãí jeho úmrtí.
ManÏelé jsou pohfibeni v rodinné hrobce na
pfierovském hfibitovû. V roce1990 udûlila ra-
da a plénum MûNV v Pfierovû Karlu Zejdovi
pfii pfiíleÏitosti 100. v˘roãí jeho narození ãest-
né obãanství in memoriam.

V kvûtnu 2000 obdrÏeli souãasní majitelé
Kazeta, manÏelé Zejdovi ml., Cenu mûsta Pfie-
rova - medaili J. A. Komenského. Poprvé
v historii tohoto ocenûní bylo vyznamenání
udûleno za podnikatelsk˘ pfiínos k rozvoji
mûsta. Zejdovi si ceny velice váÏí a pokládají
ji za ocenûní celého pracovního kolektivu.

KdyÏ se manÏelé ujali fiízení továrny, byli
nemile pfiekvapení nepofiádkem, rozkradením
materiálu a strojÛ a mnohdy i nepfiátelsk˘m
postojem tehdej‰ího vedení. Cílem snaÏení
Karla a Jarmily Zejdov˘ch bylo postavení Ka-
zeta na úroveÀ pfied rokem 1948. Od tohoto
úmyslu je neodradilo ani zadluÏení podniku
ve v˘‰i 80 milionÛ korun. Vyfiízení jejich res-
tituãních nárokÛ ale trvalo aÏ do roku 1995,
kdy podnik pfievzali. Od té doby nemûli Jar-
mila a Karel Zejdovi Ïádnou dovolenou, ne-
znají odpoãinek - ve‰ker˘ svÛj ãas a úsilí vû-
nují rozvoji podniku.

V souãasné dobû je Kazeto v plném provo-
zu, pracuje zde 750 zamûstnancÛ, o které se
starají Zejdovi velice dobfie. Pracující vÏdy
v fiádném termínu dostávají v˘platu, díky zfií-
zení vlastní podnikové kuchynû mají moÏnost
levného stravování, získat mohou také bezú-
roãnou pÛjãku ve v˘‰i 20.000 Kã. Pfiekonány
byly také problémy a odstranûny ‰kody ve v˘-
‰i 32 mil. korun, které podnik utrpûl pfii zá-
plavách v roce 1997.

I pfies svÛj vûk se Karel Zejda vrhl s velk˘m
úsilím do rekonstrukce a obnovy zastaralého
strojního zafiízení. Stranou ve‰kerého dûní
nezÛstává ani Jarmila Zejdová, která pomáhá
v podniku, kam docházejí oba manÏelé kaÏd˘
den, jako tlumoãnice a pfiekladatelka pfiede-
v‰ím z nûmãiny. Jejich elán, houÏevnatost
a nad‰ení pfii rozvoji a pozvednutí Kazeta na
svûtovou úroveÀ je obdivuhodn˘. ManÏelé vy-
budovali nejen patrov˘ sklad na v˘robky, ale
pfiikoupili i lepenkárnu, v níÏ si sami vyrábû-
jí speciální kufrovou lepenku pro v˘robu, pod-
nik nedûlá v˘robky z kÛÏe. Pro zdokonalení
produkce zakoupili pût ‰icích strojÛ s dlou-
h˘m ramenem (jeden stroj stál 570.000,- Kã).
JelikoÏ se produkce Kazeta neustále zvy‰uje,
musí se lepenka dováÏet i ze Slovinska. Bû-
hem mûsíce bfiezna leto‰ního roku bude pod-
niku dodán speciální stroj na vysekávání prÛ-
fiezÛ z lepenky ve v˘‰i 12 mil. Kã, kter˘
Zejdovi objednali aÏ v JiÏní Korei. Stále oblí-
benûj‰í v˘robky Kazeta se exportují z 95 % do
celého svûta.

ManÏelé Zejdovi jsou známí také tím, Ïe
v ãervnu 2000 pokfitili v olomoucké ZOO na
Kopeãku dva berberské lvíãky - sameãek dostal
jméno KAZET, samiãka KUFRA, ãímÏ se tradi-
ce svûtové znaãky roz‰ífiila i do této oblasti.

Vûra Fi‰mistrová

pokraãování ze strany 8

Bfiezen mûsíc internetu

BMI sdruÏení je nevládní nezisková orga-
nizace, jejímÏ posláním je podpora rozvoje
Internetu jako globálního komunikaãního
prostfiedku, pro informaãní spoleãnost. Ob-
ãanské sdruÏení BMI zaloÏili v ãervnu 1999
Jaroslav Winter, Irina Záli‰ová a Miroslav For-
man. Bûhem prvních tfií let sv˘ch aktivit
sdruÏení organizovalo nûkolik projektÛ. Nej-
známûj‰ím z nich je kaÏdoroãní kampaÀ Mû-
síc internetu, která probíhá v bfieznu a obsa-
huje kolem deseti speciálních akcí, na kter˘ch
se podílí fiada partnerÛ, podporovatelÛ a pfiíz-
nivcÛ po celé âR. Projekt pfiedstavuje otevfie-
nou celonárodní kampaÀ, kterou si vzaly za
svou ãetná mûsta, regiony, knihovny aj.

Mûstská knihovna v Pfierovû, pfiíspûvková
organizace pfiipravila pro své uÏivatele:
■ od 4. 3. do 9. 3. - Internet pro vefiejnost

zdarma ve studovnû MûK i na poboãkách
■ 6. 3. - Základy práce s internetem - ‰kole-

ní pro vefiejnost na základû pfiihlá‰ek ve
studovnû mûstské knihovny

■ 13. 3. - Internet pro seniory - seznámení
s internetem na základû pfiihlá‰ek - poboã-
ka Velká DláÏka 44

■ PÛjãovna pro dûti, Pfierov Palackého 1:
- SoutûÏ „Dûtsk˘ webík“
- KaÏdou stfiedu „Klubové odpoledne“ - 

brouzdání po internetu, soutûÏe, aj.
■ Stfiedisko Pfierov:

- Poboãka v místní ãásti v Henãlovû „Ne-
bojte se internetu, s námi to dokáÏete“ na
základû dohody v knihovnû

- Obecní knihovna v Radslavicích „ Inter-
net pro zaãáteãníky“, termín ‰kolení bu-
de zvefiejnûn v knihovnû

Mgr. Dana Rakovská

Historická lokomotiva opût na cestách
V sobotu 23. bfiezna pfiivítáme jaro jízdou zvlá‰tního vlaku taÏeného parními lokomotiva-

mi 475.1142 a 464.202 pod vrcholky Bíl˘ch Karpat na trati Pfierov - Uhersk˘ Brod - Bylni-
ce - Vala‰ské Klobouky a zpût. Odjezd vlaku z Pfierova je v 7.30 hodin.

Taneãní sdruÏení Pfierov pofiádá
soutûÏ ve sportovním tanci

ve standardní i latinsko-americké
kategorii tfiíd D, C, B.

SoutûÏ se koná v Kulturním domû,
Horní Mo‰tûnice. Zaãátek v 9 hodin
- tfiídy D, C, odpolední ãást soutûÏe

zaãíná v 15 hodin - tfiída B.

16. bfiezna 2002

Hanaãka Mo‰tûnská

2002
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Od loÀského listopadu
má Pfierov dal‰í oãní laser

V listopadu minulého roku byl zahájen v oãní ambulanci MUDr. Víta Sto-
klásky provoz oãního Nd:YAG laseru Laserex LPQ 3106, kter˘ zatím nebyl
pacientÛm pfierovského okresu k dispozici. Ti museli vyhledat o‰etfiení na
oãní klinice Fakultní nemocnice v Olomouci nebo na oãním oddûlení ne-
mocnice ve Zlínû. O v˘hodách této nekrvavé laserové ambulantní mikro-
chirurgii jsme si povídali s MUDr. Vítem Stokláskou na jeho pracovi‰ti ve
zdravotnickém stfiedisku PRECHEZA a. s.

MÛÏete pfiiblíÏit na‰im ãtenáfiÛm oãní laser,
se kter˘m jste zaãal operovat na sklonku mi-
nulého roku? 

Rád bych na Va‰i otázku odpovûdûl ponû-
kud ‰ífieji. V oãním lékafiství se uÏívají lase-
rové pfiístroje jiÏ pfiibliÏnû 20 let. Tûchto pfií-
strojÛ vyuÏívajících laserového záfiení jak
k operaãním zákrokÛm, tak i diagnostick˘m
metodám bylo vyvinuto hodnû typÛ. ·irokou
popularitu mezi lidmi uÏívajícími br˘lovou
korekci získaly rohovkové excimer lasery, kte-
r˘mi se odpafiuje pfiední vrstviãka rohovkové
tkánû a upravuje se tvar oka tak, aby se sníÏi-
la jeho dioptrická hodnota. Pacienti pak ne-
musejí uÏívat br˘le pfieváÏnû do dálky. Tyto
zákroky nejsou hrazeny zdravotními poji‰-
Èovnami a pro vysokou pofiizovací cenu pfií-
stroje - pfiibliÏnû 15 milionÛ korun je i cena
zákroku vysoká. Pohybuje se kolem 15.000
korun za jedno oko. Dlouhodobûj‰í pozoro-
vání v‰ak ukazují, Ïe v˘sledek nemusí b˘t sta-
bilní. Dal‰ím typem jsou lasery koagulaãní,
které slouÏí pfieváÏnû k operaãním zákrokÛm
pfii chorobách oãního pozadí, napfiíklad pfii
postiÏení sítnice. Jsou rovnûÏ uÏívány k lase-
rové chirurgii urãit˘ch typÛ zeleného zákalu.
Tento pfiístroj - argonov˘ laser pracuje od po-
ãátku 90. let minulého milenia na oãním od-
dûlení Nemocnice Pfierov. Jiné typy laserÛ
jsou v oãním lékafiství vyuÏívány k diagnos-
tick˘m v˘konÛm, napfiíklad laserové oftal-
moskopy, které mimo jiné nepotfiebují k vy-
‰etfiení oãního pozadí roz‰ífienou zornici.
Nd:YAG laser Laserex LPQ 3106, kter˘m pro-

vádím nekrvavé nitrooãní mikrochirurgické
zákroky od konce minulého roku, patfií mezi
lasery pulzní. Energie obsaÏená v krátk˘ch
pulsech se koncentruje do místa o velmi ma-
lé plo‰e, kde dochází k tvorbû plasmového
skupenství a tvorbû akustického rázu, kter˘
rozru‰í nejbliÏ‰í nitrooãní tkáÀ. 

K jak˘m specializovan˘m léãebn˘m zásahÛm
slouÏí vá‰ pfiístroj?

AÏ u 30 % pacientÛ po úspû‰né operaci ‰e-
dého zákalu do tfií let dochází k zakalení ãoã-
kového pouzdra ve stfiední ãásti oka, ve kte-
rém je uloÏena nitrooãní ãoãka. Nastává tak
opûtné i v˘razné zhor‰ení vidûní. Tímto lase-
rem je moÏno vytvofiit v zakaleném pouzdfie
otvor a navrátit vidûní na úroveÀ, jaká byla po
operaci na operaãním sále. Tyto pfiípady tvo-
fií 95 % vyuÏití tohoto pfiístroje. Dále je vyu-
Ïíván k léãení urãit˘ch typÛ zeleného zákalu,
kdy vázne cirkulace nitrooãní tekutiny mezi
stfiední a pfiední ãástí oka, mok se hromadí za
duhovkou a zvy‰uje se nitrooãní tlak se v‰e-
mi dal‰ími dÛsledky, kter˘mi mÛÏe b˘t velká
bolestivost oka a hlavy a zhor‰ení vidûní. Dá-
le b˘vá vyuÏíván za urãit˘ch podmínek k roz-
ru‰ení srÛstÛ, které se vytvofiily v pfiední ãi
stfiední ãásti nitra oka. 

V ãem je tato metoda ‰etrnûj‰í?
Tímto typem laseru je moÏno provádût nit-

rooãní mikrochirurgii bez otevfiení oãní kou-
le. Pokud by nebyla moÏnost vyuÏívat tyto la-
serové pfiístroje, bylo by nutno provádût v˘‰e

uvedené zákroky klasick˘mi chirurgick˘mi
nástroji po otevfiení oka s rizikem nitrooãní
infekce ãi krvácení a nûkdy i nejist˘mi v˘-
sledky pro moÏnost vzniku opûtovn˘ch srÛs-
tÛ. Navíc laserová mikrochirurgie umoÏÀuje
provádût zákroky na úrovni ne milimetrov˘ch
rozmûrÛ, ale rozmûrÛ mikrometrov˘ch. Re-
akce oãních tkání na tyto zákroky je mini-
mální, takÏe napfiíklad návrat vidûní po roz-
ru‰ení ãoãkového pouzdra u následného
‰edého zákalu, o kterém jiÏ byla fieã, je do nû-
kolika hodin. U klasického úspû‰ného chi-
rurgického zákroku by se tato doba poãítala
spí‰e na dny. 

Jaké jsou va‰e první zku‰enosti s vyuÏitím
YAG laseru v praxi?

Zatím jsem na svém pracovi‰ti od listopa-
du minulého roku o‰etfiil nemnoho pacientÛ.
S tímto laserem jsem v‰ak mûl moÏnost jiÏ
pracovat na oãním oddûlení Vojenské nemoc-
nice v Brnû a s obdobn˘m typem i na oãním
oddûlení BaÈovy nemocnice ve Zlínû. Moje
zku‰enosti potvrzují jiÏ uvedená fakta. O‰et-
fiení je provádûno ambulantnû a je pacienty
dobfie sná‰eno. Není bolestivé, snad jen mÛ-
Ïe b˘t trochu nepfiíjemn˘ tlak ãoãky pfiiloÏe-
né na znecitlivûlé oko pfii zákroku. RovnûÏ
oslnûní oka vy‰etfiovacím svûtlem pfii roz‰ífie-
né zornici není pfiíjemné. Tyto nevelké chvil-
kové potíÏe jsou v‰ak vyváÏeny nad‰ením pa-
cientÛ nad návratem zraku pfii kontrole
následující den. Vlastní operaãní zákrok trvá
jen nûkolik minut a je tudíÏ snesiteln˘. 

Jak˘ postup byste poradil pacientÛm, ktefií
potfiebují o‰etfiení Nd:YAG laserem?

V listopadu minulého roku jsem uspofiádal
semináfi pro v‰echny odborné oãní lékafie pfie-
rovského okresu, ktefií budou tuto léãbu in-
dikovat a pacienty k o‰etfiení odesílat. Na nûm
byli seznámeni s pfiístrojem a jeho terapeu-
tick˘mi moÏnostmi. Jedinû ve spolupráci
v‰ech oãních lékafiÛ mÛÏe na‰e laserové pra-
covi‰tû uspokojit potfiebné pacienty. Je proto
bezpfiedmûtné, aby se lidé sami obraceli na
oãní ambulanci v Precheze a. s. Na základû
doporuãení svého oãního lékafie budou v na-
‰í ambulanci laserem o‰etfieni a odesláni zpût
opût ke svému oãnímu lékafii k doléãení. 

Vzhledem k tomu, Ïe cena pfiístroje je vyso-
ká a úhrada zdravotními poji‰Èovnami za jím
poskytované úkony velmi malá, finanãní ná-
vratnost by byla asi 30 let. Urãitû jste se ne-
obe‰li bez finanãní pomoci sponzorÛ... 

Majoritním sponzorem je mûsto Pfierov,
které v rámci svého grantového programu na
rok 2001 poskytlo na tento pfiístroj 620.000 Kã,
coÏ je 65 % jeho ceny. Na sponzorování to-
hoto laserového pfiístroje se dále podíleli:
PRECHEZA a. s., OSEVA AGRO Brno spol.
s r. o., PSP Pohony a. s., TONDACH âeská re-
publika spol. s r. o., KEMIFLOC a. s., KAZE-
TO spol. s r. o., ZOMA-PLAST spol. s r. o., NA-
CORAL spol. s r. o. a dal‰í. V‰em sponzorÛm,
ktefií se zaslouÏili o rozvoj oãního lékafiství
v okrese Pfierov, patfií podûkování a úcta na-
‰ich pacientÛ i nás oãních lékafiÛ. 

Dûkujeme za zajímavé a uÏiteãné informace. 
Eva ·afránková
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víte, Ïe...

Teprve pfii druhém sãítání v roce 1991
a 2001 je samostatnû zji‰Èována národnost
moravská, slezská a také romská. Proto také
údaje za národnosti nejsou plnû srovnatelné
s minul˘mi sãítáními lidu v letech 1961, 1970
a 1980. Zatímco národnost ãeská, moravská,
slezská jsou samostatnû zji‰Èovány teprve pfii
sãítání v roce 1991 a 2001, v pfiedchozích sãí-
táních tyto národnosti byly zji‰Èovány pouze
jako národnost ãeská. Pfii sãítání lidu v roce
1991 mûlo obyvatelstvo poprvé moÏnost de-

klarovat samostatnû i národnost romskou,
pfiitom ve sãítáních pfiedchozích nemûli Ro-
mové statut národnosti ani etnické skupiny
a jejich poãet byl mimo publikovanou národ-
nostní strukturu vyãíslen zvlá‰tním ‰etfiením. 

Pfii porovnání struktury obyvatelstva mezi
posledními srovnateln˘mi sãítáními lidu, by-
la nejvût‰í zmûna zaznamenána v národnosti
moravské a slezské. Pfiekvapivû se také v obou
sãítáních pfiihlásilo málo obyvatel k romské
národnosti. Pfii posledním sãítání to bylo 93

obyvatel, ktefií se v Pfierovû k romské národ-
nosti hlásili. K moravské národnosti se pfii
první deklaraci v roce 1991 pfiihlásilo v Pfie-
rovû témûfi 16 tis. obyvatel (31,0 %) a v roce
2001 to bylo necel˘ch 3,5 tisíc obyvatel
(6,9 %). Ke slovenské národnosti se pfiihlási-
lo pfii posledním sãítání lidu 916 obyvatel,
av‰ak v roce 1991 více jak 1,6 tis. obyvatel.
Vût‰ina obyvatel pfii posledním sãítání dekla-
rovala národnost ãeskou (87,8 %), coÏ bylo
ovlivnûno kompenzací za národnost morav-
skou a slezskou. JestliÏe pro retrospektivní
srovnání slouãíme ãeskou, moravskou a slez-
skou národnost, pak pfii obou sãítáních lidu,
jak v roce 1991, tak i v roce 2001 se k tûmto
národnostem pfiihlásilo zhruba 95 % pfierov-
ského obyvatelstva. 

Ing. Miloslav Pospí‰il, âesk˘ statistick˘ ústav

jednou za 10 let âesk˘ statistick˘ úfiad zji‰Èuje pfii sãítání
lidu, domÛ a bytÛ i národnostní sloÏení obyvatel?

Národnost je zji‰Èována dÛslednû deklaratornû. To znamená, Ïe se obãa-
né svobodnû, podle vlastního pfiesvûdãení, a tedy i v naprostém souladu
s ustanovením listiny základních lidsk˘ch práv a svobod, k této otázce vy-
jadfiují. Pfiitom statistické orgány nemají právo jakkoliv zasahovat do de-
klarace obãanÛ a sãítací komisafii, revizofii i vyznaãovatelé byli dÛraznû upo-
zornûni na nepfiípustnost jak˘chkoliv zmûn zápisÛ sãítacích osob.

Národnostní složení obyvatelstva 2001

česká

88 %

7 %
2 %

0 %
3 %

Národnostní složení obyvatelstva 1991

moravská a slezská

slovenská

romská

ostatní a nezjištěné

česká

moravská a slezská

slovenská

romská

ostatní a nezjištěné

64 %

31 %

3 %
1 %

1 %

Odbor Ïivotního prostfiedí v oblasti zacho-
vání a obnovy kulturních památek a péãe
o kulturní dûdictví v leto‰ním roce poãítá
s restaurováním sochy fiímského boha Ne-
ptuna na Wilsonové ulici v Pfierovû. Jedná se
o kvalitní barokní práci neznámého autora.
PÛvod sochy i to, jak a proã se socha ocitla
v Pfierovû, je nejasn˘. Víme pouze, Ïe byla
v Pfierovû nejprve umístûna na nádvofií zám-
ku, pak v parku Michalov a nakonec na ny-
nûj‰í místo. V roce 1990 byla socha poprvé
restaurována a doplnûna o mûdûn˘ trojzubec.
Ten v‰ak nevydrÏel na svém místû ani mûsíc,
neboÈ v rámci mikulá‰ské nadílky, zfiejmû ja-
ko ãertovsk˘ atribut, byl odcizen. 

V minul˘ch letech se mûsto Pfierov velmi
intenzivnû podílelo jak finanãnû, tak i meto-
dicky na obnovû pravoslavného chrámu sv.
Cyrila a Metodûje v Pfierovû. Celková obnova
byla ukonãena v loÀském roce a od roku le-
to‰ního mûsto opût pfiislíbilo spoluúãast na
záchranû a obnovû dal‰í v˘znamné kulturní

památky, a to Ïidovského hfibitova v Pfierovû,
na ul. Lanãíkov˘ch. âástka schválená pro le-
to‰ní rok ãiní 240.000 korun. Ta by mûla po-
staãit na opravu hrobÛ ve tfietí aÏ sedmé fiadû.

Odbor Ïivotního prostfiedí nezapomíná ani
na opravu památek v mûstsk˘ch ãástech. V ro-
ce 2001 byla zpracována projektová doku-
mentace na opravu kapliãky u lesa ve Vinarech
a v roce 2002 bude tato oprava realizována.
Kapliãka z roku 1908 stojí témûfi na konci ob-
ce, pÛvodnû v lesích za obcí. Je postavena
v historizujícím slohu s prvky secese. Pfied ka-
pliãkou vytékal ze zemû pramínek vody, kter˘
byl v rámci v˘stavby rodinn˘ch domÛ zasypán.
S jeho obnovou se rovnûÏ poãítá.

Zajímavou historii má i pamûtní deska le-
gionáfie Jana Gayera, která byla v r.1923 od-
halena na jeho rodném domû v Mostní ul. 12
v Pfierovû. Deska byla po dvakráte sejmuta,
poprvé na poãátku 2. svûtové války a pak v ‰e-
desát˘ch letech. Její dal‰í osud nebyl dlouho
znám, shodou náhod v‰ak byla pfied nûkolika

mûsíci nalezena ve venkovních prostorách
pfierovského zámku. Po restaurování, které po
pfievedení desky do majetku mûsta zajistí Od-
bor Ïivotního prostfiedí, bude deska umístû-
na opût na vefiejnû pfiístupném místû. 

Odbor Ïivotního prostfiedí bude v tomto
roce vûnovat pozornost i památníku na âe-
kyÀském kopci. Odbor Ïivotního prostfiedí
plánuje ve spolupráci se Základní ‰kolou
J. A. Komenského v Pfierovû - Pfiedmostí, kte-
rá má ãást pozemkÛ na âekyÀském kopci ve
v˘pÛjãce, jeho opravu. Ve velmi ‰patném sta-
vu je zejména pískovcová deska (signován
Mádle) s napravo obrácen˘m ãesk˘m lvem,
kter˘ je obklopen ovocn˘mi plody. Památník
nebyl pÛvodnû zasvûcen archeologick˘m ná-
lezÛm, ale ovocn˘m sadÛm Josefa Knejzlíka,
které spoleãnû s terasami pln˘mi skalniãek
byly chloubou Pfiedmo‰ÈanÛ. Památník bude
tedy opraven je‰tû v leto‰ním roce, otázka ob-
novy sadÛ je v‰ak pfiece jen sloÏitûj‰í.

Miroslava ·vástová

Kter˘m památkám bude letos vûnována péãe?

Národnost

Rok ukazatel Obyvatelstvo celkem česká moravská a slezská slovenská romská ostatní a nezjištěné

2001 poč.obyv. 48.646 42.705 3.376 916 93 1.556

% 100 87,8 6,9 1,9 0,2 3,2

1991 poč.obyv. 51.300 33.006 15.882 1.613 416 383

% 100 64,3 31 3,1 0,8 0,8

Absolutní a relativní srovnání národnosti obyvatelstva pfii sãítáních lidu v roce 1991 a 2001 v mûstû Pfierovû
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SPOLEČNOST INVESTMENT PREMIER K.S.

NABÍZÍ

objekt pohostinství s vedlejší stavbou bez pozemku
ve středu obce Domaželice, okres Přerov.

NEJVÝHODNĚJŠÍ
CENOVÁ NABÍDKA V REGIONU

Cena 490.000 Kč, při rychlém jednání možnost slevy.
Možnost koupě na splátky.

INVESTMENT PREMIER k.s., Koliště 13, 657 80  Brno
tel: 05/45534369, 05/45534269, 05/45241372, fax: 05/45210434
vyřizuje Mgr. Krpenská 0603/105400; sl. Vrabcová 0608/701056

Cílem je nadále zv˘hodÀovat své poji‰tûnce
v rámci moÏností dan˘ch platn˘mi právními
pfiedpisy a Zdravotnû pojistn˘m plánem. Dlou-
hodobá ekonomická stabilita umoÏÀuje bez-
problémov˘ platební styk se zdravotnick˘mi za-
fiízeními i úhradu dále uveden˘ch sluÏeb, jimiÏ
jsou klienti RBP zv˘hodÀováni.

Nejmlad‰í generaci

• pro posilování imunitního systému dûtí do 3 let
vûku pfiíspûvek do v˘‰e 500 Kã na kalendáfiní
rok na úhradu kurzu „plavání dûtí“.

• s cílem prevence chfiipkov˘ch a respiraãních
onemocnûní poskytování vitaminov˘ch prepa-
rátÛ obsahujících vitamin C. V období fiíjen -
únor jsou vydávány na v‰ech kontaktních mís-
tech RBP dûtem do 15-ti let.

• organizuje léãebné pobyty pro dûti od 8 do 15
let vûku s recidivujícími onemocnûními horních
cest d˘chacích alergiemi a dermatózami v pfií-
mofisk˘ch a horsk˘ch stfiediscích.

• do 18 let vûku s vadn˘m rÛstem chrupu pfiís-
pûvek na úhradu léãby fixním aparátkem ve v˘-
‰i 500 Kã a snímateln˘m aparátkem ve v˘‰i
300 Kã.

• do 18 let vûku hradí druhou a tfietí aplikaci oã-
kovací látky proti klí‰Èové encefalitidû a také
pfieoãkování po tfiech letech.

• do 18 let vûku pfiíspûvek do v˘‰e 1 000 Kã na
úhradu nákladÛ na poslední dávku oãkovací
látky proti hepatitidû typu A + B.

Îenám a dívkám

• tûhotn˘m Ïenám
- poskytování vitaminózních pfiípravkÛ
- pfiíspûvek do v˘‰e 500 Kã na kurz psycho-

profylaxe a tûhotenského tûlocviku tj. pfiípra-
vy Ïeny k porodu

• jednou roãnû pfiíspûvek do v˘‰e 500 Kã na hor-
monální perorární antikoncepci dívkám a Ïe-
nám ve vûku 15 - 25 let.

• na prevenci osteoporózy a negativních meno-
pauzálních stavÛ Ïen star‰ích 40 let pfiíspûvek
do v˘‰e 500 Kã za kalendáfiní rok na vybrané
léky a léãivé pfiípravky pfiedepsané o‰etfiujícím
lékafiem

PracovníkÛm rizikov˘ch pracovi‰È

• úhrada rekondiãní péãe poskytované pracov-
níkÛm s vysok˘m rizikem vzniku nemoci z po-
volání v organizacích s nimiÏ RBP uzavfie za
tímto úãelem smlouvu.

• úhrada preventivních prohlídek pracovníkÛ pra-
cujících v prostfiedí s rizikem úrazu, vzniku ne-
moci z povolání a jin˘ch tûÏk˘ch po‰kození
zdraví.

• poskytování vitaminov˘ch pfiípravkÛ jedenkrát
roãnû pracovníkÛm rizikov˘ch pracovi‰È vy-
bran˘ch organizací.

DárcÛm krve

• pfiíspûvek do v˘‰e 300 Kã za kalendáfiní rok na
úhradu léãiv a vitaminÛ v lékárnách dárcÛm kr-
ve, ktefií bezpfiíspûvkovû darovali krev nejmé-
nû 10x.

• bezpfiíspûvkov˘m dárcÛm krve úhrada pfií-
pravku Medea-D, kter˘ jim bude po odbûru kr-
ve vydán na transfúzní stanici.

Ostatním

• rodinn˘ balíãek prevence - vitaminové prepa-
ráty urãené rodinám kompletnû poji‰tûn˘m
u RBP. MoÏnost odbûru fiíjen - únor.

• úhrada 3. dávky oãkovací látky proti klí‰Èové
encefalitidû pro osoby star‰í 18 let a pfieoãko-
vání.

• pfiíspûvek do v˘‰e 300 Kã za kalendáfiní rok na
zubní v˘plnû z fotokompozitních materiálÛ ve
frontálním úseku, tj. od 3-3.

• v‰em poji‰tûncÛm pfiíspûvek do v˘‰e 1 000 Kã
na úhradu poslední dávky oãkovací látky proti
hepatitidû typu A-B

Poji‰tûní léãebn˘ch v˘loh v zahraniãí

Pro pfiípad onemocnûní nebo úrazu pfii cestách
a pobytu v zahraniãí zv˘hodnûné pojistné tarify
prostfiednictvím poji‰Èoven: IPB Poji‰Èovny, a.s.
a Generali Poji‰Èovny, a.s.

Podrobné informace k celkové nabídce Vám bu-
dou poskytnuty na kterémkoli pracovi‰ti RBP.

„ V ž d y  n ě c o  n a v í c ! “

Nadmûrné délky obuvi
pro Ïeny vel. 41-45 a muÏe vel. 45-50

Gahurova 5265, DÛm kultury, 1. patro
U hlavní brány Svitu - 100 m od nádraÏí âD a âSAD

Tel.: 067/722 30 68

specializovaná prodejna

DùTSKÁ OBUV ZLÍN

KOSMETICK¯ SALÓN ISIS
nabízí permanentní make-up, vykreslení oboãí,

horní a dolní oãní linky, kontury rtÛ.
V˘kony provádí vy‰kolená zdravotní sestra

v ul. Su‰ilova 44, Pfierov - tel. 0641/204 404

Ceník plo‰né inzerce
platn˘ od 1. ledna 2002

Velikost inzerátu ãerná barva ãerná +
doplÀková barva

1/1 strany 9.575,- Kã 10.730,- Kã 
1/2 strany 5.164,- Kã 5.680,- Kã
1/4 strany 2.643,- Kã 2.998,- Kã
1/8 strany 1.750,- Kã 1.925,- Kã
men‰í 24,60 Kã/1 cm2 27,- Kã

Náklad Pfierovsk˘ch listÛ je 20.500 v˘tiskÛ, distribuce do v‰ech pfie-
rovsk˘ch domácností zdarma. Uvedené ceny jsou bez 22 % DPH. Zá-
jemci o inzerci mohou získat bliÏ‰í informace na tel. ãísle 0641/225 393,
e-mail: studio@elan-prerov.cz, pan Miloslav Fla‰ar a Zdenûk Vymlátil.
Adresa: Dluhonská 96 (proti nákladní vrátnici PRECHEZA a. s.)



V˘stava je realizována k 60. v˘roãí narození pfierovského v˘tvarní-
ka, autodidakta Jifiího Ry‰avého. Pfiedstavuje autorovu souãasnou tvor-
bu - kresby a obrazy vytvofiené v letech 2000 aÏ 2002. Jak název v˘-
stavy napovídá, spoleãn˘m námûtem dûl je krajina. Krajina „druhotná“
v sobû nese vzpomínku na tu reálnou. Inspirující skuteãnost je pfieta-
vena imaginací a osobitou reflexí v˘tvarníka. V ‰erosvitn˘ch sépiov˘ch
kresbách promûÀuje malífiova obraznost krajinu na poetické místo,
v nûmÏ se prostfiednictvím hry svûtel, odleskÛ a odrazÛ prostor prolí-
ná s formami, geometricky redukované tvary se prostupují a divák na-
hlíÏí do neohraniãeného svûta tvárné fantazie. Ry‰avého olejomalby
mají jin˘ charakter. Nejsou odhmotnûné a meditativní jako kresby. Ke
slovu se dostává reflexe. AutorÛv odstup a „objektivnûj‰í“ pojetí je pa-
trné i na volbû ptaãí perspektivy. Pozoruje svût z nadhledu a vidí pod-
statné, zachycuje jinak nevidûné kompoziãní vztahy v prostoru. Ten-
to zpÛsob ztvárnûní krajiny prozrazuje autorovu zku‰enost z létání
rogalem.

Jifií Ry‰av˘: Druhotná krajina - obrazy a kresby
Muzeum Komenského Pfierov, 2. aÏ 31. bfiezna 2002
Zámecká galérie, Horní námûstí 1, Pfierov
VernisáÏ v˘stavy 1. bfiezna 2002 v 17 hodin. 
Otevfieno ve stfiedu, sobotu a v nedûli od 9 do 17 hodin.

Muzeum Komenské-
ho v Pfierovû, nejstar‰í
svého druhu na svûtû,
k tomuto jubileu vyda-
lo dvû reprezentativní
publikace. První Jan
Amos Komensk˘. Je-
ho v˘znam pro vûdu,
v˘chovu a mezinárod-
ní porozumûní je
vlastnû hodnocením
díla a my‰lenek Uãite-
le národÛ 125 v˘znaã-
n˘mi svûtov˘mi peda-
gogy, filozofy, teolo-
gy, jazykovûdci, his-
toriky a zástupci dal-
‰ích humanitních vûd
z 23 zemí Evropy,
Asie a obou Amerik,
jak se o nûm vyslo-
vili v mezinárodní
anketû, kterou uspo-
fiáda la Nûmecká
spoleãnost Komenského na pod-
poru vydání Komenského díla v nûmãinû ve dvanácti dílech pod zá-
‰titou UNESCO. Zvefiejnûním tohoto ãeského pfiekladu chceme na‰im
ãtenáfiÛm ukázat, jak si zahraniãní odborníci cení a váÏí tohoto na‰e-
ho velkého vûdce a myslitele.

Druhá kniha Digitalizace komenián se zab˘vá ãtyfimi projekty ochra-
ny a zpfiístupnûní star˘ch tiskÛ komenián s vyuÏitím digitální tech-
nologie, které v posledních letech realizovaly Pedagogické muzeum
J. A. Komenského v Praze a Muzeum Komenského v Pfierovû. Vedle
pfiíspûvkÛ pracovníkÛ tûchto dvou institucí jsou v publikaci stûÏejní
studie pfiedních svûtov˘ch komeniologÛ prof. PhDr. Dagmar âapkové,
DrSc. a PhDr. Martina Steinera.

Oficiální kfiest tûchto publikací se uskuteãní na pfierovském zámku
v 16 hodin v úter˘ 26. bfiezna 2002 u pfiíleÏitosti vernisáÏe v˘stavy Na-
‰e i zahraniãní komeniologie a její pfiedstavitelé. V témÏe ãase se bude
konat v prostorách Pamûtní sínû A. Mervarta a J. Bajáka populární set-
kání s osobností. Tentokrát budeme besedovat s pfiedním svûtov˘m ko-
meniologem Univ. prof. PhDr. Franzem Hofmannem, Dr. h. c.

Muzeum Komenského tak opût prakticky navazuje na témûfi stotfii-
cetiletou tradici uctívání památky J. A. Komenského, v níÏ má na‰e
mûsto nepochybnû nejen ãesk˘, ale i svûtov˘ primát.

PhDr. Franti‰ek H˘bl
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Pfierov má, jak známo, v âechách svého
jmenovce. Proto lidem - zejména v tûch âe-
chách - nestaãí prost˘ údaj, Ïe jste z Pfierova,
a chtûjí upfiesnûní. „Z kterého Pfierova?“ ptají
se, a hned nabízejí moÏnosti: „Z toho se skan-
zenem, nebo z toho druhého?“

Zdá se, Ïe s „na‰ím“ Pfierovem ne-
mají lidé spojenou Ïádnou konkrétní
a v˘raznou pfiedstavu, proto rozli‰ují
pouze na Pfierov se skanzenem a Pfie-
rov bez skanzenu, ãili „ten druh˘“. Chá-
pu to, ale nûjak mi vadí b˘t „z toho druhého?“.
Ná‰ Pfierov urãitû není Ïádné druhofiadé mûs-
to, urãitû má nûco, s ãím se mÛÏe pochlubit,
nûco zvlá‰tního. Proã bychom nemohli b˘t na-
pfiíklad „tím Pfierovem s...?“ Ale s ãím?

S lovci mamutÛ ne, ti patfií do Pfiedmostí.
NábfieÏí s alejí je pûkné a novû opravené, jen-
Ïe je ponûkud nefotogenické, tudíÏ se ‰patnû
propaguje. Park Michalov? Parky mají jinde
taky, stejnû jako zámky ãi nádraÏí.

Co je vlastnû v Pfierovû tak zvlá‰tní, tak v˘-
razné, tak nezamûnitelné, Ïe by to mohlo b˘t
synonymem Pfierova? Po ãem se ãlovûku zaã-
ne st˘skat, kdyÏ je dlouho pryã? Co si ãlovûk
vybaví jako první, kdyÏ se fiekne Pfierov?

Snad bychom mûli vyhlásit anketu a zjis-
tit, co dûlá Pfierov Pfierovem. To bychom
pak mûli vyfotit a natisknout na tisíce letá-
kÛ a ty pak doslova vnucovat kaÏdému ob-
ãanu republiky tak dlouho, dokud si to ve

spojení s Pfierovem pevnû nezafixu-
je. A mûli bychom to udûlat co nej-
dfiíve, protoÏe obãané republiky by
nemuseli ãekat, aÏ si nûco vybere-
me, a mohli by si mezitím sami za-
fixovat nûco jiného, nûco, co se nám

ani líbit nebude.
Tuhle se mû kdosi zeptal: „A z kterého Pfie-

rova Ïe jste? Z toho se skanzenem, nebo z to-
ho s tûmi v˘buchy?“

KaM

Malá pfierovská zamy‰lení

Kter˘ Pfierov?

Pozvánka na v˘stavu

Obrazy a kresby Jifiího Ry‰avého
410. v˘roãí narození Uãitele národÛ

Dne 28. bfiezna 2002 vzpomeneme 410. v˘roãí narození nej-
svûtovûj‰ího âecha Jana Amose Komenského, kter˘ v na‰em
mûstû studoval a po vysoko‰kolsk˘ch studiích v Nûmecku vyu-
ãoval na vy‰‰í bratrské latinské ‰kole. Od roku 1616 zde vyko-
nával i knûÏsk˘ úfiad a o dva roky pozdûji se v Pfierovû oÏenil.

Jifií Ry‰av˘: Druhotná krajina (sépiová kresba)
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Dal‰í zajímavá vernisáÏ
v galerii Centrum

ohlédnutí

První únorov˘ ãtvrtek se opût stal takov˘m
mal˘m svátkem, tentokrát pro v‰echny mi-
lovníky v˘tvarného umûní. Náv‰tûvníci gale-
rie Centrum mûli pfiíleÏitost se seznámit
v pfiíjemném domácím prostfiedí s dílem mla-
dé v˘tvarnice Miroslavy Janou‰kové i s auto-
rkou osobnû. VernisáÏí byla ve zdej‰ích pro-
storách zahájena v˘stava jejích prací. Jeden
z fiady náv‰tûvníkÛ, ktefií si na‰li ãas na tuto

kulturní událost, dr. M. ·u‰ila struãnû pro ná‰
ãasopis shrnul své dojmy:

„Pravidelnû nav‰tûvuji vernisáÏe v galerii

Centrum, jsou pro mne vÏdy pfiíjemn˘m zá-

Ïitkem v bûhu standardních dnÛ. Pfiipomenu

si, Ïe jsou téÏ vûci, které ãlovûka povzná‰ejí

nad bûÏné niveau imprese. Takovou byla i po-

slední vernisáÏ paní Janou‰kové.“ 

red.

Na snímku Karla Pospí‰ila v˘tvarnice Miroslava Janou‰ková (vlevo) s jednou z náv‰tûvnic vernisáÏe

Bylo toho tolik napsáno, navyprávûno, zin-
scenováno a natoãeno o legendû legend, Ro-
binu Hoodovi. A víme s urãitostí, kdo to vlast-
nû byl, zda doopravdy chud˘m dával to, co
bohat˘m sebral? Byl opravdu pánem Sherwo-
odu?

Pfierovsk˘ Dostavník se v hudební komedii
ROBIN HOOD aneb JAK TO BYLO DOO-
PRAVDY?! pokou‰í poodhalit fakta, která
o pfiíbûhu R. Hooda pfiiná‰í kronika Járy
Cimrmana. ZdeÀkovi Hilbertovi se podafiil na-
poprvé autorsk˘ hattrick. Je totiÏ autorem ne-
jen scénáfie, ale i písÀov˘ch textÛ a hudby. Je
také prvním scénáristou Dostavníku, kter˘
napsal role ãlenÛm souboru pfiímo „na tûlo“.
ReÏie a choreografie hudební komedie je dí-
lem Vlasty Hartlové, ãlenky Moravského di-
vadla Olomouc. Premiéra ROBINA HOODA
se koná v pondûlí 4. bfiezna ve velkém sále
Mûstského domu Pfierov v 19.30 hodin.

V leto‰ním roce se Dostavník uchází dále
o diváckou pfiízeÀ obnovenou premiérou re-
vuí J. Suchého a J. ·litra ·EST ÎEN. Hra pl-
ná jemného humoru s vûãnû zelen˘mi pís-
niãkami Semaforu má premiéru ve stfiedu
20. bfiezna v Klubu DlaÏka - Pfiedmostí.

Ivo Kolafiík, umûleck˘ vedoucí souboru

Pozvánka na premiéru

Robin Hood
podle Cimrmana

2. 3. • Hranice - Uhfiínov - Drahotu‰e - Podhofií - Lipník n. B. - 22 km, vedoucí Jit-
ka Sedláková, odjezd v 7.22 hodin

5. 3. • SchÛze turistÛ Vinary - Na Skalce ve 14 hod., v A13.15 hodin
7. 3. • Kolem Beãvy - Pfierov - Osek - 15 km, vedoucí Marie Brábliková, odchod

v 9.30 hodin, sraz U Tenisu lávka
9. 3. • Rousinov - Kaleãník - Ol‰any (farma) - Luleã - 20 km, vedoucí Helena ·Èa-

vová, odjezd v 6.00 hodin
14. 3. • SK Pfierov - Újezdec - Prusy - Hor. Mo‰tûnice - Pfierov - 15 km, vedoucí

Mirek Kauer, odchod v 8.30 hodin sraz SK
16. 3. • Hustopeãe n. B. - Poruba - Le‰ná - Val. Mezifiíãí - 17 km, ved. J. ·vec, odj

v 7.22 hod.
21. 3. • Troubky - soutok Beãvy - Tovaãov - 10 km, ved. Î. Zapletalová, odj.  8.25 hod.
23. 3. • Pot‰tát - BoÀkov - Bradeln˘ p. - Lhotka - Hranice - 22 km, vedoucí Jitka

Sedláková, odjezd v 5.42 hodin
28. 3. • Grygov - StrejãkÛv lom - Majetín - Brodek u Pfi. - 12 km, vedoucí Vûra

Krest˘nová, odjezd v 8.42 hodin
30. 3. • Brno - Kamenn˘ vrch - Kohoutovice - Jundrov - 15 km, vedoucí Pavel ·Èa-

va, odjezd v 7.23 hodin

KLUB âESK¯CH TURISTÒ SK P¤EROV

2. 3. - 24. 3. - Z pfiírÛstkÛ Muzea Komenského v Pfierovû v roce 2001
2. 3. - 31. 3. - Jifií Ry‰av˘: Druhotná krajina (oleje, kresby)
27. 3. - 28. 4. - Na‰e i zahraniãní komeniologie a její pfiedstavitelé

(vernisáÏ v úter˘ 26. 3.)
3. 4. - 28. 4. - Miroslav Kurfirst: Fotografie

Cyklus pfiedná‰ek a besed Muzejní úterky
zaãátek vÏdy v 17 hodin v rytífiském sále tzv. Korvínského domu
5. bfiezna - Z Hané do Jeruzaléma na kole (Miroslav Rozko‰n˘)
12. bfiezna - Ptactvo tovaãovsk˘ch rybníkÛ (Jifií Polãák)
19. bfiezna - Drahé kameny Moravy a Slezska ve stfiedovûku

(RNDr. Jifií Mrázek)
26. bfiezna - Setkání s osobností: Prof. PhDr. Franz Hofmann,

Dr. h. c. (komeniolog) - koná se v˘jimeãnû v Pamût-
ní síni A. Mervarta a J. Bajáka na pfierovském zámku

M U Z E U M  K O M E N S K É H O

Kabelová televize Pfierov, a. s.
upozorÀuje obãany Pfierova,
Ïe do‰lo k nûkolika zmûnám
v programové nabídce.

Do základní nabídky byly doplnûny v rám-
ci testování nové programy: FRANCE 5 na
kanál S8 a RAI TRE na kanál C11. 

Do roz‰ífiené nabídky programy: NO ZAP
na kanál S13, MTV POP na kanál S31 a MO-
TEURSAB na kanál S33. 

Dále do‰lo k pfiemístûní programu MAR-
KÍZA na kanál S17. 

VYSÍLACÍ SCHÉMA ZPRAVODAJSTVÍ
KABELOVÉ TELEVIZE P¤EROV

Kabelová televize Pfierov, a. s. vysílá pre-
miérové zpravodajství 3 x v t˘dnu (pondûlí,
stfieda, pátek) v ãase 18.30 hod. 

Reprízy zpravodajství jsou vysílány násle-
dující den od 6.30 hodin a následnû ve ãtyfiho-
dinov˘ch intervalech do 22.30 hodin vãetnû.

Sportovní blok mohou diváci sledovat pre-
miérovû ve stfiedu a novû v reprízách aÏ do
pondûlí 14.30 hodin. 
S pfiípadn˘mi námûty na reportáÏe kontaktuj-
te redakci zpravodajství tel.: 0641/20 15 64-5.

Zmûna programové nabídky kabelové televize

Podrobné informace o kompletní nabídce mohou obãané získat v Zákaznickém
stfiedisku Kabelové televize Pfierov, a. s. v Kratochvílovû ul. ã. 14 (pasáÏ),

tel.: 0641/21 74 44 a na str. 113 - 115 teletextu kabelové televize.
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4. bfiezna v 19.30 hodin • Robin Hood aneb jak
to bylo doopravdy?! - ãeská premiéra hudební
komedie ZdeÀka Hilberta v podání hercÛ diva-
dla Dostavník Pfierov

10. bfiezna v 19.30 hodin • Koncert Hany He-
gerové - koncertní vystoupení velké osobnos-
ti hudební scény naz˘vané „ãeská Piaf nebo
Greco V˘chodu“ za doprovodu skupiny Petra
Maláska

11. bfiezna v 8.30 a 10.00 hodin • Kráska a ne-
tvor - v˘pravn˘ pohádkov˘ muzikál v podání
známého hereckého souboru Docela velké diva-
dlo Jana Galinová/Jurij Galin z Mostu

19. bfiezna v 19.30 hodin • „Mladí a náhlov‰tí“-
pofiad pln˘ humoru a satiry známé dvojice ba-
viãÛ J. A. Náhlovského a J. Mladého za hudeb-
ního doprovodu J. Markvarta

20. bfiezna v 20 hodin • Filharmonie B. Marti-
nÛ Zlín - Jarní koncert: A. Vivaldi - 4 roãní ob-
dobí

25. bfiezna v 19.30 hodin • Franti‰ek Nedvûd
se skupinou Neváhej a vejdi - koncertní vy-
stoupení jednoho z na‰ich nejoblíbenûj‰ích fol-
kov˘ch zpûvákÛ.

Informace v pfiedprodeji vstupenek - vchod
z nám. TGM, tel.: 217 596, 215 100, 215 101

MùSTSK¯ DÒM
Kratochvílova 1

tel. 0641/217596

1. bfiezna ve 20 hodin • Ples starosty mûsta
2. bfiezna ve 20 hodin • III. reprezentaãní ples

SK Pfierov
8. bfiezna ve 20 hodin • X. reprezentaãní ples

Gymnázia J. ·kody a stuÏkování tfiídy 4.C
9. bfiezna ve 20 hodin • I. reprezentaãní ples Me-

opta-optika a. s. Pfierov
23. bfiezna ve 20 hodin • Reprezentaãní ples MO

âSSD Pfierov

nedûle 3. 3. • Velikonoãní salon pro asociaci ro-
diãÛ postiÏen˘ch dûtí KORÁLEK

4. 3. - 8. 3. • Velikonoãní salon - dennû od 8.30
do 11.30 hod a od 13 do 17 hod., v pátek jen
dopoledne 

sobota 9. 3. od 9 do 12 hod. • Keramické hrátky
sobota 23. 3. od 9 do 12 hod. • Kraslicové hrátky
stfieda 27. 3. v 18.00 • koncert Pfierováãku

a TO ZU· pro vefiejnost
ãtvrtek 28. 3. od 9 do 12 hod. • Velikonoãní

hrátky - v˘roba netradiãních kraslic 
pátek 29. 3. od 9 do 12 hod. • Velikonoãní hrát-

ky - v˘roba vyfoukl˘ch vajec ·KAREDIC (vzhle-
dem k omezenému poãtu úãastníkÛ je nutné
se na „hrátky“ pfiedem nahlásit na telefonicky)

PLESY
V MùSTSKÉM DOMù

Na to, jak˘ch úspûchÛ dosáhli Ïáci této ‰ko-
ly v uplynulém pololetí a na jaká sportovní
klání se pfiipravují ve druhé polovinû ‰kolní-
ho roku, jsme se zeptali jednoho z vyuãujích
tûlesné v˘chovy Richarda ·vehlíka. 

„Úspûchem je bezpochyby 3. místo a postup

do finálové skupiny Moravskoslezské Ïákov-

ské ligy v kopané, které si zajistili sv˘m v˘-

konem star‰í Ïáci po podzimní ãásti. Mlad‰í

miniÏaãky vedou v basketbalu oblastní pfie-

bor stfiední Moravy. V leto‰ním ‰kolním roce

se podafiilo navázat na sportovní úspûchy

z minul˘ch let. Bûhem 1. pololetí se Ïáci zú-

ãastnili hned nûkolika soutûÏí v atletice, ha-

lové kopané, pfiespolním bûhu, házené - zná-

m˘ Novináfisk˘ kalamáfi star‰ích ÏákÛ,

plavání a basketbalu. V atletick˘ch závodech

O pohár starosty mûsta celkem 4 x zvítûzili Ïá-

ci na‰í ‰koly J. ·motek, M. Samoh˘l, J. Tom-

ãík, K. La‰áková. RovnûÏ nûkolik druh˘ch

a tfietích míst obsadili na‰i sportovci. V pfie-

spolním bûhu, kopané v Hranicích vyhrála

druÏstva mlad‰ích ÏákÛ a star‰ích Ïaãek a za-

jistili si tak postup do regionálního kola, kde

obû druÏstva skonãila shodnû na 3. místû.

V halové kopané byli nejúspû‰nûj‰í star‰í Ïá-

ci, ktefií vyhráli okresní kolo v Troubkách i re-

gionální kolo v Prostûjovû. V plavání druÏstev

skonãili celkovû na 2. místû za plaveckou Z·

Velká DláÏka. Ve vánoãním turnaji neregist-

rovan˘ch hráãÛ v basketbalu vybojovali star-

‰í Ïáci 1. místo,“ rekapituloval úspûchy ÏákÛ
Richard ·vehlík.

„Ve druhé polovinû ‰kolního roku ãekají na

Ïáky je‰tû dal‰í turnaje a závody ve florbalu,

basketbalu, volejbalu, házené (Novináfisk˘

kalamáfi mlad‰ích ÏákÛ), vybíjené, kopané

(Coca cola cup), malé kopané (zde je ‰kola po-

fiadatelem okresního, regionálního kola i pfie-

boru Moravy) a atletice (Pohár rozhlasu). Zá-

vûrem ‰kolního roku probûhne na hfii‰ti FKM

jiÏ 17. roãník turnaje O pohár Z· Kopaniny

v kopané pro mlad‰í Ïáky,“ seznámil nás ve
struãnosti s v˘hledem sportovních soutûÏí,
kter˘ch se zúãastní v pfií‰tích mûsících spor-
tovci z kopaninské základní ‰koly. ·af

Úspûchy ÏákÛ jedné z pfierovsk˘ch ‰kol
se sportovním zamûfiením

Základní ‰kola Za Ml˘nem je jednou ze tfií ‰kol v na‰em mûstû, ve které jsou
zfiízeny tfiídy s roz‰ífienou v˘ukou tûlesné v˘chovy. Její sportovní pedagogové se
zamûfiují na kopanou a basketbal. Îáci tûchto tfiíd dosahují dobré v˘sledky i ve
sv˘ch oddílech - Fotbalovém klubu mládeÏe Pfierov a Basketsportu Pfierov.

Den Dûtsk˘ bazén Kryt˘ bazén
Pondělí zavřeno zavřeno
Úterý 15 – 20 18 – 21
Středa 16 – 20 16 – 21
Čtvrtek 17 – 20 18 – 21
Pátek 15 – 20 15 – 22
Sobota 10 – 20 10 – 20
Neděle 10 – 18 10 – 18

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

Pondělí spol. 17 – 21 12 – 20 7.30 – 20
Úterý ženy 14 – 20 12 – 20 7.30 – 20
Středa muži 13 – 21 12 – 20 7.30 – 20
Čtvrtek ženy 15 – 20 12 – 20 i protiproud 7.30 – 20
Pátek muži 14 – 21 12 – 20 i protiproud 7.30 – 20
Sobota 13 – 18 zavřeno zavřeno
Neděle zavřeno zavřeno zavřeno

KOUPÁNÍ VEŘEJNOSTI NA PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 301 580

REHABILITACE A SAUNA NA PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 209 100

SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA • BŘEZEN 2002

LÁZNĚ BOCHOŘ

Koupel, zábal, masáž,
perličková masáž:

pondělí až pátek 7 – 18

Sauna Pondělí 13 - 19
rodiče s dětmi

Úterý 14 - 20 muži

Středa 13 - 20 ženy

Čtvrtek 14 - 20 muži

VÝJIMKY
dětský krytý bazén

Pá 1. 12 – 20 12 – 22
So 23. 12 – 18 12 – 18
Čt 28. 12 – 20 12 – 21
Pá 29. 12 – 20 12 – 22

ZIMNÍ STADION
tel. 201268

lichá - muÏi
sudá - Ïeny

Turnaj O pohár Z· Kopaniny 1999 (foto Jan âep)

DDM ATLAS
ÎiÏkova 12

tel.: 209 353, 201 246,
www.volny.cz/ddmatlas

20. 3. v 19.30 hod. • ·est Ïen Jindfiicha VIII. -
divadelní pfiedstavení muzikálu v podání pfie-
rovského Dostavníku

4. 3. - 28. 3. • DlaÏka 2002 - nabídka táborÛ,
v˘stava fotografií z aktivit v loÀském roce

DUHA KLUB DLAÎKA

MùSTSKÉ INFORMAâNÍ
CENTRUM



JiÏ podruhé bude v galerii Atrax vy-
stavovat olomouck˘ malífi Vít John.
Tento pûtaãtyfiicetilet˘ v˘tvarník se
pÛvodnû vûnoval technice grafické,
postupnû v‰ak pfie‰el k olejomalbû.
Hlavním tématem jeho dûl je ãlovûk.

Pfies své jednoznaãné kontury zachycen˘ch postav John nechává divá-
kovi dostatek prostoru pro v˘klad mnohoznaãnosti lidsk˘ch pohnutek,
vedoucích k urãitému jednání. 

Na v˘stavû, která se koná ve dnech 11. - 22. bfiezna, mÛÏete vidût
práce z posledních dvou let, kdy se uzavírá cyklus andûlÛ a nastupu-
je období volné figurální tvorby.

7. - 20. bfiezna • v˘stava dûl Oldfiicha
Tomka „PrÛhledy do krajin du‰e“
V bfieznu pfiedstavíme prÛfiez tvorbou

praÏského malífie Oldfiicha Tomka, pfiem˘‰-
livého autora s hlubok˘m vztahem k pfiírodû.

Posledních dvacet letech dominuje jeho tvorbû olejomalba,
v níÏ propracoval originální reliéfní techniku s nezamûnitelnou tex-
turou. Vedle pfiírodních motivÛ, nalézan˘ch pfieváÏnû na milované
Vysoãinû, soubûÏnû sleduje i druhou, niternou linii, charakterizo-
vanou prÛniky pod povrch kaÏdodenní reality. 
V˘stava bude zahájena vernisáÏí 7. bfiezna v 17 hodin.

21. bfiezna - 3. dubna
spoleãná v˘stava
Vûra Kováfiová-Huãínová se
od roku 1980 vûnuje svo-
bodnému povolání, pfieváÏ-
nû volné, uÏité a propagaã-
ní grafice. Jejím posláním
je komorní tvorba s náde-
chem literárního podtextu,
trochu filozofující, trochu
psychologizující a vÏdy
s lehce zdviÏen˘mi koutky. 
Marta Blahová bude pre-
zentovat svou keramickou
tvorbu, u které vyuÏívá pfii-
rozen˘ vzhled páleného
stfiepu s bohatou lineární
kresbou.

Od 3. bfiezna bude atmosféra v „Domeã-
ku“ opût ve znamení blíÏících se veliko-
noãních svátkÛ. Tradiãní kraslice budou do-
plnûny zvykoslovn˘mi pfiedmûty ze ‰ustí
a slámy. Najdete zde i sváteãní dekorace
z pfiírodních pletiv. Nebudou chybût ani jar-
ní vystfiihovánky, dekorativní ozdoby z vi-
zovického tûsta a oblíbené figurky beránkÛ a ptáãkÛ z rÛzn˘ch mate-
riálÛ. Kolekce barevn˘ch ubrusÛ a prostírání jiÏ k velikonocÛm
neodmyslitelnû patfií. Novinkou budou zajímavé barevné vitráÏe do
kvûtináãÛ i na zavû‰ení do oken.
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1. - 6. 3. 17.30 hod. a 1. - 5. 3. ve
20.00 hod. • âERN¯ JEST¤ÁB
SEST¤ELEN - USA, thriller, titul-
ky, premiéra. Dramatick˘ pfiíbûh je
v˘sledkem spolupráce Jerryho Buc-
kenheimera a Ridleyho Scotta. Hra-
jí: J. Hartnett, T. Sizemore, E. Bana.
7. - 10. 3. v 17.30 hod. • MOULIN
ROUGE - USA, muzikál, titulky.
Îádné zákony. Îádná omezení. Je-
diné pravidlo. Nikdy se nezamiluj.
Nominace na Oscara. ReÏie: B. Luhr-
man. Hrají: N. Kidman, E. McGre-
gor, J. Leguizamo, J. Broadbent.
11. - 13. 3. v 17.30 hod. • TMA-
VOMODR¯ SVùT - âR, drama, ães-
ky a anglicky (s ães. titulky). O pfiá-
telství novodob˘ch rytífiÛ. Ondfiej
Vetch˘ a Kry‰tof Hádek v hlavní ro-
li filmu Jana a ZdeÀka Svûrákov˘ch.
12 nominací na âeského lva. Kolik
jich dostane? ReÏie: J. Svûrák. Hra-
jí: O. Vetch˘, K. Hádek, T. Fitzge-
rald, Ch. Dance, O. Kaiser, D. No-
votn˘, L. Rybová, J. Dulava.
7. - 12. 3. ve 20.00 hod. • TRAFFIC
- NADVLÁDA GANGÒ - USA/Nû-
mecko, drama, titulky, premiéra. Ni-
kdo neprojde ãist˘. 4 Oscarov˘ film.
ReÏie: S. Soderbergh. Hrají: M. Dou-
glas, K. Zeta-Jones, B. Del Toro,
D. Quaid.
14. - 20. 3. v 17.30 hod. • DENÍK
BRIDGET JONESOVÉ - USA, ko-
medie, titulky, premiéra. Nevycho-
vaná. Nekontrolovatelná. Nepro-
vdaná. ReÏie: S. Maguireová. Hrají:
R. Zellwegerová, H. Grant, C. Firth,
J. Broadbent, G. Jonesová.
14. - 19. 3. ve 20.00 hod. • âISTÁ
DU·E - USA, drama, ãeské titulky,
premiéra. Vidûl svût tak, jak si nikdo
nedokázal pfiedstavit. Film sklízí
ocenûní po celém svûtû. ReÏie: R.
Howard. Hrají: R. Crowe, E. Harris,
J. Conellyová, P. Bettany, A. Gold-
berg, J. Hirschová, J. Lucas.
21. - 27. 3. v 17.30 hod. a 22. -
23. 3. ve 22.15 hod. • V¯LET - âR,
pfiíbûh, premiéra. Co si doma ne-
fieknete, dozvíte se cestou. Druh˘
film talentované reÏisérky Alice Nel-
lis. Hrají: I. JanÏurová, T. Remun-
dová, I. Bare‰, J. Macháãek, D. Bár-
ta, N. Kotr‰ová, S. Remundová.
21. - 26. 3. ve 20.00 hod. • SPY
GAME - USA, ‰pionáÏní drama, ães-
ké titulky, premiéra. I velk˘ hráã
musí dát pozor, aby si protihráãi ne-
zahrávali s ním. ReÏie: T. Scott.
Hrají: R. Redford, B. Pitt, C. McCor-
macková, S. Dillane, L. Bryggman.
28. - 3. 4. v 17.30 hod. a 28. - 2.
4. ve 20.00 hod. • ANDùLSKÁ

TVÁ¤ - âR, romanticko-dobrodruÏ-
n˘ pfiíbûh, premiéra. Láska, nená-
vist a strach zahalené mlhou ta-
jemství... ReÏie: Z. Tro‰ka. Kamera:
J. Brabec. Hudba: P. Malásek. Hrají:
M. Kuklová, F. BlaÏek, J. Pomeje,
J. Krampol, E. Vá‰áryová, J. Vinkláfi,
D. Morávková, M. Va‰ut, A. Vránová.

6. 3. ve 20.00 hod. • NEBE NAD
BERLÍNEM - SRN/Francie, bar.
a ãb, titulky, Projekt 100. Kfiídla
touhy padl˘ch andûlÛ. Film Wima
Wenderse. Hrají: B. Ganz, S. Dom-
martinová, O. Sander, C. Bois.

13. 3. ve 20.00 hod. • ARIZONA
DREAM - USA/Francie, titulky, Pro-
jekt 100. DráÏdivá smûs tragiky
a smû‰nosti, exaltovan˘ lyrismus,
nesnadná identifikace s hrdiny a je-
jich iracionální motivace. ReÏie:
E. Kusturica. Kamera: V. Filaç. Hra-
jí: J. Depp, J. Lewis, F. Dunawayová,
L. Taylorová, V. Gallo, P. Poriz-
kova.
20. 3. ve 20.00 hod. • INTIMITA -
Velká Británie/Francie, titulky, Pro-
jekt 100. Intimita posunuje zobra-
zování sexuality v umûleckém filmu
o dal‰í krok, o velk˘ krok. ReÏie:
P. Chéreau. Kamera: É. Gautier.
Hrají: M. Rylance, K. Foxová, S. Har-
kerová, A. Galbraith, P. Calvario.
27. 3. ve 20.00 hod. • ABSOL-
VENT - USA, komedie, titulky, Pro-
jekt 100. Absolvent obsahuje po-
tfiebnou dávku energie a vervy, pfies-
n˘ch pozorování vykreslujících so-
ciologick˘ portrét prostfiedí i zlo-
myslnost v pohledu na americk˘
zpÛsob Ïivota. ReÏie: M. Nichols.
Hudba: D. Grusin, Paul Simon (pís-
nû). Hrají: D. Hoffman, A. Bancrof-
tová, K. Rossová, W. Daniels, M. Ha-
milton.

3. 3. v 15.00 hod. • PANÍ BÍDA -
âSR, animované pásmo pohádek.

10. 3. v 15.00 hod. • KRAKONO·
A STRA·IDLO - âSR, animované
pásmo pohádek.

17. 3. v 15.00 hod. • ZAHRAD-
NÍKÒV ROK - âSR, animované pás-
mo pohádek.

24. 2. v 15.00 hod. • O PEJSKO-
VI A KOâIâCE - âSR, animované
pásmo pohádek.

âechova 243, tel./fax: 202216
e-mail: hvezda@atlas.cz,

hvezda@dokina.cz
net: www.dokina.cz/hvezda

v  k i n û  H v û z d a

filmov˘ klub

v  k i n û  H v û z d a
ARTKINO

pfiedstaven í    pro  dût i  a  m ládeÏ
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CENTRUM

M i N i G A L E R i E  Ž E R O T Í N  Z . H .
telefon 0641/202728 • fax 0641/217797 • e-mail: zerotinzh@volny.cz

Uzávûrka pfií‰tího ãísla je ve ãtvrtek 14. bfiezna 2002

KLUB P¤ÁTEL V¯TVARNÉHO UMùNÍ
21. bfiezna v 16.30 hodin • Korvínsk˘ dÛm • Beseda s J. Havlíãkem
„Od Cézanna k Picassovi“

V mûsíci bfieznu bude v Minigalerii Îerotín Z. H. vystavovat Miroslav
Dyl, kter˘ Ïije a tvofií v Ostravû. Jedná se o malífie stfiední generace, kte-
r˘ má velmi dobr˘ vztah k pfiírodû. Mezi jeho oblíbené motivy patfií Bes-
kydy a Oderské vrchy. Je zamûfien˘ na vesnickou tématiku, a to ve v‰ech
roãních období, kterou s citem zobrazuje na sv˘ch akvarelech. Nevy-
h˘bá se ani záti‰ím, kde hlavním motivem jsou kvûtiny. Jeho pastely zo-
brazují abstraktní tématiku. V Pfierovû bude vystavovat poprvé.

Jasínkova 2 (za Priorem)
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Galerie Centrum, Kratochvílova 22, tel. 0641/216 111


