
V˘stava Ivy Hüttnerové
Grafiku Ivy Hüttnerové mÛÏete v ga-
lerii Atrax vidût jiÏ nûkolik rokÛ. He-
reãka a malífika zde má trvalé zastou-
pení a jiÏ dvakrát vystavovala vût‰í
kolekci sv˘ch dûl v rámci v˘stavy nai-

vistÛ. V souãasné dobû galerie Atrax pfiipravila její samostatnou v˘sta-
vu. A co víc, Iva Hüttnerová pfiijede do Pfierova a zúãastní se vernisá-
Ïe sv˘ch dûl v hotelu Jana. Slavnostní vernisáÏ se koná v nedûli
7. dubna v 15 hodin. K vidûní zde budou nejen grafiky, ale i oleje
této populární hereãky a naivní malífiky. Po vernisáÏi budou její díla
vystavena v galerii Atrax aÏ do 19. dubna. V‰ichni jste srdeãnû zváni na
povídání i pokoukání.

4. aÏ 17. dubna 2002
LUBOMÍR BARTO· - obrazy, grafika
Od roku 1983 se akademick˘ malífi Lubo-

mír Barto‰, absolvent akademie v˘tvarného
umûní v Praze, vûnuje jen vlastní tvorbû, jejímÏ

hlavním tématem je pfiedev‰ím jesenická krajina, ale i záti‰í,
portrét a figura. Tato témata uplatÀuje i ve své grafické tvorbû.

18. 4. - 1. 5. 2002 • PAVEL VACEK - obrazy
Dobr˘ den, zvu Vás na malou procházku krajinami m˘ch obrazÛ,

ãi obrazy mé krajiny, kterou pozoruji od dûtsk˘ch let. V obrazech
hledám chvíle, kdy se ráno zaãíná pfiíroda probouzet. Podobnû je to-
mu i v podveãer, kdy se mnou maluje smrákání a do obrazÛ se pro-
stírá klid. Pfiál bych si, aby se kaÏd˘ pfied m˘m obrazem cítil jak v dÛ-
vûrnû známém prostfiedí. Aby si fiekl: „To znám, tam jsem byl na hou-
bách, tady jsem za mlada pytlaãil, tady jsem byl ‰Èastn˘“.

Vá‰ Pavel Vacek, Ïijící a tvofiící v malém mûsteãku Zliv v jiÏních
âechách, obklopen krásn˘mi rybníky, lesy, poli a lukami.

V dubnu se náv‰tûvníkÛm pfiedstaví svojí
novou kolekcí keramick˘ch kachlí Jarmila
Kreãmanová. V její tvorbû nejãastûji nachází-
me pfiírodní motivy v reÏné barevnosti pouÏi-
t˘ch glazur.

Mûdûné ‰perky - náu‰nice a náhrdelníky
z dílen Petra Uhlífie a Jifiího Tomance jiÏ v Pfierovû na‰ly své pfiízniv-
ce, stejnû jako smaltované ‰perky Jindfii‰ky Dankové.
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„Drtivá vût‰ina pfierovsk˘ch obãanÛ jistû
zaregistrovala, Ïe se v ulici Komenského nû-
co dûje. JiÏ v podzimních mûsících loÀského
roku zaãaly práce na realizaci prvního úseku
cyklostezky od ulice ·ífiava po kfiiÏovatku
Velké Novosady, kter˘ má délku zhruba 650
metrÛ a má b˘t zkolaudován koncem kvût-
na. V leto‰ním roce se bude pokraãovat pra-
cemi na druhém úseku od Velk˘ch Novosad
po ulici Tovaãovskou v délce okolo 500 met-
rÛ. Zde se napojí na stávající cyklostezku ve-
doucí k areálu Pfierovsk˘ch strojíren. Celko-
vé náklady na realizaci celé cyklostezky
budou ãinit pfiibliÏnû 6,5 milionÛ korun.
Vzhledem ke skuteãnosti, Ïe její finální po-
doba bude mít v‰echny potfiebné atributy
cyklostezky, oãekáváme, Ïe bude cyklisty ma-
ximálnû vyuÏívána. Tím dojde k odlehãení
dopravnû exponovan˘ch komunikací v ulicích
Komenského a Kojetínská,“ zdÛraznil hlavní
pfiínos této cyklostezky Ing. Ladislav Stískal.

„Dal‰í cyklostezkou pfiipravenou k reali-
zaci je trasa, která povede od ulice Tovaãov-
ská, kde bude napojena na cyklostezku oko-
lo areálu Pfierovsk˘ch strojíren. Dále bude
smûfiovat podél vleãky Prechezy a.s., pfies je-

jí novû vybudovan˘ vleãkov˘ most a bude po-
kraãovat po pravé stranû fieky Beãvy s vy-
ústûním na komunikaci u Ïelezniãního mos-
tu. Z její celkové délky 600 metrÛ je jiÏ 110
metrÛ realizováno jako souãást nového vleã-
kového mostu. Náklady na realizaci zbylého
úseku o délce 490 metrÛ ãiní 0,9 milionu ko-
run. Na tuto investiãní akci je jiÏ vydáno sta-

vební povolení a vzhledem k moÏnému získá-
ní dotace z programu PHARE 2001 a s ohle-
dem na jeho podmínky, pfiedpokládáme její
realizaci v roce 2003,“ upozornil na moÏnost
financování nejen z prostfiedkÛ mûsta Ladislav
Stískal a zároveÀ uvedl, Ïe tyto dvû jmenova-
né cyklostezky jsou souãástí pfiipravované cel-
kové koncepce sítû cyklostezek ve mûstû.

„I v souãasné dobû se pracuje na pfiípravû
dal‰ích cyklostezek a cyklotras, které budou
spojovat mûsto s jeho nejbliÏ‰ím okolím. Jed-
ná se pfiedev‰ím o cyklostezku, která povede
od okruÏní kfiiÏovatky na ulici Dvofiákova pfii
její pravé stranû do Kozlovic. S ohledem na
plánovan˘ dopravní obchvat Kozlovic, zvaÏu-
je se varianta vést cyklostezku v úseku od ne-
mocnice do Kozlovic po pravé, ãi levé stranû
komunikace. Jako problematické se jeví jed-
nání s vlastníky pozemkÛ, pfies které je cyk-
lostezka navrÏena,“ seznámil nás s dal‰ími plá-
ny L. Stískal a vyjádfiil nadûji, Ïe potfieba
vybudování této cyklostezky s chodníkem do
Kozlovic, které budou slouÏit ‰iroké vefiejnos-
ti, se setká s pochopením vlastníkÛ tûchto po-
zemkÛ. ZároveÀ uvedl, Ïe jako „zálohová“ je
zvaÏována do budoucna, samozfiejmû dle fi-
nanãních moÏností mûsta, cyklostezka vedou-
cí podél levého bfiehu fieky Beãvy pod nemoc-
nicí aÏ ke sportovnímu areálu v Kozlovicích.

„Vzhledem k silnému dopravnímu tahu
smûrem z Pfierova do Henãlova plánuje od-
bor rozvoje dal‰í cyklostezku i v tomto úse-
ku. V posledních nûkolika letech zde totiÏ
vinou agresivního zpÛsobu jízdy fiidiãÛ s nedo-
drÏováním dopravních pfiedpisÛ do‰lo k nû-
kolika tûÏk˘m dopravním nehodám pfii stfietu
cyklistÛ a pû‰ích s auty. Cyklostezka povede
pfii pravé stranû komunikace ve smûru do
Henãlova s vyuÏitím stávající panelové cesty.

pokraãování na stranû 2
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„V sobotu 2. bfiezna jsme netrpûlivû ãekali
na první náv‰tûvníky. Potû‰ilo nás, Ïe jimi
byli mladí pfiíznivci historie, studenti UP
v Olomouci T. Götz z Tfiebíãe a J. Vanûãek
z Otrokovic. Za sobotu a nedûli pfii‰lo na hrad
189 náv‰tûvníkÛ, a to i pfies chladné poãasí,“
informovala nás o první náv‰tûvû vefiejnosti
v leto‰ním roce správkynû hradu Mgr. Marce-
la Kleckerová.

„Úspûch sezony podle dlouholet˘ch zku‰e-
ností závisí z nejvût‰í míry právû na poãasí.
To se projevilo v loÀském roce, kdy jsme za-
znamenali velk˘ pokles náv‰tûvnosti v ne-
pfiízniv˘ch jarních mûsících. Po vyrovnání
v ãervenci a srpnu jsme znovu tratili v mûsí-
ci záfií. V˘sledkem byla náv‰tûvnost pod
100.000 osob za sezonu. Jen pro informaci,

Z usnesení Rady a Zastupitelstva
mûsta Pfierova

Jak˘ byl zájem o poskytnutí grantu?

Cyklista versus ochránce pofiádku

Budoucnost mostu Legií

Domovinka nabízí roz‰ífiené
sluÏby

Osobnost mûsta: Papá Rudolf
Neuls a jazz, swing a festivaly...

Rozhovor s Janem Sekerou:
Mûsto má i hasiãe neprofesionály

SluÏby mûsta Pfierova - kryt˘ bazén
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1. - 3. 4. v 17.30 hod. a 1. - 2. 4.
20.00 hod. • ANDùLSKÁ TVÁ¤ -
âR, romanticko-dobrodruÏn˘ pfií-
bûh, premiéra. Láska, nenávist
a strach zahalené mlhou tajemství...
ReÏie: Z. Tro‰ka. Kamera: J. Brabec.
Hrají: M. Kuklová, F. BlaÏek, J. Po-
meje, J. Krampol, E. Vá‰áryová,
J. Vinkláfi, D. Morávková, M. Va‰ut.
4. - 10. 4. v 17.00 hod. • PÁN PRS-
TENÒ: SPOLEâENSTVO PRSTE-
NU - USA, dobrodruÏn˘/fantasy, ti-
tulky. Jeho moc ovládne kaÏdého,
kdo po nûm zatouÏí. Jen jedin˘ mu
dokáÏe odolat. Spoleãenství devíti
jej musí zniãit. ReÏie: P. Jackson.
Hrají: E. Wood, I. McKellen, L. Ty-
ler, V. Mortensen, C. Blanchett.
4. - 9. 4. ve 20.00 hod. • PERNÍ-
KOVÁ VùÎ - âR, thriller, premiéra.
Lehce nezávisl˘ film o tûÏk˘ch zá-
vislostech v reÏii Milana ·teindlera.
Do hlavní role obsadil reÏisér nové
tváfie, Jana Dolanského a Radka Ku-
chafie. Dále hrají: M. Doãolomansk˘,
V. Marek, V. Exnerová, L. Vychodi-
lová, V. Jandák, S. Legnerová.
11. - 17. 4. v 17.30 hod. • BANDI-
TI - USA, krimikomedie, titulky,
premiéra. Kam zákon nemÛÏe, na-
strãí Ïenskou. Kriminální komedie
s B. Willisem v hl. roli. ReÏie: B. Le-
vinson. Dále hrají: B. B. Thornton,
C. Blanchett, T. Carity, B. Slayton.
11. - 16. 4. ve 20.00 hod. • ROK
ëÁBLA - âR, ãerná komedie, pre-
miéra. KdyÏ vydrÏíte mlãet, usly‰í-
te melodie lidí kolem sebe. J. Noha-
vica, K. Plíhal a âechomor v novém
filmu P. Zelenky a jeho pfiátel.
18. - 24. 4. v 17.30 hod. • E.T. -
MIMOZEM·ËAN - USA, rodinné sci-
fi, titulky, premiéra. ReÏisér S. Spiel-
berg pfii pfiíleÏitosti 20. narozenin
filmu dal svému mimozem‰Èánkovi
dárek - obnovenou verzi.
18. - 21. 4. ve 20.00 hod. • ZA NE-
P¤ÁTELSKOU LINIÍ - USA, akãní
thriller, titulky, premiéra. Meze,
které nelze pfiekroãit. PÛsobiv˘ akã-
ní thriller s mimofiádn˘mi hereck˘-
mi v˘kony. ReÏie: J. Moore. Hrají:
O. Wilson, G. Hackman, O. Krupa.
22. - 23. 4. ve 20.00 hod. • ZATRA-
CENÍ - âR, drama, premiéra. MÛÏe
se to stát i tobû. Film s pÛsobivou
hudbou R. Holého. Námût, scénáfi
a reÏie: D. Svátek. Hrají: J. Plouhar,
J. Révai, I. Bencová, D. Vávrová.
25. - 1. 5. v 17.30 hod. • P¤Í·ER-
KY, s.r.o. - USA, animovan˘, dabing,
premiéra. Walt Disney a Pixar uvá-
dûjí nejnovûj‰í poãítaãem animova-
n˘ film od tvÛrcÛ obou PfiíbûhÛ
hraãek a Îivota brouka.

25. - 30. 4. ve 20.00 hod. • HAR-
TOVA VÁLKA - USA, thriller, titul-
ky, premiéra. Strhující váleãn˘ pfií-
bûh, kde jde o Ïivoty, ale ne o váleã-
nou vfiavu, byl natoãen v âeské re-
publice. ReÏie: G. Hoblit. Hrají:
B. Willis, C. Farell, T. D. Howard.

3. 4. ve 20.00 hod. • CARMINA
BURANA - âeskoslovensko/SRN,
barevn˘/hudební, latinská verze,
bez titulkÛ. Pokus o svérázné obra-
zové a dûjové vyjádfiení mimofiádnû
sugestivní Orffovy skladby Carmina
burana. ReÏie: J.-P. Ponnelle. Ka-
mera: G. Vandenberg.

10. 4. ve 20.00 hod. • MILUJI Tù
K SEÎRÁNÍ - Francie, psycholo-
gick˘/pfiíbûh, titulky, premiéra. Lás-
ka prochází Ïaludkem a nûkdy mÛ-
Ïe i bolet. Upozornûní distributora:
film je uvádûn v pÛvodní necenzu-
rované verzi a obsahuje drastické
scény. ReÏie: C. Denis. Hrají: V. Gal-
lo, T. Vessey, B. Dalle, A. Descas.
17. 4. ve 20.00 hod. • KOKAIN -
USA, true story/thriller, titulky, pre-
miéra. Film natoãen˘ podle skuteã-
ného Ïivotního pfiíbûhu drogového
dealera s Johnym Deppem a Pené-
lopé Cruz v hlavních rolích. ReÏie:
T. Demme. Kamera: E. Kuras. Dále
hrají: F. Potente, R. Liotta, J. Mollá.
24. 4. ve 20.00 hod. • SEX A LU-
CÍA - ·panûlsko, erotické drama, ti-
tulky, premiéra. Tajné kapitoly mi-
lostného románu. Pfiíbûh vá‰nû, in-
spirace a provinûní od baskického
mága Julia Medema. Kamera: K. de
la Rica. Hudba: A. Iglesias. Hrají:
P. Vego, T. Ulloa, N. Nimri, D. Freyre.

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

hvezda@dokina.cz
net: www.dokina.cz/hvezda
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Uzávûrka pfií‰tího ãísla je v pondûlí 15. dubna 2002
KLUB P¤ÁTEL V¯TVARNÉHO UMùNÍ

19. - 21. dubna • Zájezd do Prahy

V mûsíci dubnu si mohou náv‰tûvníci na‰í galerie prohlédnout no-
vou kolekci umûleckého skla pro rok 2002, které vyrábí firma GLASS-
ATELIER Morava z Vizovic. Charakteristick˘m rysem tohoto vizovic-
kého skla zÛstává i nadále kombinace kfii‰Èálu s modrou a zelenou
barevkou obohacená fiadou rÛznobarevn˘ch frit. Do 18. dubna bude
pokraãovat v˘stava akvarelÛ ostravského malífie Miroslava Dyla.

Jasínkova 2 (za Priorem)

Helf‰t˘n uvítal první náv‰tûvníky
Vût‰ina památkov˘ch objektÛ v âeské republice zaãíná náv‰tûvní sezonu

v dubnu. Hrad Helf‰t˘n je v‰ak sv˘m charakterem typick˘m turistick˘m
místem, takÏe správa hradu jiÏ pfies deset let umoÏÀuje zájemcÛm pro-
hlídku také bûhem bfieznov˘ch víkendÛ.

Iv
a 

H
üt

tn
er

ov
á:

 S
po

le
ãn

os
t 

(1
98

2)

Galerie Centrum, Kratochvílova 22, tel. 0641/216 111

7. 4. v 15.00 hod. • PRINCEZNA
SE ZLATOU HVùZDOU - âSR.
O krásné Ladû, zlém králi Kazisvû-
tovi a dobrém princi Radomírovi.
14. 4. v 15.00 hod. • DA¤BUJÁN
A PANDRHOLA - âSR. Lidová po-
hádka podle námûtu Jana Drdy.
21. 4. v 15.00 hod. • PRINCEZNA
ZE MLEJNA 2 - âR, v˘pravná po-
hádka. Druhé pokraãování pfiíbûhu
se znám˘mi postaviãkami z pohád-
kového ml˘na.
27. a 28. 4. v 15.00 hod. • P¤Í-
·ERKY, s.r.o. - USA, animovan˘,
dabing, premiéra. Walt Disney a Pi-
xar uvádûjí nejnovûj‰í poãítaãem
animovan˘ film od tvÛrcÛ obou Pfií-
bûhÛ hraãek a Îivota brouka.

Co dûlá mûsto pro cyklisty
V dubnu uÏ jaro probudí i ty nejzavilej‰í zimní spáãe. Ulice mûsta i jeho nej-

bliÏ‰ího okolí se zaplní milovníky nejoblíbenûj‰ího jednostopého dopravního
prostfiedku. Kolo bude opût v‰estrannû vyuÏíváno ke zdravému sportování, kte-
ré je dostupné zejména v rovinaté krajinû nejbliÏ‰ího okolí Pfierova v‰em vûko-
v˘m kategoriím. V samotném mûstû bude slouÏit jako ekologick˘ a moÏná i nej-
rychlej‰í dopravní prostfiedek. A proto je na místû i otázka, zda se mûsto zab˘vá
fie‰ením cyklistické dopravy a pfiipravuje nûco nového?

foto Jan âep
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Co dûlá mûsto
pro cyklisty
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6. 4. v 16.30 a 19.30 hodin • ·vestka - di-
vadlo Járy Cimrmana, jevi‰tní sklerotikum
Ladislava Smoljaka a ZdeÀka Svûráka.

9. 4. v 19 hodin • S. Prokofjev: Popelka -
známá pohádka v baletním nastudování Ïá-
kÛ ZU· B. Kozánka

10. 4. v 19 hodin • Galaveãer „S módou
a o módû“ - jaro-léto 2002

14. 4. ve 14 hodin • Dívka roku 2002 - ob-
lastní kolo, soutûÏ dívek ve vûku 12-15 let

17. 4. v 19 hodin • StfiíbrÀanka - koncert
známé dechové hudby

20. 4. v 20.30 hodin • IX., tentokrát jarní,
ples Mûstského domu a Vekotrans - tradiãní
spoleãenská akce na závûr plesové sezóny

23. 4. v 19.30 hodin • HAIR - koncertní ver-
ze známého muzikálu, za úãasti deseti her-
cÛ a zpûvákÛ znám˘ch z praÏské divadelní
verze v dobov˘ch kost˘mech

27. 4. od 9 do 14hodin • Nejmilej‰í koncert
2002 - zájmová umûlecká ãinnost Dûtsk˘ch
domovÛ z celé Moravy

Informace v pfiedprodeji vstupenek - vchod

z nám. TGM, tel.: 217 596, 215 100, 215 101

MùSTSK¯ DÒM
Kratochvílova 1

tel. 0641/217596

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 zavřeno zavřeno zavřeno
Neděle zavřeno zavřeno zavřeno

KOUPÁNÍ VEŘEJNOSTI NA PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 301 580

REHABILITACE A SAUNA NA PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 209 100

SLUÎBY MùSTA P¤EROVA • DUBEN 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

So 6. 12 – 20 12 – 20
Út 30. zavřeno zavřeno

ZIMNÍ STADION
tel. 201268

nejvût‰í náv‰tûvnosti jsme dosáhli v roce
2000, kdy hrad nav‰tívilo pfies 107.000 turis-
tÛ,“ zhodnotila zájem vefiejnosti v uplynulém
roce Marcela Kleckerová.

„Hlavní sezona, kdy bude otevfieno dennû

mimo pondûlí od 9 do 17 hodin, zaãíná prv-

ním dubnem. PÛjde o sváteãní zahájení,

protoÏe tento den je Velikonoãní pondûlí.

V rámci prohlídky hradu s prÛvodcem bude

zpfiístupnûna expozice historick˘ch mincov-

ních strojÛ v suterénu paláce. Aktuálnû jsme

pfiipravili v˘stavu kraslic s ukázkami zdobe-

ní vajíãek, ale také paliãkování dekorativních

velikonoãních motivÛ. V˘stava je umístûna

v ateliéru Kováfiského studia na tfietím ná-

dvofií. O t˘den pozdûji, 6. dubna ve 14 hodin,

probûhne vernisáÏ v˘stavy s názvem Îelezná

cesta. Ve v˘stavním sále na druhém nádvofií

budou prezentovány sbírkové pfiedmûty

z Mûstského muzea v rakouském Ybbsitzu.

V této oblasti bylo od nepamûti udrÏováno

kováfiské fiemeslo díky pfiírodním podmín-

kám. Na vodních tocích fungoval systém

hamrÛ na zpracování Ïeleza s kovárnami,

produkujícími hlavnû uÏitkové hospodáfiské

pfiedmûty. Dodnes se zde napfiíklad vyrábûjí

sekery pro kanadské dfievorubce. Stroje ve

zdej‰ích dílnách jsou pohánûny snadno do-

stupnou vodní energií. V souãasné dobû mûs-

teãko Ybbsitz obnovuje kováfiskou tradici re-

gionu nejen rekonstrukcemi historick˘ch

kováren, ale i pofiádáním setkání umûleck˘ch

kováfiÛ, která nesou od roku 1999 název FER-

RACULUM. V˘stava seznámí náv‰tûvníky ne-

jen s minulostí, ale i se souãasn˘m kováfi-

sk˘m dûním v malebném dolnorakouském

mûsteãku. Jmenovaná v˘stava je souãástí v˘-

mûnné akce. V Ybbsitz totiÏ bude 27. dubna

otevfiena reciproãní v˘stava z helf‰t˘nsk˘ch

sbírek umûleckého kováfiství. Nejen tato v˘-

stava svûdãí o zahraniãním zájmu o na‰i mu-

zejní odbornou ãinnost. Pfierovské muzeum

pfiipravuje paralelnû v˘stavu inspirovanou

dvacetiletou historií Hefaistonu. Kováfiské ex-

ponáty poputují aÏ do mûsta Rouen ve Fran-

cii, severozápadnû od PafiíÏe. V˘stava bude

otevfiena 20. záfií, a to za podpory Minister-

stva kultury âR v rámci Roku ãeské kultury

ve Francii,“ sdûlila bliÏ‰í podrobnosti o jedné
z nejv˘znamnûj‰ích akcí leto‰ního jara na
Helf‰t˘nû Marcela Kleckerová.

„I pfies tyto nároãné úkoly je opût náv‰tûv-

ní sezona na hradû pfiipravená se v‰emi oblí-

ben˘mi programy. Nebude chybût 3. roãník

cyklomaratónu (4. 5.), 10. roãník soutûÏe his-

torick˘ch vozidel (11. 5.), Pohádkov˘ hrad

(25. a 26. 5.), Hradní bál s ohÀostrojem

(27. 7.) a Hefaiston (24. a 25. 8.). Z dal‰ích

programÛ - divadel, hudebních skupin a ‰er-

mÛ upoutá jedna novinka. První máj na Helf-

‰t˘nû probûhne ve stylu romantického 19.

století. Doprovodná v˘stava asi padesáti v˘-

tiskÛ Máchova Máje a reprodukcí básníko-

v˘ch kreseb hradÛ pfiispûje k atmosféfie diva-

delního pfiedstavení Máchova Máje v podání

Karlovarského hudebního divadla. Od 21.30

hodin budou náv‰tûvníci pozváni na noãní

prohlídku hradu. V tento sváteãní den by se

mûl také poprvé rozsvítit cel˘ hrad. Na osvût-

lení hradu se po nároãné projekãní pfiípravû

zaãalo pracovat v terénu 20. bfiezna. Hlavním

úãelem osvûtlení je zajistit bezpeãnost ná-

v‰tûvníkÛ pohybujících se v areálu hradu

právû pfii veãerních a noãních akcích. Slav-

nostní osvûtlení hradu bude velmi úsporné.

Hrad bude osvûtlen tak, aby z dálky vidût byl,

ale pfiesto si uchoval svou tajemnost. Pokud

jsme se dotkli této technické záleÏitosti, mu-

síme také vzpomenout plánovanou stavbu

schodi‰Èové vûÏe na 3. nádvofií, která bude

jako rozhledna zpfiístupnûna vefiejnosti

23. srpna. PrÛbûÏnû se bude zpevÀovat zdivo

Trubaãské vûÏe, hladomorny a kruhové scho-

di‰Èové vûÏe u prvních bran,“ seznámila nás
s plány na osvûtlení i chystan˘mi stavební-
mi pracemi Marcela Kleckerová a vyslovila
pfiesvûdãení, Ïe mnohé z toho, co na hradû
Helf‰t˘nû se pfiipravuje, zaujme ãtenáfie na-
tolik, Ïe se sami pfiijdou pfiesvûdãit, jak se pl-
ní to, co správa hradu slibuje.

·af

foto Jan âep

2. - 30. 4. • Matefiídou‰ka - V‰e pod jednou
stfiechou - stfiedisko volného ãasu Matefií-
dou‰ka se pfiedstavuje.

MùSTSKÉ INFORMAâNÍ
CENTRUM

Pfii délce cyklostezky 2,6 km se pfiedpokláda-
jí celkové náklady okolo 7 milionÛ korun.
Opût se dá oãekávat, Ïe problematická jed-

nání s vlastníky pozemkÛ, pfies které cyklo-

stezka povede, nastanou nejen v pfiípadû této

cyklostezky, ale i pfii realizaci dal‰í plánova-

né rekreaãní cyklotrasy s názvem Beãva. Ta

je zaloÏena na vyuÏití v˘hodné geografické

polohy regionÛ a skuteãnosti, Ïe vût‰inu

okresÛ Moravy protíná v˘znamn˘ tok fieky

Moravy a Beãvy, jejichÏ malebné okolí pfiímo

vybízí k cykloturistickému vyuÏití. Zam˘‰le-

ná cyklotrasa je zvaÏována kolem toku RoÏ-

novské Beãvy, Vsetínské Beãvy a Moravy po

soutok s Dyjí. Nûkteré její úseky jsou jiÏ sa-

mostatnû realizovány. V urãit˘ch úsecích ko-

píruje nadregionální Jantarovou cyklotrasu

a v dolním toku Moravy Moravskou nadregio-

nální cyklotrasu. Její celková délka se pohy-

buje okolo 300 km a bude procházet územím

9 okresÛ Moravy. Pokud jde o ná‰ okres, zde

by mûla mít délku okolo 73 km. Ve vlastním

mûstû Pfierov bude protínat tfii katastrální

území - Kozlovice, Pfierov a Dluhonice v dél-

ce pfiibliÏnû 10 km. Její trasa povede po pra-

vém bfiehu Beãvy od Grymovského mostu

okolo Lagun, ulicí Kopaniny, Velká DláÏka.

Za podjezdem do Pfiedmostí se odklání dole-

va na Dluhonice a dále smûrem na Troubky,

Chropyni a dal‰í obce. Finanãní náklady

jsou ve vlastním katastru mûsta odhadnuty

na 9 milionÛ korun. V souãasné dobû se pfii-

pravuje zadání projektové dokumentace pro

pfiípravu její postupné realizace,“ sdûlil aktuál-
ní informace k pfiipravované koncepci cyk-
lostezek a cyklotras Ladislav Stískal z odboru
rozvoje.

„NemÛÏeme b˘t spokojeni s cyklostezka-

mi, které jsou vedeny v ‰ir‰ích chodnících -

napfiíklad v ulicích Velká DláÏka, tfi. 17. li-

stopadu, ul. bfií HovÛrkov˘ch. Toto fie‰ení je

nevyhovující z hlediska bezpeãnosti cyklistÛ

a pû‰ích pfii jejich pfietrvávající vzájemné ne-

tolerantnosti. Jsme si vûdomi, Ïe pro cyklis-

ty je urãitû nutné samostatné vedení cyklos-

tezky s jejím fyzick˘m a optick˘m oddûlením

od chodníku pro pû‰í. A právû k tomuto sta-

vu bychom se chtûli ãasem dopracovat,“ vy-
jádfiil své pfiání Ladislav Stískal.

·af

Helf‰t˘n uvítal první náv‰tûvníky

V˘stavy v budovû pfierovského zámku
otevírací doba: úter˘-nedûle 9-17 hodin

1. 4. - 28. 4. • Na‰e i zahraniãní komenio-
logie a její pfiedstavitelé

3. 4. - 28. 4. • Miroslav Kurfirst: Fotografie

Cyklus pfiedná‰ek a besed MUZEJNÍ ÚTERKY
Korvínsk˘ dÛm, zaãátky v 17 hodin

2. 4. 2002 • Jitka Hanáková: Paliãkovaná
krajka a hanáck˘ kroj - pfiedná‰ka

9. 4. 2002 • Jaroslav Schön: Letecká váleã-
ná léta v Pfierovû - s besedou s plk. Karlem
Bednafiíkem, noãním stíhaãem RAF

MUZEUM KOMENSKÉHO

otevírací doba: úter˘ - nedûle 9 - 17 hodin,
polední pfiestávka 12.15 - 12.45 hodin

1. 4. • Velikonoãní pondûlí - hrad otevfien, za-
hájení prohlídek hradu s prÛvodcem

1. 4. - 14. 4. • V˘stava kraslic v ateliéru Ko-
váfiského studia na 3. nádvofií

2. 4. • Hrad uzavfien
6. 4. - 28. 10. • Îelezná cesta - V˘stava ze sbí-

rek Mûstského muzea v Ybbsitzu v Rakous-
ku ve v˘stavním sále na 2. nádvofií

18. 4. • Mezinárodní den ochrany památek -
sníÏené vstupné 15, 10 a 5 Kã

20. 4. - 2. 5. • V˘stava MáchÛv máj a básní-
kovy kresby hradÛ

HRAD HELF·T¯N

Pozvánka na hrad Sovinec
Celodenní jarmareãní

kost˘movan˘ program s názvem

P¤ÍZRAK NOCI SVATÉHO JI¤Í
ve dnech 13. a 14. dubna 2002

Uvidíte: 
• Zdobení velikonoãního perníku a kraslic
• Pletení ko‰íkÛ a pomlázek, otloukání

pí‰Èaliãek
• Pálení ãarodûjnic a Svatojánsk˘ oheÀ
• Rej ãarodûjnic, kati a právo útrpné
• ·ermífiské souboje, pranice a divadlo
• Stfielnice z lukÛ a ku‰í, vrhání noÏÛ

Velká soutûÏ: slet ãarodûjnic, volba nejorigi-
nálnûj‰ích pfievlekÛ z fiad náv‰tûvníkÛ o hod-
notné ceny. Vyhodnocení soutûÏe po oba dny
v 14 hodin.
Hrad otevfien v 900- 1730 hodin. Svatojánsk˘
oheÀ bude hofiet v 1300 - 1430 hodin.
Bohaté obãerstvení, svafiené víno a medovina. 
Vstupné: dospûlí 50 Kã, dÛchodci a mládeÏ
30 Kã, dûti do 6 let zdarma.
V‰ichni dospûlí v pfievlecích za ãarodûjnice
platí dûtské vstupné!!!
Sovinec leÏí mezi R˘mafiovem a ·ternberkem
3 km nad obcí Paseka. Informace podá sprá-
va hradu 0647/295 113 nebo 0603 10 50 29.
http://www.sweb.cz/sovinec
e-mail: hrad.sovinec@worldonline.cz

DÛm dûtí a mládeÏe Atlas Pfierov ve spolu-
práci se Svûtem her s.r.o. Praha uspofiádá
v sobotu dne 6. dubna 2002 v sídle DDM At-
las, ÎiÏkova 12, soutûÏ „âlovûãe, nezlob se“.
Systém hry je vyfiazovací, vítûz postoupí do
dal‰ího kola, 10 vítûzÛ z kaÏdé kategorie ob-
drÏí vûcné ceny a postoupí do celostátního
kola do Prahy. SoutûÏ probûhne ve tfiech vû-
kov˘ch kategoriích: 5-8 let, 9-12 let, 12-15
let. Zaãátek je v 8.30 hodin, prezentace v 8.00
hodin na DDM. Dûti mohou trénovat kaÏd˘
pátek v klubovnû na Atlase od 14 do 16.30 ho-
din. Na v‰echny hráãe se tû‰í pracovníci DDM
Atlas. Pfiijìte a zkuste svoje ‰tûstí!

Pozvánka na soutûÏ âlovûãe, nezlob se

6. 4. • SoutûÏ v âlovûãe, nezlob se
20. 4. • 9-12 hod. • Keramické hrátky

DDM ATLAS
ÎiÏkova 12

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

5. - 7. 4. • PfieÏít - nároãn˘ víkend pro zdat-
né dospûlé jedince

5. - 7. 4. • âeskoslovensk˘ víkend aneb pfii-
jede Jára Cimrman

5. 4. ve 20 hodin Klub PSP • 1. ãesko-slo-
vensk˘ veãírek

9. 4. v 19.30 hodin • Wabi Danûk - koncert
v klubu PSP 

16. 4. ve 20 hodin • TARA FUKI - koncert
v klubu DlaÏka

19. 4. v 19 hodin • M. Rottrová & host sku-
pina NefieÏ - koncert v klubu PSP

19. - 21. 4. • Scotland Yard v nesnázích? Po-
mÛÏe sleãna Marplová? - víkend pro dûti
v Rajnochovicích

20. 4. ve 20 hodin • Folkov˘ veãer: VHS +
hosté - klub DlaÏka

21. 4. v 9.00 hodin • Turnaj v ringu v Pfie-
rovû na louce u Michalova

20. 4. • Kvalifikaãní turnaj na mistrovství
republiky ve scrabble v Pfierovû v Precheze

DUHA KLUB DLAÎKA

Svût obfiího hmyzu
a v˘stava dinosaurÛ
Zajímavá v˘stava v olomouckém v˘stavi‰ti Flora

Ve svéráznou kombinaci hmyzího mini-
svûta a Jurského parku se zmûnil pavilon G
olomouckého v˘stavi‰tû Flora. Expozici ob-
fiích modelÛ hmyzu a prehistorick˘ch zvífiat
otevfiela v jeho prostorách uÏ 1. bfiezna praÏ-
ská spoleãnost Dinopark. V˘stava potrvá do
21. dubna.

Moravská premiéra v˘stavy obfiích exponá-
tÛ z plastÛ v mûfiítku 1:100, kterou mûli v âR
moÏnost zhlédnout zatím pouze náv‰tûvníci
v˘stavi‰tû v âesk˘ch Budûjovicích, pfiedstaví
zájemcÛm témûfi desítky pohybliv˘ch a ozvu-
ãen˘ch replik nejvût‰ích zajímavostí ze svûta
hmyzu i prehistorie.

Pavilon G V˘stavi‰tû Flora Olomouc bude
pro náv‰tûvníky otevfien dennû od 10.00 do
18.00 hodin, vãetnû sobot a nedûlí. Dospûlí
zaplatí za vstupenky 50 korun, dûti 40 ko-
run, úãastníci ‰kolních v˘prav 30 korun.

Tipy na v˘let

Pfierovské listy na internetu
(pov) Kompletní vydání ãasopisu Pfie-

rovské listy najdete na internetu na adre-
se http://mesto.prerov.cz/listy. Pfierov-
ské listy jsou zde umístûny ve formátu
PDF. Soubory lze otevfiít pfiímo nebo je
mÛÏete uloÏit do svého poãítaãe. Pokud
nemáte prohlíÏeã PDF souborÛ, lze ho
zdarma z internetu stáhnout a nainstalo-
vat. Na internetov˘ch stránkách Pfierov-
sk˘ch listÛ najdete podrobnûj‰í informa-
ce. Pro kontakt s redakcí Pfierovsk˘ch
listÛ mÛÏete vyuÏít také email eva.saf-
rankova@mu-prerov.cz.
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dne 20. - 22. února 2002
Rada mûsta Pfierova po projednání

❖ schválila uzavfiení smlouvy o vytvofiení dí-
la mezi Mûstem Pfierovem a Kabelovou te-
levizí, a.s. se sídlem Pfierov, U Beãvy 2,

❖ vzala na vûdomí informaci o postupu prací
na Programu regenerace a revitalizace zám-
ku v Pfierovû a uloÏila odboru rozvoje, in-
vestic, územního plánování a architektury
pfiedloÏit Radû mûsta Pfierova návrh Pro-
gramu regenerace a revitalizace zámku
v Pfierovû.

dne 7. bfiezna 2002
Rada mûsta Pfierova po projednání

❖ uloÏila odboru finanãnímu ve spolupráci
s odborem Ïivotního prostfiedí a TSMP se-
stavit do 30. ãervna 2002 podrobn˘ pfiehled
nákladÛ a pfiíjmÛ souvisejících se sbûrem,
pfiepravou, tfiídûním, pfiedáváním a odstra-
Àováním jednotliv˘ch sloÏek odpadu za rok
2001,

❖ uloÏila odboru Ïivotního prostfiedí, aby
v rámci opravy památníku na âekyÀském
kopci byl na tomto obnoven pÛvodní nápis
„Obecní ovocné sady Josefa Knejzlíka“ a pod
tím „Pro blaho obce, pro krásu vlasti pro-
mûnil pusté stránû v plodonosné sady“, 1939.

dne 7. bfiezna 
Zastupitelstvo mûsta Pfierova

po projednání
❖ schválilo „Pravidla pouÏití a vyúãtování do-

tace“, vãetnû jejich úprav, vzalo na vûdomí
znûní návrhÛ smluv o poskytnutí dotace
v rámci Grantového programu i mimo nûj

a schválilo uzavfiení smluv o poskytnutí
úãelov˘ch dotací tûmto subjektÛm, mini-
málnû ve dvou splátkách:
• Sportovní basketbalov˘ CLUB SBC, s.r.o.

ve v˘‰i 900.000 Kã na provoz a sportovní
ãinnost prvoligového druÏstva Ïen v roce
2002

• Basketsport Pfierov ve v˘‰i 300.000 Kã na
provoz a sportovní ãinnost mládeÏnick˘ch
druÏstev v roce 2002

• Hockey club Minor 2000 Pfierov ve v˘‰i
1,100.000 Kã na provoz a sportovní ãin-
nost druÏstev v roce 2002

• Fotbalov˘ klub mládeÏe Pfierov ve v˘‰i
500.000 Kã na provoz a sportovní ãinnost
mládeÏnick˘ch druÏstev v roce 2002

• Pfierovsk˘ volejbalov˘ klub s.r.o. ve v˘‰i
500.000 Kã na provoz a sportovní ãinnost
v roce 2002

• Tûlov˘chovná jednota Spartak Pfierovské
strojírny ve v˘‰i 700.000 Kã na rekon-
strukci stavûãÛ kuÏelek kuÏelny v roce
2002

• Tenisov˘ klub Precolor Pfierov ve v˘‰i
300.000 Kã na organizaci kulturnû spole-
ãenské akce Zlat˘ kanár v roce 2002.

V˘bûr z usnesení Rady a Zastupitelstva mûsta Pfierova

Komise pro obãanské záleÏitosti Rady mûsta Pfierova nabízí
• Tradiãní setkání starosty a pfiedstavitelÛ mûsta s obãa-

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

• Obfiady vítání dûtí, pfii kter˘ch jsou novorozenci pfiijati mezi obãa-
ny mûsta zápisem do pamûtní knihy. V pfiípadû zájmu nás kontak-
tujte 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
vûcí, 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 Mûst-
ském úfiadu v pfiízemí - informace, Bratrská 34 nebo v Mûstském informaã-
ním centru v Kratochvílovû a Kainarovû ulici.

aktuálnû

na území mûsta Pfierova
se uskuteãní ve dnech

8. a 9. 4. 2002 od 10 do 17 hod.
Matefiské ‰koly zfiízené mûstem - Dvofiákova,
Henãlov, Komenského, Koufiilkova, Kozlov-
ská, Kratochvílova, Le‰etínská, Máchova 8,
Máchova 14, Pod skalkou, U tenisu, âekynû -
Îeravice, Optiky - Kozlovice, Újezdec - Lovû-
‰ice, Vinary 
Soukromé matefiské ‰koly - Bajákova, Jasín-
kova, U Beãvy
Matefiská ‰kola Na odpoledni - provede zápis
v termínu 10. a 11. dubna od 10 do 16 hod. 

Z·+M· B. Nûmcové provede zápis do M·
Henãlov na obou zafiízeních tj. na Z· B. Nûm-
cové i na M· Henãlov.
M· âekynû provede zápis na obou zafiízeních
tj. na M· âekynû i M· Îeravice
M· Optiky provede zápis na obou zafiízeních
tj. na M· Optiky i M· Kozlovice
M· Újezdec provede zápis na obou zafiízeních
tj. na M· Újezdec dne 8. 4. 2002 od 12.30 do
15.30 hod. a na M· Lovû‰ice dne 9. 4. 2002 od
10.30 do 12.30 hod.

Zápis probûhne v uveden˘ch termínech pfií-
mo na jednotliv˘ch matefisk˘ch ‰kolách.
O pfiijetí dítûte rozhoduje fieditelka ‰koly. Po-
kud bude kapacita nûkteré M· jiÏ naplnûna,
pfiihlásí rodiãe dítû do jiné M·. Mûsto Pfierov
rozhoduje o pfiijetí dítûte do jím zfiizované-
ho pfied‰kolního zafiízení, pokud poãet pfii-
hlá‰en˘ch dûtí pfiesahuje poãet dûtí, které lze
pfiijmout.

Zápis dûtí
do matefisk˘ch ‰kol

Mûsto Pfierov zve na
zasedání

Zastupitelstva
mûsta Pfierova,

které se bude konat

ve ãtvrtek 11. dubna 2002
ve 13.30 hodin

ve velkém sále Mûstského domu v Pfierovû

Pozvánka

Den u starosty
probûhne

ve stfiedu 10. dubna 2002
od 8.30 do 11.30 a od 13.30 do 16 hodin

v kanceláfii starosty Jindfiicha Valoucha
na námûstí T. G. Masaryka 2

Pozvánka

Krajsk˘ úfiad Olomouc a Centrum pro komunitní práci pofiádá setkání s obãany pod názvem
JSME TU DOMA, na kterém bude s vefiejností projednán Program rozvoje územního obvodu
Olomouckého kraje. Jedná se o základní strategick˘ dokument, kter˘ formuluje ucelenou a re-
álnou pfiedstavu o budoucím ekonomickém, sociálním a prostorovém rozvoji kraje. Tento do-

kument je pfiipravován v podmínkách pfiípravy republiky ke vstupu do Evropské unie. Projednání strategie probûhne dvoukolovû ve v‰ech
pûti okresních mûstech kraje. Obû jednání se uskuteãní v sále ‰kolícího stfiediska DALIA na Horním námûstí 12 (klub Teplárny) - první
setkání se bude konat v úter˘ 9. dubna v 16 hodin, druhé pak ve stfiedu 17. dubna v 16 hodin.
Dal‰í informace získáte na internetu na adrese www.cpkp.cz/jsmetudoma nebo telefonicky na pfierovském ãísle 210 502, sl. Surmová.

Letní tábor na hradû Helf‰t˘nû

Duha Klub DlaÏka

Na zaãátku srpna pofiádá na hradû obecnû
prospû‰ná spoleãnost Hrad Helf‰t˘n ve spo-
lupráci s Muzeem Komenského v Pfierovû tra-
diãní tábor ve stylu Prázdnin s Brontosaurem.

Akce je urãena mládeÏi od 16 do 26 let a je-
jí náplní je práce pfii obnovû a údrÏbû hradu,
sport, sebepoznání, hry a fiada aktivit spojená
s netradiãními formami vyuÏívání volného ãa-
su. Maximální v˘‰e úãastnického poplatku by-
la stanovena na 400 korun. V pfiípadû pfiidû-
lení grantu ãi dal‰ích sponzorsk˘ch pfiíspûvkÛ

bude pomûrná ãást na akci vrácena. T˘denní
tábor nese název AKVÁRIUM 2002 a zaãíná
v nedûli 4. srpna.

V první fázi dostanou pfiednost zájemci
z pfierovského regionu. V uplynul˘ch letech
byl o akce podobného druhu velk˘ zájem a jiÏ
v polovinû kvûtna b˘vá tábor zcela naplnûn -
maximální poãet úãastníkÛ je tfiicet. 
BliÏ‰í informace
e-mail: muzeum@telecom.cz,
telefon: 0641/30 72 95, kl. 43 - p. VyÀuchal

Letní tábory pro dûti, mládeÏ a rodiãe s dûtmi
je základem celoroãní ãinnosti Klubu DlaÏka.
Letos jsou tábory inspirované Pánem prstenÛ,
Kamenem mudrcÛ Harryho Pottera i Zemûplo-
chou, ale i pravûkem, vesmírem, rytífii, velrybá-
fii, pohádkami v‰eho druhu... Ale jsou i tábory
ãistû sportovní nebo tábory pro malé dûti. Pro-
gram: vycházky, hry, sport, koupání, v˘tvarné
ãinnosti, tábornické ãinnosti, celotáborová hra.
Strava je zaji‰tûna 5 x dennû, doprava z Pfierova,
ubytování v chatkách nebo budovách. Ceny jsou
pfiijatelné (za 15denní tábor se pohybují od 2.700
do 2.950 Kã).

Tábory pro dûti
21. - 26. 6. • Pravá ofiechová DlaÏka, Rajnocho-
vice, ‰kolení praktikantÛ, 13-16 let
30. 6. - 13. 7. • Pán prstenÛ aneb dobrodruÏství
Spoleãenstva prstenu, Rajnochovice, 7-10 let
7. - 14. 7. • Vodácká DlaÏka aneb sportovnû-vo-
dáck˘ tábor, Podhradí nad Dyjí, 10-16 let
13. - 27. 7. • Záhadná Pultanela, Ka‰parÛv ml˘n,
7-13 let
14. - 28. 7. • Vesmírná dobrodruÏství, Podhradí
nad Dyjí, 7-14 let
14. - 20. 7. • Cesta mÛÏe b˘t i cíl, turistick˘ pfie-
chod hor, jen pro zdatné jedince, 13-17 let
20. 7. - 3. 8. • Pojìte s námi do pohádky, Rajno-
chovice, 7-14 let
20. 7. - 3. 8. • Cesta do pravûku, Ol‰anka - Velké
Vrbno pod K. SnûÏníkem, 6-14 let
27. 7. - 3. 8. • Barevn˘ svût, Ka‰parÛv ml˘n,
7-11 let
28. 7. - 11. 8. • Tábor pln˘ pfiekvapení aneb pfie-
kvapení pokraãují, Podhradí nad Dyjí, 7-14 let
28. 7. - 10. 8. • Tajemn˘ svût HobitÛ aneb prsten
není pro kaÏdého, Svojanov, 8-15 let
2. - 10. 8. • Chorvatsko, Zaostrog, 8-12 let, uby-
tování ve stanech

3. - 17. 8. • Kámen mudrcÛ aneb tajemn˘ svût
kouzel, Ka‰parÛv ml˘n, 7-14 let
3. - 17. 8. • ÚÏasná Zemûplocha aneb lehké fan-
tastiãno, Jesenn˘ u Semil, 8-15 let
3. - 17. 8. • Kouzelník ãas, Ol‰anka - Velké Vrb-
no pod Kralick˘m SnûÏníkem, 6-14 let
4. - 14. 8. • Rytífiská dobrodruÏství, Îloukovice
u Kfiivoklátu, 10-14 let
10. - 24. 8. • Rok draka aneb s ãesk˘m Honzou
k âínské zdi, Rajnochovice, 7-14 let
17. - 31. 8. • Dva roky prázdnin, Ka‰parÛv ml˘n,
9-15 let
24. 8. - 1. 9. • Levá ofiechová DlaÏka aneb spor-
tovní tábor, Rajnochovice, 10-16 let
Tábory pro rodiãe s dûtmi
13. - 20. 7. • Letem, svûtem, Rajnochovice, 4-12
28. 7. - 4. 8. • Plaváãek, Îloukovice u Berounky,
hrav˘ tábor u vody, ale také na vodû a na kolech,
4-15 let
11. - 18. 8. • V˘prava velrybáfiská, Podhradí nad
Dyjí, 5-15 let
18. - 25. 8. • Toulky Vltavou, cyklovodáck˘ tá-
bor, âesk˘ Krumlov, 10-20 let
Letní akce pro mládeÏ a dospûlé
21. - 26. 6. • Pravá ofiechová DlaÏka, Rajnocho-
vice, ‰kolení praktikantÛ, 13-16 let
7. - 14. 7. • Vodácká DlaÏka aneb sportovnû-vo-
dáck˘ tábor, Podhradí nad Dyjí, 10-16 let
14. - 20. 7. • Cesta mÛÏe b˘t i cíl, turistick˘ pfie-
chod Nízk˘ch Tater, 13-17 let
20. - 27. 7. • âesk˘ ráj na kolech, Karlovice Se-
dmihorky, horská kola, 15-26 let
2. - 11. 8. • Cyklovodopû‰o tour Vltava 2002, Zá-
toÀ, 16-99 let
10. - 17. 8. • ·i‰lav˘ ‰íp se vrací aneb v Besky-
dech jsme je‰tû nebyli, Velké Karlovice, 15-22
âtûte: www.dlazka.cz
Mailujte: dlazka@cekos.cz

ilustraãní foto

Modelová agentura KLASIK Olomouc
pořádá pod osobní záštitou

starosty města Přerov Jindřicha Valoucha
charitativní 

GAL AVEČER
s módou a o módě

jaro - léto 2002
ve středu 10. dubna v 19 hodin

v Městském domě Přerov
Program

modelové kolekce OP Profashion Prostějov,
Modeta Style Jihlava, Triola Praha,

Madonna Litovel a kolekce módních
návrhářů SPŠ oděvní Prostějov,

Táni Havlíčkové a Luďka Hanáka

Módní doplňky
Tonak Nový Jičín, Baťa Zlín, Ela - sdružení

Třebíč, Astro Třebíč, Hedva Moravská
Třebová, Deston Praha

Uvádí Vanda Rajnochová,
moderátorka TV Morava.

Kulturní program - tombola.

Vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek
v Městském domě Přerov.

Výtěžek akce bude věnován na činnost
Centra výchovy a vzdělávání mentálně

postižených, Kosmákova 46, Přerov.

Z mimofiádného jednání Zastupitelstva mûsta Pfierova (foto Jan âep)

Nabídka letních táborÛ



Tak zní název i motto v˘-
stavy fotoamatéra Miroslava
Kurfirsta, kter˘ v Pfierovû,
kam se pfiestûhoval na „od-
poãinek“, vystavuje poprvé.
Pochází z Vala‰ska, rodného
Vsetína, a valnou ãást svého
Ïivota proÏil jako voják z po-
volání v Pfiíbrami. V˘stava,
kterou se ve svém novém
bydli‰ti pfiedstavuje vefiej-
nosti, je pojata retrospektiv-
nû. Autor se prostfiednic-
tvím vystaven˘ch snímkÛ
„vyznává“ ze své lásky k fo-
tografování. Své celoÏivotní
zálibû se vûnuje od raného
mládí. Byl dlouholet˘m pfied-
sedou pfiíbramského Foto-
klubu Uran a zúãastÀoval se
‰kolení, soutûÏí, mapov˘ch okruhÛ a spoleãn˘ch v˘stav ãlenÛ. Je ãin-
n˘ ve Svazu ãesk˘ch fotografÛ. O nabyté zku‰enosti se umûl podûlit
a pfiedávat je, vedl napfiíklad krouÏky mlad˘ch fotografÛ ve Q-klubu
Amavet Pfiíbram. Jeho dokumentární foto na‰lo uplatnûní v mnoha
regionálních novinách a ãasopisech. Kromû reportáÏních fotografií se
v jeho tématicky rozsáhlé tvorbû setkáme s velmi citliv˘mi portréty,
Ïánrov˘mi snímky, krajinou, vedutami a s v˘tvarnou fotkou v uÏ‰ím
slova smyslu. Ω
Miroslav Kurfirst: Foto, které mám rád…
Muzeum Komenského Pfierov, 3. aÏ 28. dubna 2002
Zámecká galérie, Horní námûstí 1, Pfierov
VernisáÏ v˘stavy 3. dubna 2002 v 17 hodin. 
Otevfieno dennû mimo pondûlí od 9.00 do 17.00 hodin

„Barevné i tvarové kompozice obrazÛ jsou velmi citlivû v prosto-

rách galerie nainstalovány tak, aby kaÏdé zákoutí v galerii tvofiilo

harmonick˘ celek, kter˘ úãastníka nutí k zamy‰lení a proÏitku nad

tím, co malífi sv˘m dílem nabízí. Rozmûrné oleje vynikají dokonalou

technikou olejomalby, co ale dûlá obrazy nadãasov˘mi, je schopnost

autora barevnû vyjádfiit hloubku, perspektivu, neznámo. To v‰e se au-

torovi dafií na rovné plo‰e obrazu, kter˘ se ale jeví jako plastick˘, a to

díky schopnosti autora barvami vyjádfiit hloubku - „prÛhled do kra-

jiny du‰e“ tak, jak je patfiiãnû nazvaná tato neobvyklá v˘stava,“ vy-
jádfiila své pocity jedna ze stál˘ch obdivovatelÛ umûní nejen v˘tvar-
ného MUDr. Alena Horná a dodala, Ïe v˘stava je urãená lidem, ktefií
chtûjí pfiem˘‰let a najít svÛj osud v hlubinách barevn˘ch snÛ.

red.
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Pfierov nav‰tívil ministr vnitra âR
Stanislav Gross

9. bfiezna nav‰tívil na‰e mûsto ministr vnit-
ra âR Stanislav Gross. Pfiijetí na radnici se
kromû starosty J. Valoucha, místostarosty
J. Pavelky, ãlena Rady mûsta Z. Boháãe a ta-
jemníka mûstského úfiadu J. Bakalíka zúãast-
nili také poslanci P. Hönig a M. Kapoun, pfied-
nosta Okresního úfiadu M. Pfiikryl, fieditel
Policie âR J. Zlámal, fieditel Mûstské policie
Z. Till a fieditel stfiední ‰koly O. Baìura.

Setkání s ministrem bylo vûnováno proble-
matice reformy vefiejné správy. Pfiítomní dis-
kutovali o pfiipravovan˘ch zákonech, které
mûly b˘t projednány je‰tû na bfieznové schÛ-

Mûsto Ïije sv˘m vlastním rytmem, závislém
spí‰e na kalendáfii neÏ pfiírodních projevech.
Jednotlivá roãních období vnímá jen okrajo-
vû a jen do té míry, jak zasahují do jeho Ïivo-
ta. A tak léto je doba, kdy ulice jsou
rozpálené a lidé na dovolené, na pod-
zim padá listí a je tfieba vyh˘bat se ka-
luÏím, v zimû to klouÏe a musí se
skoro pofiád svítit.

Jenom jaro jako by ve mûstû ani
nebylo. VplíÏí se, udûlá svoji práci a zase
zmizí. Je to introvert, kter˘ se ve mûstû me-
zi tolika lidmi stydí a neupozorÀuje na se-
be. Obecn˘ ãlovûk mûstsk˘, ponechán své-

mu vlastnímu shonu, by urãitû nenápadn˘
pfiíchod jara propásl. Na‰tûstí mûsto nespo-
léhá jen na pfiírodu a posílá do ulic své vlast-
ní posly jara. Mohutné, tûÏké, spolehlivé

a nepfiehlédnutelné. Pfiicházejí s Ïeleznou
pravidelností, nezastra‰í je Ïádné v˘kyvy po-
ãasí. Den dva postojí na ulici, spolykají co
se dá a co kdo dá, a kdyÏ si naplní bfiich

k prasknutí, zase zmizí. Kdo? Pfiece velko-
objemové kontejnery.

To s nimi vstupuje do mûsta jaro. To oni
oznamují a potvrzují: Jaro je tady! Pfii‰la do-

ba jarních úklidÛ, je ãas zbavit se sta-
r˘ch vûcí! Je ãas obdivovat nové kvûty,
nové listy a nové vûci, je ãas sázet a sít,
aby pak bylo co sklízet, schraÀovat
a sná‰et domÛ - to aby pak bylo co
pfiedvádût, aÏ se zima a zvûdavá ná-

v‰tûva zeptá.
A taky aby bylo co vyhodit, aÏ zase za rok

pfiijde do mûsta jaro.
KaM

Stanislav Gross nav‰tívil i pfierovskou radnici (foto J. âep)

Malá pfierovská zamy‰lení

Poslové jara

Pozvánka na v˘stavu Kulturní ohlédnutí
Na vernisáÏi obrazÛ praÏského malífie Oldfiicha Tomka, kte-

rá se konala 7. bfiezna v galerii Centrum, jste mohli vidût fiadu
stál˘ch náv‰tûvníkÛ, mimo jiné i pana starostu s chotí, pfied-
nostu Okresního úfiadu Ing. M. Pfiikryla i policejního fieditele
JUDr. J. Zlámala, kter˘ se netajil sv˘m pfiátelstvím k manÏelÛm
Tomkov˘m a jenÏ má nemalou zásluhu na uspofiádání této v˘-
stavy právû v Pfierovû. A jaké byly dojmy náv‰tûvníkÛ?

Pro Grantov˘ program na rok 2002,
kter˘ podporuje zapojení obãanÛ do ve-
fiejného Ïivota, pfiedev‰ím do oblastí
sportu, volného ãasu, kultury, sociálních
sluÏeb a zdravotnictví, byla Zastupitel-
stvem mûsta Pfierova schválena ãástka
ve v˘‰i 10,001.000 Kã.

Odbor ‰kolství, mládeÏe a sportu Mûst-
ského úfiadu Pfierov zaevidoval celkem 343
zaslan˘ch projektÛ, z toho do tûchto oblastí:

sport .................................................. 152
voln˘ ãas.............................................. 68
kultura ................................................ 80
sociálních sluÏeb ................................ 33
zdravotnictví ...................................... 10

V porovnání s loÀsk˘m rokem, kdy bylo za-
evidováno 272 Ïádostí, pfiibylo celkem 71 Ïá-
dostí.

Na základû do‰l˘ch Ïádostí a s pfiihlédnu-
tím na loÀsk˘ pomûr poskytnut˘ch dotací do
jednotliv˘ch oblastí byla Grantov˘m v˘borem
na jeho zasedání dne 7. bfiezna 2002 ãástka
10,001.000 Kã pfiedbûÏnû rozdûlená násle-
dovnû:

sport ................................ 3,031.000 Kã
voln˘ ãas .............................. 850.000 Kã
kultura.............................. 1,080.000 Kã
sociální sluÏby ................ 2,390.000 Kã
zdravotnictví .................... 2,650.000 Kã

Koneãné ãástky jednotliv˘ch oblastí budou
definitivnû známy aÏ po závûreãném projed-
nání do‰l˘ch Ïádostí Grantov˘m v˘borem.

Îádosti o grant podané prostfiednictvím
Odboru ‰kolství, mládeÏe a sportu budou po-
suzovány ve spolupráci s Odborem sociálních
sluÏeb a zdravotnictví, Pracovi‰tûm pro vole-
né orgány mûsta a pfiíslu‰n˘mi komisemi Ra-
dy mûsta Pfierova. Komisemi doporuãené Ïá-
dosti projedná Grantov˘ v˘bor, kter˘ pfiedloÏí
Zastupitelstvu mûsta Pfierova návrh k jejich
projednání. O koneãném v˘bûru grantÛ roz-
hodne Zastupitelstvo mûsta Pfierova na svém
zasedání 11. dubna.

Spoleãnû se schválen˘mi finanãními pfiís-
pûvky organizacím v rámci prioritních ãin-
ností, které pfiidûlilo Zastupitelstvo mûsta
Pfierova na svém prosincovém jednání, byla
pfii posledním jednání tohoto orgánu schvá-
lena „Pravidla pouÏití a vyúãtování dotace“.
Na tomto místû je dÛleÏitá informace, Ïe jsou
to pravidla, závazná jak pro dotace pfiidûlo-
vané mûstem organizacím v rámci Granto-
vého programu, tak i pro dotace pfiidûlované
mimo tento schválen˘ program.

Cílem tohoto opatfiení, které je po projed-
nání ve v˘borech zastupitelstva a po pfiipo-
mínkách na vlastním zasedání nejvy‰‰ího
orgánu mûsta schváleno, je zamezení ne-
správn˘ch postupÛ, které se objevily v rámci
loÀského Grantového programu.

Konkrétní informace k obsahu tohoto ma-
teriálu a o zpÛsobu, jak s ním zacházet, lze
obdrÏet na Mûstském úfiadû v Pfierovû - pra-
covi‰ti pro voln˘ ãas a mládeÏ.

Miroslav Lakom˘, odbor ‰kolství

Jak˘ byl zájem
o poskytnutí grantÛ?

Dal‰í etapa oprav nádraÏí dokonãena

Na snímku Jana âepa mÛÏete vidût pfii slavnostním pfiestfiiÏení pásky poslance M. Kapouna, starostu mûsta
J. Valoucha a generálního fieditele âesk˘ch drah Dalibora Zeleného.

S více neÏ dvoumûsíãním zpoÏdûním, jehoÏ
pfiíãinou byl pfiedev‰ím pÛvodnû neplánova-
n˘ stavebnû historick˘ prÛzkum, byl 11. bfiez-
na slavnostnû otevfien vestibul budovy hlav-
ního Ïelezniãního nádraÏí v Pfierovû. Opravy
vestibulu trvaly pÛl roku a navázaly na re-
konstrukci vnûj‰í ãásti v˘pravní budovy, coÏ
si zatím vyÏádalo celkem 36 milionÛ korun,
které âeské dráhy investovaly spoleãnû s mûs-
tem do rekonstrukce. Kdy budou pokraãovat
dal‰í práce na obnovû a úpravách pfierovské-
ho nádraÏí, není moÏné zatím pfiesnû stano-

vit, protoÏe rekonstrukce je finanãnû náklad-
nou záleÏitostí. Prvním v pofiadí dal‰ích re-
konstrukãních krokÛ by mûla b˘t obnova za-
stfie‰ení prvního nástupi‰tû.

Pfiedev‰ím pravidelní cestující ocenili pfií-
jemné prostfiedí vstupních prostor s nov˘mi
pokladnami. Mnozí cestující uÏ vyuÏili sluÏeb
modernû vybaveného informaãního centra
i nákupního stfiediska. MÛÏeme jen doufat, Ïe
opravené prostory uniknou co nejdéle pozor-
nosti vandalÛ!

·af

Foto, které mám rád…

V expozici jsou ptáci uspofiádaní podle zoo-
logického systému. Více jedincÛ téhoÏ druhu
je vystaveno tehdy, pokud jsou rÛznû zbarve-
ni ve svatebním a zimním ‰atû nebo jsou roz-
díly ve velikosti a zbarvení mezi pohlavími
a dospívajícími ptáky. Expozice je sestavena
tak, aby se kaÏd˘ zájemce nauãil rozeznávat
jednotlivé ptaãí druhy podle barvení, velikos-

ti, tvaru a vajec. Expozice „Ptáci âeské re-
publiky“ je otevfiena dennû mimo pondûlí od
8 do 16 hodin jak pro badatele, tak i pro
‰kolní a zájmové skupiny. Od bfiezna je
otevfiena i o víkendu od 9 do 17 hodin.
Vstupné je 3 Kã pro dûti od ‰esti rokÛ
a 6 Kã pro dospûlé, pedagogick˘ doprovod
neplatí vstupné a odborn˘ v˘klad je zdarma.

Prohlídka trvá 45 minut a je pfiizpÛsobena
délce vyuãovací hodiny. Prohlídku je moÏ-
né objednat pfiedem na telefonním ãísle
0641/219 910.

Pro rodiny s dûtmi a dal‰í zájemce je pro-
hlídka expozice v Moravské ornitologické sta-
nici pfiíjemn˘m zastavením na jarní vycház-
ce podél Beãvy nebo do Michalova a Îebraãky.
Pro ‰koly je expozice Ïivou uãebnicí pfiírody,
neboÈ prezentuje v‰echny na‰e opefiené oby-
vatele v ekologick˘ch souvislostech. Proto
a pro svou názornost je velmi vhodná jako do-
plnûk nebo motivace vyuãování pfiírodopisu,
biologie a ekologie na ‰kolách v‰ech stupÀÛ.

RNDr. F. Hanák, Muzeum Komenského

Moravská ornitologická stanice nabízí vefiejnosti pfiíjemné zastavení a ‰kolám pouãení
Moravská ornitologická stanice je pfiírodovûdn˘m oddûlením Muzea Komenského

v Pfierovû. Zab˘vá se v‰estrann˘m v˘zkumem ptákÛ a dal‰ích obratlovcÛ. Jako mu-
zejní oddûlení shromaÏìuje faunistické doklady, zejména v oblasti ornitologie, for-
mou sbírky dermoplastick˘ch preparátÛ a koÏek (pfies 10 tisíc sbírkov˘ch pfiedmûtÛ).
Souãástí stanice je vefiejnosti a ‰kolám pfiístupná expozice „Ptáci âeské republiky“,
ve které je prezentováno 1072 realistick˘ch preparátÛ ptákÛ z na‰eho území.

M. Kurfirst: Portrét vnuka

Zábûr Karla Pospí‰ila z vernisáÏe v˘stavy obrazÛ Oldfiicha Tomka

zi poslanecké snûmovny a jejichÏ schválení je
podmínkou pro realizaci reformy. Ministra
zajímaly pfiedev‰ím názory pfiednosty Okres-
ního úfiadu a zástupcÛ mûsta, ktefií otevfienû
hovofiili o problémech, jeÏ by v dÛsledku kaÏ-
dého oddálení nastaly.

Ministr Stanislav Gross byl informován
o pfiipravované stavbû budovy fieditelství Po-
licie âR. Nav‰tívil stávající pracovi‰tû a bûhem
neformálních rozhovorÛ projevoval zájem
o práci pfiíslu‰níkÛ Policie âR, vãetnû orga-
nizaãnû technick˘ch záleÏitostí.

red.
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Na nejãastûj‰í dopravní
pfiestupky cyklistÛ v ulicích
na‰eho mûsta jsme se ze-
ptali Ing. Ladislava Petrov-
ského, zástupce fieditele
Mûstské policie v Pfierovû.

StráÏníci zaznamenali
v minulém roce pfii jízdû
cyklistÛ v jednosmûrné

ulici 406 pfiípadÛ. Jízdou po lávce hfie‰ilo 217,
jízdou po chodníku 173 a jízdou v pû‰í zónû 164
cyklistÛ. Z celkov˘ch 960 zji‰tûn˘ch pfiestupkÛ
stráÏníci vyfie‰ili 577 uloÏením blokové pokuty
v celkové v˘‰i 34.600 korun. Z místa spáchání
pfiestupku odjíÏdûlo 233 cyklistÛ bez finanãního
postihu, protoÏe k jejich nápravû staãila domlu-
va. Pro ilustraci uvedu pfiíklad - stráÏníci mohou
zastavit cyklistu jedoucího napfiíklad v pû‰í zó-
nû. Pokud cyklista nespolupracuje a odmítne
sdûlit svou totoÏnost, pak stráÏník vyuÏije své-
ho oprávnûní pfiedvést takovou osobu na Policii
âeské republiky. V tomto pfiípadû se mÛÏe pfie-
svûdãit, zda osoba nemá u sebe zbraÀ, kterou by
mohla ohrozit nejen svÛj Ïivot, ale pochopitel-
nû zdraví nebo Ïivot jin˘ch osob. Samozfiejmû
má pravomoc zbraÀ odebrat.

Jak˘m zpÛsobem jsou cyklisté postihováni za
své dopravní prohfie‰ky?

Pfii projednávání spáchaného pfiestupku se
stráÏníci fiídí dÛvody, které dotyãn˘ ãlovûk uve-
de. JestliÏe pfiestupek je vyfiízen domluvou, tak
cyklista s radostí nasedá na kolo, samozfiejmû aÏ
za pfiíslu‰nou dopravní znaãkou, a odjíÏdí pou-
ze s pouãením. Nestaãí-li domluva a pfiestupce
je ochoten zaplatit blokovou pokutu, pak odjíÏ-
dí chud‰í o peníze. Pokud je
ochoten zaplatit a náhodou ne-
má u sebe poÏadovan˘ finanãní
obnos, dostane blok na pokutu
na místû nezaplacenou. Potom
má dvû moÏnosti; buì pfiijde na
sluÏebnu mûstské policie a za-
platí pokutu, nebo za‰le peníze
sloÏenkou. Jsou lidé „ãekatelé“,
ktefií si myslí, Ïe se na nû zapo-
mene. Vyãkávají na upozornûní
správního orgánu a pak teprve
pokutu zaplatí. Vût‰inou nevû-
dí, Ïe Finanãní odbor Mûstské-
ho úfiadu Pfierov má lhÛtu 5 let
na vymáhání dluhu. Navíc za
zahájení vymáhání je stanoven
poplatek ve v˘‰i 2 % z vymáha-
né sumy, nejménû v‰ak 200 ko-
run. Poslední zpÛsob fie‰ení
spáchaného pfiestupku akceptu-
je nesouhlas pfiestupce s obvi-
nûním. V tomto pfiípadû stráÏ-
ník nemÛÏe pfiestupek vyfie‰it
na místû a vypí‰e oznámení
o pfiestupku, které je zasláno ke
správnímu orgánu. Pfiestupce je
pfiedvolán ke správnímu fiízení
a v˘rok správního orgánu je ko-
neãn˘. 

Vefiejnost urãitû bude zajímat,
jak vysokou blokovou pokutu

Mnoho cyklistÛ si stále neuvûdomuje, Ïe jsou rovnocenn˘mi úãastníky
silniãního provozu. V nûkter˘ch pfiípadech cyklisté dokáÏou neãekanû zv˘-
‰it hladinu adrenalinu nejenom okolním chodcÛm a fiidiãÛm, ale pochopi-
telnû i lidem odpovûdn˘m za dodrÏování pofiádku, mûstsk˘m stráÏníkÛm.

Cyklista versus ochránce pofiádku

mohou cyklisté dostat, pfiípadnû k ãemu stráÏ-
níci pfii stanovení její v˘‰e pfiihlíÏejí?

Pfii fie‰ení pfiestupku stráÏník zohledÀuje cho-
vání cyklisty a okolnosti, za jak˘ch byl pfiestu-
pek spáchán. Je velk˘ rozdíl mezi cyklistou, kte-
r˘ se prohání mezi uskakujícími chodci v pû‰í
zónû v exponovan˘ch hodinách s hust˘m pro-
vozem a cyklistou, projíÏdûjícím liduprázdn˘m
místem napfiíklad v brzké ranní hodinû. V˘‰e
blokové pokuty se pohybuje v rozmezí 50 aÏ
1000 korun. 

S jak˘mi dal‰ími dopravními pfiestupky ze stra-
ny cyklistÛ se ve své dennodenní praxi setká-
váte?

Kromû fie‰ení v˘‰e uveden˘ch pfiestupkÛ se
stráÏníci v roce 2001 setkali s cyklisty i za málo
obvykl˘ch situací, a to nejãastûji pfii dopravních
nehodách. Kurióznû se jevila sráÏka opilého mu-
Ïe jedoucího na kole bez brzd, kter˘ naboural
sluÏební vozidlo mûstské policie. BohuÏel alko-
hol se podepsal negativnû i v dal‰ích pfiípadech.
Cyklista po poÏití oblíbeného moku upadl do pfií-
kopu a uÏ nevstal, spokojenû si pochrupkával.
SmÛlu mûl jin˘ muÏ, kter˘ si po pádu zranil hla-
vu a jen díky rychlému zásahu byl o‰etfien a po-
zdûji hospitalizován v nemocnici. Nejvût‰í pát-
rací akci stráÏníci i policisté rozjeli po zji‰tûní
sraÏené cyklistky na vozovce, pfiiãemÏ údajnû
opil˘ fiidiã z místa dopravní nehody ujel a jako
jedinou památku po sobû zanechal upadlou stát-
ní poznávací znaãku. Pod tíhou dÛkazÛ se na-
konec doznal ke svému ãinu.

Na co byste chtûl v nastávajících tepl˘ch mûsí-
cích zvlá‰È upozornit cyklisty?

Lidé, ktefií nasednou na kolo a vyjedou si do
mûsta vyfiídit neodkladnou záleÏitost, obãas za-
pomenou na zákon o provozu na pozemních ko-
munikacích a z nûho plynoucí nejenom v˘hody,
ale zvlá‰tû povinnosti. Nechtûjí si pfiipustit, Ïe
v momentû, kdy ‰lápnou do pedálÛ, se stávají fii-
diãem, kter˘ fiídí nemotorové vozidlo. Bûhem
jízdy samozfiejmû nesmûjí poÏít alkoholick˘ ná-
poj nebo uÏít jinou návykovou látku. Dále ne-
smûjí „fiídit pod vlivem“, koufiit pfii jízdû a drÏet
v ruce telefonní pfiístroj nebo jiné hovorové za-
fiízení. Cyklisté jedoucí tfieba mezi dvûma kru-
hov˘mi objezdy ve mûstû Pfierovû, zfiejmû asi ne-
vûdí, Ïe pokud je zfiízen jízdní pruh pro cyklisty,
jsou povinni jich uÏít. Zvlá‰tû automobilisté si
stûÏují na rÛznû kliãkující kolafie, ktefií mají jen
pro sebe v urãit˘ch ulicích stezky. Z mnoha po-
vinností cyklistÛ chceme pfiipomenout je‰tû jed-
nu. Pfii jízdû musí mít cyklista nohy na ‰lapad-
lech. Z paragrafÛ vybíráme perliãku. Z hlediska
provozu na pozemních komunikacích se jízdním
kolem rozumí i kolobûÏka. Na závûr chceme po-
dûkovat v‰em rodiãÛm, ktefií sv˘m dûtem do 15
let zakoupili ochranné pfiilby, i kdyÏ je to jejich
zákonná povinnost.

Na otázku, jak˘ podíl mají cyklisté na ne-
hodách, nám odpovûdûla tisková mluvãí
Policie âR Danu‰e Sklenáfiová.

„Snad mi ãtenáfii promi-
nou, kdyÏ nejprve uvedu
nûkolik ãísel k nehodovos-
ti v pfierovském okresu cel-
kovû. V roce 2001 fie‰ili po-
licisté 1794 dopravních
nehod. Ve srovnání s pfied-
cházejícím rokem 2000
mÛÏeme s potû‰ením kon-

statovat, Ïe do‰lo k poklesu o 222 nehod. Pfii ne-
hodách v roce 2001 bylo usmrceno 26 osob, coÏ
znamená ve srovnání s pfiedcházejícím rokem
pokles o 5 osob. TûÏce zranûno bylo 104 osob,
zde nastal pokles o 30 osob. S lehk˘m zranûním
vyvázlo z nehody 307 osob, coÏ znamená nárÛst
o 17 osob. Celková ‰koda byla vyãíslená ãástkou
72,6 milionÛ korun. V tomto pfiípadû jde o ná-
rÛst o 21,4 milionÛ korun. Mezi hlavními pfiíãi-
nami dominuje nepfiimûfiená rychlost jízdy, cel-
kem v 283 pfiípadech. Pfiednost v jízdû nedalo
186 fiidiãÛ, pfiedepsanou vzdálenost mezi vozid-
ly nedodrÏelo pfii fie‰en˘ch nehodách 326 fiidi-
ãÛ. Nedovolené pfiedjíÏdûní se stalo pfiíãinou ne-
hod v 43 pfiípadech. Z celkového ãísla 1794 se
podíleli cyklisté na nehodách v 42 pfiípadech.
Men‰í podíl na nehodách uÏ mají pouze chodci,
jedná se o 27 dopravních nehod,“ rekapitulova-
la zajímavá ãísla v oblasti nehodovosti Danu‰e
Sklenáfiová.

„Na první pohled se jeví podíl cyklistÛ na ne-
hodách jako nízk˘ a snad pfii celkovém vyhod-
nocení zanedbateln˘. Je tfieba si v‰ak uvûdomit,
Ïe ze stfietu cyklisty s automobilem „vychází“
cyklista vÏdy hÛfie. Pfii nehodû dochází vût‰inou
k jeho váÏn˘m zranûním. Na‰tûstí v roce 2001
nebyla Ïádná z tûchto nehod pro cyklistu smr-
telnou,“ konstatovala mluvãí Policie âR.

„BohuÏel fiada cyklistÛ si je‰tû ani dnes neu-
vûdomuje, Ïe se stává v silniãním provozu fiidi-
ãem a jeho kolo vozidlem. Cyklista má stejná
práva, ale i povinnosti jako kaÏd˘ jin˘ úãastník
silniãního provozu. Cyklista sice nemusí vlast-
nit Ïádn˘ fiidiãsk˘ prÛkaz, ale pochopitelnû mu-
sí znát a dodrÏovat daná pravidla,“ zdÛraznila
Danu‰e Sklenáfiová.

Eva ·afránkováfoto Ladislav Petrovsk˘

(pov) Základní hodinové vstupné na kryt˘ bazén podraÏí od 1. dubna o jednu
korunu. Mírné zv˘‰ení ceny vstupného si vyÏádal opûtn˘ nárÛst cen energií.

Kryt˘ bazén nabízí obãanÛm
Pfierova víc sluÏeb, neÏ jen plavání

areál ke sportování men‰í tûlocviãnu a dal‰í
prostory.

SLENDER LIFE
K regeneraci pohybového ústrojí, organis-

mu a zlep‰ení kondice obãanÛ nabízí své sluÏ-
by SLENDER LIFE. Jedná se stfiedisko vyba-
vené sedmi rekondiãními stoly, které jsou po-
hánûné elektromotorem. Tento systém cviãe-
ní je vhodn˘ pro Ïeny, které nechtûjí nebo ne-
mohou nav‰tûvovat bûÏná tûlov˘chovná zafií-
zení a pfiitom mají zájem zlep‰it svou tûles-
nou kondici.

MASÁÎE, SOLÁRIUM A DAL·Í SLUÎBY
Pod stfiechou krytého bazénu najdete kro-

mû plaveckého bazénu a sauny rovnûÏ rela-
xaãní stfiedisko, kde jsou poskytovány klasic-
ké masáÏe pátefie. Tyto masáÏe pomáhají zo-
tavení svalÛ po únavû a celkové regeneraci tû-
la. Navíc máte moÏnost vyzkou‰et perliãkovou
masáÏ, která se provádí pohybem vody oboha-
cené vzduchov˘mi bublinkami. Velmi dobfie
pÛsobí na unaven˘ organismus, krevní obûh
a regeneruje pohybové ústrojí. Zkusit mÛÏete
i úãinky skotsk˘ch stfiikÛ. Jedná se o masíro-
vání tûla proudem teplé a studené vody, coÏ ta-
ké posiluje organismus a krevní obûh. V na-
bídce sluÏeb je také plavání v protiproudu, kdy
umûl˘ proud vody se vzduchem masíruje celé
tûlo. K dispozici jsou rovnûÏ sluÏby solária
a také BIO-V lampy, jejíÏ polarizované svûtlo
je úãinné na koÏní onemocnûní, pohybové
ústrojí a také pomáhá pfii hojení zranûní.

Ve dnech 15. - 17. bfiezna se konal ve
spolupráci s TK PRECOLOR Pfierov
7. roãník Tenisového halového turnaje
o pohár starosty mûsta Pfierova.

Jedná se jiÏ o tradiãní tenisov˘ halov˘ tur-
naj, pfii kterém se utkávají starostové obcí
a mûst z celé âR se zástupci podnikatelÛ re-
gionu Moravy. Organizaci sportovní ãásti za-
ji‰Èoval TK PRECOLOR Pfierov. 

Turnaje se v leto‰ním roce zúãastnilo 24
starostÛ a místostarostÛ z celé na‰í republiky

a primátor Mestského úradu Vysoké Tatry. Dá-
le se pfiihlásilo 8 podnikatelÛ a svou úãast si
nenechali ujít ani zástupci TK PRECOLOR
Pfierov P. HuÈka a L. Polívka. Pohár v turnaji
starostÛ obhájil loÀsk˘ vítûz Ing. Karel Hübl,
starosta MûÚ Teplice n. B. pfied JUDr. Petrem
Dutkem, zastupitelem mûsta Pfierova a zakla-
datelem turnaje. V turnaji podnikatelÛ zvítû-
zil Chytil pfied Hallou. Ve ãtyfihfie si odnesla
prvenství dvojice Opravil-Polydor pfied dvoji-
cí Halla-Witos. red.

O pohár starosty mûsta Pfierova

Provozovatelem krytého plaveckého bazé-
nu jsou od roku 1992 SluÏby mûsta Pfierova,
které jsou pfiíspûvkovou organizací mûsta Pfie-
rova. Podle fieditele organizace Franti‰ka Kav-
ky pracovníci organizace uskuteãnili prÛ-
zkum cen vstupného za plavání v okolních
mûstech a srovnali je s cenami v Pfierovû.
Z v˘sledku vypl˘vá, Ïe cena bazénu v Pfierovû
je pro obãany pfiijatelná a patfií k nejniÏ‰ím.

Provoz krytého bazénu v Pfierovû stojí roã-
nû 10 aÏ 12 milionÛ korun. Ze vstupného si
bazén na svÛj provoz nevydûlá. TrÏby ze
vstupného pokryjí pouze polovinu provozních
nákladÛ. Zbytek SluÏby mûsta Pfierova dotu-
jí z pfiíspûvku z mûstského rozpoãtu. Opûtn˘
nárÛst cen energií nutí provozovatele bazénu
zv˘‰it cenu vstupného. Základní hodinové
vstupné podraÏí pouze o jednu korunu, mlá-
deÏ a dÛchodci zaplatí za hodinu plavání o dvû
koruny víc.

Základní ceny vstupného na kryt˘ bazén
od 1. dubna 2002

1 hodina 1,5 hodiny

základní cena 25 Kã 40 Kã
mládeÏ, dÛchodci 20 Kã 30 Kã

SluÏby mûsta Pfierova se snaÏí poskytovat
stále kvalitnûj‰í servis pro náv‰tûvníky kryté-
ho bazénu. Svûdãí o tom fiada doprovodn˘ch
sluÏeb, které jsou obãanÛm k dispozici. Kro-
mû moÏnosti obãerstvení a holiãsk˘ch sluÏeb,
které zaji‰Èují soukromé firmy, nabízí kryt˘

Na snímku Jana âepa Petr HuÈka blahopfieje Petru Dutkovi k druhému místu ve dvouhfie.

2. 4. • SchÛzka turistÛ, Vinary - Na Skalce
ve 14 hod., odjezd A13.15 hodin

4. 4. • Sv. Kopeãek - Radíkov - Lo‰ov-
Sv. Kopeãek, 12 km, vedoucí M. Kauer, od-
jezd 7.04 hodin

6. 4. • Záhlinice - KromûfiíÏ - Chropynû,
21 km, ved. Ing. M. âasta, odjezd 7.25 hod.

6. 4. • Kopfiivnice - Hukvaldy - Sklenov -
Pfiíbor, 17 km, ved. J. ·vec, odj. 7.11 hod.

11. 4. • Tesák - Chvalãov - Bystfiice p. H.,
12 km, vedoucí Îofie Zapletalová, odjezd
9.35 hodin

14. 4. • DP Pfierovského povstání - po-
drobnosti viz v˘‰e

18. 4. • Pozdûchov - Úblo - Vizovice, 16 km,
vedoucí Marie Bráblíková, odjezd 6.34 ho-
din

20. 4. • Studenka - Jistebník - Albrechtiã-
ky - Studenka, 22 km, vedoucí Ludvík Ba-
fiinka, odjezd 7.11 hodin

20. 4 • ·umperk - Smrk - Kopfiivná - Vel-
ké Losiny, 21 km, vedoucí Pavel ·Èava, od-
jezd 6.00 hodin

25. 4. • Olomouc - Botanická zah. - Pal-
mov˘ sklep, KPâ 10 km, vedoucí Îofie Za-
pletalová, odjezd 8.42 hodin

25. 4. • Rohatec - âerné Bláto - Hodonín,
16 km, vedoucí Josef ·mehlík, odjezd 8.00
hodin

27. 4. • Zubfií - Dlouhá - Velk˘ Javorník -
Fren‰tát p. R., 25 km, vedoucí Jitka Sed-
láková, odjezd 5.42 hodin

Klub ãesk˘ch
turistÛ SK Pfierov

pofiádá

v sobotu
13. dubna

POCHOD
P¤EROVSKÉHO

POVSTÁNÍ
Prezentace a start: Sobota 13. dubna 2002 od
7.00 do 9.30 hodin na Mûstském úfiadû, námûstí
T. G. Masaryka v Pfierovû
Cíl: V místû startu do 19 hodin
Trasy: 8 km, 15 km, 25 km, 35 km, 50 km. Trasy
nejsou nároãné. Plánek a podrobn˘ popis trasy
obdrÏí kaÏd˘ na startu.
Startovné: Dûti, dÛchodci a vojáci základní sluÏby
startovné neplatí. Ostatní podle délky trasy 5 - 10 Kã
Obãerstvení: Pro v‰echny v cíli, na del‰ích tra-
sách navíc nejménû jednou v terénu.
Upomínky: Pro v‰echny v cíli diplom. Dále v cíli
bezplatná tombola pro dûti i dospûlé. Starosta Pfie-
rova vûnuje upomínku pro nejvût‰í skupinu, pro nej-
star‰ího a nejvzdálenûj‰ího úãastníka.
Upozornûní: Na silnici dodrÏujte pravidla silniãní-
ho provozu. V Národní pfiírodní rezervaci Îebraã-
ka choìte jen po znaãen˘ch cestách. Pochod se
koná za kaÏdého poãasí. Pochod není závod. Ví-
tûzem je kaÏd˘, kdo absolvuje zvolenou trasu.

KLUB âESK¯CH TURISTÒ SK P¤EROV
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Na poãátku 90. let se míra nezamûstnanos-
ti zaãala statisticky sledovat a v souãasné do-
bû se v Pfierovû jiÏ pohybuje kolem 13 %,
v Olomouckém kraji pak dosahuje 12,5 %
a v celé âR je zaznamenána míra nezamûst-
nanosti kolem 9,5 %.

Z celkového poãtu Ïijících obyvatel v na‰em
mûstû (48,6 tis.) pracuje tedy 21,3 tis. obyva-
tel z nichÏ témûfi 12 tis. je muÏÛ a zbytek pfii-
padá na pracující Ïeny. Zastoupení pracují-

cích Ïen i muÏÛ pokleslo v posledním deseti-
letí stejnou mûrou (- 2,8 procentních bodÛ).

Stále více obyvatel jak z okresu, tak i z Pfie-
rova, vyjíÏdí za prací mimo své bydli‰tû. Od
sãítaní lidu v roce 1991 do sãítání lidu v roce
2001 se poãet vyjíÏdûjících za prací z Pfierova
zv˘‰il témûfi o 5 % a od sãítání lidu v roce
1980 více jak 32 %.

Ing. Miloslav Pospí‰il,

âesk˘ statistick˘ ústav

podle posledního sãítání lidu v roce 2001
bylo ve mûstû Pfierovû 43,8 % pracujícího

obyvatelstva, tedy zhruba o 23 % ménû neÏ v 90. letech?
V okrese Pfierov dosahuje podíl pracujících na celkovém poãtu obyvatel

42,5 %, o nûco vy‰‰í je v Olomouckém kraji (43,1 %) a v celé âR dosahuje
podíl pracujících 45,0 %. Pfii porovnání pfiedchozích desetiletí podíl pracují-
cích ve v‰ech regionech âR poklesl, naopak míra nezamûstnanosti vzrostla.

Jak je to s poplatky za „ãipované“ psy?
Podle vyhlá‰ky mûsta jsou od poplatkÛ

osvobozeni mimo jiné i majitelé, jejichÏ psi
byli oznaãeni patfiiãn˘m identifikaãním mik-
roãipem. Osvobození od tûchto poplatkÛ trvá
po dobu tfií let od dne jejich oznaãení. Za psy,
ktefií byli „oãipováni“ pfied úãinností této vy-
hlá‰ky, tj. pfied dnem 1. 1. 2002, se také ne-
platí poplatek, a to po dobu tfií let od nabytí
úãinnosti vyhlá‰ky. Navíc se toto osvobození
vztahuje i na psy, ktefií byli oznaãeni jin˘m
zpÛsobem, neÏ ukládá vyhlá‰ka.

Jak˘ je rozdíl mezi „zásobováním“
a „dopravní obsluhou“?

V mnoha pfiípadech si obãané zamûÀují ob-
sah pojmÛ „zásobování“ a „dopravní obsluha“.
Oznaãení „zásobování“ se vztahuje na vozid-
la, která zaji‰Èují zásobování a sluÏby v oblas-
ti za znaãkou a nikoli vlastní zásobování z ob-
jektÛ za znaãkou. Navíc jsou do zásobováni
zahrnuta i vozidla pfiepravující osobu tûlesnû
postiÏenou, pokud jsou patfiiãnû oznaãena. Do
dÛsledku bráno to znamená, Ïe pokud do pro-
dejny dovezete zboÏí, tak jste „zásobování“,
ale pokud zboÏí odváÏíte, tak uÏ v dikci záko-
na „zásobováním“ nejste. To byste mûli mít
na pamûti pfii pfiípadném jednání se stráÏní-
ky. Opût zde ale platí pravidlo, Ïe záleÏí na
okolnostech a na stráÏníkovi, jak celou zále-
Ïitost bude fie‰it.

Pojem „dopravní obsluha“ se naopak vzta-
huje na vozidla provádûjící zásobování, opra-
várenské, údrÏbáfiské a podobné sluÏby, vozy
pfieváÏející invalidy, taxisluÏbu a na vozidla, je-
jichÏ fiidiãi nebo provozovatelé mají v místech
za znaãkou bydli‰tû, sídlo firmy, nebo garáÏ.

Koupil jsem si parkovací kartu pro
celé mûsto a zavfieli mi parkovi‰tû
na námûstí. Kdo mi vrátí peníze?

Odpovûì je nasnadû. Karty, které vydávají
SluÏby Mûsta Pfierova, platí na parkovi‰tû, jeÏ
jsou funkãní. Z toho vypl˘vá, Ïe pokud je nûja-
ké parkovi‰tû uzavfieno z dÛvodÛ oprav, reno-
vace nebo z jin˘ch nezbytn˘ch dÛvodÛ, tak se
na nûj tato karta nevztahuje. Naopak, aby ne-
byli majitelé parkovacích karet jenom omezo-
váni, tak se jejich karty vztahují i na parkovi‰-
tû, která teprve vznikají. Ale to platí jenom pro
karty platící na celém území mûsta. S lokální
kartou se bohuÏel nemÛÏete postavit na jiné
místo, neÏ máte urãeno, tedy pokud nechcete
na kole svého auta nalézt nepfiíjemné obutí.

Co se stane, kdyÏ si sám odstraním
botiãku z auta?

V prvé fiadû vás chci od tûchto pokusÛ co
nejvíce odradit, a to pfiedev‰ím ve va‰em záj-
mu. Pokud by se vám pfiece jenom podafiilo
tuto botiãku odstranit, aniÏ byste si po‰krá-
bali lak své nové limuzíny, tak jste nedosáhli
takového vítûzství, jak jste si pÛvodnû pfied-
stavovali. Vozidlo i s botiãkou je vyfoceno, a to
i s SPZ, takÏe se kromû obvyklé pokuty za spá-
chan˘ dopravní pfiestupek vystavujete nebez-
peãí trestního stíhání za pokus krádeÏe, ne-
boÈ botiãka je v majetku Mûstské policie a je-
jí cena není zanedbatelná. Proto radûji vy-
ãkejte na místû a svûfite se do odborné péãe
stráÏníkÛ, ktefií Vám botiãku rádi odstraní.

Kom

Mûstsk˘ stráÏník
radí a informuje

Zahájení stavby mostu Legií
je plánováno na rok 2003

Jednou z aktivit mûsta pfii
fie‰ení sloÏité dopravní si-
tuace je neustálé sledování
postupu prací na pfiípravû
rekonstrukce a v˘stavbû
mostu Legií. Zeptali jsme
se Ing. Mileny Slováãkové

z odboru rozvoje, v jaké fázi jsou pfiípravy na
zahájení v˘stavby mostu Legií.

„ProtoÏe dílo bude realizováno na silnici

III. tfiídy, patfií po pfiesunu kompetencí na

Krajsk˘ úfiad Olomouc. Po dohodû bude i dá-

le zaji‰Èovat pfiípravu ¤editelství silnic a dál-

nic âeské republiky. Na stavbu je jiÏ po fiadû

jednání vydáno územní rozhodnutí a dále bu-

de zpracována projektová dokumentace k vy-

dání stavebního povolení a pro vlastní reali-

zaci. Celkovou rekonstrukcí a v˘stavbou

nového mostního objektu v jeho sousedství

dojde také ke zmûnû dopravního fie‰ení ko-

munikace na TrÏní ulici z obousmûrné dvou-

pruhové na ãtyfipruhovou. Smûr do centra

bude veden na souãasn˘ most a smûr na Lip-

ník nad Beãvou a Olomouc na nov˘ most. Za-

hájení v˘stavby vlastního mostu je zatím plá-

nováno na rok 2003 a náklady odhadovány

na 100 milionÛ korun. Po dobu v˘stavby se

nepfiedpokládá uzavfiení mostu pro ve‰ker˘

provoz. Poãítá se pouze s omezením dopravy

mimo dopravní ‰piãku, pfiedev‰ím v noãních

hodinách a o sobotách a nedûlích, kdy je pro-

voz men‰í. Nejprve bude postaven nov˘ most,

kter˘ je situován proti toku fieky Beãvy a po

jeho dokonãení bude následovat rekonstruk-

ce starého mostu. Dal‰í etapou bude oprava

ulice TrÏní, v˘stavba nadjezdu v Pfiedmostí

a rekonstrukce podjezdu, vãetnû pfiilehlé kfii-

Ïovatky Velká DláÏka - Polní - Lipnická uli-

ce. Pokud se podafií postupnû realizovat tyto

investice, mûly by komunikace v této ãásti

mûsta získat pfiibliÏnû do roku 2008 jinou

tváfi,“ sdûlila nám dal‰í podrobnosti k pláno-
vané v˘stavbû Milena Slováãková.

·af

Ing. Milenu Slováãkovou, vedoucí oddûlení rozvojeotázka pro...

Akce pro dûti ze sociálnû slab˘ch rodin
Od ãervna loÀského roku zaãali pracovní-

ci oddûlení sociálnû-právní ochrany realizo-
vat dlouhodob˘ zámûr, jehoÏ cílem je zaji‰-
tûní a pfiíprava kulturní, sportovní, zájmové
a vzdûlávací ãinnosti pro dûti ze sociálnû sla-
b˘ch rodin. Souãástí programu je také po-
moc vytipovan˘m dûtem v pfiípravû
na vyuãování v Komunitním klubu.
V loÀském roce se uskuteãnilo cel-
kem osm akcí. Na leto‰ní rok plánu-
jí sociální pracovníci 11 akcí, vãetnû
tfií v˘chovnû rekreaãních pobytÛ.

„První z pobytÛ se uskuteãnil jiÏ

bûhem jarních prázdnin. Navazuje na

tábor, kter˘ probûhl v záfií loÀského

roku. K dal‰ím plánovan˘m akcím

patfií náv‰tûva kopfiivnického Muzea

automobilÛ, absolvování mamutí

stezky v Pfiedmostí s v˘kladem, ná-

v‰tûva Vala‰ského muzea v RoÏnovû

p. Radho‰tûm, putování na Host˘n,

exkurze do ãokoládoven nebo tradiã-

ní mikulá‰sko-vánoãní besídka, vãet-

nû dal‰ích dvou táborÛ,“ vypoãítala
akce pfiipravované na tento rok Jana
Miãkalová z odboru sociálních vûcí
a zdravotnictví.

„Aktivity jsou zamûfieny na mezilidské vzta-

hy a komunikaci, efektivní vyuÏívání volného

ãasu a poznávání pfiírody a kulturních pa-

mátek,“ pfiiblíÏila nám jejich náplÀ pracovni-
ce odboru sociálních sluÏeb a zdravotnictví.

·af

Interaktivní projekt primární prevence
HIV/AIDS pfiipravili pro Ïáky devát˘ch roã-
níku na‰eho okresu pracovníci Okresní hy-
gienické stanice v Pfierovû ve spolupráci
s Okresním úfiadem v Pfierovû a Kappou
Pfierov a Hranice. Tento projekt byl odstar-
tován uÏ v lednu v celé âeské republice
a poslední akce se uskuteãnila v Pfierovû
v druhé polovinû bfiezna. Projekt se setkal
s velk˘m ohlasem u ÏákÛ, pedagogÛ i od-
borníkÛ, ktefií se zab˘vají primární preven-
cí. Právû z tohoto dÛvodu se bude pravi-
delnû opakovat i v pfií‰tích letech.

Dûti hravou formou ve skupinkách fie‰ily
problematiku HIV/AIDS na pûti stanovi‰tích,
která sv˘m oznaãením sama napovídají, nad
ãím se musely zam˘‰let: Cesty pfienosu HIV;
Láska, sexualita a ochrana pfied HIV; Zábrana
nechtûného tûhotenství; Sexualita fieãí tûla;
Îivot s HIV/AIDS. Vítûzná skupina byla od-
mûnûna. O ceny ale vÛbec ne‰lo - jde o to, jak
dûti samy zdÛraznily, Ïe se dozvûdí nûco, co
jim bude v Ïivotû k uÏitku a zároveÀ se pfii-
tom hodinu a pÛl baví.

Ing. Jitka ·vecová, jedna z organizátorÛ

projektu, Okresní hygienická stanice Pfierov

Hrou proti AIDS

víte, Ïe...

Rok sãítání
Ukazatel 1980 1991 2001

absolutnû v % absolutnû v % absolutnû v %
Obyvatelstvo celkem 50593 100, 51300 100, 48646 100,
v tom: muÏi 24601 48,6 24824 48,4 23548 48,4
Ïeny 25992 51,4 26476 51,6 25098 51,6
z toho pracující:
celkem 26481 52,3 27737 54,1 21329 43,8
muÏi 13786 56,21) 14312 57,71) 11611 49,31)

Ïeny 12695 48,82) 13425 50,72) 9718 38,72)

VyjíÏdûjící za prací 3324 12,6 4187 15,1 4394 20,

V˘voj poãtu obyvatel a pracujících v Pfierovû

1) v % z poãtu muÏÛ 2) v % z poãtu Ïen
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V˘voj poãtu pracujícího
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5. veletrh
pro obnovu památek

a historick˘ch sídel
Mûsto Pfierov se jiÏ popáté úãastnilo se

svou expozicí veletrhu pro obnovu památek
a historick˘ch sídel, a to spoleãnû s dal‰ími
mûsty (Olomouc, Tovaãov, Pfiíbor) - ãleny
SdruÏení historick˘ch sídel âech, Moravy
a Slezska. Veletrh s názvem RENOVA probûhl
ve dnech 28. 2. - 2. 3. na V˘stavi‰ti FLORA
Olomouc, a to soubûÏnû s v‰eobecn˘m sta-
vebním a technick˘m veletrhem STAVOTECH.
Souãástí veletrhu RENOVA byl i odborn˘ se-
mináfi „Restaurování kulturních památek“.

„Expozice Pfierova seznámila náv‰tûvníky

obou veletrhÛ s akcemi, které v posledních le-

tech zmûnily tváfi mûsta. Byly zde vystaveny

zábûry rekonstrukcí pfierovsk˘ch ulic, s dÛ-

razem na ulici Wilsonovu a ulici Pod valy

i Spálenec, kde náv‰tûvníky zaujala i novû vy-

tvofiená klidová a odpoãinková zóna vzniklá

úpravou teras pod hradbami. Zájemci byli

rovnûÏ informováni o moÏnostech dotací na

obnovu exteriéru objektÛ postaven˘ch na

území mûsta Pfierova. Dotazy smûfiovaly

i k budovû b˘valé Ïidovské synagogy, dnes

pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metodû-

je, na jejíÏ opravû, která byla dokonãena

v r. 2001, se finaãnû velkou mûrou podílelo

jak mûsto, tak i Ministerstvo kultury âR,“

struãnû charakterizovala pfiínos v˘stavy Mi-
roslava ·vástová z odboru Ïivotního prostfiedí
a poznamenala, Ïe obou veletrhÛ se v leto‰ním
roce úãastnilo daleko více vystavovatelÛ i zá-
jemcÛ, a to nejen z blízkého, ale i vzdálenûj‰í-
ho okolí. Prezentace a propagace mûsta podle
jejích slov byla velmi úspû‰ná. ·af

kdo       kamkdy

➝
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Informaãní a diskusní podveãer
na téma Doprava ve mûstû Pfierovû

V poslední únorov˘ den se ve velkém sále Mûstského domu v Pfierovû
uskuteãnilo setkání obãanÛ, pozvan˘ch hostÛ a zástupcÛ mûsta. Pfied té-
mûfi zaplnûn˘m sálem byly pomocí velkoplo‰né projekce pfiedstaveny pfii-
pravované státní investice i investice mûsta.

pro cyklisty, zfiízení cyklostezek v ulicích Hav-
líãkova, Tovární, NádraÏní, doporuãení vyu-
Ïívat Tyr‰Ûv most po rekonstrukci jako sil-
niãní. Dále diskuse smûfiovala k zam˘‰lené
v˘stavbû parkovi‰tû v Pfiedmostí v ulici Pro-
stûjovská, novû navrhovanému systému par-
kování a také k fie‰ení dopravní situace na ná-
bfi. Protifa‰istick˘ch bojovníkÛ.

Vedení mûsta i pracovníci odboru rozvoje
doufají, Ïe celá akce napomohla orientaci v pro-
blematice dopravy a pfiesvûdãila alespoÀ nûkte-
ré z Vás, Ïe koncepce fie‰ení dopravy ve mûstû
nechybí, ale Ïe její realizace je u rozhodujících
staveb sloÏitá pfiedev‰ím svou velkou finanãní
nároãností a závislostí na moÏnostech státu
i samotného Olomouckého kraje.

Ing. Milena Slováãková - odbor rozvoje,

investic, územního plánování a architektury

¤editelstvím silnic a dálnic âeské republi-
ky jsou v souãasné dobû projektovány dálni-
ce D1/0136 ¤íkovice - Pfierov a D1/0137 Pfie-
rov - Lipník se zahájením v˘stavby prvního
úseku v roce 2005 a dal‰í ãásti v roce 2008.
Náklady jsou zde odhadovány na 5 miliard ko-
run. Dal‰í plánovanou stavbou je mimo-
úrovÀové kfiíÏení s tratí âD v Pfiedmostí,
u které se pfiedpokládá realizace v roce 2005.
Souãástí této stavby bude také nové fie‰ení
kfiiÏovatky ul. Polní - Lipnická - Velká DláÏ-
ka a celková rekonstrukce podjezdu. Nákla-
dy jsou vyãísleny na 200 miliónÛ korun. In-
vesticí, která rovnûÏ ovlivní v relativnû krátké
dobû dopravu v Pfierovû, je stavba a rekon-
strukce mostu Legií. Pfiípravu stavby rovnûÏ
zaji‰Èuje ¤editelství silnic a dálnic a zahájení
v˘stavby je plánováno na konec roku 2003.

K dal‰ím pfiedstaven˘m akcím, které bu-
dou financovány prostfiednictvím státu nebo
kraje, ale zatím nejsou ãasovû blíÏe urãeny,
patfií mimoúrovÀové kfiíÏení s tratí âesk˘ch
drah v ulici Kojetínská, stavba „prÛpichu“,
tj. propojení ulice Denisovy a Velké Novosa-
dy, rekonstrukce podjezdu v Lovû‰icích a ob-
chvat Kozlovic.

Mezi pfiipravované investice mûsta, které
zde byly prezentovány, patfií pfiedev‰ím roz-
‰ífiení sítû cyklostezek, napfiíklad nov˘ chod-
ník a stezka do Kozlovic, do Henãlova,
dokonãení stezky v ulici Komenského - Koje-
tínská a také trasa vedená do Prechezy z uli-
ce Tovaãovské, pfies vleãkov˘ most aÏ k hlav-
nímu vjezdu do areálu. Pfiedstavují investici
asi 19 milionÛ korun. Jsou rovnûÏ zahájeny
pfiípravné práce na stavbû cyklotrasy Beãva,
která by se na území mûsta stala souãástí uce-
lené regionální a nadregionální sítû cyklotra-
sy Morava. K velk˘m zámûrÛm, které jsou
v souãasnosti v rÛzném stupni rozpracování,
patfií pfiedev‰ím pfiíprava rekonstrukce Tyr-
‰ova mostu, fie‰ení dopravní situace v obou
pfiedpolích mostu Míru, zvaÏovaná úprava
kfiiÏovatky ·ífiava a také první práce na pfií-
padné v˘stavbû nového silniãního mostu pfies
fieku Beãvu. Pfiedstaven byl také návrh nové-
ho systému parkování, kter˘ by mûl b˘t za-
veden nejdfiíve v centru mûsta. Podle údajÛ,
které jsou k dispozici, bylo od roku 1997 zfií-
zeno na území mûsta asi 650 parkovacích
míst nákladem 14 milionÛ korun. V leto‰ním
roce se pfiipravuje v˘stavba nov˘ch stání
v Pfiedmostí na ulici Prostûjovská a Hranická,
která mají umoÏnit parkování asi 200 vozid-
lÛm.

Pfiipomínky obãanÛ smûfiovaly pfiedev‰ím
k cyklistické dopravû v Pfierovû, a to zejména
v souvislosti s rekonstruovan˘m parkem Mi-
chalov. Jedním z námûtÛ úãastníkÛ diskuze
je napfiíklad zobousmûrnûní ulice Palackého

Mûsto má i hasiãe neprofesionály
Janem Sekerou, velitelem Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ mûsta Pfierova

¤ada lidí spojuje ãinnost hasiãÛ pouze s likvidací poÏárÛ. Ty v‰ak pfiedstavu-
jí bûÏnû zhruba jen 30 % zásahÛ. Dnes hasiãi nechybûjí u dopravních nehod,
olejov˘ch a prÛmyslov˘ch havárií, povodních, zachraÀují tonoucí, otevírají by-
ty, zasahují pfii odstraÀování pfiekáÏek po vichfiicích atd. Jejich nezastupitelná
ãinnost se popularizovala v celém svûtû zejména po teroristick˘ch událostech.

V na‰em mûstû vedle dvou profesionálních ha-
siãsk˘ch záchrann˘ch sborÛ se spoleãnû podí-
lejí na tûchto zásazích i ãlenové Sboru dobro-
voln˘ch hasiãÛ mûsta Pfierova. Jeho velitele Ja-
na Sekeru jsme nejprve poprosili, aby nás úvo-
dem na‰eho povídání alespoÀ struãnû seznámil
s historií poÏární ochrany mûsta.

Po velk˘ch poÏárech na území mûsta uÏ v 19.
století se v roce l875 aktivní obãané ve spolu-
práci s mûstsk˘mi radními sdruÏili do svépo-
mocné jednotky - hasiãského sboru. Jeho prv-
ním velitelem se stal pan Franti‰ek ·tûpka, sta-
rostou sboru i pozdûj‰í starosta mûsta pan Jind-
fiich Macenauer. Prakticky aÏ do roku l953 le-
Ïela tíha likvidace poÏárÛ na dobrovoln˘ch ha-
siãích. V tomto roce byla zfiízena profesionální

Vlastní bojová jednotka je sestavena z vycviãe-
n˘ch a ‰kolen˘ch muÏÛ a má okolo 35 ãlenÛ
Jedná se o zamûstnance rÛzn˘ch profesí a rÛz-
ného stupnû dosaÏitelnosti, schopné po boku
profesionálÛ provádût základní hasiãské práce
pfii poÏárech i haváriích.
Mohl byste jmenovat nûkteré z nejzávaÏnûj-
‰ích v˘jezdÛ va‰eho sboru?

V posledních letech se ná‰ sbor v nejvût‰ím
poãtu podílel na ãerpacích a záchrann˘ch pra-
cích pfii povodni v roce 1997. V roce 2001 na-
‰e jednotka nechybûla ani pfii poÏáru skladu
PRECHEZY. RovnûÏ jsme zasáhli pfii poÏáru
stánku s obãerstvením na V˘stavi‰ti. Poslední
a zároveÀ nejvût‰í akcí, které jsme se spoleãnû
s profesionálními hasiãsk˘mi sbory zúãastnili

nou stfiíkaãkou DVS l2 - Avia. Dále vyuÏíváme
pfii zásazích dvû poÏární stfiíkaãky PS l2 a dvû
plovoucí ãerpadla Frigera. Tato zafiízení slou-
Ïí i pfii povodních, kdy pfii záchrann˘ch pracích
máme k dispozici dva nafukovací raftové ãlu-
ny. Mûsto nás v posledních dvou letech vyba-
vilo ‰piãkov˘mi ochrann˘mi odûvy, obuví
i pfiilbami na úrovni profesionální jednotky.
V roce 2001 jsme získali nejmodernûj‰í vysí-
laãky pro vozidlo i muÏstvo. Jako památku na
dfiívûj‰í hasiãsk˘ pravûk jsme renovovali funkã-
ní historickou koÀskou stfiíkaãku. A co nám
nejvíce chybí v na‰í technické vybavenosti?
Jedná se v souãasné dobû pfiedev‰ím o d˘chací
techniku alespoÀ pro ãtyfii ãleny bojové jedno-
tky a základní lezeckou v˘stroj. Ná‰ vozov˘
park je i pfies nákladné opravy cisterny v mi-
nulém roce hroznû zastaral˘. Jmenovaná cis-
terna byla vyrobena zhruba v roce 1978. ¤adu
let se jiÏ vÛbec nevyrábûjí náhradní díly a její
chod je udrÏován dá se fiíct jen silou vÛle. No-
vá technika se pohybuje v cenû nad 1,5 milio-
nu korun. Máme snahu ve spolupráci s mûst-
sk˘m úfiadem zajistit alespoÀ pouÏitou od nû-
které profesionální jednotky.
I ve va‰em oboru se neustále vyvíjí nová tech-
nika a modernizují se metody práce. Právû
proto, Ïe se nevûnujete této práci profesio-
nálnû, nemáte problémy s tím, abyste nebyli
pozadu s v˘vojem po odborné stránce?

V˘cvik i zdokonalování znalostí provádíme
jednou t˘dnû po cel˘ rok. Od Hasiãského zá-
chranného sboru dostáváme cílové plány v˘-
cviku a velitelé i strojníci jsou pravidelnû pro-
‰kolováni v celodenních kurzech jeho ãleny.
Vybraná skupina na‰eho sboru cviãí s d˘chací
a spojovací technikou. Absolvovali jsme po-
chopitelnû i ‰kolení o první zdravotnické po-
moci, které nám zajistili pracovníci Rychlé zá-
chranné sluÏby. Zásahová jednotka pak mimo
základního v˘cviku provádí ve spolupráci
s HZS námûtová cviãení na vybran˘ch objek-
tech mûsta.
Va‰e ãinnost je spojena s nebezpeãím, nese
s sebou atmosféru dobrodruÏství. Urãitû pfii-
tahuje zájem mlad˘ch lidí. Jak je zastoupena
mládeÏ ve va‰em sboru a ãím se ji snaÏíte
udrÏet?

Spolková ãinnost na‰eho sboru v rámci Mo-
ravské hasiãské jednoty sdruÏuje zájemce o po-
Ïární problematiku. Poãet kolísá mezi 75 aÏ 80
ãleny, mezi nimi je i fiada Ïen. Pochopitelnû je
v na‰em zájmu vychovávat si své nástupce
z fiad mlad˘ch. Pfiitáhnout mladé lidi k této
práci není vzhledem k její atraktivnosti velk˘
problém. Na‰e Ïákovská druÏstva ãítají okolo
25 hochÛ i dívek. Podobnû jako jiné sbory i my
provádíme poÏární sport. MuÏi i Ïeny absolvu-
jí soutûÏe se stfiídav˘mi úspûchy, Ïáci se mo-
hou chlubit zpravidla ‰piãkov˘mi v˘sledky.
Z tûchto mlad˘ch je odchována celá fiada ne-
jen na‰ich ãlenÛ, ale i profesionálÛ. Jsem rád,
Ïe kaÏd˘m rokem se mezi nás hlásí fiada mla-
d˘ch zájemcÛ, z nichÏ pak zdravé jádro zÛ-
stává.

Dûkujeme za rozhovor a louãíme se s pfiá-
ním, aby tûch v˘jezdÛ k nebezpeãn˘m akcím
bylo co nejménû.

Eva ·afránková

Domovinka nabízí roz‰ífiené
sluÏby pro staré obãany

„Jde o jednu z forem poskytování peãova-

telské sluÏby, která zaji‰Èuje dohled a péãi

druhou osobou po urãitou ãást dne o klienty,

ktefií vzhledem k vûku a zdravotnímu stavu

tuto sluÏbu potfiebují. V Domovince je zaji‰-

tûno stravování, pitn˘ reÏim, hygienická pé-

ãe, moÏnost odpoãinku, vytváfií se podmínky

pro zájmovou, kulturní a spoleãenskou ãin-

nost, poskytují se dal‰í peãovatelské sluÏby,

pro které se klient nebo rodinní pfiíslu‰níci

rozhodnou. Velk˘ v˘znam pfiikládáme i pra-

covní terapii. V‰emi aktivitami poskytovan˘-

mi v Domovince, pomÛÏeme klientÛm pfie-

konávat osamocení, vytváfiet pocit bezpeãí

a umoÏÀovat proÏití podzimu Ïivota mezi

sv˘mi vrstevníky,“ upfiesnila Marta Vani‰ová.
„Domovinka, která sídlí v Domovû - pen-

zionu pro dÛchodce u Îebraãky má provozní

Sociální sluÏby mûsta Pfierova roz‰ífiily od 1. bfiezna pro
obãany mûsta Pfierova spektrum sociálních sluÏeb otev-
fiením Domovinky. V tomto zafiízení je soustfieìována pé-
ãe star˘m obãanÛm, kter˘m jinak potfiebnou pomoc v od-
poledních a noãních hodinách a ve dnech pracovního
klidu poskytují rodinní pfiíslu‰níci. O bliÏ‰í informace
jsme poprosili fieditelku Sociálních sluÏeb mûsta Pfiero-
va PhDr. Martu Vani‰ovou.

dobu zatím od 7 do 15 hodin, vãetnû dovozu

a rozvozu klientÛ. Ta v‰ak mÛÏe b˘t pfiizpÛ-

sobená potfiebám a poÏadavkÛm klientÛ.

K nim se bude pfiihlíÏet i pfii poskytování úko-

nÛ peãovatelské sluÏby za úhradu, mezi kte-

r˘mi nebudou chybût napfiíklad jednoduché

o‰etfiovatelské úkony, nákupy, nutné po-

chÛzky, doprovod k lékafii, doprovod pfii krát-

kodobém pobytu mimo domov, pfiíprava sva-

ãiny a samozfiejmû i dovoz obûda. Koupel ve

Stfiedisku osobní hygieny, vãetnû umytí vla-

sÛ jsou klientÛm poskytnuty zdarma,“ se-
známila nás se základní nabídkou sluÏeb fie-
ditelka Sociálních sluÏeb a dodala, Ïe podle
celkového poãtu proveden˘ch úkonÛ bude
stanovena mûsíãní úhrada za poskytnutou pe-
ãovatelskou sluÏbu a úhrada za stravování.

·af

V únorovém ãísle Pfierovsk˘ch listÛ
byla uvefiejnûna anketa, ve které jsme
zji‰Èovali vá‰ názor na pfiedloÏen˘ návrh
dopravnû-urbanistického fie‰ení nábfi.
Protifa‰istick˘ch bojovníkÛ. PfiestoÏe
náklad „ListÛ“ je 20.500 kusÛ, vyjádfiilo
se k problému k na‰í lítosti pouze 98 ob-
ãanÛ, z nichÏ 56 návrh zamítá v celém
rozsahu, 32 jej vítá a velmi se jim líbí
a 10 jej pfiijímá s v˘hradami. Mezi nimi
nejãastûji zaznûl poÏadavek na zru‰ení
podzemních stání ve dvorním traktu uli-
ce Blahoslavovy, zv˘‰ení plochy zelenû,
fie‰ení problému samostatnû stojícího do-
mu na nábfieÏí, vylouãení nákladní do-
pravy z nábfi. Protifa‰istick˘ch bojovní-
kÛ, fie‰ení celé situace i s návrhem
nábfieÏní komunikace. Celá urbanistic-
ko-dopravní studie bude dopracována
a opût s vefiejností projednána.

V˘sledky ankety

rozhovor s...

placená jednotka, která ve sv˘ch poãátcích mû-
la velmi nízk˘ poãet pfiíslu‰níkÛ. Pfies tento han-
dicap byla schopná okamÏitého v˘jezdu zejmé-
na s cisternov˘mi stfiíkaãkami. Sehranost a v˘-
konnost jejích ãlenÛ byla na takové úrovni, Ïe
dokázali vyjet k zásahu podobnû jako dnes do
jedné minuty od pfiíjmu hlá‰ení. Dobrovolní ha-
siãi pak byli svoláváni mûstsk˘mi sirénami jako
hlavní úderná síla. S rozrÛstáním mûsta se po-
chopitelnû zvy‰oval i v˘znam profesionální jed-
notky, která po zfiízení dne‰ní poÏární stanice
prakticky fiídí a provádí likvidaci pfieváÏné ãásti
poÏárÛ, dopravních a dal‰ích rÛzn˘ch havárií.
MÛÏete upfiesnit, jak je vlastnû zaji‰Èována re-
presivní poÏární ochrana ve mûstû?

V dne‰ní dobû je fiízení represivní poÏární
ochrany zabezpeãováno profesionálnû Hasiã-
sk˘m záchrann˘m sborem ze stanice Pfierov,
kterému vypomáhá Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor
âesk˘ch drah. Ná‰ Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ
mûsta je pak zván jako posila k vût‰ím poÏá-
rÛm nebo jin˘m katastrofick˘m událostem.

a bohuÏel nemohli zabránit vysok˘m ‰kodám,
byl poÏár v Obchodním domû Prior.
Jaké dal‰í aktivity jsou náplní va‰í práce? 

Poskytujeme pomoc obãanÛm i organizacím
poÏárními asistencemi, z nichÏ v roce 2001
bych jmenoval napfiíklad na‰i úãast pfii závo-
dech v Pfierovské rokli, zemûdûlsk˘ch v˘sta-
vách, tenisov˘ch turnajích a zejména pak pfii
akcích mûstského úfiadu. Na‰i ãlenové nechy-
bûli pfii stûhování do nov˘ch prostor MûÚ, pfie-
stûhování Z· Palackého, pfii plnûní ka‰en vo-
dou. Vypomáhají základním ‰kolám pfii údrÏ-
bû zelenû, zabezpeãují bezproblémov˘ prÛbûh
mikulá‰sk˘ch oslav a vánoãních programÛ.
¤ada akcí je natolik nebezpeãn˘ch, Ïe risku-
jete pfii nich Ïivoty. Pro tuto práci potfiebuje-
te mimo jiné i spolehlivé vybavení. Jakou
technikou pro zásahovou ãinnost v souãasné
dobû disponujete a co momentálnû pfii své prá-
ci nejvíce postrádáte?

V garáÏích stojí cisternová automobilová
stfiíkaãka CAS 25 a dopravní vozidlo s pfienos-

Zástupci profesionálních (Miroslav Vybíral, vlevo) a dobrovoln˘ch (Jan Sekera) hasiãÛ na snímku R. Koãího

Den otevfien˘ch dvefií
ve v‰ech zafiízeních Sociálních sluÏeb mûsta Pfierova

se koná dne 15. dubna 2002 od 8 do 16 hodin
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Rudolf Neuls se narodil 17. 4. 1922 v Pfie-
rovû v muzikantské rodinû. Jeho otec, povo-
láním Ïelezniãáfi, se vûnoval zpûvu duchovní
hudby a úãinkoval i v ochotnick˘ch operních
pfiedstaveních. Od roku 1938 hrál R. Neuls na
kontrabas v orchestrech Îerotín, Pfierub, pak
Krab, Mistral a v cimbálové muzice Luãina.
Koncem 30. let minulého století chodil Ru-
dolf Neuls zpívat do Pfierubu, kde poznal zná-
mého pfierovského divadelníka Vladimíra
M. Strojila a na jeho v˘zvu se Neuls stal i ãle-
nem divadelního spolku Tyl. V Macháãkovû
hfie Îenichové si zahrál postavu rytífie Silvest-
ra Strakoty, v Jiráskovû Lucernû pak ztvárnil
„vrchního“ apod. Jako reÏisér R. Neuls uvedl
na pfierovskou divadelní scénu hru Vladimíra
Dvofiáka Sto dukátÛ za Juana, k níÏ hudební
doprovod obstaral taneãní orchestr Krab pod
vedením profesora Leo‰e ·vagery. Hra mûla
znaãn˘ úspûch a hrála se i v okolí Pfierova.
R. Neuls po absolvování pfierovského gymná-
zia studoval Vy‰‰í prÛmyslovou ‰kolu v Brnû.
Bûhem války byl nucenû nasazen na práci
v DráÏìanech v Nûmecku. Zde sestavil spolu
s dal‰ími „nucenû nasazen˘mi“ taneãní or-
chestr. PfiestoÏe za války byl jazz zakázán, do
programu sv˘ch vystoupení, které se konaly
v lágrech, se podafiilo obãas zafiadit i americ-
k˘ swing, kter˘ Rudolf Neuls miluje. Po osvo-
bození vlasti nastalo i v této oblasti velké
uvolnûní. V Pfierovû byl bohat˘ hudební Ïivot,
pÛsobilo zde znaãné mnoÏství orchestrÛ
a skupin. Hrál zde Krab, ale i dal‰í taneãní or-
chestry, jako byl symfonick˘ orchestr Pfierub
pod vedením J. Gardavského a pak L. ·vage-
ry. PÛsobila zde také fiada kvalitních decho-
v˘ch hudeb. Rudolf Neuls, kter˘ se podílel i na
sestavení komorního orchestru Musika anti-
qua a dal‰ích hudebních tûles, byl v pfierov-
ském hudebním a kulturním Ïivotû v˘raznou
osobností uÏ od roku 1945. Jeho nepostrada-
teln˘m „doplÀkem“ byl pfiedev‰ím kontrabas.
Pozdûji hrál také na basovou kytaru.

V roce 1965 se konalo v Pardubicích
Ústfiední kolo soutûÏe tvofiivosti mládeÏe pou-
ze pro taneãní hudbu, ale na jazz se zapo-
mnûlo. Rudolf Neuls jako ãlen Ústfiedního po-

radního sboru Lidové umûlecké tvofiivosti na-
bídl, Ïe jazz „udûlá“ pfií‰tí rok v Pfierovû. A tak
se zrodil âeskoslovensk˘ amatérsk˘ jazzov˘
festival (âAJF) Pfierov, kter˘ se konal dne
3. ãervna 1966 a jehoÏ otcem a zakladatelem
byl právû Rudolf Neuls. Z této doby také po-
chází jeho pfiezdívka „papá“. V loÀském roce
si hudební vefiejnost pfiipomnûla 35. v˘roãí

vzniku tohoto festivalu v Pfierovû. Neuls ve
sv˘ch vzpomínkách uvedl, Ïe mu tehdej‰ími
orgány bylo fieãeno: „…kdyÏ sis to vymyslel,
tak si to také ‰afáfiuj!“ A tak pfii konání prv-
ního roãníku festivalu v Klubu dopravy a spo-
jÛ (Komuna) dûlal nejen fieditele, ale i ohla-
‰ovatele a dokonce s Krabem i hrál. Rudolf
Neuls pracoval v Pfierovû jako stavební tech-
nik a nelze zapomenout také na jeho pÛsobe-
ní ve funkci redaktora v ãasopise Stavbafi OSP
Pfierov. Jeho vzpomínky na rok 1943 - nejen
na okupaci, ale také na vznik orchestru KRAB
(tehdy UãÀovská besídka) v Pfierovû pod ná-
zvem „Patnáct let dobré taneãní hudby“, jsou
publikovány v Kultufie Pfierova, bfiezen 1959.

S rÛzn˘mi problémy se v Pfierovû a Kro-
mûfiíÏi konalo deset roãníkÛ âAJFu, jedenáct

Papá Rudolf Neuls a jazz, swing a festivaly…
Jméno pfierovského rodáka Rudolfa Neulse je neodmyslitelnû spjato s pfie-

rovsk˘mi jazzov˘mi festivaly. Za dlouholetou tvÛrãí i organizátorskou ãin-
nost v oblasti taneãní a jazzové hudby a za zaloÏení tradice pfierovsk˘ch jaz-
zov˘ch festivalÛ Rudolf Neuls obdrÏel v roce 1997 Cenu mûsta Pfierova -
medaili J. A. Komenského. Toto ocenûní pfievzal od starosty mûsta právû
na koncertu âeskoslovenského jazzového festivalu v Pfierovû.

1. 4. 1977 - před 25 lety zemřel v Přerově Emil Baďura, ing.,
profesor na zemských hospodářských školách na Moravě. Od
roku 1945 působil na vyšší hospodářské škole v Přerově, od ro-
ku 1950 krátce na Vysoké škole zemědělské v Brně. Je autorem
učebnice Zemědělská výroba a Polnohospodárská výroba. Na-
rodil se 20. 7. 1907 v Přerově.

3. 4. 1942 - před 60 lety
zahynul v Mauthausenu Jo-
sef Riedl, atlet SK Přerov,
jedna z obětí fašistického te-
roru během 2. sv. války. Naro-
dil se 6. 12. 1916 v Přerově.

7. 4. 1962 - před 40 lety zem-
řel v Praze Jaroslav Durych,
MUDr., lékař, básník, roma-
nopisec a dramatik, který po
1. světové válce působil jako
zubní lékař v Přerově. Je auto-
rem románů Cikánčina smrt,
Tři dukáty, Bloudění, Jarmark
života, Rekviem a dalších. Na-

rodil se 2. 12. 1886 v Hradci Králové. Jedna z ulic Přerova je po-
jmenována jeho jménem.

17. 4. 1962 - před 40 lety zemřel v Přerově František Šolc,
český lidový kapelník a skladatel. Působil ve vojenské kapele
v Jaroslavi, v přerovské kapele Hockově, byl dirigentem or-
chestru v biografu. Vedle úřednického povolání byl kapelní-
kem Rundu (1919-1928), hudby DTJ (1932-1939) a hudby Že-

rotín (1947-1952), plodný skladatel pochodů (Pasol Janko, Na
přední stráži, Kdybych já byl), smutečních pochodů, tanců
apod. Narodil se 6. 10. 1883 v Přerově.

25. 4. 1932 - před 70 lety se narodil v Lipníku n. B. František
Venclovský, první československý občan, který dne 30. čer-
vence 1971 přeplaval kanál La Manche. Zemřel 13. 12. 1996
v Přerově. Dne 31. 12. 2001 byla u přerovské sokolovny na bře-
hu Bečvy odhalena pamětní deska připomínající jeho plavbu
přes kanál.

27. 4. 1942 - před 60 lety
byl popraven v koncentrač-
ním táboře Mauthausen
Václav Skalák, MUDr., lé-
kař, autor vědeckých pojed-
nání o TBC. Žil v Přerově,
kde se za 2. světové války
zúčastnil protifašistického
odboje. Narodil se 9. 8. 1894
v Sofii. Jedna z ulic Přerova
nese jeho jméno.

28. 4. 1897 - před 105 lety
se narodil v Přerově Miloš
Vignati, JUDr., advokát, hu-
dební pedagog a skladatel,
autor mnoha pozoruhod-

ných komorních a vokálních skladeb (celkem 66 opusů). V le-
tech 1919-1922 byl dirigentem pěveckého sboru Tyrš, v letech
1928-1932 dirigentem Přerubu. Zemřel 9. 11. 1966 v Přerově.

Dubnové kalendárium
připravuje Věra Fišmistrová, SOkA Přerov roãníkÛ PJF - Pfierovského jazzového festiva-

lu, od roku 1996 ‰est roãníkÛ âJF - âesko-
slovenského jazzového festivalu, jehoÏ poãát-
ky jsou spjaty s Karlov˘mi Vary. Rudolf Neuls
po devût let stál v ãele pfierovsk˘ch festivalÛ
nejen jako jejich organizátor, ale pfiedev‰ím
jejich fieditel. Poté pfievzal „fieditelskou ‰tafe-
tu“ jeho syn Rudolf Neuls ml., kter˘ stojí v ãe-
le jazzového festivalu jako fieditel od roku
1993. V tûchto dnech se podílí na pfiípravách
v pofiadí jiÏ 19. roãníku jazzového festivalu,
kter˘ se uskuteãní v Pfierovû ve dnech 10.-12.
fiíjna 2002. Pofiadatelem je jiÏ tradiãnû mûsto
Pfierov, Nadaãní fond Pfierovského jazzového
festivalu a dal‰í organizace, firmy, podniky
a jednotlivci, bez jejichÏ pomoci by nebylo

moÏné tuto v˘znamnou kulturní akci pfiipra-
vit. Na zdárném prÛbûhu v‰ech pfierovsk˘ch
jazzov˘ch festivalÛ se podílely desítky orga-
nizátorÛ, hudebníkÛ a zpûvákÛ domácích i za-
hraniãních, fotografÛ, v˘tvarníkÛ, publicistÛ
a dal‰ích osobností, kter˘m patfií dík. Orga-
nizátofii i mûsto Pfierov urãitû dÛstojnû obstojí
i pfii konání leto‰ního roãníku festivalu, jehoÏ
tradici zaloÏil ná‰ jubilant, kter˘ se zcela jis-
tû koncertÛ osobnû zúãastní.

„Papá“ Rudolf Neuls v tûchto dnech osla-
ví v˘znamné Ïivotní jubileum - osmdesáté na-
rozeniny. Do dal‰ích let pfiejeme oslavenci
pevné zdraví, elán a neutuchající zájem a pod-
poru hudebního dûní v Pfierovû. AÈ si vÏdy na-
jde chvilku „zaswingovat“ se sv˘mi pfiáteli!

Vûra Fi‰mistrová, SOkA Pfierov

Josef Riedl

Václav Skalák

Jazzové ãtvrtky: zleva Zdenûk Flora (zpûv), Jifií Lakom˘ (klarinet), Rudolf Neuls (kontrabas), Ludûk Vlasat˘
(bicí), Vladimír âech (klávesy) foto Jan âep
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Když se řekne VZP...

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále VZP ČR) se
za dobu své existence stala základním pilířem českého zdravotnictví. Za
stejné období získala důvěru svých pojištěnců, neboť je pro ně spojením
serióznosti, jistoty, spolehlivosti a dostupnosti lékařské péče. 

Co dělá VZP pro prevenci?
VZP ČR plně hradí preventivní prohlídky ženám a mužům u praktického lé-
kaře pro dospělé jedenkrát za dva roky a u stomatologa jedenkrát za rok. Je
ve vlastním zájmu každého člověka tato vyšetření absolvovat.

Co dělá VZP pro děti a mládež?
VZP ČR plně hradí preventivní prohlídky u praktického lékaře pro dě-
ti a mládež 
- v prvním roce života 9x do roka 
- v 18. měsících věku 
- ve třech letech a dále vždy jedenkrát za dva roky;

u stomatologa 
- do 18 let věku dvakrát ročně

Součástí preventivní péče je i povinné očkování podle očkovacího schématu.

Co dělá VZP pro ženy?
VZP ČR plně hradí preventivní prohlídku
- u praktického lékaře jedenkrát za dva roky 
- u stomatologa jednou ročně, u těhotných žen dvakrát v průběhu

těhotenství
- u gynekologa počínaje 15. rokem věku jednou ročně. 

Součástí preventivní prohlídky je též vyšetření prsů a nácvik samovyšetření
prsů.

VZP ČR dále ženám hradí ze zákona
- v indikovaných případech mamografické vyšetření 
- dispenzární péči 

• těhotným ženám ode dne zjištění těhotenství 
• ženám, které používají hormonální a nitroděložní antikoncepci 

- zdravotní péči poskytnutou v souvislosti s mimotělním oplodněním 

Co dělá VZP ČR pro dárce krve?
Držitelům zlaté, stříbrné nebo bronzové plakety profesora Janského a dár-
cům krve, pojištěným u VZP, kteří v posledních 2 letech nejméně třikrát ne-
bo v posledním roce dvakrát bezplatně darovali krev, poskytuje pojišťovna
zdarma cestovní zdravotní pojištění pro všechny evropské i mimoevropské
země do 35 dní v kalendářním roce. 

VZP ČR nezná „vyvolených“ 
Všem svým klientům zajišťuje stejně kvalitní péči založenou na principu vzá-
jemné solidarity. Téměř 100 % všech nemocných v ČR léčených pomocí
umělé ledviny jsou pojištěnci VZP ČR. Tato výmluvná fakta dokumentují,
proč většina těžce nemocných natrvalo zakotvila právě ve VZP ČR, kde ma-
jí celoživotní jistotu péče o zdraví.

Předností VZP ČR je dostupnost. Má totiž:
• nejširší síť vlastních pracovišť ve všech okresech republiky a výkonný in-

formační on-line systém napojený i na internetovou síť
• největší síť smluvních lékařů a zdravotnických zařízení, což klientům za-

ručuje, že budou kdykoliv a kdekoliv ošetřeni - tj. nejenom v místě svého
bydliště, ale i při cestách po republice

• uzavřeny smlouvy: 
- celkem s více než 37 tisíci zdravotnických zařízení v republice 
- se sítí organizací poskytujících lázeňskou a ozdravenskou péči. Klienti

VZP ČR se léčí ve 45 lázeňských zařízení a 14 dětských ozdravovnách.

Kvalitní informace poskytne klientům a všem zájemcům Okres-
ní pojišťovna v Přerově Smetanova 9 (telefon: 0641/293 111, fax:
0641/210 710), v Hranicích, Purgešova 6 (telefon: 0642/206 885)
v Lipníku, Bratrská 356 (telefon 0641/773 301), v Kojetíně,
6. května 1373 (telefon: 0641/763 592) a ve vyhrazené době na
kontaktních místech v Tovačově, ve Všechovicích a na Potštátě.

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 30 Kã/1 cm2 33 Kã/1 cm2

Náklad Pfierovsk˘ch listÛ je 20.500 v˘tiskÛ, distribuce do v‰ech pfierovsk˘ch domácností zdar-
ma. Uvedené ceny jsou bez 22 % DPH. Zájemci 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. Adre-
sa: Dluhonská 96 (proti nákladní vrátnici PRECHEZA a. s.)
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Rudolf Neuls se narodil 17. 4. 1922 v Pfie-
rovû v muzikantské rodinû. Jeho otec, povo-
láním Ïelezniãáfi, se vûnoval zpûvu duchovní
hudby a úãinkoval i v ochotnick˘ch operních
pfiedstaveních. Od roku 1938 hrál R. Neuls na
kontrabas v orchestrech Îerotín, Pfierub, pak
Krab, Mistral a v cimbálové muzice Luãina.
Koncem 30. let minulého století chodil Ru-
dolf Neuls zpívat do Pfierubu, kde poznal zná-
mého pfierovského divadelníka Vladimíra
M. Strojila a na jeho v˘zvu se Neuls stal i ãle-
nem divadelního spolku Tyl. V Macháãkovû
hfie Îenichové si zahrál postavu rytífie Silvest-
ra Strakoty, v Jiráskovû Lucernû pak ztvárnil
„vrchního“ apod. Jako reÏisér R. Neuls uvedl
na pfierovskou divadelní scénu hru Vladimíra
Dvofiáka Sto dukátÛ za Juana, k níÏ hudební
doprovod obstaral taneãní orchestr Krab pod
vedením profesora Leo‰e ·vagery. Hra mûla
znaãn˘ úspûch a hrála se i v okolí Pfierova.
R. Neuls po absolvování pfierovského gymná-
zia studoval Vy‰‰í prÛmyslovou ‰kolu v Brnû.
Bûhem války byl nucenû nasazen na práci
v DráÏìanech v Nûmecku. Zde sestavil spolu
s dal‰ími „nucenû nasazen˘mi“ taneãní or-
chestr. PfiestoÏe za války byl jazz zakázán, do
programu sv˘ch vystoupení, které se konaly
v lágrech, se podafiilo obãas zafiadit i americ-
k˘ swing, kter˘ Rudolf Neuls miluje. Po osvo-
bození vlasti nastalo i v této oblasti velké
uvolnûní. V Pfierovû byl bohat˘ hudební Ïivot,
pÛsobilo zde znaãné mnoÏství orchestrÛ
a skupin. Hrál zde Krab, ale i dal‰í taneãní or-
chestry, jako byl symfonick˘ orchestr Pfierub
pod vedením J. Gardavského a pak L. ·vage-
ry. PÛsobila zde také fiada kvalitních decho-
v˘ch hudeb. Rudolf Neuls, kter˘ se podílel i na
sestavení komorního orchestru Musika anti-
qua a dal‰ích hudebních tûles, byl v pfierov-
ském hudebním a kulturním Ïivotû v˘raznou
osobností uÏ od roku 1945. Jeho nepostrada-
teln˘m „doplÀkem“ byl pfiedev‰ím kontrabas.
Pozdûji hrál také na basovou kytaru.

V roce 1965 se konalo v Pardubicích
Ústfiední kolo soutûÏe tvofiivosti mládeÏe pou-
ze pro taneãní hudbu, ale na jazz se zapo-
mnûlo. Rudolf Neuls jako ãlen Ústfiedního po-

radního sboru Lidové umûlecké tvofiivosti na-
bídl, Ïe jazz „udûlá“ pfií‰tí rok v Pfierovû. A tak
se zrodil âeskoslovensk˘ amatérsk˘ jazzov˘
festival (âAJF) Pfierov, kter˘ se konal dne
3. ãervna 1966 a jehoÏ otcem a zakladatelem
byl právû Rudolf Neuls. Z této doby také po-
chází jeho pfiezdívka „papá“. V loÀském roce
si hudební vefiejnost pfiipomnûla 35. v˘roãí

vzniku tohoto festivalu v Pfierovû. Neuls ve
sv˘ch vzpomínkách uvedl, Ïe mu tehdej‰ími
orgány bylo fieãeno: „…kdyÏ sis to vymyslel,
tak si to také ‰afáfiuj!“ A tak pfii konání prv-
ního roãníku festivalu v Klubu dopravy a spo-
jÛ (Komuna) dûlal nejen fieditele, ale i ohla-
‰ovatele a dokonce s Krabem i hrál. Rudolf
Neuls pracoval v Pfierovû jako stavební tech-
nik a nelze zapomenout také na jeho pÛsobe-
ní ve funkci redaktora v ãasopise Stavbafi OSP
Pfierov. Jeho vzpomínky na rok 1943 - nejen
na okupaci, ale také na vznik orchestru KRAB
(tehdy UãÀovská besídka) v Pfierovû pod ná-
zvem „Patnáct let dobré taneãní hudby“, jsou
publikovány v Kultufie Pfierova, bfiezen 1959.

S rÛzn˘mi problémy se v Pfierovû a Kro-
mûfiíÏi konalo deset roãníkÛ âAJFu, jedenáct

Papá Rudolf Neuls a jazz, swing a festivaly…
Jméno pfierovského rodáka Rudolfa Neulse je neodmyslitelnû spjato s pfie-

rovsk˘mi jazzov˘mi festivaly. Za dlouholetou tvÛrãí i organizátorskou ãin-
nost v oblasti taneãní a jazzové hudby a za zaloÏení tradice pfierovsk˘ch jaz-
zov˘ch festivalÛ Rudolf Neuls obdrÏel v roce 1997 Cenu mûsta Pfierova -
medaili J. A. Komenského. Toto ocenûní pfievzal od starosty mûsta právû
na koncertu âeskoslovenského jazzového festivalu v Pfierovû.

1. 4. 1977 - před 25 lety zemřel v Přerově Emil Baďura, ing.,
profesor na zemských hospodářských školách na Moravě. Od
roku 1945 působil na vyšší hospodářské škole v Přerově, od ro-
ku 1950 krátce na Vysoké škole zemědělské v Brně. Je autorem
učebnice Zemědělská výroba a Polnohospodárská výroba. Na-
rodil se 20. 7. 1907 v Přerově.

3. 4. 1942 - před 60 lety
zahynul v Mauthausenu Jo-
sef Riedl, atlet SK Přerov,
jedna z obětí fašistického te-
roru během 2. sv. války. Naro-
dil se 6. 12. 1916 v Přerově.

7. 4. 1962 - před 40 lety zem-
řel v Praze Jaroslav Durych,
MUDr., lékař, básník, roma-
nopisec a dramatik, který po
1. světové válce působil jako
zubní lékař v Přerově. Je auto-
rem románů Cikánčina smrt,
Tři dukáty, Bloudění, Jarmark
života, Rekviem a dalších. Na-

rodil se 2. 12. 1886 v Hradci Králové. Jedna z ulic Přerova je po-
jmenována jeho jménem.

17. 4. 1962 - před 40 lety zemřel v Přerově František Šolc,
český lidový kapelník a skladatel. Působil ve vojenské kapele
v Jaroslavi, v přerovské kapele Hockově, byl dirigentem or-
chestru v biografu. Vedle úřednického povolání byl kapelní-
kem Rundu (1919-1928), hudby DTJ (1932-1939) a hudby Že-

rotín (1947-1952), plodný skladatel pochodů (Pasol Janko, Na
přední stráži, Kdybych já byl), smutečních pochodů, tanců
apod. Narodil se 6. 10. 1883 v Přerově.

25. 4. 1932 - před 70 lety se narodil v Lipníku n. B. František
Venclovský, první československý občan, který dne 30. čer-
vence 1971 přeplaval kanál La Manche. Zemřel 13. 12. 1996
v Přerově. Dne 31. 12. 2001 byla u přerovské sokolovny na bře-
hu Bečvy odhalena pamětní deska připomínající jeho plavbu
přes kanál.

27. 4. 1942 - před 60 lety
byl popraven v koncentrač-
ním táboře Mauthausen
Václav Skalák, MUDr., lé-
kař, autor vědeckých pojed-
nání o TBC. Žil v Přerově,
kde se za 2. světové války
zúčastnil protifašistického
odboje. Narodil se 9. 8. 1894
v Sofii. Jedna z ulic Přerova
nese jeho jméno.

28. 4. 1897 - před 105 lety
se narodil v Přerově Miloš
Vignati, JUDr., advokát, hu-
dební pedagog a skladatel,
autor mnoha pozoruhod-

ných komorních a vokálních skladeb (celkem 66 opusů). V le-
tech 1919-1922 byl dirigentem pěveckého sboru Tyrš, v letech
1928-1932 dirigentem Přerubu. Zemřel 9. 11. 1966 v Přerově.
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formační on-line systém napojený i na internetovou síť
• největší síť smluvních lékařů a zdravotnických zařízení, což klientům za-

ručuje, že budou kdykoliv a kdekoliv ošetřeni - tj. nejenom v místě svého
bydliště, ale i při cestách po republice

• uzavřeny smlouvy: 
- celkem s více než 37 tisíci zdravotnických zařízení v republice 
- se sítí organizací poskytujících lázeňskou a ozdravenskou péči. Klienti

VZP ČR se léčí ve 45 lázeňských zařízení a 14 dětských ozdravovnách.

Kvalitní informace poskytne klientům a všem zájemcům Okres-
ní pojišťovna v Přerově Smetanova 9 (telefon: 0641/293 111, fax:
0641/210 710), v Hranicích, Purgešova 6 (telefon: 0642/206 885)
v Lipníku, Bratrská 356 (telefon 0641/773 301), v Kojetíně,
6. května 1373 (telefon: 0641/763 592) a ve vyhrazené době na
kontaktních místech v Tovačově, ve Všechovicích a na Potštátě.

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 30 Kã/1 cm2 33 Kã/1 cm2

Náklad Pfierovsk˘ch listÛ je 20.500 v˘tiskÛ, distribuce do v‰ech pfierovsk˘ch domácností zdar-
ma. Uvedené ceny jsou bez 22 % DPH. Zájemci 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. Adre-
sa: Dluhonská 96 (proti nákladní vrátnici PRECHEZA a. s.)
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Informaãní a diskusní podveãer
na téma Doprava ve mûstû Pfierovû

V poslední únorov˘ den se ve velkém sále Mûstského domu v Pfierovû
uskuteãnilo setkání obãanÛ, pozvan˘ch hostÛ a zástupcÛ mûsta. Pfied té-
mûfi zaplnûn˘m sálem byly pomocí velkoplo‰né projekce pfiedstaveny pfii-
pravované státní investice i investice mûsta.

pro cyklisty, zfiízení cyklostezek v ulicích Hav-
líãkova, Tovární, NádraÏní, doporuãení vyu-
Ïívat Tyr‰Ûv most po rekonstrukci jako sil-
niãní. Dále diskuse smûfiovala k zam˘‰lené
v˘stavbû parkovi‰tû v Pfiedmostí v ulici Pro-
stûjovská, novû navrhovanému systému par-
kování a také k fie‰ení dopravní situace na ná-
bfi. Protifa‰istick˘ch bojovníkÛ.

Vedení mûsta i pracovníci odboru rozvoje
doufají, Ïe celá akce napomohla orientaci v pro-
blematice dopravy a pfiesvûdãila alespoÀ nûkte-
ré z Vás, Ïe koncepce fie‰ení dopravy ve mûstû
nechybí, ale Ïe její realizace je u rozhodujících
staveb sloÏitá pfiedev‰ím svou velkou finanãní
nároãností a závislostí na moÏnostech státu
i samotného Olomouckého kraje.

Ing. Milena Slováãková - odbor rozvoje,

investic, územního plánování a architektury

¤editelstvím silnic a dálnic âeské republi-
ky jsou v souãasné dobû projektovány dálni-
ce D1/0136 ¤íkovice - Pfierov a D1/0137 Pfie-
rov - Lipník se zahájením v˘stavby prvního
úseku v roce 2005 a dal‰í ãásti v roce 2008.
Náklady jsou zde odhadovány na 5 miliard ko-
run. Dal‰í plánovanou stavbou je mimo-
úrovÀové kfiíÏení s tratí âD v Pfiedmostí,
u které se pfiedpokládá realizace v roce 2005.
Souãástí této stavby bude také nové fie‰ení
kfiiÏovatky ul. Polní - Lipnická - Velká DláÏ-
ka a celková rekonstrukce podjezdu. Nákla-
dy jsou vyãísleny na 200 miliónÛ korun. In-
vesticí, která rovnûÏ ovlivní v relativnû krátké
dobû dopravu v Pfierovû, je stavba a rekon-
strukce mostu Legií. Pfiípravu stavby rovnûÏ
zaji‰Èuje ¤editelství silnic a dálnic a zahájení
v˘stavby je plánováno na konec roku 2003.

K dal‰ím pfiedstaven˘m akcím, které bu-
dou financovány prostfiednictvím státu nebo
kraje, ale zatím nejsou ãasovû blíÏe urãeny,
patfií mimoúrovÀové kfiíÏení s tratí âesk˘ch
drah v ulici Kojetínská, stavba „prÛpichu“,
tj. propojení ulice Denisovy a Velké Novosa-
dy, rekonstrukce podjezdu v Lovû‰icích a ob-
chvat Kozlovic.

Mezi pfiipravované investice mûsta, které
zde byly prezentovány, patfií pfiedev‰ím roz-
‰ífiení sítû cyklostezek, napfiíklad nov˘ chod-
ník a stezka do Kozlovic, do Henãlova,
dokonãení stezky v ulici Komenského - Koje-
tínská a také trasa vedená do Prechezy z uli-
ce Tovaãovské, pfies vleãkov˘ most aÏ k hlav-
nímu vjezdu do areálu. Pfiedstavují investici
asi 19 milionÛ korun. Jsou rovnûÏ zahájeny
pfiípravné práce na stavbû cyklotrasy Beãva,
která by se na území mûsta stala souãástí uce-
lené regionální a nadregionální sítû cyklotra-
sy Morava. K velk˘m zámûrÛm, které jsou
v souãasnosti v rÛzném stupni rozpracování,
patfií pfiedev‰ím pfiíprava rekonstrukce Tyr-
‰ova mostu, fie‰ení dopravní situace v obou
pfiedpolích mostu Míru, zvaÏovaná úprava
kfiiÏovatky ·ífiava a také první práce na pfií-
padné v˘stavbû nového silniãního mostu pfies
fieku Beãvu. Pfiedstaven byl také návrh nové-
ho systému parkování, kter˘ by mûl b˘t za-
veden nejdfiíve v centru mûsta. Podle údajÛ,
které jsou k dispozici, bylo od roku 1997 zfií-
zeno na území mûsta asi 650 parkovacích
míst nákladem 14 milionÛ korun. V leto‰ním
roce se pfiipravuje v˘stavba nov˘ch stání
v Pfiedmostí na ulici Prostûjovská a Hranická,
která mají umoÏnit parkování asi 200 vozid-
lÛm.

Pfiipomínky obãanÛ smûfiovaly pfiedev‰ím
k cyklistické dopravû v Pfierovû, a to zejména
v souvislosti s rekonstruovan˘m parkem Mi-
chalov. Jedním z námûtÛ úãastníkÛ diskuze
je napfiíklad zobousmûrnûní ulice Palackého

Mûsto má i hasiãe neprofesionály
Janem Sekerou, velitelem Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ mûsta Pfierova

¤ada lidí spojuje ãinnost hasiãÛ pouze s likvidací poÏárÛ. Ty v‰ak pfiedstavu-
jí bûÏnû zhruba jen 30 % zásahÛ. Dnes hasiãi nechybûjí u dopravních nehod,
olejov˘ch a prÛmyslov˘ch havárií, povodních, zachraÀují tonoucí, otevírají by-
ty, zasahují pfii odstraÀování pfiekáÏek po vichfiicích atd. Jejich nezastupitelná
ãinnost se popularizovala v celém svûtû zejména po teroristick˘ch událostech.

V na‰em mûstû vedle dvou profesionálních ha-
siãsk˘ch záchrann˘ch sborÛ se spoleãnû podí-
lejí na tûchto zásazích i ãlenové Sboru dobro-
voln˘ch hasiãÛ mûsta Pfierova. Jeho velitele Ja-
na Sekeru jsme nejprve poprosili, aby nás úvo-
dem na‰eho povídání alespoÀ struãnû seznámil
s historií poÏární ochrany mûsta.

Po velk˘ch poÏárech na území mûsta uÏ v 19.
století se v roce l875 aktivní obãané ve spolu-
práci s mûstsk˘mi radními sdruÏili do svépo-
mocné jednotky - hasiãského sboru. Jeho prv-
ním velitelem se stal pan Franti‰ek ·tûpka, sta-
rostou sboru i pozdûj‰í starosta mûsta pan Jind-
fiich Macenauer. Prakticky aÏ do roku l953 le-
Ïela tíha likvidace poÏárÛ na dobrovoln˘ch ha-
siãích. V tomto roce byla zfiízena profesionální

Vlastní bojová jednotka je sestavena z vycviãe-
n˘ch a ‰kolen˘ch muÏÛ a má okolo 35 ãlenÛ
Jedná se o zamûstnance rÛzn˘ch profesí a rÛz-
ného stupnû dosaÏitelnosti, schopné po boku
profesionálÛ provádût základní hasiãské práce
pfii poÏárech i haváriích.
Mohl byste jmenovat nûkteré z nejzávaÏnûj-
‰ích v˘jezdÛ va‰eho sboru?

V posledních letech se ná‰ sbor v nejvût‰ím
poãtu podílel na ãerpacích a záchrann˘ch pra-
cích pfii povodni v roce 1997. V roce 2001 na-
‰e jednotka nechybûla ani pfii poÏáru skladu
PRECHEZY. RovnûÏ jsme zasáhli pfii poÏáru
stánku s obãerstvením na V˘stavi‰ti. Poslední
a zároveÀ nejvût‰í akcí, které jsme se spoleãnû
s profesionálními hasiãsk˘mi sbory zúãastnili

nou stfiíkaãkou DVS l2 - Avia. Dále vyuÏíváme
pfii zásazích dvû poÏární stfiíkaãky PS l2 a dvû
plovoucí ãerpadla Frigera. Tato zafiízení slou-
Ïí i pfii povodních, kdy pfii záchrann˘ch pracích
máme k dispozici dva nafukovací raftové ãlu-
ny. Mûsto nás v posledních dvou letech vyba-
vilo ‰piãkov˘mi ochrann˘mi odûvy, obuví
i pfiilbami na úrovni profesionální jednotky.
V roce 2001 jsme získali nejmodernûj‰í vysí-
laãky pro vozidlo i muÏstvo. Jako památku na
dfiívûj‰í hasiãsk˘ pravûk jsme renovovali funkã-
ní historickou koÀskou stfiíkaãku. A co nám
nejvíce chybí v na‰í technické vybavenosti?
Jedná se v souãasné dobû pfiedev‰ím o d˘chací
techniku alespoÀ pro ãtyfii ãleny bojové jedno-
tky a základní lezeckou v˘stroj. Ná‰ vozov˘
park je i pfies nákladné opravy cisterny v mi-
nulém roce hroznû zastaral˘. Jmenovaná cis-
terna byla vyrobena zhruba v roce 1978. ¤adu
let se jiÏ vÛbec nevyrábûjí náhradní díly a její
chod je udrÏován dá se fiíct jen silou vÛle. No-
vá technika se pohybuje v cenû nad 1,5 milio-
nu korun. Máme snahu ve spolupráci s mûst-
sk˘m úfiadem zajistit alespoÀ pouÏitou od nû-
které profesionální jednotky.
I ve va‰em oboru se neustále vyvíjí nová tech-
nika a modernizují se metody práce. Právû
proto, Ïe se nevûnujete této práci profesio-
nálnû, nemáte problémy s tím, abyste nebyli
pozadu s v˘vojem po odborné stránce?

V˘cvik i zdokonalování znalostí provádíme
jednou t˘dnû po cel˘ rok. Od Hasiãského zá-
chranného sboru dostáváme cílové plány v˘-
cviku a velitelé i strojníci jsou pravidelnû pro-
‰kolováni v celodenních kurzech jeho ãleny.
Vybraná skupina na‰eho sboru cviãí s d˘chací
a spojovací technikou. Absolvovali jsme po-
chopitelnû i ‰kolení o první zdravotnické po-
moci, které nám zajistili pracovníci Rychlé zá-
chranné sluÏby. Zásahová jednotka pak mimo
základního v˘cviku provádí ve spolupráci
s HZS námûtová cviãení na vybran˘ch objek-
tech mûsta.
Va‰e ãinnost je spojena s nebezpeãím, nese
s sebou atmosféru dobrodruÏství. Urãitû pfii-
tahuje zájem mlad˘ch lidí. Jak je zastoupena
mládeÏ ve va‰em sboru a ãím se ji snaÏíte
udrÏet?

Spolková ãinnost na‰eho sboru v rámci Mo-
ravské hasiãské jednoty sdruÏuje zájemce o po-
Ïární problematiku. Poãet kolísá mezi 75 aÏ 80
ãleny, mezi nimi je i fiada Ïen. Pochopitelnû je
v na‰em zájmu vychovávat si své nástupce
z fiad mlad˘ch. Pfiitáhnout mladé lidi k této
práci není vzhledem k její atraktivnosti velk˘
problém. Na‰e Ïákovská druÏstva ãítají okolo
25 hochÛ i dívek. Podobnû jako jiné sbory i my
provádíme poÏární sport. MuÏi i Ïeny absolvu-
jí soutûÏe se stfiídav˘mi úspûchy, Ïáci se mo-
hou chlubit zpravidla ‰piãkov˘mi v˘sledky.
Z tûchto mlad˘ch je odchována celá fiada ne-
jen na‰ich ãlenÛ, ale i profesionálÛ. Jsem rád,
Ïe kaÏd˘m rokem se mezi nás hlásí fiada mla-
d˘ch zájemcÛ, z nichÏ pak zdravé jádro zÛ-
stává.

Dûkujeme za rozhovor a louãíme se s pfiá-
ním, aby tûch v˘jezdÛ k nebezpeãn˘m akcím
bylo co nejménû.

Eva ·afránková

Domovinka nabízí roz‰ífiené
sluÏby pro staré obãany

„Jde o jednu z forem poskytování peãova-

telské sluÏby, která zaji‰Èuje dohled a péãi

druhou osobou po urãitou ãást dne o klienty,

ktefií vzhledem k vûku a zdravotnímu stavu

tuto sluÏbu potfiebují. V Domovince je zaji‰-

tûno stravování, pitn˘ reÏim, hygienická pé-

ãe, moÏnost odpoãinku, vytváfií se podmínky

pro zájmovou, kulturní a spoleãenskou ãin-

nost, poskytují se dal‰í peãovatelské sluÏby,

pro které se klient nebo rodinní pfiíslu‰níci

rozhodnou. Velk˘ v˘znam pfiikládáme i pra-

covní terapii. V‰emi aktivitami poskytovan˘-

mi v Domovince, pomÛÏeme klientÛm pfie-

konávat osamocení, vytváfiet pocit bezpeãí

a umoÏÀovat proÏití podzimu Ïivota mezi

sv˘mi vrstevníky,“ upfiesnila Marta Vani‰ová.
„Domovinka, která sídlí v Domovû - pen-

zionu pro dÛchodce u Îebraãky má provozní

Sociální sluÏby mûsta Pfierova roz‰ífiily od 1. bfiezna pro
obãany mûsta Pfierova spektrum sociálních sluÏeb otev-
fiením Domovinky. V tomto zafiízení je soustfieìována pé-
ãe star˘m obãanÛm, kter˘m jinak potfiebnou pomoc v od-
poledních a noãních hodinách a ve dnech pracovního
klidu poskytují rodinní pfiíslu‰níci. O bliÏ‰í informace
jsme poprosili fieditelku Sociálních sluÏeb mûsta Pfiero-
va PhDr. Martu Vani‰ovou.

dobu zatím od 7 do 15 hodin, vãetnû dovozu

a rozvozu klientÛ. Ta v‰ak mÛÏe b˘t pfiizpÛ-

sobená potfiebám a poÏadavkÛm klientÛ.

K nim se bude pfiihlíÏet i pfii poskytování úko-

nÛ peãovatelské sluÏby za úhradu, mezi kte-

r˘mi nebudou chybût napfiíklad jednoduché

o‰etfiovatelské úkony, nákupy, nutné po-

chÛzky, doprovod k lékafii, doprovod pfii krát-

kodobém pobytu mimo domov, pfiíprava sva-

ãiny a samozfiejmû i dovoz obûda. Koupel ve

Stfiedisku osobní hygieny, vãetnû umytí vla-

sÛ jsou klientÛm poskytnuty zdarma,“ se-
známila nás se základní nabídkou sluÏeb fie-
ditelka Sociálních sluÏeb a dodala, Ïe podle
celkového poãtu proveden˘ch úkonÛ bude
stanovena mûsíãní úhrada za poskytnutou pe-
ãovatelskou sluÏbu a úhrada za stravování.

·af

V únorovém ãísle Pfierovsk˘ch listÛ
byla uvefiejnûna anketa, ve které jsme
zji‰Èovali vá‰ názor na pfiedloÏen˘ návrh
dopravnû-urbanistického fie‰ení nábfi.
Protifa‰istick˘ch bojovníkÛ. PfiestoÏe
náklad „ListÛ“ je 20.500 kusÛ, vyjádfiilo
se k problému k na‰í lítosti pouze 98 ob-
ãanÛ, z nichÏ 56 návrh zamítá v celém
rozsahu, 32 jej vítá a velmi se jim líbí
a 10 jej pfiijímá s v˘hradami. Mezi nimi
nejãastûji zaznûl poÏadavek na zru‰ení
podzemních stání ve dvorním traktu uli-
ce Blahoslavovy, zv˘‰ení plochy zelenû,
fie‰ení problému samostatnû stojícího do-
mu na nábfieÏí, vylouãení nákladní do-
pravy z nábfi. Protifa‰istick˘ch bojovní-
kÛ, fie‰ení celé situace i s návrhem
nábfieÏní komunikace. Celá urbanistic-
ko-dopravní studie bude dopracována
a opût s vefiejností projednána.

V˘sledky ankety

rozhovor s...

placená jednotka, která ve sv˘ch poãátcích mû-
la velmi nízk˘ poãet pfiíslu‰níkÛ. Pfies tento han-
dicap byla schopná okamÏitého v˘jezdu zejmé-
na s cisternov˘mi stfiíkaãkami. Sehranost a v˘-
konnost jejích ãlenÛ byla na takové úrovni, Ïe
dokázali vyjet k zásahu podobnû jako dnes do
jedné minuty od pfiíjmu hlá‰ení. Dobrovolní ha-
siãi pak byli svoláváni mûstsk˘mi sirénami jako
hlavní úderná síla. S rozrÛstáním mûsta se po-
chopitelnû zvy‰oval i v˘znam profesionální jed-
notky, která po zfiízení dne‰ní poÏární stanice
prakticky fiídí a provádí likvidaci pfieváÏné ãásti
poÏárÛ, dopravních a dal‰ích rÛzn˘ch havárií.
MÛÏete upfiesnit, jak je vlastnû zaji‰Èována re-
presivní poÏární ochrana ve mûstû?

V dne‰ní dobû je fiízení represivní poÏární
ochrany zabezpeãováno profesionálnû Hasiã-
sk˘m záchrann˘m sborem ze stanice Pfierov,
kterému vypomáhá Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor
âesk˘ch drah. Ná‰ Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ
mûsta je pak zván jako posila k vût‰ím poÏá-
rÛm nebo jin˘m katastrofick˘m událostem.

a bohuÏel nemohli zabránit vysok˘m ‰kodám,
byl poÏár v Obchodním domû Prior.
Jaké dal‰í aktivity jsou náplní va‰í práce? 

Poskytujeme pomoc obãanÛm i organizacím
poÏárními asistencemi, z nichÏ v roce 2001
bych jmenoval napfiíklad na‰i úãast pfii závo-
dech v Pfierovské rokli, zemûdûlsk˘ch v˘sta-
vách, tenisov˘ch turnajích a zejména pak pfii
akcích mûstského úfiadu. Na‰i ãlenové nechy-
bûli pfii stûhování do nov˘ch prostor MûÚ, pfie-
stûhování Z· Palackého, pfii plnûní ka‰en vo-
dou. Vypomáhají základním ‰kolám pfii údrÏ-
bû zelenû, zabezpeãují bezproblémov˘ prÛbûh
mikulá‰sk˘ch oslav a vánoãních programÛ.
¤ada akcí je natolik nebezpeãn˘ch, Ïe risku-
jete pfii nich Ïivoty. Pro tuto práci potfiebuje-
te mimo jiné i spolehlivé vybavení. Jakou
technikou pro zásahovou ãinnost v souãasné
dobû disponujete a co momentálnû pfii své prá-
ci nejvíce postrádáte?

V garáÏích stojí cisternová automobilová
stfiíkaãka CAS 25 a dopravní vozidlo s pfienos-

Zástupci profesionálních (Miroslav Vybíral, vlevo) a dobrovoln˘ch (Jan Sekera) hasiãÛ na snímku R. Koãího

Den otevfien˘ch dvefií
ve v‰ech zafiízeních Sociálních sluÏeb mûsta Pfierova

se koná dne 15. dubna 2002 od 8 do 16 hodin

POZVÁNKA
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Na poãátku 90. let se míra nezamûstnanos-
ti zaãala statisticky sledovat a v souãasné do-
bû se v Pfierovû jiÏ pohybuje kolem 13 %,
v Olomouckém kraji pak dosahuje 12,5 %
a v celé âR je zaznamenána míra nezamûst-
nanosti kolem 9,5 %.

Z celkového poãtu Ïijících obyvatel v na‰em
mûstû (48,6 tis.) pracuje tedy 21,3 tis. obyva-
tel z nichÏ témûfi 12 tis. je muÏÛ a zbytek pfii-
padá na pracující Ïeny. Zastoupení pracují-

cích Ïen i muÏÛ pokleslo v posledním deseti-
letí stejnou mûrou (- 2,8 procentních bodÛ).

Stále více obyvatel jak z okresu, tak i z Pfie-
rova, vyjíÏdí za prací mimo své bydli‰tû. Od
sãítaní lidu v roce 1991 do sãítání lidu v roce
2001 se poãet vyjíÏdûjících za prací z Pfierova
zv˘‰il témûfi o 5 % a od sãítání lidu v roce
1980 více jak 32 %.

Ing. Miloslav Pospí‰il,

âesk˘ statistick˘ ústav

podle posledního sãítání lidu v roce 2001
bylo ve mûstû Pfierovû 43,8 % pracujícího

obyvatelstva, tedy zhruba o 23 % ménû neÏ v 90. letech?
V okrese Pfierov dosahuje podíl pracujících na celkovém poãtu obyvatel

42,5 %, o nûco vy‰‰í je v Olomouckém kraji (43,1 %) a v celé âR dosahuje
podíl pracujících 45,0 %. Pfii porovnání pfiedchozích desetiletí podíl pracují-
cích ve v‰ech regionech âR poklesl, naopak míra nezamûstnanosti vzrostla.

Jak je to s poplatky za „ãipované“ psy?
Podle vyhlá‰ky mûsta jsou od poplatkÛ

osvobozeni mimo jiné i majitelé, jejichÏ psi
byli oznaãeni patfiiãn˘m identifikaãním mik-
roãipem. Osvobození od tûchto poplatkÛ trvá
po dobu tfií let od dne jejich oznaãení. Za psy,
ktefií byli „oãipováni“ pfied úãinností této vy-
hlá‰ky, tj. pfied dnem 1. 1. 2002, se také ne-
platí poplatek, a to po dobu tfií let od nabytí
úãinnosti vyhlá‰ky. Navíc se toto osvobození
vztahuje i na psy, ktefií byli oznaãeni jin˘m
zpÛsobem, neÏ ukládá vyhlá‰ka.

Jak˘ je rozdíl mezi „zásobováním“
a „dopravní obsluhou“?

V mnoha pfiípadech si obãané zamûÀují ob-
sah pojmÛ „zásobování“ a „dopravní obsluha“.
Oznaãení „zásobování“ se vztahuje na vozid-
la, která zaji‰Èují zásobování a sluÏby v oblas-
ti za znaãkou a nikoli vlastní zásobování z ob-
jektÛ za znaãkou. Navíc jsou do zásobováni
zahrnuta i vozidla pfiepravující osobu tûlesnû
postiÏenou, pokud jsou patfiiãnû oznaãena. Do
dÛsledku bráno to znamená, Ïe pokud do pro-
dejny dovezete zboÏí, tak jste „zásobování“,
ale pokud zboÏí odváÏíte, tak uÏ v dikci záko-
na „zásobováním“ nejste. To byste mûli mít
na pamûti pfii pfiípadném jednání se stráÏní-
ky. Opût zde ale platí pravidlo, Ïe záleÏí na
okolnostech a na stráÏníkovi, jak celou zále-
Ïitost bude fie‰it.

Pojem „dopravní obsluha“ se naopak vzta-
huje na vozidla provádûjící zásobování, opra-
várenské, údrÏbáfiské a podobné sluÏby, vozy
pfieváÏející invalidy, taxisluÏbu a na vozidla, je-
jichÏ fiidiãi nebo provozovatelé mají v místech
za znaãkou bydli‰tû, sídlo firmy, nebo garáÏ.

Koupil jsem si parkovací kartu pro
celé mûsto a zavfieli mi parkovi‰tû
na námûstí. Kdo mi vrátí peníze?

Odpovûì je nasnadû. Karty, které vydávají
SluÏby Mûsta Pfierova, platí na parkovi‰tû, jeÏ
jsou funkãní. Z toho vypl˘vá, Ïe pokud je nûja-
ké parkovi‰tû uzavfieno z dÛvodÛ oprav, reno-
vace nebo z jin˘ch nezbytn˘ch dÛvodÛ, tak se
na nûj tato karta nevztahuje. Naopak, aby ne-
byli majitelé parkovacích karet jenom omezo-
váni, tak se jejich karty vztahují i na parkovi‰-
tû, která teprve vznikají. Ale to platí jenom pro
karty platící na celém území mûsta. S lokální
kartou se bohuÏel nemÛÏete postavit na jiné
místo, neÏ máte urãeno, tedy pokud nechcete
na kole svého auta nalézt nepfiíjemné obutí.

Co se stane, kdyÏ si sám odstraním
botiãku z auta?

V prvé fiadû vás chci od tûchto pokusÛ co
nejvíce odradit, a to pfiedev‰ím ve va‰em záj-
mu. Pokud by se vám pfiece jenom podafiilo
tuto botiãku odstranit, aniÏ byste si po‰krá-
bali lak své nové limuzíny, tak jste nedosáhli
takového vítûzství, jak jste si pÛvodnû pfied-
stavovali. Vozidlo i s botiãkou je vyfoceno, a to
i s SPZ, takÏe se kromû obvyklé pokuty za spá-
chan˘ dopravní pfiestupek vystavujete nebez-
peãí trestního stíhání za pokus krádeÏe, ne-
boÈ botiãka je v majetku Mûstské policie a je-
jí cena není zanedbatelná. Proto radûji vy-
ãkejte na místû a svûfite se do odborné péãe
stráÏníkÛ, ktefií Vám botiãku rádi odstraní.

Kom

Mûstsk˘ stráÏník
radí a informuje

Zahájení stavby mostu Legií
je plánováno na rok 2003

Jednou z aktivit mûsta pfii
fie‰ení sloÏité dopravní si-
tuace je neustálé sledování
postupu prací na pfiípravû
rekonstrukce a v˘stavbû
mostu Legií. Zeptali jsme
se Ing. Mileny Slováãkové

z odboru rozvoje, v jaké fázi jsou pfiípravy na
zahájení v˘stavby mostu Legií.

„ProtoÏe dílo bude realizováno na silnici

III. tfiídy, patfií po pfiesunu kompetencí na

Krajsk˘ úfiad Olomouc. Po dohodû bude i dá-

le zaji‰Èovat pfiípravu ¤editelství silnic a dál-

nic âeské republiky. Na stavbu je jiÏ po fiadû

jednání vydáno územní rozhodnutí a dále bu-

de zpracována projektová dokumentace k vy-

dání stavebního povolení a pro vlastní reali-

zaci. Celkovou rekonstrukcí a v˘stavbou

nového mostního objektu v jeho sousedství

dojde také ke zmûnû dopravního fie‰ení ko-

munikace na TrÏní ulici z obousmûrné dvou-

pruhové na ãtyfipruhovou. Smûr do centra

bude veden na souãasn˘ most a smûr na Lip-

ník nad Beãvou a Olomouc na nov˘ most. Za-

hájení v˘stavby vlastního mostu je zatím plá-

nováno na rok 2003 a náklady odhadovány

na 100 milionÛ korun. Po dobu v˘stavby se

nepfiedpokládá uzavfiení mostu pro ve‰ker˘

provoz. Poãítá se pouze s omezením dopravy

mimo dopravní ‰piãku, pfiedev‰ím v noãních

hodinách a o sobotách a nedûlích, kdy je pro-

voz men‰í. Nejprve bude postaven nov˘ most,

kter˘ je situován proti toku fieky Beãvy a po

jeho dokonãení bude následovat rekonstruk-

ce starého mostu. Dal‰í etapou bude oprava

ulice TrÏní, v˘stavba nadjezdu v Pfiedmostí

a rekonstrukce podjezdu, vãetnû pfiilehlé kfii-

Ïovatky Velká DláÏka - Polní - Lipnická uli-

ce. Pokud se podafií postupnû realizovat tyto

investice, mûly by komunikace v této ãásti

mûsta získat pfiibliÏnû do roku 2008 jinou

tváfi,“ sdûlila nám dal‰í podrobnosti k pláno-
vané v˘stavbû Milena Slováãková.

·af

Ing. Milenu Slováãkovou, vedoucí oddûlení rozvojeotázka pro...

Akce pro dûti ze sociálnû slab˘ch rodin
Od ãervna loÀského roku zaãali pracovní-

ci oddûlení sociálnû-právní ochrany realizo-
vat dlouhodob˘ zámûr, jehoÏ cílem je zaji‰-
tûní a pfiíprava kulturní, sportovní, zájmové
a vzdûlávací ãinnosti pro dûti ze sociálnû sla-
b˘ch rodin. Souãástí programu je také po-
moc vytipovan˘m dûtem v pfiípravû
na vyuãování v Komunitním klubu.
V loÀském roce se uskuteãnilo cel-
kem osm akcí. Na leto‰ní rok plánu-
jí sociální pracovníci 11 akcí, vãetnû
tfií v˘chovnû rekreaãních pobytÛ.

„První z pobytÛ se uskuteãnil jiÏ

bûhem jarních prázdnin. Navazuje na

tábor, kter˘ probûhl v záfií loÀského

roku. K dal‰ím plánovan˘m akcím

patfií náv‰tûva kopfiivnického Muzea

automobilÛ, absolvování mamutí

stezky v Pfiedmostí s v˘kladem, ná-

v‰tûva Vala‰ského muzea v RoÏnovû

p. Radho‰tûm, putování na Host˘n,

exkurze do ãokoládoven nebo tradiã-

ní mikulá‰sko-vánoãní besídka, vãet-

nû dal‰ích dvou táborÛ,“ vypoãítala
akce pfiipravované na tento rok Jana
Miãkalová z odboru sociálních vûcí
a zdravotnictví.

„Aktivity jsou zamûfieny na mezilidské vzta-

hy a komunikaci, efektivní vyuÏívání volného

ãasu a poznávání pfiírody a kulturních pa-

mátek,“ pfiiblíÏila nám jejich náplÀ pracovni-
ce odboru sociálních sluÏeb a zdravotnictví.

·af

Interaktivní projekt primární prevence
HIV/AIDS pfiipravili pro Ïáky devát˘ch roã-
níku na‰eho okresu pracovníci Okresní hy-
gienické stanice v Pfierovû ve spolupráci
s Okresním úfiadem v Pfierovû a Kappou
Pfierov a Hranice. Tento projekt byl odstar-
tován uÏ v lednu v celé âeské republice
a poslední akce se uskuteãnila v Pfierovû
v druhé polovinû bfiezna. Projekt se setkal
s velk˘m ohlasem u ÏákÛ, pedagogÛ i od-
borníkÛ, ktefií se zab˘vají primární preven-
cí. Právû z tohoto dÛvodu se bude pravi-
delnû opakovat i v pfií‰tích letech.

Dûti hravou formou ve skupinkách fie‰ily
problematiku HIV/AIDS na pûti stanovi‰tích,
která sv˘m oznaãením sama napovídají, nad
ãím se musely zam˘‰let: Cesty pfienosu HIV;
Láska, sexualita a ochrana pfied HIV; Zábrana
nechtûného tûhotenství; Sexualita fieãí tûla;
Îivot s HIV/AIDS. Vítûzná skupina byla od-
mûnûna. O ceny ale vÛbec ne‰lo - jde o to, jak
dûti samy zdÛraznily, Ïe se dozvûdí nûco, co
jim bude v Ïivotû k uÏitku a zároveÀ se pfii-
tom hodinu a pÛl baví.

Ing. Jitka ·vecová, jedna z organizátorÛ

projektu, Okresní hygienická stanice Pfierov

Hrou proti AIDS

víte, Ïe...

Rok sãítání
Ukazatel 1980 1991 2001

absolutnû v % absolutnû v % absolutnû v %
Obyvatelstvo celkem 50593 100, 51300 100, 48646 100,
v tom: muÏi 24601 48,6 24824 48,4 23548 48,4
Ïeny 25992 51,4 26476 51,6 25098 51,6
z toho pracující:
celkem 26481 52,3 27737 54,1 21329 43,8
muÏi 13786 56,21) 14312 57,71) 11611 49,31)

Ïeny 12695 48,82) 13425 50,72) 9718 38,72)

VyjíÏdûjící za prací 3324 12,6 4187 15,1 4394 20,

V˘voj poãtu obyvatel a pracujících v Pfierovû

1) v % z poãtu muÏÛ 2) v % z poãtu Ïen
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V˘voj poãtu pracujícího
obyvatelstva v Pfierovû
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5. veletrh
pro obnovu památek

a historick˘ch sídel
Mûsto Pfierov se jiÏ popáté úãastnilo se

svou expozicí veletrhu pro obnovu památek
a historick˘ch sídel, a to spoleãnû s dal‰ími
mûsty (Olomouc, Tovaãov, Pfiíbor) - ãleny
SdruÏení historick˘ch sídel âech, Moravy
a Slezska. Veletrh s názvem RENOVA probûhl
ve dnech 28. 2. - 2. 3. na V˘stavi‰ti FLORA
Olomouc, a to soubûÏnû s v‰eobecn˘m sta-
vebním a technick˘m veletrhem STAVOTECH.
Souãástí veletrhu RENOVA byl i odborn˘ se-
mináfi „Restaurování kulturních památek“.

„Expozice Pfierova seznámila náv‰tûvníky

obou veletrhÛ s akcemi, které v posledních le-

tech zmûnily tváfi mûsta. Byly zde vystaveny

zábûry rekonstrukcí pfierovsk˘ch ulic, s dÛ-

razem na ulici Wilsonovu a ulici Pod valy

i Spálenec, kde náv‰tûvníky zaujala i novû vy-

tvofiená klidová a odpoãinková zóna vzniklá

úpravou teras pod hradbami. Zájemci byli

rovnûÏ informováni o moÏnostech dotací na

obnovu exteriéru objektÛ postaven˘ch na

území mûsta Pfierova. Dotazy smûfiovaly

i k budovû b˘valé Ïidovské synagogy, dnes

pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metodû-

je, na jejíÏ opravû, která byla dokonãena

v r. 2001, se finaãnû velkou mûrou podílelo

jak mûsto, tak i Ministerstvo kultury âR,“

struãnû charakterizovala pfiínos v˘stavy Mi-
roslava ·vástová z odboru Ïivotního prostfiedí
a poznamenala, Ïe obou veletrhÛ se v leto‰ním
roce úãastnilo daleko více vystavovatelÛ i zá-
jemcÛ, a to nejen z blízkého, ale i vzdálenûj‰í-
ho okolí. Prezentace a propagace mûsta podle
jejích slov byla velmi úspû‰ná. ·af

kdo       kamkdy

➝
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Na nejãastûj‰í dopravní
pfiestupky cyklistÛ v ulicích
na‰eho mûsta jsme se ze-
ptali Ing. Ladislava Petrov-
ského, zástupce fieditele
Mûstské policie v Pfierovû.

StráÏníci zaznamenali
v minulém roce pfii jízdû
cyklistÛ v jednosmûrné

ulici 406 pfiípadÛ. Jízdou po lávce hfie‰ilo 217,
jízdou po chodníku 173 a jízdou v pû‰í zónû 164
cyklistÛ. Z celkov˘ch 960 zji‰tûn˘ch pfiestupkÛ
stráÏníci vyfie‰ili 577 uloÏením blokové pokuty
v celkové v˘‰i 34.600 korun. Z místa spáchání
pfiestupku odjíÏdûlo 233 cyklistÛ bez finanãního
postihu, protoÏe k jejich nápravû staãila domlu-
va. Pro ilustraci uvedu pfiíklad - stráÏníci mohou
zastavit cyklistu jedoucího napfiíklad v pû‰í zó-
nû. Pokud cyklista nespolupracuje a odmítne
sdûlit svou totoÏnost, pak stráÏník vyuÏije své-
ho oprávnûní pfiedvést takovou osobu na Policii
âeské republiky. V tomto pfiípadû se mÛÏe pfie-
svûdãit, zda osoba nemá u sebe zbraÀ, kterou by
mohla ohrozit nejen svÛj Ïivot, ale pochopitel-
nû zdraví nebo Ïivot jin˘ch osob. Samozfiejmû
má pravomoc zbraÀ odebrat.

Jak˘m zpÛsobem jsou cyklisté postihováni za
své dopravní prohfie‰ky?

Pfii projednávání spáchaného pfiestupku se
stráÏníci fiídí dÛvody, které dotyãn˘ ãlovûk uve-
de. JestliÏe pfiestupek je vyfiízen domluvou, tak
cyklista s radostí nasedá na kolo, samozfiejmû aÏ
za pfiíslu‰nou dopravní znaãkou, a odjíÏdí pou-
ze s pouãením. Nestaãí-li domluva a pfiestupce
je ochoten zaplatit blokovou pokutu, pak odjíÏ-
dí chud‰í o peníze. Pokud je
ochoten zaplatit a náhodou ne-
má u sebe poÏadovan˘ finanãní
obnos, dostane blok na pokutu
na místû nezaplacenou. Potom
má dvû moÏnosti; buì pfiijde na
sluÏebnu mûstské policie a za-
platí pokutu, nebo za‰le peníze
sloÏenkou. Jsou lidé „ãekatelé“,
ktefií si myslí, Ïe se na nû zapo-
mene. Vyãkávají na upozornûní
správního orgánu a pak teprve
pokutu zaplatí. Vût‰inou nevû-
dí, Ïe Finanãní odbor Mûstské-
ho úfiadu Pfierov má lhÛtu 5 let
na vymáhání dluhu. Navíc za
zahájení vymáhání je stanoven
poplatek ve v˘‰i 2 % z vymáha-
né sumy, nejménû v‰ak 200 ko-
run. Poslední zpÛsob fie‰ení
spáchaného pfiestupku akceptu-
je nesouhlas pfiestupce s obvi-
nûním. V tomto pfiípadû stráÏ-
ník nemÛÏe pfiestupek vyfie‰it
na místû a vypí‰e oznámení
o pfiestupku, které je zasláno ke
správnímu orgánu. Pfiestupce je
pfiedvolán ke správnímu fiízení
a v˘rok správního orgánu je ko-
neãn˘. 

Vefiejnost urãitû bude zajímat,
jak vysokou blokovou pokutu

Mnoho cyklistÛ si stále neuvûdomuje, Ïe jsou rovnocenn˘mi úãastníky
silniãního provozu. V nûkter˘ch pfiípadech cyklisté dokáÏou neãekanû zv˘-
‰it hladinu adrenalinu nejenom okolním chodcÛm a fiidiãÛm, ale pochopi-
telnû i lidem odpovûdn˘m za dodrÏování pofiádku, mûstsk˘m stráÏníkÛm.

Cyklista versus ochránce pofiádku

mohou cyklisté dostat, pfiípadnû k ãemu stráÏ-
níci pfii stanovení její v˘‰e pfiihlíÏejí?

Pfii fie‰ení pfiestupku stráÏník zohledÀuje cho-
vání cyklisty a okolnosti, za jak˘ch byl pfiestu-
pek spáchán. Je velk˘ rozdíl mezi cyklistou, kte-
r˘ se prohání mezi uskakujícími chodci v pû‰í
zónû v exponovan˘ch hodinách s hust˘m pro-
vozem a cyklistou, projíÏdûjícím liduprázdn˘m
místem napfiíklad v brzké ranní hodinû. V˘‰e
blokové pokuty se pohybuje v rozmezí 50 aÏ
1000 korun. 

S jak˘mi dal‰ími dopravními pfiestupky ze stra-
ny cyklistÛ se ve své dennodenní praxi setká-
váte?

Kromû fie‰ení v˘‰e uveden˘ch pfiestupkÛ se
stráÏníci v roce 2001 setkali s cyklisty i za málo
obvykl˘ch situací, a to nejãastûji pfii dopravních
nehodách. Kurióznû se jevila sráÏka opilého mu-
Ïe jedoucího na kole bez brzd, kter˘ naboural
sluÏební vozidlo mûstské policie. BohuÏel alko-
hol se podepsal negativnû i v dal‰ích pfiípadech.
Cyklista po poÏití oblíbeného moku upadl do pfií-
kopu a uÏ nevstal, spokojenû si pochrupkával.
SmÛlu mûl jin˘ muÏ, kter˘ si po pádu zranil hla-
vu a jen díky rychlému zásahu byl o‰etfien a po-
zdûji hospitalizován v nemocnici. Nejvût‰í pát-
rací akci stráÏníci i policisté rozjeli po zji‰tûní
sraÏené cyklistky na vozovce, pfiiãemÏ údajnû
opil˘ fiidiã z místa dopravní nehody ujel a jako
jedinou památku po sobû zanechal upadlou stát-
ní poznávací znaãku. Pod tíhou dÛkazÛ se na-
konec doznal ke svému ãinu.

Na co byste chtûl v nastávajících tepl˘ch mûsí-
cích zvlá‰È upozornit cyklisty?

Lidé, ktefií nasednou na kolo a vyjedou si do
mûsta vyfiídit neodkladnou záleÏitost, obãas za-
pomenou na zákon o provozu na pozemních ko-
munikacích a z nûho plynoucí nejenom v˘hody,
ale zvlá‰tû povinnosti. Nechtûjí si pfiipustit, Ïe
v momentû, kdy ‰lápnou do pedálÛ, se stávají fii-
diãem, kter˘ fiídí nemotorové vozidlo. Bûhem
jízdy samozfiejmû nesmûjí poÏít alkoholick˘ ná-
poj nebo uÏít jinou návykovou látku. Dále ne-
smûjí „fiídit pod vlivem“, koufiit pfii jízdû a drÏet
v ruce telefonní pfiístroj nebo jiné hovorové za-
fiízení. Cyklisté jedoucí tfieba mezi dvûma kru-
hov˘mi objezdy ve mûstû Pfierovû, zfiejmû asi ne-
vûdí, Ïe pokud je zfiízen jízdní pruh pro cyklisty,
jsou povinni jich uÏít. Zvlá‰tû automobilisté si
stûÏují na rÛznû kliãkující kolafie, ktefií mají jen
pro sebe v urãit˘ch ulicích stezky. Z mnoha po-
vinností cyklistÛ chceme pfiipomenout je‰tû jed-
nu. Pfii jízdû musí mít cyklista nohy na ‰lapad-
lech. Z paragrafÛ vybíráme perliãku. Z hlediska
provozu na pozemních komunikacích se jízdním
kolem rozumí i kolobûÏka. Na závûr chceme po-
dûkovat v‰em rodiãÛm, ktefií sv˘m dûtem do 15
let zakoupili ochranné pfiilby, i kdyÏ je to jejich
zákonná povinnost.

Na otázku, jak˘ podíl mají cyklisté na ne-
hodách, nám odpovûdûla tisková mluvãí
Policie âR Danu‰e Sklenáfiová.

„Snad mi ãtenáfii promi-
nou, kdyÏ nejprve uvedu
nûkolik ãísel k nehodovos-
ti v pfierovském okresu cel-
kovû. V roce 2001 fie‰ili po-
licisté 1794 dopravních
nehod. Ve srovnání s pfied-
cházejícím rokem 2000
mÛÏeme s potû‰ením kon-

statovat, Ïe do‰lo k poklesu o 222 nehod. Pfii ne-
hodách v roce 2001 bylo usmrceno 26 osob, coÏ
znamená ve srovnání s pfiedcházejícím rokem
pokles o 5 osob. TûÏce zranûno bylo 104 osob,
zde nastal pokles o 30 osob. S lehk˘m zranûním
vyvázlo z nehody 307 osob, coÏ znamená nárÛst
o 17 osob. Celková ‰koda byla vyãíslená ãástkou
72,6 milionÛ korun. V tomto pfiípadû jde o ná-
rÛst o 21,4 milionÛ korun. Mezi hlavními pfiíãi-
nami dominuje nepfiimûfiená rychlost jízdy, cel-
kem v 283 pfiípadech. Pfiednost v jízdû nedalo
186 fiidiãÛ, pfiedepsanou vzdálenost mezi vozid-
ly nedodrÏelo pfii fie‰en˘ch nehodách 326 fiidi-
ãÛ. Nedovolené pfiedjíÏdûní se stalo pfiíãinou ne-
hod v 43 pfiípadech. Z celkového ãísla 1794 se
podíleli cyklisté na nehodách v 42 pfiípadech.
Men‰í podíl na nehodách uÏ mají pouze chodci,
jedná se o 27 dopravních nehod,“ rekapitulova-
la zajímavá ãísla v oblasti nehodovosti Danu‰e
Sklenáfiová.

„Na první pohled se jeví podíl cyklistÛ na ne-
hodách jako nízk˘ a snad pfii celkovém vyhod-
nocení zanedbateln˘. Je tfieba si v‰ak uvûdomit,
Ïe ze stfietu cyklisty s automobilem „vychází“
cyklista vÏdy hÛfie. Pfii nehodû dochází vût‰inou
k jeho váÏn˘m zranûním. Na‰tûstí v roce 2001
nebyla Ïádná z tûchto nehod pro cyklistu smr-
telnou,“ konstatovala mluvãí Policie âR.

„BohuÏel fiada cyklistÛ si je‰tû ani dnes neu-
vûdomuje, Ïe se stává v silniãním provozu fiidi-
ãem a jeho kolo vozidlem. Cyklista má stejná
práva, ale i povinnosti jako kaÏd˘ jin˘ úãastník
silniãního provozu. Cyklista sice nemusí vlast-
nit Ïádn˘ fiidiãsk˘ prÛkaz, ale pochopitelnû mu-
sí znát a dodrÏovat daná pravidla,“ zdÛraznila
Danu‰e Sklenáfiová.

Eva ·afránkováfoto Ladislav Petrovsk˘

(pov) Základní hodinové vstupné na kryt˘ bazén podraÏí od 1. dubna o jednu
korunu. Mírné zv˘‰ení ceny vstupného si vyÏádal opûtn˘ nárÛst cen energií.

Kryt˘ bazén nabízí obãanÛm
Pfierova víc sluÏeb, neÏ jen plavání

areál ke sportování men‰í tûlocviãnu a dal‰í
prostory.

SLENDER LIFE
K regeneraci pohybového ústrojí, organis-

mu a zlep‰ení kondice obãanÛ nabízí své sluÏ-
by SLENDER LIFE. Jedná se stfiedisko vyba-
vené sedmi rekondiãními stoly, které jsou po-
hánûné elektromotorem. Tento systém cviãe-
ní je vhodn˘ pro Ïeny, které nechtûjí nebo ne-
mohou nav‰tûvovat bûÏná tûlov˘chovná zafií-
zení a pfiitom mají zájem zlep‰it svou tûles-
nou kondici.

MASÁÎE, SOLÁRIUM A DAL·Í SLUÎBY
Pod stfiechou krytého bazénu najdete kro-

mû plaveckého bazénu a sauny rovnûÏ rela-
xaãní stfiedisko, kde jsou poskytovány klasic-
ké masáÏe pátefie. Tyto masáÏe pomáhají zo-
tavení svalÛ po únavû a celkové regeneraci tû-
la. Navíc máte moÏnost vyzkou‰et perliãkovou
masáÏ, která se provádí pohybem vody oboha-
cené vzduchov˘mi bublinkami. Velmi dobfie
pÛsobí na unaven˘ organismus, krevní obûh
a regeneruje pohybové ústrojí. Zkusit mÛÏete
i úãinky skotsk˘ch stfiikÛ. Jedná se o masíro-
vání tûla proudem teplé a studené vody, coÏ ta-
ké posiluje organismus a krevní obûh. V na-
bídce sluÏeb je také plavání v protiproudu, kdy
umûl˘ proud vody se vzduchem masíruje celé
tûlo. K dispozici jsou rovnûÏ sluÏby solária
a také BIO-V lampy, jejíÏ polarizované svûtlo
je úãinné na koÏní onemocnûní, pohybové
ústrojí a také pomáhá pfii hojení zranûní.

Ve dnech 15. - 17. bfiezna se konal ve
spolupráci s TK PRECOLOR Pfierov
7. roãník Tenisového halového turnaje
o pohár starosty mûsta Pfierova.

Jedná se jiÏ o tradiãní tenisov˘ halov˘ tur-
naj, pfii kterém se utkávají starostové obcí
a mûst z celé âR se zástupci podnikatelÛ re-
gionu Moravy. Organizaci sportovní ãásti za-
ji‰Èoval TK PRECOLOR Pfierov. 

Turnaje se v leto‰ním roce zúãastnilo 24
starostÛ a místostarostÛ z celé na‰í republiky

a primátor Mestského úradu Vysoké Tatry. Dá-
le se pfiihlásilo 8 podnikatelÛ a svou úãast si
nenechali ujít ani zástupci TK PRECOLOR
Pfierov P. HuÈka a L. Polívka. Pohár v turnaji
starostÛ obhájil loÀsk˘ vítûz Ing. Karel Hübl,
starosta MûÚ Teplice n. B. pfied JUDr. Petrem
Dutkem, zastupitelem mûsta Pfierova a zakla-
datelem turnaje. V turnaji podnikatelÛ zvítû-
zil Chytil pfied Hallou. Ve ãtyfihfie si odnesla
prvenství dvojice Opravil-Polydor pfied dvoji-
cí Halla-Witos. red.

O pohár starosty mûsta Pfierova

Provozovatelem krytého plaveckého bazé-
nu jsou od roku 1992 SluÏby mûsta Pfierova,
které jsou pfiíspûvkovou organizací mûsta Pfie-
rova. Podle fieditele organizace Franti‰ka Kav-
ky pracovníci organizace uskuteãnili prÛ-
zkum cen vstupného za plavání v okolních
mûstech a srovnali je s cenami v Pfierovû.
Z v˘sledku vypl˘vá, Ïe cena bazénu v Pfierovû
je pro obãany pfiijatelná a patfií k nejniÏ‰ím.

Provoz krytého bazénu v Pfierovû stojí roã-
nû 10 aÏ 12 milionÛ korun. Ze vstupného si
bazén na svÛj provoz nevydûlá. TrÏby ze
vstupného pokryjí pouze polovinu provozních
nákladÛ. Zbytek SluÏby mûsta Pfierova dotu-
jí z pfiíspûvku z mûstského rozpoãtu. Opûtn˘
nárÛst cen energií nutí provozovatele bazénu
zv˘‰it cenu vstupného. Základní hodinové
vstupné podraÏí pouze o jednu korunu, mlá-
deÏ a dÛchodci zaplatí za hodinu plavání o dvû
koruny víc.

Základní ceny vstupného na kryt˘ bazén
od 1. dubna 2002

1 hodina 1,5 hodiny

základní cena 25 Kã 40 Kã
mládeÏ, dÛchodci 20 Kã 30 Kã

SluÏby mûsta Pfierova se snaÏí poskytovat
stále kvalitnûj‰í servis pro náv‰tûvníky kryté-
ho bazénu. Svûdãí o tom fiada doprovodn˘ch
sluÏeb, které jsou obãanÛm k dispozici. Kro-
mû moÏnosti obãerstvení a holiãsk˘ch sluÏeb,
které zaji‰Èují soukromé firmy, nabízí kryt˘

Na snímku Jana âepa Petr HuÈka blahopfieje Petru Dutkovi k druhému místu ve dvouhfie.

2. 4. • SchÛzka turistÛ, Vinary - Na Skalce
ve 14 hod., odjezd A13.15 hodin

4. 4. • Sv. Kopeãek - Radíkov - Lo‰ov-
Sv. Kopeãek, 12 km, vedoucí M. Kauer, od-
jezd 7.04 hodin

6. 4. • Záhlinice - KromûfiíÏ - Chropynû,
21 km, ved. Ing. M. âasta, odjezd 7.25 hod.

6. 4. • Kopfiivnice - Hukvaldy - Sklenov -
Pfiíbor, 17 km, ved. J. ·vec, odj. 7.11 hod.

11. 4. • Tesák - Chvalãov - Bystfiice p. H.,
12 km, vedoucí Îofie Zapletalová, odjezd
9.35 hodin

14. 4. • DP Pfierovského povstání - po-
drobnosti viz v˘‰e

18. 4. • Pozdûchov - Úblo - Vizovice, 16 km,
vedoucí Marie Bráblíková, odjezd 6.34 ho-
din

20. 4. • Studenka - Jistebník - Albrechtiã-
ky - Studenka, 22 km, vedoucí Ludvík Ba-
fiinka, odjezd 7.11 hodin

20. 4 • ·umperk - Smrk - Kopfiivná - Vel-
ké Losiny, 21 km, vedoucí Pavel ·Èava, od-
jezd 6.00 hodin

25. 4. • Olomouc - Botanická zah. - Pal-
mov˘ sklep, KPâ 10 km, vedoucí Îofie Za-
pletalová, odjezd 8.42 hodin

25. 4. • Rohatec - âerné Bláto - Hodonín,
16 km, vedoucí Josef ·mehlík, odjezd 8.00
hodin

27. 4. • Zubfií - Dlouhá - Velk˘ Javorník -
Fren‰tát p. R., 25 km, vedoucí Jitka Sed-
láková, odjezd 5.42 hodin

Klub ãesk˘ch
turistÛ SK Pfierov

pofiádá

v sobotu
13. dubna

POCHOD
P¤EROVSKÉHO

POVSTÁNÍ
Prezentace a start: Sobota 13. dubna 2002 od
7.00 do 9.30 hodin na Mûstském úfiadû, námûstí
T. G. Masaryka v Pfierovû
Cíl: V místû startu do 19 hodin
Trasy: 8 km, 15 km, 25 km, 35 km, 50 km. Trasy
nejsou nároãné. Plánek a podrobn˘ popis trasy
obdrÏí kaÏd˘ na startu.
Startovné: Dûti, dÛchodci a vojáci základní sluÏby
startovné neplatí. Ostatní podle délky trasy 5 - 10 Kã
Obãerstvení: Pro v‰echny v cíli, na del‰ích tra-
sách navíc nejménû jednou v terénu.
Upomínky: Pro v‰echny v cíli diplom. Dále v cíli
bezplatná tombola pro dûti i dospûlé. Starosta Pfie-
rova vûnuje upomínku pro nejvût‰í skupinu, pro nej-
star‰ího a nejvzdálenûj‰ího úãastníka.
Upozornûní: Na silnici dodrÏujte pravidla silniãní-
ho provozu. V Národní pfiírodní rezervaci Îebraã-
ka choìte jen po znaãen˘ch cestách. Pochod se
koná za kaÏdého poãasí. Pochod není závod. Ví-
tûzem je kaÏd˘, kdo absolvuje zvolenou trasu.

KLUB âESK¯CH TURISTÒ SK P¤EROV



Tak zní název i motto v˘-
stavy fotoamatéra Miroslava
Kurfirsta, kter˘ v Pfierovû,
kam se pfiestûhoval na „od-
poãinek“, vystavuje poprvé.
Pochází z Vala‰ska, rodného
Vsetína, a valnou ãást svého
Ïivota proÏil jako voják z po-
volání v Pfiíbrami. V˘stava,
kterou se ve svém novém
bydli‰ti pfiedstavuje vefiej-
nosti, je pojata retrospektiv-
nû. Autor se prostfiednic-
tvím vystaven˘ch snímkÛ
„vyznává“ ze své lásky k fo-
tografování. Své celoÏivotní
zálibû se vûnuje od raného
mládí. Byl dlouholet˘m pfied-
sedou pfiíbramského Foto-
klubu Uran a zúãastÀoval se
‰kolení, soutûÏí, mapov˘ch okruhÛ a spoleãn˘ch v˘stav ãlenÛ. Je ãin-
n˘ ve Svazu ãesk˘ch fotografÛ. O nabyté zku‰enosti se umûl podûlit
a pfiedávat je, vedl napfiíklad krouÏky mlad˘ch fotografÛ ve Q-klubu
Amavet Pfiíbram. Jeho dokumentární foto na‰lo uplatnûní v mnoha
regionálních novinách a ãasopisech. Kromû reportáÏních fotografií se
v jeho tématicky rozsáhlé tvorbû setkáme s velmi citliv˘mi portréty,
Ïánrov˘mi snímky, krajinou, vedutami a s v˘tvarnou fotkou v uÏ‰ím
slova smyslu. Ω
Miroslav Kurfirst: Foto, které mám rád…
Muzeum Komenského Pfierov, 3. aÏ 28. dubna 2002
Zámecká galérie, Horní námûstí 1, Pfierov
VernisáÏ v˘stavy 3. dubna 2002 v 17 hodin. 
Otevfieno dennû mimo pondûlí od 9.00 do 17.00 hodin

„Barevné i tvarové kompozice obrazÛ jsou velmi citlivû v prosto-

rách galerie nainstalovány tak, aby kaÏdé zákoutí v galerii tvofiilo

harmonick˘ celek, kter˘ úãastníka nutí k zamy‰lení a proÏitku nad

tím, co malífi sv˘m dílem nabízí. Rozmûrné oleje vynikají dokonalou

technikou olejomalby, co ale dûlá obrazy nadãasov˘mi, je schopnost

autora barevnû vyjádfiit hloubku, perspektivu, neznámo. To v‰e se au-

torovi dafií na rovné plo‰e obrazu, kter˘ se ale jeví jako plastick˘, a to

díky schopnosti autora barvami vyjádfiit hloubku - „prÛhled do kra-

jiny du‰e“ tak, jak je patfiiãnû nazvaná tato neobvyklá v˘stava,“ vy-
jádfiila své pocity jedna ze stál˘ch obdivovatelÛ umûní nejen v˘tvar-
ného MUDr. Alena Horná a dodala, Ïe v˘stava je urãená lidem, ktefií
chtûjí pfiem˘‰let a najít svÛj osud v hlubinách barevn˘ch snÛ.

red.
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Pfierov nav‰tívil ministr vnitra âR
Stanislav Gross

9. bfiezna nav‰tívil na‰e mûsto ministr vnit-
ra âR Stanislav Gross. Pfiijetí na radnici se
kromû starosty J. Valoucha, místostarosty
J. Pavelky, ãlena Rady mûsta Z. Boháãe a ta-
jemníka mûstského úfiadu J. Bakalíka zúãast-
nili také poslanci P. Hönig a M. Kapoun, pfied-
nosta Okresního úfiadu M. Pfiikryl, fieditel
Policie âR J. Zlámal, fieditel Mûstské policie
Z. Till a fieditel stfiední ‰koly O. Baìura.

Setkání s ministrem bylo vûnováno proble-
matice reformy vefiejné správy. Pfiítomní dis-
kutovali o pfiipravovan˘ch zákonech, které
mûly b˘t projednány je‰tû na bfieznové schÛ-

Mûsto Ïije sv˘m vlastním rytmem, závislém
spí‰e na kalendáfii neÏ pfiírodních projevech.
Jednotlivá roãních období vnímá jen okrajo-
vû a jen do té míry, jak zasahují do jeho Ïivo-
ta. A tak léto je doba, kdy ulice jsou
rozpálené a lidé na dovolené, na pod-
zim padá listí a je tfieba vyh˘bat se ka-
luÏím, v zimû to klouÏe a musí se
skoro pofiád svítit.

Jenom jaro jako by ve mûstû ani
nebylo. VplíÏí se, udûlá svoji práci a zase
zmizí. Je to introvert, kter˘ se ve mûstû me-
zi tolika lidmi stydí a neupozorÀuje na se-
be. Obecn˘ ãlovûk mûstsk˘, ponechán své-

mu vlastnímu shonu, by urãitû nenápadn˘
pfiíchod jara propásl. Na‰tûstí mûsto nespo-
léhá jen na pfiírodu a posílá do ulic své vlast-
ní posly jara. Mohutné, tûÏké, spolehlivé

a nepfiehlédnutelné. Pfiicházejí s Ïeleznou
pravidelností, nezastra‰í je Ïádné v˘kyvy po-
ãasí. Den dva postojí na ulici, spolykají co
se dá a co kdo dá, a kdyÏ si naplní bfiich

k prasknutí, zase zmizí. Kdo? Pfiece velko-
objemové kontejnery.

To s nimi vstupuje do mûsta jaro. To oni
oznamují a potvrzují: Jaro je tady! Pfii‰la do-

ba jarních úklidÛ, je ãas zbavit se sta-
r˘ch vûcí! Je ãas obdivovat nové kvûty,
nové listy a nové vûci, je ãas sázet a sít,
aby pak bylo co sklízet, schraÀovat
a sná‰et domÛ - to aby pak bylo co
pfiedvádût, aÏ se zima a zvûdavá ná-

v‰tûva zeptá.
A taky aby bylo co vyhodit, aÏ zase za rok

pfiijde do mûsta jaro.
KaM

Stanislav Gross nav‰tívil i pfierovskou radnici (foto J. âep)

Malá pfierovská zamy‰lení

Poslové jara

Pozvánka na v˘stavu Kulturní ohlédnutí
Na vernisáÏi obrazÛ praÏského malífie Oldfiicha Tomka, kte-

rá se konala 7. bfiezna v galerii Centrum, jste mohli vidût fiadu
stál˘ch náv‰tûvníkÛ, mimo jiné i pana starostu s chotí, pfied-
nostu Okresního úfiadu Ing. M. Pfiikryla i policejního fieditele
JUDr. J. Zlámala, kter˘ se netajil sv˘m pfiátelstvím k manÏelÛm
Tomkov˘m a jenÏ má nemalou zásluhu na uspofiádání této v˘-
stavy právû v Pfierovû. A jaké byly dojmy náv‰tûvníkÛ?

Pro Grantov˘ program na rok 2002,
kter˘ podporuje zapojení obãanÛ do ve-
fiejného Ïivota, pfiedev‰ím do oblastí
sportu, volného ãasu, kultury, sociálních
sluÏeb a zdravotnictví, byla Zastupitel-
stvem mûsta Pfierova schválena ãástka
ve v˘‰i 10,001.000 Kã.

Odbor ‰kolství, mládeÏe a sportu Mûst-
ského úfiadu Pfierov zaevidoval celkem 343
zaslan˘ch projektÛ, z toho do tûchto oblastí:

sport .................................................. 152
voln˘ ãas.............................................. 68
kultura ................................................ 80
sociálních sluÏeb ................................ 33
zdravotnictví ...................................... 10

V porovnání s loÀsk˘m rokem, kdy bylo za-
evidováno 272 Ïádostí, pfiibylo celkem 71 Ïá-
dostí.

Na základû do‰l˘ch Ïádostí a s pfiihlédnu-
tím na loÀsk˘ pomûr poskytnut˘ch dotací do
jednotliv˘ch oblastí byla Grantov˘m v˘borem
na jeho zasedání dne 7. bfiezna 2002 ãástka
10,001.000 Kã pfiedbûÏnû rozdûlená násle-
dovnû:

sport ................................ 3,031.000 Kã
voln˘ ãas .............................. 850.000 Kã
kultura.............................. 1,080.000 Kã
sociální sluÏby ................ 2,390.000 Kã
zdravotnictví .................... 2,650.000 Kã

Koneãné ãástky jednotliv˘ch oblastí budou
definitivnû známy aÏ po závûreãném projed-
nání do‰l˘ch Ïádostí Grantov˘m v˘borem.

Îádosti o grant podané prostfiednictvím
Odboru ‰kolství, mládeÏe a sportu budou po-
suzovány ve spolupráci s Odborem sociálních
sluÏeb a zdravotnictví, Pracovi‰tûm pro vole-
né orgány mûsta a pfiíslu‰n˘mi komisemi Ra-
dy mûsta Pfierova. Komisemi doporuãené Ïá-
dosti projedná Grantov˘ v˘bor, kter˘ pfiedloÏí
Zastupitelstvu mûsta Pfierova návrh k jejich
projednání. O koneãném v˘bûru grantÛ roz-
hodne Zastupitelstvo mûsta Pfierova na svém
zasedání 11. dubna.

Spoleãnû se schválen˘mi finanãními pfiís-
pûvky organizacím v rámci prioritních ãin-
ností, které pfiidûlilo Zastupitelstvo mûsta
Pfierova na svém prosincovém jednání, byla
pfii posledním jednání tohoto orgánu schvá-
lena „Pravidla pouÏití a vyúãtování dotace“.
Na tomto místû je dÛleÏitá informace, Ïe jsou
to pravidla, závazná jak pro dotace pfiidûlo-
vané mûstem organizacím v rámci Granto-
vého programu, tak i pro dotace pfiidûlované
mimo tento schválen˘ program.

Cílem tohoto opatfiení, které je po projed-
nání ve v˘borech zastupitelstva a po pfiipo-
mínkách na vlastním zasedání nejvy‰‰ího
orgánu mûsta schváleno, je zamezení ne-
správn˘ch postupÛ, které se objevily v rámci
loÀského Grantového programu.

Konkrétní informace k obsahu tohoto ma-
teriálu a o zpÛsobu, jak s ním zacházet, lze
obdrÏet na Mûstském úfiadû v Pfierovû - pra-
covi‰ti pro voln˘ ãas a mládeÏ.

Miroslav Lakom˘, odbor ‰kolství

Jak˘ byl zájem
o poskytnutí grantÛ?

Dal‰í etapa oprav nádraÏí dokonãena

Na snímku Jana âepa mÛÏete vidût pfii slavnostním pfiestfiiÏení pásky poslance M. Kapouna, starostu mûsta
J. Valoucha a generálního fieditele âesk˘ch drah Dalibora Zeleného.

S více neÏ dvoumûsíãním zpoÏdûním, jehoÏ
pfiíãinou byl pfiedev‰ím pÛvodnû neplánova-
n˘ stavebnû historick˘ prÛzkum, byl 11. bfiez-
na slavnostnû otevfien vestibul budovy hlav-
ního Ïelezniãního nádraÏí v Pfierovû. Opravy
vestibulu trvaly pÛl roku a navázaly na re-
konstrukci vnûj‰í ãásti v˘pravní budovy, coÏ
si zatím vyÏádalo celkem 36 milionÛ korun,
které âeské dráhy investovaly spoleãnû s mûs-
tem do rekonstrukce. Kdy budou pokraãovat
dal‰í práce na obnovû a úpravách pfierovské-
ho nádraÏí, není moÏné zatím pfiesnû stano-

vit, protoÏe rekonstrukce je finanãnû náklad-
nou záleÏitostí. Prvním v pofiadí dal‰ích re-
konstrukãních krokÛ by mûla b˘t obnova za-
stfie‰ení prvního nástupi‰tû.

Pfiedev‰ím pravidelní cestující ocenili pfií-
jemné prostfiedí vstupních prostor s nov˘mi
pokladnami. Mnozí cestující uÏ vyuÏili sluÏeb
modernû vybaveného informaãního centra
i nákupního stfiediska. MÛÏeme jen doufat, Ïe
opravené prostory uniknou co nejdéle pozor-
nosti vandalÛ!

·af

Foto, které mám rád…

V expozici jsou ptáci uspofiádaní podle zoo-
logického systému. Více jedincÛ téhoÏ druhu
je vystaveno tehdy, pokud jsou rÛznû zbarve-
ni ve svatebním a zimním ‰atû nebo jsou roz-
díly ve velikosti a zbarvení mezi pohlavími
a dospívajícími ptáky. Expozice je sestavena
tak, aby se kaÏd˘ zájemce nauãil rozeznávat
jednotlivé ptaãí druhy podle barvení, velikos-

ti, tvaru a vajec. Expozice „Ptáci âeské re-
publiky“ je otevfiena dennû mimo pondûlí od
8 do 16 hodin jak pro badatele, tak i pro
‰kolní a zájmové skupiny. Od bfiezna je
otevfiena i o víkendu od 9 do 17 hodin.
Vstupné je 3 Kã pro dûti od ‰esti rokÛ
a 6 Kã pro dospûlé, pedagogick˘ doprovod
neplatí vstupné a odborn˘ v˘klad je zdarma.

Prohlídka trvá 45 minut a je pfiizpÛsobena
délce vyuãovací hodiny. Prohlídku je moÏ-
né objednat pfiedem na telefonním ãísle
0641/219 910.

Pro rodiny s dûtmi a dal‰í zájemce je pro-
hlídka expozice v Moravské ornitologické sta-
nici pfiíjemn˘m zastavením na jarní vycház-
ce podél Beãvy nebo do Michalova a Îebraãky.
Pro ‰koly je expozice Ïivou uãebnicí pfiírody,
neboÈ prezentuje v‰echny na‰e opefiené oby-
vatele v ekologick˘ch souvislostech. Proto
a pro svou názornost je velmi vhodná jako do-
plnûk nebo motivace vyuãování pfiírodopisu,
biologie a ekologie na ‰kolách v‰ech stupÀÛ.

RNDr. F. Hanák, Muzeum Komenského

Moravská ornitologická stanice nabízí vefiejnosti pfiíjemné zastavení a ‰kolám pouãení
Moravská ornitologická stanice je pfiírodovûdn˘m oddûlením Muzea Komenského

v Pfierovû. Zab˘vá se v‰estrann˘m v˘zkumem ptákÛ a dal‰ích obratlovcÛ. Jako mu-
zejní oddûlení shromaÏìuje faunistické doklady, zejména v oblasti ornitologie, for-
mou sbírky dermoplastick˘ch preparátÛ a koÏek (pfies 10 tisíc sbírkov˘ch pfiedmûtÛ).
Souãástí stanice je vefiejnosti a ‰kolám pfiístupná expozice „Ptáci âeské republiky“,
ve které je prezentováno 1072 realistick˘ch preparátÛ ptákÛ z na‰eho území.

M. Kurfirst: Portrét vnuka

Zábûr Karla Pospí‰ila z vernisáÏe v˘stavy obrazÛ Oldfiicha Tomka

zi poslanecké snûmovny a jejichÏ schválení je
podmínkou pro realizaci reformy. Ministra
zajímaly pfiedev‰ím názory pfiednosty Okres-
ního úfiadu a zástupcÛ mûsta, ktefií otevfienû
hovofiili o problémech, jeÏ by v dÛsledku kaÏ-
dého oddálení nastaly.

Ministr Stanislav Gross byl informován
o pfiipravované stavbû budovy fieditelství Po-
licie âR. Nav‰tívil stávající pracovi‰tû a bûhem
neformálních rozhovorÛ projevoval zájem
o práci pfiíslu‰níkÛ Policie âR, vãetnû orga-
nizaãnû technick˘ch záleÏitostí.

red.
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dne 20. - 22. února 2002
Rada mûsta Pfierova po projednání

❖ schválila uzavfiení smlouvy o vytvofiení dí-
la mezi Mûstem Pfierovem a Kabelovou te-
levizí, a.s. se sídlem Pfierov, U Beãvy 2,

❖ vzala na vûdomí informaci o postupu prací
na Programu regenerace a revitalizace zám-
ku v Pfierovû a uloÏila odboru rozvoje, in-
vestic, územního plánování a architektury
pfiedloÏit Radû mûsta Pfierova návrh Pro-
gramu regenerace a revitalizace zámku
v Pfierovû.

dne 7. bfiezna 2002
Rada mûsta Pfierova po projednání

❖ uloÏila odboru finanãnímu ve spolupráci
s odborem Ïivotního prostfiedí a TSMP se-
stavit do 30. ãervna 2002 podrobn˘ pfiehled
nákladÛ a pfiíjmÛ souvisejících se sbûrem,
pfiepravou, tfiídûním, pfiedáváním a odstra-
Àováním jednotliv˘ch sloÏek odpadu za rok
2001,

❖ uloÏila odboru Ïivotního prostfiedí, aby
v rámci opravy památníku na âekyÀském
kopci byl na tomto obnoven pÛvodní nápis
„Obecní ovocné sady Josefa Knejzlíka“ a pod
tím „Pro blaho obce, pro krásu vlasti pro-
mûnil pusté stránû v plodonosné sady“, 1939.

dne 7. bfiezna 
Zastupitelstvo mûsta Pfierova

po projednání
❖ schválilo „Pravidla pouÏití a vyúãtování do-

tace“, vãetnû jejich úprav, vzalo na vûdomí
znûní návrhÛ smluv o poskytnutí dotace
v rámci Grantového programu i mimo nûj

a schválilo uzavfiení smluv o poskytnutí
úãelov˘ch dotací tûmto subjektÛm, mini-
málnû ve dvou splátkách:
• Sportovní basketbalov˘ CLUB SBC, s.r.o.

ve v˘‰i 900.000 Kã na provoz a sportovní
ãinnost prvoligového druÏstva Ïen v roce
2002

• Basketsport Pfierov ve v˘‰i 300.000 Kã na
provoz a sportovní ãinnost mládeÏnick˘ch
druÏstev v roce 2002

• Hockey club Minor 2000 Pfierov ve v˘‰i
1,100.000 Kã na provoz a sportovní ãin-
nost druÏstev v roce 2002

• Fotbalov˘ klub mládeÏe Pfierov ve v˘‰i
500.000 Kã na provoz a sportovní ãinnost
mládeÏnick˘ch druÏstev v roce 2002

• Pfierovsk˘ volejbalov˘ klub s.r.o. ve v˘‰i
500.000 Kã na provoz a sportovní ãinnost
v roce 2002

• Tûlov˘chovná jednota Spartak Pfierovské
strojírny ve v˘‰i 700.000 Kã na rekon-
strukci stavûãÛ kuÏelek kuÏelny v roce
2002

• Tenisov˘ klub Precolor Pfierov ve v˘‰i
300.000 Kã na organizaci kulturnû spole-
ãenské akce Zlat˘ kanár v roce 2002.

V˘bûr z usnesení Rady a Zastupitelstva mûsta Pfierova

Komise pro obãanské záleÏitosti Rady mûsta Pfierova nabízí
• Tradiãní setkání starosty a pfiedstavitelÛ mûsta s obãa-

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

• Obfiady vítání dûtí, pfii kter˘ch jsou novorozenci pfiijati mezi obãa-
ny mûsta zápisem do pamûtní knihy. V pfiípadû zájmu nás kontak-
tujte 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
vûcí, 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 Mûst-
ském úfiadu v pfiízemí - informace, Bratrská 34 nebo v Mûstském informaã-
ním centru v Kratochvílovû a Kainarovû ulici.

aktuálnû

na území mûsta Pfierova
se uskuteãní ve dnech

8. a 9. 4. 2002 od 10 do 17 hod.
Matefiské ‰koly zfiízené mûstem - Dvofiákova,
Henãlov, Komenského, Koufiilkova, Kozlov-
ská, Kratochvílova, Le‰etínská, Máchova 8,
Máchova 14, Pod skalkou, U tenisu, âekynû -
Îeravice, Optiky - Kozlovice, Újezdec - Lovû-
‰ice, Vinary 
Soukromé matefiské ‰koly - Bajákova, Jasín-
kova, U Beãvy
Matefiská ‰kola Na odpoledni - provede zápis
v termínu 10. a 11. dubna od 10 do 16 hod. 

Z·+M· B. Nûmcové provede zápis do M·
Henãlov na obou zafiízeních tj. na Z· B. Nûm-
cové i na M· Henãlov.
M· âekynû provede zápis na obou zafiízeních
tj. na M· âekynû i M· Îeravice
M· Optiky provede zápis na obou zafiízeních
tj. na M· Optiky i M· Kozlovice
M· Újezdec provede zápis na obou zafiízeních
tj. na M· Újezdec dne 8. 4. 2002 od 12.30 do
15.30 hod. a na M· Lovû‰ice dne 9. 4. 2002 od
10.30 do 12.30 hod.

Zápis probûhne v uveden˘ch termínech pfií-
mo na jednotliv˘ch matefisk˘ch ‰kolách.
O pfiijetí dítûte rozhoduje fieditelka ‰koly. Po-
kud bude kapacita nûkteré M· jiÏ naplnûna,
pfiihlásí rodiãe dítû do jiné M·. Mûsto Pfierov
rozhoduje o pfiijetí dítûte do jím zfiizované-
ho pfied‰kolního zafiízení, pokud poãet pfii-
hlá‰en˘ch dûtí pfiesahuje poãet dûtí, které lze
pfiijmout.

Zápis dûtí
do matefisk˘ch ‰kol

Mûsto Pfierov zve na
zasedání

Zastupitelstva
mûsta Pfierova,

které se bude konat

ve ãtvrtek 11. dubna 2002
ve 13.30 hodin

ve velkém sále Mûstského domu v Pfierovû

Pozvánka

Den u starosty
probûhne

ve stfiedu 10. dubna 2002
od 8.30 do 11.30 a od 13.30 do 16 hodin

v kanceláfii starosty Jindfiicha Valoucha
na námûstí T. G. Masaryka 2

Pozvánka

Krajsk˘ úfiad Olomouc a Centrum pro komunitní práci pofiádá setkání s obãany pod názvem
JSME TU DOMA, na kterém bude s vefiejností projednán Program rozvoje územního obvodu
Olomouckého kraje. Jedná se o základní strategick˘ dokument, kter˘ formuluje ucelenou a re-
álnou pfiedstavu o budoucím ekonomickém, sociálním a prostorovém rozvoji kraje. Tento do-

kument je pfiipravován v podmínkách pfiípravy republiky ke vstupu do Evropské unie. Projednání strategie probûhne dvoukolovû ve v‰ech
pûti okresních mûstech kraje. Obû jednání se uskuteãní v sále ‰kolícího stfiediska DALIA na Horním námûstí 12 (klub Teplárny) - první
setkání se bude konat v úter˘ 9. dubna v 16 hodin, druhé pak ve stfiedu 17. dubna v 16 hodin.
Dal‰í informace získáte na internetu na adrese www.cpkp.cz/jsmetudoma nebo telefonicky na pfierovském ãísle 210 502, sl. Surmová.

Letní tábor na hradû Helf‰t˘nû

Duha Klub DlaÏka

Na zaãátku srpna pofiádá na hradû obecnû
prospû‰ná spoleãnost Hrad Helf‰t˘n ve spo-
lupráci s Muzeem Komenského v Pfierovû tra-
diãní tábor ve stylu Prázdnin s Brontosaurem.

Akce je urãena mládeÏi od 16 do 26 let a je-
jí náplní je práce pfii obnovû a údrÏbû hradu,
sport, sebepoznání, hry a fiada aktivit spojená
s netradiãními formami vyuÏívání volného ãa-
su. Maximální v˘‰e úãastnického poplatku by-
la stanovena na 400 korun. V pfiípadû pfiidû-
lení grantu ãi dal‰ích sponzorsk˘ch pfiíspûvkÛ

bude pomûrná ãást na akci vrácena. T˘denní
tábor nese název AKVÁRIUM 2002 a zaãíná
v nedûli 4. srpna.

V první fázi dostanou pfiednost zájemci
z pfierovského regionu. V uplynul˘ch letech
byl o akce podobného druhu velk˘ zájem a jiÏ
v polovinû kvûtna b˘vá tábor zcela naplnûn -
maximální poãet úãastníkÛ je tfiicet. 
BliÏ‰í informace
e-mail: muzeum@telecom.cz,
telefon: 0641/30 72 95, kl. 43 - p. VyÀuchal

Letní tábory pro dûti, mládeÏ a rodiãe s dûtmi
je základem celoroãní ãinnosti Klubu DlaÏka.
Letos jsou tábory inspirované Pánem prstenÛ,
Kamenem mudrcÛ Harryho Pottera i Zemûplo-
chou, ale i pravûkem, vesmírem, rytífii, velrybá-
fii, pohádkami v‰eho druhu... Ale jsou i tábory
ãistû sportovní nebo tábory pro malé dûti. Pro-
gram: vycházky, hry, sport, koupání, v˘tvarné
ãinnosti, tábornické ãinnosti, celotáborová hra.
Strava je zaji‰tûna 5 x dennû, doprava z Pfierova,
ubytování v chatkách nebo budovách. Ceny jsou
pfiijatelné (za 15denní tábor se pohybují od 2.700
do 2.950 Kã).

Tábory pro dûti
21. - 26. 6. • Pravá ofiechová DlaÏka, Rajnocho-
vice, ‰kolení praktikantÛ, 13-16 let
30. 6. - 13. 7. • Pán prstenÛ aneb dobrodruÏství
Spoleãenstva prstenu, Rajnochovice, 7-10 let
7. - 14. 7. • Vodácká DlaÏka aneb sportovnû-vo-
dáck˘ tábor, Podhradí nad Dyjí, 10-16 let
13. - 27. 7. • Záhadná Pultanela, Ka‰parÛv ml˘n,
7-13 let
14. - 28. 7. • Vesmírná dobrodruÏství, Podhradí
nad Dyjí, 7-14 let
14. - 20. 7. • Cesta mÛÏe b˘t i cíl, turistick˘ pfie-
chod hor, jen pro zdatné jedince, 13-17 let
20. 7. - 3. 8. • Pojìte s námi do pohádky, Rajno-
chovice, 7-14 let
20. 7. - 3. 8. • Cesta do pravûku, Ol‰anka - Velké
Vrbno pod K. SnûÏníkem, 6-14 let
27. 7. - 3. 8. • Barevn˘ svût, Ka‰parÛv ml˘n,
7-11 let
28. 7. - 11. 8. • Tábor pln˘ pfiekvapení aneb pfie-
kvapení pokraãují, Podhradí nad Dyjí, 7-14 let
28. 7. - 10. 8. • Tajemn˘ svût HobitÛ aneb prsten
není pro kaÏdého, Svojanov, 8-15 let
2. - 10. 8. • Chorvatsko, Zaostrog, 8-12 let, uby-
tování ve stanech

3. - 17. 8. • Kámen mudrcÛ aneb tajemn˘ svût
kouzel, Ka‰parÛv ml˘n, 7-14 let
3. - 17. 8. • ÚÏasná Zemûplocha aneb lehké fan-
tastiãno, Jesenn˘ u Semil, 8-15 let
3. - 17. 8. • Kouzelník ãas, Ol‰anka - Velké Vrb-
no pod Kralick˘m SnûÏníkem, 6-14 let
4. - 14. 8. • Rytífiská dobrodruÏství, Îloukovice
u Kfiivoklátu, 10-14 let
10. - 24. 8. • Rok draka aneb s ãesk˘m Honzou
k âínské zdi, Rajnochovice, 7-14 let
17. - 31. 8. • Dva roky prázdnin, Ka‰parÛv ml˘n,
9-15 let
24. 8. - 1. 9. • Levá ofiechová DlaÏka aneb spor-
tovní tábor, Rajnochovice, 10-16 let
Tábory pro rodiãe s dûtmi
13. - 20. 7. • Letem, svûtem, Rajnochovice, 4-12
28. 7. - 4. 8. • Plaváãek, Îloukovice u Berounky,
hrav˘ tábor u vody, ale také na vodû a na kolech,
4-15 let
11. - 18. 8. • V˘prava velrybáfiská, Podhradí nad
Dyjí, 5-15 let
18. - 25. 8. • Toulky Vltavou, cyklovodáck˘ tá-
bor, âesk˘ Krumlov, 10-20 let
Letní akce pro mládeÏ a dospûlé
21. - 26. 6. • Pravá ofiechová DlaÏka, Rajnocho-
vice, ‰kolení praktikantÛ, 13-16 let
7. - 14. 7. • Vodácká DlaÏka aneb sportovnû-vo-
dáck˘ tábor, Podhradí nad Dyjí, 10-16 let
14. - 20. 7. • Cesta mÛÏe b˘t i cíl, turistick˘ pfie-
chod Nízk˘ch Tater, 13-17 let
20. - 27. 7. • âesk˘ ráj na kolech, Karlovice Se-
dmihorky, horská kola, 15-26 let
2. - 11. 8. • Cyklovodopû‰o tour Vltava 2002, Zá-
toÀ, 16-99 let
10. - 17. 8. • ·i‰lav˘ ‰íp se vrací aneb v Besky-
dech jsme je‰tû nebyli, Velké Karlovice, 15-22
âtûte: www.dlazka.cz
Mailujte: dlazka@cekos.cz

ilustraãní foto

Modelová agentura KLASIK Olomouc
pořádá pod osobní záštitou

starosty města Přerov Jindřicha Valoucha
charitativní 

GAL AVEČER
s módou a o módě

jaro - léto 2002
ve středu 10. dubna v 19 hodin

v Městském domě Přerov
Program

modelové kolekce OP Profashion Prostějov,
Modeta Style Jihlava, Triola Praha,

Madonna Litovel a kolekce módních
návrhářů SPŠ oděvní Prostějov,

Táni Havlíčkové a Luďka Hanáka

Módní doplňky
Tonak Nový Jičín, Baťa Zlín, Ela - sdružení

Třebíč, Astro Třebíč, Hedva Moravská
Třebová, Deston Praha

Uvádí Vanda Rajnochová,
moderátorka TV Morava.

Kulturní program - tombola.

Vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek
v Městském domě Přerov.

Výtěžek akce bude věnován na činnost
Centra výchovy a vzdělávání mentálně

postižených, Kosmákova 46, Přerov.

Z mimofiádného jednání Zastupitelstva mûsta Pfierova (foto Jan âep)

Nabídka letních táborÛ
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6. 4. v 16.30 a 19.30 hodin • ·vestka - di-
vadlo Járy Cimrmana, jevi‰tní sklerotikum
Ladislava Smoljaka a ZdeÀka Svûráka.

9. 4. v 19 hodin • S. Prokofjev: Popelka -
známá pohádka v baletním nastudování Ïá-
kÛ ZU· B. Kozánka

10. 4. v 19 hodin • Galaveãer „S módou
a o módû“ - jaro-léto 2002

14. 4. ve 14 hodin • Dívka roku 2002 - ob-
lastní kolo, soutûÏ dívek ve vûku 12-15 let

17. 4. v 19 hodin • StfiíbrÀanka - koncert
známé dechové hudby

20. 4. v 20.30 hodin • IX., tentokrát jarní,
ples Mûstského domu a Vekotrans - tradiãní
spoleãenská akce na závûr plesové sezóny

23. 4. v 19.30 hodin • HAIR - koncertní ver-
ze známého muzikálu, za úãasti deseti her-
cÛ a zpûvákÛ znám˘ch z praÏské divadelní
verze v dobov˘ch kost˘mech

27. 4. od 9 do 14hodin • Nejmilej‰í koncert
2002 - zájmová umûlecká ãinnost Dûtsk˘ch
domovÛ z celé Moravy

Informace v pfiedprodeji vstupenek - vchod

z nám. TGM, tel.: 217 596, 215 100, 215 101

MùSTSK¯ DÒM
Kratochvílova 1

tel. 0641/217596

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 zavřeno zavřeno zavřeno
Neděle zavřeno zavřeno zavřeno

KOUPÁNÍ VEŘEJNOSTI NA PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 301 580

REHABILITACE A SAUNA NA PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 209 100

SLUÎBY MùSTA P¤EROVA • DUBEN 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

So 6. 12 – 20 12 – 20
Út 30. zavřeno zavřeno

ZIMNÍ STADION
tel. 201268

nejvût‰í náv‰tûvnosti jsme dosáhli v roce
2000, kdy hrad nav‰tívilo pfies 107.000 turis-
tÛ,“ zhodnotila zájem vefiejnosti v uplynulém
roce Marcela Kleckerová.

„Hlavní sezona, kdy bude otevfieno dennû

mimo pondûlí od 9 do 17 hodin, zaãíná prv-

ním dubnem. PÛjde o sváteãní zahájení,

protoÏe tento den je Velikonoãní pondûlí.

V rámci prohlídky hradu s prÛvodcem bude

zpfiístupnûna expozice historick˘ch mincov-

ních strojÛ v suterénu paláce. Aktuálnû jsme

pfiipravili v˘stavu kraslic s ukázkami zdobe-

ní vajíãek, ale také paliãkování dekorativních

velikonoãních motivÛ. V˘stava je umístûna

v ateliéru Kováfiského studia na tfietím ná-

dvofií. O t˘den pozdûji, 6. dubna ve 14 hodin,

probûhne vernisáÏ v˘stavy s názvem Îelezná

cesta. Ve v˘stavním sále na druhém nádvofií

budou prezentovány sbírkové pfiedmûty

z Mûstského muzea v rakouském Ybbsitzu.

V této oblasti bylo od nepamûti udrÏováno

kováfiské fiemeslo díky pfiírodním podmín-

kám. Na vodních tocích fungoval systém

hamrÛ na zpracování Ïeleza s kovárnami,

produkujícími hlavnû uÏitkové hospodáfiské

pfiedmûty. Dodnes se zde napfiíklad vyrábûjí

sekery pro kanadské dfievorubce. Stroje ve

zdej‰ích dílnách jsou pohánûny snadno do-

stupnou vodní energií. V souãasné dobû mûs-

teãko Ybbsitz obnovuje kováfiskou tradici re-

gionu nejen rekonstrukcemi historick˘ch

kováren, ale i pofiádáním setkání umûleck˘ch

kováfiÛ, která nesou od roku 1999 název FER-

RACULUM. V˘stava seznámí náv‰tûvníky ne-

jen s minulostí, ale i se souãasn˘m kováfi-

sk˘m dûním v malebném dolnorakouském

mûsteãku. Jmenovaná v˘stava je souãástí v˘-

mûnné akce. V Ybbsitz totiÏ bude 27. dubna

otevfiena reciproãní v˘stava z helf‰t˘nsk˘ch

sbírek umûleckého kováfiství. Nejen tato v˘-

stava svûdãí o zahraniãním zájmu o na‰i mu-

zejní odbornou ãinnost. Pfierovské muzeum

pfiipravuje paralelnû v˘stavu inspirovanou

dvacetiletou historií Hefaistonu. Kováfiské ex-

ponáty poputují aÏ do mûsta Rouen ve Fran-

cii, severozápadnû od PafiíÏe. V˘stava bude

otevfiena 20. záfií, a to za podpory Minister-

stva kultury âR v rámci Roku ãeské kultury

ve Francii,“ sdûlila bliÏ‰í podrobnosti o jedné
z nejv˘znamnûj‰ích akcí leto‰ního jara na
Helf‰t˘nû Marcela Kleckerová.

„I pfies tyto nároãné úkoly je opût náv‰tûv-

ní sezona na hradû pfiipravená se v‰emi oblí-

ben˘mi programy. Nebude chybût 3. roãník

cyklomaratónu (4. 5.), 10. roãník soutûÏe his-

torick˘ch vozidel (11. 5.), Pohádkov˘ hrad

(25. a 26. 5.), Hradní bál s ohÀostrojem

(27. 7.) a Hefaiston (24. a 25. 8.). Z dal‰ích

programÛ - divadel, hudebních skupin a ‰er-

mÛ upoutá jedna novinka. První máj na Helf-

‰t˘nû probûhne ve stylu romantického 19.

století. Doprovodná v˘stava asi padesáti v˘-

tiskÛ Máchova Máje a reprodukcí básníko-

v˘ch kreseb hradÛ pfiispûje k atmosféfie diva-

delního pfiedstavení Máchova Máje v podání

Karlovarského hudebního divadla. Od 21.30

hodin budou náv‰tûvníci pozváni na noãní

prohlídku hradu. V tento sváteãní den by se

mûl také poprvé rozsvítit cel˘ hrad. Na osvût-

lení hradu se po nároãné projekãní pfiípravû

zaãalo pracovat v terénu 20. bfiezna. Hlavním

úãelem osvûtlení je zajistit bezpeãnost ná-

v‰tûvníkÛ pohybujících se v areálu hradu

právû pfii veãerních a noãních akcích. Slav-

nostní osvûtlení hradu bude velmi úsporné.

Hrad bude osvûtlen tak, aby z dálky vidût byl,

ale pfiesto si uchoval svou tajemnost. Pokud

jsme se dotkli této technické záleÏitosti, mu-

síme také vzpomenout plánovanou stavbu

schodi‰Èové vûÏe na 3. nádvofií, která bude

jako rozhledna zpfiístupnûna vefiejnosti

23. srpna. PrÛbûÏnû se bude zpevÀovat zdivo

Trubaãské vûÏe, hladomorny a kruhové scho-

di‰Èové vûÏe u prvních bran,“ seznámila nás
s plány na osvûtlení i chystan˘mi stavební-
mi pracemi Marcela Kleckerová a vyslovila
pfiesvûdãení, Ïe mnohé z toho, co na hradû
Helf‰t˘nû se pfiipravuje, zaujme ãtenáfie na-
tolik, Ïe se sami pfiijdou pfiesvûdãit, jak se pl-
ní to, co správa hradu slibuje.

·af

foto Jan âep

2. - 30. 4. • Matefiídou‰ka - V‰e pod jednou
stfiechou - stfiedisko volného ãasu Matefií-
dou‰ka se pfiedstavuje.

MùSTSKÉ INFORMAâNÍ
CENTRUM

Pfii délce cyklostezky 2,6 km se pfiedpokláda-
jí celkové náklady okolo 7 milionÛ korun.
Opût se dá oãekávat, Ïe problematická jed-

nání s vlastníky pozemkÛ, pfies které cyklo-

stezka povede, nastanou nejen v pfiípadû této

cyklostezky, ale i pfii realizaci dal‰í plánova-

né rekreaãní cyklotrasy s názvem Beãva. Ta

je zaloÏena na vyuÏití v˘hodné geografické

polohy regionÛ a skuteãnosti, Ïe vût‰inu

okresÛ Moravy protíná v˘znamn˘ tok fieky

Moravy a Beãvy, jejichÏ malebné okolí pfiímo

vybízí k cykloturistickému vyuÏití. Zam˘‰le-

ná cyklotrasa je zvaÏována kolem toku RoÏ-

novské Beãvy, Vsetínské Beãvy a Moravy po

soutok s Dyjí. Nûkteré její úseky jsou jiÏ sa-

mostatnû realizovány. V urãit˘ch úsecích ko-

píruje nadregionální Jantarovou cyklotrasu

a v dolním toku Moravy Moravskou nadregio-

nální cyklotrasu. Její celková délka se pohy-

buje okolo 300 km a bude procházet územím

9 okresÛ Moravy. Pokud jde o ná‰ okres, zde

by mûla mít délku okolo 73 km. Ve vlastním

mûstû Pfierov bude protínat tfii katastrální

území - Kozlovice, Pfierov a Dluhonice v dél-

ce pfiibliÏnû 10 km. Její trasa povede po pra-

vém bfiehu Beãvy od Grymovského mostu

okolo Lagun, ulicí Kopaniny, Velká DláÏka.

Za podjezdem do Pfiedmostí se odklání dole-

va na Dluhonice a dále smûrem na Troubky,

Chropyni a dal‰í obce. Finanãní náklady

jsou ve vlastním katastru mûsta odhadnuty

na 9 milionÛ korun. V souãasné dobû se pfii-

pravuje zadání projektové dokumentace pro

pfiípravu její postupné realizace,“ sdûlil aktuál-
ní informace k pfiipravované koncepci cyk-
lostezek a cyklotras Ladislav Stískal z odboru
rozvoje.

„NemÛÏeme b˘t spokojeni s cyklostezka-

mi, které jsou vedeny v ‰ir‰ích chodnících -

napfiíklad v ulicích Velká DláÏka, tfi. 17. li-

stopadu, ul. bfií HovÛrkov˘ch. Toto fie‰ení je

nevyhovující z hlediska bezpeãnosti cyklistÛ

a pû‰ích pfii jejich pfietrvávající vzájemné ne-

tolerantnosti. Jsme si vûdomi, Ïe pro cyklis-

ty je urãitû nutné samostatné vedení cyklos-

tezky s jejím fyzick˘m a optick˘m oddûlením

od chodníku pro pû‰í. A právû k tomuto sta-

vu bychom se chtûli ãasem dopracovat,“ vy-
jádfiil své pfiání Ladislav Stískal.

·af

Helf‰t˘n uvítal první náv‰tûvníky

V˘stavy v budovû pfierovského zámku
otevírací doba: úter˘-nedûle 9-17 hodin

1. 4. - 28. 4. • Na‰e i zahraniãní komenio-
logie a její pfiedstavitelé

3. 4. - 28. 4. • Miroslav Kurfirst: Fotografie

Cyklus pfiedná‰ek a besed MUZEJNÍ ÚTERKY
Korvínsk˘ dÛm, zaãátky v 17 hodin

2. 4. 2002 • Jitka Hanáková: Paliãkovaná
krajka a hanáck˘ kroj - pfiedná‰ka

9. 4. 2002 • Jaroslav Schön: Letecká váleã-
ná léta v Pfierovû - s besedou s plk. Karlem
Bednafiíkem, noãním stíhaãem RAF

MUZEUM KOMENSKÉHO

otevírací doba: úter˘ - nedûle 9 - 17 hodin,
polední pfiestávka 12.15 - 12.45 hodin

1. 4. • Velikonoãní pondûlí - hrad otevfien, za-
hájení prohlídek hradu s prÛvodcem

1. 4. - 14. 4. • V˘stava kraslic v ateliéru Ko-
váfiského studia na 3. nádvofií

2. 4. • Hrad uzavfien
6. 4. - 28. 10. • Îelezná cesta - V˘stava ze sbí-

rek Mûstského muzea v Ybbsitzu v Rakous-
ku ve v˘stavním sále na 2. nádvofií

18. 4. • Mezinárodní den ochrany památek -
sníÏené vstupné 15, 10 a 5 Kã

20. 4. - 2. 5. • V˘stava MáchÛv máj a básní-
kovy kresby hradÛ

HRAD HELF·T¯N

Pozvánka na hrad Sovinec
Celodenní jarmareãní

kost˘movan˘ program s názvem

P¤ÍZRAK NOCI SVATÉHO JI¤Í
ve dnech 13. a 14. dubna 2002

Uvidíte: 
• Zdobení velikonoãního perníku a kraslic
• Pletení ko‰íkÛ a pomlázek, otloukání

pí‰Èaliãek
• Pálení ãarodûjnic a Svatojánsk˘ oheÀ
• Rej ãarodûjnic, kati a právo útrpné
• ·ermífiské souboje, pranice a divadlo
• Stfielnice z lukÛ a ku‰í, vrhání noÏÛ

Velká soutûÏ: slet ãarodûjnic, volba nejorigi-
nálnûj‰ích pfievlekÛ z fiad náv‰tûvníkÛ o hod-
notné ceny. Vyhodnocení soutûÏe po oba dny
v 14 hodin.
Hrad otevfien v 900- 1730 hodin. Svatojánsk˘
oheÀ bude hofiet v 1300 - 1430 hodin.
Bohaté obãerstvení, svafiené víno a medovina. 
Vstupné: dospûlí 50 Kã, dÛchodci a mládeÏ
30 Kã, dûti do 6 let zdarma.
V‰ichni dospûlí v pfievlecích za ãarodûjnice
platí dûtské vstupné!!!
Sovinec leÏí mezi R˘mafiovem a ·ternberkem
3 km nad obcí Paseka. Informace podá sprá-
va hradu 0647/295 113 nebo 0603 10 50 29.
http://www.sweb.cz/sovinec
e-mail: hrad.sovinec@worldonline.cz

DÛm dûtí a mládeÏe Atlas Pfierov ve spolu-
práci se Svûtem her s.r.o. Praha uspofiádá
v sobotu dne 6. dubna 2002 v sídle DDM At-
las, ÎiÏkova 12, soutûÏ „âlovûãe, nezlob se“.
Systém hry je vyfiazovací, vítûz postoupí do
dal‰ího kola, 10 vítûzÛ z kaÏdé kategorie ob-
drÏí vûcné ceny a postoupí do celostátního
kola do Prahy. SoutûÏ probûhne ve tfiech vû-
kov˘ch kategoriích: 5-8 let, 9-12 let, 12-15
let. Zaãátek je v 8.30 hodin, prezentace v 8.00
hodin na DDM. Dûti mohou trénovat kaÏd˘
pátek v klubovnû na Atlase od 14 do 16.30 ho-
din. Na v‰echny hráãe se tû‰í pracovníci DDM
Atlas. Pfiijìte a zkuste svoje ‰tûstí!

Pozvánka na soutûÏ âlovûãe, nezlob se

6. 4. • SoutûÏ v âlovûãe, nezlob se
20. 4. • 9-12 hod. • Keramické hrátky

DDM ATLAS
ÎiÏkova 12

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

5. - 7. 4. • PfieÏít - nároãn˘ víkend pro zdat-
né dospûlé jedince

5. - 7. 4. • âeskoslovensk˘ víkend aneb pfii-
jede Jára Cimrman

5. 4. ve 20 hodin Klub PSP • 1. ãesko-slo-
vensk˘ veãírek

9. 4. v 19.30 hodin • Wabi Danûk - koncert
v klubu PSP 

16. 4. ve 20 hodin • TARA FUKI - koncert
v klubu DlaÏka

19. 4. v 19 hodin • M. Rottrová & host sku-
pina NefieÏ - koncert v klubu PSP

19. - 21. 4. • Scotland Yard v nesnázích? Po-
mÛÏe sleãna Marplová? - víkend pro dûti
v Rajnochovicích

20. 4. ve 20 hodin • Folkov˘ veãer: VHS +
hosté - klub DlaÏka

21. 4. v 9.00 hodin • Turnaj v ringu v Pfie-
rovû na louce u Michalova

20. 4. • Kvalifikaãní turnaj na mistrovství
republiky ve scrabble v Pfierovû v Precheze

DUHA KLUB DLAÎKA

Svût obfiího hmyzu
a v˘stava dinosaurÛ
Zajímavá v˘stava v olomouckém v˘stavi‰ti Flora

Ve svéráznou kombinaci hmyzího mini-
svûta a Jurského parku se zmûnil pavilon G
olomouckého v˘stavi‰tû Flora. Expozici ob-
fiích modelÛ hmyzu a prehistorick˘ch zvífiat
otevfiela v jeho prostorách uÏ 1. bfiezna praÏ-
ská spoleãnost Dinopark. V˘stava potrvá do
21. dubna.

Moravská premiéra v˘stavy obfiích exponá-
tÛ z plastÛ v mûfiítku 1:100, kterou mûli v âR
moÏnost zhlédnout zatím pouze náv‰tûvníci
v˘stavi‰tû v âesk˘ch Budûjovicích, pfiedstaví
zájemcÛm témûfi desítky pohybliv˘ch a ozvu-
ãen˘ch replik nejvût‰ích zajímavostí ze svûta
hmyzu i prehistorie.

Pavilon G V˘stavi‰tû Flora Olomouc bude
pro náv‰tûvníky otevfien dennû od 10.00 do
18.00 hodin, vãetnû sobot a nedûlí. Dospûlí
zaplatí za vstupenky 50 korun, dûti 40 ko-
run, úãastníci ‰kolních v˘prav 30 korun.

Tipy na v˘let

Pfierovské listy na internetu
(pov) Kompletní vydání ãasopisu Pfie-

rovské listy najdete na internetu na adre-
se http://mesto.prerov.cz/listy. Pfierov-
ské listy jsou zde umístûny ve formátu
PDF. Soubory lze otevfiít pfiímo nebo je
mÛÏete uloÏit do svého poãítaãe. Pokud
nemáte prohlíÏeã PDF souborÛ, lze ho
zdarma z internetu stáhnout a nainstalo-
vat. Na internetov˘ch stránkách Pfierov-
sk˘ch listÛ najdete podrobnûj‰í informa-
ce. Pro kontakt s redakcí Pfierovsk˘ch
listÛ mÛÏete vyuÏít také email eva.saf-
rankova@mu-prerov.cz.



V˘stava Ivy Hüttnerové
Grafiku Ivy Hüttnerové mÛÏete v ga-
lerii Atrax vidût jiÏ nûkolik rokÛ. He-
reãka a malífika zde má trvalé zastou-
pení a jiÏ dvakrát vystavovala vût‰í
kolekci sv˘ch dûl v rámci v˘stavy nai-

vistÛ. V souãasné dobû galerie Atrax pfiipravila její samostatnou v˘sta-
vu. A co víc, Iva Hüttnerová pfiijede do Pfierova a zúãastní se vernisá-
Ïe sv˘ch dûl v hotelu Jana. Slavnostní vernisáÏ se koná v nedûli
7. dubna v 15 hodin. K vidûní zde budou nejen grafiky, ale i oleje
této populární hereãky a naivní malífiky. Po vernisáÏi budou její díla
vystavena v galerii Atrax aÏ do 19. dubna. V‰ichni jste srdeãnû zváni na
povídání i pokoukání.

4. aÏ 17. dubna 2002
LUBOMÍR BARTO· - obrazy, grafika
Od roku 1983 se akademick˘ malífi Lubo-

mír Barto‰, absolvent akademie v˘tvarného
umûní v Praze, vûnuje jen vlastní tvorbû, jejímÏ

hlavním tématem je pfiedev‰ím jesenická krajina, ale i záti‰í,
portrét a figura. Tato témata uplatÀuje i ve své grafické tvorbû.

18. 4. - 1. 5. 2002 • PAVEL VACEK - obrazy
Dobr˘ den, zvu Vás na malou procházku krajinami m˘ch obrazÛ,

ãi obrazy mé krajiny, kterou pozoruji od dûtsk˘ch let. V obrazech
hledám chvíle, kdy se ráno zaãíná pfiíroda probouzet. Podobnû je to-
mu i v podveãer, kdy se mnou maluje smrákání a do obrazÛ se pro-
stírá klid. Pfiál bych si, aby se kaÏd˘ pfied m˘m obrazem cítil jak v dÛ-
vûrnû známém prostfiedí. Aby si fiekl: „To znám, tam jsem byl na hou-
bách, tady jsem za mlada pytlaãil, tady jsem byl ‰Èastn˘“.

Vá‰ Pavel Vacek, Ïijící a tvofiící v malém mûsteãku Zliv v jiÏních
âechách, obklopen krásn˘mi rybníky, lesy, poli a lukami.

V dubnu se náv‰tûvníkÛm pfiedstaví svojí
novou kolekcí keramick˘ch kachlí Jarmila
Kreãmanová. V její tvorbû nejãastûji nachází-
me pfiírodní motivy v reÏné barevnosti pouÏi-
t˘ch glazur.

Mûdûné ‰perky - náu‰nice a náhrdelníky
z dílen Petra Uhlífie a Jifiího Tomance jiÏ v Pfierovû na‰ly své pfiízniv-
ce, stejnû jako smaltované ‰perky Jindfii‰ky Dankové.
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„Drtivá vût‰ina pfierovsk˘ch obãanÛ jistû
zaregistrovala, Ïe se v ulici Komenského nû-
co dûje. JiÏ v podzimních mûsících loÀského
roku zaãaly práce na realizaci prvního úseku
cyklostezky od ulice ·ífiava po kfiiÏovatku
Velké Novosady, kter˘ má délku zhruba 650
metrÛ a má b˘t zkolaudován koncem kvût-
na. V leto‰ním roce se bude pokraãovat pra-
cemi na druhém úseku od Velk˘ch Novosad
po ulici Tovaãovskou v délce okolo 500 met-
rÛ. Zde se napojí na stávající cyklostezku ve-
doucí k areálu Pfierovsk˘ch strojíren. Celko-
vé náklady na realizaci celé cyklostezky
budou ãinit pfiibliÏnû 6,5 milionÛ korun.
Vzhledem ke skuteãnosti, Ïe její finální po-
doba bude mít v‰echny potfiebné atributy
cyklostezky, oãekáváme, Ïe bude cyklisty ma-
ximálnû vyuÏívána. Tím dojde k odlehãení
dopravnû exponovan˘ch komunikací v ulicích
Komenského a Kojetínská,“ zdÛraznil hlavní
pfiínos této cyklostezky Ing. Ladislav Stískal.

„Dal‰í cyklostezkou pfiipravenou k reali-
zaci je trasa, která povede od ulice Tovaãov-
ská, kde bude napojena na cyklostezku oko-
lo areálu Pfierovsk˘ch strojíren. Dále bude
smûfiovat podél vleãky Prechezy a.s., pfies je-

jí novû vybudovan˘ vleãkov˘ most a bude po-
kraãovat po pravé stranû fieky Beãvy s vy-
ústûním na komunikaci u Ïelezniãního mos-
tu. Z její celkové délky 600 metrÛ je jiÏ 110
metrÛ realizováno jako souãást nového vleã-
kového mostu. Náklady na realizaci zbylého
úseku o délce 490 metrÛ ãiní 0,9 milionu ko-
run. Na tuto investiãní akci je jiÏ vydáno sta-

vební povolení a vzhledem k moÏnému získá-
ní dotace z programu PHARE 2001 a s ohle-
dem na jeho podmínky, pfiedpokládáme její
realizaci v roce 2003,“ upozornil na moÏnost
financování nejen z prostfiedkÛ mûsta Ladislav
Stískal a zároveÀ uvedl, Ïe tyto dvû jmenova-
né cyklostezky jsou souãástí pfiipravované cel-
kové koncepce sítû cyklostezek ve mûstû.

„I v souãasné dobû se pracuje na pfiípravû
dal‰ích cyklostezek a cyklotras, které budou
spojovat mûsto s jeho nejbliÏ‰ím okolím. Jed-
ná se pfiedev‰ím o cyklostezku, která povede
od okruÏní kfiiÏovatky na ulici Dvofiákova pfii
její pravé stranû do Kozlovic. S ohledem na
plánovan˘ dopravní obchvat Kozlovic, zvaÏu-
je se varianta vést cyklostezku v úseku od ne-
mocnice do Kozlovic po pravé, ãi levé stranû
komunikace. Jako problematické se jeví jed-
nání s vlastníky pozemkÛ, pfies které je cyk-
lostezka navrÏena,“ seznámil nás s dal‰ími plá-
ny L. Stískal a vyjádfiil nadûji, Ïe potfieba
vybudování této cyklostezky s chodníkem do
Kozlovic, které budou slouÏit ‰iroké vefiejnos-
ti, se setká s pochopením vlastníkÛ tûchto po-
zemkÛ. ZároveÀ uvedl, Ïe jako „zálohová“ je
zvaÏována do budoucna, samozfiejmû dle fi-
nanãních moÏností mûsta, cyklostezka vedou-
cí podél levého bfiehu fieky Beãvy pod nemoc-
nicí aÏ ke sportovnímu areálu v Kozlovicích.

„Vzhledem k silnému dopravnímu tahu
smûrem z Pfierova do Henãlova plánuje od-
bor rozvoje dal‰í cyklostezku i v tomto úse-
ku. V posledních nûkolika letech zde totiÏ
vinou agresivního zpÛsobu jízdy fiidiãÛ s nedo-
drÏováním dopravních pfiedpisÛ do‰lo k nû-
kolika tûÏk˘m dopravním nehodám pfii stfietu
cyklistÛ a pû‰ích s auty. Cyklostezka povede
pfii pravé stranû komunikace ve smûru do
Henãlova s vyuÏitím stávající panelové cesty.

pokraãování na stranû 2

pokraãování na stranû 2

„V sobotu 2. bfiezna jsme netrpûlivû ãekali
na první náv‰tûvníky. Potû‰ilo nás, Ïe jimi
byli mladí pfiíznivci historie, studenti UP
v Olomouci T. Götz z Tfiebíãe a J. Vanûãek
z Otrokovic. Za sobotu a nedûli pfii‰lo na hrad
189 náv‰tûvníkÛ, a to i pfies chladné poãasí,“
informovala nás o první náv‰tûvû vefiejnosti
v leto‰ním roce správkynû hradu Mgr. Marce-
la Kleckerová.

„Úspûch sezony podle dlouholet˘ch zku‰e-
ností závisí z nejvût‰í míry právû na poãasí.
To se projevilo v loÀském roce, kdy jsme za-
znamenali velk˘ pokles náv‰tûvnosti v ne-
pfiízniv˘ch jarních mûsících. Po vyrovnání
v ãervenci a srpnu jsme znovu tratili v mûsí-
ci záfií. V˘sledkem byla náv‰tûvnost pod
100.000 osob za sezonu. Jen pro informaci,

Z usnesení Rady a Zastupitelstva
mûsta Pfierova

Jak˘ byl zájem o poskytnutí grantu?

Cyklista versus ochránce pofiádku

Budoucnost mostu Legií

Domovinka nabízí roz‰ífiené
sluÏby

Osobnost mûsta: Papá Rudolf
Neuls a jazz, swing a festivaly...

Rozhovor s Janem Sekerou:
Mûsto má i hasiãe neprofesionály

SluÏby mûsta Pfierova - kryt˘ bazén

V˘stavy, koncerty, kina ã í s l o  0 3  •  d u b e n  2 0 0 2  •  r o ã n í k  I

1. - 3. 4. v 17.30 hod. a 1. - 2. 4.
20.00 hod. • ANDùLSKÁ TVÁ¤ -
âR, romanticko-dobrodruÏn˘ pfií-
bûh, premiéra. Láska, nenávist
a strach zahalené mlhou tajemství...
ReÏie: Z. Tro‰ka. Kamera: J. Brabec.
Hrají: M. Kuklová, F. BlaÏek, J. Po-
meje, J. Krampol, E. Vá‰áryová,
J. Vinkláfi, D. Morávková, M. Va‰ut.
4. - 10. 4. v 17.00 hod. • PÁN PRS-
TENÒ: SPOLEâENSTVO PRSTE-
NU - USA, dobrodruÏn˘/fantasy, ti-
tulky. Jeho moc ovládne kaÏdého,
kdo po nûm zatouÏí. Jen jedin˘ mu
dokáÏe odolat. Spoleãenství devíti
jej musí zniãit. ReÏie: P. Jackson.
Hrají: E. Wood, I. McKellen, L. Ty-
ler, V. Mortensen, C. Blanchett.
4. - 9. 4. ve 20.00 hod. • PERNÍ-
KOVÁ VùÎ - âR, thriller, premiéra.
Lehce nezávisl˘ film o tûÏk˘ch zá-
vislostech v reÏii Milana ·teindlera.
Do hlavní role obsadil reÏisér nové
tváfie, Jana Dolanského a Radka Ku-
chafie. Dále hrají: M. Doãolomansk˘,
V. Marek, V. Exnerová, L. Vychodi-
lová, V. Jandák, S. Legnerová.
11. - 17. 4. v 17.30 hod. • BANDI-
TI - USA, krimikomedie, titulky,
premiéra. Kam zákon nemÛÏe, na-
strãí Ïenskou. Kriminální komedie
s B. Willisem v hl. roli. ReÏie: B. Le-
vinson. Dále hrají: B. B. Thornton,
C. Blanchett, T. Carity, B. Slayton.
11. - 16. 4. ve 20.00 hod. • ROK
ëÁBLA - âR, ãerná komedie, pre-
miéra. KdyÏ vydrÏíte mlãet, usly‰í-
te melodie lidí kolem sebe. J. Noha-
vica, K. Plíhal a âechomor v novém
filmu P. Zelenky a jeho pfiátel.
18. - 24. 4. v 17.30 hod. • E.T. -
MIMOZEM·ËAN - USA, rodinné sci-
fi, titulky, premiéra. ReÏisér S. Spiel-
berg pfii pfiíleÏitosti 20. narozenin
filmu dal svému mimozem‰Èánkovi
dárek - obnovenou verzi.
18. - 21. 4. ve 20.00 hod. • ZA NE-
P¤ÁTELSKOU LINIÍ - USA, akãní
thriller, titulky, premiéra. Meze,
které nelze pfiekroãit. PÛsobiv˘ akã-
ní thriller s mimofiádn˘mi hereck˘-
mi v˘kony. ReÏie: J. Moore. Hrají:
O. Wilson, G. Hackman, O. Krupa.
22. - 23. 4. ve 20.00 hod. • ZATRA-
CENÍ - âR, drama, premiéra. MÛÏe
se to stát i tobû. Film s pÛsobivou
hudbou R. Holého. Námût, scénáfi
a reÏie: D. Svátek. Hrají: J. Plouhar,
J. Révai, I. Bencová, D. Vávrová.
25. - 1. 5. v 17.30 hod. • P¤Í·ER-
KY, s.r.o. - USA, animovan˘, dabing,
premiéra. Walt Disney a Pixar uvá-
dûjí nejnovûj‰í poãítaãem animova-
n˘ film od tvÛrcÛ obou PfiíbûhÛ
hraãek a Îivota brouka.

25. - 30. 4. ve 20.00 hod. • HAR-
TOVA VÁLKA - USA, thriller, titul-
ky, premiéra. Strhující váleãn˘ pfií-
bûh, kde jde o Ïivoty, ale ne o váleã-
nou vfiavu, byl natoãen v âeské re-
publice. ReÏie: G. Hoblit. Hrají:
B. Willis, C. Farell, T. D. Howard.

3. 4. ve 20.00 hod. • CARMINA
BURANA - âeskoslovensko/SRN,
barevn˘/hudební, latinská verze,
bez titulkÛ. Pokus o svérázné obra-
zové a dûjové vyjádfiení mimofiádnû
sugestivní Orffovy skladby Carmina
burana. ReÏie: J.-P. Ponnelle. Ka-
mera: G. Vandenberg.

10. 4. ve 20.00 hod. • MILUJI Tù
K SEÎRÁNÍ - Francie, psycholo-
gick˘/pfiíbûh, titulky, premiéra. Lás-
ka prochází Ïaludkem a nûkdy mÛ-
Ïe i bolet. Upozornûní distributora:
film je uvádûn v pÛvodní necenzu-
rované verzi a obsahuje drastické
scény. ReÏie: C. Denis. Hrají: V. Gal-
lo, T. Vessey, B. Dalle, A. Descas.
17. 4. ve 20.00 hod. • KOKAIN -
USA, true story/thriller, titulky, pre-
miéra. Film natoãen˘ podle skuteã-
ného Ïivotního pfiíbûhu drogového
dealera s Johnym Deppem a Pené-
lopé Cruz v hlavních rolích. ReÏie:
T. Demme. Kamera: E. Kuras. Dále
hrají: F. Potente, R. Liotta, J. Mollá.
24. 4. ve 20.00 hod. • SEX A LU-
CÍA - ·panûlsko, erotické drama, ti-
tulky, premiéra. Tajné kapitoly mi-
lostného románu. Pfiíbûh vá‰nû, in-
spirace a provinûní od baskického
mága Julia Medema. Kamera: K. de
la Rica. Hudba: A. Iglesias. Hrají:
P. Vego, T. Ulloa, N. Nimri, D. Freyre.

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

hvezda@dokina.cz
net: www.dokina.cz/hvezda
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Uzávûrka pfií‰tího ãísla je v pondûlí 15. dubna 2002
KLUB P¤ÁTEL V¯TVARNÉHO UMùNÍ

19. - 21. dubna • Zájezd do Prahy

V mûsíci dubnu si mohou náv‰tûvníci na‰í galerie prohlédnout no-
vou kolekci umûleckého skla pro rok 2002, které vyrábí firma GLASS-
ATELIER Morava z Vizovic. Charakteristick˘m rysem tohoto vizovic-
kého skla zÛstává i nadále kombinace kfii‰Èálu s modrou a zelenou
barevkou obohacená fiadou rÛznobarevn˘ch frit. Do 18. dubna bude
pokraãovat v˘stava akvarelÛ ostravského malífie Miroslava Dyla.

Jasínkova 2 (za Priorem)

Helf‰t˘n uvítal první náv‰tûvníky
Vût‰ina památkov˘ch objektÛ v âeské republice zaãíná náv‰tûvní sezonu

v dubnu. Hrad Helf‰t˘n je v‰ak sv˘m charakterem typick˘m turistick˘m
místem, takÏe správa hradu jiÏ pfies deset let umoÏÀuje zájemcÛm pro-
hlídku také bûhem bfieznov˘ch víkendÛ.
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Galerie Centrum, Kratochvílova 22, tel. 0641/216 111

7. 4. v 15.00 hod. • PRINCEZNA
SE ZLATOU HVùZDOU - âSR.
O krásné Ladû, zlém králi Kazisvû-
tovi a dobrém princi Radomírovi.
14. 4. v 15.00 hod. • DA¤BUJÁN
A PANDRHOLA - âSR. Lidová po-
hádka podle námûtu Jana Drdy.
21. 4. v 15.00 hod. • PRINCEZNA
ZE MLEJNA 2 - âR, v˘pravná po-
hádka. Druhé pokraãování pfiíbûhu
se znám˘mi postaviãkami z pohád-
kového ml˘na.
27. a 28. 4. v 15.00 hod. • P¤Í-
·ERKY, s.r.o. - USA, animovan˘,
dabing, premiéra. Walt Disney a Pi-
xar uvádûjí nejnovûj‰í poãítaãem
animovan˘ film od tvÛrcÛ obou Pfií-
bûhÛ hraãek a Îivota brouka.

Co dûlá mûsto pro cyklisty
V dubnu uÏ jaro probudí i ty nejzavilej‰í zimní spáãe. Ulice mûsta i jeho nej-

bliÏ‰ího okolí se zaplní milovníky nejoblíbenûj‰ího jednostopého dopravního
prostfiedku. Kolo bude opût v‰estrannû vyuÏíváno ke zdravému sportování, kte-
ré je dostupné zejména v rovinaté krajinû nejbliÏ‰ího okolí Pfierova v‰em vûko-
v˘m kategoriím. V samotném mûstû bude slouÏit jako ekologick˘ a moÏná i nej-
rychlej‰í dopravní prostfiedek. A proto je na místû i otázka, zda se mûsto zab˘vá
fie‰ením cyklistické dopravy a pfiipravuje nûco nového?

foto Jan âep


