
Malífika Jitka Sadílková
Je známá a oblíbená autorka poeticky
ladûn˘ch obrazÛ, která s galerií Atrax
spolupracuje od jejího vzniku v roce
1990. Samostatnou autorskou v˘sta-
vu zde bude mít jiÏ popáté.

Jitka Sadílková - absolventka gymnázia v Hole‰ovû, rozvíjela zpoãátku
svÛj talent v L·U u prof. O. Bráneckého a v oblasti malby a kresby se zdo-
konalovala pod vedením prof. F. Mrázka. K jejím oblíben˘m autorÛm pat-
fií A. Hudeãek a O. Janeãek. Z umûleck˘ch smûrÛ ji pfiitahuje impresio-
nismus. V˘stava se uskuteãní v galerii Atrax ve dnech 13. - 24. kvûtna.

Jan ·imon Fiala - umûleck˘ fotograf, spi-
sovatel, novináfi Ïijící v Praze - vystavuje
fotografie v galerii Centrum od 2. do

15. kvûtna. Publikoval od roku 1961 v ãa-
sopisech a denním tisku jak doma, tak i v za-

hraniãí. Na svém kontû má 25 knih. ¤adu knih fotograficky ilu-
stroval. Jeho fotografické v˘stavy se objevily v galeriích v Tokiu, Los
Angeles aj. Více se mÛÏete dozvûdût od samotného autora ve ãtvrtek
2. kvûtna v 17 hodin pfii slavnostním zahájení této v˘stavy.

16. aÏ 30. kvûtna probûhne souborná v˘stava ak. malífiky
Heleny Hurtové a AÈky ·vestkové-Janeãkové. První z autorek
se zab˘vá volnou grafikou, litografií, také se vûnuje malbû temperou,
akrylem, olejem a rÛzn˘mi pfiírodními a syntetick˘mi materiály. Pfie-
vaÏují figurální motivy z divadelního prostfiedí. Druhá autorka se vû-
nuje keramice. Pracuje nejradûji se ‰amotovou hlínou, kombinuje
s ingobami, písky a dal‰ími pfiírodninami.
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„JiÏ samotná historie budovy je velice oso-
bitá. BohosluÏby zde vykonávaly dvû nábo-
Ïenské komunity - Ïidovská a pravoslavná.
Bûhem II. svûtové války byl chrám uzavfien˘
a slouÏil jako skladi‰tû. V roce 1951 jej kou-
pila Pravoslavná církevní obec v Pfierovû. Po
dvoulet˘ch opravách byl svûcen na chrám
sv. Cyrila a Metodûje. V ‰edesát˘ch letech mi-
nulého století mûla b˘t budova v dÛsledku
roz‰ifiování teplovodní sítû zbofiena, a proto
neprobíhaly Ïádné vût‰í renovaãní práce. Bu-
dova postupnû zmizela v necitlivé okolní zá-
stavbû. To v‰echno se podepsalo na jejím sta-
vu,“ seznámil nás s kofieny problémÛ, které
mûly za následek velmi ‰patn˘ celkov˘ stav
budovy na poãátku 90. let, duchovní správce
Mgr. Libor Raclavsk˘.

„V roce 1996 bylo zahájeno jednání mezi
pfiedstaviteli Pravoslavné církevní obce v Pfie-
rovû a zástupci mûsta Pfierov o spolupráci pfii
celkové rekonstrukci. O rok pozdûji se fieka
Beãva vylila ze svého koryta a povodeÀ niãi-
vû zasáhla velkou ãást mûsta. Vlhkost zdí
chrámu dosáhla v˘‰e dvou metrÛ a na nûko-
lika místech uvnitfi chrámu opadaly velké ku-
sy omítky. TéhoÏ roku dopisem Ministerstva
kultury ze dne 20. 10. 1997 byl tento objekt
prohlá‰en za kulturní památku. Díky finanã-
ním pfiíspûvkÛm Mûstského úfiadu v Pfierovû
a Ministerstva kultury se do ãervence 1999
podafiilo opravit vnitfiní prostory budovy, za-
vést pfiívod vody a odpadní potrubí, komplet-
nû vymûnit elektrické vedení a pro budoucí
expozice instalovat elektronické zabezpeão-
vací zafiízení a v˘stavní panely. Pfii provádû-
ní prací se totiÏ poãítalo s vyuÏitím b˘valé
Ïenské galerie pro kulturní akce, neboÈ Pra-
voslavná církevní obec jiÏ dfiíve vyuÏívala svÛj
chrám nejen k bohosluÏbám, ale i pro rÛzné
v˘stavy, pfiedná‰ky a koncerty,“ zmínil se
o následcích povodnû a následnû vyjmenoval

opravy uskuteãnûné v rámci rekonstrukce do
konce minulého století.

„Rok 2000 znamenal pro chrám sv. Cyri-
la a Metodûje rozbûhnutí mnoha aktivit pro
vefiejnost. Vzniklo SdruÏení pro klasické kul-
turní hodnoty Byzantion, které svou ãin-
ností zaãalo upozorÀovat obãany na vzni-
kající dal‰í kulturní dominantu mûsta. Díky
spolupráci s mûstem Pfierov mohly probûh-
nout velmi zajímavé v˘stavy a koncerty,
z nichÏ bych se rád zmínil napfiíklad o v˘-
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Hlavním cílem projektu, jehoÏ hlavními or-
ganizátory jsou Nadaãní fond Genáãek a Ge-
noservis, a.s. Olomouc, je napomoci integra-
ci zdrav˘ch a postiÏen˘ch lidí, pfiedev‰ím pak
dûtí a mládeÏe. Na pfiípravû akce se spolu s je-
jími hlavními pofiadateli podílí celá fiada or-
ganizátorÛ, mezi které uÏ tradiãnû patfií Mûs-
to Pfierov, Oblastní charita Pfierov, Veletrhy
Brno, Nadace Archa Chantal, âeská tábor-
nická unie, SO· a SOU ·ífiava v Pfierovû,
sdruÏení APA VâAS, 33. základna vrtulníko-
vého letectva Pfierov a dal‰í. 

„UÏ teì mÛÏeme prozradit, Ïe program bu-

de opravdu pestr˘ a nabit˘ zajímavostmi. K vi-
dûní bude vojenská technika, jak pozemní, tak
letecká. Pfiipraveny jsou opût sportovní a do-
vednostní soutûÏe. Samozfiejmû nebudou chy-
bût ani vystoupení znám˘ch populárních osob-
ností. Prezentaci spojenou s ukázkami ãinností
jiÏ tradiãnû nabídnou náv‰tûvníkÛm napfiíklad
klienti Chránûn˘ch dílen. Studenti SO· a SOU
·ífiava v Pfierovû pfiedvedou své dovednosti mi-
mo jiné v uãebním oboru kadefinice, kosme-
tiãka - vizáÏistka a cukráfi-cukráfika. Náv‰tûv-
níci se budou moci opût pobavit na zvífiecí

Z usnesení Rady a Zastupitelstva
mûsta Pfierova

Je‰tû jednou k cyklostezkám

Stavíme nové byty

Vraky nepfiispívají ke zkrá‰lení
mûsta Pfierova

Mapa dislokace stál˘ch krytÛ
v Pfierovû

Osobnost mûsta: Páter Alois âáp

Americk˘ pûveck˘ sbor Wartburg
Choir opût zavítá do Pfierova

SluÏby mûsta Pfierova - kryt˘ bazén
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1. 5. v 17.30 hod. • P¤Í·ERKY,
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, Pfií‰erky,
s.r.o. ReÏie: P. Docter.
2. - 8. 5. v 17.30 hod. • PROTI-
ÚDER - USA, akãní thriller, titulky,
premiéra. Protiúder nemûl zrovna
snadnou cestu do kin - vzhledem
k tragick˘m událostem 11. záfií by-
la jeho distribuce pozastavena. Re-
Ïie: A. Davis. Hrají: A. Schwarze-
negger, E. Koteas, F. Neri.
2. - 7. 5. ve 20.00 hod. • AMÉLIE
Z MONTMARTRU - Francie/Nû-
mecko, romantická komedie. Film,
kter˘ se dívá na svût pozitivnû. Ví-
tûzn˘ film 36. Mezinárodního fil-
mového festivalu Karlovy Vary. Ev-
ropsk˘ film roku. ReÏie: J. - P. Jeu-
net. Hrají: A. Tautou, M. Kassovitz,
Rufus, Y. Moreau, A. de Penguern.
9. - 15. 5. v 17.30 hod. • DANNY-
HO PARËÁCI - USA, kriminální ko-
medie, titulky, premiéra. 3 kasina,
11 chlápkÛ, 150 milionÛ babek. To
je celkem slu‰n˘, ne? ReÏie: S. So-
derbergh. Hrají: G. Clooney, B. Pitt,
J. Roberts, M. Damon, A. Garcia.
9. - 14. 5. ve 20.00 hod. • V¯LET
- âR, pfiíbûh. Co si doma nefieknete,
dozvíte se cestou. Druh˘ film reÏi-
sérky Alice Nellis. Hrají: I. JanÏuro-
vá, T. Remundová, I. Bare‰, J. Ma-
cháãek, D. Bárta, N. Kotr‰ová.
16. - 22. 5. v 17.30 a 16. - 21. 5.
ve 20 hod. • KRÁL ·KORPIÓN -
USA, hororová komedie, titulky,
premiéra. Váleãník. Legenda. Král.
Snímek pln˘ dobrodruÏství a napû-
tí. ReÏie a scénáfi: Ch. Russell. Hra-
jí: The Rock, M. C. Duncan, K. Hu.
23. - 29. 5. v 17.00 hod. • HARRY
POTTER A KÁMEN MUDRCÒ -
USA, rodinn˘ film, dabing. Pfiiprav-
te se na kouzla. ReÏie: Chris Co-
lumbus. Hrají: D. Radcliffe, R. Grint,
E. Watson, R. Coltrane, M. Smith.
23. - 26. 5. ve 20.00 hod. • HRA-
Bù MONTE CRISTO - USA, dra-
ma, titulky, premiéra. Slavn˘ román
Alexandra Dumase po mnoha letech
na filmovém plátnû. ReÏie: K. Rey-
nolds. Hrají: J. Caviezel, G. Pearce,
D. Dominczyk, R. Harris.
27. - 28. 5. ve 20 hod. • MILIO-
NOV¯ ZÁVOD - USA, komedie, ti-
tulky, premiéra. ·est t˘mÛ, dva mi-
liony dolarÛ. Pravidla? Îádná ne-
jsou! ReÏie: J. Zucker. Hrají: R. At-
kinson, J. Cleese, W. Goldberg.
30. 5. - 5. 6. v 17.30 hod. a 30. 5.
- 4. 6. ve 20.00 hod. • STAR

WARS: EPIZODA II - KLONY
ÚTOâÍ - USA, sci-fi, titulky, premi-
éra. 10 let po Epizodû I pokraãují
dobrodruÏství a dramatické osudy
rytífiÛ Jedi Anakina Skywalkera
a Obi-Wana Kenobiho, ktefií mají za
úkol chránit senátorku Padmé Ami-
dalu, jejíÏ Ïivot je ohroÏen.

3. 4. ve 20.00 hod. • DEKAMERON
- Itálie, filmové povídky, titulky. Fil-
mové povídky inspirované v˘znam-
n˘m dílem italské rané renesance -
Boccacciova souboru povídek Deka-
meron. ReÏie: P. P. Pasolini.

8. 5. ve 20.00 hod. • SHREK -
USA, animovaná komedie, ãeské ti-
tulky. Pohádka naruby. MládeÏi do
99 let pfiístupno. Tento film si urãi-
tû nenechte ujít. ReÏie: A. Adamson,
V. Jensonová.
15. 5. ve 20.00 hod. • MOULIN
ROUGE - USA, muzikál, titulky. Fas-
cinující, pikantní a tragikomick˘ pfií-
bûh je oslavou krásy, svobody, ale
pfiedev‰ím lásky a excentrick˘ reÏi-
sér B. Luhrmann ten pfiíbûh vypráví
písní. Hvûzdné herecké obsazení.
22. 5. ve 20.00 hod. • PIANISTKA
- Francie/Rakousko, drama, titulky.
Vzru‰ující putování krajinou sexu-
álních vá‰ní a chtíãe ve filmu, kter˘
‰okoval nejen Cannes. ReÏie a scé-
náfi: M. Haneke. Kamera: Ch. Ber-
ger. Hrají: I. Huppert, B. Magimel,
A. Girardot, A. Sigalevitch.
29. 5. ve 20.00 hod. • MÒJ BRA-
TR TOM - Velká Británie, drama, ti-
tulky, premiéra. Intimní drama
chlapce a dívky, ktefií se kaÏd˘ po
svém, dostávají do konfliktu se svû-
tem dospûl˘ch. ReÏie: D. Rotheroe.
Kamera: R. Müller. Hrají: J. Harrison,
B. Whishaw, H. Weeks, J. Hackett.

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 ve stfiedu 15. kvûtna 2002

Letos jiÏ tfietím rokem bude pfierovské V˘stavi‰tû hos-
tit stovky náv‰tûvníkÛ z celé republiky i zahraniãí. Pfií-
leÏitostí k tomuto setkání budou MOSTY 2002. Akce
se bude konat ve dnech 31. kvûtna a 1. ãervna.

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

5. 5. v 15.00 hod. • DOMA JE DO-
MA - âSR. Pohádky pro dûti, rodiãe
a v‰echny milovníky ãeské animá-
torské tvorby.
12. 5. v 15.00 hod. • KA·TÁNEK
A DOUBEK - âSR animované po-
hádkové pásmo.
19. 5. v 15.00 hod. • âTY¤LÍSTEK
- âSR. Nedûlní odpolední obveselení
pro malé diváky a jejich rodiãe.
25. - 26. 5 ve 14.00 hod. • HAR-
RY POTTER A KÁMEN MUDRCÒ
- USA, rodinn˘, dabing. Pfiipravte se
na kouzla.

Opravy chrámu sv. Cyrila a Metodûje se blíÏí k závûru
Novou dominantou Pfierova se

stává pravoslavn˘ chrám sv. Cyrila
a Metodûje, na jehoÏ rekonstrukci
se finanãnû nejv˘znamnûji podílelo
samotné mûsto. V tûchto dnech se
jeho celková obnova ch˘lí k závûru
a chrám dostává svou koneãnou
podobu. Svûcení chrámu pravoslav-
n˘m moravsk˘m biskupem Simeo-
nem, které uãiní definitivní slav-
nostní teãku za stavebními pracemi,
se uskuteãní 12. kvûtna.

foto Jan âep

stavû vûnované svûtoznámé raritû - mni‰-
skému poloostrovu Athos. Trvala témûfi pÛl
roku a setkala se s velk˘m zájmem vefiej-
nosti. Stejnou odezvu mûly u náv‰tûvníkÛ
napfiíklad i koncerty dua Goelan, souboru
Musica Poetica, hudebního sdruÏení Madri-
gal a trubaãÛ OMS,“ vyjmenoval nejv˘-
znamnûj‰í kulturní akce uskuteãnûné v chrá-
mu sv. Cyrila a Metodûje v pfiedcházejících
dvou letech Libor Raclavsk˘.

pokraãování na stranû 2

13. - 31. kvûtna
Jan a David Strnadovi - keramika

Autofii malované, tvarovû ãisté a funkãní
uÏitkové keramiky vysoké estetické hodnoty.
Vystudovali stfiední keramickou ‰kolu v Be-
chyni, dnes David Strnad vyuÏívá také sv˘ch
zku‰eností z v˘zkumného ústavu keramiky. Jana Strnadová pokraão-
vala ve studiu na Pedagogické fakultû s v˘tvarn˘m zamûfiením - v ma-
lovan˘ch dekorech snadno vyãteme její zálibu v grafick˘ch technikách.
MÛÏete se tû‰it na zajímavé kachle, drobnou plastiku, hrneãky, konvi-
ce, svícny, misky apod. V Pfierovû vystavují poprvé.

Jasínkova 2 (za Priorem)

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

V mûsíci kvûtnu mÛÏete nav‰tívit v˘stavu prací malífiky Pavlíny
Filou‰ové-Haderkové, která Ïije a tvofií v Pfierovû. Jejím oborem je
hlavnû malování portrétÛ, záti‰í a kvûtin. V poslední dobû ji zaujalo za-
chycení pfierovsk˘ch zákoutí a historické ãásti mûsta. Námûty také ãer-
pá i ze sv˘ch cest, zejména z Chorvatska. Maluje technikou oleje, akva-
relu a pastelu. Dále bude pokraãovat i v˘stava umûleckého skla
z kolekce firmy GLASSATELIER Vizovice.

P¤ÍLOHY V âÍSLE:
Îivotní prostfiedí v roce 2001

Rozpoãet mûsta • Volby 2002

V˘stavi‰tû v Pfierovû opût pfiivítá
náv‰tûvníky MOSTÒ 2002
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rankova@mu-prerov.cz • Inzerce a grafická úprava: ELAN spol. s r.o. Pfierov, Dluhonská 2426, tel. 0641/225393, fax 0641/217666, e-mail: studio@elan-prerov.cz • Náklad 20.700
v˘tiskÛ • Distribuce: âeská po‰ta, s. p. • Zaregistrováno Ministerstvem kultury âR pod zn. MK âR E 13283
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Opravy chrámu
sv. Cyrila a Metodûje
se blíÏí k závûru pokraãování ze strany 1
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14. kvûtna v 19.30 hodin • TANEC MEZI VEJ-
CI - divadelní komedie ze souãasnosti. Hrají
I. Vyskoãil a S. Nálepková, â. ¤anda ml., J. Ber-
nát, A. I. Vyskoãilová, S. Zázvorková.

15. kvûtna ve 20 hodin • The Wartburg Choir
- 2002 European Tour - koncert amerického
pûveckého sboru.

18. kvûtna v 16 hodin • PODSKALÁK - lidová
opereta v podání ãlenÛ Hudebního divadla Kar-
lín, v hlavní roli Josef Zíma.

19. kvûtna v 14.30 a 19 hodin • The Screamers
- „Letem svûtem“ - nov˘ zábavn˘ pofiad velmi
oblíbené travesti skupiny z Prahy.

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 zavřeno 12 – 20 i protiproud 7.30 – 20
Pátek zavřeno 12 – 20 i protiproud 7.30 – 20
Sobota zavřeno zavřeno zavřeno
Neděle zavřeno zavřeno zavřeno

KOUPÁNÍ VEŘEJNOSTI NA PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 301 580

REHABILITACE A SAUNA NA PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 209 100

SLUÎBY MùSTA P¤EROVA • KVùTEN 2002

LÁZNĚ BOCHOŘ

Koupel, zábal, masáž,
perličková masáž:

pondělí až pátek 7 – 18
1. a 8. 5. 2002 - zavřeno (svátek)

Sauna - zavřeno

VÝJIMKY
dětský krytý bazén

St 1. 10 – 18 10 – 18
St 8. 10 – 18 10 – 18
So 11. 14 – 20 14 – 20
So 25. 10 – 18 10 – 18

Dne 1. 5. a 8. 5. - svátek,
vše zavřeno. Náhradní termín
sauna muži - čtvrtek 2. 5.
a 9. 5. 2002 - otevřeno!

ZIMNÍ STADION
tel. 201268

farmû Sluníãko, povozit na koních
i vyslechnout zajímavé informace
o léãiv˘ch úãincích hipoterapie. Do-
zvûdí se, co to je canisterapie, coÏ
zjednodu‰enû znamená terapie -
kontakt ãlovûka se zvífietem, v tom-
to pfiípadû se psem,“ struãnû vy-
jmenovala pestrou programovou
nabídku Kamila Stroinová, vedoucí
pfierovského V˘stavi‰tû.

„Nemûli bychom zapomenout
zmínit se také o kulturní ãásti pro-
gramu. PobûÏí nepfietrÏitû kaÏd˘
den od devíti hodin ráno do zhru-
ba sedmnácti hodin. Na pódiu se
bûhem dvou dnÛ vystfiídá celá fia-
da úãinkujících z nejrÛznûj‰ích
zafiízení, ústavÛ, center pro posti-
Ïené, ze základních a matefisk˘ch
‰kol. Pfiivítáme také úãastníky ze
zahraniãí - Slovenska, Ukrajiny
a Polska. Z populárních osobností
vystoupí napfiíklad Îelezn˘ Zekon,
Pavel Novák, Petra âernocká, sku-
pina Koule, Zoombi a fiada dal-
‰ích. Pfiedev‰ím mladé náv‰tûvníky
potû‰í informace, Ïe moderování
páteãní podveãerní diskotéky i následujícího
velkého zábavného programu bude svûfieno
hlavnû mlad‰í generaci známému taneãníku
a moderátorovi pofiadu Eso Yemimu. A kdo
bude patfiit mezi hosty tohoto programu?
Zcela jistû to budou nám dobfie známé popu-
lární osobnosti. Nechtûla bych v‰ak prozradit
úplnû v‰echno,“ ve struãnosti nás seznámila
Kamila Stroinová s programem leto‰ního roã-
níku MostÛ 2002 - akce, která svou my‰len-
kou a rozsahem se stává jednou z tradiãních
a dÛleÏit˘ch kulturnûspoleãensk˘ch událostí
mûsta Pfierova.

„Pokud máte zájem podpofiit integraãní
my‰lenku projektu Mosty, máme tu pro vás
urãitû zajímavou nabídku. Nadaãní fond Ge-
náãek a Genoservis, a.s. stály u zrodu my‰-

lenky, na jejímÏ konci spatfiilo svûtlo svûta
CD nazvané Pohádky pro v‰echny dûti. Toto
CD bylo vydané právû na podporu projektu
Mosty. Obsahuje ãtyfii pohádky Karla Jaro-
míra Erbena a jednu pohádku BoÏeny Nûm-
cové, které umûlecky ztvárnila Jifiina Bohda-
lová. Souãástí je i kníÏeãka pohádek, kterou
pro svou postiÏenou holãiãku napsala a ilus-
trovala její maminka RÛÏena MaÀáková. Ce-
na CD je 130 korun a získat je lze pouze pro-
stfiednictvím Nadaãního fondu Genáãek
v Pfierovû na V˘stavi‰ti,“ sdûlila nám dále Ka-
mila Stroinová a upozornila, Ïe v‰echny po-
tfiebné informace ãtenáfii mohou získat na te-
lefonních ãíslech 068/542 50 05, 547 32 74
a 0641/300 413, 300 422.

·af

Z loÀsk˘ch MostÛ

„Souãasnû probíhala i dal‰í fáze rekon-
strukce celého chrámu. Následovala oprava
fasády, krovÛ a stfiechy. Práce na vnitfiní re-
konstrukci vyvrcholily v minulém roce. Bylo
potfieba vyfie‰it problém odvlhãení, stfie‰ní
krytiny a barvy fasády. Rok to byl velmi ná-
roãn˘, neboÈ pfii v‰ech tûchto vrcholících sta-
vebních pracech nadále probíhaly bohosluÏby
a kulturní a osvûtová ãinnost. V fiíjnu roku
2001 byly na novou fasádu instalovány dvû
pamûtní desky obûtem II. svûtové války a ko-

nalo se zde setkání pravoslavn˘ch vûfiících

z celé Moravy pfii oslavû svátku sv. Rostisla-

va. Zadostiuãinûním chrámu, kter˘ se celou

dobu krãil ve slepé ulici skryt˘ mezi domy,

bylo jeho noãní nasvícení. V rámci projektu

rekonstrukce Wilsonovy ulice byl pro obno-

vu navrÏen i prostor pfied pravoslavn˘m

chrámem. V souãasnosti zde probíhá vydláÏ-

dûní a zanedlouho by se tento dfiíve uzavfie-

n˘ kout uprostfied ru‰ného mûsta mûl pro-

mûnit na poklidné zákoutí otevfiené pro

vefiejnost,“ vyjádfiil uspokojení z v˘sledku
v‰ech dosavadních prací proveden˘ch v rám-
ci rekonstrukce budovy chrámu jeho knûz
L. Raclavsk˘.

·af

V˘stavi‰tû v Pfierovû opût pfiivítá
náv‰tûvníky MOSTÒ 2002

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

18. 4. - 2. 6. • 80 let evangelického sboru
v Pfierovû

1. 5. - 7. 7. • Kfiehká krása - keramika ze sbí-
rek Muzea Komenského

2. 5. - 26. 5. • Adolf Mrázek: Obrazy. VernisáÏ 2. 5.
3. 5. - 2. 6. • Olomouãtí - v˘stava v˘tvarné sku-

piny sdruÏující olomoucké v˘tvarníky amaté-
ry. VernisáÏ 3. 5. v 16 hodin.

8. 5. • Den otevfien˘ch dvefií (9 aÏ 17 hodin,
vstup do expozic a v˘stav zdarma)

30. 5. • 19 hodin • Koncert operetních árií

MUZEUM KOMENSKÉHO

otevírací doba: úter˘ - nedûle 9 - 18 hodin,
polední pfiestávka 12.15 - 12.45 hodin

6. 4. - 28. 10. • Îelezná cesta - ze sbírek Mûst-
ského muzea Ybbsitz v Rakousku

23. 4. - 19. 5. • MáchÛv máj a básníkovy kres-
by hradÛ

1. 5. • Sváteãní 1. máj - romantické setkání na
hradû ve stylu 19. století

4. 5. • ·ela sport MTB maratón 2002 - mara-
tón horsk˘ch kol pro nej‰ir‰í vefiejnost

11. 5. • 10. Helf‰t˘nsk˘ okruh - od 13 hodin
mezinárodní závod historick˘ch vozidel

25. a 26. 5. • Pohádkov˘ hrad

HRAD HELF·T¯N

1. 5. od 13 do 16 hod. • Kulturní program
na Îerotínovû námûstí

4. 5. a 18. 5. od 9 do 12 hod. • Keramické
hrátky na DDM Atlas

29. 5. od 8 do 11.30 hod. a od 13 do 17 hod.
• Den dûtí na DDM Atlas

1. 5. • âarodûjnická DlaÏka - turnaj v malé ko-
pané dívek v Pfierovû

10. - 12. 5. & 17. - 19. 5. • Velké DláÏdûní -
velk˘ sportovní turnaj

23. 5. ve 20.00 • âechomor - pfieloÏen˘ kon-
cert v klubu PSP

24. - 26. 5. • Víkend v pohybu pro rodiãe
s dûtmi

31. 5. - 1. 6. • Letní víkend v Pfierovû - mj. tur-
naje v ringu a nohejbalu v Pfierovû aj.

kanceláfi nám. TGM 16, tel. 0641/219 852,
dlazka@cekos.cz, www.dlazka.cz

DUHA KLUB DLAÎKA

V sobotu 13. dubna se konal jiÏ 28. roãník
dálkového Pochodu Pfierovského povstání. Pfii
zamraãeném poãasí si vy‰láplo na trasy dlou-
hé 8 aÏ 50 kilometrÛ 511 turistÛ a také tfii psi.
Na pfiípravû a zabezpeãení celé akce se podí-
lelo 18 pofiadatelÛ. Nejvût‰í úãast byla na tra-
se 15 a 25 kilometrÛ dlouhé. Nejpoãetnûj‰ím
kolektivem, jako obvykle, byla zastoupena Zá-
kladní ‰kola Trávník. Jako nejstar‰í úãastník
byl zaevidován Jaroslav Králík, roãník 1910.
Nejvzdálenûj‰í chodec pfiijel aÏ z Dûãína.

V cíli na vytrvalé turisty ãekaly diplomy,
drobné obãerstvení a byla pfiipravena i malá
tombola pro dûti i dospûlé. Leto‰ním zpestfie-
ním se staly balónky pro v‰echny dûti. Svoji
spokojenost s úrovní akce vyjádfiili úãastníci
v kronice dálkového pochodu. Podûkování po-
fiadatelÛ i úãastníkÛ patfií v‰em sponzorÛm.
Bez jejich pfiíspûvkÛ by nebylo moÏné zajistit
na takové úrovni obãerstvení, tombolu a dal-
‰í sluÏby pro více neÏ 500 turistÛ.

red.

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

rovské listy najdete na internetu na adrese
http://mesto.prerov.cz/listy. Pfierovské
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 in-
ternetu stáhnout a nainstalovat. Na inter-
netov˘ch stránkách Pfierovsk˘ch listÛ na-
jdete podrobnûj‰í informace. Pro kontakt
s redakcí Pfierovsk˘ch listÛ mÛÏete vyuÏít
také email eva.safrankova@mu-prerov.cz.

OSLAVY DNE OSVOBOZENÍ 
A VZPOMÍNKU NA 57. V¯ROâÍ  

P¤EROVSKÉHO POVSTÁNÍ
30. DUBNA 2002

10-12 hodin PoloÏení kvûtin k pamûtním deskám obûtí Pfierovského povstání 
v ulicích mûsta a v nádvofií KAZETO s. r. o., Husova ulice

2. KVùTNA 2002
12.15 hodin Odjezd autobusu z námûstí T.G.Masaryka 

do Olomouce-LazcÛ na pietní akt vûnovan˘ 
památce obûtí Pfierovského povstání

8. KVùTNA 2002

10. KVùTNA 2002

9.30 hodin Pomník padl˘ch letcÛ, tfi. Generála Janou‰ka
10.15 hodin Pomník vojákÛ sovûtské armády, Îelatovská ulice
10.45 hodin Mûstsk˘ hfibitov - pomník obûtí Pfierovského 

povstání a 2. svûtové války

9 hodin Pfiedání Bojového praporu a ãestného názvu 
33. základnû vrtulníkového letectva Pfierov, 
Îerotínovo námûstí

Mûsto Pfierov
Svaz bojovníkÛ za svobodu 
a âeskoslovenská obec legionáfiská
ve spolupráci 
s Armádou âeské republiky
zvou obãany na

ZAČÍNÁ MÁJ...
PROGRAMOVÝ VEČER S RÁDIEM EVROPA 2
střídavě hrají kapely VHS a D.U.B., disco s Radkem
Vybíralem, zvuk a světla Twilight Pro

MÁJOVÉ VESELENÍ
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SE ZÁBAVOUu

Plavecký areál (Brabansko) od 9 do 19 hodin

Celodenní program s potápěči, modeláři, soutěžením,
koníčky a TŠ Tazzi. Hrají: Jen tak, školní kapela GJB,

Academic Jazz Band, Šediváci, Pear’s Band, Pirillo

MAMUT TOUR PŘEROV 
Dětský tábor Přerov-Čekyně od 7.30 do 24 hod.

Start a cíl cyklomaratonu v areálu Dětského tábora,u
doprovodný program, předávání cen, společenský večer.

Hraje a zpívá Pavel Novák & Family

DEN OSVOBOZENÍ OD FAŠISMU
KLADENÍ VĚNCŮ S DECHOVOU HUDBOU ŽEROTÍN

pietní místa v Přerově

2. 5. • Ruprechtov - Rychtáfiov - Vy‰kov, 16 km,
ved. H. ·Èavová, odj. 7.23 hodin

4. 5. • Studenka - Nová Horka - Barto‰ovice -
Studenka, 16 km, ved. Jifií ·vec, odj. 7.11 hod.

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

9. 5. • N. Jiãín - Svinec - St. Jiãín - HÛrka - Jese-
ník n. O., 16 km, ved. V. Visnar, odj. 7.22 hod.

11. 5. • Námû‰È na H. - Pfiemyslovice - Strá-
Ïisko, 16 km, ved. Î. Zapletalová, odj. 6.00 hod.

16. 5. • Pfierov - podél Beãvy - Rokytnice - Bo-
ro‰ín, 12 km, ved. V. Krest˘nová, sraz u Soko-
lovny, odchod 9.00 hodin

16. 5. • Sv. Kopeãek - Pohofiany - Jívová - Hru-
bá Voda, 20 km, ved. M. Kauer, odj. 7.04 hod.

18. 5. • Otrokovice - Napajedla - Babice - Sta-
ré Mûsto, 21 km, ved. L. Bafiinka, odj. 6.34 hod.

23. 5. • Jesenec - Dzbel - ·ubífiov - Konice,
14 km, ved. Î. Zapletalová, odj. 7.04 hod.

25. 5. • Rajnochovice âD - Podhr. Lhota - Zub-
fiíã - Tesák, 21 km, ved. P. ·Èava, odj. 7.25 hod.

30. 5. • Cholina - Louãka - Bílsko - Vilémov - Se-
nice n. H., 18 km, ved. J. ·mehlík, odj. 6.00 hod.

KâT SK P¤EROV

Akce pro seniory PSP

Dálkov˘ pochod pfiilákal malé i dospûlé pfiíznivce turistiky

Îáci dobrovolného hasiãského sboru Pfierov foto P. O‰Èádal

DDM ATLAS
ÎiÏkova 12, tel.: 0641/209 353, 201 46

www.volny.cz/ddmatlas

9. 5. • Cykloturistick˘ v˘let k pramenu fieky
Odry, 60 km, sraz v 10.00 hod. u sokolovny

15. 5. • Vlakov˘ zájezd do Zlína na v˘stavu ce-
stovatelÛ ing. J. Hanzelky a M. Zikmunda -
sraz v 8.30 hod. ve vestibulu nádraÏí âD

22. 5. • Turistick˘ zájezd do JeseníkÛ Ramzo-
vé - sraz v 6.55 hod. ve vestibulu nádraÏí âD

terasa Plzeňské Restaurace (Strojař) od 18 do 24 hodin

!
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dne 21. bfiezna 2002
Rada mûsta Pfierova

po projednání
❖ podala návrh Zastupitelstvu mûsta Pfierova

schválit zámûr pfiijetí úvûru ve v˘‰i 35 mil.
Kã se splatností 5 let na financování inves-
tiãních akcí roku 2002,

❖ vzala na vûdomí informaci o postupné pfií-
pravû k naplnûní zámûru v˘stavby nov˘ch
bytov˘ch jednotek mezi nábfi. Protifa‰istic-
k˘ch bojovníkÛ a ul. Jateãní,

❖ schválila umístûní znaku mûsta Pfierova
a letopoãtu 2002 na stfiedovém kvádru vod-
ního prvku. Ztvárnûním symbolu a letopoã-
tu je povûfien autor díla doc. Alexius Appl,
akademick˘ sochafi.

❖ povûfiila fieditelku Sociálních sluÏeb mûsta
Pfierova komplexním zaji‰tûním vybavení
interiéru objektu na ul. 9. kvûtna - Domov
pro matky s dûtmi bytov˘ch nábytkem v cel-
kovém objemu do 1,500.000 Kã z vlastních
finanãních prostfiedkÛ,

❖ schválila uzavfiení smlouvy o poskytnutí
podpory - dotace ve v˘‰i 3,851.000 Kã na
plynofikaci místní ãásti mûsta Pfierova -
Henãlov mezi Státním fondem Ïivotního
prostfiedí âR a mûstem Pfierovem,

❖ uloÏila odboru sociálních sluÏeb zdravot-
nictví zpracovat anal˘zu spolupráce mûsta
Pfierova s Nemocnicí s poliklinikou na za-
bezpeãení ãinnosti sociálních sester,

❖ podala návrh Zastupitelstvu mûsta Pfierova
zafiadit mezi investiãní akce mûsta, které se
budou realizovat v roce 2002, rekonstrukci
‰kolního hfii‰tû pfii Základní ‰kole Pfierov, Vel-
ká DláÏka 5 a uloÏila odboru rozvoje, investic,
územního plánu a architektury pfiedloÏit ná-
vrh na umístûní sídla Mûstské knihovny v Pfie-
rovû do objektu Komenského 11-13,

❖ uloÏila vedoucí odboru ‰kolství na pfií‰tí
jednání rady mûsta zpracovat vyhodnocení
souãasného stavu v zaji‰tûní stravování dû-
tí a ÏákÛ soukrom˘ch M· a Z· mûstem Pfie-
rovem a podat návrh na pfiístup mûsta ke
stravování dûtí, ÏákÛ a studentÛ v‰ech sou-
krom˘ch ‰kolsk˘ch zafiízení,

❖ stanovila s úãinností od 1. 5. 2002 poãet za-
mûstnancÛ mûsta Pfierova zafiazen˘ch do
Mûstského úfiadu Pfierov na 233,5,

❖ schválila udûlení Ceny mûsta Pfierova - me-
daile J. A. Komenského univerzitnímu pro-
fesoru PhDr. Franzi Hofmannovi, Dr.h.c,

❖ schválila studijní cestu sleãnû ·árce PajÛr-
kové, ãlence komise pro kulturní památky.
Studijní cesta do Rakouska, Maìarska a Slo-
venska se uskuteãní ve dnech 5. aÏ 11. kvût-
na 2002,

❖ schválila zahraniãní sluÏební cestu místos-
tarostovi ing. Jifiímu Lajtochovi do Mnicho-
va ve dnech 13. 5. - 17. 5. 2002 na 13. mezi-
národní odborn˘ veletrh odpadového hos-
podáfiství IFAT 2002.

dne 11. dubna 2002
Zastupitelstvo mûsta Pfierova

po projednání
❖ vzalo na vûdomí informaci o pfiípravû zá-

mûru realizace víceúãelového sportovi‰tû
v lokalitû Z· Pfierov, Svisle 13,

❖ stanovilo poãet ãlenÛ Zastupitelstva mûsta
Pfierova pro volební období 2002-2006 na 35,

❖ schválilo „Program regenerace a rozvoje
mûstské ãásti Pfierov - laguny“ jako nedíl-
nou souãást programu rozvoje územního
obvodu obce,

❖ schválilo Komplexní souãinnostní program
prevence kriminality pro rok 2002, vãetnû
dílãích projektÛ prevence kriminality,

❖ schválilo v souladu s obecnû závaznou vy-
hlá‰kou ã. 7/2000 o fondu rozvoje bydlení
a fondu na opravy bytového fondu postiÏené-
ho povodní, ve znûní obecnû závazné vyhlá‰-
ky ã. 3/2001 a 7/2001 poskytnutí pÛjãek z fon-
du na opravy bytového fondu postiÏeného
povodní a uzavfiení smluv o pÛjãce, vãetnû
jejich zaji‰tûní takto:

- ostatní vlastníci obytn˘ch
budov a bytÛ .................... 8,981.000 Kã

- Mûsto Pfierov .................... 8,440.000 Kã
CELKEM............................ 17,421.000 Kã

❖ vydalo Obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 2/2002,
kterou se mûní obecnû závazná vyhlá‰ka
ã. 8/2001, o místním poplatku ze psÛ,

❖ schválilo zámûr pfiijetí úvûru do v˘‰e 35
mil. Kã se splatností 5 let na financování in-
vestiãních akcí roku 2002, povûfiilo Radu
mûsta Pfierova podáním písemné v˘zvy ne-
jménû pûti zájemcÛm na poskytnutí úvûru
mûstu Pfierov do v˘‰e 35 mil. Kã s dobou
splatnosti 5 let na financování investiãních
akcí roku 2002 a uloÏilo Radû mûsta Pfiero-
va zpracovat pofiadí nov˘ch jmenovit˘ch ak-
cí na rok 2002 se zfietelem k dotaãnímu ti-
tulu ze strany státu a finanãní spoluúãasti
jin˘ch subjektÛ. Tento materiál pfiedloÏit
k projednání Zastupitelstvu mûsta na zase-
dání dne 9. kvûtna 2002,

❖ schválilo uzavfiení smlouvy o poskytnutí do-
tace ve v˘‰i 240.000 Kã na obnovu Ïidov-
ského hfibitova v Pfierovû, a to mezi mûstem
Pfierov a Îidovskou obcí Olomouc,

❖ vydalo vnitfiní smûrnici ã. 4/02, kterou se do-
plÀuje vnitfiní smûrnice ã. 2/02 - Statut mûst-
ského fondu bydlení a schválilo vyrovnan˘ roz-
poãet mûstského fondu bydlení na rok 2002:
pfiíjmy .................................. 67,785.000 Kã
v˘daje .................................. 67,785.000 Kã

❖ schválilo pfievod finanãních prostfiedkÛ ve
v˘‰i 6,325.000 Kã do bûÏného rozpoãtu mûs-

ta s tím, Ïe tato ãástka bude vrácena zpût do
rozpoãtu mûstského fondu bydlení do kon-
ce roku 2002,

❖ schválilo:
1. Závûreãn˘ úãet mûsta Pfierova za rok 2001

a) pfiíjmy ve v˘‰i 843,229.446,12 Kã

b) v˘daje ve v˘‰i 850,677.153,51 Kã

c) uhrazené splátky dlouhodob˘ch pfiijat˘ch
pÛjãek 12,480.000,00 Kã

d) zapojení fondÛ do rozpoãtu
27,477.444,59 Kã

e) pfievod do fondu sociálního 1,515.000 Kã

f) stav finanãních prostfiedkÛ na bûÏn˘ch
úãtech 6,034.737,20 Kã

2. V˘sledky hospodafiení pfiíspûvkov˘ch or-
ganizací, jejichÏ zfiizovatelem bylo k da-
tu 31. 12. 2001 mûsto Pfierov.

3. Pfiídûl zlep‰eného hospodáfiského v˘-
sledku pfiíspûvkov˘ch organizací do fon-
dÛ, jak je uvedeno v materiálu. Tyto pfií-
dûly realizovat v souladu se zákonem ã.
250/2000 Sb., o rozpoãtov˘ch pravidlech
územních rozpoãtÛ.

4. ZÛstatky úãelov˘ch fondÛ

a) fondu rezerv a rozvoje 115,526.658,70 Kã

b) fondu rozvoje bydlení 8,873.617,84 Kã

c) fondu na opravy bytového fondu postiÏe-
ného povodní 49,428.070,51 Kã

d) fondu sociálního 695.374,02 Kã

5. Finanãní vypofiádání roku 2001

a) finanãní prostfiedky k rozdûlení
124,492.640,13 Kã (z toho jiÏ zapojeno
rozpoãtov˘m opatfiením 103,274.000 Kã)

b) vypofiádání úãelov˘ch prostfiedkÛ
13,348.168,54 Kã

c) zapojení finanãních prostfiedkÛ na dofie-
‰ení poÏadavkÛ z r. 2001 3,919.205,63 Kã

6. Závûreãnou zprávu o fiádné inventariza-
ci majetku a závazkÛ mûsta Pfierova
k 31. 12. 2001.

❖ schválilo uzavfiení smluv o poskytnutí
dotací v oblasti „Sport“ v celkové v˘‰i
3,271.000 Kã,

❖ schválilo uzavfiení smluv o poskytnutí
dotací v oblasti „Voln˘ ãas“ v celkové v˘‰i
490.000 Kã,

❖ schválilo uzavfiení smluv o poskytnutí
dotací v oblasti „Kultura“ v celkové v˘‰i
1,100.000 Kã,

❖ schválilo uzavfiení smluv o poskytnutí
dotací v oblasti „Sociální sluÏby“ v celkové
v˘‰i 2,390.000 Kã,

❖ schválilo uzavfiení smluv o poskytnutí
dotací v oblasti „Zdravotnictví“ v celkové
v˘‰i 2,150.000 Kã,

❖ uloÏilo Grantovému v˘boru pfiipravit návrh
na rozdûlení ãástky ve v˘‰i 600.000 Kã na
zasedání Zastupitelstva mûsta Pfierova dne
9. 5. 2002,

❖ schválilo uzavfiení darovací smlouvy mezi
Mûstem Pfierov jako dárcem a subjektem
Mûstská knihovna v Pfierovû, pfiíspûvková or-
ganizace, jako obdarovan˘m, jejímÏ pfied-
mûtem jsou knihovní svazky v poãtu
108.736 v cenû 7,384.954 Kã.

V˘bûr z usnesení Rady a Zastupitelstva mûsta Pfierova

Mûsto Pfierov zve na
zasedání

Zastupitelstva
mûsta Pfierova,

které se bude konat

ve ãtvrtek 9. kvûtna 2002
v 17.00 hodin

ve velkém sále
Mûstského domu v Pfierovû

Pozvánka

Pozvánka do Muzea Komenského

Dûtského pûveckého sboru Cantus
a smí‰eného pûveckého

sboru Vokál
17. kvûtna 2002 v 19.00 hodin
v chrámu sv. Cyrila a Metodûje

16. kvûtna • 16.30 hodin • Korvínsk˘ dÛm
na Horním námûstí - Beseda s prof. L. Vlã-
kovou o barokním umûní

Den otevfien˘ch dvefií
Muzea Komenského

JiÏ tradiãnû se uskuteãní 8. kvûtna u pfiíle-
Ïitosti v˘roãí ukonãení druhé svûtové války
Den otevfien˘ch dvefií pfierovského muzea. Od
9 aÏ do 17 hodin budou pfiístupny vefiejnosti
v‰echny expozice a v˘stavy pfierovského zám-
ku a Moravské ornitologické stanice v Bezru-
ãovû ulici.

Sejnû jako v minulosti, tak i letos vystoupí
se sv˘m programem dopoledne pfierovsk˘
smí‰en˘ pûveck˘ sbor VOKÁL a odpoledne pak
místní divadelní soubor DOSTAVNÍK s pfied-
stavením ZdeÀka Hilberta ROBIN HOOD
aneb JAK TO BYLO VE SKUTEâNOSTI!?

V prÛbûhu tohoto dne bude pfiístupn˘ ve-
fiejnosti novû upraven˘ velk˘ v˘stavní sál
v druhém poschodí zámku s v˘stavou Kfieh-
ká krása.

PhDr. Franti‰ek H˘bl

Kfiehká krása
V˘stava keramiky ze sbírek Muzea
Komenského v Pfierovû
Velk˘ v˘stavní sál pfierovského zámku
1. 5. - 7. 7. 2002

V novû rekonstruovaném v˘stavním sále
pfierovského muzea mají náv‰tûvníci moÏnost
zhlédnout po dobu dvou mûsícÛ atraktivní v˘-
stavu uÏité a dekorativní keramiky. Zaujme

nejen rozsahem a rozmanitostí, ale i „kfieh-
kou krásou“ a sbûratelskou vzácností mno-
h˘ch exponátÛ. Na v˘stavû se pfiedstaví v˘bûr
toho nejlep‰ího z muzejního fondu, kter˘ ãí-
tá na 1600 kusÛ sbírkov˘ch pfiedmûtÛ. K vi-
dûní jsou keramické v˘robky v ãasovém roz-
sahu od 18. do 20. století. Divák si mÛÏe
prohlédnout nádobí z hrnãiny, bûlniny, ale
i fajáns, kameninu a porcelán. Ménû je za-
stoupena dekorativní plastika. -om-

Adolf Mrázek:
In Memoriam
Galerie pfierovského zámku
2. 5. - 26. 5. 2002

Komorní v˘stava obrazÛ a plastik zesnulé-
ho pfierovského v˘tvarníka - amatéra Adolfa
Mrázka je pietní vzpomínkou na dnes jiÏ ne-
známého „sváteãního malífie“. PÛsobil zde
v 50. a 60. letech minulého století. Zachyco-
val zdej‰í krajinu i samotné mûsto. Jeho sty-
lovû rozmanitá tvorba svûdãí o tom, Ïe se in-
spiroval fiadou smûrÛ moderního umûní.
Obzvlá‰tû blízk˘ mu byl kubismus a expresio-
nismus. Experimentoval i s geometrickou ab-
strakcí. Ale vesmûs zÛstal vûrn˘ figurálnímu
a figurativnímu umûní. Vystavené exponáty
jsou sbírkov˘mi pfiedmûty muzea a pocháze-
jí z darÛ autora a jeho synÛ. -om-

Olomouãtí vystavují
v Pfierovû

OLOMOUâTÍ - v˘stava prací a obrazÛ pat-
nácti ãlenÛ V˘tvarné skupiny Olomouãtí,
sdruÏující olomoucké v˘tvarníky amatéry.
VernisáÏ se uskuteãní 3. kvûtna v 16 hodin.

V˘stava, kterou ve spolupráci s v˘tvarnou
skupinou Olomouãtí pofiádá Muzeum Ko-
menského v Pfierovû, se koná v galerii zámku
v Pfierovû v dobû od 3. kvûtna do 2. ãervna.
Otevfieno dennû mimo pondûlí od 9 do 17 ho-
din. (-mch-)

Svût operety
V Pamûtní síni A. Mervarta a J. Bajáka pfie-

rovského zámku se uskuteãní ve ãtvrtek
30. kvûtna 2002 v 19 hodin veãer v˘znam-
n˘ch svûtov˘ch operetních árií v provedení
umûlcÛ Haliny Kubeãkové a Josefa Krpce za
klavírního doprovodu Svûtlany Petrové.

(-fh-)

Pozvánka
na jezdecké závody
Ve dnech 11. - 12. kvûtna uspofiádá Jez-

deck˘ oddíl Henãlov za podpory Mûsta Pfiero-
va na hfii‰ti Sokola Henãlov jiÏ V. roãník jez-
deck˘ch závodÛ „Cena mûsta Pfierova“.

Dvoudenní jezdecké závody s atraktivními
disciplínami budou zahájeny v sobotu
11. kvûtna v 11 hodin. V nedûli 12. kvûtna
budou závody pokraãovat od 12 hodin a ve
14 hodin jezdecké soutûÏe vyvrcholí parku-
rem stupnû „S“ - Cena mûsta Pfierova.

Bûhem víkendu se pfiíchozí mohou tû‰it na
pestr˘ doprovodn˘ program spojen˘ s boha-
t˘m obãerstvením. Jako novinku jsme pro ná-
v‰tûvníky jezdeck˘ch závodÛ pfiipravili na so-
botu 11. kvûtna taneãní zábavu, na které
vystoupí hudební skupina CASABLANKA. Je-
jí zaãátek je stanoven na 20. hodinu pfiímo na
hfii‰ti Sokola Henãlov. Pouze v pfiípadû ne-
pfiíznivého poãasí se zábava uskuteãní v sále
Sokola Henãlov.

Srdeãnû Vás zvou pofiadatelé z Jezdeckého
oddílu Henãlov a pfiejí pfiíjemn˘ a sportovní
záÏitek.

Zdenûk Danûk, kanceláfi starosty

Dekorativní mísa, porcelán, VídeÀ, 2. polovina
18. století (foto J. Hanáková)

DEN KONÍ
v Radkovû Lhotû u Dfievohostic

v nedûli 19. kvûtna 2002
spojen˘ s prohlídkou koní a stájí
Náv‰tûvníci mohou vyuÏít moÏnosti
svézt se zdarma na koni a sledovat

aktivity ãlenÛ novû vzniklého jezdeckého
klubu Pomnûnka.

BliÏ‰í informace, vãetnû programu,

budou zvefiejnûny na plakátech.

2. 5. - 31. 5. 2002 • RNDr. Jifiina ·varco-
vá - „...dûlání - nemoc a nudu zahání“ -
malba, koláÏe, vy‰ívání, figurky

MùSTSKÉ INFORMAâNÍ CENTRUM
v˘stavní síÀ,
Kainarova 9

KLUB P¤ÁTEL
V¯TVARNÉHO UMùNÍ

SdruÏení Byzantion
vás zve na

KONCERT

Pozvánka

zahájil provoz
v recepci Mûstského domu

(vchod z námûstí TGM)

provozní doba 8-18 hodin
zhotovujeme amatérské foto

9 x 13, 10 x 15, 13 x 18 do 24 hodin

FOTOEXPRES JAN âEP



V souvislosti se zavedením poplatku za provoz systému nakládání
s komunálním odpadem pro majitele staveb urãen˘ch nebo slouÏících
k individuální rekreaci byla stanovena místa, kam mohou obãané od-
kládat nevytfiídûn˘ odpad vznikající pfii uÏívání rekreaãních objektÛ.
Po provûfiení moÏnosti pfiístupu svozové techniky a umístûní odpado-
v˘ch nádob byl v nûkter˘ch oblastech zvolen systém tzv. pytlového sbû-
ru komunálního odpadu, kde urãená místa jsou oznaãena tabulkou
„Místo pro pytlov˘ sbûr komunálního odpadu“, kam mohou obãané
odkládat komunální odpad v pytlích nebo igelitov˘ch ta‰kách. Svoz
pytlÛ s komunálním odpadem z takto oznaãen˘ch míst zajistí Tech-
nické sluÏby mûsta Pfierova kaÏd˘ t˘den, a to vÏdy v pondûlí. V ostat-
ních oblastech, kde to podmínky umoÏnily, jsou rozmístûny odpado-
vé nádoby.

Pytlov˘ sbûr komunálního odpadu v chatov˘ch a zahrádkáfisk˘ch
oblastech je v leto‰ním roce zaveden zku‰ebnû. âas ukáÏe, zda se
osvûdãí ãi nikoliv.

Svoz komunálního odpadu v chatov˘ch a zahrádkáfisk˘ch oblastech
bude probíhat v období od 1. 4. do 31. 10. kalendáfiního roku.

Seznam míst pro odkládání komunálního odpadu v chatov˘ch a za-
hrádkáfisk˘ch oblastech:

VINARY
• ve smûru od L˘sek, odboãka vlevo pfied ãásti Vinary, stanovi‰tû na

konci odboãky
• zahrádkáfiská oblast mezi ãásti Vinary a âekyÀsk˘m kopcem

âEKYNù
• zahrádkáfiská oblast âekynû, kfiiÏovatka âekynû-Penãice-Îeravice

stanovi‰tû vpravo za autobusovou zastávkou smûr Îeravice
• chatová oblast 7

stanovi‰tû po levé stranû u chodníku, za smrkov˘m porostem

PENâIâKY
• chatová oblast nad ml˘nem, celkem 3 stanovi‰tû podél asfaltové cesty

PENâICE
• chatová oblast K lesu - stanovi‰tû na zaãátku komunikace smûfiují-

cí k chatám, vpravo u transformátoru

ÎERAVICE
• chatová oblast Îalkov - stanovi‰tû vlevo od komunikace k chatám,

zhruba 15 m od hlavní komunikace smûr âekynû-Îeravice 
• chatová oblast Skalice - stanovi‰tû vpravo od pfiíjezdové komunika-

ce k chatám, ze strany od ul. Such˘ potok
• chatová oblast za Ole‰nici 

stanovi‰tû vpravo za mostkem pfies Ole‰nici
stanovi‰tû ze strany od stadionu pfied vrbou

HENâLOV
• zahrádkáfiská oblast za hfibitovem - stanovi‰tû za zadní zdi hfibitova

LOVù·ICE
• stanovi‰tû na konci ulice DruÏstevní, na místû pro umísÈování vel-

koobjemového kontejneru
• zahrádkáfiská oblast Padûlky u Lovû‰ic, celkem 3 stanovi‰tû podél as-

faltové cesty 

P¤EDMOSTÍ
• zahrádkáfiská oblast nad chovn˘m rybníkem 

stanovi‰tû vpravo od pfiíjezdové komunikace, pfied betonovou skru-
Ïí, zhruba 150 m od hlavní cesty na Olomouc
stanovi‰tû za zatáãkou zhruba 15 m od sochy

• zahrádkáfiská oblast Îernava
stanovi‰tû naproti garáÏím, na místû pro umísÈování velkoobjemo-
vého kontejneru
stanovi‰tû na kfiiÏovatce komunikace smûr Îernava a panelové ces-
ty smûr SÚS

stanovi‰tû vpravo od pfiíjezdové komunikace k chatám v kopci nad
Îernavou
stanovi‰tû vlevo pfied vjezdovou bránou do areálu Cement Hranice 
stanovi‰tû vlevo od brány u depa pfierovské rokle

• zahrádkáfiská oblast mezi ãerpací stanici Slovnaft a rybníãkem
stanovi‰tû na zpevnûné plo‰e pfied nevyuÏívanou vstupní bránou do
areálu FKK

• zahrádkáfiská oblast podél komunikace z Pfiedmostí do Dluhonic
stanovi‰tû po pravé a levé stranû pfií v˘jezdu ze zahrádkáfiské oblas-
ti na cestu smûr Dluhonice
stanovi‰tû vpravo za poslední zahradou pfii v˘jezdu ze zahrádkáfiské
oblasti na cestu smûr Dluhonice
stanovi‰tû vlevo u odboãky k mûstskému útulku 

ÚJEZDEC
• zahrádkáfiská oblast mezi areálem Belky a Újezdcem

stanovi‰tû na volné plo‰e, pfied oplocením protûj‰í zahrady
• zahrádkáfiská oblast, nacházející se vpravo pfied vjezdem do Újezd-

ce, pfiístupná z ul. Hlavní (na kfiiÏovatce polních cest)

DLUHONICE
• zahrádkáfiská oblast nad Ïelezniãní stanici

stanovi‰tû u objektu b˘valé váhy, místo pro umísÈování velkoobje-
mového kontejneru

KOZLOVICE
• chatová oblast - ul. Na vrbovcích, vpravo od toãny autobusu smûr

pole
stanovi‰tû u mostku

P¤EROV
• zahrádkáfiská oblast Laguny

stanovi‰tû na parkovi‰ti vpravo pfied vjezdem do osady
stanovi‰tû vpravo pfied parkovi‰tûm, u sloupu el. vedení

• zahrádkáfiská oblast za nemocnici
2 stanovi‰tû pod b˘valou skládkou, v místû pro umísÈování velkoob-
jemov˘ch kontejnerÛ 
stanovi‰tû u lesíka, v místû umísÈování velkoobjemového kontejneru
stanovi‰tû na louce u transformátoru, v místû umísÈování velkoob-
jemového kontejneru
stanovi‰tû pod zdi areálu nemocnice(pod objektem LDN)

• zahrádkáfiská oblast ul. 9. kvûtna
stanovi‰tû naproti objektu firmy DUKO (pfied oplocením první za-
hrady)

• zahrádkáfiská oblast za ul. Kabelíkova
stanovi‰tû u první zahrady od pfiíjezdové cesty k zahradám (cesta na-
vazuje na hlavní cestu do Îelatovic)

• zahrádkáfiská oblast pod objektem hvûzdárny
stanovi‰tû vlevo pfied zahradami, v místû umísÈování velkoobjemo-
vého kontejneru

• zahrádkáfiská oblast na spojce (vpravo za nadjezdem, komunikace
smûr Dluhonice)
stanovi‰tû uprostfied oblasti, na rozcestí 

• zahrádkáfiská oblast ul. K Mo‰tûnici
stanovi‰tû u malého parkovi‰tû, v místû umísÈování velkoobjemové-
ho kontejneru

• zahrádkáfiská oblast naproti Teplárny
stanovi‰tû mezi oplocením a prÛjezdní komunikaci

• zahrádkáfiská oblast za ãerpací stanici EKONA
stanovi‰tû za ãerpací stanici, vlevo od pfiíjezdové komunikace k are-
álu zahrad

• zahrádkáfiská oblast Kojetínská ulice-Markrabiny
stanovi‰tû pfied Ïel. vleãkou, za areálem Sbûrn˘ch surovin
stanovi‰tû za Ïel. vleãkou u stoÏáru
stanovi‰tû vpravo od ZO âSZ ã. 9, u oplocení
stanovi‰tû smûr MádrÛv podjezd, po pravé stranû, pfied Ïelezniãní
vleãkou

Ing. Marcela Novotná

Mûstsk˘ úfiad Pfierov, odbor Ïivotního prostfiedí
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Je‰tû jednou k cyklostezkám
Rozhovor s Ing. Ladislavem Petrovsk˘m, zástupcem fieditele Mûstské policie v Pfierovû

Nová cyklostezka na
ul. Komenského zaãí-
ná b˘t stále více vyuÏí-
vána cyklisty. Ti se pfii
jízdû po ní samozfiejmû
míjejí s chodci a za-
jímá je, kdo má pfied-
nost?
Aby nedocházelo ke

sráÏkám cyklistÛ s chodci, tak zákonodárce
stanovil chodci jdoucímu po stezce pro chod-
ce, Ïe nesmí ohrozit cyklistu jedoucího po
cyklostezce. V praxi pojem ohrozit v na‰em
pfiípadû znamená, Ïe chodec si musí poãínat
tak, aby cyklistovi nevzniklo Ïádné nebezpe-
ãí. Chodec proto hodí okem doleva a doprava
a pokud se nefiítí Ïádn˘ „kolafi“, tak pfiejde
pfies cyklostezku.

Pokud se jedná o spoleãnou stezku pro
chodce a cyklisty, na které jsou pruhy od sebe
oddûleny, potom chodec mÛÏe vstoupit na
cyklostezku pouze pfii obcházení, vcházení
a vycházení ze stezky.
Cyklostezky u malého kruhového rondelu ve-
dou pfies pfiechod pro chodce. Je správné,
kdyÏ cyklista vyuÏije tohoto pfiechodu, aniÏ
by pfieru‰il svou jízdu?

Pfiechod pro chodce je urãen pouze pro pfie-
cházení pozemní komunikace chodci. Cyklis-
ta jedoucí po pfiechodu se proto dopou‰tí
dopravního pfiestupku, kter˘ si vût‰inou za-
pamatuje aÏ po zaplacení blokové pokuty. Po-
kud by ale vedl jízdní kolo, pak je v‰e v pofiád-
ku. Jen pro informaci ãtenáfiÛ - za chodce se
podle zákona povaÏují osoby, které jedou ve
vozíku pro invalidy, a to i motorovém, osoby
pohybující se na koleãkov˘ch bruslích nebo ly-
Ïích, osoby vedoucí psa a dal‰í.
V samotném Pfierovû mají cyklisté k dis-
pozici jiÏ témûfi 10 kilometrÛ cyklostezek,
pfiesto stále nûktefií ke své ‰kodû zÛstávají
nerozumnû „vûrni“ vozovce. Dopou‰tûjí se

Svoz komunálního odpadu v chatov˘ch a zahrádkáfisk˘ch oblastech

nûjakého protiprávního jednání?
Pokud zabrousíme do zákona o provozu na

pozemních komunikacích, tak se v jednom
odstavci doãteme, Ïe je-li zfiízen jízdní pruh
pro cyklisty - stezka pro cyklisty, je cyklista
povinen ho uÏít. V opaãném pfiípadû se mÛÏe
obávat nejen o své zdraví, ale hrozí mu i fi-
nanãní postih.
¤ada fiidiãÛ motorového vozidla jedoucích po
ul. Komenského odboãuje kaÏdé ráno k Fi-
nanãnímu úfiadu v ul. Wurmova. KfiiÏují cyk-
lostezku a nejsou si jisti tím, zda mají pfied-
nost oni, nebo cyklista spûchající do práce?

Cyklista pohybující se po cyklostezce, kte-
r˘ chce pfiejet pozemní komunikaci, musí dát
pfiednost. Podívá se kolem sebe a teprve po

projetí vozidla, pfiípadnû dal‰ích úãastníkÛ sil-
niãního provozu - jezdcÛ na zvífiatech nebo
organizovaného útvaru chodcÛ, ‰lápne do pe-
dálÛ a dohoní ztracen˘ ãas.
Pfii sv˘ch kaÏdodenních cestách pfies lávku
u lodûnice sleduji, a to nûkdy s nedÛvûrou,
zda kliãkující cyklisté zvládnou pfii své rych-
losti bezpeãnû se vyhnout procházejícím
chodcÛm. Dá se urãit, kdo má vlastnû pfied-
nost a jaká platí pravidla v tomto pfiípadû?

ProtoÏe se jedná o stezku pro chodce a cyk-
listy bez vyznaãení samostatn˘ch pruhÛ, tak
chodci a cyklisté se nesmûjí ohrozit. Aby ne-
do‰lo ke kolizi ãi zranûní, je potfieba vzájem-
né ohleduplnosti. Pokud by se mûla oddûlit do-
prava chodcÛ od cyklistÛ, bylo by tfieba
nafouknout lávku na ‰ífiku ‰est metrÛ. Podle
norem by tak mûl mít kaÏd˘ pruh ‰ífiku nej-
ménû tfii metry.
Cyklostezka na tfi. 17. listopadu je jedno-
smûrná, ale protijedoucí cyklisté ãasto tuto
jednosmûrnost nerespektují a vyh˘bají se
vpravo jako na silnici s obousmûrn˘m provo-
zem. Jak fie‰íte tuto situaci v pfiípadû jejich
vzájemné kolize?

Cyklista jedoucí proti smû-
ru ‰ipek uÏívá cyklostezku
proti pravidlÛm. Pro zdÛraz-
nûní jednosmûrnosti nûkte-
r˘ch cyklostezek se pfiedpo-
kládá, Ïe dojde k doplnûní
dopravního znaãení o znaãku
zákaz vjezdu jízdních kol. Po-
tom snad cyklista se nauãí re-
spektovat její jednosmûrnost.

Pokud dojde ke vzájemné
kolizi dvou cyklistÛ, sráÏka
by se fie‰ila jako dopravní ne-
hoda. Pouze ve tfiech pfiípa-
dech by se tato situace mu-
sela hlásit na dopravní
inspektorát, a to pfii zranûní
osob, dále pfii ‰kodû na ma-
jetku úãastníkÛ dopravní ne-
hody, pokud by tato pfiesáhla
dvacet tisíc a koneãnû pfii
‰kodû na majetku tfietí osoby,
aniÏ by záleÏelo na v˘‰i zpÛ-
sobené ‰kody.

Eva ·afránková
Úsek cyklostezky na ulici Komenského foto Ing. V. Petro‰

V minulém ãísle Pfierovsk˘ch listÛ jsme informovali ãtenáfie o pfiib˘vajících
kilometrech cyklostezek v na‰em mûstû. Ne v‰ichni cyklisté znají pfiesná pra-
vidla, jak se pohybovat po „mûstsk˘ch“ cyklostezkách, v tûsném sousedství
jedoucích aut. Ve v‰ech pfiípadech je nutné, aby se vzájemnû respektovali,
ov‰em v rámci platného zákona, cyklisté, fiidiãi aut, ale i chodci. MoÏná i vy
nemáte jistotu, zda neporu‰ujete pravidla, takÏe oceníte uÏiteãné informace,
které nám poskytl Ing. Ladislav Petrovsk˘.

Blízkost jara prozradí probouzející se pfií-
roda. Mezi první pfiíznaky jeho nástupu nále-
Ïí bezesporu návrat zimujících ptákÛ. Pfiílet
prvních z nich je sice ovlivnûn klimatick˘mi
podmínkami, ale obvykle pfiipadá na konec
února. V této dobû, kdy zaãaly jiÏ hnízdit sovy
a v jasn˘ch dnech vábily s˘kory koÀadry, se ob-
jevili skfiivani polní, drozdi zpûvní a ‰paãci.

Hlavní období pfiíletu ze zimovi‰È v‰ak pfii-
padá na duben. Jakoby poznenáhlu pfiilétají
pûnice, budníãci, rehci, rákosníci, pûvu‰ky
a dal‰í pûvci. Pro vût‰inu z nás ale zaãne pra-
vé jaro, jakmile se objeví první vla‰tovky a ji-

fiiãky. V Pfierovû byla letos pozorována vla‰-
tovka na Velikonoce. Pfiítomnost jara v okol-
ní pfiírodû jen potvrzuje kukaããí volání, kte-
ré je sly‰et jiÏ v druhé polovinû dubna. To je
také ãas pfiíletu ãernohnûdû Ïlut˘ch Ïluv háj-
ních, které se navracejí mezi posledními ptá-
ky. Po jejich pfiíletu se naplní pfierovské par-
ky a okolní háje melodick˘m a lahodn˘m
bubláním. Zaãátkem kvûtna pfiilétne je‰tû ro-
r˘s obecn˘, jehoÏ pfiítomnost poznáme bez-
peãnû podle pronikavého hvízdotu a prudké-
ho letu na obloze.

Mnozí z nás si lámou hlavu, proã ptáci pfii-

létají nûkdy i za nepfiíhodného poãasí, kdy je‰-
tû leÏí na polích sníh a zem je promrzlá - jed-
nodu‰e to vysvûtlit nelze. Bylo zji‰tûno, Ïe
nutnost tahu je dûdiãná a je ve vazbû k roz-
mnoÏování. TaÏní ptáci hnízdí severnûji neÏ
zimují. V krajinách hnízdûní je ve vegetaãním
období del‰í den, kter˘ je vhodn˘ pro krmení
a vyvádûní mláìat. Nûkdy se stane, Ïe zhor‰e-
né poãasí zabrzdí táhnoucí ptáky na místech
s moÏností sbûru potravy, zejména v níÏinách.
Jakmile se v‰ak oteplí, nic uÏ nebrání ptaãí-
mu hnízdûní, a tím i vzniku nového Ïivota.
RNDr. Franti‰ek Hanák, Muzeum Komenského

Pfiílet ptákÛ vû‰tí pfiíchod jara



DATUM LOKALITA
ãtvrtek 2. 5. Havlíãkova, Kramáfiova
ãtvrtek 9. 5. Smetanova, Jaselská, Wurmova
stfieda 15. 5. Kainarova, parkovi‰tû za Pfierovankou a za Komunou
stfieda 22. 5. Pod Skalkou, vãetnû parkovi‰È
stfieda 29. 5. Hranická vã. parkovi‰È, Sportovní
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V souvislosti s vyhodno-
cením zájmu PfierovanÛ
jsme zji‰Èovali konkrétní
fakta u Ing. Mileny Slo-
váãkové z odboru rozvoje.
„Mûsto má moÏnost se

spolupodílet na v˘stavbû

nov˘ch bytÛ prostfiednic-

tvím získání státních dotací ze Státního fon-

du rozvoje bydlení. Pokud má ale zájem vy-

uÏít dotaãní prostfiedky, musí respektovat

základní právní a formální náleÏitosti, na-

pfiíklad obec musí b˘t stavebníkem nájem-

ních bytÛ, zadavatelem projektu i stavebních

prací. Je moÏné sdruÏení finanãních pro-

stfiedkÛ za podmínky vût‰inového podílu ob-

ce na investici. V novostavbû vznikne rovnûÏ

minimálnû 5% bytÛ pro osoby s omezenou

schopností pohybu a orientace. Podmínkou

poskytnutí dotace je také vlastnictví pozem-

kÛ mûstem, kterou splÀuje právû lokalita me-

zi nábfi. Protifa‰istick˘ch bojovníkÛ a ulicí Ja-

teãní,“ vyjmenovala alespoÀ nûkteré ze
základních podmínek poskytnutí dotace Mi-
lena Slováãková.

„Myslíme si, Ïe kombinovaná funkce byd-

lení mÛÏe b˘t velmi atraktivní pro obãany

mûsta, ktefií budou bydlet v samotném cent-

UÏ v únorovém ãísle na‰eho ãasopisu jsme ãtenáfie informovali o aktivitách
Spoleãnosti ISA Consult, která na základû objednávky mûsta Pfierov zji‰Èovala
bûhem tohoto mûsíce zájem PfierovanÛ o koupi nov˘ch bytÛ, které by mûly b˘t
postaveny na pozemku mezi Jateãní ulicí a nábfi. Protifa‰istick˘ch bojovníkÛ. 

Stavíme nové byty

ru, ale zároveÀ v pûkném prostfiedí podél fie-

ky Beãvy. V první etapû pÛjde o v˘stavbu 30

bytov˘ch jednotek. V pfiízemí budou nebyto-

vé prostory a nad nimi nejv˘‰e tfii poschodí.

Právû dokonãen˘ marketingov˘ prÛzkum

ukázal, Ïe o byty mají zájem pfiedev‰ím mla-

dí lidé, jak svobodní, tak mladé bezdûtné pá-

ry a mladé rodiny s jedním dítûtem. V˘‰e uve-

dení zájemci ãasto fie‰í svou bytovou situaci

za pomoci rodiãÛ. Nejvût‰í poptávka byla po

bytech 3+1 o rozloze zhruba 75 m2 a po men-

‰ích bytech 2+1 s v˘mûrou asi 55 m2. PfieváÏ-

ná vût‰ina zájemcÛ si platí stavební spofiení,

které bude pfii zaloÏení druÏstva investovat do

úhrady ãlensk˘ch vkladÛ tak, aby mohla za-

platit co nejvût‰í ãást hodnoty bytu. Z prÛ-

zkumu vyplynul také zájem obãanÛ o bydlení

v niÏ‰ích domech s men‰ím poãtem bytÛ na

jednom podlaÏí. PfiibliÏnû polovina zájemcÛ

jiÏ nyní uvaÏuje o moÏnosti pofiídit si zároveÀ

garáÏové stání,“ seznámila nás s nû-
kter˘mi dal‰ími v˘sledky prÛzku-
mu Milena Slováãková.

„V souãasnosti jsou moÏné pfii

zájmu o ãerpání státní dotace

dva zpÛsoby financování v˘stav-

by bytÛ. Pfiedev‰ím ãisté nájem-

ní bydlení, kdy mûsto je 100%

Na plánku je zelenou barvou vyznaãeno budoucí umístûní nového domu na nábfi. Protifa‰istick˘ch bojovníkÛ.

10 % 10 %

39 %39 %

1+1
2+1
3+1
4+1

investor nebo forma sdruÏeného vlastnictví,

tj. náklady dûlené v pomûru 51:49 ve pro-

spûch mûsta. V tomto pfiípadû mûsto uvaÏu-

je o vyuÏití druhé moÏnosti. Z prÛzkumu vy-

pl˘vá reálná moÏnost zahájení a úspû‰ného

dokonãení této bytové v˘stavby. Lidé smûfiu-

jí svÛj zájem o bydlení tam, kde mají ‰anci

ovlivÀovat náklady, mohou k bydlení zauj-

mout urãit˘ postoj jako spoluvlastník a po ãa-

se jej získat do osobního, popfiípadû v˘luãnû

druÏstevního vlastnictví. Na druhou stranu

si uvûdomují finanãní nároãnost v˘stavby

vlastního rodinného domu, a proto by pfiiví-

tali aktivitu mûsta Pfierov v rámci poÏádání

o dotace na podporu v˘stavby nájemního byd-

lení. Chtûjí se stát ale hned v zaãátcích za-

kládajícími ãleny novû vznikajícího druÏstva,“

uvedla moÏnosti financování v˘stavby bytÛ
a pfiiblíÏila pfiedstavy pfiípadn˘ch stavebníkÛ.

„Rada mûsta Pfierova bude na svém pfií‰tím

zasedání rozhodovat o pokraãování projekto-

vé pfiípravy smûfiující k pfiípadné realizaci stav-

by. V bfieznu byla zaslána na Ministerstvo pro

místní rozvoj aktualizace Ïádosti o pfiiznání

podpory na v˘stavbu. Dne 10. kvûtna bude za-

sedat v˘bor fondu a rozhodovat o jednotliv˘ch

Ïádostech,“ nastínila dal‰í postup realizace pfii-
pravovaného zámûru M. Slováãková.

·af

Harmonogram
blokového ãi‰tûní
pro kvûten 2002

Poradíme vám, jak je získat. MoÏností je mnoho: V pfiípadû, Ïe nám
sdûlíte, na co peníze potfiebujete, nabídneme vám zv˘hodnûn˘ úãelov˘ úvûr od 20 000
do 750 000 korun se splatností aÏ 7 let. U bezúãelového úvûru nám svÛj zámûr
nemusíte sdûlovat vÛbec. Pokud chcete jen pfiedejít moÏné finanãní tísni, je tu je‰tû
moÏnost povoleného pfieãerpání va‰eho osobního úãtu. Pfiijìte do kterékoli z na‰ich
poboãek a my vám na základû konzultace doporuãíme nejv˘hodnûj‰í cestu k penûzÛm.

âSOB Spotfiebitelské úvûry

BliÏ‰í informace na poboãkách âSOB v Pfierovû, Kratochvílova ã. 5,
tel. 0641/217 140 a âechova 4, 0641/705 621 nebo na www.csob.cz

Regeneraãní centrum STYL
Blanka  Chmelafiová

Kramáfiova 37, 750 02 Pfierov, tel: 210 504
www.rehabilitace.prenet.cz

Provádí tyto rehabilitaãní procedury
procedury hrazené v‰eobecn˘m zdravotním poji‰tûním:
Léãebná tûlesná v˘chova, mûkké techniky, segmentální, vazivové
masáÏe, parafín, elektroléãba - v‰echny dostupné elektroproudy,

magnetoterapie, diathermie, ultrazvuk,
Slide-Styler, mechanoterapie, trakce

procedury nehrazené v‰eobecn˘m zdravotním poji‰tûním:
Vacu-press - kosmetické o‰etfiení obliãeje, BioBeam 940

a 660 nm - soft-laser Infrasauna, masáÏní kfieslo President,
klasické masáÏe, Solux

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

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

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

âlenûní bytÛ dle zájmu

Plavání zdarma!
nabízíme

našim klientům z města a okresu Přerov v rámci čerpání příspěvků
na prevenci a regeneraci permanentní vstupenku na:

11 hodin plavání zdarma
v plaveckém areálu Přerov, Kopaniny 2
(příspěvek mohou čerpat v roce 2002 i noví klienti,

kteří se zaregistrují v průběhu května a června 2002)

Kompletní nabídku našich služeb stejně jako podrobnosti
k problematice zdravotního pojištění Vám ochotně sdělíme

na kontaktním místě v Přerově, Čechova ul. 8, budova společnosti
Mikrochem, případně na www.zpma.cz

Tel.: 0641/210076, 218097
Hodiny pro veřejnost: pondělí 13-15 hod.

středa 14.30-16.30 hod.

Nejbližší regionální pracoviště:
Olomouc, Studentská 5, tel.: 068/5220364-6
Prostějov, Školní 4, tel.: 0508/340 263

Využijte možnosti zaregistrovat se u jedné z nejstabilizovanějších
českých zdravotních pojišťoven u ZP METAL-ALIANCE!
(v Olomouckém kraji máme již více než 100 tisíc spokojených klientů)

E-mail: info@zpma.cz www.zpma.cz

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

Velikost ãerná ãerná barevn˘
inzerátu barva + purpurová inzerát

1/1 strany (190 x 272 mm) 9.575 Kã 10.730 Kã 13.950 Kã 
1/2 strany (190 x 135 mm) 5.164 Kã 5.680 Kã 7.384 Kã
1/4 strany (94 x 135 mm) 2.643 Kã 2.998 Kã 3.897 Kã
1/8 strany (94 x 66,5 mm) 1.750 Kã 1.925 Kã 2.503 Kã
men‰í 30 Kã/1 cm2 33 Kã/1 cm2 43 Kã/1 cm2

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

NABÍZÍ

rodinný dům s provozovnou v obci Chvalčov,
okres Kroměříž; zastavěná plocha 648 m2, pozemek 279 m2

Cena 1,200.000 Kč (= odhadní cena 2,3 mil. Kč).
Při rychlém jednání možnost slevy.

Možnost koupě na splátky.

INVESTMENT PREMIER k.s., Koliště 13, 657 80  Brno
tel: 05/45534269, 05/45241372, fax: 05/45210434

vyřizuje Mgr. Veselská; sl. Vrabcová 0608/701056
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Mûsto Pfierov má zájem na své internetové adrese www.mu-prerov.cz
vytvofiit nûkolik stránek, které by byly vûnovány podnikatelské vefiej-
nosti z pfierovského regionu. Souãástí by mûl b˘t novû vytváfien˘ Se-
znam voln˘ch nebytov˘ch prostor ve mûstû Pfierovû a také Seznam po-
zemkÛ vhodn˘ch k podnikání. V pfiípadû, Ïe byste mûli zájem o zafiazení

sv˘ch nepronajat˘ch k podnikání vhodn˘ch nemovitostí do tûchto Se-
znamÛ, po‰lete vyplnûn˘ Registraãní formuláfi na adresu Mûstského
úfiadu, Odbor rozvoje, investic, územního plánu a architektury, Oddû-
lení rozvoje, Ing. A. Martinec, P.O.Box 23, Bratrská 34, 750 00 Pfierov.

Nové www stránky - prostory a pozemky k podnikání

Popis nemovitosti:
(napfi. podlaÏnost, v˘tah, inÏen˘rské sítû,
moÏnost parkování a jiné charakteristiky)

Adresa nemovitosti:

Využití nemovitosti:
(obchodní, kanceláfiské, skladovací prostory)

Využitelná plocha v m2:

Popis pozemku:
(charakteristika pozemku, inÏen˘rské sítû,
ochranná pásma, zátopové území)

Katastrální území, parcelní číslo:

Využití pozemku:

Využitelná plocha v m2:

Pronájem: ANO NE

Cena za 1 m2 a rok v Kč:

Prodej: ANO NE

Cena celkem v Kč:

Majitel nemovitosti:

Adresa majitele:

Telefon: Mobil:
Pevná linka:

Souhlasím s uvefiejnûním uvedené nemovitosti v Seznamech
na internetové adrese mûsta Pfierova (www.mu-prerov.cz) ANO NE

Potvrzuji, Ïe budu pravidelnû hlásit ve‰keré zmûny údajÛ uveden˘ch
v Registraãním formuláfii nejpozdûji do 14 dnÛ.
Na zvefiejnûní nemovitostí (pozemkÛ) na internetové adrese není právní nárok.

Datum: Podpis:

Registraãní formuláfi do Seznamu nebytov˘ch prostor a do Seznamu pozemkÛ vhodn˘ch k podnikání
Wartburg Choir vystoupí v na‰em mûstû

v rámci 12. evropského turné, které zahrnu-
je pûtit˘denní cestu a koncerty ve Velké Bri-
tánii, Nûmecku, Lucembursku, âeské repub-
lice, Polsku a Slovinsku. Mezinárodnû
proslul˘ pûveck˘ sbor je sloÏen z 92 studentÛ
uznávané univerzity evangelické luteránské
církve WARTBURG COLLEGE, zaloÏené
r. 1852 nûmeck˘mi pfiistûhovalci v malém
mûsteãku WAWERLY ve státû IOWA na ame-
rickém stfiedozápadû. Univerzita nese jméno
nûmeckého hradu Wartburg v Eisanachu, kde
na‰el útoãi‰tû Martin Luther v boufiliv˘ch
dnech reformace. Leto‰ní turné se koná
v rámci oslav 150. v˘roãí zaloÏení univerzity
a zahrnuje také slavnostní koncert na hradû
Wartburg.

O svûtovém renomé sboru svûdãí koncerty
v proslulé Carnegie Hall v New Yorku v letech
1989 a 1993 i ãetná vystoupení po cel˘ch Spo-
jen˘ch státech americk˘ch a úãast v mnoha
mezinárodních soutûÏích. V pofiadí ãtvrt˘m
dirigentem sboru je Paul Torkelson, doktor
hudebních vûd univerzity v Coloradu.

„Na shledanou v roce 2002!“ Tûmito slovy zakonãil dirigent dr. Paul
Torkelson 15. kvûtna 1999 vystoupení pûveckého sboru WARTBURG
CHOIR ve velkém sále Mûstského domu. Tfii roky uplynuly a pfiesnû na
den jsou opût v Pfierovû! 

Americk˘ pûveck˘ sbor opût zavítá do Pfierova

Leto‰ní koncert se skládá ze ãtyfi ãástí a za-
zní na nûm stûÏejní skladby svûtové sborové
tvorby, mimo jiné napfiíklad dvû verze slavné
Ave Maria, Agnus Dei Samuela Barbera, Kad-
dish Maurice Ravela a také velmi oblíbené
americké spirituály.

Hlavním organizátorem a sponzorem kon-
certu je Gymnázium Jakuba ·kody. Na uby-
tování ãlenÛ pûveckého sboru se kromû Gym-
názia Jakuba ·kody podílí také Gymnázium
Jana Blahoslava. Studenti obou ‰kol a také je-
jich rodiny se stanou na dva dny hostiteli mla-
d˘ch AmeriãanÛ a budou tak mít moÏnost
ovûfiit si své znalosti anglického jazyka, po-
znat nové pfiátele a dozvûdût se zajímavosti ze
Ïivota americké spoleãnosti. Spoleãnû nav‰tí-
ví unikátní umûleckou památku na‰eho regi-
onu - zámek v KromûfiíÏi.

V‰echny milovníky klasické hudby srdeãnû
zveme na koncert amerického pûveckého sbo-
ru Wartburg Choir. âeká je nev‰ední umûlec-
k˘ záÏitek, provûfien˘ dvûma pfiede‰l˘mi vy-
stoupeními tohoto vynikajícího hudebního
tûlesa v letech 1995 a 1999. Koncert Wartburg

Choir se bude konat ve velkém sále Mûstské-
ho domu ve stfiedu 15. kvûtna ve 20 hodin.

Pfiedprodej vstupenek bude zahájen jak na
sekretariátû Gymnázia J. ·kody, Komenské-
ho 29, tel. 0641/217 790, tak i v Mûstském do-
mû 2. kvûtna. Cena vstupenek je 100 a 80 Kã
k sezení, 60 Kã ke stání.

Mgr. Vladimíra Králová

Co ãlovûk nutnû nepotfiebuje k Ïi-
votu, toho si v‰ímá jen okrajovû a pfií-
leÏitostnû. Je to rozumné, vÏdyÈ jak by
napfiíklad asi dopadl chodec, kter˘ by
u ru‰né kfiiÏovatky sledoval mámivou
hru svûtel a stínu v korunách stromÛ namís-
to projíÏdûjících automobilÛ? BohuÏel to ta-
ké znamená, Ïe o tom, co je na okraji na‰eho
zájmu, máme nakonec zkreslenou pfiedstavu.
Tfieba taková Beãva. Moc ji dnes nepotfiebuje-
me, moc si jí nev‰ímáme. Pr˘ je to fieka mdlá
a neteãná, bez jiskry a bez ‰petky osobního
kouzla.

To prÛvodce Pfierovem z roku 1930 má ji-
n˘ názor. „Procestujte celou Moravu ... pfie-
svûdãíte se, Ïe Beãva jest unikum,“ tvrdí. „Nad
Beãvu není“, protoÏe má „smaragdovou, akva-
marínovou barvu se safírov˘m nádechem ...
jako mají alpské fieky...“

Zvûdavost mû pfiimûla zaãít si v‰ímat
Beãvy lépe a zjistit, jak je to s její bar-
vou dnes. Brzy bylo jasné, Ïe jako kaÏ-
dé stvofiení Ïenského rodu je i Beãva
promûnlivá a snad kaÏd˘ den jiná.

V prÛbûhu jednoho jediného mûsíce byla na-
pfiíklad ãerná, hnûdá, okrová, ‰edá, hnûdoze-
lená a rezavá, krom toho také klidná, protiv-
ná, vlídná, líná, bystrá, tichá, hluãná, placatá
i plná reklamních vlnek s bíl˘mi kudrlinka-
mi. Nakonec jednoho dne ukázala i svou nej-
krásnûj‰í tváfi.

Nedá se to popsat, musí se to vidût a zaÏít.
Ale já teì uÏ vím, Ïe navzdory desetiletím,
kdy jsme se k ní nechovali zrovna ‰etrnû,
Beãva stále je‰tû dokáÏe b˘t Smaragdovou
fiekou.

KaM

Malá pfierovská zamy‰lení

Smaragdová fieka

✁

✃

Dr. Paul Torkelson

Wartburg Choir



STRANA 10 KVùTEN 2002 KVùTEN 2002 STRANA 7

Je‰tû do konce loÀského roku fie‰ilo mûs-
to Pfierov problematiku autovrakÛ v rámci zá-
kona ã. 13/1997 Sb. o pozemních komuni-
kacích, a to na základû souãinnosti odboru
majetku mûsta a mûstské policie. O infor-
mace, jak byla fie‰ena problematika odstra-
Àování vrakÛ do tohoto termínu a v ãem na-
staly zmûny od poãátku leto‰ního roku, jsme
poÏádali ZdeÀka Holase z odboru majetku
Mûstského úfiadu v Pfierovû.

„StráÏníci Mûstské policie postupovali pfii

kontrolní ãinnosti v pfiípadû zji‰tûní autovra-

ku na místní komunikaci tak, Ïe pofiídili

o nûm záznam, vãetnû fotodokumentace. Ty-

to podklady byly postoupeny odboru majet-

ku, kter˘ zajistil vyvû‰ení v˘zvy k odstranû-

ní vraku na úfiední desce v zákonné lhÛtû

2 mûsícÛ. V pfiípadû, Ïe vozidlo bylo opatfie-

no SPZ, byl na základû lustrace upozornûn

doporuãen˘m dopisem i jeho vlastník. Po

uplynutí zákonné lhÛty byla pfiedmûtná do-

kumentace postoupena povûfienému správci

komunikací - Technick˘m sluÏbám mûsta

Pfierova, kter˘ zajistil likvidaci vraku. V roce

2001 bylo na území mûsta a místních ãástí

zji‰tûno 33 autovrakÛ. Nûkolik vrakÛ bylo dá-

no k dispozici Hasiãskému záchrannému

sboru pro cviãební úãely,“ seznámil nás s po-
stupem uplatÀovan˘m do konce minulého

roku Zdenûk Holas a dodal, Ïe v leto‰ním ro-
ce k dne‰nímu dni (polovina dubna - poz.

red.) bylo zji‰tûno 42 autovrakÛ a po jejich
zvefiejnûní z tohoto poãtu nalezeno pouze
10 vozidel.

„Dnem 1. 1. 2002 vstoupil v platnost zákon

ã. 185/2001 Sb., o odpadech, kter˘ se zab˘vá

i problematikou autovrakÛ. Ty jsou zafiaze-

ny do kategorie vybran˘ch v˘robkÛ, odpadÛ

a zafiízení. Tímto zákonem se v‰ak zpfiísnila

pravidla pro likvidaci vrakÛ. Oprávnûné oso-

by, které se touto ãinností zab˘valy, musí se

fiídit podmínkami uvedeného zákona. V ná-

vaznosti na zákon o odpadech je do systému

likvidace autovrakÛ zapojen i odbor Ïivotní-

ho prostfiedí, kter˘ bude dostávat informace

o jejich zji‰tûní a problematiku tohoto dru-

hu odpadu bude fie‰it v rámci správního fií-

zení. Postup pfii odstraÀování autovrakÛ jsme

následnû roz‰ífiili o dal‰í ãinnosti, jako na-

pfiíklad umístûní v˘zvy pfiímo na vozidle for-

mou samolepky a dále pak zvefiejnûním in-

formace o jejich zji‰tûní v místním periodiku

- Pfierovsk˘ch listech,“ upfiesnil Zdenûk Ho-
las.

Poz. red.: Na stránkách na‰eho ãasopisu
bude poãínajíc tímto ãíslem vyãlenûna pravi-
delná rubrika vûnovaná této problematice.

·af

Vraky nepfiispívají ke zkrá‰lení
pfierovsk˘ch ulic a sídli‰È

Bezpeãnostní rada mûsta Pfierova na svém bfieznovém jednání rozhodla o zvefiejnûní novû zpracované mapy Dislokace stál˘ch
odoln˘ch úkrytÛ v Pfierovû v Pfierovsk˘ch listech. Cílem této akce je informování co nejvût‰ího poãtu obyvatel mûsta o rozmístû-
ní úkrytÛ, které náleÏí zejména do správy mûsta Pfierova.

UpozorÀujeme dále obãany, Ïe mají moÏnost seznámit se s obsahem PovodÀového plánu mûsta Pfierova, kter˘ je k dispozici
v Mûstském informaãním centru (PasáÏ) a na informacích Mûstského úfiadu Pfierov, Bratrská ulice. Své pfiipomínky a návrhy úprav
k uveden˘m dokumentÛm mÛÏete zaslat nebo pfiedat osobnû na Odbor vnitfiních vûcí MÚ v Pfierovû.

Kam se mÛÏeme ukr˘t v pfiípadû hrozícího nebezpeãí

Co znamená pojem „pes na volno“
Jak praví vyhlá‰ka mûsta, tak voln˘m po-

hybem domácího zvífiete, kter˘m pes samo-
zfiejmû je, se rozumí pohyb bez ko‰íku a vo-
dítka. Toto zvífie v‰ak musí b˘t pod dohledem
svého majitele, coÏ znamená, Ïe nemÛÏete vy-
pustit svého miláãka ráno, kdyÏ jdete do prá-
ce a veãer si ho pfiivolat zpût. Navíc mÛÏete
mít svého psa „na volno“ pouze na obou bfie-
zích fieky Beãvy a na sadovnicky neuprave-
n˘ch zelen˘ch plochách. Av‰ak je dÛleÏité ne-
zapomínat na to, Ïe pes musí b˘t vybaven
ko‰íkem vÏdy, kdyÏ to vyÏaduje chování zví-
fiete. Z toho vypl˘vá, Ïe nemÛÏete nechat bû-
hat svého bernard˘na jenom tak po námûstí.

Co rozumíme sadovnicky
neupravenou zelenou plochou?

Za tímto tajemn˘m pojmem se skr˘vají plo-
chy, které byly v minulosti vytvofieny ãlovû-
kem jako upravené pásy zelenû, ale ãasem
a nedostatkem údrÏby zpustly. Poznáte je
podle dominujících plevelÛ, které zde bují na
úkor u‰lechtil˘ch rostlin a trávy, nebo naopak
podle toho, Ïe se zde nenachází ani rostlinka.
Jsou to i plochy zasypané nejrÛznûj‰ím odpa-
dem, ãi stavební sutí. Av‰ak je tfieba rozli‰it
plochu, která zpustla bez zapfiíãinûní ãlovûka
a prostor, o jehoÏ zánik se ãlovûk naopak za-
sadil. TakÏe „chodníãky“ vy‰lapané v trávû lí-
n˘mi a nezodpovûdn˘mi obãany nejsou zpus-
to‰enou plochou v tomto slova smyslu,
protoÏe se tak nestalo nedostatkem údrÏby
a snahy.

Kdy musím pfiihlásit psa a odkdy
za nûj platím poplatek?

Psa musíte pfiihlásit po dovr‰ení ‰esti mû-
sícÛ jeho Ïivota. Pokud jste získali psa, kter˘
je star‰í neÏ ‰est mûsícÛ, musíte to ohlásit do
patnácti dnÛ od jeho nabytí. Dostanete iden-
tifikaãní známku, která je v‰ak nepfienosná na
jiného psa, i kdyby ‰lo o va‰eho dal‰ího psa.
Poplatek za psa je povinen hradit poplatník,
jenÏ je vlastníkem psa a má trval˘ pobyt nebo
sídlo na území mûsta a i tento poplatek se pla-
tí aÏ za pÛlroãní psy. Osvobozeni od poplatkÛ
jsou nejenom majitelé „ãipovan˘ch“ psÛ, ale
mimo jiné i invalidní osoby, majitelé záchra-
náfisk˘ch psÛ a po dobu ‰esti následujících
mûsícÛ ti, ktefií si vzali psa z útulku.

Kom

Mûstsk˘ stráÏník
radí a informuje

V¯ZVA
k odstranûní vozidel trvale (zjevnû trvale) technicky

nezpÛsobil˘ch k provozu („vrakÛ“)
Vyz˘váme majitele níÏe uveden˘ch trvale nepojízdn˘ch vozidel k jejich okamÏitému

odstranûní. Jedná se o vozidla:

typ barva SPZ místo zji‰tûní
·-100 hnûdá - Pfierov-Pfiedmostí, Teliãkova 1
·-105 Ïlutá - Pfierov, ul. Mervartova
·-105 ãervená - Pfierov, ul. Velké Novosady 4
·-120 hnûdá - Pfierov-Pfiedmostí, ul. Pod Skalkou 1
·-120 L ãervená PRH 00-61 Pfierov, kfiiÏovatka ul. Bajákova - Mikulá‰kova
·-1203 hnûdá - Pfierov, ul. Optická 
Lada 1200 béÏová - Pfierov, ul. Dluhonská 13
Pozn.: Tato v˘zva, vãetnû fotodokumentace autovrakÛ, byla zvefiejnûna
na úfiední desce Mûstského úfiadu v Pfierovû dne 22. 3. 2002.

·-100 bílá - Pfierov-âekynû, ul. Boro‰ín
Trabant zelená - Pfierov-âekynû, ul. Boro‰ín
Moskviã ãervená - Pfierov, ul. VaÀkova - parkovi‰tû
Opel Astra bílá - Pfierov, Pfierov-Henãlov, ul. Hliníky 182
Pozn.: Tato v˘zva, vãetnû fotodokumentace autovrakÛ, byla zvefiejnûna
na úfiední desce Mûstského úfiadu v Pfierovû dne 5. 4. 2002.

Pokud uvedená nepojízdná vozidla („vraky“) nebudou odstranûna ve lhÛtû 2 mûsícÛ od
zvefiejnûní této v˘zvy, bude to povaÏováno za poru‰ení § 19, odst. 2g), zák. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích.

Odbor majetku mûsta

7. 5. 1942 - před 60 lety zemřel v koncentračním táboře Maut-
hausen Bohuslav Němec, nadporučík čs. armády, velitel výsad-

ku ze Sovětského svazu. Narodil
se 2. 11. 1913 v Přerově.

7. 5. 1982 - před 20 lety zemřel
v Přerově Josef Přidal, profesor
hospodářských škol, historik, at-
let, tělovýchovný pracovník. Byl
členem Sokola, pracoval ve výbo-
ru SK Přerov, byl náčelníkem Ha-
nácké župy házené, od roku 1922
byl rozhodčím lehké atletiky a od
roku 1936 mezinárodním rozhod-
čím, byl funkcionářem Spartaku
Přerovské strojírny, členem OV
ČSTV atd. Narodil se 22. 9. 1894
v Přerově.

8. 5. 1892 - před 110 lety se naro-
dil ve Zdounkách u Kroměříže

P. Alois Čáp, duchovní, spisovatel, redaktor a politik, který od ro-
ku 1922 působil v Přerově, pracoval v přerovské městské radě. Za
okupace byl šest let vězněn v koncentračním táboře. Po skončení
války se v Přerově opět věnoval politické a nábožensko osvětové
činnosti. V letech 1949-1953 byl vězněn. Zemřel 9. 6. 1957 v Pře-
rově.

14. 5. 1887 - před 115 lety zemřel ve Vídni Alfréd Skene st. V ro-
ce 1859 založil na levém břehu Bečvy cukrovar, kde se jako první

na Moravě šťáva lisovala do-
středivými stroji. Narodil se
v roce 1815 v belgickém prů-
myslovém textilním městě Ve-
rviers.

16. 5. 1857 - před 145 lety se
narodil v Přerově Jan Vítěz, to-
várník a majitel realit v Přerově,
kde 19. 12. 1924 zemřel. Zpo-
čátku vyráběl zemědělské stro-
je, pak pumpy, vodovody, čer-
padla. V roce 1897 dodal vodo-
vod pro nově postavený Zálo-
ženský dům (Městský dům)
v Přerově.

18. 5. 1882 - před 120 lety ze-
mřel v Olomouci Josef Čer-

noch, novinář, tiskař, zastánce práv českého národa proti germa-
nizačním snahám rakouských úřadů. Působil v Brně, Olomouci,
Prostějově. Před smrtí odkázal rodnému městu Přerovu, kde se na-
rodil 4. 3. 1838, částku 1200 zl. na zřízení nadace pro studující na
středních školách - tzv. Černochova nadace.

30. 5. 1977 - před 25 lety zemřel v Přerově Josef Dostál, peda-
gog, vlastivědný pracovník, okresní konzervátor státní památko-
vé péče, redaktor Kultury Přerova a Zpravodaje OPS, autor četných
studií a článků z minulosti i přítomnosti města i okresu. Narodil
se 9. 3. 1899 v Říkovicích.

Kvûtnové kalendárium
připravuje Věra Fišmistrová, SOkA Přerov

Bohuslav Nûmec

Alfréd Skene st.

osobnost Páter Alois âáp

Tento rodák ze Zdounek u KromûfiíÏe, kde
se narodil 8. 5. 1892, proÏil vût‰inu Ïivota
právû v Pfierovû. Stfiední ‰kolu nav‰tûvoval
v KromûfiíÏi, poté studoval teologickou fa-
kultu v Olomouci, kde byl v roce 1917 vy-
svûcen na knûze. Své první kaplanské místo
nastoupil v Pot‰tátû, odkud pfie‰el jako kate-
cheta do Pfierova, kde se vûnoval vedle knûÏ-
ské sluÏby i politické a kulturnû osvûtové
ãinnosti. Od roku 1922 byl redaktorem a spo-
leãnû s P. Ferdinandem Ch˘lkem i spoluvy-
davatelem kulturnû-náboÏenského ãtrnácti-
deníku Nov˘ národ a v letech 1928-1929
t˘deníku Právo. Aktivnû pracoval v âesko-
slovenské stranû lidové, kterou zastupoval
v pfierovské mûstské radû. V roce 1937 byl
zvolen námûstkem starosty. Ve funkci správ-
ce KnûÏské nemocenské pokladny pÛsobil od
roku 1924.

P. Alois âáp byl ãinn˘ i literárnû. Od roku
1938 byl ãlenem DruÏiny literární a umûlec-
ké v Olomouci, od roku 1948 pracoval v jejím
v˘boru. Pfiispíval do rÛzn˘ch novin, psal i bás-
nû a dramata. Z jeho tvorby pfiipomínáme
sbírku básní Bodláãí, rok 1920, Bolesti moje
a jejich, rok 1924, drama A my jsme ho zabi-
li, rok 1924, panflet Durychova aféra, rok
1924, Na okraj dnÛ, 1926, Nápovûdi a odpo-
vûdi (rozhovor mezi uãitelem a knûzem),

1927, hru Krásná paní Maosabiellská, rok
1936, âlovûk a krása (hovory o umûní), 1936.
V Roãence mûstského muzea Pfierov z roku
1938 je jeho ob‰írn˘ pfiíspûvek o archeologic-
kém prÛzkumu pod názvem Vykopávky u sv.
Jifií v Pfierovû. V témÏe roce napsal hru o ãty-
fiech jednáních Don Bosco. V roce 1936 se pá-
ter âáp dokonce pokusil o sepsání operety
o ãtyfiech jednáních Fotbal vede. V Obzoru

1936 je jeho pfiíspûvek 124 moravsk˘ch v˘-
tvarníkÛ na Stfiedomoravské v˘stavû.

Pro své vlastenectví a politickou ãinnost
byl A. âáp dne 1. 9. 1939 zatãen gestapem.
·est let strávil v koncentraãních táborech
Buchenwald a Dachau. Po osvobození vlasti
se vrátil zpût do Pfierova, kde se nadále vûno-
val politické i osvûtové ãinnosti. Svou úvahu
o rozvoji mûsta publikoval pod názvem Desí-
tiletka mûsta Pfierova v Na‰í Hané, únor 1946.
V tomtéÏ roce vy‰ly tiskem ver‰e Buchenwal-
ské zpûvy, které napsal bûhem pobytu v kon-
centraãních táborech. Jednalo se o pût sbírek
básní pod názvy: I. Vãera jsme, bratfii, zemfie-
li, II. Zde umírá jen jedin˘, III. Jak velká slza
po tváfii jí kanem, IV. Sestoupilo mezi nás ne-
uvûfiitelné slovo, V. Dnes jsme zde, abychom
Ïili. Básnické sbírky i dramata jsou uloÏeny
v SOkA Pfierov. Redigoval také obsáhl˘ sbor-
ník PrÛplav Dunaj-Odra-Labe, na‰e mofie, kte-
r˘ vy‰el v Pfierovû v roce 1948. Obnovil vydá-
vání Nového národa, a pfiedev‰ím pomáhal pfii
obnovû válkou po‰kozeného mûsta.

Po únorov˘ch událostech roku 1948 bylo
zastaveno vydávání Nového národa a Alois
âáp byl také zbaven ãlenství v národním v˘-
boru. Dne 1. 10. 1949 ho zatkla StB a po v˘-
sle‰ích byl odsouzen za tzv. protistátní ãin-
nost, zároveÀ mu byl zkonfiskován jeho
majetek. Z vûzení byl propu‰tûn tento du-
chovní s podlomen˘m zdravím dne 28. listo-
padu 1953. Zemfiel 9. 6. 1957 v Pfierovû (letos
si pfiipomeneme 45 let od jeho úmrtí) a dle je-
ho pfiání byl pohfiben na pfierovském mûst-
ském hfibitovû (farská hrobka, G V/l). âinnost
P. Aloise âápa byla v‰estranná. Jeho práce
knûÏská, politická, literární i dramatická tepr-
ve ãeká na podrobnûj‰í zhodnocení.

Vûra Fi‰mistrová

K v˘znamn˘m osobnostem katolického hnutí v Pfierovû, ale i na celé Mo-
ravû, patfiil páter Alois âáp, jehoÏ 110. v˘roãí narození si pfiipomínáme.
V SOkA Pfierov je uloÏena jeho pozÛstalost, která obsahuje písemnosti Jed-
noty katolického duchovenstva, soupis váleãn˘ch ‰kod na církevním majet-
ku farností na Moravû, dále ãasopis Nov˘ národ, Katolick˘ kazatel apod. 
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J. J. z Brandýsa 4
Bratrská 23
Bratrská 40
Velká Dlážka 18
Velká Dlážka 38
Č. Drahlovského 17
Dvořákova 37
Dvořákova 41
Dvořákova 49
Dvořákova 65
Dvořákova 69
Petřivalského 4
Petřivalského 6
Petřivalského 10
Petřivalského 12
Jižní čtvrť I / 1
Jižní čtvrť I / 5
Jižní čtvrť I / 17
Jižní čtvrť I / 23
Jižní čtvrť I / 29
Jižní čtvrť II / 1
Jižní čtvrť II / 5
Jižní čtvrť II / 7
Jižní čtvrť II / 11
Jižní čtvrť II / 13
Jižní čtvrť II / 14
Jižní čtvrť III / 2
Jižní čtvrť III / 9
Jižní čtvrť IV / 2
Jižní čtvrť IV / 17
Prokopa Holého 1
Želatovská 3
Želatovská 5
Jilemnického 3
Jilemnického 4
Kainarova 9
Tř. gen. Janouška 1
Tř. gen. Janouška 9
Tř. gen. Janouška 18
Tř. gen. Janouška 23
Palackého 20
Purkyňova 8
Sokolovská 4
Sokolovská 10
Sokolovská 12
Jasínkova 1 a 3

Svisle 5 a 7
Šrobárova 4
Šrobárova 6
Šrobárova 7
Vaňkova 14
Žižkova 3
Žižkova 4
Bratrská 44 
Denisova 14 
Denisova 16 
Velká Dlážka 3 
Velká Dlážka 1 
Velká Dlážka 9 
Velká Dlážka 17
Velká Dlážka 27
Velká Dlážka 42
Sokolská 1 
Havlíčkova 15 
Želatovská 14 
Želatovská 6 
nábř. Dr. Edvarda Beneše 5 
Optiky 13 
nám. Fr. Rasche 2
Jasínkova 19 a 21 
Jasínkova 7 a 9 
Jasínkova 13 a 15
Trávník 36 
Wurmova 7 
Wurmova 22
Bartošova 12
Bartošova 29 
Bartošova 33 
Bayerova 1 
Bayerova 5 - voj. ubyt. spr. OL
Bratrská 28
Velká Dlážka 25
Jižní čtvrť I / 25
Dvořákova 14 
Želatovská 21
Želatovská 27
Žerotínovo nám. 36
Lešetínská 5
bří. Hovůrkových 17 
Žižkova 12
Osmek 47 - internát
nám. Př. povstání - poliklinika

tř. 17. listopadu - podchod
Čechova 49 - kino
Vel. Novosady 8 - poliklinika
Nádražní 12 - SDC
Nádražní 3 - RS 19
ČD - Ostravská kasárna
Tovární 3 - ČD 
Depo kolej. vozidel - ČD
Husova 1 - železniční stanice
Kojetínská 690 - HÚŽ sklad
ČD el. dispečink , elektrodílna
Tovačovská 924 - admin. budova
Trávník 30
Husova 19 
Kabelíkova - administr. budova
Kabelíkova - VVZK
Kabelíkova - požární zbrojnice
Kabelíkova - hala M4, Optika a.s.
Dvořákova - interna
Dvořákova - interna II
nám. T. G. Masaryka 16 
nábř. Dr. E. B. 24 - JS 23/2
nábř. Dr. E. B. 24 - adm. budova
nábř. Dr. E. B. 24 - superfosfát
nábř. Dr. E. B. 24 - výroba TiO2
Kojetínská 71 - sklad modelárny
Kojetínská 71 - sklad modelárny
Kojetínská 71 - modelárna
Kojetínská 71 - modelárna
Kojetínská 71 - ÚSM
Kojetínská 71 - pomocné provozy
Kojetínská 71 - těžká hala
Kojetínská 71 - správní budova
Kojetínská 750 - Technoplyn
Tovačovská 1- administr. budova
ČD - vozové depo soc. zařízení
U výstaviště 8 - MUDr. Tempír
Dr. M. Horákové 12
Dr. M. Horákové 10
Hranická 14 - ZŠ
Dr. M. Horákové 8 
U pošty 10 - Předmostí
Kojetínská - sál
Palackého 27 - banka
Šířava 27 
Kabelíkova 1 - předn. sál

2
3
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6
7
9
10
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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27
28
29
30
31
32
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39
40
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
84
85
86
87
88
89
91
92
96
97

100
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103
104
105

107
108
109
110
112
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
144
145
147
149
150
157
158
159
160
161
162
163
164
166
167
168
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Je‰tû do konce loÀského roku fie‰ilo mûs-
to Pfierov problematiku autovrakÛ v rámci zá-
kona ã. 13/1997 Sb. o pozemních komuni-
kacích, a to na základû souãinnosti odboru
majetku mûsta a mûstské policie. O infor-
mace, jak byla fie‰ena problematika odstra-
Àování vrakÛ do tohoto termínu a v ãem na-
staly zmûny od poãátku leto‰ního roku, jsme
poÏádali ZdeÀka Holase z odboru majetku
Mûstského úfiadu v Pfierovû.

„StráÏníci Mûstské policie postupovali pfii

kontrolní ãinnosti v pfiípadû zji‰tûní autovra-

ku na místní komunikaci tak, Ïe pofiídili

o nûm záznam, vãetnû fotodokumentace. Ty-

to podklady byly postoupeny odboru majet-

ku, kter˘ zajistil vyvû‰ení v˘zvy k odstranû-

ní vraku na úfiední desce v zákonné lhÛtû

2 mûsícÛ. V pfiípadû, Ïe vozidlo bylo opatfie-

no SPZ, byl na základû lustrace upozornûn

doporuãen˘m dopisem i jeho vlastník. Po

uplynutí zákonné lhÛty byla pfiedmûtná do-

kumentace postoupena povûfienému správci

komunikací - Technick˘m sluÏbám mûsta

Pfierova, kter˘ zajistil likvidaci vraku. V roce

2001 bylo na území mûsta a místních ãástí

zji‰tûno 33 autovrakÛ. Nûkolik vrakÛ bylo dá-

no k dispozici Hasiãskému záchrannému

sboru pro cviãební úãely,“ seznámil nás s po-
stupem uplatÀovan˘m do konce minulého

roku Zdenûk Holas a dodal, Ïe v leto‰ním ro-
ce k dne‰nímu dni (polovina dubna - poz.

red.) bylo zji‰tûno 42 autovrakÛ a po jejich
zvefiejnûní z tohoto poãtu nalezeno pouze
10 vozidel.

„Dnem 1. 1. 2002 vstoupil v platnost zákon

ã. 185/2001 Sb., o odpadech, kter˘ se zab˘vá

i problematikou autovrakÛ. Ty jsou zafiaze-

ny do kategorie vybran˘ch v˘robkÛ, odpadÛ

a zafiízení. Tímto zákonem se v‰ak zpfiísnila

pravidla pro likvidaci vrakÛ. Oprávnûné oso-

by, které se touto ãinností zab˘valy, musí se

fiídit podmínkami uvedeného zákona. V ná-

vaznosti na zákon o odpadech je do systému

likvidace autovrakÛ zapojen i odbor Ïivotní-

ho prostfiedí, kter˘ bude dostávat informace

o jejich zji‰tûní a problematiku tohoto dru-

hu odpadu bude fie‰it v rámci správního fií-

zení. Postup pfii odstraÀování autovrakÛ jsme

následnû roz‰ífiili o dal‰í ãinnosti, jako na-

pfiíklad umístûní v˘zvy pfiímo na vozidle for-

mou samolepky a dále pak zvefiejnûním in-

formace o jejich zji‰tûní v místním periodiku

- Pfierovsk˘ch listech,“ upfiesnil Zdenûk Ho-
las.

Poz. red.: Na stránkách na‰eho ãasopisu
bude poãínajíc tímto ãíslem vyãlenûna pravi-
delná rubrika vûnovaná této problematice.

·af

Vraky nepfiispívají ke zkrá‰lení
pfierovsk˘ch ulic a sídli‰È

Bezpeãnostní rada mûsta Pfierova na svém bfieznovém jednání rozhodla o zvefiejnûní novû zpracované mapy Dislokace stál˘ch
odoln˘ch úkrytÛ v Pfierovû v Pfierovsk˘ch listech. Cílem této akce je informování co nejvût‰ího poãtu obyvatel mûsta o rozmístû-
ní úkrytÛ, které náleÏí zejména do správy mûsta Pfierova.

UpozorÀujeme dále obãany, Ïe mají moÏnost seznámit se s obsahem PovodÀového plánu mûsta Pfierova, kter˘ je k dispozici
v Mûstském informaãním centru (PasáÏ) a na informacích Mûstského úfiadu Pfierov, Bratrská ulice. Své pfiipomínky a návrhy úprav
k uveden˘m dokumentÛm mÛÏete zaslat nebo pfiedat osobnû na Odbor vnitfiních vûcí MÚ v Pfierovû.

Kam se mÛÏeme ukr˘t v pfiípadû hrozícího nebezpeãí

Co znamená pojem „pes na volno“
Jak praví vyhlá‰ka mûsta, tak voln˘m po-

hybem domácího zvífiete, kter˘m pes samo-
zfiejmû je, se rozumí pohyb bez ko‰íku a vo-
dítka. Toto zvífie v‰ak musí b˘t pod dohledem
svého majitele, coÏ znamená, Ïe nemÛÏete vy-
pustit svého miláãka ráno, kdyÏ jdete do prá-
ce a veãer si ho pfiivolat zpût. Navíc mÛÏete
mít svého psa „na volno“ pouze na obou bfie-
zích fieky Beãvy a na sadovnicky neuprave-
n˘ch zelen˘ch plochách. Av‰ak je dÛleÏité ne-
zapomínat na to, Ïe pes musí b˘t vybaven
ko‰íkem vÏdy, kdyÏ to vyÏaduje chování zví-
fiete. Z toho vypl˘vá, Ïe nemÛÏete nechat bû-
hat svého bernard˘na jenom tak po námûstí.

Co rozumíme sadovnicky
neupravenou zelenou plochou?

Za tímto tajemn˘m pojmem se skr˘vají plo-
chy, které byly v minulosti vytvofieny ãlovû-
kem jako upravené pásy zelenû, ale ãasem
a nedostatkem údrÏby zpustly. Poznáte je
podle dominujících plevelÛ, které zde bují na
úkor u‰lechtil˘ch rostlin a trávy, nebo naopak
podle toho, Ïe se zde nenachází ani rostlinka.
Jsou to i plochy zasypané nejrÛznûj‰ím odpa-
dem, ãi stavební sutí. Av‰ak je tfieba rozli‰it
plochu, která zpustla bez zapfiíãinûní ãlovûka
a prostor, o jehoÏ zánik se ãlovûk naopak za-
sadil. TakÏe „chodníãky“ vy‰lapané v trávû lí-
n˘mi a nezodpovûdn˘mi obãany nejsou zpus-
to‰enou plochou v tomto slova smyslu,
protoÏe se tak nestalo nedostatkem údrÏby
a snahy.

Kdy musím pfiihlásit psa a odkdy
za nûj platím poplatek?

Psa musíte pfiihlásit po dovr‰ení ‰esti mû-
sícÛ jeho Ïivota. Pokud jste získali psa, kter˘
je star‰í neÏ ‰est mûsícÛ, musíte to ohlásit do
patnácti dnÛ od jeho nabytí. Dostanete iden-
tifikaãní známku, která je v‰ak nepfienosná na
jiného psa, i kdyby ‰lo o va‰eho dal‰ího psa.
Poplatek za psa je povinen hradit poplatník,
jenÏ je vlastníkem psa a má trval˘ pobyt nebo
sídlo na území mûsta a i tento poplatek se pla-
tí aÏ za pÛlroãní psy. Osvobozeni od poplatkÛ
jsou nejenom majitelé „ãipovan˘ch“ psÛ, ale
mimo jiné i invalidní osoby, majitelé záchra-
náfisk˘ch psÛ a po dobu ‰esti následujících
mûsícÛ ti, ktefií si vzali psa z útulku.

Kom

Mûstsk˘ stráÏník
radí a informuje

V¯ZVA
k odstranûní vozidel trvale (zjevnû trvale) technicky

nezpÛsobil˘ch k provozu („vrakÛ“)
Vyz˘váme majitele níÏe uveden˘ch trvale nepojízdn˘ch vozidel k jejich okamÏitému

odstranûní. Jedná se o vozidla:

typ barva SPZ místo zji‰tûní
·-100 hnûdá - Pfierov-Pfiedmostí, Teliãkova 1
·-105 Ïlutá - Pfierov, ul. Mervartova
·-105 ãervená - Pfierov, ul. Velké Novosady 4
·-120 hnûdá - Pfierov-Pfiedmostí, ul. Pod Skalkou 1
·-120 L ãervená PRH 00-61 Pfierov, kfiiÏovatka ul. Bajákova - Mikulá‰kova
·-1203 hnûdá - Pfierov, ul. Optická 
Lada 1200 béÏová - Pfierov, ul. Dluhonská 13
Pozn.: Tato v˘zva, vãetnû fotodokumentace autovrakÛ, byla zvefiejnûna
na úfiední desce Mûstského úfiadu v Pfierovû dne 22. 3. 2002.

·-100 bílá - Pfierov-âekynû, ul. Boro‰ín
Trabant zelená - Pfierov-âekynû, ul. Boro‰ín
Moskviã ãervená - Pfierov, ul. VaÀkova - parkovi‰tû
Opel Astra bílá - Pfierov, Pfierov-Henãlov, ul. Hliníky 182
Pozn.: Tato v˘zva, vãetnû fotodokumentace autovrakÛ, byla zvefiejnûna
na úfiední desce Mûstského úfiadu v Pfierovû dne 5. 4. 2002.

Pokud uvedená nepojízdná vozidla („vraky“) nebudou odstranûna ve lhÛtû 2 mûsícÛ od
zvefiejnûní této v˘zvy, bude to povaÏováno za poru‰ení § 19, odst. 2g), zák. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích.

Odbor majetku mûsta

7. 5. 1942 - před 60 lety zemřel v koncentračním táboře Maut-
hausen Bohuslav Němec, nadporučík čs. armády, velitel výsad-

ku ze Sovětského svazu. Narodil
se 2. 11. 1913 v Přerově.

7. 5. 1982 - před 20 lety zemřel
v Přerově Josef Přidal, profesor
hospodářských škol, historik, at-
let, tělovýchovný pracovník. Byl
členem Sokola, pracoval ve výbo-
ru SK Přerov, byl náčelníkem Ha-
nácké župy házené, od roku 1922
byl rozhodčím lehké atletiky a od
roku 1936 mezinárodním rozhod-
čím, byl funkcionářem Spartaku
Přerovské strojírny, členem OV
ČSTV atd. Narodil se 22. 9. 1894
v Přerově.

8. 5. 1892 - před 110 lety se naro-
dil ve Zdounkách u Kroměříže

P. Alois Čáp, duchovní, spisovatel, redaktor a politik, který od ro-
ku 1922 působil v Přerově, pracoval v přerovské městské radě. Za
okupace byl šest let vězněn v koncentračním táboře. Po skončení
války se v Přerově opět věnoval politické a nábožensko osvětové
činnosti. V letech 1949-1953 byl vězněn. Zemřel 9. 6. 1957 v Pře-
rově.

14. 5. 1887 - před 115 lety zemřel ve Vídni Alfréd Skene st. V ro-
ce 1859 založil na levém břehu Bečvy cukrovar, kde se jako první

na Moravě šťáva lisovala do-
středivými stroji. Narodil se
v roce 1815 v belgickém prů-
myslovém textilním městě Ve-
rviers.

16. 5. 1857 - před 145 lety se
narodil v Přerově Jan Vítěz, to-
várník a majitel realit v Přerově,
kde 19. 12. 1924 zemřel. Zpo-
čátku vyráběl zemědělské stro-
je, pak pumpy, vodovody, čer-
padla. V roce 1897 dodal vodo-
vod pro nově postavený Zálo-
ženský dům (Městský dům)
v Přerově.

18. 5. 1882 - před 120 lety ze-
mřel v Olomouci Josef Čer-

noch, novinář, tiskař, zastánce práv českého národa proti germa-
nizačním snahám rakouských úřadů. Působil v Brně, Olomouci,
Prostějově. Před smrtí odkázal rodnému městu Přerovu, kde se na-
rodil 4. 3. 1838, částku 1200 zl. na zřízení nadace pro studující na
středních školách - tzv. Černochova nadace.

30. 5. 1977 - před 25 lety zemřel v Přerově Josef Dostál, peda-
gog, vlastivědný pracovník, okresní konzervátor státní památko-
vé péče, redaktor Kultury Přerova a Zpravodaje OPS, autor četných
studií a článků z minulosti i přítomnosti města i okresu. Narodil
se 9. 3. 1899 v Říkovicích.

Kvûtnové kalendárium
připravuje Věra Fišmistrová, SOkA Přerov

Bohuslav Nûmec

Alfréd Skene st.

osobnost Páter Alois âáp

Tento rodák ze Zdounek u KromûfiíÏe, kde
se narodil 8. 5. 1892, proÏil vût‰inu Ïivota
právû v Pfierovû. Stfiední ‰kolu nav‰tûvoval
v KromûfiíÏi, poté studoval teologickou fa-
kultu v Olomouci, kde byl v roce 1917 vy-
svûcen na knûze. Své první kaplanské místo
nastoupil v Pot‰tátû, odkud pfie‰el jako kate-
cheta do Pfierova, kde se vûnoval vedle knûÏ-
ské sluÏby i politické a kulturnû osvûtové
ãinnosti. Od roku 1922 byl redaktorem a spo-
leãnû s P. Ferdinandem Ch˘lkem i spoluvy-
davatelem kulturnû-náboÏenského ãtrnácti-
deníku Nov˘ národ a v letech 1928-1929
t˘deníku Právo. Aktivnû pracoval v âesko-
slovenské stranû lidové, kterou zastupoval
v pfierovské mûstské radû. V roce 1937 byl
zvolen námûstkem starosty. Ve funkci správ-
ce KnûÏské nemocenské pokladny pÛsobil od
roku 1924.

P. Alois âáp byl ãinn˘ i literárnû. Od roku
1938 byl ãlenem DruÏiny literární a umûlec-
ké v Olomouci, od roku 1948 pracoval v jejím
v˘boru. Pfiispíval do rÛzn˘ch novin, psal i bás-
nû a dramata. Z jeho tvorby pfiipomínáme
sbírku básní Bodláãí, rok 1920, Bolesti moje
a jejich, rok 1924, drama A my jsme ho zabi-
li, rok 1924, panflet Durychova aféra, rok
1924, Na okraj dnÛ, 1926, Nápovûdi a odpo-
vûdi (rozhovor mezi uãitelem a knûzem),

1927, hru Krásná paní Maosabiellská, rok
1936, âlovûk a krása (hovory o umûní), 1936.
V Roãence mûstského muzea Pfierov z roku
1938 je jeho ob‰írn˘ pfiíspûvek o archeologic-
kém prÛzkumu pod názvem Vykopávky u sv.
Jifií v Pfierovû. V témÏe roce napsal hru o ãty-
fiech jednáních Don Bosco. V roce 1936 se pá-
ter âáp dokonce pokusil o sepsání operety
o ãtyfiech jednáních Fotbal vede. V Obzoru

1936 je jeho pfiíspûvek 124 moravsk˘ch v˘-
tvarníkÛ na Stfiedomoravské v˘stavû.

Pro své vlastenectví a politickou ãinnost
byl A. âáp dne 1. 9. 1939 zatãen gestapem.
·est let strávil v koncentraãních táborech
Buchenwald a Dachau. Po osvobození vlasti
se vrátil zpût do Pfierova, kde se nadále vûno-
val politické i osvûtové ãinnosti. Svou úvahu
o rozvoji mûsta publikoval pod názvem Desí-
tiletka mûsta Pfierova v Na‰í Hané, únor 1946.
V tomtéÏ roce vy‰ly tiskem ver‰e Buchenwal-
ské zpûvy, které napsal bûhem pobytu v kon-
centraãních táborech. Jednalo se o pût sbírek
básní pod názvy: I. Vãera jsme, bratfii, zemfie-
li, II. Zde umírá jen jedin˘, III. Jak velká slza
po tváfii jí kanem, IV. Sestoupilo mezi nás ne-
uvûfiitelné slovo, V. Dnes jsme zde, abychom
Ïili. Básnické sbírky i dramata jsou uloÏeny
v SOkA Pfierov. Redigoval také obsáhl˘ sbor-
ník PrÛplav Dunaj-Odra-Labe, na‰e mofie, kte-
r˘ vy‰el v Pfierovû v roce 1948. Obnovil vydá-
vání Nového národa, a pfiedev‰ím pomáhal pfii
obnovû válkou po‰kozeného mûsta.

Po únorov˘ch událostech roku 1948 bylo
zastaveno vydávání Nového národa a Alois
âáp byl také zbaven ãlenství v národním v˘-
boru. Dne 1. 10. 1949 ho zatkla StB a po v˘-
sle‰ích byl odsouzen za tzv. protistátní ãin-
nost, zároveÀ mu byl zkonfiskován jeho
majetek. Z vûzení byl propu‰tûn tento du-
chovní s podlomen˘m zdravím dne 28. listo-
padu 1953. Zemfiel 9. 6. 1957 v Pfierovû (letos
si pfiipomeneme 45 let od jeho úmrtí) a dle je-
ho pfiání byl pohfiben na pfierovském mûst-
ském hfibitovû (farská hrobka, G V/l). âinnost
P. Aloise âápa byla v‰estranná. Jeho práce
knûÏská, politická, literární i dramatická tepr-
ve ãeká na podrobnûj‰í zhodnocení.

Vûra Fi‰mistrová

K v˘znamn˘m osobnostem katolického hnutí v Pfierovû, ale i na celé Mo-
ravû, patfiil páter Alois âáp, jehoÏ 110. v˘roãí narození si pfiipomínáme.
V SOkA Pfierov je uloÏena jeho pozÛstalost, která obsahuje písemnosti Jed-
noty katolického duchovenstva, soupis váleãn˘ch ‰kod na církevním majet-
ku farností na Moravû, dále ãasopis Nov˘ národ, Katolick˘ kazatel apod. 
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Mûsto Pfierov má zájem na své internetové adrese www.mu-prerov.cz
vytvofiit nûkolik stránek, které by byly vûnovány podnikatelské vefiej-
nosti z pfierovského regionu. Souãástí by mûl b˘t novû vytváfien˘ Se-
znam voln˘ch nebytov˘ch prostor ve mûstû Pfierovû a také Seznam po-
zemkÛ vhodn˘ch k podnikání. V pfiípadû, Ïe byste mûli zájem o zafiazení

sv˘ch nepronajat˘ch k podnikání vhodn˘ch nemovitostí do tûchto Se-
znamÛ, po‰lete vyplnûn˘ Registraãní formuláfi na adresu Mûstského
úfiadu, Odbor rozvoje, investic, územního plánu a architektury, Oddû-
lení rozvoje, Ing. A. Martinec, P.O.Box 23, Bratrská 34, 750 00 Pfierov.

Nové www stránky - prostory a pozemky k podnikání

Popis nemovitosti:
(napfi. podlaÏnost, v˘tah, inÏen˘rské sítû,
moÏnost parkování a jiné charakteristiky)

Adresa nemovitosti:

Využití nemovitosti:
(obchodní, kanceláfiské, skladovací prostory)

Využitelná plocha v m2:

Popis pozemku:
(charakteristika pozemku, inÏen˘rské sítû,
ochranná pásma, zátopové území)

Katastrální území, parcelní číslo:

Využití pozemku:

Využitelná plocha v m2:

Pronájem: ANO NE

Cena za 1 m2 a rok v Kč:

Prodej: ANO NE

Cena celkem v Kč:

Majitel nemovitosti:

Adresa majitele:

Telefon: Mobil:
Pevná linka:

Souhlasím s uvefiejnûním uvedené nemovitosti v Seznamech
na internetové adrese mûsta Pfierova (www.mu-prerov.cz) ANO NE

Potvrzuji, Ïe budu pravidelnû hlásit ve‰keré zmûny údajÛ uveden˘ch
v Registraãním formuláfii nejpozdûji do 14 dnÛ.
Na zvefiejnûní nemovitostí (pozemkÛ) na internetové adrese není právní nárok.

Datum: Podpis:

Registraãní formuláfi do Seznamu nebytov˘ch prostor a do Seznamu pozemkÛ vhodn˘ch k podnikání
Wartburg Choir vystoupí v na‰em mûstû

v rámci 12. evropského turné, které zahrnu-
je pûtit˘denní cestu a koncerty ve Velké Bri-
tánii, Nûmecku, Lucembursku, âeské repub-
lice, Polsku a Slovinsku. Mezinárodnû
proslul˘ pûveck˘ sbor je sloÏen z 92 studentÛ
uznávané univerzity evangelické luteránské
církve WARTBURG COLLEGE, zaloÏené
r. 1852 nûmeck˘mi pfiistûhovalci v malém
mûsteãku WAWERLY ve státû IOWA na ame-
rickém stfiedozápadû. Univerzita nese jméno
nûmeckého hradu Wartburg v Eisanachu, kde
na‰el útoãi‰tû Martin Luther v boufiliv˘ch
dnech reformace. Leto‰ní turné se koná
v rámci oslav 150. v˘roãí zaloÏení univerzity
a zahrnuje také slavnostní koncert na hradû
Wartburg.

O svûtovém renomé sboru svûdãí koncerty
v proslulé Carnegie Hall v New Yorku v letech
1989 a 1993 i ãetná vystoupení po cel˘ch Spo-
jen˘ch státech americk˘ch a úãast v mnoha
mezinárodních soutûÏích. V pofiadí ãtvrt˘m
dirigentem sboru je Paul Torkelson, doktor
hudebních vûd univerzity v Coloradu.

„Na shledanou v roce 2002!“ Tûmito slovy zakonãil dirigent dr. Paul
Torkelson 15. kvûtna 1999 vystoupení pûveckého sboru WARTBURG
CHOIR ve velkém sále Mûstského domu. Tfii roky uplynuly a pfiesnû na
den jsou opût v Pfierovû! 

Americk˘ pûveck˘ sbor opût zavítá do Pfierova

Leto‰ní koncert se skládá ze ãtyfi ãástí a za-
zní na nûm stûÏejní skladby svûtové sborové
tvorby, mimo jiné napfiíklad dvû verze slavné
Ave Maria, Agnus Dei Samuela Barbera, Kad-
dish Maurice Ravela a také velmi oblíbené
americké spirituály.

Hlavním organizátorem a sponzorem kon-
certu je Gymnázium Jakuba ·kody. Na uby-
tování ãlenÛ pûveckého sboru se kromû Gym-
názia Jakuba ·kody podílí také Gymnázium
Jana Blahoslava. Studenti obou ‰kol a také je-
jich rodiny se stanou na dva dny hostiteli mla-
d˘ch AmeriãanÛ a budou tak mít moÏnost
ovûfiit si své znalosti anglického jazyka, po-
znat nové pfiátele a dozvûdût se zajímavosti ze
Ïivota americké spoleãnosti. Spoleãnû nav‰tí-
ví unikátní umûleckou památku na‰eho regi-
onu - zámek v KromûfiíÏi.

V‰echny milovníky klasické hudby srdeãnû
zveme na koncert amerického pûveckého sbo-
ru Wartburg Choir. âeká je nev‰ední umûlec-
k˘ záÏitek, provûfien˘ dvûma pfiede‰l˘mi vy-
stoupeními tohoto vynikajícího hudebního
tûlesa v letech 1995 a 1999. Koncert Wartburg

Choir se bude konat ve velkém sále Mûstské-
ho domu ve stfiedu 15. kvûtna ve 20 hodin.

Pfiedprodej vstupenek bude zahájen jak na
sekretariátû Gymnázia J. ·kody, Komenské-
ho 29, tel. 0641/217 790, tak i v Mûstském do-
mû 2. kvûtna. Cena vstupenek je 100 a 80 Kã
k sezení, 60 Kã ke stání.

Mgr. Vladimíra Králová

Co ãlovûk nutnû nepotfiebuje k Ïi-
votu, toho si v‰ímá jen okrajovû a pfií-
leÏitostnû. Je to rozumné, vÏdyÈ jak by
napfiíklad asi dopadl chodec, kter˘ by
u ru‰né kfiiÏovatky sledoval mámivou
hru svûtel a stínu v korunách stromÛ namís-
to projíÏdûjících automobilÛ? BohuÏel to ta-
ké znamená, Ïe o tom, co je na okraji na‰eho
zájmu, máme nakonec zkreslenou pfiedstavu.
Tfieba taková Beãva. Moc ji dnes nepotfiebuje-
me, moc si jí nev‰ímáme. Pr˘ je to fieka mdlá
a neteãná, bez jiskry a bez ‰petky osobního
kouzla.

To prÛvodce Pfierovem z roku 1930 má ji-
n˘ názor. „Procestujte celou Moravu ... pfie-
svûdãíte se, Ïe Beãva jest unikum,“ tvrdí. „Nad
Beãvu není“, protoÏe má „smaragdovou, akva-
marínovou barvu se safírov˘m nádechem ...
jako mají alpské fieky...“

Zvûdavost mû pfiimûla zaãít si v‰ímat
Beãvy lépe a zjistit, jak je to s její bar-
vou dnes. Brzy bylo jasné, Ïe jako kaÏ-
dé stvofiení Ïenského rodu je i Beãva
promûnlivá a snad kaÏd˘ den jiná.

V prÛbûhu jednoho jediného mûsíce byla na-
pfiíklad ãerná, hnûdá, okrová, ‰edá, hnûdoze-
lená a rezavá, krom toho také klidná, protiv-
ná, vlídná, líná, bystrá, tichá, hluãná, placatá
i plná reklamních vlnek s bíl˘mi kudrlinka-
mi. Nakonec jednoho dne ukázala i svou nej-
krásnûj‰í tváfi.

Nedá se to popsat, musí se to vidût a zaÏít.
Ale já teì uÏ vím, Ïe navzdory desetiletím,
kdy jsme se k ní nechovali zrovna ‰etrnû,
Beãva stále je‰tû dokáÏe b˘t Smaragdovou
fiekou.

KaM

Malá pfierovská zamy‰lení

Smaragdová fieka

✁

✃

Dr. Paul Torkelson

Wartburg Choir



DATUM LOKALITA
ãtvrtek 2. 5. Havlíãkova, Kramáfiova
ãtvrtek 9. 5. Smetanova, Jaselská, Wurmova
stfieda 15. 5. Kainarova, parkovi‰tû za Pfierovankou a za Komunou
stfieda 22. 5. Pod Skalkou, vãetnû parkovi‰È
stfieda 29. 5. Hranická vã. parkovi‰È, Sportovní
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V souvislosti s vyhodno-
cením zájmu PfierovanÛ
jsme zji‰Èovali konkrétní
fakta u Ing. Mileny Slo-
váãkové z odboru rozvoje.
„Mûsto má moÏnost se

spolupodílet na v˘stavbû

nov˘ch bytÛ prostfiednic-

tvím získání státních dotací ze Státního fon-

du rozvoje bydlení. Pokud má ale zájem vy-

uÏít dotaãní prostfiedky, musí respektovat

základní právní a formální náleÏitosti, na-

pfiíklad obec musí b˘t stavebníkem nájem-

ních bytÛ, zadavatelem projektu i stavebních

prací. Je moÏné sdruÏení finanãních pro-

stfiedkÛ za podmínky vût‰inového podílu ob-

ce na investici. V novostavbû vznikne rovnûÏ

minimálnû 5% bytÛ pro osoby s omezenou

schopností pohybu a orientace. Podmínkou

poskytnutí dotace je také vlastnictví pozem-

kÛ mûstem, kterou splÀuje právû lokalita me-

zi nábfi. Protifa‰istick˘ch bojovníkÛ a ulicí Ja-

teãní,“ vyjmenovala alespoÀ nûkteré ze
základních podmínek poskytnutí dotace Mi-
lena Slováãková.

„Myslíme si, Ïe kombinovaná funkce byd-

lení mÛÏe b˘t velmi atraktivní pro obãany

mûsta, ktefií budou bydlet v samotném cent-

UÏ v únorovém ãísle na‰eho ãasopisu jsme ãtenáfie informovali o aktivitách
Spoleãnosti ISA Consult, která na základû objednávky mûsta Pfierov zji‰Èovala
bûhem tohoto mûsíce zájem PfierovanÛ o koupi nov˘ch bytÛ, které by mûly b˘t
postaveny na pozemku mezi Jateãní ulicí a nábfi. Protifa‰istick˘ch bojovníkÛ. 

Stavíme nové byty

ru, ale zároveÀ v pûkném prostfiedí podél fie-

ky Beãvy. V první etapû pÛjde o v˘stavbu 30

bytov˘ch jednotek. V pfiízemí budou nebyto-

vé prostory a nad nimi nejv˘‰e tfii poschodí.

Právû dokonãen˘ marketingov˘ prÛzkum

ukázal, Ïe o byty mají zájem pfiedev‰ím mla-

dí lidé, jak svobodní, tak mladé bezdûtné pá-

ry a mladé rodiny s jedním dítûtem. V˘‰e uve-

dení zájemci ãasto fie‰í svou bytovou situaci

za pomoci rodiãÛ. Nejvût‰í poptávka byla po

bytech 3+1 o rozloze zhruba 75 m2 a po men-

‰ích bytech 2+1 s v˘mûrou asi 55 m2. PfieváÏ-

ná vût‰ina zájemcÛ si platí stavební spofiení,

které bude pfii zaloÏení druÏstva investovat do

úhrady ãlensk˘ch vkladÛ tak, aby mohla za-

platit co nejvût‰í ãást hodnoty bytu. Z prÛ-

zkumu vyplynul také zájem obãanÛ o bydlení

v niÏ‰ích domech s men‰ím poãtem bytÛ na

jednom podlaÏí. PfiibliÏnû polovina zájemcÛ

jiÏ nyní uvaÏuje o moÏnosti pofiídit si zároveÀ

garáÏové stání,“ seznámila nás s nû-
kter˘mi dal‰ími v˘sledky prÛzku-
mu Milena Slováãková.

„V souãasnosti jsou moÏné pfii

zájmu o ãerpání státní dotace

dva zpÛsoby financování v˘stav-

by bytÛ. Pfiedev‰ím ãisté nájem-

ní bydlení, kdy mûsto je 100%

Na plánku je zelenou barvou vyznaãeno budoucí umístûní nového domu na nábfi. Protifa‰istick˘ch bojovníkÛ.

10 % 10 %

39 %39 %

1+1
2+1
3+1
4+1

investor nebo forma sdruÏeného vlastnictví,

tj. náklady dûlené v pomûru 51:49 ve pro-

spûch mûsta. V tomto pfiípadû mûsto uvaÏu-

je o vyuÏití druhé moÏnosti. Z prÛzkumu vy-

pl˘vá reálná moÏnost zahájení a úspû‰ného

dokonãení této bytové v˘stavby. Lidé smûfiu-

jí svÛj zájem o bydlení tam, kde mají ‰anci

ovlivÀovat náklady, mohou k bydlení zauj-

mout urãit˘ postoj jako spoluvlastník a po ãa-

se jej získat do osobního, popfiípadû v˘luãnû

druÏstevního vlastnictví. Na druhou stranu

si uvûdomují finanãní nároãnost v˘stavby

vlastního rodinného domu, a proto by pfiiví-

tali aktivitu mûsta Pfierov v rámci poÏádání

o dotace na podporu v˘stavby nájemního byd-

lení. Chtûjí se stát ale hned v zaãátcích za-

kládajícími ãleny novû vznikajícího druÏstva,“

uvedla moÏnosti financování v˘stavby bytÛ
a pfiiblíÏila pfiedstavy pfiípadn˘ch stavebníkÛ.

„Rada mûsta Pfierova bude na svém pfií‰tím

zasedání rozhodovat o pokraãování projekto-

vé pfiípravy smûfiující k pfiípadné realizaci stav-

by. V bfieznu byla zaslána na Ministerstvo pro

místní rozvoj aktualizace Ïádosti o pfiiznání

podpory na v˘stavbu. Dne 10. kvûtna bude za-

sedat v˘bor fondu a rozhodovat o jednotliv˘ch

Ïádostech,“ nastínila dal‰í postup realizace pfii-
pravovaného zámûru M. Slováãková.

·af

Harmonogram
blokového ãi‰tûní
pro kvûten 2002

Poradíme vám, jak je získat. MoÏností je mnoho: V pfiípadû, Ïe nám
sdûlíte, na co peníze potfiebujete, nabídneme vám zv˘hodnûn˘ úãelov˘ úvûr od 20 000
do 750 000 korun se splatností aÏ 7 let. U bezúãelového úvûru nám svÛj zámûr
nemusíte sdûlovat vÛbec. Pokud chcete jen pfiedejít moÏné finanãní tísni, je tu je‰tû
moÏnost povoleného pfieãerpání va‰eho osobního úãtu. Pfiijìte do kterékoli z na‰ich
poboãek a my vám na základû konzultace doporuãíme nejv˘hodnûj‰í cestu k penûzÛm.

âSOB Spotfiebitelské úvûry

BliÏ‰í informace na poboãkách âSOB v Pfierovû, Kratochvílova ã. 5,
tel. 0641/217 140 a âechova 4, 0641/705 621 nebo na www.csob.cz

Regeneraãní centrum STYL
Blank a  Chmelafiová

Kramáfiova 37, 750 02 Pfierov, tel: 210 504
www.rehabilitace.prenet.cz

Provádí tyto rehabilitaãní procedury
procedury hrazené v‰eobecn˘m zdravotním poji‰tûním:
Léãebná tûlesná v˘chova, mûkké techniky, segmentální, vazivové
masáÏe, parafín, elektroléãba - v‰echny dostupné elektroproudy,

magnetoterapie, diathermie, ultrazvuk,
Slide-Styler, mechanoterapie, trakce

procedury nehrazené v‰eobecn˘m zdravotním poji‰tûním:
Vacu-press - kosmetické o‰etfiení obliãeje, BioBeam 940

a 660 nm - soft-laser Infrasauna, masáÏní kfieslo President,
klasické masáÏe, Solux

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

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

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

âlenûní bytÛ dle zájmu

Plavání zdarma!
nabízíme

našim klientům z města a okresu Přerov v rámci čerpání příspěvků
na prevenci a regeneraci permanentní vstupenku na:

11 hodin plavání zdarma
v plaveckém areálu Přerov, Kopaniny 2
(příspěvek mohou čerpat v roce 2002 i noví klienti,

kteří se zaregistrují v průběhu května a června 2002)

Kompletní nabídku našich služeb stejně jako podrobnosti
k problematice zdravotního pojištění Vám ochotně sdělíme

na kontaktním místě v Přerově, Čechova ul. 8, budova společnosti
Mikrochem, případně na www.zpma.cz

Tel.: 0641/210076, 218097
Hodiny pro veřejnost: pondělí 13-15 hod.

středa 14.30-16.30 hod.

Nejbližší regionální pracoviště:
Olomouc, Studentská 5, tel.: 068/5220364-6
Prostějov, Školní 4, tel.: 0508/340 263

Využijte možnosti zaregistrovat se u jedné z nejstabilizovanějších
českých zdravotních pojišťoven u ZP METAL-ALIANCE!
(v Olomouckém kraji máme již více než 100 tisíc spokojených klientů)

E-mail: info@zpma.cz www.zpma.cz

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

Velikost ãerná ãerná barevn˘
inzerátu barva + purpurová inzerát

1/1 strany (190 x 272 mm) 9.575 Kã 10.730 Kã 13.950 Kã 
1/2 strany (190 x 135 mm) 5.164 Kã 5.680 Kã 7.384 Kã
1/4 strany (94 x 135 mm) 2.643 Kã 2.998 Kã 3.897 Kã
1/8 strany (94 x 66,5 mm) 1.750 Kã 1.925 Kã 2.503 Kã
men‰í 30 Kã/1 cm2 33 Kã/1 cm2 43 Kã/1 cm2

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

NABÍZÍ

rodinný dům s provozovnou v obci Chvalčov,
okres Kroměříž; zastavěná plocha 648 m2, pozemek 279 m2

Cena 1,200.000 Kč (= odhadní cena 2,3 mil. Kč).
Při rychlém jednání možnost slevy.

Možnost koupě na splátky.

INVESTMENT PREMIER k.s., Koliště 13, 657 80  Brno
tel: 05/45534269, 05/45241372, fax: 05/45210434

vyřizuje Mgr. Veselská; sl. Vrabcová 0608/701056



V souvislosti se zavedením poplatku za provoz systému nakládání
s komunálním odpadem pro majitele staveb urãen˘ch nebo slouÏících
k individuální rekreaci byla stanovena místa, kam mohou obãané od-
kládat nevytfiídûn˘ odpad vznikající pfii uÏívání rekreaãních objektÛ.
Po provûfiení moÏnosti pfiístupu svozové techniky a umístûní odpado-
v˘ch nádob byl v nûkter˘ch oblastech zvolen systém tzv. pytlového sbû-
ru komunálního odpadu, kde urãená místa jsou oznaãena tabulkou
„Místo pro pytlov˘ sbûr komunálního odpadu“, kam mohou obãané
odkládat komunální odpad v pytlích nebo igelitov˘ch ta‰kách. Svoz
pytlÛ s komunálním odpadem z takto oznaãen˘ch míst zajistí Tech-
nické sluÏby mûsta Pfierova kaÏd˘ t˘den, a to vÏdy v pondûlí. V ostat-
ních oblastech, kde to podmínky umoÏnily, jsou rozmístûny odpado-
vé nádoby.

Pytlov˘ sbûr komunálního odpadu v chatov˘ch a zahrádkáfisk˘ch
oblastech je v leto‰ním roce zaveden zku‰ebnû. âas ukáÏe, zda se
osvûdãí ãi nikoliv.

Svoz komunálního odpadu v chatov˘ch a zahrádkáfisk˘ch oblastech
bude probíhat v období od 1. 4. do 31. 10. kalendáfiního roku.

Seznam míst pro odkládání komunálního odpadu v chatov˘ch a za-
hrádkáfisk˘ch oblastech:

VINARY
• ve smûru od L˘sek, odboãka vlevo pfied ãásti Vinary, stanovi‰tû na

konci odboãky
• zahrádkáfiská oblast mezi ãásti Vinary a âekyÀsk˘m kopcem

âEKYNù
• zahrádkáfiská oblast âekynû, kfiiÏovatka âekynû-Penãice-Îeravice

stanovi‰tû vpravo za autobusovou zastávkou smûr Îeravice
• chatová oblast 7

stanovi‰tû po levé stranû u chodníku, za smrkov˘m porostem

PENâIâKY
• chatová oblast nad ml˘nem, celkem 3 stanovi‰tû podél asfaltové cesty

PENâICE
• chatová oblast K lesu - stanovi‰tû na zaãátku komunikace smûfiují-

cí k chatám, vpravo u transformátoru

ÎERAVICE
• chatová oblast Îalkov - stanovi‰tû vlevo od komunikace k chatám,

zhruba 15 m od hlavní komunikace smûr âekynû-Îeravice 
• chatová oblast Skalice - stanovi‰tû vpravo od pfiíjezdové komunika-

ce k chatám, ze strany od ul. Such˘ potok
• chatová oblast za Ole‰nici 

stanovi‰tû vpravo za mostkem pfies Ole‰nici
stanovi‰tû ze strany od stadionu pfied vrbou

HENâLOV
• zahrádkáfiská oblast za hfibitovem - stanovi‰tû za zadní zdi hfibitova

LOVù·ICE
• stanovi‰tû na konci ulice DruÏstevní, na místû pro umísÈování vel-

koobjemového kontejneru
• zahrádkáfiská oblast Padûlky u Lovû‰ic, celkem 3 stanovi‰tû podél as-

faltové cesty 

P¤EDMOSTÍ
• zahrádkáfiská oblast nad chovn˘m rybníkem 

stanovi‰tû vpravo od pfiíjezdové komunikace, pfied betonovou skru-
Ïí, zhruba 150 m od hlavní cesty na Olomouc
stanovi‰tû za zatáãkou zhruba 15 m od sochy

• zahrádkáfiská oblast Îernava
stanovi‰tû naproti garáÏím, na místû pro umísÈování velkoobjemo-
vého kontejneru
stanovi‰tû na kfiiÏovatce komunikace smûr Îernava a panelové ces-
ty smûr SÚS

stanovi‰tû vpravo od pfiíjezdové komunikace k chatám v kopci nad
Îernavou
stanovi‰tû vlevo pfied vjezdovou bránou do areálu Cement Hranice 
stanovi‰tû vlevo od brány u depa pfierovské rokle

• zahrádkáfiská oblast mezi ãerpací stanici Slovnaft a rybníãkem
stanovi‰tû na zpevnûné plo‰e pfied nevyuÏívanou vstupní bránou do
areálu FKK

• zahrádkáfiská oblast podél komunikace z Pfiedmostí do Dluhonic
stanovi‰tû po pravé a levé stranû pfií v˘jezdu ze zahrádkáfiské oblas-
ti na cestu smûr Dluhonice
stanovi‰tû vpravo za poslední zahradou pfii v˘jezdu ze zahrádkáfiské
oblasti na cestu smûr Dluhonice
stanovi‰tû vlevo u odboãky k mûstskému útulku 

ÚJEZDEC
• zahrádkáfiská oblast mezi areálem Belky a Újezdcem

stanovi‰tû na volné plo‰e, pfied oplocením protûj‰í zahrady
• zahrádkáfiská oblast, nacházející se vpravo pfied vjezdem do Újezd-

ce, pfiístupná z ul. Hlavní (na kfiiÏovatce polních cest)

DLUHONICE
• zahrádkáfiská oblast nad Ïelezniãní stanici

stanovi‰tû u objektu b˘valé váhy, místo pro umísÈování velkoobje-
mového kontejneru

KOZLOVICE
• chatová oblast - ul. Na vrbovcích, vpravo od toãny autobusu smûr

pole
stanovi‰tû u mostku

P¤EROV
• zahrádkáfiská oblast Laguny

stanovi‰tû na parkovi‰ti vpravo pfied vjezdem do osady
stanovi‰tû vpravo pfied parkovi‰tûm, u sloupu el. vedení

• zahrádkáfiská oblast za nemocnici
2 stanovi‰tû pod b˘valou skládkou, v místû pro umísÈování velkoob-
jemov˘ch kontejnerÛ 
stanovi‰tû u lesíka, v místû umísÈování velkoobjemového kontejneru
stanovi‰tû na louce u transformátoru, v místû umísÈování velkoob-
jemového kontejneru
stanovi‰tû pod zdi areálu nemocnice(pod objektem LDN)

• zahrádkáfiská oblast ul. 9. kvûtna
stanovi‰tû naproti objektu firmy DUKO (pfied oplocením první za-
hrady)

• zahrádkáfiská oblast za ul. Kabelíkova
stanovi‰tû u první zahrady od pfiíjezdové cesty k zahradám (cesta na-
vazuje na hlavní cestu do Îelatovic)

• zahrádkáfiská oblast pod objektem hvûzdárny
stanovi‰tû vlevo pfied zahradami, v místû umísÈování velkoobjemo-
vého kontejneru

• zahrádkáfiská oblast na spojce (vpravo za nadjezdem, komunikace
smûr Dluhonice)
stanovi‰tû uprostfied oblasti, na rozcestí 

• zahrádkáfiská oblast ul. K Mo‰tûnici
stanovi‰tû u malého parkovi‰tû, v místû umísÈování velkoobjemové-
ho kontejneru

• zahrádkáfiská oblast naproti Teplárny
stanovi‰tû mezi oplocením a prÛjezdní komunikaci

• zahrádkáfiská oblast za ãerpací stanici EKONA
stanovi‰tû za ãerpací stanici, vlevo od pfiíjezdové komunikace k are-
álu zahrad

• zahrádkáfiská oblast Kojetínská ulice-Markrabiny
stanovi‰tû pfied Ïel. vleãkou, za areálem Sbûrn˘ch surovin
stanovi‰tû za Ïel. vleãkou u stoÏáru
stanovi‰tû vpravo od ZO âSZ ã. 9, u oplocení
stanovi‰tû smûr MádrÛv podjezd, po pravé stranû, pfied Ïelezniãní
vleãkou

Ing. Marcela Novotná

Mûstsk˘ úfiad Pfierov, odbor Ïivotního prostfiedí
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Je‰tû jednou k cyklostezkám
Rozhovor s Ing. Ladislavem Petrovsk˘m, zástupcem fieditele Mûstské policie v Pfierovû

Nová cyklostezka na
ul. Komenského zaãí-
ná b˘t stále více vyuÏí-
vána cyklisty. Ti se pfii
jízdû po ní samozfiejmû
míjejí s chodci a za-
jímá je, kdo má pfied-
nost?
Aby nedocházelo ke

sráÏkám cyklistÛ s chodci, tak zákonodárce
stanovil chodci jdoucímu po stezce pro chod-
ce, Ïe nesmí ohrozit cyklistu jedoucího po
cyklostezce. V praxi pojem ohrozit v na‰em
pfiípadû znamená, Ïe chodec si musí poãínat
tak, aby cyklistovi nevzniklo Ïádné nebezpe-
ãí. Chodec proto hodí okem doleva a doprava
a pokud se nefiítí Ïádn˘ „kolafi“, tak pfiejde
pfies cyklostezku.

Pokud se jedná o spoleãnou stezku pro
chodce a cyklisty, na které jsou pruhy od sebe
oddûleny, potom chodec mÛÏe vstoupit na
cyklostezku pouze pfii obcházení, vcházení
a vycházení ze stezky.
Cyklostezky u malého kruhového rondelu ve-
dou pfies pfiechod pro chodce. Je správné,
kdyÏ cyklista vyuÏije tohoto pfiechodu, aniÏ
by pfieru‰il svou jízdu?

Pfiechod pro chodce je urãen pouze pro pfie-
cházení pozemní komunikace chodci. Cyklis-
ta jedoucí po pfiechodu se proto dopou‰tí
dopravního pfiestupku, kter˘ si vût‰inou za-
pamatuje aÏ po zaplacení blokové pokuty. Po-
kud by ale vedl jízdní kolo, pak je v‰e v pofiád-
ku. Jen pro informaci ãtenáfiÛ - za chodce se
podle zákona povaÏují osoby, které jedou ve
vozíku pro invalidy, a to i motorovém, osoby
pohybující se na koleãkov˘ch bruslích nebo ly-
Ïích, osoby vedoucí psa a dal‰í.
V samotném Pfierovû mají cyklisté k dis-
pozici jiÏ témûfi 10 kilometrÛ cyklostezek,
pfiesto stále nûktefií ke své ‰kodû zÛstávají
nerozumnû „vûrni“ vozovce. Dopou‰tûjí se

Svoz komunálního odpadu v chatov˘ch a zahrádkáfisk˘ch oblastech

nûjakého protiprávního jednání?
Pokud zabrousíme do zákona o provozu na

pozemních komunikacích, tak se v jednom
odstavci doãteme, Ïe je-li zfiízen jízdní pruh
pro cyklisty - stezka pro cyklisty, je cyklista
povinen ho uÏít. V opaãném pfiípadû se mÛÏe
obávat nejen o své zdraví, ale hrozí mu i fi-
nanãní postih.
¤ada fiidiãÛ motorového vozidla jedoucích po
ul. Komenského odboãuje kaÏdé ráno k Fi-
nanãnímu úfiadu v ul. Wurmova. KfiiÏují cyk-
lostezku a nejsou si jisti tím, zda mají pfied-
nost oni, nebo cyklista spûchající do práce?

Cyklista pohybující se po cyklostezce, kte-
r˘ chce pfiejet pozemní komunikaci, musí dát
pfiednost. Podívá se kolem sebe a teprve po

projetí vozidla, pfiípadnû dal‰ích úãastníkÛ sil-
niãního provozu - jezdcÛ na zvífiatech nebo
organizovaného útvaru chodcÛ, ‰lápne do pe-
dálÛ a dohoní ztracen˘ ãas.
Pfii sv˘ch kaÏdodenních cestách pfies lávku
u lodûnice sleduji, a to nûkdy s nedÛvûrou,
zda kliãkující cyklisté zvládnou pfii své rych-
losti bezpeãnû se vyhnout procházejícím
chodcÛm. Dá se urãit, kdo má vlastnû pfied-
nost a jaká platí pravidla v tomto pfiípadû?

ProtoÏe se jedná o stezku pro chodce a cyk-
listy bez vyznaãení samostatn˘ch pruhÛ, tak
chodci a cyklisté se nesmûjí ohrozit. Aby ne-
do‰lo ke kolizi ãi zranûní, je potfieba vzájem-
né ohleduplnosti. Pokud by se mûla oddûlit do-
prava chodcÛ od cyklistÛ, bylo by tfieba
nafouknout lávku na ‰ífiku ‰est metrÛ. Podle
norem by tak mûl mít kaÏd˘ pruh ‰ífiku nej-
ménû tfii metry.
Cyklostezka na tfi. 17. listopadu je jedno-
smûrná, ale protijedoucí cyklisté ãasto tuto
jednosmûrnost nerespektují a vyh˘bají se
vpravo jako na silnici s obousmûrn˘m provo-
zem. Jak fie‰íte tuto situaci v pfiípadû jejich
vzájemné kolize?

Cyklista jedoucí proti smû-
ru ‰ipek uÏívá cyklostezku
proti pravidlÛm. Pro zdÛraz-
nûní jednosmûrnosti nûkte-
r˘ch cyklostezek se pfiedpo-
kládá, Ïe dojde k doplnûní
dopravního znaãení o znaãku
zákaz vjezdu jízdních kol. Po-
tom snad cyklista se nauãí re-
spektovat její jednosmûrnost.

Pokud dojde ke vzájemné
kolizi dvou cyklistÛ, sráÏka
by se fie‰ila jako dopravní ne-
hoda. Pouze ve tfiech pfiípa-
dech by se tato situace mu-
sela hlásit na dopravní
inspektorát, a to pfii zranûní
osob, dále pfii ‰kodû na ma-
jetku úãastníkÛ dopravní ne-
hody, pokud by tato pfiesáhla
dvacet tisíc a koneãnû pfii
‰kodû na majetku tfietí osoby,
aniÏ by záleÏelo na v˘‰i zpÛ-
sobené ‰kody.

Eva ·afránková
Úsek cyklostezky na ulici Komenského foto Ing. V. Petro‰

V minulém ãísle Pfierovsk˘ch listÛ jsme informovali ãtenáfie o pfiib˘vajících
kilometrech cyklostezek v na‰em mûstû. Ne v‰ichni cyklisté znají pfiesná pra-
vidla, jak se pohybovat po „mûstsk˘ch“ cyklostezkách, v tûsném sousedství
jedoucích aut. Ve v‰ech pfiípadech je nutné, aby se vzájemnû respektovali,
ov‰em v rámci platného zákona, cyklisté, fiidiãi aut, ale i chodci. MoÏná i vy
nemáte jistotu, zda neporu‰ujete pravidla, takÏe oceníte uÏiteãné informace,
které nám poskytl Ing. Ladislav Petrovsk˘.

Blízkost jara prozradí probouzející se pfií-
roda. Mezi první pfiíznaky jeho nástupu nále-
Ïí bezesporu návrat zimujících ptákÛ. Pfiílet
prvních z nich je sice ovlivnûn klimatick˘mi
podmínkami, ale obvykle pfiipadá na konec
února. V této dobû, kdy zaãaly jiÏ hnízdit sovy
a v jasn˘ch dnech vábily s˘kory koÀadry, se ob-
jevili skfiivani polní, drozdi zpûvní a ‰paãci.

Hlavní období pfiíletu ze zimovi‰È v‰ak pfii-
padá na duben. Jakoby poznenáhlu pfiilétají
pûnice, budníãci, rehci, rákosníci, pûvu‰ky
a dal‰í pûvci. Pro vût‰inu z nás ale zaãne pra-
vé jaro, jakmile se objeví první vla‰tovky a ji-

fiiãky. V Pfierovû byla letos pozorována vla‰-
tovka na Velikonoce. Pfiítomnost jara v okol-
ní pfiírodû jen potvrzuje kukaããí volání, kte-
ré je sly‰et jiÏ v druhé polovinû dubna. To je
také ãas pfiíletu ãernohnûdû Ïlut˘ch Ïluv háj-
ních, které se navracejí mezi posledními ptá-
ky. Po jejich pfiíletu se naplní pfierovské par-
ky a okolní háje melodick˘m a lahodn˘m
bubláním. Zaãátkem kvûtna pfiilétne je‰tû ro-
r˘s obecn˘, jehoÏ pfiítomnost poznáme bez-
peãnû podle pronikavého hvízdotu a prudké-
ho letu na obloze.

Mnozí z nás si lámou hlavu, proã ptáci pfii-

létají nûkdy i za nepfiíhodného poãasí, kdy je‰-
tû leÏí na polích sníh a zem je promrzlá - jed-
nodu‰e to vysvûtlit nelze. Bylo zji‰tûno, Ïe
nutnost tahu je dûdiãná a je ve vazbû k roz-
mnoÏování. TaÏní ptáci hnízdí severnûji neÏ
zimují. V krajinách hnízdûní je ve vegetaãním
období del‰í den, kter˘ je vhodn˘ pro krmení
a vyvádûní mláìat. Nûkdy se stane, Ïe zhor‰e-
né poãasí zabrzdí táhnoucí ptáky na místech
s moÏností sbûru potravy, zejména v níÏinách.
Jakmile se v‰ak oteplí, nic uÏ nebrání ptaãí-
mu hnízdûní, a tím i vzniku nového Ïivota.
RNDr. Franti‰ek Hanák, Muzeum Komenského

Pfiílet ptákÛ vû‰tí pfiíchod jara
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dne 21. bfiezna 2002
Rada mûsta Pfierova

po projednání
❖ podala návrh Zastupitelstvu mûsta Pfierova

schválit zámûr pfiijetí úvûru ve v˘‰i 35 mil.
Kã se splatností 5 let na financování inves-
tiãních akcí roku 2002,

❖ vzala na vûdomí informaci o postupné pfií-
pravû k naplnûní zámûru v˘stavby nov˘ch
bytov˘ch jednotek mezi nábfi. Protifa‰istic-
k˘ch bojovníkÛ a ul. Jateãní,

❖ schválila umístûní znaku mûsta Pfierova
a letopoãtu 2002 na stfiedovém kvádru vod-
ního prvku. Ztvárnûním symbolu a letopoã-
tu je povûfien autor díla doc. Alexius Appl,
akademick˘ sochafi.

❖ povûfiila fieditelku Sociálních sluÏeb mûsta
Pfierova komplexním zaji‰tûním vybavení
interiéru objektu na ul. 9. kvûtna - Domov
pro matky s dûtmi bytov˘ch nábytkem v cel-
kovém objemu do 1,500.000 Kã z vlastních
finanãních prostfiedkÛ,

❖ schválila uzavfiení smlouvy o poskytnutí
podpory - dotace ve v˘‰i 3,851.000 Kã na
plynofikaci místní ãásti mûsta Pfierova -
Henãlov mezi Státním fondem Ïivotního
prostfiedí âR a mûstem Pfierovem,

❖ uloÏila odboru sociálních sluÏeb zdravot-
nictví zpracovat anal˘zu spolupráce mûsta
Pfierova s Nemocnicí s poliklinikou na za-
bezpeãení ãinnosti sociálních sester,

❖ podala návrh Zastupitelstvu mûsta Pfierova
zafiadit mezi investiãní akce mûsta, které se
budou realizovat v roce 2002, rekonstrukci
‰kolního hfii‰tû pfii Základní ‰kole Pfierov, Vel-
ká DláÏka 5 a uloÏila odboru rozvoje, investic,
územního plánu a architektury pfiedloÏit ná-
vrh na umístûní sídla Mûstské knihovny v Pfie-
rovû do objektu Komenského 11-13,

❖ uloÏila vedoucí odboru ‰kolství na pfií‰tí
jednání rady mûsta zpracovat vyhodnocení
souãasného stavu v zaji‰tûní stravování dû-
tí a ÏákÛ soukrom˘ch M· a Z· mûstem Pfie-
rovem a podat návrh na pfiístup mûsta ke
stravování dûtí, ÏákÛ a studentÛ v‰ech sou-
krom˘ch ‰kolsk˘ch zafiízení,

❖ stanovila s úãinností od 1. 5. 2002 poãet za-
mûstnancÛ mûsta Pfierova zafiazen˘ch do
Mûstského úfiadu Pfierov na 233,5,

❖ schválila udûlení Ceny mûsta Pfierova - me-
daile J. A. Komenského univerzitnímu pro-
fesoru PhDr. Franzi Hofmannovi, Dr.h.c,

❖ schválila studijní cestu sleãnû ·árce PajÛr-
kové, ãlence komise pro kulturní památky.
Studijní cesta do Rakouska, Maìarska a Slo-
venska se uskuteãní ve dnech 5. aÏ 11. kvût-
na 2002,

❖ schválila zahraniãní sluÏební cestu místos-
tarostovi ing. Jifiímu Lajtochovi do Mnicho-
va ve dnech 13. 5. - 17. 5. 2002 na 13. mezi-
národní odborn˘ veletrh odpadového hos-
podáfiství IFAT 2002.

dne 11. dubna 2002
Zastupitelstvo mûsta Pfierova

po projednání
❖ vzalo na vûdomí informaci o pfiípravû zá-

mûru realizace víceúãelového sportovi‰tû
v lokalitû Z· Pfierov, Svisle 13,

❖ stanovilo poãet ãlenÛ Zastupitelstva mûsta
Pfierova pro volební období 2002-2006 na 35,

❖ schválilo „Program regenerace a rozvoje
mûstské ãásti Pfierov - laguny“ jako nedíl-
nou souãást programu rozvoje územního
obvodu obce,

❖ schválilo Komplexní souãinnostní program
prevence kriminality pro rok 2002, vãetnû
dílãích projektÛ prevence kriminality,

❖ schválilo v souladu s obecnû závaznou vy-
hlá‰kou ã. 7/2000 o fondu rozvoje bydlení
a fondu na opravy bytového fondu postiÏené-
ho povodní, ve znûní obecnû závazné vyhlá‰-
ky ã. 3/2001 a 7/2001 poskytnutí pÛjãek z fon-
du na opravy bytového fondu postiÏeného
povodní a uzavfiení smluv o pÛjãce, vãetnû
jejich zaji‰tûní takto:

- ostatní vlastníci obytn˘ch
budov a bytÛ .................... 8,981.000 Kã

- Mûsto Pfierov .................... 8,440.000 Kã
CELKEM............................ 17,421.000 Kã

❖ vydalo Obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 2/2002,
kterou se mûní obecnû závazná vyhlá‰ka
ã. 8/2001, o místním poplatku ze psÛ,

❖ schválilo zámûr pfiijetí úvûru do v˘‰e 35
mil. Kã se splatností 5 let na financování in-
vestiãních akcí roku 2002, povûfiilo Radu
mûsta Pfierova podáním písemné v˘zvy ne-
jménû pûti zájemcÛm na poskytnutí úvûru
mûstu Pfierov do v˘‰e 35 mil. Kã s dobou
splatnosti 5 let na financování investiãních
akcí roku 2002 a uloÏilo Radû mûsta Pfiero-
va zpracovat pofiadí nov˘ch jmenovit˘ch ak-
cí na rok 2002 se zfietelem k dotaãnímu ti-
tulu ze strany státu a finanãní spoluúãasti
jin˘ch subjektÛ. Tento materiál pfiedloÏit
k projednání Zastupitelstvu mûsta na zase-
dání dne 9. kvûtna 2002,

❖ schválilo uzavfiení smlouvy o poskytnutí do-
tace ve v˘‰i 240.000 Kã na obnovu Ïidov-
ského hfibitova v Pfierovû, a to mezi mûstem
Pfierov a Îidovskou obcí Olomouc,

❖ vydalo vnitfiní smûrnici ã. 4/02, kterou se do-
plÀuje vnitfiní smûrnice ã. 2/02 - Statut mûst-
ského fondu bydlení a schválilo vyrovnan˘ roz-
poãet mûstského fondu bydlení na rok 2002:
pfiíjmy .................................. 67,785.000 Kã
v˘daje .................................. 67,785.000 Kã

❖ schválilo pfievod finanãních prostfiedkÛ ve
v˘‰i 6,325.000 Kã do bûÏného rozpoãtu mûs-

ta s tím, Ïe tato ãástka bude vrácena zpût do
rozpoãtu mûstského fondu bydlení do kon-
ce roku 2002,

❖ schválilo:
1. Závûreãn˘ úãet mûsta Pfierova za rok 2001

a) pfiíjmy ve v˘‰i 843,229.446,12 Kã

b) v˘daje ve v˘‰i 850,677.153,51 Kã

c) uhrazené splátky dlouhodob˘ch pfiijat˘ch
pÛjãek 12,480.000,00 Kã

d) zapojení fondÛ do rozpoãtu
27,477.444,59 Kã

e) pfievod do fondu sociálního 1,515.000 Kã

f) stav finanãních prostfiedkÛ na bûÏn˘ch
úãtech 6,034.737,20 Kã

2. V˘sledky hospodafiení pfiíspûvkov˘ch or-
ganizací, jejichÏ zfiizovatelem bylo k da-
tu 31. 12. 2001 mûsto Pfierov.

3. Pfiídûl zlep‰eného hospodáfiského v˘-
sledku pfiíspûvkov˘ch organizací do fon-
dÛ, jak je uvedeno v materiálu. Tyto pfií-
dûly realizovat v souladu se zákonem ã.
250/2000 Sb., o rozpoãtov˘ch pravidlech
územních rozpoãtÛ.

4. ZÛstatky úãelov˘ch fondÛ

a) fondu rezerv a rozvoje 115,526.658,70 Kã

b) fondu rozvoje bydlení 8,873.617,84 Kã

c) fondu na opravy bytového fondu postiÏe-
ného povodní 49,428.070,51 Kã

d) fondu sociálního 695.374,02 Kã

5. Finanãní vypofiádání roku 2001

a) finanãní prostfiedky k rozdûlení
124,492.640,13 Kã (z toho jiÏ zapojeno
rozpoãtov˘m opatfiením 103,274.000 Kã)

b) vypofiádání úãelov˘ch prostfiedkÛ
13,348.168,54 Kã

c) zapojení finanãních prostfiedkÛ na dofie-
‰ení poÏadavkÛ z r. 2001 3,919.205,63 Kã

6. Závûreãnou zprávu o fiádné inventariza-
ci majetku a závazkÛ mûsta Pfierova
k 31. 12. 2001.

❖ schválilo uzavfiení smluv o poskytnutí
dotací v oblasti „Sport“ v celkové v˘‰i
3,271.000 Kã,

❖ schválilo uzavfiení smluv o poskytnutí
dotací v oblasti „Voln˘ ãas“ v celkové v˘‰i
490.000 Kã,

❖ schválilo uzavfiení smluv o poskytnutí
dotací v oblasti „Kultura“ v celkové v˘‰i
1,100.000 Kã,

❖ schválilo uzavfiení smluv o poskytnutí
dotací v oblasti „Sociální sluÏby“ v celkové
v˘‰i 2,390.000 Kã,

❖ schválilo uzavfiení smluv o poskytnutí
dotací v oblasti „Zdravotnictví“ v celkové
v˘‰i 2,150.000 Kã,

❖ uloÏilo Grantovému v˘boru pfiipravit návrh
na rozdûlení ãástky ve v˘‰i 600.000 Kã na
zasedání Zastupitelstva mûsta Pfierova dne
9. 5. 2002,

❖ schválilo uzavfiení darovací smlouvy mezi
Mûstem Pfierov jako dárcem a subjektem
Mûstská knihovna v Pfierovû, pfiíspûvková or-
ganizace, jako obdarovan˘m, jejímÏ pfied-
mûtem jsou knihovní svazky v poãtu
108.736 v cenû 7,384.954 Kã.

V˘bûr z usnesení Rady a Zastupitelstva mûsta Pfierova

Mûsto Pfierov zve na
zasedání

Zastupitelstva
mûsta Pfierova,

které se bude konat

ve ãtvrtek 9. kvûtna 2002
v 17.00 hodin

ve velkém sále
Mûstského domu v Pfierovû

Pozvánka

Pozvánka do Muzea Komenského

Dûtského pûveckého sboru Cantus
a smí‰eného pûveckého

sboru Vokál
17. kvûtna 2002 v 19.00 hodin
v chrámu sv. Cyrila a Metodûje

16. kvûtna • 16.30 hodin • Korvínsk˘ dÛm
na Horním námûstí - Beseda s prof. L. Vlã-
kovou o barokním umûní

Den otevfien˘ch dvefií
Muzea Komenského

JiÏ tradiãnû se uskuteãní 8. kvûtna u pfiíle-
Ïitosti v˘roãí ukonãení druhé svûtové války
Den otevfien˘ch dvefií pfierovského muzea. Od
9 aÏ do 17 hodin budou pfiístupny vefiejnosti
v‰echny expozice a v˘stavy pfierovského zám-
ku a Moravské ornitologické stanice v Bezru-
ãovû ulici.

Sejnû jako v minulosti, tak i letos vystoupí
se sv˘m programem dopoledne pfierovsk˘
smí‰en˘ pûveck˘ sbor VOKÁL a odpoledne pak
místní divadelní soubor DOSTAVNÍK s pfied-
stavením ZdeÀka Hilberta ROBIN HOOD
aneb JAK TO BYLO VE SKUTEâNOSTI!?

V prÛbûhu tohoto dne bude pfiístupn˘ ve-
fiejnosti novû upraven˘ velk˘ v˘stavní sál
v druhém poschodí zámku s v˘stavou Kfieh-
ká krása.

PhDr. Franti‰ek H˘bl

Kfiehká krása
V˘stava keramiky ze sbírek Muzea
Komenského v Pfierovû
Velk˘ v˘stavní sál pfierovského zámku
1. 5. - 7. 7. 2002

V novû rekonstruovaném v˘stavním sále
pfierovského muzea mají náv‰tûvníci moÏnost
zhlédnout po dobu dvou mûsícÛ atraktivní v˘-
stavu uÏité a dekorativní keramiky. Zaujme

nejen rozsahem a rozmanitostí, ale i „kfieh-
kou krásou“ a sbûratelskou vzácností mno-
h˘ch exponátÛ. Na v˘stavû se pfiedstaví v˘bûr
toho nejlep‰ího z muzejního fondu, kter˘ ãí-
tá na 1600 kusÛ sbírkov˘ch pfiedmûtÛ. K vi-
dûní jsou keramické v˘robky v ãasovém roz-
sahu od 18. do 20. století. Divák si mÛÏe
prohlédnout nádobí z hrnãiny, bûlniny, ale
i fajáns, kameninu a porcelán. Ménû je za-
stoupena dekorativní plastika. -om-

Adolf Mrázek:
In Memoriam
Galerie pfierovského zámku
2. 5. - 26. 5. 2002

Komorní v˘stava obrazÛ a plastik zesnulé-
ho pfierovského v˘tvarníka - amatéra Adolfa
Mrázka je pietní vzpomínkou na dnes jiÏ ne-
známého „sváteãního malífie“. PÛsobil zde
v 50. a 60. letech minulého století. Zachyco-
val zdej‰í krajinu i samotné mûsto. Jeho sty-
lovû rozmanitá tvorba svûdãí o tom, Ïe se in-
spiroval fiadou smûrÛ moderního umûní.
Obzvlá‰tû blízk˘ mu byl kubismus a expresio-
nismus. Experimentoval i s geometrickou ab-
strakcí. Ale vesmûs zÛstal vûrn˘ figurálnímu
a figurativnímu umûní. Vystavené exponáty
jsou sbírkov˘mi pfiedmûty muzea a pocháze-
jí z darÛ autora a jeho synÛ. -om-

Olomouãtí vystavují
v Pfierovû

OLOMOUâTÍ - v˘stava prací a obrazÛ pat-
nácti ãlenÛ V˘tvarné skupiny Olomouãtí,
sdruÏující olomoucké v˘tvarníky amatéry.
VernisáÏ se uskuteãní 3. kvûtna v 16 hodin.

V˘stava, kterou ve spolupráci s v˘tvarnou
skupinou Olomouãtí pofiádá Muzeum Ko-
menského v Pfierovû, se koná v galerii zámku
v Pfierovû v dobû od 3. kvûtna do 2. ãervna.
Otevfieno dennû mimo pondûlí od 9 do 17 ho-
din. (-mch-)

Svût operety
V Pamûtní síni A. Mervarta a J. Bajáka pfie-

rovského zámku se uskuteãní ve ãtvrtek
30. kvûtna 2002 v 19 hodin veãer v˘znam-
n˘ch svûtov˘ch operetních árií v provedení
umûlcÛ Haliny Kubeãkové a Josefa Krpce za
klavírního doprovodu Svûtlany Petrové.

(-fh-)

Pozvánka
na jezdecké závody
Ve dnech 11. - 12. kvûtna uspofiádá Jez-

deck˘ oddíl Henãlov za podpory Mûsta Pfiero-
va na hfii‰ti Sokola Henãlov jiÏ V. roãník jez-
deck˘ch závodÛ „Cena mûsta Pfierova“.

Dvoudenní jezdecké závody s atraktivními
disciplínami budou zahájeny v sobotu
11. kvûtna v 11 hodin. V nedûli 12. kvûtna
budou závody pokraãovat od 12 hodin a ve
14 hodin jezdecké soutûÏe vyvrcholí parku-
rem stupnû „S“ - Cena mûsta Pfierova.

Bûhem víkendu se pfiíchozí mohou tû‰it na
pestr˘ doprovodn˘ program spojen˘ s boha-
t˘m obãerstvením. Jako novinku jsme pro ná-
v‰tûvníky jezdeck˘ch závodÛ pfiipravili na so-
botu 11. kvûtna taneãní zábavu, na které
vystoupí hudební skupina CASABLANKA. Je-
jí zaãátek je stanoven na 20. hodinu pfiímo na
hfii‰ti Sokola Henãlov. Pouze v pfiípadû ne-
pfiíznivého poãasí se zábava uskuteãní v sále
Sokola Henãlov.

Srdeãnû Vás zvou pofiadatelé z Jezdeckého
oddílu Henãlov a pfiejí pfiíjemn˘ a sportovní
záÏitek.

Zdenûk Danûk, kanceláfi starosty

Dekorativní mísa, porcelán, VídeÀ, 2. polovina
18. století (foto J. Hanáková)

DEN KONÍ
v Radkovû Lhotû u Dfievohostic

v nedûli 19. kvûtna 2002
spojen˘ s prohlídkou koní a stájí
Náv‰tûvníci mohou vyuÏít moÏnosti
svézt se zdarma na koni a sledovat

aktivity ãlenÛ novû vzniklého jezdeckého
klubu Pomnûnka.

BliÏ‰í informace, vãetnû programu,

budou zvefiejnûny na plakátech.

2. 5. - 31. 5. 2002 • RNDr. Jifiina ·varco-
vá - „...dûlání - nemoc a nudu zahání“ -
malba, koláÏe, vy‰ívání, figurky

MùSTSKÉ INFORMAâNÍ CENTRUM
v˘stavní síÀ,
Kainarova 9

KLUB P¤ÁTEL
V¯TVARNÉHO UMùNÍ

SdruÏení Byzantion
vás zve na

KONCERT

Pozvánka

zahájil provoz
v recepci Mûstského domu

(vchod z námûstí TGM)

provozní doba 8-18 hodin
zhotovujeme amatérské foto

9 x 13, 10 x 15, 13 x 18 do 24 hodin

FOTOEXPRES JAN âEP



STRANA 2 KVùTEN 2002 KVùTEN 2002 STRANA 15

Opravy chrámu
sv. Cyrila a Metodûje
se blíÏí k závûru pokraãování ze strany 1

pokraãování ze strany 1

14. kvûtna v 19.30 hodin • TANEC MEZI VEJ-
CI - divadelní komedie ze souãasnosti. Hrají
I. Vyskoãil a S. Nálepková, â. ¤anda ml., J. Ber-
nát, A. I. Vyskoãilová, S. Zázvorková.

15. kvûtna ve 20 hodin • The Wartburg Choir
- 2002 European Tour - koncert amerického
pûveckého sboru.

18. kvûtna v 16 hodin • PODSKALÁK - lidová
opereta v podání ãlenÛ Hudebního divadla Kar-
lín, v hlavní roli Josef Zíma.

19. kvûtna v 14.30 a 19 hodin • The Screamers
- „Letem svûtem“ - nov˘ zábavn˘ pofiad velmi
oblíbené travesti skupiny z Prahy.

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 zavřeno 12 – 20 i protiproud 7.30 – 20
Pátek zavřeno 12 – 20 i protiproud 7.30 – 20
Sobota zavřeno zavřeno zavřeno
Neděle zavřeno zavřeno zavřeno

KOUPÁNÍ VEŘEJNOSTI NA PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 301 580

REHABILITACE A SAUNA NA PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 209 100

SLUÎBY MùSTA P¤EROVA • KVùTEN 2002

LÁZNĚ BOCHOŘ

Koupel, zábal, masáž,
perličková masáž:

pondělí až pátek 7 – 18
1. a 8. 5. 2002 - zavřeno (svátek)

Sauna - zavřeno

VÝJIMKY
dětský krytý bazén

St 1. 10 – 18 10 – 18
St 8. 10 – 18 10 – 18
So 11. 14 – 20 14 – 20
So 25. 10 – 18 10 – 18

Dne 1. 5. a 8. 5. - svátek,
vše zavřeno. Náhradní termín
sauna muži - čtvrtek 2. 5.
a 9. 5. 2002 - otevřeno!

ZIMNÍ STADION
tel. 201268

farmû Sluníãko, povozit na koních
i vyslechnout zajímavé informace
o léãiv˘ch úãincích hipoterapie. Do-
zvûdí se, co to je canisterapie, coÏ
zjednodu‰enû znamená terapie -
kontakt ãlovûka se zvífietem, v tom-
to pfiípadû se psem,“ struãnû vy-
jmenovala pestrou programovou
nabídku Kamila Stroinová, vedoucí
pfierovského V˘stavi‰tû.

„Nemûli bychom zapomenout
zmínit se také o kulturní ãásti pro-
gramu. PobûÏí nepfietrÏitû kaÏd˘
den od devíti hodin ráno do zhru-
ba sedmnácti hodin. Na pódiu se
bûhem dvou dnÛ vystfiídá celá fia-
da úãinkujících z nejrÛznûj‰ích
zafiízení, ústavÛ, center pro posti-
Ïené, ze základních a matefisk˘ch
‰kol. Pfiivítáme také úãastníky ze
zahraniãí - Slovenska, Ukrajiny
a Polska. Z populárních osobností
vystoupí napfiíklad Îelezn˘ Zekon,
Pavel Novák, Petra âernocká, sku-
pina Koule, Zoombi a fiada dal-
‰ích. Pfiedev‰ím mladé náv‰tûvníky
potû‰í informace, Ïe moderování
páteãní podveãerní diskotéky i následujícího
velkého zábavného programu bude svûfieno
hlavnû mlad‰í generaci známému taneãníku
a moderátorovi pofiadu Eso Yemimu. A kdo
bude patfiit mezi hosty tohoto programu?
Zcela jistû to budou nám dobfie známé popu-
lární osobnosti. Nechtûla bych v‰ak prozradit
úplnû v‰echno,“ ve struãnosti nás seznámila
Kamila Stroinová s programem leto‰ního roã-
níku MostÛ 2002 - akce, která svou my‰len-
kou a rozsahem se stává jednou z tradiãních
a dÛleÏit˘ch kulturnûspoleãensk˘ch událostí
mûsta Pfierova.

„Pokud máte zájem podpofiit integraãní
my‰lenku projektu Mosty, máme tu pro vás
urãitû zajímavou nabídku. Nadaãní fond Ge-
náãek a Genoservis, a.s. stály u zrodu my‰-

lenky, na jejímÏ konci spatfiilo svûtlo svûta
CD nazvané Pohádky pro v‰echny dûti. Toto
CD bylo vydané právû na podporu projektu
Mosty. Obsahuje ãtyfii pohádky Karla Jaro-
míra Erbena a jednu pohádku BoÏeny Nûm-
cové, které umûlecky ztvárnila Jifiina Bohda-
lová. Souãástí je i kníÏeãka pohádek, kterou
pro svou postiÏenou holãiãku napsala a ilus-
trovala její maminka RÛÏena MaÀáková. Ce-
na CD je 130 korun a získat je lze pouze pro-
stfiednictvím Nadaãního fondu Genáãek
v Pfierovû na V˘stavi‰ti,“ sdûlila nám dále Ka-
mila Stroinová a upozornila, Ïe v‰echny po-
tfiebné informace ãtenáfii mohou získat na te-
lefonních ãíslech 068/542 50 05, 547 32 74
a 0641/300 413, 300 422.

·af

Z loÀsk˘ch MostÛ

„Souãasnû probíhala i dal‰í fáze rekon-
strukce celého chrámu. Následovala oprava
fasády, krovÛ a stfiechy. Práce na vnitfiní re-
konstrukci vyvrcholily v minulém roce. Bylo
potfieba vyfie‰it problém odvlhãení, stfie‰ní
krytiny a barvy fasády. Rok to byl velmi ná-
roãn˘, neboÈ pfii v‰ech tûchto vrcholících sta-
vebních pracech nadále probíhaly bohosluÏby
a kulturní a osvûtová ãinnost. V fiíjnu roku
2001 byly na novou fasádu instalovány dvû
pamûtní desky obûtem II. svûtové války a ko-

nalo se zde setkání pravoslavn˘ch vûfiících

z celé Moravy pfii oslavû svátku sv. Rostisla-

va. Zadostiuãinûním chrámu, kter˘ se celou

dobu krãil ve slepé ulici skryt˘ mezi domy,

bylo jeho noãní nasvícení. V rámci projektu

rekonstrukce Wilsonovy ulice byl pro obno-

vu navrÏen i prostor pfied pravoslavn˘m

chrámem. V souãasnosti zde probíhá vydláÏ-

dûní a zanedlouho by se tento dfiíve uzavfie-

n˘ kout uprostfied ru‰ného mûsta mûl pro-

mûnit na poklidné zákoutí otevfiené pro

vefiejnost,“ vyjádfiil uspokojení z v˘sledku
v‰ech dosavadních prací proveden˘ch v rám-
ci rekonstrukce budovy chrámu jeho knûz
L. Raclavsk˘.

·af

V˘stavi‰tû v Pfierovû opût pfiivítá
náv‰tûvníky MOSTÒ 2002

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

18. 4. - 2. 6. • 80 let evangelického sboru
v Pfierovû

1. 5. - 7. 7. • Kfiehká krása - keramika ze sbí-
rek Muzea Komenského

2. 5. - 26. 5. • Adolf Mrázek: Obrazy. VernisáÏ 2. 5.
3. 5. - 2. 6. • Olomouãtí - v˘stava v˘tvarné sku-

piny sdruÏující olomoucké v˘tvarníky amaté-
ry. VernisáÏ 3. 5. v 16 hodin.

8. 5. • Den otevfien˘ch dvefií (9 aÏ 17 hodin,
vstup do expozic a v˘stav zdarma)

30. 5. • 19 hodin • Koncert operetních árií

MUZEUM KOMENSKÉHO

otevírací doba: úter˘ - nedûle 9 - 18 hodin,
polední pfiestávka 12.15 - 12.45 hodin

6. 4. - 28. 10. • Îelezná cesta - ze sbírek Mûst-
ského muzea Ybbsitz v Rakousku

23. 4. - 19. 5. • MáchÛv máj a básníkovy kres-
by hradÛ

1. 5. • Sváteãní 1. máj - romantické setkání na
hradû ve stylu 19. století

4. 5. • ·ela sport MTB maratón 2002 - mara-
tón horsk˘ch kol pro nej‰ir‰í vefiejnost

11. 5. • 10. Helf‰t˘nsk˘ okruh - od 13 hodin
mezinárodní závod historick˘ch vozidel

25. a 26. 5. • Pohádkov˘ hrad

HRAD HELF·T¯N

1. 5. od 13 do 16 hod. • Kulturní program
na Îerotínovû námûstí

4. 5. a 18. 5. od 9 do 12 hod. • Keramické
hrátky na DDM Atlas

29. 5. od 8 do 11.30 hod. a od 13 do 17 hod.
• Den dûtí na DDM Atlas

1. 5. • âarodûjnická DlaÏka - turnaj v malé ko-
pané dívek v Pfierovû

10. - 12. 5. & 17. - 19. 5. • Velké DláÏdûní -
velk˘ sportovní turnaj

23. 5. ve 20.00 • âechomor - pfieloÏen˘ kon-
cert v klubu PSP

24. - 26. 5. • Víkend v pohybu pro rodiãe
s dûtmi

31. 5. - 1. 6. • Letní víkend v Pfierovû - mj. tur-
naje v ringu a nohejbalu v Pfierovû aj.

kanceláfi nám. TGM 16, tel. 0641/219 852,
dlazka@cekos.cz, www.dlazka.cz

DUHA KLUB DLAÎKA

V sobotu 13. dubna se konal jiÏ 28. roãník
dálkového Pochodu Pfierovského povstání. Pfii
zamraãeném poãasí si vy‰láplo na trasy dlou-
hé 8 aÏ 50 kilometrÛ 511 turistÛ a také tfii psi.
Na pfiípravû a zabezpeãení celé akce se podí-
lelo 18 pofiadatelÛ. Nejvût‰í úãast byla na tra-
se 15 a 25 kilometrÛ dlouhé. Nejpoãetnûj‰ím
kolektivem, jako obvykle, byla zastoupena Zá-
kladní ‰kola Trávník. Jako nejstar‰í úãastník
byl zaevidován Jaroslav Králík, roãník 1910.
Nejvzdálenûj‰í chodec pfiijel aÏ z Dûãína.

V cíli na vytrvalé turisty ãekaly diplomy,
drobné obãerstvení a byla pfiipravena i malá
tombola pro dûti i dospûlé. Leto‰ním zpestfie-
ním se staly balónky pro v‰echny dûti. Svoji
spokojenost s úrovní akce vyjádfiili úãastníci
v kronice dálkového pochodu. Podûkování po-
fiadatelÛ i úãastníkÛ patfií v‰em sponzorÛm.
Bez jejich pfiíspûvkÛ by nebylo moÏné zajistit
na takové úrovni obãerstvení, tombolu a dal-
‰í sluÏby pro více neÏ 500 turistÛ.

red.

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

rovské listy najdete na internetu na adrese
http://mesto.prerov.cz/listy. Pfierovské
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 in-
ternetu stáhnout a nainstalovat. Na inter-
netov˘ch stránkách Pfierovsk˘ch listÛ na-
jdete podrobnûj‰í informace. Pro kontakt
s redakcí Pfierovsk˘ch listÛ mÛÏete vyuÏít
také email eva.safrankova@mu-prerov.cz.

OSLAVY DNE OSVOBOZENÍ 
A VZPOMÍNKU NA 57. V¯ROâÍ  

P¤EROVSKÉHO POVSTÁNÍ
30. DUBNA 2002

10-12 hodin PoloÏení kvûtin k pamûtním deskám obûtí Pfierovského povstání 
v ulicích mûsta a v nádvofií KAZETO s. r. o., Husova ulice

2. KVùTNA 2002
12.15 hodin Odjezd autobusu z námûstí T.G.Masaryka 

do Olomouce-LazcÛ na pietní akt vûnovan˘ 
památce obûtí Pfierovského povstání

8. KVùTNA 2002

10. KVùTNA 2002

9.30 hodin Pomník padl˘ch letcÛ, tfi. Generála Janou‰ka
10.15 hodin Pomník vojákÛ sovûtské armády, Îelatovská ulice
10.45 hodin Mûstsk˘ hfibitov - pomník obûtí Pfierovského 

povstání a 2. svûtové války

9 hodin Pfiedání Bojového praporu a ãestného názvu 
33. základnû vrtulníkového letectva Pfierov, 
Îerotínovo námûstí

Mûsto Pfierov
Svaz bojovníkÛ za svobodu 
a âeskoslovenská obec legionáfiská
ve spolupráci 
s Armádou âeské republiky
zvou obãany na

ZAČÍNÁ MÁJ...
PROGRAMOVÝ VEČER S RÁDIEM EVROPA 2
střídavě hrají kapely VHS a D.U.B., disco s Radkem
Vybíralem, zvuk a světla Twilight Pro

MÁJOVÉ VESELENÍ
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SE ZÁBAVOUu

Plavecký areál (Brabansko) od 9 do 19 hodin

Celodenní program s potápěči, modeláři, soutěžením,
koníčky a TŠ Tazzi. Hrají: Jen tak, školní kapela GJB,

Academic Jazz Band, Šediváci, Pear’s Band, Pirillo

MAMUT TOUR PŘEROV 
Dětský tábor Přerov-Čekyně od 7.30 do 24 hod.

Start a cíl cyklomaratonu v areálu Dětského tábora,u
doprovodný program, předávání cen, společenský večer.

Hraje a zpívá Pavel Novák & Family

DEN OSVOBOZENÍ OD FAŠISMU
KLADENÍ VĚNCŮ S DECHOVOU HUDBOU ŽEROTÍN

pietní místa v Přerově

2. 5. • Ruprechtov - Rychtáfiov - Vy‰kov, 16 km,
ved. H. ·Èavová, odj. 7.23 hodin

4. 5. • Studenka - Nová Horka - Barto‰ovice -
Studenka, 16 km, ved. Jifií ·vec, odj. 7.11 hod.

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

9. 5. • N. Jiãín - Svinec - St. Jiãín - HÛrka - Jese-
ník n. O., 16 km, ved. V. Visnar, odj. 7.22 hod.

11. 5. • Námû‰È na H. - Pfiemyslovice - Strá-
Ïisko, 16 km, ved. Î. Zapletalová, odj. 6.00 hod.

16. 5. • Pfierov - podél Beãvy - Rokytnice - Bo-
ro‰ín, 12 km, ved. V. Krest˘nová, sraz u Soko-
lovny, odchod 9.00 hodin

16. 5. • Sv. Kopeãek - Pohofiany - Jívová - Hru-
bá Voda, 20 km, ved. M. Kauer, odj. 7.04 hod.

18. 5. • Otrokovice - Napajedla - Babice - Sta-
ré Mûsto, 21 km, ved. L. Bafiinka, odj. 6.34 hod.

23. 5. • Jesenec - Dzbel - ·ubífiov - Konice,
14 km, ved. Î. Zapletalová, odj. 7.04 hod.

25. 5. • Rajnochovice âD - Podhr. Lhota - Zub-
fiíã - Tesák, 21 km, ved. P. ·Èava, odj. 7.25 hod.

30. 5. • Cholina - Louãka - Bílsko - Vilémov - Se-
nice n. H., 18 km, ved. J. ·mehlík, odj. 6.00 hod.

KâT SK P¤EROV

Akce pro seniory PSP

Dálkov˘ pochod pfiilákal malé i dospûlé pfiíznivce turistiky

Îáci dobrovolného hasiãského sboru Pfierov foto P. O‰Èádal

DDM ATLAS
ÎiÏkova 12, tel.: 0641/209 353, 201 46

www.volny.cz/ddmatlas

9. 5. • Cykloturistick˘ v˘let k pramenu fieky
Odry, 60 km, sraz v 10.00 hod. u sokolovny

15. 5. • Vlakov˘ zájezd do Zlína na v˘stavu ce-
stovatelÛ ing. J. Hanzelky a M. Zikmunda -
sraz v 8.30 hod. ve vestibulu nádraÏí âD

22. 5. • Turistick˘ zájezd do JeseníkÛ Ramzo-
vé - sraz v 6.55 hod. ve vestibulu nádraÏí âD

terasa Plzeňské Restaurace (Strojař) od 18 do 24 hodin

!



Malífika Jitka Sadílková
Je známá a oblíbená autorka poeticky
ladûn˘ch obrazÛ, která s galerií Atrax
spolupracuje od jejího vzniku v roce
1990. Samostatnou autorskou v˘sta-
vu zde bude mít jiÏ popáté.

Jitka Sadílková - absolventka gymnázia v Hole‰ovû, rozvíjela zpoãátku
svÛj talent v L·U u prof. O. Bráneckého a v oblasti malby a kresby se zdo-
konalovala pod vedením prof. F. Mrázka. K jejím oblíben˘m autorÛm pat-
fií A. Hudeãek a O. Janeãek. Z umûleck˘ch smûrÛ ji pfiitahuje impresio-
nismus. V˘stava se uskuteãní v galerii Atrax ve dnech 13. - 24. kvûtna.

Jan ·imon Fiala - umûleck˘ fotograf, spi-
sovatel, novináfi Ïijící v Praze - vystavuje
fotografie v galerii Centrum od 2. do

15. kvûtna. Publikoval od roku 1961 v ãa-
sopisech a denním tisku jak doma, tak i v za-

hraniãí. Na svém kontû má 25 knih. ¤adu knih fotograficky ilu-
stroval. Jeho fotografické v˘stavy se objevily v galeriích v Tokiu, Los
Angeles aj. Více se mÛÏete dozvûdût od samotného autora ve ãtvrtek
2. kvûtna v 17 hodin pfii slavnostním zahájení této v˘stavy.

16. aÏ 30. kvûtna probûhne souborná v˘stava ak. malífiky
Heleny Hurtové a AÈky ·vestkové-Janeãkové. První z autorek
se zab˘vá volnou grafikou, litografií, také se vûnuje malbû temperou,
akrylem, olejem a rÛzn˘mi pfiírodními a syntetick˘mi materiály. Pfie-
vaÏují figurální motivy z divadelního prostfiedí. Druhá autorka se vû-
nuje keramice. Pracuje nejradûji se ‰amotovou hlínou, kombinuje
s ingobami, písky a dal‰ími pfiírodninami.
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„JiÏ samotná historie budovy je velice oso-
bitá. BohosluÏby zde vykonávaly dvû nábo-
Ïenské komunity - Ïidovská a pravoslavná.
Bûhem II. svûtové války byl chrám uzavfien˘
a slouÏil jako skladi‰tû. V roce 1951 jej kou-
pila Pravoslavná církevní obec v Pfierovû. Po
dvoulet˘ch opravách byl svûcen na chrám
sv. Cyrila a Metodûje. V ‰edesát˘ch letech mi-
nulého století mûla b˘t budova v dÛsledku
roz‰ifiování teplovodní sítû zbofiena, a proto
neprobíhaly Ïádné vût‰í renovaãní práce. Bu-
dova postupnû zmizela v necitlivé okolní zá-
stavbû. To v‰echno se podepsalo na jejím sta-
vu,“ seznámil nás s kofieny problémÛ, které
mûly za následek velmi ‰patn˘ celkov˘ stav
budovy na poãátku 90. let, duchovní správce
Mgr. Libor Raclavsk˘.

„V roce 1996 bylo zahájeno jednání mezi
pfiedstaviteli Pravoslavné církevní obce v Pfie-
rovû a zástupci mûsta Pfierov o spolupráci pfii
celkové rekonstrukci. O rok pozdûji se fieka
Beãva vylila ze svého koryta a povodeÀ niãi-
vû zasáhla velkou ãást mûsta. Vlhkost zdí
chrámu dosáhla v˘‰e dvou metrÛ a na nûko-
lika místech uvnitfi chrámu opadaly velké ku-
sy omítky. TéhoÏ roku dopisem Ministerstva
kultury ze dne 20. 10. 1997 byl tento objekt
prohlá‰en za kulturní památku. Díky finanã-
ním pfiíspûvkÛm Mûstského úfiadu v Pfierovû
a Ministerstva kultury se do ãervence 1999
podafiilo opravit vnitfiní prostory budovy, za-
vést pfiívod vody a odpadní potrubí, komplet-
nû vymûnit elektrické vedení a pro budoucí
expozice instalovat elektronické zabezpeão-
vací zafiízení a v˘stavní panely. Pfii provádû-
ní prací se totiÏ poãítalo s vyuÏitím b˘valé
Ïenské galerie pro kulturní akce, neboÈ Pra-
voslavná církevní obec jiÏ dfiíve vyuÏívala svÛj
chrám nejen k bohosluÏbám, ale i pro rÛzné
v˘stavy, pfiedná‰ky a koncerty,“ zmínil se
o následcích povodnû a následnû vyjmenoval

opravy uskuteãnûné v rámci rekonstrukce do
konce minulého století.

„Rok 2000 znamenal pro chrám sv. Cyri-
la a Metodûje rozbûhnutí mnoha aktivit pro
vefiejnost. Vzniklo SdruÏení pro klasické kul-
turní hodnoty Byzantion, které svou ãin-
ností zaãalo upozorÀovat obãany na vzni-
kající dal‰í kulturní dominantu mûsta. Díky
spolupráci s mûstem Pfierov mohly probûh-
nout velmi zajímavé v˘stavy a koncerty,
z nichÏ bych se rád zmínil napfiíklad o v˘-
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Hlavním cílem projektu, jehoÏ hlavními or-
ganizátory jsou Nadaãní fond Genáãek a Ge-
noservis, a.s. Olomouc, je napomoci integra-
ci zdrav˘ch a postiÏen˘ch lidí, pfiedev‰ím pak
dûtí a mládeÏe. Na pfiípravû akce se spolu s je-
jími hlavními pofiadateli podílí celá fiada or-
ganizátorÛ, mezi které uÏ tradiãnû patfií Mûs-
to Pfierov, Oblastní charita Pfierov, Veletrhy
Brno, Nadace Archa Chantal, âeská tábor-
nická unie, SO· a SOU ·ífiava v Pfierovû,
sdruÏení APA VâAS, 33. základna vrtulníko-
vého letectva Pfierov a dal‰í. 

„UÏ teì mÛÏeme prozradit, Ïe program bu-

de opravdu pestr˘ a nabit˘ zajímavostmi. K vi-
dûní bude vojenská technika, jak pozemní, tak
letecká. Pfiipraveny jsou opût sportovní a do-
vednostní soutûÏe. Samozfiejmû nebudou chy-
bût ani vystoupení znám˘ch populárních osob-
ností. Prezentaci spojenou s ukázkami ãinností
jiÏ tradiãnû nabídnou náv‰tûvníkÛm napfiíklad
klienti Chránûn˘ch dílen. Studenti SO· a SOU
·ífiava v Pfierovû pfiedvedou své dovednosti mi-
mo jiné v uãebním oboru kadefinice, kosme-
tiãka - vizáÏistka a cukráfi-cukráfika. Náv‰tûv-
níci se budou moci opût pobavit na zvífiecí

Z usnesení Rady a Zastupitelstva
mûsta Pfierova

Je‰tû jednou k cyklostezkám

Stavíme nové byty

Vraky nepfiispívají ke zkrá‰lení
mûsta Pfierova

Mapa dislokace stál˘ch krytÛ
v Pfierovû

Osobnost mûsta: Páter Alois âáp

Americk˘ pûveck˘ sbor Wartburg
Choir opût zavítá do Pfierova

SluÏby mûsta Pfierova - kryt˘ bazén

V˘stavy, koncerty, kina ã í s l o  0 4  •  k v û t e n  2 0 0 2  •  r o ã n í k  I

1. 5. v 17.30 hod. • P¤Í·ERKY,
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, Pfií‰erky,
s.r.o. ReÏie: P. Docter.
2. - 8. 5. v 17.30 hod. • PROTI-
ÚDER - USA, akãní thriller, titulky,
premiéra. Protiúder nemûl zrovna
snadnou cestu do kin - vzhledem
k tragick˘m událostem 11. záfií by-
la jeho distribuce pozastavena. Re-
Ïie: A. Davis. Hrají: A. Schwarze-
negger, E. Koteas, F. Neri.
2. - 7. 5. ve 20.00 hod. • AMÉLIE
Z MONTMARTRU - Francie/Nû-
mecko, romantická komedie. Film,
kter˘ se dívá na svût pozitivnû. Ví-
tûzn˘ film 36. Mezinárodního fil-
mového festivalu Karlovy Vary. Ev-
ropsk˘ film roku. ReÏie: J. - P. Jeu-
net. Hrají: A. Tautou, M. Kassovitz,
Rufus, Y. Moreau, A. de Penguern.
9. - 15. 5. v 17.30 hod. • DANNY-
HO PARËÁCI - USA, kriminální ko-
medie, titulky, premiéra. 3 kasina,
11 chlápkÛ, 150 milionÛ babek. To
je celkem slu‰n˘, ne? ReÏie: S. So-
derbergh. Hrají: G. Clooney, B. Pitt,
J. Roberts, M. Damon, A. Garcia.
9. - 14. 5. ve 20.00 hod. • V¯LET
- âR, pfiíbûh. Co si doma nefieknete,
dozvíte se cestou. Druh˘ film reÏi-
sérky Alice Nellis. Hrají: I. JanÏuro-
vá, T. Remundová, I. Bare‰, J. Ma-
cháãek, D. Bárta, N. Kotr‰ová.
16. - 22. 5. v 17.30 a 16. - 21. 5.
ve 20 hod. • KRÁL ·KORPIÓN -
USA, hororová komedie, titulky,
premiéra. Váleãník. Legenda. Král.
Snímek pln˘ dobrodruÏství a napû-
tí. ReÏie a scénáfi: Ch. Russell. Hra-
jí: The Rock, M. C. Duncan, K. Hu.
23. - 29. 5. v 17.00 hod. • HARRY
POTTER A KÁMEN MUDRCÒ -
USA, rodinn˘ film, dabing. Pfiiprav-
te se na kouzla. ReÏie: Chris Co-
lumbus. Hrají: D. Radcliffe, R. Grint,
E. Watson, R. Coltrane, M. Smith.
23. - 26. 5. ve 20.00 hod. • HRA-
Bù MONTE CRISTO - USA, dra-
ma, titulky, premiéra. Slavn˘ román
Alexandra Dumase po mnoha letech
na filmovém plátnû. ReÏie: K. Rey-
nolds. Hrají: J. Caviezel, G. Pearce,
D. Dominczyk, R. Harris.
27. - 28. 5. ve 20 hod. • MILIO-
NOV¯ ZÁVOD - USA, komedie, ti-
tulky, premiéra. ·est t˘mÛ, dva mi-
liony dolarÛ. Pravidla? Îádná ne-
jsou! ReÏie: J. Zucker. Hrají: R. At-
kinson, J. Cleese, W. Goldberg.
30. 5. - 5. 6. v 17.30 hod. a 30. 5.
- 4. 6. ve 20.00 hod. • STAR

WARS: EPIZODA II - KLONY
ÚTOâÍ - USA, sci-fi, titulky, premi-
éra. 10 let po Epizodû I pokraãují
dobrodruÏství a dramatické osudy
rytífiÛ Jedi Anakina Skywalkera
a Obi-Wana Kenobiho, ktefií mají za
úkol chránit senátorku Padmé Ami-
dalu, jejíÏ Ïivot je ohroÏen.

3. 4. ve 20.00 hod. • DEKAMERON
- Itálie, filmové povídky, titulky. Fil-
mové povídky inspirované v˘znam-
n˘m dílem italské rané renesance -
Boccacciova souboru povídek Deka-
meron. ReÏie: P. P. Pasolini.

8. 5. ve 20.00 hod. • SHREK -
USA, animovaná komedie, ãeské ti-
tulky. Pohádka naruby. MládeÏi do
99 let pfiístupno. Tento film si urãi-
tû nenechte ujít. ReÏie: A. Adamson,
V. Jensonová.
15. 5. ve 20.00 hod. • MOULIN
ROUGE - USA, muzikál, titulky. Fas-
cinující, pikantní a tragikomick˘ pfií-
bûh je oslavou krásy, svobody, ale
pfiedev‰ím lásky a excentrick˘ reÏi-
sér B. Luhrmann ten pfiíbûh vypráví
písní. Hvûzdné herecké obsazení.
22. 5. ve 20.00 hod. • PIANISTKA
- Francie/Rakousko, drama, titulky.
Vzru‰ující putování krajinou sexu-
álních vá‰ní a chtíãe ve filmu, kter˘
‰okoval nejen Cannes. ReÏie a scé-
náfi: M. Haneke. Kamera: Ch. Ber-
ger. Hrají: I. Huppert, B. Magimel,
A. Girardot, A. Sigalevitch.
29. 5. ve 20.00 hod. • MÒJ BRA-
TR TOM - Velká Británie, drama, ti-
tulky, premiéra. Intimní drama
chlapce a dívky, ktefií se kaÏd˘ po
svém, dostávají do konfliktu se svû-
tem dospûl˘ch. ReÏie: D. Rotheroe.
Kamera: R. Müller. Hrají: J. Harrison,
B. Whishaw, H. Weeks, J. Hackett.

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

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

v  k i n û  H v û z d a

filmov˘ klub

v  k i n û  H v û z d a
ARTKINO

pfiedstaven í    pro  dût i  a  m ládeÏ

CENTRUM

Uzávûrka pfií‰tího ãísla je ve stfiedu 15. kvûtna 2002

Letos jiÏ tfietím rokem bude pfierovské V˘stavi‰tû hos-
tit stovky náv‰tûvníkÛ z celé republiky i zahraniãí. Pfií-
leÏitostí k tomuto setkání budou MOSTY 2002. Akce
se bude konat ve dnech 31. kvûtna a 1. ãervna.

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

5. 5. v 15.00 hod. • DOMA JE DO-
MA - âSR. Pohádky pro dûti, rodiãe
a v‰echny milovníky ãeské animá-
torské tvorby.
12. 5. v 15.00 hod. • KA·TÁNEK
A DOUBEK - âSR animované po-
hádkové pásmo.
19. 5. v 15.00 hod. • âTY¤LÍSTEK
- âSR. Nedûlní odpolední obveselení
pro malé diváky a jejich rodiãe.
25. - 26. 5 ve 14.00 hod. • HAR-
RY POTTER A KÁMEN MUDRCÒ
- USA, rodinn˘, dabing. Pfiipravte se
na kouzla.

Opravy chrámu sv. Cyrila a Metodûje se blíÏí k závûru
Novou dominantou Pfierova se

stává pravoslavn˘ chrám sv. Cyrila
a Metodûje, na jehoÏ rekonstrukci
se finanãnû nejv˘znamnûji podílelo
samotné mûsto. V tûchto dnech se
jeho celková obnova ch˘lí k závûru
a chrám dostává svou koneãnou
podobu. Svûcení chrámu pravoslav-
n˘m moravsk˘m biskupem Simeo-
nem, které uãiní definitivní slav-
nostní teãku za stavebními pracemi,
se uskuteãní 12. kvûtna.

foto Jan âep

stavû vûnované svûtoznámé raritû - mni‰-
skému poloostrovu Athos. Trvala témûfi pÛl
roku a setkala se s velk˘m zájmem vefiej-
nosti. Stejnou odezvu mûly u náv‰tûvníkÛ
napfiíklad i koncerty dua Goelan, souboru
Musica Poetica, hudebního sdruÏení Madri-
gal a trubaãÛ OMS,“ vyjmenoval nejv˘-
znamnûj‰í kulturní akce uskuteãnûné v chrá-
mu sv. Cyrila a Metodûje v pfiedcházejících
dvou letech Libor Raclavsk˘.

pokraãování na stranû 2

13. - 31. kvûtna
Jan a David Strnadovi - keramika

Autofii malované, tvarovû ãisté a funkãní
uÏitkové keramiky vysoké estetické hodnoty.
Vystudovali stfiední keramickou ‰kolu v Be-
chyni, dnes David Strnad vyuÏívá také sv˘ch
zku‰eností z v˘zkumného ústavu keramiky. Jana Strnadová pokraão-
vala ve studiu na Pedagogické fakultû s v˘tvarn˘m zamûfiením - v ma-
lovan˘ch dekorech snadno vyãteme její zálibu v grafick˘ch technikách.
MÛÏete se tû‰it na zajímavé kachle, drobnou plastiku, hrneãky, konvi-
ce, svícny, misky apod. V Pfierovû vystavují poprvé.

Jasínkova 2 (za Priorem)

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

V mûsíci kvûtnu mÛÏete nav‰tívit v˘stavu prací malífiky Pavlíny
Filou‰ové-Haderkové, která Ïije a tvofií v Pfierovû. Jejím oborem je
hlavnû malování portrétÛ, záti‰í a kvûtin. V poslední dobû ji zaujalo za-
chycení pfierovsk˘ch zákoutí a historické ãásti mûsta. Námûty také ãer-
pá i ze sv˘ch cest, zejména z Chorvatska. Maluje technikou oleje, akva-
relu a pastelu. Dále bude pokraãovat i v˘stava umûleckého skla
z kolekce firmy GLASSATELIER Vizovice.

P¤ÍLOHY V âÍSLE:
Îivotní prostfiedí v roce 2001

Rozpoãet mûsta • Volby 2002

V˘stavi‰tû v Pfierovû opût pfiivítá
náv‰tûvníky MOSTÒ 2002

P¤EROVSKÉ LISTY - vydává Mûsto Pfierov, odpovûdná redaktorka Mgr. Eva ·afránková • Vychází jedenkrát za mûsíc • Redakce: nám. TGM 2, tel. 0641/268485, e-mail: eva.saf-
rankova@mu-prerov.cz • Inzerce a grafická úprava: ELAN spol. s r.o. Pfierov, Dluhonská 2426, tel. 0641/225393, fax 0641/217666, e-mail: studio@elan-prerov.cz • Náklad 20.700
v˘tiskÛ • Distribuce: âeská po‰ta, s. p. • Zaregistrováno Ministerstvem kultury âR pod zn. MK âR E 13283
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VáÏení ãtenáfii,

stav Ïivotního prostfiedí, více neÏ cokoliv jiného, bezprostfiednû ovlivÀuje kva-
litu Ïivota kaÏdého z nás. Právo na pravdivé informace o Ïivotním prostfiedí je
tudíÏ jedním ze základních práv, které je kaÏdému obãanovi zaruãeno ústavou to-
hoto státu. V praxi je toto právo naplÀováno zejména publikováním statistick˘ch
údajÛ o kvalitû jednotliv˘ch sloÏek Ïivotního prostfiedí, jak to rÛzn˘m orgánÛm
a institucím ukládají zvlá‰tní pfiedpisy, vefiejn˘m projednáváním velk˘ch inves-
tiãních zámûrÛ a v neposlední fiadû sdûlováním konkrétních informací obãanÛm
na základû jejich individuálních dotazÛ.

Základním zdrojem informací pro vefiejnost b˘vají aktuální údaje âeského
hydrometeorologického ústavu, v˘roãní zprávy Ministerstva ÎP o stavu Ïivotní-
ho prostfiedí, analogické zprávy t˘kající se na‰eho okresu zpracovává referát ÎP
Okresního úfiadu Pfierov, svou roãenku vûnovanou Ïivotnímu prostfiedí jiÏ pra-
videlnû vydává i patrnû nejv˘znamnûj‰í místní prÛmyslov˘ podnik - Precheza,
a.s. Ve v˘ãtu takov˘chto souborn˘ch informací v‰ak doposud chybûl ucelen˘
materiál vypovídající o aktuálním stavu Ïivotního prostfiedí konkrétnû ve mûs-
tû Pfierovû. Touto zvlá‰tní pfiílohou Pfierovsk˘ch listÛ hodláme zmínûn˘ nedo-
statek alespoÀ ãásteãnû napravit. Jak uÏ ale název pfiílohy napovídá, nejedná
se v Ïádném pfiípadû o vyãerpávající zprávu, která by detailnû postihovala ve‰-
keré faktory ovlivÀující kvalitu Ïivotního prostfiedí v na‰em mûstû, nebylo by to
dle na‰eho názoru úãelné a ani nemáme v‰echny potfiebné informace k dispo-
zici. Pfiedkládáme vám, chcete-li, jak˘si v˘bûr zajímavostí z rÛzn˘ch sfér ãin-
nosti nejen odboru Ïivotního prostfiedí, mj. i z oblasti památkové péãe, která
s ochranou Ïivotního prostfiedí velmi tûsnû souvisí, a vûfiíme, Ïe vás alespoÀ
nûkteré na‰e poznatky zaujmou. 

RNDr. Pavel Juli‰, vedoucí odboru Ïivotního prostfiedí

1. OVZDU·Í
Kvalita ovzdu‰í v na‰em mûstû byla jiÏ v minulosti pfiedmûtem boufiliv˘ch dis-

kusí. VzpomeÀme na podzim 1989 a tzv. pfierovsk˘ trojúhelník. Za nejvût‰í zneãi‰-
Èovatele byly tehdy právem povaÏovány dva hlavní zdroje - teplárna a chemiãka (tfie-
tím „vrcholem trojúhelníku“ bylo leti‰tû, av‰ak z jin˘ch dÛvodÛ). Palãivû se jiÏ teh-
dy projevovaly problémy s vnitfiní dopravou, vûdûlo se o negativním vlivu lokálních
topeni‰È ve mûstû s velmi omezenou plynofikací. Stejná situace byla i v jin˘ch mûs-
tech na‰í zemû. Pfiijetím zákona ã. 309/1991 Sb., o ochranû ovzdu‰í pfied zneãi‰Èu-
jícími látkami, kter˘ s dílãími zmûnami platí dodnes, stát pfiinutil vût‰inu zneãi‰Èo-
vatelÛ (tedy i pfierovské) investovat stamiliónové ãástky do sniÏování mnoÏství vy-
pou‰tûn˘ch ‰kodlivin do ovzdu‰í. âasto se právû stát na tûchto opatfieních finanã-
nû v˘znamnû podílel. Platí to i o postupné plynofikaci místních ãástí Pfierova. V ro-
ce 2001 byla dokonãena plynofikace Henãlova, zb˘vá plynofikovat Újezdec a Kozlo-
vice.

1.1. Zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í, emise
Za zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í zákon povaÏuje pfiedev‰ím objekty obsahující za-

fiízení ke spalování paliv, tedy kotle, kamna apod., zafiízení technologick˘ch proce-
sÛ nebo místa z nichÏ mohou unikat látky zpÛsobující zneãi‰Èování ovzdu‰í, tzv.
emise. Takové zdroje se ãlení podle tepelného v˘konu, míry vlivu na ovzdu‰í nebo
rozsahu zneãi‰Èování na velké, stfiední a malé. Zdroje produkující emise musejí
splÀovat tzv. emisní limity, coÏ jsou nejv˘‰e pfiípustná mnoÏství zneãi‰Èujících lá-
tek vypou‰tûn˘ch do ovzdu‰í. V‰echny velké a stfiední zdroje v Pfierovû jsou kon-
struovány tak, aby limity splÀovaly. Zvlá‰tní skupinu zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í
tvofií tzv. mobilní zdroje.

• Velké zdroje jsou zafiízení o tepelném v˘konu vy‰‰ím neÏ 5 MW a zafiízení zvlá‰È
závaÏn˘ch technologick˘ch procesÛ. Jsou to zdroje, které v˘znamnou mûrou
ovlivÀují kvalitu ovzdu‰í. V roce 2001 bylo v Pfierovû âeskou inspekcí ÎP evido-
váno osm velk˘ch zdrojÛ:

- FAU s.r.o. - distr. sklad PHM areál PRECHEZA
- Dalkia Morava, a.s. (dfiíve MST, a.s. - Teplárna Pfierov)
- PSP Slévárna a.s. - slévárna ocelolitiny 
- PRECHEZA a.s. - chemická v˘roba 
- Nemocnice s poliklinikou v Pfierovû - kotelna
- Kazeto, spol. s r.o. - lakovna 
- PMS Pfierov, a.s. (dfiíve Pivovar ZUBR a.s. - kotelna LTO)
- âeské a moravské obalovny s.r.o. - obalovna Îeravice

• Za stfiední zdroje zákon povaÏuje zafiízení o tepelném v˘konu od 0,2 do 5 MW
a zafiízení závaÏn˘ch technologick˘ch procesÛ. V roce 2001 bylo v Pfierovû Okre-
sním úfiadem Pfierov evidováno 83 stfiedních zdrojÛ (z toho 29 kotelen, ostatní
jsou technologická zafiízení napfi. ãerpací stanice pohonn˘ch hmot).

• Mal˘mi zdroji jsou zafiízení o tepelném v˘konu do 0,2 MW a nûkteré technolo-
gické procesy. V roce 2001 bylo v Pfierovû Mûstsk˘m úfiadem Pfierov evidová-
no cca 260 mal˘ch zdrojÛ, vesmûs pouÏívan˘ch k v˘konu podnikatelské ãinnosti.
Zdroje o tepelném v˘konu do 50 kW ve vlastnictví fyzick˘ch osob nejsou evido-
vány.

MnoÏství emisí z evidovan˘ch zdrojÛ (v tunách) za rok 2001
TZL SO2 NOx CO CxHy

Velké zdroje 67,66 2 914,77 1071,86 195,70 54,57
Stfiední zdroje 22,20 19,18 7,82 8,31 2,18
Malé zdroje 5,09 6,79 3,92 19,31 4,40

TZL = tuhé zneãi‰Èující látky, SO2 = oxid sifiiãit˘, NOx = oxidy dusíku, CO = oxid uhelnat˘, CxHy = organické látky

Provozovatelé uveden˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování kromû toho, Ïe musí dodrÏovat
emisní limity, za zneãi‰Èování ovzdu‰í je‰tû platí poplatky. Orgánem státní správy,
kter˘ rozhoduje o poplatcích za malé zdroje na území Pfierova, je Mûstsk˘ úfiad Pfie-
rov, odbor Ïivotního prostfiedí. V roce 2001 vylo vydáno 119 rozhodnutí o poplat-
ku v celkové v˘‰i 98.750 Kã. Mimo to bylo provozovatelÛm uloÏeno 33 pokut za
nesplnûní oznamovací povinnosti.

• Za mobilní zdroje jsou povaÏována pohyblivá zafiízení se spalovacími ãi jin˘mi
motory (zejména automobily, ale i napfi. letadla, vlaky). V okrese Pfierov bylo v ro-
ce 2001 provozováno celkem 55.270 motorov˘ch vozidel. V tabulce je uvedeno
porovnání s roky 1990 a 1995 (v uplynul˘ch dvou letech do‰lo k masivnímu od-
hla‰ování vozidel z provozu v dÛsledku zpfiísnûné kontroly platby tzv. povinného
ruãení).

Poãet provozovan˘ch motorov˘ch vozidel v okrese Pfierov
rok osobní nákladní autobusy ostatní celkem
1990 26 349 1 906 323 22 201 50 779
1995 29 586 1 628 255 23 696 55 165
2001 39 041 3 278 93 12 858 55 270

1.2. Stav zneãi‰tûní ovzdu‰í, imise
Imise oznaãují mnoÏství (koncentraci) zneãi‰Èujících látek obsaÏen˘ch v ovzdu-

‰í. V Pfierovû je toto mnoÏství dlouhodobû monitorováno stanicí automatizované-
ho imisního monitoringu, provozovanou âesk˘m hydrometeorologick˘m ústavem.
Stanice je u kina Hvûzda a mûfií mnoÏství oxidu sifiiãitého, oxidÛ dusíku, oxidu uhel-
natého a polétavého prachu. Údaje z této stanice jsou rozhodující pfii posuzování
kvality ovzdu‰í ve mûstû, mj. jsou smûrodatné pro pfiípadné vyhlá‰ení tzv. smogo-
vé situace (signálu „upozornûní“ nebo „regulace“ - podle míry zneãi‰tûní). V ob-
dobí zhor‰en˘ch rozptylov˘ch podmínek lze údaje o namûfien˘ch hodnotách zne-
ãi‰Èujících látek získat na telefonním ãísle 14110. V roce 2001 podmínky pro vy-
hlá‰ení „smogové situace“ na území mûsta Pfierova nenastaly.

PrÛmûrné roãní koncentrace ‰kodlivin v ovzdu‰í (v ug/m3) - IHr
rok SO2 NO NO2 CO PM10
1995 26 7 27 729 -
2001 10 6 23 499 39
imisní limit 60 - 80* - 60

imisní limit = maximální pfiípustná koncentrace, PM10 = pra‰n˘ aerosol, *oxidy dusíku vyjádfiené jako NO2

Údaje uvedené v tabulce je tfieba chápat jako prÛmûrné i z hlediska lokalizace
mûfiicí stanice. Znamená to, Ïe na urãit˘ch místech a v urãit˘ch obdobích imisní li-
mity pravdûpodobnû dodrÏeny nejsou. Napfiíklad v roce 2001 nechalo mûsto Pfie-
rov orientaãnû vyhodnotit mnoÏství polycyklick˘ch aromatick˘ch uhlovodíkÛ (PAU)
v ovzdu‰í. PAU jsou slouãeniny s velice ‰irok˘m spektrem toxikologick˘ch úãinkÛ,
fiada z nich jsou potenciální karcinogeny a mutageny, mnohé mají toxické vlast-
nosti. Jejich úroveÀ se v dfiívûj‰ím období nesledovala a zatím pro nû nejsou sta-
noveny imisní limity, pouze doporuãená hodnota. V loÀském roce bylo provedeno
krátkodobé mûfiení v únoru a kvûtnu na ãtyfiech dopravnû exponovan˘ch místech
(tfiída 17. listopadu - Komuna, Velká DláÏka, Velké Novosady, Palackého) a pro srov-
nání v relativnû nezatíÏeném Michalovû. V únoru byla doporuãená hodnota pfie-
kroãena na v‰ech sledovan˘ch bodech. V kvûtnu, s v˘jimkou Michalova, také, byÈ
ne tak v˘raznû. ÚroveÀ zji‰tûn˘ch PAU se v leto‰ním roce ovûfiuje dlouhodob˘m
(roãním) mûfiením, které zahrnuje i mûfiení oxidu sifiiãitého a oxidÛ dusíku. Dosa-
vadní v˘sledky ukazují, Ïe hlavním zdrojem PAU a oxidÛ dusíku je automobilo-
vá doprava.

2. VODA
Ochrana vod, nakládání s nimi a ochrana pfied povodnûmi se fiídí tzv. vodním zá-

konem. AÏ do konce roku 2001 to byl nûkolikrát novelizovan˘ zákon ã. 138/1973 Sb.
Od 1. ledna 2002 platí nov˘ vodní zákon - zákon ã. 254/2001 Sb.

2.1. Zdroje vody a zásobování pitnou vodou
Mûsto Pfierov a jeho okolí zásobuje pitnou vodou akciová spoleãnost Vodovody

a kanalizace Pfierov, která vlastní celkem 406,3 km vodovodní sítû. Jako zdroj vo-
dy slouÏí jezera Tovaãov a Troubky nad Beãvou, vrty v Troubkách n/B, L˘skách
a v Brodku u Pfierova. Ve‰kerá jímaná voda jde do úpraven vod (Troubky nad Beã-
vou, Brodek u Pfierova, L˘sky), kde se roãnû vyrobí cca 6,247.000 m3, tj.190 l/s.

6.3. Psi
Problémy spojené s chovem psÛ ve mûstû, jako je vyh˘bání se poplatkové po-

vinnosti, zneãi‰Èování vefiejn˘ch prostranství, ohroÏování bezpeãnosti osob nebo
naru‰ování obãanského souÏití, jsou stále aktuální a na úrovni nejvy‰‰ích orgánÛ
mûsta byly pravidelnû diskutovány i v roce 2001. V˘sledkem je mj. pfiijetí obecnû
závazné vyhlá‰ky ã. 5/2001, kterou se upravují nûkteré povinnosti drÏitelÛ domá-
cích zvífiat. Îe se je ãím zab˘vat, mj. dokládá následující srovnání nûkter˘ch ãísel
za roky 1995 a 2001:

Poãet evidovan˘ch psÛ Vybrané poplatky ze psa

1995 2.405 542.200 Kã
2001 3.908 (z toho Pfierov-Mûsto 2.421) 1,024.600 Kã

Také v roce 2001 se stráÏníci Mûstské policie v Pfierovû zamûfiili na povinnosti
osob doprovázejících psy. Celkem fie‰ili 265 pfiestupkÛ, z toho 78 blokovû. Vy-
braná ãástka na pokutách ãinila celkem 7.450 Kã.

7. PÉâE O KULTURNÍ DùDICTVÍ
Mûsto Pfierov je ãlenem SdruÏení historick˘ch sídel âech, Moravy a Slezska. His-

torické jádro mûsta Pfierova bylo vyhlá‰kou Ministerstva kultury âR ã. 476/1992 Sb.
prohlá‰eno mûstskou památkovou zónou. Podmínky ochrany kulturních památek
jsou stanoveny zákonem ã. 20/1987 Sb., o státní památkové péãi, ve znûní po-
zdûj‰ích právních pfiedpisÛ.

7.1. Kulturní památky
Na území mûsta Pfierova bylo v roce 2001 evidováno 52 nemovit˘ch kulturních

památek zapsan˘ch v Ústfiedním seznamu nemovit˘ch kulturních památek âR (pa-
mátky, u kter˘ch to bylo moÏné, jsou oznaãeny kovov˘mi cedulkami „Kulturní pa-
mátka“). Zde je jejich seznam:

• Pfierov - Mûsto
- zámek se zámeck˘m mostem, pfiíkopem a ohradní zdí - Horní nám. 1
- mûstské hradby s 10 ba‰tami a fortnou
- farní kostel sv. Vavfiince s kaplí P. Marie a kfiíÏem - nám. T. G. Masaryka
- b˘valá zámecká kaple sv. Jifií - Horní nám.
- mû‰Èansk˘ dÛm - Horní nám. ãp. 9
- b˘valá radnice s dvorní pfiístavbou - Horní nám. ãp. 10
- mû‰Èansk˘ dÛm - Horní nám. ãp. 11
- mû‰Èansk˘ dÛm - Horní nám. ãp. 12
- mû‰Èansk˘ dÛm - Horní nám. ãp. 13
- mû‰Èansk˘ dÛm - Horní nám. ãp. 17
- mû‰Èansk˘ dÛm - Horní nám. ãp. 22
- mû‰Èansk˘ dÛm - Horní nám. ãp. 31, zv. Korvínsk˘
- mû‰Èansk˘ dÛm - Horní nám. ãp. 32
- mû‰Èansk˘ dÛm - Horní nám. ãp. 33
- mû‰Èansk˘ dÛm - Horní nám. ãp. 34
- b˘val˘ ZáloÏensk˘ dÛm - nám. T. G. Masaryka ãp. 148 (Mûstsk˘ dÛm)
- dÛm - Horní nám. ãp. 8 ( b˘val˘ hostinec „U kapliãky“)
- b˘val˘ spolkov˘ dûlnick˘ dÛm „Trávník“ - tfi. 17. listopadu ãp. 238
- mûstsk˘ park Michalov, vã. budovy restaurace
- chrám sv. Cyrila a Metodûje - ul. Wilsonova ul. 16
- budova Ïelezniãní stanice - ul. Husova ãp. 632
- obytn˘ dÛm s tiskárnou Strojil - ul. Kratochvílova ãp. 121
- budova SP· strojní (dílny + obytná budova) - ul. Havlíãkova ãp. 702
- budova okresního úfiadu - ul. Smetanova ãp. 2015
- administrativní budova SME - nábfi. Dr. E. Bene‰e ãp. 1917
- rodinn˘ dÛm - ul. Sadová 8
- budova IPB - ul. Kratochvílova ãp. 147
- evangelick˘ kostel - ul. J. â. Drahlovského 912
- nájemní dÛm - ul. Barto‰ova ãp. 2300
- rodinn˘ dÛm - ul. Dr. Riedla 8
- Ïidovsk˘ hfibitov
- vila - ul. Máchova ãp. 156
- základní ‰kola ãp. 2200 - ul. Gen.·tefánika 
- úfiední a obytn˘ dÛm SME ãp. 1097 - ul. Husova 
- socha sv. Jana Nepomuckého - ul. Kratochvílova
- socha sv. Josefa Pûstouna - ul. Kratochvílova
- socha sv. Rocha - Horní nám.
- pomník Jana Blahoslava - Horní nám.
- pomník Jana Amose Komenského - ul. J. â. Drahlovského
- socha Neptuna - ul. Wilsonova 
- socha Elektry - ul. Bezruãova
- památník Mistra Jana Husa - park Michalov
- pomník Franti‰ka Rasche - nám. Fr. Rasche
- pomník na hrobû Slavomíra Kratochvíla - mûstsk˘ hfibitov
- pomník obûtem nacismu - mûstsk˘ hfibitov

• Pfierov - Dluhonice
- stavení ãp. 15
- boji‰tû s památníkem a boÏí mukou

• Pfierov - Penãice
- soubor tfií soch - sv. Jáchym, sv. Josef Pûstoun a sv. Libor - u kostela
- brána na b˘valém hfibitovû - u kostela

• Pfierov - Pfiedmostí
- farní kostel sv. Mafií Magdalény s náhrobkem Katefiiny Kun‰ové z Vrchlabí a na

âekyni
- památník Mistra Jana Husa - u kostela
- nalezi‰tû pravûkého ãlovûka (v areálu matefiské ‰koly oznaãeno deskou upev-

nûnou na balvanu)

Mimo tûchto památek chránûn˘ch státem se na území mûsta nachází i celá fia-
da památek místního v˘znamu, a to jak objektÛ, tak i umûleck˘ch dûl. Celá fiada pa-
mátek leÏících na území Pfierova má zajímavou historii i osud. Zejména sochy a kfií-
Ïe putovaly po území mûsta i ‰irokého okolí. Tak napfi. barokní socha sv. Jana Ne-
pomuckého stávala na severní stranû pfierovského Tyr‰ova mostu na konci Velké
DláÏky, odkud byla pfiemístûna k farnímu kostelu sv. Vavfiince. Socha sv. Josefa
Pûstouna, která nyní rovnûÏ stojí u farního kostela sv. Vavfiince byla pÛvodnû sou-
ãástí morového sloupu, kter˘ stával od r. 1717 na Dolním námûstí. Kvalitní barok-
ní socha fiímského boha Neptuna od neznámého autora je umístûna v pseudoka‰-
nû na Wilsonové ulici v Pfierovû. PÛvod sochy i to, jak a proã se socha ocitla v Pfie-
rovû, je nejasn˘. Víme pouze, Ïe byla v Pfierovû nejprve umístûna na nádvofií zám-
ku, pak v parku Michalov a nakonec na nynûj‰í místo.

Odbor Ïivotního prostfiedí zaji‰Èuje opray a údrÏbu vybran˘ch památek, které jsou
ve vlastnictví mûsta Pfierova a dále metodicky pomáhá i vlastníkÛm ostatních ob-
jektÛ pfii opravû jejich nemovitostí (napfi. Pravoslavné církevní obci v Pfierovû Odbor
Ïivotního prostfiedí pomáhal se zaji‰Èováním finanãních prostfiedkÛ na rekonstrukci
pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metodûje). V roce 2001 byla realizována oprava
dvou kfiíÏÛ a sochy sv. Jana Nepomuckého v Újezdci, oprava sochy v ka‰nû na Koz-
lovské ulici. Bylo zhotoveno umûlecké dílo do ka‰ny na ÎiÏkové ulici, oãi‰tûno „Mat-
ãino srdce“ v atriu Z· Svisle, renovována a instalována pamûtní deska archeologic-
kého nalezi‰tû v Pfiedmostí. Z restaurátorsk˘ch prací byly provedeny opravy kfiíÏe
v Dluhonicích a soch sv. Josefa Pûstouna a sv. Jana Nepomuckého v Pfierovû.

• Michalov. Jednou z nejv˘znamnûj‰ích kulturních památek v Pfierovû je park Mi-
chalov. Jeho podoba vychází z projektu znamenitého praÏského architekta Fran-
ti‰ka Thomayera. V roce 2001 pokraãovaly práce na jeho rekonstrukci v souladu
s „Programem regenerace a rozvoje mûstského parku Michalov“, schválen˘m za-
stupitelstvem mûsta v únoru 2000. Provedena byla rekonstrukce komunikací hlav-
ní osy, vã. v˘sadby jednostranné lipové aleje, v˘mûna vefiejného osvûtlení a zbu-
dována vût‰í ãást oplocení. Dále byla realizována stavební ãást fontány a vysva-
hován parter kvûtnice, vã. provedení chodníku. Mimo investiãních akcí jsou kaÏ-
doroãnû v parku provádûna na dfievinách pûstební opatfiení spoãívající v kácení,
tvarování a regeneraci korun, ofiezu such˘ch vûtví a v neposlední fiadû i v dosad-
bách. âástka vynaloÏená na obnovu parku v roce 2001 ãinila témûfi 11 mil. Kã.

• Hradby. Mûstské opevnûní pochází z 15 stol. a svého druhu je nejzachovalej‰ím
na stfiední Moravû. Jeho havarijní stav si vynutil rozsáhlou rekonstrukci, která by-
la zahájena v roce 1994. V rámci rekonstrukce hradeb jsou upravovány i terasy
leÏící mezi horní a dolní hradbou a nûkteré z nich jsou zpfiístupÀovány vefiejnosti.
K hradbám pfiináleÏí i fortna, uliãka spojující Horní námûstí s ulicí. Pod valy. Ná-
klady na rekonstrukci v roce 2001 ãinily 1.507 tis. Kã (z toho 669 tis. Kã státní
dotace). Celá rekonstrukce zatím stála 8.735 tis. Kã (z toho dotace 4.009 tis. Kã).

7.2. Podpora obnovy exteriéru objektÛ
V roce 2000 schválila mûstská rada „Program podpory obnovy exteriéru objek-

tÛ postaven˘ch na území mûsta Pfierova“, na základû kterého mohou majitelé pa-
mátkovû v˘znamn˘ch staveb, objektÛ leÏících v mûstské památkové zónû nebo je-
jím ochranném pásmu Ïádat o pfiíspûvek na obnovu jejich exteriéru. V roce 2001
poskytlo mûsto dotaci na opravu ‰esti objektÛ v celkové v˘‰i 290.000 Kã. Byly
obnoveny fasády pfierovsk˘ch domÛ tfi. 17. listopadu 15, Palackého 44, Kratochví-
lova 17, Horní nám. 6, Mostní 2 a Horní nám. 6.

7. POSUZOVÁNÍ VLIVÒ NA ÎIVOTNÍ PROST¤EDÍ (EIA)
Zákon ã. 244/1992 Sb., o posuzování vlivÛ na Ïivotní prostfiedí, ve znûní po-

zdûj‰ích pfiedpisÛ (od poãátku roku 2002 platí zákon ã. 100/2001 Sb.) ukládá, ja-
k˘m zpÛsobem musí b˘t posouzeny a projednány zámûry (zákonem specifikované
stavby, ãinnosti, technologie), které mohou v pfiípadû realizace váÏnû ovlivnit Ïi-
votní prostfiedí. Jedním z úkolÛ mûsta je o tûchto zámûrech informovat vefiejnost.
Mûsto, zastoupené odborem Ïivotního prostfiedí, zabezpeãuje zákonem stanovené
úkony, pfii tom spolupracuje s pfiíslu‰n˘m orgánem, kter˘ rozhoduje o vydání klad-
ného ãi záporného stanoviska. Tomuto orgánu pfiedává i vlastní vyjádfiení a vyjá-
dfiení od obyvatel a obãansk˘ch sdruÏení ãi iniciativ. V roce 2001 byly posuzová-
ny dva zámûry. Jednalo se o akce „PRECHEZA, a.s. - zv˘‰ení v˘robní kapacity
titanové v˘roby“ a „Obchodní sklady nepotravináfiského zboÏí Pfierov, Polní uli-
ce“, z nichÏ u první probûhl jiÏ cel˘ proces posuzování vlivÛ a u druhé se ãeká na
vypracování posudku na dokumentaci a na jeho vefiejné projednání.

P.S. Napi‰te nám, co vás zajímá. Na kaÏd˘ vá‰ dopis odpovíme. Odpovûdi, kte-
ré by mohly zajímat i ostatní ãtenáfie, uvefiejníme na pravideln˘ch stránkách
Pfierovsk˘ch listÛ.

(Zpracoval Odbor Ïivotního prostfiedí Mûstského úfiadu Pfierov, bfiezen 2002)
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ãástech je vyvinuto i stromové patro. Z dfievin se zde nacházejí zejména jasan zte-
pil˘, habr obecn˘, ol‰e lepkavá, bfiíza bradaviãnatá, tfie‰eÀ ptaãí, dub letní, svída
krvavá, ptaãí zob obecn˘, rÛÏe ‰ípková, zimolez obecn˘, líska obecná aj. Lokali-
ta je v˘znamn˘m hnízdi‰tûm ptactva (skfiivan polní, konipas bíl˘, ãervenka obec-
ná, drozd zpûvn˘, pûnice ãernohlavá, sedmihlásek hajní, strnad obecn˘ a dal‰í). Za-
travnûn˘ silnû zvlnûn˘ terén, nedostupn˘ pro mechanizaci, poskytuje ptactvu bo-
hatou potravní nabídku i moÏnost úkrytu. Vzhledem k agrárnímu charakteru okol-
ní krajiny s intenzivnû obhospodafiovan˘mi pozemky lokalita v˘znamnû pfiispívá
k tvorbû krajinného rázu s v˘znamn˘mi estetick˘mi a pfiírodními hodnotami.

• BfieãÈan popínav˘ Hedera helix L. (k. ú. Pfierov, vyhlá‰en˘ v r. 2001). Jedná se
o v˘znamn˘ exempláfi popínavé dfieviny (stáfií cca 20 let) pokr˘vající plochu ‰tí-
tu bytového panelového domu. Porost bfieãÈanu je tvofien vût‰ím mnoÏstvím je-
dincÛ, ktefií tvofií zároveÀ i horizontální pokryv pÛdy na zahradû u paty bytového
domu. BfieãÈan popínav˘ je na‰í pÛvodní dfievinou a zároveÀ jediná domácí stá-
lezelená listnatá dfievina. V mûstském prostfiedí vytváfií jeho mohutn˘ porost pod-
mínky pro existenci fiady organismÛ (hmyz, ptáci), které jinak nacházíme jen ve
volné pfiírodû. Pro hmyz vyhledávající k obÏivû nektar a pyl je v˘znamná doba kvû-
tu - záfií, fiíjen - tedy období jinak na kvetoucí rostliny velmi chudé. BfieãÈan je zfie-
telnû dlouhovûká dfievina, která se tímto vyrovná i stromÛm. V˘znamné je jeho
hygienické (ulpívání prachu, zachycení emisí NOx) i estetické (zelené listy celo-
roãnû) pÛsobení v dané lokalitû.

4.3. Památné stromy
Orgány ochrany pfiírody vyhla‰ují mimofiádnû cenné stromy, které jsou v˘znamné

svou estetickou, krajinotvornou a historickou hodnotou, za památné. Na území spa-
dající do pÛsobnosti odboru Ïivotního prostfiedí Mûstského úfiadu Pfierov bylo vy-
hlá‰eno od roku 1995 12 památn˘ch stromÛ. Za památné stromy byly vyhlá‰eny
vût‰inou lípy (v Tuãínû, BeÀovû, Troubkách nad Beãvou, Radslavicích, Zábe‰tní Lho-
tû, Su‰icích, Bezuchovû a Radvanicích), dále dub letní v Oprostovicích a v˘jimeã-
n˘ jinan dvoulaloãn˘ v parku v Horní Mo‰tûnici. Na území mûsta Pfierova nalez-
neme památné stromy dva: jasan ztepil˘ na ·robárovû ulici a lísku tureckou na
travnaté plo‰e v ul. Brabansko. U vût‰iny památn˘ch stromÛ jsou v terénu instalo-
vány dfievûné stojany s tabulkou se státním znakem a informacemi o dfievinû. 

4.4. Mûstská zeleÀ
Mûsto Pfierov provádí správu a údrÏbu na cca 167 ha ploch vefiejné zelenû.

Zhruba tfii ãtvrtiny tûchto ploch jsou v péãi Technick˘ch sluÏeb mûsta Pfierova (asi
130 ha, vãetnû parku Michalov a místních ãástí), o zb˘vající plochy se stará firma
Skyva s.r.o. Za údrÏbu zelenû mûsto v roce 2001 zaplatilo více neÏ 10 mil. Kã. Na
sadovnicky upraven˘ch plochách vefiejné zelenû ve mûstû Pfierovû se v souãasné
dobû nachází pfiibliÏnû 2.800 stromÛ. Nejpoãetnûji jsou zastoupeny javory, lípy
a bfiízy. Pravdûpodobnû nejvzácnûj‰ím stromem v Pfierovû je metasekvoja, která
v‰ak roste na soukromé zahradû. Z málo pûstovan˘ch druhÛ jsou to pak dfiezovce
(na Dvofiákovû ulici), jedle ojínûná (pfied ‰kolou na ul. Gen. ·tefánika), jinan dvou-
laloãn˘ (v parku Michalov), ‰ácholan hvûzdnat˘ (v atriu U zubra), korkovníky amur-
ské (v ul. âapky Drahlovského), jerlíny (star˘ a mohutn˘ je pfied budovou VaK a.s.
na ·ífiavû) aj.

V roce 2001 vydal odbor Ïivotního prostfiedí povolení k vykácení 696 ks stro-
mÛ a 459 m2 kefiÛ v k. ú. Pfierov a povolil kácení 641 ks stromÛ a 642 m2 kefiÛ
v ostatních k. ú. mûsta. Náhradní v˘sadba byla uloÏena v poãtu 335 ks stromÛ
a 399 ks kefiÛ v k. ú. Pfierov a 111 ks stromÛ a 500 ks kefiÛ v ostatních k. ú. V ro-
ce 2001 bylo ve mûstû Pfierovû vykáceno 931 ks stromÛ a 2 527 m2 kefiÛ (povole-
ní ke kácení pro rok 2001 byla vydána i v pfiedchozích letech). Mûstem Pfierovem
bylo v roce 2001 vysazeno 237 ks stromÛ a 2.208 ks kefiÛ. PfiestoÏe povolení ke
kácení dfievin lze vydat jen ze závaÏn˘ch dÛvodÛ po vyhodnocení jejich funkãní-
ho a estetického v˘znamu, poãet vykácen˘ch stromÛ v posledních dvou letech
v˘raznû pfiev˘‰il celkov˘ poãet dfievin vysazen˘ch. DÛvodem je v minulosti neu-
váÏená volba a v˘sadba dfievin bez ohledu na jejich následn˘ v˘voj, na polohu vÛ-
ãi inÏen˘rsk˘m sítím a okolním objektÛm. Husté a ãasto chaotické sítû pak neu-
moÏÀují vysazovat stromy do jinak vhodn˘ch lokalit.

Odbor Ïivotního prostfiedí vydal v roce 2001 v rámci samostatné pÛsobnosti 138
povolení k tzv. zvlá‰tnímu uÏívání vefiejného prostranství - zelenû. Zvlá‰tním uÏí-
váním se rozumí uÏívání vefiejn˘ch prostranství nad obvyklou míru nebo k jin˘m
úãelÛm, neÏ pro kter˘ jsou urãeny. Vût‰ina povolení souvisela se stavební ãinností.

5. KOMUNÁLNÍ ODPAD
Nakládání s komunálním odpadem ve mûstû Pfierovû se v roce 2001 fiídilo ze-

jména platn˘m znûním zákona ã. 125/1997 Sb., o odpadech, a obecnû závazn˘mi
vyhlá‰kami mûsta Pfierova ã. 3/98, o nakládání s komunálním a stavebním odpa-
dem ve mûstû Pfierovû, a ã. 9/2000 Sb., o poplatku za komunální odpad. (Od
1. 1. 2002 platí nov˘ zákon o odpadech - ã. 185/2001 Sb. - i nové vyhlá‰ky mûsta.)

5.1. Produkce komunálního odpadu
Komunálním odpadem se rozumí odpad, kter˘ vzniká na území obce a má pÛvod

v ãinnosti fyzick˘ch osob - obãanÛ. V tabulce je uvedeno mnoÏství jednotliv˘ch slo-
Ïek komunálního odpadu v tunách za rok 2001:

papír sklo textil PET-láhve pneu vraky nebezp. objemn˘ zbytkov˘ celkem

149,4 248,5 1 85,4 6,9 4,9 40,8 976,7 7979 9492,6

Na jednoho obãana mûsta Pfierova pfiipadlo v roce 2001 cca 196 kg odpadu,
z toho vytfiídûného 11 kg (vÛbec poprvé nad 10 kg), coÏ pfiedstavuje 5,65 hmot-
nostních procent z celkového mnoÏství komunálního odpadu.

5.2. Separace komunálního odpadu
Systém sbûru, tfiídûní, vyuÏívání a zne‰kodÀování komunálních odpadÛ vznika-

jících na území mûsta Pfierova se v roce 2001 fiídil obecnû závaznou vyhlá‰kou
ã. 3/98. V ní bylo stanoveno, které sloÏky komunálního odpadu jsou vytfiíìovány
a kam jsou odkládány. Povinnû byly tfiídûny tyto sloÏky: papír, sklo, textil, ne-
bezpeãn˘ odpad, objemn˘ odpad, zbytkov˘ odpad. V roce 2001 byl systém roz-
‰ífien o tfiídûní PET-láhví. V ãástech Pfierov III aÏ XIII mohou obãané vyuÏít kromû
kontejnerÛ rovnûÏ tzv. pytlového sbûru PET-láhví. U nebezpeãn˘ch sloÏek komu-
nálního odpadu do‰lo k roz‰ífiení o sbûr pouÏit˘ch injekãních stfiíkaãek. Byla zfií-
zena celkem ãtyfii sbûrná místa (dvû u odborn˘ch lékafiÛ-diabetologÛ, po jednom
v centru KAPPA a v Oblastní charitû).

V rámci osvûtové a propagaãní kampanû, kterou v roce 2001 zaji‰Èoval s cel-
kov˘m finanãním nákladem necel˘ch 220 tisíc Kã (s pfiispûním PHARE a státu) od-
bor Ïivotního prostfiedí, obdrÏela kaÏdá domácnost komplexní materiál „Mûsto Pfie-
rov a komunální odpady na poãátku tisíciletí“ a samostatn˘ informaãní leták k za-
vádûní tfiídûní PET-láhví. Pro dûti od 6 do 14 let byla uspofiádána tematicky zamû-
fiená soutûÏ o vûcné ceny. Prostfiednictvím Kabelové televize byl odvysílán ‰esti-
díln˘ seriál o nakládání s komunálním odpadem pod názvem „Kam s odpadem“.
V pûti vydáních mûsíãníku Pfierovské echo vycházely na pokraãování ãlánky pod
názvem „Mûsto Pfierov a komunální odpad v roce 2001“.

5.3. Zafiízení k nakládání s odpady
Ve‰kerá stálá zafiízení, která jsou souãástí systému nakládání s komunálním od-

padem na území mûsta Pfierova, jsou provozována Technick˘mi sluÏbami mûsta
Pfierova. Jsou to:

• Skládka tuhého komunálního odpadu v Îeravicích, která slouÏí k ukládání ko-
munálního odpadu nejen z území mûsta Pfierova, ale i z okolních obcí okresu
Pfierov,

• Dotfiíìovací linka v Îeravicích slouÏící k dotfiídûní vyuÏiteln˘ch sloÏek komu-
nálního odpadu jako jsou papír, sklo, textil a PET-láhve,

• Separaãní dvÛr v areálu TSMP urãen˘ k odkládání nebezpeãn˘ch sloÏek komu-
nálního odpadu. Nebezpeãné sloÏky komunálního odpadu zde mohou odkládat
i právnické osoby a podnikatelé podnikající na území mûsta Pfierova a produku-
jící nebezpeãn˘ odpad charakteru vytfiídûného komunálního odpadu, a to po uza-
vfiení dohody s Mûstem Pfierovem prostfiednictvím TSMP. Pro obãany ãásti Pfie-
rov III aÏ XIII je zabezpeãován dvakrát roãnû, vÏdy na jafie a na podzim, mobilní
sbûr nebezpeãn˘ch sloÏek komunálního odpadu. V roce 2001 sbûr provádûla
odborná firma BIOPAS, s.r.o. KromûfiíÏ.

Na území mûsta Pfierova (v Lovû‰icích) byl dále v roce 2001 provozován firmou
RESTA DAKON, s.r.o. recyklaãní závod na zpracování stavebních odpadÛ.

5.4. Poplatek za komunální odpad
Poplatek za komunální odpad, stanoven˘ vyhlá‰kou ã. 9/2000, ãinil v roce 2001

307 Kã na jednoho poplatníka a rok pfii uÏívání vlastní nádoby a 329 Kã pfii uÏívání
nádoby mûsta.

6. OCHRANA ZVÍ¤AT, PSI
Problematika chovu a ochrany zvífiat je upravena zejména zákonem ã. 246/1992

Sb., na ochranu zvífiat proti t˘rání, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ a veterinárním zá-
konem (zák. ã. 166/1999 Sb.). Ochranu volnû Ïijících ÏivoãichÛ fie‰í zákon
ã. 114/1992 Sb. o ochranû pfiírody a krajiny. V Pfierovû byly dále nûkteré povinnos-
ti drÏitelÛ zvífiat upraveny obecnû závaznou vyhlá‰kou ã. 9/95, o chovu zvífiectva ve
mûstû Pfierovû, která byla v prÛbûhu roku 2001 nahrazena vyhlá‰kou ã. 5/01.

6.1. ¤ízení podle zákona na ochranu zvífiat proti t˘rání
Odbor Ïivotního prostfiedí v roce 2001 projednal celkem 12 pfiestupkÛ ve smys-

lu zákona na ochranu zvífiat proti t˘rání. Ve tfiech pfiípadech bylo ve správním fiíze-
ní prokázáno spáchání pfiestupku a uloÏena pokuta. V jednom pfiípadû byl chova-
teli prokázán chov nebezpeãného druhu zvífiete bez schválení podmínek chovu
Okresní veterinární správou. Dále se jednalo o t˘rání koãky (vystfielení oka vzdu-
chovou pistolí) a t˘rání psa (kopání, bití) jeho majitelem. V ostatních pfiípadech by-
la vûc odloÏena pro nedostatek dÛkazÛ, kdy nebylo podezfiení z pfiestupku proká-
záno, pfiípadnû byla vûc pfiedána Okresní veterinární správû k dal‰ímu fie‰ení. Ob-
ãané se ãasto obrací na odbor Ïivotního prostfiedí se stíÏnostmi na ‰tûkání psÛ v pa-
nelov˘ch domech, ale i v rodinné zástavbû. Zpravidla se v‰ak nejedná o t˘rání zví-
fiat a náprava tûchto situací je ãasto moÏná pouze soudní cestou.

6.2. Mûstsk˘ útulek pro zvífiata
Mûstsk˘ útulek pro zvífiata byl v Pfierovû vybudován v roce 1997 a nese jméno

paní Dr. Matinové, která na jeho v˘stavbu pfiispûla v˘znamn˘m penûÏním darem.
Provoz útulku zaji‰Èují dva stálí pracovníci Technick˘ch sluÏeb mûsta Pfierova a ve-
terinární lékafi útulku. Zafiízení slouÏí pro umístûní opu‰tûn˘ch, nalezen˘ch a od-
chycen˘ch psÛ a koãek. V roce 2001 bylo v útulku pfiijato 170 psÛ (pfieváÏnû kfií-
ÏencÛ), z toho 91 následnû pfiedáno do péãe a 70 vráceno majiteli, a 34 koãek, z to-
ho pfiedáno do péãe 17. PrÛmûrná doba pobytu psa v útulku je cca 20 dní.
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Voda z úpraven jde do vodojemÛ - ·védské ‰ance, âekynû, Kokory, Stará Ves, Laz-
níky, Dfievohostice, Tuãín, Pavlovice, Hradãany, Sobí‰ky, Buk I, Buk II. Je propo-
ãteno Ïe se v trubní síti ztratí 16,27 % vody. Tyto ztráty odpovídají tzv. I. stupni -
dobfie udrÏované vodovodní fiady. V rámci údrÏby vodovodní sítû se pravidelnû pro-
vádí proplachy, odkalování a dezinfekce vodovodních fiadÛ.

Co se t˘ãe kvality vody z vodovodních fiadÛ, nejkvalitnûj‰í je voda pfiivádûná vo-
dovodním fiadem Pfierov - Troubky. Má stabilnû velmi nízk˘ obsah dusiãnanÛ a je
vhodná k pfiípravû pokrmÛ pro kojence. Voda z vodovodního fiadu Pfierov - L˘sky
(zásobuje prav˘ bfieh Beãvy) takovou kvalitu nemá. Voda z obou uveden˘ch zdro-
jÛ má vysok˘ obsah Ïeleza a vápníku, coÏ v‰ak nezpÛsobuje její zdravotní závad-
nost. Vodovodní síÈ není vybudována v âekyni a Penãicích, kde jsou domácnosti
odkázány na vlastní zdroje. Zhruba 30 domácností v Penãicích je zásobováno z vo-
dovodních fiadÛ místního v˘znamu. Jedná se o tfii zdroje podzemní vody, v ul. Ro-
hová, ul. U koupali‰tû a U kostela. 

Od srpna 1999 povoluje odbor Ïivotního prostfiedí obãanÛm odbûr podzemní
vody a zfiizování studní. Za necelé tfii roky bylo vydáno 20 povolení pro odbûr pod-
zemní vody a 17 kolaudaãních rozhodnutí , kter˘m se povolilo uÏívání vybudova-
ného vodního díla.

2.2. âi‰tûní odpadních vod, kanalizace
Akciová spoleãnost Vodovody a kanalizace Pfierov spravuje v rámci mûsta

117 km kanalizaãní sítû, která je zaústûna na ãistírnu odpadních vod v Henãlovû.
Do ãistírny odpadních vod nejsou doposud svedeny spla‰kové vody z tûchto ãás-
tí - Dluhonice, Kozlovice, âekynû, Penãice. V˘stavba kanalizace v ãásti Îeravice
je plánovaná v leto‰ním roce. Odpadní voda je ãasto shromaÏìována v nevyhovu-
jících odpadních jímkách a vyváÏena v rozporu s pfiedpisy mimo âOV.

Pro mûsto Pfierov byla vybudována v roce 1969 ãistírna odpadních vod v Henã-
lovû. Z dÛvodu nedostateãné kapacity a celkové zastaralosti pÛvodní ãistírny byla
v 90. letech zahájena její celková rekonstrukce. Rekonstrukce (prakticky nová v˘-
stavba) probíhala od roku 1998 ve dvou etapách s celkov˘m nákladem 344 mil. Kã.
V souãasnosti je stavba dokonãená a probíhá zde tzv. zku‰ební provoz. Stavba by-
la koncipována takov˘m zpÛsoben, Ïe se budovaly postupnû jednotlivé ucelené ãás-
ti âOV tak, aby staré zafiízení bylo nahrazeno nov˘m bez negativního dopadu na
provoz ãistírny. Celá âOV je doplnûna systémem fiízení provozu a dal‰ími nov˘mi
ãistírensk˘mi jednotkami, které racionalizují její provoz a staví ji na úroveÀ nejmo-
dernûj‰ích technologií v ãistírenství odpadních vod.

2.3. Ochrana pfied povodnûmi
Ochranu pfied povodnûmi zabezpeãuje na úrovni na‰eho mûsta v souladu s vy-

pracovan˘m povodÀov˘m plánem povodÀová komise mûsta Pfierova. Pfiitom spo-
lupracuje s povodÀovou komisí okresu Pfierov a povodÀovou komisí uceleného po-
vodí Morava. V závislosti na druhu a rozsahu ohroÏení mohou nastat tfii stupnû po-
vodÀové aktivity - bdûlost, pohotovost, ohroÏení. V roce 2001 zasedala povodÀo-
vá komise celkem pûtkrát. Nejvy‰‰í stupeÀ povodÀové aktivity, ohroÏení, byl vy-
hlá‰en pouze jednou, a to z dÛvodu zamrzání prÛtoãn˘ch profilÛ Strhance.

2.4. Rybáfiské lístky
Rybáfiské lístky se vydávají na dobu jednoho nebo tfií rokÛ. Dûtem do 15 let na

jeden rok. V roce 2001 bylo vydáno 780 rybáfisk˘ch lístkÛ.

3. ZEMùDùLSK¯ PÒDNÍ FOND
Zemûdûlsk˘ pÛdní fond tvofií ve smyslu platného znûní zákona ã. 334/1992 Sb.,

o ochranû zemûdûlského pÛdního fondu, pozemky zemûdûlsky obhospodafiované,
tj. orná pÛda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny a pÛda, kte-
rá byla a má b˘t nadále zemûdûlsky obhospodafiována, ale doãasnû obdûlávána ne-
ní. Dle údajÛ z katastru nemovitostí bylo poãátkem roku 2001 v okrese Pfierov evi-
dováno:

49.974 ha orné pÛdy
634 ha chmelnic

2.924 ha zahrad
891 ha ovocn˘ch sadÛ

6.023 ha trval˘ch travních porostÛ
1 ha vinic

V roce 2001 vydal odbor Ïivotního prostfiedí v rámci svého správního obvodu
(celkem 49 obcí) 62 souhlasÛ s trval˘m odnûtím zemûdûlské pÛdy ze zemûdûl-
ského pÛdního fondu. Nejãastûj‰ím dÛvodem pro udûlení souhlasu byla v˘stavba
rodinn˘ch domÛ, v men‰í mífie staveb rekreaãních a pro drobné podnikání. Celko-
vû bylo na základû souhlasu OÎP trvale odÀato ze zemûdûlského pÛdního fondu
4,8212 ha zemûdûlské pÛdy, v samotném Pfierovû pak 200 m2.

VÛbec nejvût‰í akcí na území mûsta (k. ú. Pfiedmostí) bylo v roce 2001 trvalé
odnûtí pÛdy ze zemûdûlského pÛdního fondu o celkové plo‰e 12,3137 ha na zá-
kladû souhlasu Ministerstva ÎP âR. Odnûtí bylo provedeno v souladu se schvále-
nou zmûnou územního plánu sídelního útvaru Pfierov „Sportovní areál Pfierovská
rokle“. Po více neÏ 50 letech tak byl vyfie‰en stav na této lokalitû, kdy pozemky ve-
dené v katastru nemovitostí v kulturách zahrada, pastvina a ovocn˘ sad byly vyu-
Ïívány jako závodi‰tû.

Kromû trvalého odnûtí udûlil v roce 2001 odbor Ïivotního prostfiedí 4 souhlasy
k doãasnému odnûtí zemûdûlské pÛdy o celkové v˘mûfie 6.376 m2 odnímané pÛ-
dy, z toho v Pfierovû 300 m2.

4. P¤ÍRODA A KRAJINA
Ochrana pfiírody a krajiny se fiídí zákonem ã. 114/1992 Sb., o ochranû pfiírody

a krajiny, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Povinnosti pfii uÏívání vefiejné zelenû upra-
vuje na území mûsta obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 8/96, o vefiejné zeleni.

4.1. Zvlá‰tû chránûná území
Na území mûsta Pfierova se nacházejí dvû lokality, které jsou vyhlá‰eny jako zvlá‰-

tû chránûná území. Jsou to národní pfiírodní rezervace Îebraãka a pfiírodní památ-
ka Na Popovickém kopci.

• Národní pfiírodní rezervace Îebraãka byla vyhlá‰ena jako jedna z prvních pová-
leãn˘ch (tehdy státních pfiírodních rezervací) jiÏ v r. 1949. Svou rozlohou 234,9 ha
pfiedstavuje nejvût‰í chránûné území v okrese Pfierov. Zahrnuje ‰irokou údolní
nivu v dolním toku fieky Beãvy s vysok˘mi vrstvami kvartérních náplavÛ. Jsou
zde zachovány staré duby, hojná je lípa, javor klen, javor mléã, habr, na vlhãích
místech pak jasan, ol‰e, topoly, vrby. Kfiovinné patro je vyvinuto velmi dobfie. By-
linné patro je pak tvofieno typickou kvûtenou luÏního lesa vãetnû chránûn˘ch dru-
hÛ rostlin. Nejzajímavûj‰í a také nejhezãí je jarní aspekt vegetace. Ze známûj‰ích
rostlin zde nalezneme kyãelnici Ïláznatou, plicník lékafisk˘, konvalinku vonnou,
snûÏenku, ladoÀku a mnoho dal‰ích. Nejnápadnûj‰í rostlinou celé rezervace, kte-
rá se nedá pfiehlédnout, je ãesnek medvûdí, kter˘ upoutá pozornost zejména v do-
bû kvûtu intenzivní ãesnekovou vÛní. Severozápadní ãásti Îebraãky protéká umû-
l˘ kanál Strhanec, kter˘ za dobu své existence získal charakter blízk˘ pfiírodû. V le-
sním komplexu se vûtví síÈ such˘ch koryt o celkové délce asi 2 km, která byla dfií-
ve periodicky zaplavována pfii jarních povodních fiíãní vodou. Soustava slep˘ch
ramen a tÛní fieky Beãvy se naz˘vá souhrnnû „Beãvisko“ a patfií k ornitologicky
velmi cenn˘m územím - jednak jako v˘znamná kfiiÏovatka ptaãích tahÛ, jednak ja-
ko hnízdi‰tû a místo pobytu fiady druhÛ ptactva. V souãasné dobû jsou mokfiady
ãásteãnû zavezeny zeminou a odpady. V posledním období lze na spoleãenstvech
luÏního lesa pozorovat postupn˘ neÏádoucí vliv nedostatku vláhy. Orgány ochra-
ny pfiírody proto v souãasné dobû usilují o optimalizaci vodního reÏimu, ovliv-
nûného mimo jiné napfi. regulací toku Beãvy.

• Pfiírodní památka Na Popovickém kopci zaujímá 3,3 ha na horní ãásti jiÏnû orien-
tovaného úboãí âekyÀského kopce severnû od mûsta Pfierova v k.ú. Popovice.
Pfiedmûtem ochrany jsou teplomilná a suchomilná (xerotermní) travino-bylinná
spoleãenstva pfiirozeného charakteru, která se dochovala v této lokalitû jako do-
klad smûru ‰ífiení stepní vegetace na Moravû. K faktorÛm, které tuto skuteãnost
umoÏnily, patfií pfiedev‰ím geologické a klimatické podmínky, dále pak citlivé vy-
uÏívání a obhospodafiování krajiny. Geologick˘ podklad tvofií prvohorní vápenec
pfiekryt˘ ve ãtvrtohorách vrstvou spra‰e a spra‰ov˘ch hlín. Propustnost vápen-
ce spoleãnû s v˘slunnou jiÏní expozicí svahu vytváfií pfiíznivé podmínky pro step-
ní vegetaci. Nejtypiãtûj‰ími zástupci tzv. „kartouzkové stepi“ jsou napfi. máãka lad-
ní, pupava bezlodyÏná, ãistec pfiím˘, smûlek ‰tíhl˘ a hvozdík kartouzek.

4.2. V˘znamné krajinné prvky
V˘znamn˘ krajinn˘ prvek je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hod-

notná ãást krajiny, která utváfií její typick˘ vzhled nebo pfiispívá k udrÏení její stabi-
lity. V˘znamn˘mi krajinn˘mi prvky jsou ze zákona lesy, ra‰elini‰tû, vodní toky, ryb-
níky, jezera a údolní nivy. Dále jsou jimi jiné ãásti krajiny, které zaregistruje orgán
ochrany pfiírody. Odbor Ïivotního prostfiedí do roku 2001 na území Pfierova zare-
gistroval pût v˘znamn˘ch krajinn˘ch prvkÛ.

• Mûstsk˘ park Michalov (k.ú. Pfierov, zaregistrovan˘ v r. 1994). Jedná se o po-
zÛstatek luÏního lesního porostu se zachovalou pfiirozenou druhovou skladbou
dfievin a bylinného patra. Souãástí bylinného patra jsou zejména kvûtiny jarního
aspektu napfi. snûÏenka podsnûÏník, orsej jarní, sasanka hajní, dymnivka dutá, la-
doÀka dvoulistá, ãesnek medvûdí, lilie zlatohlávek. Nûkteré z nich klasifikuje pfií-
slu‰ná vyhlá‰ka jako ohroÏené nebo silnû ohroÏené druhy. Na podzim roku 1995
byl v parku zaznamenán v˘skyt kriticky ohroÏeného druhu - pupavíku pampe-
li‰kového (tehdy jediná známá lokalita v âeské republice).

• Vápencové zmoly (k. ú. Îeravice, zaregistrovan˘ v r. 1996). Jedná se o nepfiíli‰
hluboké terénní deprese vzniklé pomístnou tûÏbou vápence v minulosti. V˘znamnû
jsou zde zastoupeny pÛvodní druhy rostlin, a to i ohroÏené a silnû ohroÏené dru-
hy. Pozorovány zde byly napfi. kozinec dánsk˘, vratiãka mûsíãní, kozinec cizrno-
vit˘, zvonek klubkat˘, ãilimník fiezensk˘, ‰karda ukousnutá, máãka ladní, sesel
roãní a dal‰í teplomilné druhy. Z dfievin se zde nacházejí zejména tfie‰eÀ ptaãí,
dub letní, dub zimní, borovice lesní, lípa srdãitá, trnka obecná, rÛÏe ‰ípková, pta-
ãí zob obecn˘, brslen evropsk˘ a jiné. 

• Malá lipová (k. ú. Îeravice, zaregistrovan˘ v r. 1996). Lokalitu tvofií opu‰tûné
plochy po tûÏbû písku s pfiilehl˘m úvozem. Severní strana je tvofiena strmou stû-
nou. Na plochy po tûÏbû písku navazuje zvlnûn˘ rovinat˘ terén s trávobylinn˘mi
spoleãenstvy a rozvolnûn˘mi, pfieváÏnû kefiov˘mi spoleãenstvy. Z dfievin se zde
nacházejí zejména topol osika, dub letní, tfie‰eÀ ptaãí, topol ‰ed˘, vrba jíva, sví-
da krvavá, rÛÏe ‰ípková, rÛÏe galská, líska obecná, hloh obecn˘ a dal‰í. Z hledis-
ka ornitologického pfiedstavuje lokalita v˘znamné hnízdi‰tû fiady druhÛ ptákÛ. Nej-
v˘znamnûj‰ím hnízdícím druhem je bfiehule fiíãní, která je ohroÏen˘m druhem. Ve
strmé pískovcové stûnû bylo pozorováno hnízdûní aÏ 300 párÛ. Dále zde byl po-
zorován bramborníãek ãernohlav˘, kánû lesní, skfiivan polní, racek chechtav˘.

• Skalice (k.ú. Îeravice, zaregistrovan˘ v r. 1996). Zmoly po tûÏbû vápencÛ jsou
obklopeny svahy a zvlnûn˘mi plochami s hust˘m porostem kfiovin, v nûkter˘ch
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ãástech je vyvinuto i stromové patro. Z dfievin se zde nacházejí zejména jasan zte-
pil˘, habr obecn˘, ol‰e lepkavá, bfiíza bradaviãnatá, tfie‰eÀ ptaãí, dub letní, svída
krvavá, ptaãí zob obecn˘, rÛÏe ‰ípková, zimolez obecn˘, líska obecná aj. Lokali-
ta je v˘znamn˘m hnízdi‰tûm ptactva (skfiivan polní, konipas bíl˘, ãervenka obec-
ná, drozd zpûvn˘, pûnice ãernohlavá, sedmihlásek hajní, strnad obecn˘ a dal‰í). Za-
travnûn˘ silnû zvlnûn˘ terén, nedostupn˘ pro mechanizaci, poskytuje ptactvu bo-
hatou potravní nabídku i moÏnost úkrytu. Vzhledem k agrárnímu charakteru okol-
ní krajiny s intenzivnû obhospodafiovan˘mi pozemky lokalita v˘znamnû pfiispívá
k tvorbû krajinného rázu s v˘znamn˘mi estetick˘mi a pfiírodními hodnotami.

• BfieãÈan popínav˘ Hedera helix L. (k. ú. Pfierov, vyhlá‰en˘ v r. 2001). Jedná se
o v˘znamn˘ exempláfi popínavé dfieviny (stáfií cca 20 let) pokr˘vající plochu ‰tí-
tu bytového panelového domu. Porost bfieãÈanu je tvofien vût‰ím mnoÏstvím je-
dincÛ, ktefií tvofií zároveÀ i horizontální pokryv pÛdy na zahradû u paty bytového
domu. BfieãÈan popínav˘ je na‰í pÛvodní dfievinou a zároveÀ jediná domácí stá-
lezelená listnatá dfievina. V mûstském prostfiedí vytváfií jeho mohutn˘ porost pod-
mínky pro existenci fiady organismÛ (hmyz, ptáci), které jinak nacházíme jen ve
volné pfiírodû. Pro hmyz vyhledávající k obÏivû nektar a pyl je v˘znamná doba kvû-
tu - záfií, fiíjen - tedy období jinak na kvetoucí rostliny velmi chudé. BfieãÈan je zfie-
telnû dlouhovûká dfievina, která se tímto vyrovná i stromÛm. V˘znamné je jeho
hygienické (ulpívání prachu, zachycení emisí NOx) i estetické (zelené listy celo-
roãnû) pÛsobení v dané lokalitû.

4.3. Památné stromy
Orgány ochrany pfiírody vyhla‰ují mimofiádnû cenné stromy, které jsou v˘znamné

svou estetickou, krajinotvornou a historickou hodnotou, za památné. Na území spa-
dající do pÛsobnosti odboru Ïivotního prostfiedí Mûstského úfiadu Pfierov bylo vy-
hlá‰eno od roku 1995 12 památn˘ch stromÛ. Za památné stromy byly vyhlá‰eny
vût‰inou lípy (v Tuãínû, BeÀovû, Troubkách nad Beãvou, Radslavicích, Zábe‰tní Lho-
tû, Su‰icích, Bezuchovû a Radvanicích), dále dub letní v Oprostovicích a v˘jimeã-
n˘ jinan dvoulaloãn˘ v parku v Horní Mo‰tûnici. Na území mûsta Pfierova nalez-
neme památné stromy dva: jasan ztepil˘ na ·robárovû ulici a lísku tureckou na
travnaté plo‰e v ul. Brabansko. U vût‰iny památn˘ch stromÛ jsou v terénu instalo-
vány dfievûné stojany s tabulkou se státním znakem a informacemi o dfievinû. 

4.4. Mûstská zeleÀ
Mûsto Pfierov provádí správu a údrÏbu na cca 167 ha ploch vefiejné zelenû.

Zhruba tfii ãtvrtiny tûchto ploch jsou v péãi Technick˘ch sluÏeb mûsta Pfierova (asi
130 ha, vãetnû parku Michalov a místních ãástí), o zb˘vající plochy se stará firma
Skyva s.r.o. Za údrÏbu zelenû mûsto v roce 2001 zaplatilo více neÏ 10 mil. Kã. Na
sadovnicky upraven˘ch plochách vefiejné zelenû ve mûstû Pfierovû se v souãasné
dobû nachází pfiibliÏnû 2.800 stromÛ. Nejpoãetnûji jsou zastoupeny javory, lípy
a bfiízy. Pravdûpodobnû nejvzácnûj‰ím stromem v Pfierovû je metasekvoja, která
v‰ak roste na soukromé zahradû. Z málo pûstovan˘ch druhÛ jsou to pak dfiezovce
(na Dvofiákovû ulici), jedle ojínûná (pfied ‰kolou na ul. Gen. ·tefánika), jinan dvou-
laloãn˘ (v parku Michalov), ‰ácholan hvûzdnat˘ (v atriu U zubra), korkovníky amur-
ské (v ul. âapky Drahlovského), jerlíny (star˘ a mohutn˘ je pfied budovou VaK a.s.
na ·ífiavû) aj.

V roce 2001 vydal odbor Ïivotního prostfiedí povolení k vykácení 696 ks stro-
mÛ a 459 m2 kefiÛ v k. ú. Pfierov a povolil kácení 641 ks stromÛ a 642 m2 kefiÛ
v ostatních k. ú. mûsta. Náhradní v˘sadba byla uloÏena v poãtu 335 ks stromÛ
a 399 ks kefiÛ v k. ú. Pfierov a 111 ks stromÛ a 500 ks kefiÛ v ostatních k. ú. V ro-
ce 2001 bylo ve mûstû Pfierovû vykáceno 931 ks stromÛ a 2 527 m2 kefiÛ (povole-
ní ke kácení pro rok 2001 byla vydána i v pfiedchozích letech). Mûstem Pfierovem
bylo v roce 2001 vysazeno 237 ks stromÛ a 2.208 ks kefiÛ. PfiestoÏe povolení ke
kácení dfievin lze vydat jen ze závaÏn˘ch dÛvodÛ po vyhodnocení jejich funkãní-
ho a estetického v˘znamu, poãet vykácen˘ch stromÛ v posledních dvou letech
v˘raznû pfiev˘‰il celkov˘ poãet dfievin vysazen˘ch. DÛvodem je v minulosti neu-
váÏená volba a v˘sadba dfievin bez ohledu na jejich následn˘ v˘voj, na polohu vÛ-
ãi inÏen˘rsk˘m sítím a okolním objektÛm. Husté a ãasto chaotické sítû pak neu-
moÏÀují vysazovat stromy do jinak vhodn˘ch lokalit.

Odbor Ïivotního prostfiedí vydal v roce 2001 v rámci samostatné pÛsobnosti 138
povolení k tzv. zvlá‰tnímu uÏívání vefiejného prostranství - zelenû. Zvlá‰tním uÏí-
váním se rozumí uÏívání vefiejn˘ch prostranství nad obvyklou míru nebo k jin˘m
úãelÛm, neÏ pro kter˘ jsou urãeny. Vût‰ina povolení souvisela se stavební ãinností.

5. KOMUNÁLNÍ ODPAD
Nakládání s komunálním odpadem ve mûstû Pfierovû se v roce 2001 fiídilo ze-

jména platn˘m znûním zákona ã. 125/1997 Sb., o odpadech, a obecnû závazn˘mi
vyhlá‰kami mûsta Pfierova ã. 3/98, o nakládání s komunálním a stavebním odpa-
dem ve mûstû Pfierovû, a ã. 9/2000 Sb., o poplatku za komunální odpad. (Od
1. 1. 2002 platí nov˘ zákon o odpadech - ã. 185/2001 Sb. - i nové vyhlá‰ky mûsta.)

5.1. Produkce komunálního odpadu
Komunálním odpadem se rozumí odpad, kter˘ vzniká na území obce a má pÛvod

v ãinnosti fyzick˘ch osob - obãanÛ. V tabulce je uvedeno mnoÏství jednotliv˘ch slo-
Ïek komunálního odpadu v tunách za rok 2001:

papír sklo textil PET-láhve pneu vraky nebezp. objemn˘ zbytkov˘ celkem

149,4 248,5 1 85,4 6,9 4,9 40,8 976,7 7979 9492,6

Na jednoho obãana mûsta Pfierova pfiipadlo v roce 2001 cca 196 kg odpadu,
z toho vytfiídûného 11 kg (vÛbec poprvé nad 10 kg), coÏ pfiedstavuje 5,65 hmot-
nostních procent z celkového mnoÏství komunálního odpadu.

5.2. Separace komunálního odpadu
Systém sbûru, tfiídûní, vyuÏívání a zne‰kodÀování komunálních odpadÛ vznika-

jících na území mûsta Pfierova se v roce 2001 fiídil obecnû závaznou vyhlá‰kou
ã. 3/98. V ní bylo stanoveno, které sloÏky komunálního odpadu jsou vytfiíìovány
a kam jsou odkládány. Povinnû byly tfiídûny tyto sloÏky: papír, sklo, textil, ne-
bezpeãn˘ odpad, objemn˘ odpad, zbytkov˘ odpad. V roce 2001 byl systém roz-
‰ífien o tfiídûní PET-láhví. V ãástech Pfierov III aÏ XIII mohou obãané vyuÏít kromû
kontejnerÛ rovnûÏ tzv. pytlového sbûru PET-láhví. U nebezpeãn˘ch sloÏek komu-
nálního odpadu do‰lo k roz‰ífiení o sbûr pouÏit˘ch injekãních stfiíkaãek. Byla zfií-
zena celkem ãtyfii sbûrná místa (dvû u odborn˘ch lékafiÛ-diabetologÛ, po jednom
v centru KAPPA a v Oblastní charitû).

V rámci osvûtové a propagaãní kampanû, kterou v roce 2001 zaji‰Èoval s cel-
kov˘m finanãním nákladem necel˘ch 220 tisíc Kã (s pfiispûním PHARE a státu) od-
bor Ïivotního prostfiedí, obdrÏela kaÏdá domácnost komplexní materiál „Mûsto Pfie-
rov a komunální odpady na poãátku tisíciletí“ a samostatn˘ informaãní leták k za-
vádûní tfiídûní PET-láhví. Pro dûti od 6 do 14 let byla uspofiádána tematicky zamû-
fiená soutûÏ o vûcné ceny. Prostfiednictvím Kabelové televize byl odvysílán ‰esti-
díln˘ seriál o nakládání s komunálním odpadem pod názvem „Kam s odpadem“.
V pûti vydáních mûsíãníku Pfierovské echo vycházely na pokraãování ãlánky pod
názvem „Mûsto Pfierov a komunální odpad v roce 2001“.

5.3. Zafiízení k nakládání s odpady
Ve‰kerá stálá zafiízení, která jsou souãástí systému nakládání s komunálním od-

padem na území mûsta Pfierova, jsou provozována Technick˘mi sluÏbami mûsta
Pfierova. Jsou to:

• Skládka tuhého komunálního odpadu v Îeravicích, která slouÏí k ukládání ko-
munálního odpadu nejen z území mûsta Pfierova, ale i z okolních obcí okresu
Pfierov,

• Dotfiíìovací linka v Îeravicích slouÏící k dotfiídûní vyuÏiteln˘ch sloÏek komu-
nálního odpadu jako jsou papír, sklo, textil a PET-láhve,

• Separaãní dvÛr v areálu TSMP urãen˘ k odkládání nebezpeãn˘ch sloÏek komu-
nálního odpadu. Nebezpeãné sloÏky komunálního odpadu zde mohou odkládat
i právnické osoby a podnikatelé podnikající na území mûsta Pfierova a produku-
jící nebezpeãn˘ odpad charakteru vytfiídûného komunálního odpadu, a to po uza-
vfiení dohody s Mûstem Pfierovem prostfiednictvím TSMP. Pro obãany ãásti Pfie-
rov III aÏ XIII je zabezpeãován dvakrát roãnû, vÏdy na jafie a na podzim, mobilní
sbûr nebezpeãn˘ch sloÏek komunálního odpadu. V roce 2001 sbûr provádûla
odborná firma BIOPAS, s.r.o. KromûfiíÏ.

Na území mûsta Pfierova (v Lovû‰icích) byl dále v roce 2001 provozován firmou
RESTA DAKON, s.r.o. recyklaãní závod na zpracování stavebních odpadÛ.

5.4. Poplatek za komunální odpad
Poplatek za komunální odpad, stanoven˘ vyhlá‰kou ã. 9/2000, ãinil v roce 2001

307 Kã na jednoho poplatníka a rok pfii uÏívání vlastní nádoby a 329 Kã pfii uÏívání
nádoby mûsta.

6. OCHRANA ZVÍ¤AT, PSI
Problematika chovu a ochrany zvífiat je upravena zejména zákonem ã. 246/1992

Sb., na ochranu zvífiat proti t˘rání, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ a veterinárním zá-
konem (zák. ã. 166/1999 Sb.). Ochranu volnû Ïijících ÏivoãichÛ fie‰í zákon
ã. 114/1992 Sb. o ochranû pfiírody a krajiny. V Pfierovû byly dále nûkteré povinnos-
ti drÏitelÛ zvífiat upraveny obecnû závaznou vyhlá‰kou ã. 9/95, o chovu zvífiectva ve
mûstû Pfierovû, která byla v prÛbûhu roku 2001 nahrazena vyhlá‰kou ã. 5/01.

6.1. ¤ízení podle zákona na ochranu zvífiat proti t˘rání
Odbor Ïivotního prostfiedí v roce 2001 projednal celkem 12 pfiestupkÛ ve smys-

lu zákona na ochranu zvífiat proti t˘rání. Ve tfiech pfiípadech bylo ve správním fiíze-
ní prokázáno spáchání pfiestupku a uloÏena pokuta. V jednom pfiípadû byl chova-
teli prokázán chov nebezpeãného druhu zvífiete bez schválení podmínek chovu
Okresní veterinární správou. Dále se jednalo o t˘rání koãky (vystfielení oka vzdu-
chovou pistolí) a t˘rání psa (kopání, bití) jeho majitelem. V ostatních pfiípadech by-
la vûc odloÏena pro nedostatek dÛkazÛ, kdy nebylo podezfiení z pfiestupku proká-
záno, pfiípadnû byla vûc pfiedána Okresní veterinární správû k dal‰ímu fie‰ení. Ob-
ãané se ãasto obrací na odbor Ïivotního prostfiedí se stíÏnostmi na ‰tûkání psÛ v pa-
nelov˘ch domech, ale i v rodinné zástavbû. Zpravidla se v‰ak nejedná o t˘rání zví-
fiat a náprava tûchto situací je ãasto moÏná pouze soudní cestou.

6.2. Mûstsk˘ útulek pro zvífiata
Mûstsk˘ útulek pro zvífiata byl v Pfierovû vybudován v roce 1997 a nese jméno

paní Dr. Matinové, která na jeho v˘stavbu pfiispûla v˘znamn˘m penûÏním darem.
Provoz útulku zaji‰Èují dva stálí pracovníci Technick˘ch sluÏeb mûsta Pfierova a ve-
terinární lékafi útulku. Zafiízení slouÏí pro umístûní opu‰tûn˘ch, nalezen˘ch a od-
chycen˘ch psÛ a koãek. V roce 2001 bylo v útulku pfiijato 170 psÛ (pfieváÏnû kfií-
ÏencÛ), z toho 91 následnû pfiedáno do péãe a 70 vráceno majiteli, a 34 koãek, z to-
ho pfiedáno do péãe 17. PrÛmûrná doba pobytu psa v útulku je cca 20 dní.

P¤ÍLOHAP¤ÍLOHA

Voda z úpraven jde do vodojemÛ - ·védské ‰ance, âekynû, Kokory, Stará Ves, Laz-
níky, Dfievohostice, Tuãín, Pavlovice, Hradãany, Sobí‰ky, Buk I, Buk II. Je propo-
ãteno Ïe se v trubní síti ztratí 16,27 % vody. Tyto ztráty odpovídají tzv. I. stupni -
dobfie udrÏované vodovodní fiady. V rámci údrÏby vodovodní sítû se pravidelnû pro-
vádí proplachy, odkalování a dezinfekce vodovodních fiadÛ.

Co se t˘ãe kvality vody z vodovodních fiadÛ, nejkvalitnûj‰í je voda pfiivádûná vo-
dovodním fiadem Pfierov - Troubky. Má stabilnû velmi nízk˘ obsah dusiãnanÛ a je
vhodná k pfiípravû pokrmÛ pro kojence. Voda z vodovodního fiadu Pfierov - L˘sky
(zásobuje prav˘ bfieh Beãvy) takovou kvalitu nemá. Voda z obou uveden˘ch zdro-
jÛ má vysok˘ obsah Ïeleza a vápníku, coÏ v‰ak nezpÛsobuje její zdravotní závad-
nost. Vodovodní síÈ není vybudována v âekyni a Penãicích, kde jsou domácnosti
odkázány na vlastní zdroje. Zhruba 30 domácností v Penãicích je zásobováno z vo-
dovodních fiadÛ místního v˘znamu. Jedná se o tfii zdroje podzemní vody, v ul. Ro-
hová, ul. U koupali‰tû a U kostela. 

Od srpna 1999 povoluje odbor Ïivotního prostfiedí obãanÛm odbûr podzemní
vody a zfiizování studní. Za necelé tfii roky bylo vydáno 20 povolení pro odbûr pod-
zemní vody a 17 kolaudaãních rozhodnutí , kter˘m se povolilo uÏívání vybudova-
ného vodního díla.

2.2. âi‰tûní odpadních vod, kanalizace
Akciová spoleãnost Vodovody a kanalizace Pfierov spravuje v rámci mûsta

117 km kanalizaãní sítû, která je zaústûna na ãistírnu odpadních vod v Henãlovû.
Do ãistírny odpadních vod nejsou doposud svedeny spla‰kové vody z tûchto ãás-
tí - Dluhonice, Kozlovice, âekynû, Penãice. V˘stavba kanalizace v ãásti Îeravice
je plánovaná v leto‰ním roce. Odpadní voda je ãasto shromaÏìována v nevyhovu-
jících odpadních jímkách a vyváÏena v rozporu s pfiedpisy mimo âOV.

Pro mûsto Pfierov byla vybudována v roce 1969 ãistírna odpadních vod v Henã-
lovû. Z dÛvodu nedostateãné kapacity a celkové zastaralosti pÛvodní ãistírny byla
v 90. letech zahájena její celková rekonstrukce. Rekonstrukce (prakticky nová v˘-
stavba) probíhala od roku 1998 ve dvou etapách s celkov˘m nákladem 344 mil. Kã.
V souãasnosti je stavba dokonãená a probíhá zde tzv. zku‰ební provoz. Stavba by-
la koncipována takov˘m zpÛsoben, Ïe se budovaly postupnû jednotlivé ucelené ãás-
ti âOV tak, aby staré zafiízení bylo nahrazeno nov˘m bez negativního dopadu na
provoz ãistírny. Celá âOV je doplnûna systémem fiízení provozu a dal‰ími nov˘mi
ãistírensk˘mi jednotkami, které racionalizují její provoz a staví ji na úroveÀ nejmo-
dernûj‰ích technologií v ãistírenství odpadních vod.

2.3. Ochrana pfied povodnûmi
Ochranu pfied povodnûmi zabezpeãuje na úrovni na‰eho mûsta v souladu s vy-

pracovan˘m povodÀov˘m plánem povodÀová komise mûsta Pfierova. Pfiitom spo-
lupracuje s povodÀovou komisí okresu Pfierov a povodÀovou komisí uceleného po-
vodí Morava. V závislosti na druhu a rozsahu ohroÏení mohou nastat tfii stupnû po-
vodÀové aktivity - bdûlost, pohotovost, ohroÏení. V roce 2001 zasedala povodÀo-
vá komise celkem pûtkrát. Nejvy‰‰í stupeÀ povodÀové aktivity, ohroÏení, byl vy-
hlá‰en pouze jednou, a to z dÛvodu zamrzání prÛtoãn˘ch profilÛ Strhance.

2.4. Rybáfiské lístky
Rybáfiské lístky se vydávají na dobu jednoho nebo tfií rokÛ. Dûtem do 15 let na

jeden rok. V roce 2001 bylo vydáno 780 rybáfisk˘ch lístkÛ.

3. ZEMùDùLSK¯ PÒDNÍ FOND
Zemûdûlsk˘ pÛdní fond tvofií ve smyslu platného znûní zákona ã. 334/1992 Sb.,

o ochranû zemûdûlského pÛdního fondu, pozemky zemûdûlsky obhospodafiované,
tj. orná pÛda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny a pÛda, kte-
rá byla a má b˘t nadále zemûdûlsky obhospodafiována, ale doãasnû obdûlávána ne-
ní. Dle údajÛ z katastru nemovitostí bylo poãátkem roku 2001 v okrese Pfierov evi-
dováno:

49.974 ha orné pÛdy
634 ha chmelnic

2.924 ha zahrad
891 ha ovocn˘ch sadÛ

6.023 ha trval˘ch travních porostÛ
1 ha vinic

V roce 2001 vydal odbor Ïivotního prostfiedí v rámci svého správního obvodu
(celkem 49 obcí) 62 souhlasÛ s trval˘m odnûtím zemûdûlské pÛdy ze zemûdûl-
ského pÛdního fondu. Nejãastûj‰ím dÛvodem pro udûlení souhlasu byla v˘stavba
rodinn˘ch domÛ, v men‰í mífie staveb rekreaãních a pro drobné podnikání. Celko-
vû bylo na základû souhlasu OÎP trvale odÀato ze zemûdûlského pÛdního fondu
4,8212 ha zemûdûlské pÛdy, v samotném Pfierovû pak 200 m2.

VÛbec nejvût‰í akcí na území mûsta (k. ú. Pfiedmostí) bylo v roce 2001 trvalé
odnûtí pÛdy ze zemûdûlského pÛdního fondu o celkové plo‰e 12,3137 ha na zá-
kladû souhlasu Ministerstva ÎP âR. Odnûtí bylo provedeno v souladu se schvále-
nou zmûnou územního plánu sídelního útvaru Pfierov „Sportovní areál Pfierovská
rokle“. Po více neÏ 50 letech tak byl vyfie‰en stav na této lokalitû, kdy pozemky ve-
dené v katastru nemovitostí v kulturách zahrada, pastvina a ovocn˘ sad byly vyu-
Ïívány jako závodi‰tû.

Kromû trvalého odnûtí udûlil v roce 2001 odbor Ïivotního prostfiedí 4 souhlasy
k doãasnému odnûtí zemûdûlské pÛdy o celkové v˘mûfie 6.376 m2 odnímané pÛ-
dy, z toho v Pfierovû 300 m2.

4. P¤ÍRODA A KRAJINA
Ochrana pfiírody a krajiny se fiídí zákonem ã. 114/1992 Sb., o ochranû pfiírody

a krajiny, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Povinnosti pfii uÏívání vefiejné zelenû upra-
vuje na území mûsta obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 8/96, o vefiejné zeleni.

4.1. Zvlá‰tû chránûná území
Na území mûsta Pfierova se nacházejí dvû lokality, které jsou vyhlá‰eny jako zvlá‰-

tû chránûná území. Jsou to národní pfiírodní rezervace Îebraãka a pfiírodní památ-
ka Na Popovickém kopci.

• Národní pfiírodní rezervace Îebraãka byla vyhlá‰ena jako jedna z prvních pová-
leãn˘ch (tehdy státních pfiírodních rezervací) jiÏ v r. 1949. Svou rozlohou 234,9 ha
pfiedstavuje nejvût‰í chránûné území v okrese Pfierov. Zahrnuje ‰irokou údolní
nivu v dolním toku fieky Beãvy s vysok˘mi vrstvami kvartérních náplavÛ. Jsou
zde zachovány staré duby, hojná je lípa, javor klen, javor mléã, habr, na vlhãích
místech pak jasan, ol‰e, topoly, vrby. Kfiovinné patro je vyvinuto velmi dobfie. By-
linné patro je pak tvofieno typickou kvûtenou luÏního lesa vãetnû chránûn˘ch dru-
hÛ rostlin. Nejzajímavûj‰í a také nejhezãí je jarní aspekt vegetace. Ze známûj‰ích
rostlin zde nalezneme kyãelnici Ïláznatou, plicník lékafisk˘, konvalinku vonnou,
snûÏenku, ladoÀku a mnoho dal‰ích. Nejnápadnûj‰í rostlinou celé rezervace, kte-
rá se nedá pfiehlédnout, je ãesnek medvûdí, kter˘ upoutá pozornost zejména v do-
bû kvûtu intenzivní ãesnekovou vÛní. Severozápadní ãásti Îebraãky protéká umû-
l˘ kanál Strhanec, kter˘ za dobu své existence získal charakter blízk˘ pfiírodû. V le-
sním komplexu se vûtví síÈ such˘ch koryt o celkové délce asi 2 km, která byla dfií-
ve periodicky zaplavována pfii jarních povodních fiíãní vodou. Soustava slep˘ch
ramen a tÛní fieky Beãvy se naz˘vá souhrnnû „Beãvisko“ a patfií k ornitologicky
velmi cenn˘m územím - jednak jako v˘znamná kfiiÏovatka ptaãích tahÛ, jednak ja-
ko hnízdi‰tû a místo pobytu fiady druhÛ ptactva. V souãasné dobû jsou mokfiady
ãásteãnû zavezeny zeminou a odpady. V posledním období lze na spoleãenstvech
luÏního lesa pozorovat postupn˘ neÏádoucí vliv nedostatku vláhy. Orgány ochra-
ny pfiírody proto v souãasné dobû usilují o optimalizaci vodního reÏimu, ovliv-
nûného mimo jiné napfi. regulací toku Beãvy.

• Pfiírodní památka Na Popovickém kopci zaujímá 3,3 ha na horní ãásti jiÏnû orien-
tovaného úboãí âekyÀského kopce severnû od mûsta Pfierova v k.ú. Popovice.
Pfiedmûtem ochrany jsou teplomilná a suchomilná (xerotermní) travino-bylinná
spoleãenstva pfiirozeného charakteru, která se dochovala v této lokalitû jako do-
klad smûru ‰ífiení stepní vegetace na Moravû. K faktorÛm, které tuto skuteãnost
umoÏnily, patfií pfiedev‰ím geologické a klimatické podmínky, dále pak citlivé vy-
uÏívání a obhospodafiování krajiny. Geologick˘ podklad tvofií prvohorní vápenec
pfiekryt˘ ve ãtvrtohorách vrstvou spra‰e a spra‰ov˘ch hlín. Propustnost vápen-
ce spoleãnû s v˘slunnou jiÏní expozicí svahu vytváfií pfiíznivé podmínky pro step-
ní vegetaci. Nejtypiãtûj‰ími zástupci tzv. „kartouzkové stepi“ jsou napfi. máãka lad-
ní, pupava bezlodyÏná, ãistec pfiím˘, smûlek ‰tíhl˘ a hvozdík kartouzek.

4.2. V˘znamné krajinné prvky
V˘znamn˘ krajinn˘ prvek je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hod-

notná ãást krajiny, která utváfií její typick˘ vzhled nebo pfiispívá k udrÏení její stabi-
lity. V˘znamn˘mi krajinn˘mi prvky jsou ze zákona lesy, ra‰elini‰tû, vodní toky, ryb-
níky, jezera a údolní nivy. Dále jsou jimi jiné ãásti krajiny, které zaregistruje orgán
ochrany pfiírody. Odbor Ïivotního prostfiedí do roku 2001 na území Pfierova zare-
gistroval pût v˘znamn˘ch krajinn˘ch prvkÛ.

• Mûstsk˘ park Michalov (k.ú. Pfierov, zaregistrovan˘ v r. 1994). Jedná se o po-
zÛstatek luÏního lesního porostu se zachovalou pfiirozenou druhovou skladbou
dfievin a bylinného patra. Souãástí bylinného patra jsou zejména kvûtiny jarního
aspektu napfi. snûÏenka podsnûÏník, orsej jarní, sasanka hajní, dymnivka dutá, la-
doÀka dvoulistá, ãesnek medvûdí, lilie zlatohlávek. Nûkteré z nich klasifikuje pfií-
slu‰ná vyhlá‰ka jako ohroÏené nebo silnû ohroÏené druhy. Na podzim roku 1995
byl v parku zaznamenán v˘skyt kriticky ohroÏeného druhu - pupavíku pampe-
li‰kového (tehdy jediná známá lokalita v âeské republice).

• Vápencové zmoly (k. ú. Îeravice, zaregistrovan˘ v r. 1996). Jedná se o nepfiíli‰
hluboké terénní deprese vzniklé pomístnou tûÏbou vápence v minulosti. V˘znamnû
jsou zde zastoupeny pÛvodní druhy rostlin, a to i ohroÏené a silnû ohroÏené dru-
hy. Pozorovány zde byly napfi. kozinec dánsk˘, vratiãka mûsíãní, kozinec cizrno-
vit˘, zvonek klubkat˘, ãilimník fiezensk˘, ‰karda ukousnutá, máãka ladní, sesel
roãní a dal‰í teplomilné druhy. Z dfievin se zde nacházejí zejména tfie‰eÀ ptaãí,
dub letní, dub zimní, borovice lesní, lípa srdãitá, trnka obecná, rÛÏe ‰ípková, pta-
ãí zob obecn˘, brslen evropsk˘ a jiné. 

• Malá lipová (k. ú. Îeravice, zaregistrovan˘ v r. 1996). Lokalitu tvofií opu‰tûné
plochy po tûÏbû písku s pfiilehl˘m úvozem. Severní strana je tvofiena strmou stû-
nou. Na plochy po tûÏbû písku navazuje zvlnûn˘ rovinat˘ terén s trávobylinn˘mi
spoleãenstvy a rozvolnûn˘mi, pfieváÏnû kefiov˘mi spoleãenstvy. Z dfievin se zde
nacházejí zejména topol osika, dub letní, tfie‰eÀ ptaãí, topol ‰ed˘, vrba jíva, sví-
da krvavá, rÛÏe ‰ípková, rÛÏe galská, líska obecná, hloh obecn˘ a dal‰í. Z hledis-
ka ornitologického pfiedstavuje lokalita v˘znamné hnízdi‰tû fiady druhÛ ptákÛ. Nej-
v˘znamnûj‰ím hnízdícím druhem je bfiehule fiíãní, která je ohroÏen˘m druhem. Ve
strmé pískovcové stûnû bylo pozorováno hnízdûní aÏ 300 párÛ. Dále zde byl po-
zorován bramborníãek ãernohlav˘, kánû lesní, skfiivan polní, racek chechtav˘.

• Skalice (k.ú. Îeravice, zaregistrovan˘ v r. 1996). Zmoly po tûÏbû vápencÛ jsou
obklopeny svahy a zvlnûn˘mi plochami s hust˘m porostem kfiovin, v nûkter˘ch
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VáÏení ãtenáfii,

stav Ïivotního prostfiedí, více neÏ cokoliv jiného, bezprostfiednû ovlivÀuje kva-
litu Ïivota kaÏdého z nás. Právo na pravdivé informace o Ïivotním prostfiedí je
tudíÏ jedním ze základních práv, které je kaÏdému obãanovi zaruãeno ústavou to-
hoto státu. V praxi je toto právo naplÀováno zejména publikováním statistick˘ch
údajÛ o kvalitû jednotliv˘ch sloÏek Ïivotního prostfiedí, jak to rÛzn˘m orgánÛm
a institucím ukládají zvlá‰tní pfiedpisy, vefiejn˘m projednáváním velk˘ch inves-
tiãních zámûrÛ a v neposlední fiadû sdûlováním konkrétních informací obãanÛm
na základû jejich individuálních dotazÛ.

Základním zdrojem informací pro vefiejnost b˘vají aktuální údaje âeského
hydrometeorologického ústavu, v˘roãní zprávy Ministerstva ÎP o stavu Ïivotní-
ho prostfiedí, analogické zprávy t˘kající se na‰eho okresu zpracovává referát ÎP
Okresního úfiadu Pfierov, svou roãenku vûnovanou Ïivotnímu prostfiedí jiÏ pra-
videlnû vydává i patrnû nejv˘znamnûj‰í místní prÛmyslov˘ podnik - Precheza,
a.s. Ve v˘ãtu takov˘chto souborn˘ch informací v‰ak doposud chybûl ucelen˘
materiál vypovídající o aktuálním stavu Ïivotního prostfiedí konkrétnû ve mûs-
tû Pfierovû. Touto zvlá‰tní pfiílohou Pfierovsk˘ch listÛ hodláme zmínûn˘ nedo-
statek alespoÀ ãásteãnû napravit. Jak uÏ ale název pfiílohy napovídá, nejedná
se v Ïádném pfiípadû o vyãerpávající zprávu, která by detailnû postihovala ve‰-
keré faktory ovlivÀující kvalitu Ïivotního prostfiedí v na‰em mûstû, nebylo by to
dle na‰eho názoru úãelné a ani nemáme v‰echny potfiebné informace k dispo-
zici. Pfiedkládáme vám, chcete-li, jak˘si v˘bûr zajímavostí z rÛzn˘ch sfér ãin-
nosti nejen odboru Ïivotního prostfiedí, mj. i z oblasti památkové péãe, která
s ochranou Ïivotního prostfiedí velmi tûsnû souvisí, a vûfiíme, Ïe vás alespoÀ
nûkteré na‰e poznatky zaujmou. 

RNDr. Pavel Juli‰, vedoucí odboru Ïivotního prostfiedí

1. OVZDU·Í
Kvalita ovzdu‰í v na‰em mûstû byla jiÏ v minulosti pfiedmûtem boufiliv˘ch dis-

kusí. VzpomeÀme na podzim 1989 a tzv. pfierovsk˘ trojúhelník. Za nejvût‰í zneãi‰-
Èovatele byly tehdy právem povaÏovány dva hlavní zdroje - teplárna a chemiãka (tfie-
tím „vrcholem trojúhelníku“ bylo leti‰tû, av‰ak z jin˘ch dÛvodÛ). Palãivû se jiÏ teh-
dy projevovaly problémy s vnitfiní dopravou, vûdûlo se o negativním vlivu lokálních
topeni‰È ve mûstû s velmi omezenou plynofikací. Stejná situace byla i v jin˘ch mûs-
tech na‰í zemû. Pfiijetím zákona ã. 309/1991 Sb., o ochranû ovzdu‰í pfied zneãi‰Èu-
jícími látkami, kter˘ s dílãími zmûnami platí dodnes, stát pfiinutil vût‰inu zneãi‰Èo-
vatelÛ (tedy i pfierovské) investovat stamiliónové ãástky do sniÏování mnoÏství vy-
pou‰tûn˘ch ‰kodlivin do ovzdu‰í. âasto se právû stát na tûchto opatfieních finanã-
nû v˘znamnû podílel. Platí to i o postupné plynofikaci místních ãástí Pfierova. V ro-
ce 2001 byla dokonãena plynofikace Henãlova, zb˘vá plynofikovat Újezdec a Kozlo-
vice.

1.1. Zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í, emise
Za zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í zákon povaÏuje pfiedev‰ím objekty obsahující za-

fiízení ke spalování paliv, tedy kotle, kamna apod., zafiízení technologick˘ch proce-
sÛ nebo místa z nichÏ mohou unikat látky zpÛsobující zneãi‰Èování ovzdu‰í, tzv.
emise. Takové zdroje se ãlení podle tepelného v˘konu, míry vlivu na ovzdu‰í nebo
rozsahu zneãi‰Èování na velké, stfiední a malé. Zdroje produkující emise musejí
splÀovat tzv. emisní limity, coÏ jsou nejv˘‰e pfiípustná mnoÏství zneãi‰Èujících lá-
tek vypou‰tûn˘ch do ovzdu‰í. V‰echny velké a stfiední zdroje v Pfierovû jsou kon-
struovány tak, aby limity splÀovaly. Zvlá‰tní skupinu zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu‰í
tvofií tzv. mobilní zdroje.

• Velké zdroje jsou zafiízení o tepelném v˘konu vy‰‰ím neÏ 5 MW a zafiízení zvlá‰È
závaÏn˘ch technologick˘ch procesÛ. Jsou to zdroje, které v˘znamnou mûrou
ovlivÀují kvalitu ovzdu‰í. V roce 2001 bylo v Pfierovû âeskou inspekcí ÎP evido-
váno osm velk˘ch zdrojÛ:

- FAU s.r.o. - distr. sklad PHM areál PRECHEZA
- Dalkia Morava, a.s. (dfiíve MST, a.s. - Teplárna Pfierov)
- PSP Slévárna a.s. - slévárna ocelolitiny 
- PRECHEZA a.s. - chemická v˘roba 
- Nemocnice s poliklinikou v Pfierovû - kotelna
- Kazeto, spol. s r.o. - lakovna 
- PMS Pfierov, a.s. (dfiíve Pivovar ZUBR a.s. - kotelna LTO)
- âeské a moravské obalovny s.r.o. - obalovna Îeravice

• Za stfiední zdroje zákon povaÏuje zafiízení o tepelném v˘konu od 0,2 do 5 MW
a zafiízení závaÏn˘ch technologick˘ch procesÛ. V roce 2001 bylo v Pfierovû Okre-
sním úfiadem Pfierov evidováno 83 stfiedních zdrojÛ (z toho 29 kotelen, ostatní
jsou technologická zafiízení napfi. ãerpací stanice pohonn˘ch hmot).

• Mal˘mi zdroji jsou zafiízení o tepelném v˘konu do 0,2 MW a nûkteré technolo-
gické procesy. V roce 2001 bylo v Pfierovû Mûstsk˘m úfiadem Pfierov evidová-
no cca 260 mal˘ch zdrojÛ, vesmûs pouÏívan˘ch k v˘konu podnikatelské ãinnosti.
Zdroje o tepelném v˘konu do 50 kW ve vlastnictví fyzick˘ch osob nejsou evido-
vány.

MnoÏství emisí z evidovan˘ch zdrojÛ (v tunách) za rok 2001
TZL SO2 NOx CO CxHy

Velké zdroje 67,66 2 914,77 1071,86 195,70 54,57
Stfiední zdroje 22,20 19,18 7,82 8,31 2,18
Malé zdroje 5,09 6,79 3,92 19,31 4,40

TZL = tuhé zneãi‰Èující látky, SO2 = oxid sifiiãit˘, NOx = oxidy dusíku, CO = oxid uhelnat˘, CxHy = organické látky

Provozovatelé uveden˘ch zdrojÛ zneãi‰Èování kromû toho, Ïe musí dodrÏovat
emisní limity, za zneãi‰Èování ovzdu‰í je‰tû platí poplatky. Orgánem státní správy,
kter˘ rozhoduje o poplatcích za malé zdroje na území Pfierova, je Mûstsk˘ úfiad Pfie-
rov, odbor Ïivotního prostfiedí. V roce 2001 vylo vydáno 119 rozhodnutí o poplat-
ku v celkové v˘‰i 98.750 Kã. Mimo to bylo provozovatelÛm uloÏeno 33 pokut za
nesplnûní oznamovací povinnosti.

• Za mobilní zdroje jsou povaÏována pohyblivá zafiízení se spalovacími ãi jin˘mi
motory (zejména automobily, ale i napfi. letadla, vlaky). V okrese Pfierov bylo v ro-
ce 2001 provozováno celkem 55.270 motorov˘ch vozidel. V tabulce je uvedeno
porovnání s roky 1990 a 1995 (v uplynul˘ch dvou letech do‰lo k masivnímu od-
hla‰ování vozidel z provozu v dÛsledku zpfiísnûné kontroly platby tzv. povinného
ruãení).

Poãet provozovan˘ch motorov˘ch vozidel v okrese Pfierov
rok osobní nákladní autobusy ostatní celkem
1990 26 349 1 906 323 22 201 50 779
1995 29 586 1 628 255 23 696 55 165
2001 39 041 3 278 93 12 858 55 270

1.2. Stav zneãi‰tûní ovzdu‰í, imise
Imise oznaãují mnoÏství (koncentraci) zneãi‰Èujících látek obsaÏen˘ch v ovzdu-

‰í. V Pfierovû je toto mnoÏství dlouhodobû monitorováno stanicí automatizované-
ho imisního monitoringu, provozovanou âesk˘m hydrometeorologick˘m ústavem.
Stanice je u kina Hvûzda a mûfií mnoÏství oxidu sifiiãitého, oxidÛ dusíku, oxidu uhel-
natého a polétavého prachu. Údaje z této stanice jsou rozhodující pfii posuzování
kvality ovzdu‰í ve mûstû, mj. jsou smûrodatné pro pfiípadné vyhlá‰ení tzv. smogo-
vé situace (signálu „upozornûní“ nebo „regulace“ - podle míry zneãi‰tûní). V ob-
dobí zhor‰en˘ch rozptylov˘ch podmínek lze údaje o namûfien˘ch hodnotách zne-
ãi‰Èujících látek získat na telefonním ãísle 14110. V roce 2001 podmínky pro vy-
hlá‰ení „smogové situace“ na území mûsta Pfierova nenastaly.

PrÛmûrné roãní koncentrace ‰kodlivin v ovzdu‰í (v ug/m3) - IHr
rok SO2 NO NO2 CO PM10
1995 26 7 27 729 -
2001 10 6 23 499 39
imisní limit 60 - 80* - 60

imisní limit = maximální pfiípustná koncentrace, PM10 = pra‰n˘ aerosol, *oxidy dusíku vyjádfiené jako NO2

Údaje uvedené v tabulce je tfieba chápat jako prÛmûrné i z hlediska lokalizace
mûfiicí stanice. Znamená to, Ïe na urãit˘ch místech a v urãit˘ch obdobích imisní li-
mity pravdûpodobnû dodrÏeny nejsou. Napfiíklad v roce 2001 nechalo mûsto Pfie-
rov orientaãnû vyhodnotit mnoÏství polycyklick˘ch aromatick˘ch uhlovodíkÛ (PAU)
v ovzdu‰í. PAU jsou slouãeniny s velice ‰irok˘m spektrem toxikologick˘ch úãinkÛ,
fiada z nich jsou potenciální karcinogeny a mutageny, mnohé mají toxické vlast-
nosti. Jejich úroveÀ se v dfiívûj‰ím období nesledovala a zatím pro nû nejsou sta-
noveny imisní limity, pouze doporuãená hodnota. V loÀském roce bylo provedeno
krátkodobé mûfiení v únoru a kvûtnu na ãtyfiech dopravnû exponovan˘ch místech
(tfiída 17. listopadu - Komuna, Velká DláÏka, Velké Novosady, Palackého) a pro srov-
nání v relativnû nezatíÏeném Michalovû. V únoru byla doporuãená hodnota pfie-
kroãena na v‰ech sledovan˘ch bodech. V kvûtnu, s v˘jimkou Michalova, také, byÈ
ne tak v˘raznû. ÚroveÀ zji‰tûn˘ch PAU se v leto‰ním roce ovûfiuje dlouhodob˘m
(roãním) mûfiením, které zahrnuje i mûfiení oxidu sifiiãitého a oxidÛ dusíku. Dosa-
vadní v˘sledky ukazují, Ïe hlavním zdrojem PAU a oxidÛ dusíku je automobilo-
vá doprava.

2. VODA
Ochrana vod, nakládání s nimi a ochrana pfied povodnûmi se fiídí tzv. vodním zá-

konem. AÏ do konce roku 2001 to byl nûkolikrát novelizovan˘ zákon ã. 138/1973 Sb.
Od 1. ledna 2002 platí nov˘ vodní zákon - zákon ã. 254/2001 Sb.

2.1. Zdroje vody a zásobování pitnou vodou
Mûsto Pfierov a jeho okolí zásobuje pitnou vodou akciová spoleãnost Vodovody

a kanalizace Pfierov, která vlastní celkem 406,3 km vodovodní sítû. Jako zdroj vo-
dy slouÏí jezera Tovaãov a Troubky nad Beãvou, vrty v Troubkách n/B, L˘skách
a v Brodku u Pfierova. Ve‰kerá jímaná voda jde do úpraven vod (Troubky nad Beã-
vou, Brodek u Pfierova, L˘sky), kde se roãnû vyrobí cca 6,247.000 m3, tj.190 l/s.

6.3. Psi
Problémy spojené s chovem psÛ ve mûstû, jako je vyh˘bání se poplatkové po-

vinnosti, zneãi‰Èování vefiejn˘ch prostranství, ohroÏování bezpeãnosti osob nebo
naru‰ování obãanského souÏití, jsou stále aktuální a na úrovni nejvy‰‰ích orgánÛ
mûsta byly pravidelnû diskutovány i v roce 2001. V˘sledkem je mj. pfiijetí obecnû
závazné vyhlá‰ky ã. 5/2001, kterou se upravují nûkteré povinnosti drÏitelÛ domá-
cích zvífiat. Îe se je ãím zab˘vat, mj. dokládá následující srovnání nûkter˘ch ãísel
za roky 1995 a 2001:

Poãet evidovan˘ch psÛ Vybrané poplatky ze psa

1995 2.405 542.200 Kã
2001 3.908 (z toho Pfierov-Mûsto 2.421) 1,024.600 Kã

Také v roce 2001 se stráÏníci Mûstské policie v Pfierovû zamûfiili na povinnosti
osob doprovázejících psy. Celkem fie‰ili 265 pfiestupkÛ, z toho 78 blokovû. Vy-
braná ãástka na pokutách ãinila celkem 7.450 Kã.

7. PÉâE O KULTURNÍ DùDICTVÍ
Mûsto Pfierov je ãlenem SdruÏení historick˘ch sídel âech, Moravy a Slezska. His-

torické jádro mûsta Pfierova bylo vyhlá‰kou Ministerstva kultury âR ã. 476/1992 Sb.
prohlá‰eno mûstskou památkovou zónou. Podmínky ochrany kulturních památek
jsou stanoveny zákonem ã. 20/1987 Sb., o státní památkové péãi, ve znûní po-
zdûj‰ích právních pfiedpisÛ.

7.1. Kulturní památky
Na území mûsta Pfierova bylo v roce 2001 evidováno 52 nemovit˘ch kulturních

památek zapsan˘ch v Ústfiedním seznamu nemovit˘ch kulturních památek âR (pa-
mátky, u kter˘ch to bylo moÏné, jsou oznaãeny kovov˘mi cedulkami „Kulturní pa-
mátka“). Zde je jejich seznam:

• Pfierov - Mûsto
- zámek se zámeck˘m mostem, pfiíkopem a ohradní zdí - Horní nám. 1
- mûstské hradby s 10 ba‰tami a fortnou
- farní kostel sv. Vavfiince s kaplí P. Marie a kfiíÏem - nám. T. G. Masaryka
- b˘valá zámecká kaple sv. Jifií - Horní nám.
- mû‰Èansk˘ dÛm - Horní nám. ãp. 9
- b˘valá radnice s dvorní pfiístavbou - Horní nám. ãp. 10
- mû‰Èansk˘ dÛm - Horní nám. ãp. 11
- mû‰Èansk˘ dÛm - Horní nám. ãp. 12
- mû‰Èansk˘ dÛm - Horní nám. ãp. 13
- mû‰Èansk˘ dÛm - Horní nám. ãp. 17
- mû‰Èansk˘ dÛm - Horní nám. ãp. 22
- mû‰Èansk˘ dÛm - Horní nám. ãp. 31, zv. Korvínsk˘
- mû‰Èansk˘ dÛm - Horní nám. ãp. 32
- mû‰Èansk˘ dÛm - Horní nám. ãp. 33
- mû‰Èansk˘ dÛm - Horní nám. ãp. 34
- b˘val˘ ZáloÏensk˘ dÛm - nám. T. G. Masaryka ãp. 148 (Mûstsk˘ dÛm)
- dÛm - Horní nám. ãp. 8 ( b˘val˘ hostinec „U kapliãky“)
- b˘val˘ spolkov˘ dûlnick˘ dÛm „Trávník“ - tfi. 17. listopadu ãp. 238
- mûstsk˘ park Michalov, vã. budovy restaurace
- chrám sv. Cyrila a Metodûje - ul. Wilsonova ul. 16
- budova Ïelezniãní stanice - ul. Husova ãp. 632
- obytn˘ dÛm s tiskárnou Strojil - ul. Kratochvílova ãp. 121
- budova SP· strojní (dílny + obytná budova) - ul. Havlíãkova ãp. 702
- budova okresního úfiadu - ul. Smetanova ãp. 2015
- administrativní budova SME - nábfi. Dr. E. Bene‰e ãp. 1917
- rodinn˘ dÛm - ul. Sadová 8
- budova IPB - ul. Kratochvílova ãp. 147
- evangelick˘ kostel - ul. J. â. Drahlovského 912
- nájemní dÛm - ul. Barto‰ova ãp. 2300
- rodinn˘ dÛm - ul. Dr. Riedla 8
- Ïidovsk˘ hfibitov
- vila - ul. Máchova ãp. 156
- základní ‰kola ãp. 2200 - ul. Gen.·tefánika 
- úfiední a obytn˘ dÛm SME ãp. 1097 - ul. Husova 
- socha sv. Jana Nepomuckého - ul. Kratochvílova
- socha sv. Josefa Pûstouna - ul. Kratochvílova
- socha sv. Rocha - Horní nám.
- pomník Jana Blahoslava - Horní nám.
- pomník Jana Amose Komenského - ul. J. â. Drahlovského
- socha Neptuna - ul. Wilsonova 
- socha Elektry - ul. Bezruãova
- památník Mistra Jana Husa - park Michalov
- pomník Franti‰ka Rasche - nám. Fr. Rasche
- pomník na hrobû Slavomíra Kratochvíla - mûstsk˘ hfibitov
- pomník obûtem nacismu - mûstsk˘ hfibitov

• Pfierov - Dluhonice
- stavení ãp. 15
- boji‰tû s památníkem a boÏí mukou

• Pfierov - Penãice
- soubor tfií soch - sv. Jáchym, sv. Josef Pûstoun a sv. Libor - u kostela
- brána na b˘valém hfibitovû - u kostela

• Pfierov - Pfiedmostí
- farní kostel sv. Mafií Magdalény s náhrobkem Katefiiny Kun‰ové z Vrchlabí a na

âekyni
- památník Mistra Jana Husa - u kostela
- nalezi‰tû pravûkého ãlovûka (v areálu matefiské ‰koly oznaãeno deskou upev-

nûnou na balvanu)

Mimo tûchto památek chránûn˘ch státem se na území mûsta nachází i celá fia-
da památek místního v˘znamu, a to jak objektÛ, tak i umûleck˘ch dûl. Celá fiada pa-
mátek leÏících na území Pfierova má zajímavou historii i osud. Zejména sochy a kfií-
Ïe putovaly po území mûsta i ‰irokého okolí. Tak napfi. barokní socha sv. Jana Ne-
pomuckého stávala na severní stranû pfierovského Tyr‰ova mostu na konci Velké
DláÏky, odkud byla pfiemístûna k farnímu kostelu sv. Vavfiince. Socha sv. Josefa
Pûstouna, která nyní rovnûÏ stojí u farního kostela sv. Vavfiince byla pÛvodnû sou-
ãástí morového sloupu, kter˘ stával od r. 1717 na Dolním námûstí. Kvalitní barok-
ní socha fiímského boha Neptuna od neznámého autora je umístûna v pseudoka‰-
nû na Wilsonové ulici v Pfierovû. PÛvod sochy i to, jak a proã se socha ocitla v Pfie-
rovû, je nejasn˘. Víme pouze, Ïe byla v Pfierovû nejprve umístûna na nádvofií zám-
ku, pak v parku Michalov a nakonec na nynûj‰í místo.

Odbor Ïivotního prostfiedí zaji‰Èuje opray a údrÏbu vybran˘ch památek, které jsou
ve vlastnictví mûsta Pfierova a dále metodicky pomáhá i vlastníkÛm ostatních ob-
jektÛ pfii opravû jejich nemovitostí (napfi. Pravoslavné církevní obci v Pfierovû Odbor
Ïivotního prostfiedí pomáhal se zaji‰Èováním finanãních prostfiedkÛ na rekonstrukci
pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metodûje). V roce 2001 byla realizována oprava
dvou kfiíÏÛ a sochy sv. Jana Nepomuckého v Újezdci, oprava sochy v ka‰nû na Koz-
lovské ulici. Bylo zhotoveno umûlecké dílo do ka‰ny na ÎiÏkové ulici, oãi‰tûno „Mat-
ãino srdce“ v atriu Z· Svisle, renovována a instalována pamûtní deska archeologic-
kého nalezi‰tû v Pfiedmostí. Z restaurátorsk˘ch prací byly provedeny opravy kfiíÏe
v Dluhonicích a soch sv. Josefa Pûstouna a sv. Jana Nepomuckého v Pfierovû.

• Michalov. Jednou z nejv˘znamnûj‰ích kulturních památek v Pfierovû je park Mi-
chalov. Jeho podoba vychází z projektu znamenitého praÏského architekta Fran-
ti‰ka Thomayera. V roce 2001 pokraãovaly práce na jeho rekonstrukci v souladu
s „Programem regenerace a rozvoje mûstského parku Michalov“, schválen˘m za-
stupitelstvem mûsta v únoru 2000. Provedena byla rekonstrukce komunikací hlav-
ní osy, vã. v˘sadby jednostranné lipové aleje, v˘mûna vefiejného osvûtlení a zbu-
dována vût‰í ãást oplocení. Dále byla realizována stavební ãást fontány a vysva-
hován parter kvûtnice, vã. provedení chodníku. Mimo investiãních akcí jsou kaÏ-
doroãnû v parku provádûna na dfievinách pûstební opatfiení spoãívající v kácení,
tvarování a regeneraci korun, ofiezu such˘ch vûtví a v neposlední fiadû i v dosad-
bách. âástka vynaloÏená na obnovu parku v roce 2001 ãinila témûfi 11 mil. Kã.

• Hradby. Mûstské opevnûní pochází z 15 stol. a svého druhu je nejzachovalej‰ím
na stfiední Moravû. Jeho havarijní stav si vynutil rozsáhlou rekonstrukci, která by-
la zahájena v roce 1994. V rámci rekonstrukce hradeb jsou upravovány i terasy
leÏící mezi horní a dolní hradbou a nûkteré z nich jsou zpfiístupÀovány vefiejnosti.
K hradbám pfiináleÏí i fortna, uliãka spojující Horní námûstí s ulicí. Pod valy. Ná-
klady na rekonstrukci v roce 2001 ãinily 1.507 tis. Kã (z toho 669 tis. Kã státní
dotace). Celá rekonstrukce zatím stála 8.735 tis. Kã (z toho dotace 4.009 tis. Kã).

7.2. Podpora obnovy exteriéru objektÛ
V roce 2000 schválila mûstská rada „Program podpory obnovy exteriéru objek-

tÛ postaven˘ch na území mûsta Pfierova“, na základû kterého mohou majitelé pa-
mátkovû v˘znamn˘ch staveb, objektÛ leÏících v mûstské památkové zónû nebo je-
jím ochranném pásmu Ïádat o pfiíspûvek na obnovu jejich exteriéru. V roce 2001
poskytlo mûsto dotaci na opravu ‰esti objektÛ v celkové v˘‰i 290.000 Kã. Byly
obnoveny fasády pfierovsk˘ch domÛ tfi. 17. listopadu 15, Palackého 44, Kratochví-
lova 17, Horní nám. 6, Mostní 2 a Horní nám. 6.

7. POSUZOVÁNÍ VLIVÒ NA ÎIVOTNÍ PROST¤EDÍ (EIA)
Zákon ã. 244/1992 Sb., o posuzování vlivÛ na Ïivotní prostfiedí, ve znûní po-

zdûj‰ích pfiedpisÛ (od poãátku roku 2002 platí zákon ã. 100/2001 Sb.) ukládá, ja-
k˘m zpÛsobem musí b˘t posouzeny a projednány zámûry (zákonem specifikované
stavby, ãinnosti, technologie), které mohou v pfiípadû realizace váÏnû ovlivnit Ïi-
votní prostfiedí. Jedním z úkolÛ mûsta je o tûchto zámûrech informovat vefiejnost.
Mûsto, zastoupené odborem Ïivotního prostfiedí, zabezpeãuje zákonem stanovené
úkony, pfii tom spolupracuje s pfiíslu‰n˘m orgánem, kter˘ rozhoduje o vydání klad-
ného ãi záporného stanoviska. Tomuto orgánu pfiedává i vlastní vyjádfiení a vyjá-
dfiení od obyvatel a obãansk˘ch sdruÏení ãi iniciativ. V roce 2001 byly posuzová-
ny dva zámûry. Jednalo se o akce „PRECHEZA, a.s. - zv˘‰ení v˘robní kapacity
titanové v˘roby“ a „Obchodní sklady nepotravináfiského zboÏí Pfierov, Polní uli-
ce“, z nichÏ u první probûhl jiÏ cel˘ proces posuzování vlivÛ a u druhé se ãeká na
vypracování posudku na dokumentaci a na jeho vefiejné projednání.

P.S. Napi‰te nám, co vás zajímá. Na kaÏd˘ vá‰ dopis odpovíme. Odpovûdi, kte-
ré by mohly zajímat i ostatní ãtenáfie, uvefiejníme na pravideln˘ch stránkách
Pfierovsk˘ch listÛ.

(Zpracoval Odbor Ïivotního prostfiedí Mûstského úfiadu Pfierov, bfiezen 2002)
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