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1. Nedá se tak jednoznaãnû fiíci, zda je zájem
klientÛ vût‰í ãi men‰í, spí‰e se projevuje

z jejich strany vût‰í zájem o rÛzné kombino-
vané zájezdy a netradiãní poznávací zájezdy.
Spektrum zájmu klientÛ se roz‰ífiilo. Ne-
smíme zapomenout, Ïe bûhem posledních
10 let mûli na‰i obãané moÏnost nav‰tívit ce-
lou fiadu zemí a dnes si tedy jiÏ mohou vybí-
rat místo, které je v minulosti nûãím zaujalo
nebo hledají v nabídce nûco nového a netra-
diãního.
2. V na‰í cestovní kanceláfii máme v nabídce

jak zahraniãní, tak i tuzemské zájezdy
a i kdyÏ v posledních letech zájem o rekreaci
v tuzemsku vzrostl, stále pfievládá zájem o do-
volenou v zahraniãí.
3. MÛÏeme konstatovat, Ïe v leto‰ním roce je

v na‰í CK zv˘‰en˘ zájem o zájezdy do ¤ec-
ka a na fiecké ostrovy, naopak znaãnû poklesl
zájem o pobyty v Chorvatsku. Domnívám se,

Ïe dÛvodem jsou ceny sluÏeb a potravin
v tûchto zemích. V ¤ecku jsou ceny srovna-
telné s cenami u nás a klienti se na dovolené
necítí tak finanãnû zatíÏeni, jako napfiíklad
v Chorvatsku, kde zejména v leto‰ní sezonû se
ceny jak za ubytování, tak i ceny potravin a slu-
Ïeb v restauracích vy‰plhaly hodnû vysoko.
4. Zájem o letecké zájezdy mírnû stagnoval

po událostech v záfií loÀského roku, ale cel-
kovû se jeho pokles neprojevuje nûjak v˘raz-
nû. Letecká doprava je Ïádána klienty stále,
otázkou jsou spí‰e jejich finanãní moÏnosti.
V ãem se ale projevil nárÛst, je zájem o dovo-
lenou vlastní dopravou, zejména na jih Evro-
py - do Itálie. JiÏní Itálie je krajem bohat˘m
na historické a kulturní památky, kraj s nád-
hernou pfiírodou a ãist˘m mofiem a doprava
vlastním autem dává klientÛm vût‰í moÏnos-
ti poznání tohoto dosud opomíjeného, ale
kouzelného místa v Evropû.
5. Nabídka zájezdÛ na poslední chvíli oprav-

du vzrostla. Je to dáno zejména tím, Ïe 
v‰echny CK se snaÏí pro své zákazníky pfii-
pravit co nejrozmanitûj‰í v˘bûr a hledají stá-
le nová místa pro dovolenou. Pfiicházejí s na-
bídkou nov˘ch destinací, a tak dochází
k jejímu neustálému roz‰ifiování a poãet vol-
n˘ch míst k doprodeji formou „last moment“
se zvy‰uje. Klienti, ktefií se pak aÈ uÏ z ja-
k˘chkoliv dÛvodÛ rozhodnou vycestovat na
dovolenou na poslední chvíli, mají moÏnost
získat pobyt za zajímavé ceny.
6. Spokojení klienti, co nejménû problémo-

v˘ch situací a samozfiejmû obsazené zájez-
dy. Zkrátka hodnû zákazníkÛ pfied pultem,
pevné nervy za pultem a spokojenost na obou
stranách.

Cestovní kanceláfi Eurotour
Ing. Jifií Hrudík
1. Zájem klientÛ o zájezdy oãekáváme po-

dobn˘ jako v minulém roce. Jsme samo-
zfiejmû pfiipraveni zajistit pobyty a poznávací
programy i pro vût‰í poãet. Více neÏ loni se
projevuje tendence objednávat si zájezdy po-
zdûji, neÏ bylo obvyklé a zdá se, Ïe také hod-
nû velká skupina klientÛ poãítá se slevami zá-
jezdÛ na poslední chvíli.
2. Na‰e cestovní kanceláfi se v podstatû od

svého zaloÏení v roce 1989 zab˘vá prak-

Hlavní sezona je v plném proudu a jediní, ktefií v tûchto dnech si nestû-
Ïují na málo práce a na pfiípadnou vlastní dovolenou nemají ani pomy‰le-
ní, jsou v‰ichni ti, ktefií se upsali profesi cestovního ruchu. Na téma, jaká
je ta leto‰ní, jsme si povídali s majiteli cestovních kanceláfií i cestovní agen-
tury, kter˘m jsme poloÏili nûkolik otázek.

pokraãování na stranû 2

1. âas letních dovolen˘ch je uÏ takfiíka-
jíc rozjet˘m vlakem. MÛÏete udûlat
porovnání s loÀskou sezonou? Je pa-
trn˘ vût‰í ãi men‰í zájem ze strany
klientÛ?

2. Mají klienti va‰ich cestovních kance-
láfií zájem spí‰e o tuzemské ãi zahra-
niãní zájezdy?

3. Je nûkterá ze zemí více preferována?
Pokud ano, v ãem vidíte dÛvody této
situace?

4. Mûní se v posledních letech volba do-
pravního prostfiedku - dávají klienti
pfiednost leteck˘m zájezdÛm?

5. Oproti loÀské sezonû se zdá, Ïe je vût-
‰í mnoÏství takzvan˘ch nabídek last
minute. Souhlasíte s tímto tvrzením?

6. Odpovûì na na‰i závûreãnou otázku
by mûla pfiinést jakési humorné od-
lehãení. Jak by mûla z va‰eho pohle-
du vypadat uspokojivá sezona?

Je‰tû jste se nerozhodli, kam se vydat
„za hranice v‰edních dnÛ“?

ilustraãní foto
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ticky v˘hradnû organizováním zahraniãních
zájezdÛ, proto se k této otázce tûÏko mÛÏeme
vyjádfiit. Nicménû - samozfiejmû také ve spo-
lupráci s dal‰ími cestovními kanceláfiemi
a agenturami zaji‰Èujeme tuzemské dovolené
a zdá se, Ïe zájem o nû opravdu narÛstá.
3. Pofiadí nav‰tûvovan˘ch zemí je prakticky

uÏ dlouhou dobu nemûnné: na prvním
místû Chorvatsko a dále následují dal‰í místa
ve Stfiedomofií - Itálie, ¤ecko a ·panûlsko. V pfií-
padû Chorvatska hraje roli obrovská tradice, ale
samozfiejmû i kvalita mofie, blízkost a tím i da-
ná cenová v˘hodnost. Ostatní zemû jsou také
tradiãními místy, ov‰em v pfiípadû ¤ecka a ·pa-
nûlska je ve hfie vy‰‰í cena dopravy.
4. Samozfiejmû roste poãet zájemcÛ o letec-

ké zájezdy, ale zatím to stále zdaleka ne-
umoÏÀuje pro pfierovské cestovní kanceláfie
uvaÏovat o samostatné organizaci chartero-
v˘ch letÛ, spí‰e se jedná o provizní prodej s od-
lety z vût‰ích mûst, zejména Brna a Ostravy.
V na‰í nabídce jsou pouze zájezdy s autobuso-
vou nebo vlastní dopravou.
5. âásteãnû jsem se vyjádfiil uÏ v odpovûdi na

otázku ãíslo 1. Skuteãnû se zdá, Ïe poãet
nabízen˘ch „Last minute“, „Slev na poslední
chvíli“, „Super nabídek“ a podobnû naz˘va-
n˘ch slevnûn˘ch zájezdÛ se zvy‰uje, podle na-
‰eho názoru aÏ pfies únosnou míru. Zfiejmû
dochází k pfievisu nabídky nad poptávkou, coÏ
je sice pro klienty mnohdy velice v˘hodné, ale
pro cestovní kanceláfie aÏ „smrtelnû“ nebez-
peãné.
6. Uspokojivá sezóna = do Mikulá‰e pfied-

chozího roku vyprodaná ve‰kerá nasmlou-
vaná kapacita a od ledna fronty pfied kancelá-
fií - jako za ãasÛ âedoku.

Cestovní agentura
EVROPA TOUR s. r. o.
Lenka RÛÏiãková, jednatel

1. ¤ekla bych, Ïe zájem je mnohem vût‰í. Je
znát, Ïe klienti uÏ mají mnohé zemû pro-

jeté, a tak stoupají nároky nejen na ubytová-
ní, ale i na sluÏby. V leto‰ním roce se proje-
vuje sníÏen˘ zájem o dovolené ve stanech
a naopak vzrostl zájem o ubytování v hotelech
a apartmánech.
2. Ze dvou tfietin mají klienti zájem o zahra-

niãní zájezdy a z jedné tfietiny o tuzemské. 
Je to urãitû dáno tím, Ïe âR je vnitrozem-
sk˘m státem s promûnliv˘m poãasím a na-
proti tomu pfiímofiská letoviska lákají vût‰í
ãást klientely pro jistotu koupání v teplém
mofii. Dal‰ím dÛvodem zájmu o pobyt u mo-
fie jsou rÛzné zdravotní problémy.
3. To se spí‰e odvíjí od toho, které ze zemí jiÏ

klient nav‰tívil. V leto‰ním roce je patrn˘ 
zv˘‰en˘ zájem o ·panûlsko, ¤ecko, Tunisko
a Egypt. V pfií‰tím roce to v‰ak mÛÏe b˘t úpl-
nû jinak.
4. U Chorvatska a Itálie stoupl zájem spí‰e

o vlastní dopravu a pfii cestách do vzdále-
nûj‰ích letovisek volí klienti leteckou dopra-
vu, která není tak únavná a ãasovû nároãná
jako doprava autobusová. Je‰tû je na místû se
zmínit, Ïe ti, co jednou pouÏili jako doprav-

ního prostfiedku letadlo, uÏ u letecké dopra-
vy zÛstávají.
5. Zatím mÛÏeme porovnat zájezdy na po-

slední chvíli v mûsících kvûtnu a ãervnu, 
kdy byla ze stran CK zv˘‰ená nabídka oproti
poptávce. Prázdninové termíny jsou u mno-
ha zemí jiÏ zcela vyprodány, a tak nepoãítáme
s vût‰ím poãtem nabídek „last minute“ na to-
to období.
6. To je hroznû jednoduché. Ze strany na‰í

cestovní agentury ve‰keré nabízené kapa-

city vyprodány a ze strany klientÛ úsmûv na
tváfii a spokojenost v du‰i. A samozfiejmû by-
chom pfiáli v‰em lidem, aby jejich v˘bûr ne-
byl omezen finanãnû a na‰im obchodním
partnerÛm spousty spokojen˘ch klientÛ a ús-
pû‰nou sezonu 2002.

Inspirovaly vás odpovûdi? Vûfiíme, Ïe uspí-
‰í alespoÀ u tûch stále je‰tû váhajících defi-
nitivní rozhodnutí, jak a kde odpoãívat upro-
stfied leto‰ního léta...

Eva ·afránková

Váháte, kam se vydat „za hranice v‰edních dnÛ“?
pokraãování ze strany 1

„V poslední dobû se mnoÏí

dotazy, zda je nutné se pfii-

pojistit do zemí, se kter˘mi

máme uzavfienou dohodu

o vzájemném poskytnutí

zdravotní péãe, to znamená

do Rakouska, Chorvatska,

Lucemburska a Nûmecka. V tûchto pfiípadech

se v‰ak jedná se o smlouvy ohlednû sociální-

ho zabezpeãení, které jen jako jednu z vûc-

n˘ch dávek poskytují nutné a neodkladné

o‰etfiení pfii závaÏném ohroÏení Ïivota ãi zdra-

ví. Jejich nev˘hodou je jednak nároãn˘ admi-

nistrativní postup - poji‰tûnec si musí vy-

zvednout formuláfi u své zdravotní poji‰Èovny

a s tímto se v zahraniãí zaregistrovat v ústa-

vu nemocenského poji‰tûní, dále je nutná

i spoluúãast - platba - za nûkterá o‰et-

fiení, napfiíklad RTG, EKG, léky, pobyt

v nemocnici. Smlouva rozhodnû ne-

kryje transport zpût na území âR.

Z tûchto dÛvodÛ se potvrzuje v˘-

hodnost pfiipoji‰tûní na cesty, které lze sjed-

nat u VZP kaÏd˘ den za velmi pfiíznivé ceny -

dospûl˘ zaplatí 17 korun na den, dítû 11 ko-

run na den, skupiny dospûl˘ch 14 korun na

den, z toho dûti 10 korun na den. S Cestovním

zdravotním pfiipoji‰tûním VZP mají zájemci

zaji‰tûnou kompletní zdravotní péãi, vãetnû

hospitalizace a transportu ve spolupráci s asi-

stenãní sluÏbou AXA ASSISTANCE,“ informo-
vala nás o v˘hodách Cestovního zdravotního
pfiipoji‰tûní Jana Knejzlíková.

„Navíc právû probíhá prázdninová akce pro

poji‰tûnce VZP - rodiny s nezaopatfien˘mi

dûtmi, které si mohou sjednat smlouvu na ce-

l˘ rok za 1.500 korun do Evropy nebo 2.500

korun do celého svûta. Termín si pochopitel-

nû urãíte sami a smlouva se vztahuje na

v‰echny ãleny rodiny,“ upozornila nás Jana
Knejzlíková na jednu z nejaktuálnûj‰ích na-
bídek VZP.

„Dal‰í zmûna se rovnûÏ t˘ká osob vyjíÏdû-

jících na dlouhodobé pobyty do zahraniãí.

V souvislosti s nov˘m zákonem o zdravotním

poji‰tûní vstupujícím v platnost od 1. ãer-

vence leto‰ního roku budou tyto osoby mu-

set pfiedkládat doklad o uzavfieném zdravot-

ním poji‰tûní v cizinû, a to i v pfiípadû pobytu

v zemích, se kter˘mi jsou uzavfieny meziná-

rodní smlouvy o poskytování bezplatné zdra-

votní péãe, jako pfiíklad mÛÏeme uvést Vel-

kou Británii. Cestovní zdravotní pfiipoji‰tûní

na celoroãní pobyt lze u VZP sjednat za

4.000 korun do Evropy a 10.500 korun do

ostatních zemí svûta,“ upozornila nás pra-
covnice VZP na zmûnu podmínek poji‰-

tûní v pfiípadû dlouhodob˘ch pobytÛ
v zahraniãí.
„Stále je‰tû mnoho dotazÛ se t˘ká

cest na Slovensko. Smlouva mezi âR

a SR o poskytování bezplatné zdravotní péãe

zahrnuje bezplatnou nutnou a neodkladnou

péãi na základû prÛkazu totoÏnosti a prÛka-

zu poji‰tûnce. Pfiesto se vyplatí uzavfiít ce-

stovní zdravotní pfiipoji‰tûní, zejména v pfií-

padû sportovcÛ, mal˘ch dûtí nebo star‰ích

osob, které navíc pokr˘vá napfiíklad repat-

riaci nemocn˘ch i pfievoz ostatkÛ pfii úmrtí

a zejména nepfietrÏitou pomoc asistenãní

sluÏby, která zprostfiedkuje kontakt se zdra-

votnick˘m zafiízením, rodinou, odborn˘

zdravotnick˘ doprovod pfii pfievozu, právní

poradenství a nûkteré dal‰í sluÏby,“ doporu-
ãila na základû zku‰eností Jana Knejzlíková
a dodala, Ïe bliÏ‰í informace je moÏné získat
ve VZP, tel. 0641/293 250, 293 246.

Eva ·afránková

Otázka pro... Janu Knejzlíkovou, pracovnici VZP
S jak˘mi nejãastûj‰ími dotazy se na vás obracejí v leto‰ní sezonû turisté,
ktefií chtûjí vycestovat napfiíklad v rámci letní dovolené do zahraniãí?
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dne 29. kvûtna 2002
Rada mûsta Pfierova po projednání

❖ souhlasila s upravenou koncepcí dopravního znaãení na základû vy-
pracovaného Provádûcího projektu dopravního znaãení, vãetnû ná-
vrhu souvisejících opatfiení pro zavedení Zóny placeného stání
v centrální ãásti mûsta Pfierova, souhlasila se zavedením tohoto systé-
mu k 1. 7. 2002, uloÏila Technick˘m sluÏbám mûsta Pfierova reali-
zaci dopravního znaãení dle tohoto projektu k 1. 7. 2002 a uloÏila
SluÏbám mûsta Pfierova zabezpeãit v‰echna nezbytná opatfiení, vy-
pl˘vající z v˘konu budoucí funkce operátora a provozovatele tohoto
systému pro jeho bezproblémov˘ provoz s postupnou v˘mûnou par-
kovacích automatÛ a jejich umístûním dle vypracovaného projektu,

❖ podala návrh Zastupitelstvu mûsta schválit Program regenerace a re-
vitalizace zámku v Pfierovû, neschválila vyuÏití pÛdního prostoru
zámku pro v˘stavní prostory-galerii dle návrhu Muzea Komenského,
schválila zafiazení investiãní akce III. etapy regenerace a revitalizace
zámku „Vodorovné ztuÏení objektu zámku“ do Registru investiãních
akcí pro rok 2003 a uloÏila odboru rozvoje zabezpeãit pfiíslu‰nou re-
alizaãní dokumentaci a pfiíslu‰ná stavebnû-správní rozhodnutí pro in-
vestiãní akce III. etapy regenerace a revitalizace zámku,

❖ souhlasila s realizací rekonstrukce topného systému v lokalitû Os-
mek-Pfierov, kterou provede na své náklady spoleãnost Teplo Pfierov
a.s., vzala na vûdomí informaci o moÏném darování nepotfiebné pa-
rovodní pfiípojky Stfiední zemûdûlské ‰kole v Pfierovû a souhlasila,
aby pfii realizaci stavby byla provedena horkovodní pfiípojka do res-
taurace v Michalovû,

❖ schválila uzavfiení smlouvy o provozování a údrÏbû plynové kotelny
v budovû ubytovny pro matky s dûtmi na ul. 9. kvûtna,

❖ vzala na vûdomí souhrnnou informaci správce místních poplatkÛ
o zpÛsobu promíjení poplatku za provoz systému shromaÏìování, sbû-
ru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ,

❖ podala návrh Zastupitelstvu mûsta Pfierova schválit úhradu rozdílu tr-
Ïeb SluÏeb mûsta Pfierova za uÏívání ledové plochy pro Hockey club Mi-
nor 2000 Pfierov na sezónu 2002/2003 (období srpen - prosinec 2002):
mládeÏ .................. 1.400 Kã/hod. ...... pfii limitu 200 hodin/1 mûsíc
juniofii .................. 1.400 Kã/hod. ........ pfii limitu 30 hodin/1 mûsíc
muÏi .................... 1.400 Kã/hod. ........ pfii limitu 30 hodin/1 mûsíc

tj. 1,820.000 Kã
❖ podala návrh Zastupitelstvu mûsta Pfierova schválit úhradu rozdílu

trÏeb SluÏeb mûsta Pfierova za uÏívání ledové plochy pro âesk˘ svaz
metané, Okresní v˘bor Pfierov na rok 2002:
300 Kã/hod. pfii limitu 20 hodin/1 rok ................ tj. 6.000 Kã

❖ uloÏila fiediteli SluÏeb mûsta Pfierova v pfiípadû neplnûní dohody
o pronájmu ledové plochy pozastavit poskytování ledové plochy,

❖ doporuãila Zastupitelstvu mûsta Pfierova schválit finanãní podíl mûs-
ta na stavební úpravû hradeb leÏících na pozemku p.ã. 262, k.ú. Pfie-
rov ve v˘‰i 428.791 Kã, a to jako závazn˘ podíl mûsta (33 % z celko-

vé ceny díla) stanoven˘ Zásadami MK âR pro pouÏití a alokaci stát-
ní finanãní podpory v Programu regenerace MPR a MPZ âR,

❖ doporuãila Zastupitelstvu mûsta Pfierova schválit uzavfiení smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpoãtu mûsta Pfierova panu Romanu Stude-
nému ve v˘‰i 520.000 Kã na stavební úpravu hradeb leÏících na po-
zemku p.ã. 262, k.ú. Pfierov (pozemek je ve vlastnictví pana Roma-
na Studeného), a to jako závazn˘ podíl vlastníka (40 % z celkové ce-
ny díla) stanoven˘ Zásadami MK âR pro pouÏití a alokaci státní fi-
nanãní podpory v Programu regenerace MPR a MPZ âR,

❖ usnesla se a vydala Nafiízení mûsta Pfierov ã. 20/2002 o stání silniã-
ních motorov˘ch vozidel na vymezen˘ch místních komunikací ve
mûstû Pfierovû s úpravou v fiádku 1 a 2 pfiílohy ã. 1, tj. 10 Kã/hod.
s minimální platbou 10 Kã,

❖ schválila uzavfiení dodatku ã. 2 k mandátní smlouvû na zaji‰tûní pro-
deje 958 bytÛ z majetku mûsta Pfierova, která byla uzavfiena dne
31. 8. 2000 s JUDr. Veverkou, Mgr. Derychovou, JUDr. Neulsovou, ad-
vokáty sdruÏen˘mi v Advokátní kanceláfii se sídlem v Pfierovû, kte-
r˘m bude prodlouÏen pÛvodní termín plnûní na nov˘ termín plnûní
do 30. 9. 2002,

❖ povûfiila fieditelku Domovní správy mûsta Pfierova komplexním za-
ji‰tûním následujících jmenovit˘ch investiãních akcí:
JiÏní ãtvrÈ II/5, Pfierov - bezbariérové byty.................... 1.500 tis. Kã
Kojetínská 1946,1947, Pfierov - 27 b.j. ........................ 11.000 tis. Kã

❖ povûfiila vedoucího odboru Ïivotního prostfiedí komplexním zaji‰tû-
ním investiãních akce: Park Michalov - sadové úpravy, rozárium,
tech. fontány 2.260 tis. Kã,

❖ schválila celodenní zprovoznûní a zaji‰tûní areálu ‰kolního hfii‰tû na
Základní ‰kole B. Nûmcové od 1. 7. 2002, schválila návrh na jeho fi-
nancování a podala návrh Zastupitelstvu mûsta Pfierov schválit ãás-
teãn˘ pfiíspûvek na mzdu ‰kolského pracovníka (správa hfii‰tû) z pro-
stfiedkÛ mûsta Pfierova,

❖ schválila zru‰ení odlouãeného pracovi‰tû subjektu Matefiská ‰kola
Pfierov-âekynû, JabloÀová 4 v místní ãásti Pfierova v Îeravicích, Pod
lesem 48 a uloÏila vedoucí odboru ‰kolství zpracovat podklady k zá-
mûru vyuÏití objektu pro zafiízení slouÏící dûtem a mládeÏi.

dne 6. ãervna 2002
Rada mûsta Pfierova po projednání

❖ vzala na vûdomí informaci o provedení prÛzkumu prodejnosti po-
hledávky za spoleãností JANA a.s., a to jak pohledávky samotné, tak
i pohledávky spoleãnû s pozemky p.ã. 2680/75 o v˘mûfie 5307 m2

a p.ã. 2653/2 o v˘mûfie 310 m2, v‰e v k.ú. Pfierov a podala návrh Za-
stupitelstvu mûsta Pfierova schválit podání návrhu na prohlá‰ení kon-
kurzu na majetek spoleãnosti JANA, a.s.

V˘bûr z usnesení Rady a Zastupitelstva mûsta Pfierova
Tisková oprava 69. usnesení Rady mûsta Pfierova z 9. kvûtna 2002
Rada mûsta po projednání povûfiila fieditelku Domovní správy mûsta Pfie-
rova komplexním zaji‰tûním následujících stavebních akcí financova-
n˘ch z pÛjãek z fondu na opravy bytového fondu postiÏeného povodní:

stavební akce pÛjãka (Kã)

Pfierov, JiÏní ãtvrÈ II/5 v˘mûna oken, dvefií,
zateplení plá‰tû

2,900.000

Pfierov, JiÏní ãtvrÈ I/5, 6, 7, 8 v˘mûna oken, dvefií 1,540.000

Pfierov, Na odpoledni 2 obnova fasády 1,000.000

Pfierov, nám. Svobody 4, 5 v˘mûna oken, dvefií 1,400.000

Pfierov, nám. Fr. Rasche 7 v˘mûna oken, dvefií 500.000

Pfierov, Komenského 54 obnova fasády 280.000

Pfierov, Kratochvílova 14 v˘mûna oken, dvefií 300.000

Pfierov, Kratochvílova 20 v˘mûna oken, dvefií 200.000

Pfierov, Kratochvílova 22 v˘mûna oken, dvefií 300.000

Snímek Jana âepa z posledního jednání zastupitelstva ve ãtvrtek 13. ãervna,
jehoÏ usnesení nebylo k datu uzávûrky je‰tû vypracováno a ãtenáfii se s ním
budou moci seznámit v záfiijovém ãísle Pfierovsk˘ch listÛ nebo uÏ v tûchto dnech
na internetov˘ch stránkách Mûstského úfiadu - mesto.prerov.cz

Pfierovské listy na internetu
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Na odÛvodnûní soudního
rozhodnutí jsme se zepta-
li vedoucího Stavebního
úfiadu ing. Jifiího Justa.
Nejprve jsme ho poÏádali
o alespoÀ struãn˘ nástin
prÛbûhu vy‰etfiování pfií-
padu.

„V roce 1994 manÏelé Zehnalovi - paní Ze-

hnalová je upoutaná na invalidní vozík -

poÏádali o pfiezkum asi 220 rozhodnutí sta-

vebního úfiadu, kter˘mi dle jejich názoru sta-

vební úfiad poru‰il zákon ã. 43/1994 Sb.,

jímÏ byl novelizován stavební zákon, a pro-

vádûcí vyhlá‰ku ã. 174/1996 Sb., kterou se

stanoví obecné technické poÏadavky za-

bezpeãující uÏívání staveb osobami s ome-

zenou schopností pohybu a orientace. Jed-

nalo se pfiedev‰ím o prodejny, které vznikly

po zmûnû spoleãensk˘ch pomûrÛ po roce

1989.

V roce 1995 Okresní úfiad Pfierov v drtivé

vût‰inû Ïádosti o pfiezkoumání rozhodnutí od-

loÏil ãi pfiípadná fiízení zastavil. ProtoÏe man-

Ïelé Zehnalovi nebyli spokojeni s vyfiízením

stíÏností, obrátili se na tehdej‰í nadfiízen˘ or-

gán Okresního úfiadu Pfierov, a to Ministerstvo

hospodáfiství, regionální pracovi‰tû pro olo-

mouckou oblast. To vesmûs potvrdilo rozhod-

nutí Okresního úfiadu Pfierov. Vzhledem k to-

mu, Ïe manÏelé Zehnalovi tímto vyãerpali

moÏnost domáhat se nápravy po linii správní,

obrátili se na Krajsk˘ soud Ostrava, pozdûji na

Vrchní soud v Olomouci a posléze i na Ústav-

ní soud, pfiiãemÏ soudy rovnûÏ neshledaly po-

chybení správních orgánÛ.

ManÏelé Zehnalovi tak vyãerpali moÏnost

domáhat se nápravy vnitrostátními instituce-

mi a orgány a obrátili se v roce 1997 na Ev-

ropskou komisi pro lidská práva ve ·trasbur-

ku, která v roce 1998 pfiedloÏila jejich Ïádost

Evropskému soudu pro lidská práva.

Evropsk˘ soud pro lidská práva ve ·tras-

burku dne 19. 2. 2002 svolal sly‰ení k posou-

zení pfiípustnosti stíÏnosti v pfiípadû Zehna-

lová a Zehnal versus âeská republika. Ve

stíÏnosti manÏelé Zehnalovi poukazovali na

poru‰ení nûkolika ãlánkÛ Evropské úmluvy

o lidsk˘ch právech, jako napfiíklad povinnost

respektovat lidská práva, zákaz muãení ãi po-

niÏujícího zacházení, právo na soukrom˘ Ïi-

vot, zákaz diskriminace, pfiiãemÏ si Ïalobci

stûÏovali, Ïe byli diskriminováni ve sv˘ch prá-

vech na základû fyzického stavu prvního Ïa-

lobce. ZároveÀ namítali poru‰ení práva pfied-

nesení svého pfiípadu u soudu a práva na

efektivní nápravu dle dal‰ích ãlánkÛ tohoto

základního dokumentu o lidsk˘ch právech,

V polovinû ãervna pracovníci Stavebního úfiadu v Pfierovû obdrÏeli rozsudek
ve vûci soudního sporu âeská republika versus manÏelé Zehnalovi, kter˘ byl
projednán v únoru Evropsk˘m soudem pro lidská práva ve ·trasburku.

V˘bor Základní organizace Svazu tûlesnû
postiÏen˘ch (nezamûÀovat se sdruÏením) se
snaÏí sv˘m tûlesnû postiÏen˘m ãlenÛm

usnadnit jejich vãleÀování do spoleãnosti
zdrav˘ch spoluobãanÛ rÛzn˘mi aktivitami.
Nûkolikrát do roka pofiádáme náv‰tûvu divad-

Aktivity tûlesnû postiÏen˘ch obãanÛ

protoÏe se nedoãkali této nápravy pfied ná-

rodními autoritami,“ jmenoval nejzávaÏnûj‰í
poru‰ování lidsk˘ch práv uvádûná manÏeli Ze-
hnalov˘mi Jifií Just.

„14. kvûtna leto‰ního roku rozhodl Evrop-

sk˘ soud pro lidská práva ve vûci pfiijatelnosti

stíÏnosti manÏelÛ Zehnalov˘ch, a to tak, Ïe

vût‰inou hlasÛ vyslovil, Ïe stíÏnost je v plném

rozsahu nepfiijatelná. StûÏovatelÛm se pfiede-

v‰ím nepodafiilo prokázat, Ïe by nedostateãn˘

pfiístup do vefiejn˘ch staveb a do staveb urãe-

n˘ch k uÏívání vefiejností stûÏovatelce bránil

vést její Ïivot takov˘m zpÛsobem, Ïe by do‰lo

k ohroÏení jejího práva na rozvoj osobnosti

a práva navazovat a udrÏovat vztahy s ostat-

ními lidmi a s vnûj‰ím svûtem,“ seznámil nás
s koneãn˘m stanoviskem soudu i jeho odÛvod-
nûním Jifií Just, ale zároveÀ poznamenal, Ïe soud
v obsáhlém zdÛvodnûní konstatoval, Ïe situace
zdravotnû postiÏen˘ch v âeské republice obec-
nû není bezproblémová.

„Jako vedoucí stavebního úfiadu ale pozo-

ruji, Ïe architektonické bariéry v Pfierovû po-

stupnû mizí, a to pfiedev‰ím zásluhou investic

mûsta Pfierov. Podot˘kám také, Ïe spatfiuji

i pfiínos ve stíÏnosti manÏelÛ Zehnalov˘ch,

protoÏe problematika architektonické bezba-

riérovosti se dostala do ‰ir‰ího povûdomí jak

projektantÛ a investorÛ, tak samozfiejmû pra-

covníkÛ povolujících orgánÛ,“ poukázal na
kladnou stránku stíÏnosti manÏelÛ Zehnalo-
v˘ch vedoucí Stavebného úfiadu.

Eva ·afránková

Soudní spor âeská republika versus
manÏelé Zehnalovi definitivnû uzavfien

Základní organizace Svazu tûlesnû postiÏen˘ch má v souãasné dobû 271 ãlenÛ. Jsou to
lidé postiÏení na horních a dolních konãetinách a pátefii. O ãlenskou základnu se stará v˘-
bor a dÛvûrníci. KaÏd˘ dÛvûrník má na starosti 10 aÏ 24 ãlenÛ dle oblasti, ve které bydlí.
Úzce spolupracuje s kaÏd˘m jednotliv˘m ãlenem a rozná‰í Zpravodaj, kter˘ vydává v˘bor.

la v Olomouci a zájezdy. V leto‰ním roce kon-
cem kvûtna jsme pfiipravili zájezd do Brna.
Jeho úãastníci nav‰tívili i krypty místního ka-
pucínského klá‰tera na Kapucínském námûs-
tí. Dále plánujeme zájezdy do Boskovic a Znoj-
ma. Tfiikrát roãnû se konají ãlenské schÛze
s hodnotn˘mi pfiedná‰kami na zdravotnické
nebo sociálnû právní téma. V loÀském roce
nám sv˘m hudebním vystoupením zpestfiily
setkání studentky SPg·.

Na‰im ãlenÛm jsou také k dispozici reha-
bilitaãní pomÛcky, které si mohou pÛjãovat
domÛ ke zlep‰ení svého zdravotního stavu.
ProtoÏe finanãní situace tûlesnû postiÏen˘ch
obãanÛ není nejlep‰í, snaÏíme se jim pfiispí-
vat dle moÏností na lístky na rekondiãní pla-
vání v bazénu, masáÏe a jiné kulturní a reha-
bilitaãní aktivity. V‰echny na‰e plány
a aktivity jsou ale závislé na finanãních pro-
stfiedcích, které se skládají ze ãlensk˘ch pfiís-
pûvkÛ, darÛ a grantu od mûsta.

Závûrem mÛÏeme fiíci, Ïe moÏnost úãasti
na v‰ech aktivitách ãlenÛ na‰í organizace je
pfiínosem jak po stránce zdravotní tak i spo-
leãenské a mnoh˘m osamûl˘m je tak dána
pfiíleÏitost k navázání pûkn˘ch pfiátelství. Zá-
jemci o ãlenství v na‰í organizaci se mohou
pfiihlásit kaÏdé liché úter˘ od 15 do 16 hodin
v Centru zdravotnû postiÏen˘ch na námûstí
Svobody.

Stanislav ·mehlíkSnímek z jednoho z mnoha zajímav˘ch zájezdÛ pofiádan˘ch Svazem tûlesnû postuÏen˘ch.
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„My‰lenka zfiídit zafiízení tohoto typu vznik-

la uÏ v roce 1996, kdy se na tehdej‰ím odboru

sociálních vûcí a zdravotnictví Mûstského úfia-

du shromaÏìovaly poÏadavky matek, které se

ocitly spolu se sv˘mi dûtmi ve sloÏité sociální

a Ïivotní situaci a nedokázaly ji samy fie‰it.

Zaãalo se uvaÏovat o objektu, kter˘ by vyho-

voval dan˘m podmínkám pro zafiízení tohoto

typu. Mûsto pfiijalo nabídku Vojensk˘ch staveb

a dohodlo pronájem budovy na Tovaãovské uli-

ci. Po nezbytn˘ch vnitfiních úpravách byl 1. srp-

na 1996 provoz zahájen. Zpoãátku toto zafiíze-

ní neslo název ubytovna pro matky s dûtmi.

Pozdûji se ukázalo, Ïe v tíÏivé sociální situaci

mÛÏe b˘t i otec a dítû. Název se tedy pfiizpÛso-

bil situaci a ubytovna byla pfiejmenována na

ubytovnu pro neúplné rodiny s dûtmi,“ vrátila
se k poãátkÛm historie vzniku tohoto zafiízení
Marta Vani‰ová.

„Finanãní náklady za nájem a sluÏby s náj-

mem spojené se kaÏdoroãnû zvy‰ovaly, aÏ do-

sáhly ãástky více neÏ jeden a pÛl milionu korun.

Navíc pfiib˘valo problémÛ souvisejících s pro-

vozem budovy, jako napfiíklad netûsnost oken,

pfieru‰ování dodávek tepla a vody, ‰patné odpa-

dy a nevhodné umístûní zafiízení,“ doplnila dal-
‰í okolnosti, které vedly k urychlení patfiiãn˘ch
krokÛ.

„Nejvhodnûj‰ím fie‰ením se ukázala rekon-

strukce b˘valého internátu Pfierovsk˘ch strojí-

ren na ul. 9. kvûtna. Mûsto tento objekt smûni-

lo se státem za jinou nemovitost ve mûstû.

Rekonstrukci zahájily v záfií 2001 Stfiedomo-

ravské stavby s. r.o. V rekonstruované ubytovnû

se zároveÀ zv˘‰ila jeho kapacita, a to umoÏ-

Àuje uspokojit více Ïádostí potfieb-

n˘ch.

Kapacita pokojÛ pro úãely uby-

tovny se v porovnání se stávajícím

stavem zv˘‰í o tfii pokoje, s jedním

dal‰ím se poãítá pro umístûní mat-

ky s dûtmi pfii náhle vniklé tísÀové

situaci a dva pokoje s kapacitou

pûti lÛÏek budou k dispozici pro

start do Ïivota klientÛm Dûtského

domova, ktefií dosáhli 18 let vûku.

Budou zde platit urãitá pravidla

stanovená v domácím fiádu, která

budou pro v‰echny obyvatele zá-

vazná. Nebude chybût stálá sluÏba

na vrátnici, která bude zaji‰Èovat

mimo jiné i bezpeãnost obyvatel.

Navíc smyslem tohoto zafiízení ne-

bude jen poskytnout ubytování ne-

úpln˘m rodinám s dûtmi, ale také

pomáhat pfii organizování volného

ãasu, pfiedev‰ím dûtí. Na‰i zamûstnanci ve

dvousmûnném provozu budou zaji‰Èovat i po-

radenskou a v˘chovnou ãinnost,“ poskytla dal-
‰í bliÏ‰í informace Marta Vani‰ová.

„Chtûla bych popfiát tomuto novému zafiíze-

ní, aby jeho obyvatelé, pfiedev‰ím z fiad dûtí, zde

byli spokojeni. Potû‰ilo by mû, kdyby zde v‰ich-

ni ubytovaní na‰li doãasn˘ náhradní domov

a získali ãas na promy‰lení sv˘ch dal‰ích Ïivot-

ních plánÛ. Na‰í nejhezãí odmûnou bude vûdo-

mí, Ïe jsme to my, ktefií jim napomohou nalézt

správnou cestu a snad i preventivnû zabránit

pfiípadnému sociálnímu vylouãení nûkter˘ch

jednotlivcÛ ze spoleãnosti,“ vyslovila závûrem
svá pfiání fieditelka Sociálních sluÏeb Marta Va-
ni‰ová.

Eva ·afránková

Ubytovna pro neúplné rodiny s dûtmi se zabydluje

První ãervnová stfieda se stala pfiíleÏitostí ke slavnostní-
mu setkání 75let˘ch jubilantÛ s pfiedstaviteli mûsta Pfiero-
va. Tuto po organizaãní stránce velmi nároãnou akci pfiipra-
vila Komise pro obãanské záleÏitosti.

Po pfiivítání v‰ech zúãastnûn˘ch pfiedsedkyní komise a ná-
sledujícím proslovu starosty Jindfiicha Valoucha se na pódiu
pfiedstavili se sv˘m kulturním programem Ïáci ze Základní
‰koly Trávník v Pfierovû. Pfiípravû na vystoupení pfied vefiej-
ností vûnovali hodnû úsilí a na jejich v˘konech to bylo znát.
Potlesk, kter˘ sklidili, si oni i jejich pedagogové bezpochyby
zaslouÏili.

JubilantÛm pfii‰li osobnû popfiát vedle starosty Jindfiicha
Valoucha i místostarostové Ing. Jifií Lajtoch, Ing. Bohumil
Procházka a tajemník Ing. Jifií Bakalík. Slavnostní odpoledne
v Mûstském domû zpfiíjemnili i hudebníci ze skupiny MINI.
Melodie oslavencÛm pfiipomnûly léta jejich mládí a spoleãnû
si nejen zazpívali, ale i zatanãili.

Podûkování za vytvofiení pûkné atmosféry patfií v‰em, kte-
fií se na pfiípravû setkání podíleli.

Ludmila Tomaníková,

pfiedsedkynû Komise pro obãanské záleÏitosti

Setkání pûtasedmdesátilet˘ch obãanÛ s pfiedstaviteli mûsta

foto Jan âep

V posledním kvûtnovém t˘dnu byla zkolaudována rekonstruovaná uby-
tovna urãená neúpln˘m rodinám s dûtmi, která se nachází v ulici 9. kvût-
na. Oprava nové ubytovny, jeÏ byla zahájena uÏ loÀského roku, si vyÏádala
investici zhruba dvanácti a pÛl milionu korun. Uplynul mûsíc a první jeho
obyvatelky se uÏ stûhují do svého nového doãasného domova. Jeho slav-
nostní otevfiení je plánováno na 1. ãervence. Na to, co bylo impulsem k za-
hájení jednání o nutnosti zafiízení tohoto typu v na‰em mûstû, jsme se ze-
ptali PhDr. Marty Vani‰ové, fieditelky Sociálních sluÏeb mûsta Pfierova.

Seniofii, cítíte se osamoceni?
Nechcete b˘t se sv˘mi problémy sami?

Chcete strávit pfiíjemnû a zajímavû ãas mezi sv˘mi vrstevníky? Máte jedineãnou
pfiíleÏitost pfiijít mezi nás od 7.30 do 15 hodin do Domovinky.
Program je pfiizpÛsoben va‰im pfiáním. Pfiijìte, tû‰íme se na vás.

Sociální sluÏby mûsta Pfierova - U Îebraãky 18, 750 00 Pfierov
telefon: 0641/301 358, 301 370

Pozvánka pro seniory

foto Jan âep
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UpozorÀujeme v‰echny provozovatele hos-
tinsk˘ch provozoven, kde je venkovní zafiíze-
ní jako napfiíklad zahradní restaurace, pfied-
zahrádka, prodejní stánek s posezením apod.,
Ïe musí v nich ukonãit provozní dobu nejpo-
zdûji ve 22 hodin. Pokud má provozovatel zá-
jem poskytovat hostinské sluÏby po této ho-
dinû, musí si poÏádat o povolení na Odboru
sociálních sluÏeb a zdravotnictví Mûstského
úfiadu Pfierov, BoÏeny Nûmcové 10.

Pokud je provozovatel vefiejné produkce
hudby Ïivé nebo reprodukované na vefiejném
místû a tato produkce je sly‰itelná na vefiej-
ném prostranství mûsta, jedná se o restaura-

ce, kavárny, vinárny, kulturní sály a podobná
zafiízení, je nutno ukonãit vefiejnou produkci
ve 22 hodin. Má-li provozovatel zájem provo-
zovat vefiejnou produkci hudby po 22 hodinû,
musí si poÏádat o povolení rovnûÏ na Odboru
sociálních sluÏeb a zdravotnictví.

Písemné Ïádosti se podávají na pfiedti‰tû-
n˘ch formuláfiích nejpozdûji ãtrnáct dnÛ pfied
konáním vefiejné hudební produkce nebo pro-
dlouÏení provozní doby. Îadatel je vyrozumûn
do deseti pracovních dnÛ po jejím obdrÏení.
Formuláfie jsou k dispozici na internetov˘ch
stránkách mûsta Pfierova nebo na Odboru so-
ciálních sluÏeb a zdravotnictví.

Na na‰em sídli‰ti pfies léto staví dûti
stany, je to povolené?

Vyhlá‰kou mûsta se mimo jiné zakazuje na
vefiejné zeleni stavût stany a podobné pfií-
stfie‰ky. Pfiiznejme si v‰ak po pravdû, Ïe po-
kud dûti neru‰í bûhem noci noãní klid a jsou
pod dohledem nûkoho z dospûl˘ch, je celkem
ne‰kodné je nechat proÏívat jejich malá do-
brodruÏství, kdyÏ si ve spacácích vyprávûjí
hrÛzostra‰né historky. Nechci tímto nikoho
nabádat k poru‰ování zákona, ale chtûl bych
poÏádat o vût‰í toleranci vÛãi dûtem, zvlá‰tû
pak star‰í spoluobãany.

KdyÏ je mi v létû horko,
mÛÏu se okoupat v ka‰nû?

V Ïádném pfiípadû! Ka‰na není uzpÛsobena
k tomu, aby se v ní horkokrevní poutníci kou-
pali. Pokud to pfiece jenom vyzkou‰í, mohou
za to b˘t minimálnû vykázáni, a to hned z nû-
kolika dÛvodÛ. Za prvé dotyãní mohou budit
vefiejné pohor‰ení, to záleÏí na okolnostech
a mnoÏství obleãení. Za druhé mohou b˘t po-
potahováni za po‰kozování cizího majetku. Za
dal‰í mÛÏe docházet ke zneãi‰tûní okolí ka‰-
ny a v neposlední fiadû je zde i riziko nakaÏe-
ní nûjakou nemocí, kter˘ch mÛÏe b˘t v tako-
vé vodû poÏehnanû. Pokud vás proto schvátí
letní Ïár, nav‰tivte radûji koupali‰tû, a to buì
pfiírodní ãi nebo umûlá.

Potfieboval bych trochu ‰tûrku
na chalupu, mÛÏu si nabrat z fieky?

PfiestoÏe se mÛÏe zdát, Ïe ‰tûrk a písek le-
Ïí v fiece a v jejím korytu zcela bez uÏitku, ne-
mÛÏe se kaÏd˘ rozhodnout, Ïe si trochu ode-
bere. Samozfiejmû, pokud byste si vzali hrst
písku pro rybiãky do akvária, nic se nedûje.
Av‰ak pokud byste si pfiijeli k fiece s vozíkem
a zaãali ho plnit fiíãními oblázky, dopou‰títe
se pfiestupku proti vodnímu hospodáfiství a ta-
to nepovolená tûÏba vás mÛÏe pfiijít dráÏ, neÏ
kdybyste si zaplatili fÛru ve stavebninách.

Soused si pfied domem um˘vá svého
trabanta, neporu‰uje pfiedpis?

Pochopitelnû, Ïe tuto ãinnost si za dan˘ch
podmínek dovolit nemÛÏe. Pokud by pouze
pfiipravoval vozidlo pfied v˘jezdem tím, Ïe by
ãistil kola a podbûhy, coÏ je jeho povinností,
tak se nic nedûje. Musí v‰ak po sobû bláto ãi
‰pínu uklidit. Av‰ak jestliÏe se dotyãn˘ mi-
lovník rychlé jízdy snaÏí vrátit svému bakeli-
tovému miláãkovi za‰l˘ lesk za pomoci zaru-
ãen˘ch prostfiedkÛ a saponátÛ, nesmí tak ãinit
na ulici. Podle vyhlá‰ky mûsta je na vefiejném
prostranství zakázáno um˘vat vozidlo a v Ïád-
ném pfiípadû se tak nesmí ãinit za pomocí
chemick˘ch prostfiedkÛ.

Kom

Mûstsk˘ stráÏník
radí a informuje

Mûsto Pfierov vydalo Obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 16/2001 o ochranû pfied
hlukem a vibracemi, která nabyla úãinnosti dnem 31. prosince 2001.

Matefiská ‰kola v Îeravicích bude zru‰ena

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

SLEVA!
Prodej

rekreaãní
chaty

v lázních
Teplice

nad Beãvou
BliÏsí informace

na ãíslech:
Telefon:

069/613 65 00
mobil:

0603 837 557
tel./fax:

069/613 64 98

• roční, schválena Ministerstvem školství
i s výukou střihů

• možnost získat Osvědčení
s celostátní platností

• 1x týdně odpoledne v Přerově - pro začátečnice
i ženy jen s amatérskými zkušenostmi

všech věkových skupin

tel. 0655/401343 (od 1. září tel. 556 401343)

·kola ‰ití

Vybráno z nov˘ch vyhlá‰ek

V dubnu leto‰ního roku fieditelka Matefiské
‰koly Pfierov-âekynû, JabloÀová 4 informova-
la Odbor ‰kolství, mládeÏe a sportu Mûstského
úfiadu Pfierov o aktuální situaci odlouãeného
pracovi‰tû uvedené ‰koly v místní ãásti Pfiero-
va v Îeravicích, Pod lesem 48. Podle v˘sledku
zápisu by mûlo do elokovaného pracovi‰tû ma-
tefiské ‰koly od záfií 2002 docházet pouze de-
set dûtí a dle demografického v˘voje se neoãe-
kává v˘razn˘ nárÛst poãtu dûtí v dané lokalitû
ani v pfií‰tích letech. Matefiská ‰kola v Îeravi-
cích tímto k uvedenému datu nesplÀuje mini-
mální prÛmûrn˘ poãet dûtí ve tfiídû podle pfií-
slu‰n˘ch právních pfiedpisÛ, provoz zafiízení se
stává neekonomick˘m a stát nevykryje mzdo-
vé nároky dotãen˘ch zamûstnancÛ ‰koly a ná-
klady na uãební pomÛcky v plné v˘‰i.

Mûsto Pfierov a Krajsk˘ úfiad Olomouckého
kraje vydaly k pfiedmûtnému zru‰ení sou-
hlasné stanovisko. Odlouãené pracovi‰tû Ma-
tefiské ‰koly Pfierov-âekynû v místní ãásti Pfie-
rova v Îeravicích bude ke 30. ãervnu 2002
zru‰eno.

Rodiãe dûtí, kter˘ch se zru‰ení dot˘ká, ma-
jí moÏnost pfiihlásit své dûti do Matefiské ‰ko-
ly v âekyni nebo do jiné matefiské ‰koly
v Pfierovû, ãi v jin˘ch blízk˘ch obcích, napfií-
klad v Kokorách.

VyuÏití objektu v Îeravicích bude pfiedmû-
tem dal‰ích jednání. Rada mûsta Pfierova ulo-
Ïila Odboru ‰kolství, mládeÏe a sportu zpra-
covat podklady k zámûru jeho vyuÏití pro
zafiízení slouÏící dûtem a mládeÏi.

Odbor ‰kolství, mládeÏe a sportu



âERVENEC/SRPEN 2002 STRANA 7

Obãanské sdruÏení Basketsport Pfierov bylo
zaloÏeno v kvûtnu 1999. Souãasnû byl u âeské
basketbalové federace zaregistrován basketbalo-
v˘ klub. Basketsport provozuje dvû oblasti ãin-
ností, jednak jsou to aktivity samotného basket-
balového klubu a jednak zaji‰Èuje ãinnost
nûkter˘ch ostatních sportÛ, jako je tenis, lyÏo-
vání, cyklistika, potápûní a turistika. Podafiilo se
nám získat prestiÏní licenci Sportovního centra
mládeÏe âBF a zafiazení do projektu Minister-
stva ‰kolství mládeÏe a tûlov˘chovy - Sportovní
tfiídy na základních ‰kolách. V praxi to zname-
ná, Ïe dvacet trenérÛ se stará celkem o 170 dí-
vek, a to v pfiípravce minibasketbalu od první tfií-
dy základní ‰koly aÏ po dorosteneckou extraligu,
kterou hrají maturantky Pfierovsk˘ch stfiedních
‰kol. Hlavním cílem sdruÏení je rozvoj basket-
balu a jin˘ch sportÛ pro v‰echny vûkové kate-
gorie nejen na úrovni vrcholového a v˘konnost-
ního, ale i rekreaãního sportu.
âtenáfie by urãitû zajímalo, jak se dafiilo hráã-
kám basketbalov˘ch druÏstev v leto‰ní sezonû.
MÛÏete jmenovat alespoÀ ta umístûní, kter˘ch
si nejvíce ceníte?

Ve v‰ech kategoriích je vzhledem k velké
konkurenci kaÏd˘ dosaÏen˘ úspûch cenn˘. Pfií-
pravky miniÏákyÀ, miniÏákynû a Ïákynû mlad-
‰í i star‰í patfií k nejlep‰ím v regionální soutû-
Ïích a zaslouÏenû postoupily i do soutûÏí
celostátních. PrestiÏní jsou soutûÏe extraliga
mlad‰ích i star‰ích dorostenek. V obou tûchto
kategoriích skonãila dûvãata na velmi pûkném
ãtvrtém místû.
âlenskou základnu va‰eho sportovního sdru-
Ïení tvofií pomûrnû vysok˘ poãet registro-
van˘ch mlad˘ch sportovcÛ. Urãitû není jedno-
duché jim zajistit vyhovující tréninkové
podmínky.

Sportovní ãinnost sdruÏení je organizována
prostfiednictvím basketbalového klubu pfiede-
v‰ím ve ‰kolních tûlocviãnách stfiedních a zá-
kladních ‰kol v Pfierovû. Smlouva o spolupráci
byla uzavfiena se Základní ‰kolou Kopaniny
a Gymnáziem Jana Blahoslava. Tréninková a zá-
vodní ãinnost probíhá v tûlocviãnách Základní
‰koly Kopaniny, Stfiedního odborného uãili‰tû
stavebního a Obchodní akademie. Nûkteré tré-
ninky a mistrovská utkání se vzhledem k ná-
vaznosti na prvoligov˘ klub odehrávají ve spor-
tovní hale SK Pfierov. Regenerace je zaji‰tûna
hodinami plavání v krytém bazénu mûsta a vy-
uÏíváním whirlpoolu ve dvou pfierovsk˘ch fit-
centrech. V nich hráãky absolvují rovnûÏ aero-
bik a speciální protahovací a uvolÀovací
cviãení. Mimopfierovské hráãky jsou ubytová-
ny v internátû Stfiedního odborného uãili‰tû
stavebního v Pfierovû. Pfiíprava na sezonu pro-
bíhala na soustfiedûních v Pfierovû, Javorníku,
Sobotínû a Rajnochovicích. Nûkolik hráãek se
kaÏd˘m rokem zúãastÀuje tréninkov˘ch bas-

zením pronájmÛ jsou ve velké mífie vlastnû vrá-
ceny prostfiedky subjektÛm, rovnûÏ dotovan˘m
z prostfiedkÛ Mûsta Pfierov. Materiálové a tech-
nické zaji‰tûní je vût‰inou realizováno ve spo-
lupráci s podnikatelsk˘mi subjekty. Ve svém v˘-
sledku ale klub zaji‰Èuje kvalitní a velmi dobfie
organizovanou péãi o mládeÏ, pfiiãemÏ sporto-
vat mohou vzhledem k nízk˘m ãlensk˘m pfiís-
pûvkÛm i dûti ze sociálnû slab‰ích rodin.
Jak jste právû naznaãil, zajistit v‰echny akti-
vity va‰eho sportovního sdruÏení není právû
jednoduché. Které problémy jsou momentál-
nû nejaktuálnûj‰í a co by si Ïádalo fie‰ení
v blízké budoucnosti, aby nebyla ohroÏen roz-
voj sálov˘ch sportÛ?

V souãasné dobû je stále obtíÏnûj‰í získat dû-
ti pro sport. VÏdyÈ v Pfierovû je do prvních tfiíd
pfiihlá‰en˘ch jen okolo 500 dûtí, a proto není
snadné vybrat pro pravidelné sportování dosta-
teãn˘ poãet tûch, které mají nejen pfiedpoklady
pro sport a zájem o nûj, ale zároveÀ u kter˘ch

mÛÏeme oãekávat pochopení a podporu i ze stra-
ny rodiãÛ. Dal‰ím problémem je absence kvalit-
ní sportovní haly pro sálové sporty ve mûstû. Vo-
lejbal, házená, basketbal i dal‰í sálové sporty
nemají totiÏ v Pfierovû odpovídající zafiízení, kte-
ré by technicky vyhovovalo sportovním pravi-
dlÛm, umoÏÀovalo diváckou úãast rodiãÛ i pfiíz-
nivcÛ a mûlo sociální vybavení takové, aby se
mohly pofiádat sportovní akce pro více druÏstev
na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni.
Je nám líto, Ïe nemÛÏeme nikoho pozvat a dlu-
Ïíme prakticky nûkolika desítkám sportovních
partnerÛ náv‰tûvu v Pfierovû.
Zeptali jsme se místostarosty ing. Jifiího
Lajtocha, zda vidí mûsto v dohledné dobû
nûjaké pfiijatelné fie‰ení této situace.

„Péãe o voln˘ ãas mládeÏe je jedním z priorit-

ních smûrÛ Strategického plánu ekonomického

a územního rozvoje mikroregionu Pfierov. Ten-

to smûr obsahuje vybudování pfiírodního areá-

lu sportu a zdraví s vyuÏitím pfierovsk˘ch lagun,

zahrnuje i vytváfiení a údrÏbu sídli‰tních více-

úãelov˘ch a dûtsk˘ch hfii‰È a podporu mládeÏ-

nického v˘konnostního sportu ve sportovních

klubech. Realizace multifunkãní sportovní ha-

ly není pfiímo konkretizována v˘‰e uveden˘m

plánem, nicménû je moÏné v této chvíli vzít je-

jí realizaci jako podnût k tomu, aby se pracov-

níci na odborn˘ch pracovi‰tích Mûstského úfia-

du zab˘vali touto záleÏitostí. VÏdy je tfieba mít

ov‰em i na pamûti finanãní stránku vûci, pro-

toÏe potfieby mûsta Pfierova neúmûrnû pfievy‰u-

jí jeho finanãní moÏnosti. Obecnû lze fiíci, Ïe

zmínûná hala mÛÏe b˘t umístûna na plochách

oznaãen˘ch v územnû plánovací dokumentaci

symbolem S1, napfiíklad v Popovicích v lokali-

tû pod Ïelezniãní tratí, vedle tenisové haly nebo

pfiípadnû v jiÏ zmínûném areálu Lagun,“ kon-
kretizoval lokality vhodné v budoucnu pro v˘-
stavbu haly.

„Tento zámûr mÛÏe b˘t ãásteãnû fie‰en ná-

vrhem SK Pfierov, tzn. pfievodem objektu ob-

ãanské vybavenosti - Sportovní haly SK Pfierov

- do vlastnictví mûsta formou daru,“ uvedl dal-
‰í variantu fie‰ení místostarosta J. Lajtoch.

Eva ·afránková

Mottem Basketsportu je Sport pro na‰e dûti
Rozhovor s ZdeÀkem Latíkem, ãlenem V˘konného v˘boru âeského svazu tûlesné v˘chovy v Praze, pfiedsedou Dozorãí
a odvolací rady âeské basketbalové federace v Praze a ãlenem správní rady obãanského sdruÏení Basketsport Pfierov

Pfied nûkolika t˘dny skonãila basketbalová sezona. DruÏstva se zúãastnila mistrov-
sk˘ch soutûÏí âeské basketbalové federace a turnajÛ, organizovan˘ch rÛzn˘mi sub-
jekty v âeské republice i zahraniãí. ProtoÏe basketbalov˘ sport má v na‰em mûstû uÏ
tradiãnû velmi dobrou úroveÀ, chceme tímto rozhovorem alespoÀ trochu pfiiblíÏit na-
‰im ãtenáfiÛm aktivity obãanského sdruÏení Basketsportu Pfierov. PoÏádali jsme o od-
povûì na nûkolik otázek ZdeÀka Latíka, ãlena správní rady Basketsport Pfierov, kter˘
nám na zaãátku na‰eho povídání poskytl nejprve nûkolik základních informací.

Z fotogalerie internetov˘ch stránek Basketsportu www.basketsport.prerov.net

ketbalov˘ch campÛ, které jsou pofiádány v prÛ-
bûhu prázdnin v celé âeské republice - ty jsou
v‰ak finanãnû velmi nároãné.
Snadn˘m úkolem nebude ani hladké zabezpe-
ãení ãinnosti tohoto sportovního sdruÏení po
stránce finanãní. MÛÏete nás struãnû sezná-
mit s ekonomikou klubu?

Cílem managementu klubu je pracovat s vy-
rovnan˘m rozpoãtem bez pÛjãek a dluhÛ. Zdro-
jem financí jsou dotace, pfiíspûvky ãlenÛ, dary
a reklamy firem. Vzhledem k ekonomické situ-
aci v regionu je právû tato oblast nejist˘m prv-
kem. Podpora mimo‰kolní ãinnosti mládeÏe je
totiÏ ze strany podnikatelsk˘ch subjektÛ, aÏ na
v˘jimky, velmi nepravidelná.

V˘daje jsou smûrovány pfiedev‰ím na zaji‰tû-
ní vlastní tréninkové a sportovní ãinnosti. Hra-



KONCERTNÍ TURNÉ

Va‰o Patejdl Tour 2002
SME TU!

úter˘ 1. 10. 2002 v 19.00 hodin
koncert potrvá celé tfii hodiny

Olomouc - Sportovní hala UP
Koncert pofiádá Nadaãní fond Genáãek.

Vstupné: jednotlivé 290 Kã, rodinné 1.000 Kã (pro
4 osoby). Pfiedprodej vstupenek jiÏ zahájen. Zakou-
pené vstupenky jsou slosovatelné o hodnotné ceny.
Vstupenky lze získat na tûchto místech: Pfierov -
Mûstsk˘ dÛm, nám. T. G. Masaryka, tel. 0641/215
100, 215 101 – Cestovní agentura Impuls, Kramá-
fiova 25, tel. 0641/218 084, 277 592.

Dal‰í informace o chystaném koncertu získáte
na tel. 068/542 50 05 nebo 0641/300 413

a na internetové adrese www.smetu.cz
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1. 7. 1932 - před 70 lety zemřel v Přerově Jan Donát-Pelhři-
movský, vlastenec, učitel, pedagogický pracovník, spisovatel, au-
tor povídek, úvah, fejetonů a cestopisů uveřejňovaných v různých
časopisech. Působil v redakci časopisů Lubina a Přerovský Obzor.
Zasloužil se o rozvoj chmelařství jako jednatel Moravského
spolku chmelařského se sídlem v Tršicích, je autorem studie
„O moravském chmelařství“. Na odpočinku žil v Přerově. Narodil
se 24. 4. 1848 v Pelhřimově.

11. 7. 1922 - před 80 lety se narodil v Přerově Vladimír Hornyak,
akademický malíř, tělesně postižený umělec, který si vybíral pro-
sté motivy ze svého okolí. Vystavoval v přerovské galerii Dílo ob-
razy z cyklu Tvář mého kraje, která vzbudila nevšední pozornost.
Jeho tvorbu ocenilo město Přerov Pamětní medailí J. A. Komen-
ského. Zemřel 9. 8. 1971 v Přerově.

11. 7. 1987 - před 15 lety zemřel ve Žďáru n. S. Hugo Domes, he-
rec a režisér, který své dětství prožil v Přerově, kde již od roku 1938
hrál divadlo s přerovskými ochotníky. Po ukončení studia na kon-
zervatoři v roce 1949 působil v divadlech v Jihlavě, Pardubicích,
Praze, Uherském Hradišti. Režíroval především klasické komedie
i moderní veselohry. Často navštěvoval s divadelními soubory pře-
rovský okres. Narodil se 25. 5. 1925 v Přerově. 

17. 7. 1907 - před 95 lety se narodil v Protivanově u Prostějova
Bedřich Havelka, univ. profesor, RNDr., DrSc., vědec, matema-
tik a odborník pro jemnou mechaniku a optiku. V letech 1935-1945
byl vedoucím optické konstrukce a vědeckým referentem Optiko-
techny v Přerově, 1946-1952 vedoucí výzkumu Meopty, n.p., 1953
vedoucím Laboratoře optiky ČSAV Praha, 1954-1970 profesor Pří-
rodovědecké fakulty PU Olomouc. Zemřel 17. 2. 1990 v Přerově.

20. 7. 1907 - před 95 lety se narodil v Přerově Emil Baďura, ing.,
profesor na zemských hospodářských školách na Moravě. Od ro-
ku 1945 působil na Vyšší hospodářské škole v Přerově, od roku
1950 krátce na VŠZ v Brně. Je autorem řady učebnic. Zemřel 1. dub-
na 1977 v Přerově.

21. 7. 1892 - před 110 lety se narodil v Hlinsku v Čechách Jan Jir-
ka, profesor přerovské obchodní akademie a ředitel záložny, au-
tor publikace „70 let úvěrního spolku záložny v Přerově“. Zemřel
28. 10. 1965 v Přerově.

——

2. 8. 1882 - před 120 lety se narodil v Přestavlkách u Olomouce
Jindřich Poštulka, fotograf, dlouholetý předseda Přerovského
fotoklubu. Fotografoval především Přerov, kde žil přes 80 let. Za

své práce obdržel v Přerově a Praze řadu ocenění. Patřil k zaklá-
dajícím členům Sportovního klubu v Přerově, byl aktivním členem
spolku Čs. turistů, nadšený horolezec a alpinista. Spolu s man-
želkou Terezií a bratrem Vilémem byl nadšeným průkopníkem ly-
žařského sportu v Přerově, kde zemřel 8. 11. 1973.

8. 8. 1982 - před 20 lety zemřel v Přerově Alois Formánek, ve
20. letech min. století přední čs. sportovec, atlet, držitel čs. rekor-
du v běhu na 100 m. Narodil se 23. 4. 1903 v Kojetíně.

11. 8. 1882 - před 120 let se narodil v Modřanech u Prahy Karel
Mařík, od roku 1922 ředitel městské hudební školy v Přerově, hu-
dební skladatel, sbormistr Přerubu a pěveckého odboru Sokola
Tyrš (1928-41), zakladatel ženského pěveckého sboru v Přerově,
autor klavírních a sborových skladeb (Hanácké písně, Písně ptá-
čete ad.). Zemřel 11. 7. 1956 v Přerově.

11. 8. 1892 - před 110 lety se narodil v Přerově Leopold Calábek,
PhDr., knihovník v Přerově a Olomouci, knihovnický inspektor
na ministerstvu školství, redaktor časopisu Česká osvěta. Zemřel
6. 5. 1944 v Praze.

20. 8. 1947 - před 55 lety zemřel v Praze Ladislav Pour-Such-
dolský, redaktor přerovského deníku Obzor (1928-1942) a Obra-
ny lidu (1945-1947). Je autorem desítek článků, recenzí a fejetonů.
Narodil se 5. 5. 1901 v Přerově, kde vydal román Cirkus Kludský.

23. 8. 1942 - před 75 let zemřel v Přerově Artur Gleich, poštov-
ní úředník, jeden ze zakladatelů přerovského loutkového divad-
la, jehož rozvoji se obětavě věnoval až do své smrti. Narodil se
4. 9. 1876 v Rožnově p. Radhoštěm.

26. 8. 1942 - před 60 lety zemřel v Přerově František Radoušek,
tiskař a knihkupec, za 1. sv. války pronásledovaný rakouskými úřa-
dy pro své protihabsburské smýšlení. Za rozšiřování letáků proti
válce byl spolu s dalšími Přerovany (V. Fárkem, Vl. Stejskalem,
F. Klabazňou a Sl. Kratochvílem) zatčen a odsouzen na osm let těž-
kého žaláře. Narodil se 17. 3. 1869 v Přerově.

26. 8. 1942 - před 60 lety byl popraven v Plötzensee u Berlína Jan
Vignati, MUDr., lékař, vlastenec, autor 35 vědeckých a odborných
studií z oboru experimentální patologie, zakladatel spolku proti
rakovině v Uh. Hradišti, vedl Vědecký spolek lékařský pro zemi
Moravsko-slezskou, člen Société de biologie v Paříži, podílel se na
činnosti zednářské lóže v Olomouci. Za činnost v odbojové orga-
nizaci Obrana národa byl v roce 1940 zatčen, vězněn v Brně, Vra-
tislavi, Dietzu n. M., a v Berlíně odsouzen k trestu smrti a popra-
ven. Narodil se 2. 7. 1899 v Přerově.

âervencové a srpnové kalendárium
připravuje Věra Fišmistrová, SOkA Přerov

Na základû zku‰eností s pfiedprodejem vstu-
penek jsme se rozhodli pro uplatÀování tûch-
to zásad: VÏdy zaãátkem mûsícÛ prosince (pro
I. pololetí) a ãervence (pro II. pololetí) bude ve-
fiejnosti pfiedloÏena prostfiednictvím okresních
a mûstsk˘ch médií a v rámci MD pfies vlastní
pfiedprodej informativní nabídka kulturních
pofiadÛ pro dané období s otevfienou moÏnos-
tí pfiípadného doplnûní.

Vlastní pfiedprodej zÛstává ve
své podstatû nemûnn˘ - vstupen-
ky je moÏno, podobnû jako do-
posud, závaznû si telefonicky,
pfiípadnû i osobnû, rezervovat v pfiedprodeji
MD (po-pá 8-16.30 hodin, tel.: 217 596, 215
100, 215 101, fax: 215 102) nebo, coÏ je no-
vinkou vycházející vstfiíc vefiejnosti, ihned za-
koupit!

PrÛbûÏnû rezervovaná místa je nutno bez-
podmíneãnû, nejpozdûji 10 dnÛ pfied termínem
daného pofiadu, potvrdit zakoupením vstu-
penky. Poãínaje devát˘m dnem pfied termínem

pofiadu jsou v‰echna rezervovaná místa dána
do volného prodeje, pÛvodní rezervace pozb˘-
vá platnost. 

Roz‰ífiení sluÏeb pfiedprodeje a zamezení ja-
k˘chkoliv spekulací s rezervací a následn˘m pro-
dejem vstupenek je dal‰ím krokem k uspokoje-
ní zákazníkÛ. ZároveÀ chceme podûkovat té ãásti
kulturní vefiejnosti, která si pravidelnûji neÏ

ostatní, nachází cestu za kulturou do
Mûstského domu. Snahou pracov-
níkÛ Mûstského domu spol. s r. o.,
která kulturní a spoleãenské pofia-

dy zaji‰Èuje, je pfiedev‰ím spokoje-
nost ‰iroké vefiejnosti nejen s obsahem nabíze-

n˘ch pofiadÛ a aktuálností nabídky, ale
i s kulturností v oblasti vlastního pfiedprodeje.
Tyto zásady by mûly dát zájemcÛm o kulturní
dûní stejné a navíc jasné v˘chozí podmínky. Vû-
fiíme, Ïe zvolen˘ postup ukáÏe své opodstatnûní.

Upozornûní vefiejnosti - programová na-
bídka kulturních pofiadÛ, prodej a rezer-
vace vstupenek zaãíná 1. 7. 2002.

Mûstsk˘ dÛm upozorÀuje zájemce o kulturní pofiady POZVÁNKA
NA KONCERT
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PO CEL¯ ROK JE KAÎDÁ KORUNA DOBRÁ
PO·TOVNÍ SPO¤ITELNA SE VÁM P¤EDSTAVUJE

A je to tady.

Jsou prázdniny a to znamená, Ïe Vás ãe-

kají nemalé v˘daje na zaji‰tûní krásn˘ch

chvil stráven˘ch se sv˘mi blízk˘mi, aÈ jiÏ

v âeské republice ãi v zahraniãí. Pokud se

chcete vyhnout nepfiíjemnostem, které by

mohli potkat Va‰i finanãní situaci máme

pro Vás fie‰ení. StaÀte se klienty Po‰tovní

spofiitelny a my Vám ukáÏeme jak lze jed-

nodu‰e fie‰it takovéto situace.

Po‰tovní spofiitelna jiÏ dfiíve zavedla ke

sv˘m osobním - postÏirov˘m - úãtÛm,

moÏnost zfiízení sluÏby tzv. povolené pfie-

ãerpání úãtu do mínusu známé taktéÏ jako

kontokorent.

Hlavní v˘hodou kontokorentu na postÏiro-

vém úãtu je libovolnost pouÏití ãerpan˘ch

prostfiedkÛ, Po‰tovní spofiitelna jednodu‰e

nezkoumá, jestli peníze pouÏijete na nákup

zboÏí, dovolenou nebo na zaplacení sv˘ch

plateb. Vá‰ postÏirov˘ úãet mÛÏe b˘t takto

nepfietrÏitû v mínusu dokonce aÏ 12 mûsí-

cÛ! Úroky platíte pouze ze skuteãnû ãer-

pané ãástky, takÏe sluÏba povolené pfie-

ãerpání postÏirového úãtu u Po‰tovní spo-

fiitelny Vám mÛÏe slouÏit i jako finanãní re-

zerva. Klienti si mohou zaÏádat o povole-

né pfieãerpání na ãástky od 5 tis. do

20 tis. Kã. Úrok. sazba je u v‰ech konto-

korentÛ jednotná a ve srovnání s konku-

rencí velmi pfiíznivá. Napfiíklad pokud je

Vá‰ úãet cel˘ mûsíc v mínusu 1 tis. Kã, za-

platíte na úrocích pouze 10 Kã.

Dal‰í moÏností jak financovat své poÏa-

davky je klasick˘ spotfiebitelsk˘ úvûr po-

skytovan˘ v ãástkách od 20 tis. Kã do 750

tis. Kã pfii úrokové sazbû od 12,50 % p.a.

a splatností aÏ 7 let. U neúãelov˘ch úvûrÛ

do 100 tis. Kã je navíc moÏnost podpisu

smlouvy na vybran˘ch po‰tách. Existuje

zde i moÏnost pfiidûlení úvûrÛ bez ruãitele!

A proã si vybrat Po‰tovní spofiitelnu jako

svou banku? Napfiíklad proto, Ïe máte za-

ji‰tûnou ve‰kerou obsluhu na v‰ech 3.400

po‰tách ve velk˘ch mûstech i mal˘ch ves-

nicích v celé âR. Kvalita a rozsah produk-

tÛ jsou stejné, ne-li vy‰‰í neÏ u jin˘ch kon-

kurenãních bank.

Na závûr je‰tû malé pfiipomenutí. Mezi do-

datkové sluÏby k úãtu patfií GSM Banking

(ovládání úãtu prostfiednictvím mobilního

telefonu) a âSOB Phonebanking (zji‰tûní

aktuálního zÛstatku z kteréhokoliv telefo-

nu) i nadále ZDARMA.

PO·TOVNÍ SPO¤ITELNA - VA·E BANKA
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Rada mûsta Pfierova se usnesla dne 29. 5. 2002 na základû § 23 zákona
ã. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, zákona
ã. 526/1990 Sb., o cenách, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ a v souladu s § 102 odst. 2
písm. d) zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ, vydat toto nafiízení mûsta:

âl. 1
Předmět úpravy

Tímto nafiízením se vymezují:
a) místní komunikace nebo jejich úseky, které lze v souladu s ustanovením § 23

odst. 1 písm. a) zákona ã. 13/1997 Sb. ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ uÏít k stá-
ní silniãního motorového vozidla pouze za cenu sjednanou v souladu s ceno-
v˘mi pfiedpisy a stanovenou tímto nafiízením, nejv˘‰e v‰ak na dobu 24 hodin,

b) místní komunikace v centru mûsta Pfierova, na nichÏ je v souladu s ustano-
vením § 23 odst. 1 písm. c) zákona ã. 13/1997 Sb. ve znûní pozdûj‰ích pfied-
pisÛ povoleno stání silniãních motorov˘ch vozidel provozovan˘ch fyzick˘mi
ãi právnick˘mi osobami, které mají sídlo, místo podnikání nebo provozovnu
ve vymezené oblasti, nebo ke stání silniãních motorov˘ch vozidel fyzick˘ch
osob majících místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti obce, a to za cenu
sjednanou podle cenov˘ch pfiedpisÛ a stanovenou tímto nafiízením,

c) oblasti, v nichÏ musí mít fyzické ãi právnické osoby, jimÏ je povoleno stání
silniãních motorov˘ch vozidel na místních komunikacích vymezen˘ch ve
smyslu odst. b) tohoto nafiízení, trval˘ pobyt, sídlo, místo podnikání nebo
provozovnu,

d) podmínky, za nichÏ mohou osoby s trval˘m pobytem, sídlem, místem pod-
nikání nebo provozovnou v oblastech vymezen˘ch ve smyslu odst. c) toho-
to nafiízení stát silniãními motorov˘mi vozidly na místních komunikacích vy-
mezen˘ch ve smyslu odst. b) tohoto nafiízení.

âl. 2
Místní komunikace s placeným stáním

na dobu časově omezenou
(1) Místní komunikace nebo jejich úseky uvedené v pfiíloze ã. 1 tohoto nafiízení

lze uÏít k stání silniãního motorového vozidla pouze za cenu sjednanou v sou-
ladu s cenov˘mi pfiedpisy a stanovenou tímto nafiízením.

(2) Ostatní podmínky stání silniãních motorov˘ch vozidel na místních komuni-
kacích nebo jejich úsecích uveden˘ch v pfiíloze ã. 1 tohoto nafiízení se fiídí
místní úpravou silniãního provozu.

(3) Zaplacení ceny se prokazuje zpÛsobem vypl˘vajícím z místní úpravy silniãního
provozu - parkovacím lístkem nebo parkovací kartou tam, kde je to moÏné.

(4) Cena za stání vozidla musí b˘t zaplacena v parkovacím automatu, a to na ce-
lou dobu stání vozidla. Parkovací lístek musí b˘t po celou dobu stání umís-
tûn viditelnû za ãelním sklem silniãního motorového vozidla, lícní stranou
smûrem ven.

(5) Na místních komunikacích nebo jejich úsecích uveden˘ch v pfiíloze ã. 1 to-
hoto nafiízení a v souladu s místní úpravou silniãního provozu mohou drÏi-
telé prÛkazu ZTP a ZTP-P parkovat zdarma s ãasov˘m omezením na 2 hodi-
ny. Vozidlo musí b˘t oznaãeno znaãkou O 1 podle zvlá‰tního právního pfied-
pisu a opatfieno parkovacím kotouãem viditelnû umístûn˘m za ãelním sklem
vozidla s nastavenou dobou pfiíjezdu.

âl. 3
Místní komunikace s placeným stáním vyhrazené osobám

s trvalým pobytem, sídlem, místem podnikání nebo
provozovnou ve vymezené oblasti

(1) Na místních komunikacích v centru mûsta Pfierova uveden˘ch v pfiíloze ã. 2
tohoto nafiízení je povoleno stání silniãních motorov˘ch vozidel fyzick˘ch
osob majících místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti obce nebo stání
silniãních motorov˘ch vozidel provozovan˘ch fyzick˘mi ãi právnick˘mi oso-
bami, které mají sídlo, místo podnikání nebo provozovnu ve vymezené ob-
lasti, a to za cenu sjednanou podle cenov˘ch pfiedpisÛ a stanovenou tímto
nafiízením.

(2) Ostatní podmínky stání silniãních motorov˘ch vozidel na místních komuni-
kacích uveden˘ch v pfiíloze ã. 2 tohoto nafiízení se fiídí místní úpravou silniã-
ního provozu a tímto nafiízením.

(3) Zaplacení ceny se prokazuje parkovací kartou vydanou pro tento úãel provo-
zovatelem. Parkovací karta musí b˘t po dobu stání silniãního motorového vo-
zidla na viditelném místû za jeho ãelním sklem, lícní stranou smûrem ven.

(4) Oblast obce, v níÏ musí mít fyzické osoby místo trvalého pobytu nebo fyzic-
ké ãi právnické osoby sídlo, místo podnikání nebo provozovnu, je vymezena
v pfiíloze ã. 3 tohoto nafiízení.

âl. 4
Podmínky pro vydávání parkovacích karet osobám

s trvalým pobytem, sídlem, místem podnikání
nebo provozovnou ve vymezené oblasti

(1) Na místních komunikacích uveden˘ch v pfiíloze ã. 2 tohoto nafiízení je povo-
leno stání drÏitelÛm parkovací karty, pfiiãemÏ parkovací karty vydává po za-
placení ceny a podpisu smlouvy sjednané podle cenov˘ch pfiedpisÛ provo-
zovatel.

(2) DrÏitelem parkovací karty ve smyslu odstavce (1) tohoto nafiízení mÛÏe b˘t:
a) osoba s trval˘m pobytem ve vymezené oblasti obce, která je drÏitelem

(provozovatelem) osobního automobilu,
b) osoba s trval˘m pobytem ve vymezené oblasti obce, která uÏívá na zá-

kladû smlouvy sluÏební vozidlo k soukrom˘m úãelÛm,
c) právnická ãi fyzická osoba se sídlem, místem podnikání nebo provozo-

vnou ve vymezené oblasti.
(3) KaÏdé osobû splÀující podmínky uvedené v odstavci (2) tohoto nafiízení mÛ-

Ïe b˘t vydána jedna parkovací karta,která je vázaná nepfienosnû ke konkrét-
nímu vozidlu. Vydání dal‰ích parkovacích karet je moÏné za podmínek:

- dostateãné kapacity vymezené oblasti,
- zaplacení ceny sjednané podle cenov˘ch pfiedpisÛ a stanovené tímto na-

fiízením,
- splnûní v‰ech ostatních podmínek stanoven˘ch tímto nafiízením,
- v pfiípadû parkovacích karet pro osoby dle odst. (2) písm. c) se dal‰í kar-

ty vydávají jako pfienosné - na obchodní jméno firmy.
(4) Pfii vydávání parkovacích karet právnick˘m ãi fyzick˘m osobám se sídlem,

místem podnikání nebo provozovnou ve vymezené oblasti je provozovatel po-
vinen dbát pfiednostnû na uspokojení poptávky osob splÀujících podmínky
uvedené v odst. (2) písm. a) a b) tohoto nafiízení a brát v úvahu zachování pfii-
mûfieného pomûru mezi poãtem existujících parkovacích míst ve vymezené
oblasti a poãtem parkovacích karet vydan˘ch pro osoby s trval˘m pobytem,
sídlem, místem podnikání nebo provozovnou ve vymezené oblasti. 

(5) Provozovatel je pfied vydáním karty osobû splÀující podmínky stanovené tím-
to nafiízením oprávnûn poÏadovat prokázání:
a) trvalého pobytu ãi trvalého pobytu cizince ve vymezené oblasti obce,
b) právního vztahu k vozidlu, pro které má b˘t karta vydána, tj. Ïadatel:

- je zapsán jako drÏitel nebo provozovatel silniãního motorového vozidla
v osvûdãení o technickém prÛkazu ãi osvûdãení o registraci vozidla dle
zvlá‰tního pfiedpisu a vozidlo není pouÏíváno k podnikatelsk˘m úãelÛm
nebo

- pfiedloÏí potvrzení zamûstnavatele o poskytnutí vozidla k soukrom˘m
úãelÛm, pfiiãemÏ zamûstnavatel nesmí mít sídlo, místo podnikání ãi pro-
vozovnu ve vymezené oblasti obce,

c) u fyzick˘ch ãi právnick˘ch osob umístûní sídla, místa podnikání ãi pro-
vozovny ve vymezené oblasti.

(6) Osobám s trval˘m pobytem, sídlem, místem podnikání nebo provozovnou
ve vymezené oblasti, pokud nesplÀují ostatní podmínky stanovené tímto na-
fiízením, mÛÏe b˘t karta vydaná z dÛvodÛ zvlá‰tního zfietele hodn˘ch, na zá-
kladû usnesení Rady mûsta Pfierova.

(7) S platnou parkovací kartou mÛÏe drÏitel stát na vybran˘ch místních komuni-
kacích nebo jejich úsecích uveden˘ch v pfiíloze ã 1. tohoto nafiízení, kde je to-
to v˘slovnû uvedeno.

âl. 5
Podmínky pro prokazování zaplacení ceny -

užívání parkovacích karet
(1) ZpÛsob uÏívání a umísÈování parkovacích karet vydan˘ch provozovatelem se

fiídí místní úpravou silniãního provozu a tímto nafiízením.
(2) Parkovací karta musí obsahovat tyto náleÏitosti:

a) sériové ãíslo karty,
b) údaj o dobû platnosti,
c) jméno resp. název drÏitele nebo registraãní znaãku vozidla
d) vymezení oblasti, ve které karta platí,

(3) DrÏitel parkovací karty je povinen pfii stání silniãním motorov˘m vozidlem na
komunikacích uveden˘ch v pfiíloze ã. 1 a 2 tohoto nafiízení dodrÏovat tyto
podmínky:
a) karta musí b˘t po celou dobu stání umístûna za pfiedním sklem

automobilu,
b) karta musí b˘t plnû viditelná a nesmí byt ani ãásteãnû zakryta tónováním

skla, libovoln˘mi nálepkami nebo jin˘mi pfiedmûty,

Mûsto Pfierov
Nafiízení mûsta Pfierov ã. 2/2002

o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Přerově
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c) je zakázáno umisÈovat za pfiedním sklem vozidla pfiedmûty zpÛsobilé vy-
volat nebezpeãí zámûny s parkovací kartou nebo klamn˘ dojem o vlast-
nostech karty nebo o údajích uveden˘ch na kartû,

d) karta musí b˘t umístûna lícovou stranou obsahující identifikaãní údaje smû-
rem ven z vozidla tak, aby její text byl snadno ãiteln˘ pfii pohledu zvenku,

e) nepfienosná parkovací karta mÛÏe b˘t oprávnûnû pouÏita pouze pro vo-
zidlo, jehoÏ registraãní znaãka je na kartû uvedena,

f) pfienosná parkovací karta mÛÏe b˘t se souhlasem drÏitele oprávnûnû po-
uÏita pro libovolné vozidlo, vÏdy v‰ak pouze pro jedno vozidlo souãasnû,

(4) Karta nesmí b˘t jakkoliv upravována, duplikována nebo kopírována. Taková
karta je neplatná.

(5) V pfiípadû zcizení karty mÛÏe drÏitel poÏádat provozovatele o vystavení du-
plikátu karty. Tento bude vydán po pfiedloÏení pfiíslu‰ného protokolu Policie
âR a zaplacení ceny za vystavení duplikátu karty.

(6) V pfiípadû zmûny údaje o vozidle, pro které byla karta vydána, mÛÏe drÏitel
poÏádat provozovatele o vystavení duplikátu karty. Tento bude vydán po za-
placení ceny za vystavení duplikátu karty.

(7) V pfiípadû ztráty karty nelze Ïádat o vydání duplikátu parkovací karty. DrÏitel
mÛÏe poÏádat o vydání nové parkovací karty, pfiiãemÏ je povinen zaplatit ce-
nu sjednanou v souladu s cenov˘mi pfiedpisy a tímto nafiízením.

âl. 6
Provozovatel

(1) Provozovatelem parkovi‰È na vymezen˘ch komunikacích jsou SluÏby mûsta
Pfierova. Parkovací karty vydávají a správu parkovi‰È vykonávají SluÏby mûs-
ta Pfierova.

âl. 7
Zrušující ustanovení

Ke dni úãinnosti tohoto nafiízení se zru‰uje obecnû závazná vyhlá‰ka 6/1997,
o stání a parkování vozidel ve mûstû Pfierovû, nafiízení 4/2001 a obecnû závazná
vyhlá‰ka 5/1999.

âl. 8
Účinnost

Toto nafiízení nab˘vá úãinnosti dnem 1. ãervence 2002.

Jindfiich VALOUCH Ing. Bohumil PROCHÁZKA
starosta mûsta Pfierova místostarosta  mûsta Pfierov

Pfiíloha ãíslo 1
Seznam místních komunikací nebo jejich úseků, které lze užít za cenu sjednanou

podle cenových předpisů k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou

Název komunikace Cena za stání Provozní doba
Platnost karet
dle ãl. 3 a ãl. 4

nám. T. G.Masaryka: plo‰nû 10 Kã/hod. * PO-PÁ 7-17 hod., SO 7-12 hod. NE

Kratochvílova ul.: od Kainarovy po nám. T. G. Masaryka 10 Kã/hod. */*** PO-PÁ 11-17 hod., SO 7-12 hod. NE

Kratochvílova ul.: parkovi‰tû u „Pfierovanky" a pfied ‰kolní jídelnou 10 Kã/hod. PO-PÁ 7-17 hod., SO 7-12 hod. ANO

Îerotínovo námûstí: plo‰nû 10 Kã/hod. PO-PÁ 7-17 hod., SO 7-12 hod. ANO

Mostní ul.: od nábfi. Protifa‰istick˘ch bojovníkÛ  po Jateãní ul. 10 Kã/hod. PO-PÁ 7-17 hod., SO 7-12 hod. ANO

Na Marku 10 Kã/hod. PO-PÁ 7-17 hod.,SO 7-12 hod. ANO

Horní námûstí: plo‰nû 10 Kã/hod. ** PO-PÁ 7-17 hod., SO 7-12 hod. ANO

Husova ul.: pfied nádraÏím âD 10 Kã/hod. 0-24 hod. NE

nám. Pfierovského povstání 10 Kã/hod. PO-PÁ 7-17 hod., SO 7-12 hod. NE

U v˘stavi‰tû 10 Kã/hod. SO-NE 7-17 hod. NE

Parkovi‰tû u PRIORU 10 Kã/hod. PO-PÁ-7-17 hod., SO 7-12 hod. ANO

* maximální doba stání - 2 hodiny s minimální platbou 10 Kã
** parkovi‰tû pfied matrikou a vlevo a vpravo od vchodu do zámku mají provozní dobu PO-âT 7-17 hod. a PÁ 15-17 hod.
*** PO-PÁ v dobû 5-11 hod. je cena za stání 100 Kã/hod.

Pfiíloha ãíslo 2
Seznam místních komunikací s placeným stáním vyhrazené osobám

s trvalým pobytem, sídlem, místem podnikání  nebo provozovnou ve vymezené oblasti

Název komunikace Provozní doba

Kainarova ul.: plo‰nû NON-STOP

Blahoslavova ul.: od nám. T. G. Masaryka NON-STOP
po ul. Palackého

Bratrská ul.: od ul. Palackého po ul. Kratochvílovu NON-STOP
- oboustrannû

Ceny parkovacích karet

Osoby s trval˘m pobytem dle ãlánku 4) odst. 2 písmena a) a b)
400 Kã / rok za první kartu vydanou osobû 
2.000 Kã / rok za kaÏdou dal‰í kartu vydanou osobû 

Osoby se sídlem, místem podnikání ãi provozovnou
dle ãlánku 4) odst. 2 písmeno c)
3.000 Kã / rok pro první kartu vázanou nepfienosnû na registraãní znaãku
5.000 Kã / rok pro kaÏdou dal‰í kartu ãi kartu vázanou pfienosnû na jméno firmy

Cena za vystavení duplikátu parkovací karty v pfiípadû zcizení
ãi zmûny údaje registraãní znaãky na kartû ãiní 50 Kã.

Pfiíloha ãíslo 3
Vymezení oblasti, v niž musí mít osoby žádající o vydání karty trvalý pobyt, sídlo, místo podnikání či provozovnu.

Osoby Ïádající o vydání parkovací karty dle ãl. 4 tohoto nafiízení musí mít trval˘ pobyt, sídlo, místo podnikání ãi provozovnu uvnitfi oblasti vymezené ulicemi:

Palackého ulice
nábfi. Protifa‰istick˘ch bojovníkÛ od most Míru po ul. Mostní
ulice Mostní
ulice Na Marku
ulice Pivovarská

Horní námûstí
Îerotínovo námûstí
Komenského ulice
a ulice Jasínkova 1, 3
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K 1. ãervenci 2002 jsme pfiipravili dílãí zmûny v pravidlech pro parková-
ní v centru mûsta. ZájemcÛ o parkovací místa je v této chvíli jiÏ bohuÏel
daleko více, neÏ je únosné, a sami se jistû setkáváte s nadbyteãn˘m popo-
jíÏdûním spojen˘m s hledáním volného parkovacího místa. Pro Va‰i snad-
nûj‰í orientaci v novém systému jsme pfiipravili tento informaãní ãlánek.

NavrÏen˘ systém byl podroben dlouhodobému projednávání a reaguje
na znaãnou ãást pfiipomínek odborné i laické vefiejnosti, které publikuje-
me v samostatn˘ch ãláncích.

Jednou ze stûÏejních zmûn je rozdûlení v‰ech lokalit do dvou základ-
ních typÛ:

➤ náv‰tûvnické lokality - urãené zejména pro náv‰tûvníky, ktefií za od-
stavení vozidla zaplatí urãenou cenu do parkovacího automatu. 

➤ rezidentnû abonentní lokality - urãené v˘hradnû pro stání vozidel
osob, majících v oblasti Zóny placeného stání (ZPS), trvalé bydli‰tû,
sídlo ãi provozovnu.

Pfii návrhu nového systému jsme respektovali v˘sledky „Anal˘zy dopra-
vy v klidu“ z roku 2000, která nám pfiesnû stanovila potfieby jednotliv˘ch
skupin uÏivatelÛ v jednotliv˘ch lokalitách a okruzích.

Náv‰tûvnické parkování
Náv‰tûvnické parkování je dále rozdûleno do dvou podtypÛ:

➤ krátkodobé parkování - nejvíce zatíÏené lokality v centru mûsta -
s omezenou dobou stání na 2 hodiny

➤ stfiednûdobé parkování - urãeno taktéÏ pro obãany mající trval˘ po-
byt ãi podnikatelé s provozovnou v centru mûsta.

Jednotlivé typy parkování jsou v plánku na druhé stranû tohoto letáku
barevnû odli‰eny a o barevné pásy jsou taktéÏ doplnûny dopravní znaãky
vyznaãující jednotlivá parkovi‰tû. 

Mezi zásadní zmûny oproti pfiedchozímu systému náleÏí:
➤ v lokalitách krátkodobého parkování (nám. T. G. Masaryka, Krato-

chvílova ul.) nebudou platit Ïádné karty! KaÏdé vozidlo musí mít lís-
tek z parkovacího automatu,

➤ v lokalitách krátkodobého parkování je omezena doba stání na maxi-
málnû 2 hodiny,

➤ v lokalitách stfiednûdobého parkování zÛstávají zachovány stávající
ceny parkovného i moÏnost parkování rezidentÛ a abonentÛ.

Co se naopak nemûní?
➤ nemûní se provozní doba a platné sazby na parkovi‰tích 
➤ nemûní se moÏnost bezplatného parkování mimo provozní dobu
➤ nemûní se povinnost mít pfii parkování v prÛbûhu provozní doby za

ãelním sklem platn˘ doklad o zaplacení ceny za stání vozidla - par-
kovací lístek ~ parkovací karta.

Platné ceny parkovného
a provozní doba pro jednotlivé typy parkování

Krátkodobé parkování - ãervenû oznaãené lokality

Sazba: 1 hodina 10 Kã - min. platba
2 hodiny 20 Kã - max. platba

Provozní doba: pondûlí - pátek 7.00 - 17.00 hod.
sobota 7.00 - 12.00 hod.

Na Kratochvílovû ul. (od ul. Kainarova po nám. TGM) je provozní doba
pro bûÏné parkování upravena od pondûlí do pátku od 11.00 do 17.00 hod. 

V dobû od 5.00 do 11.00 hod je zde nastavena cena za stání 100 Kã/hod.
se zámûrem, aby v této lokalitû mohly zastavit zásobovací vozidla a ostat-
ní vozidla pouÏívaly jiné, levnûj‰í lokality.

Stfiednûdobé parkování - oranÏovû oznaãené lokality

Sazba: 30 minut 5 Kã- min. platba
1 hodina 10 Kã
kaÏdá dal‰í hod. 10 Kã

Provozní doba: pondûlí - pátek 7.00 - 17.00 hod.
sobota 7.00 - 12.00 hod.

Základní pravidla
pro parkování v náv‰tûvnick˘ch lokalitách

➤ bezprostfiednû po zaparkování vozidla, dojdûte k parkovacímu automatu
➤ do parkovacího automatu vhoìte v mincích finanãní ãástku odpovída-

jící pfiedpokládané dobû parkování - sledujte pfiíslu‰né displeje, na kte-
r˘ch se Vám objeví doba, do kdy máte zaplaceno

➤ parkovací lístek umístûte viditelnû za ãelní sklo automobilu z vnitfiní
strany - pozor v‰echny údaje musí b˘t z vnûj‰í strany vozidla ãitelné!

➤ v pfiípadû neoznaãení vozidla platn˘m parkovacím lístkem bude postu-
pováno v souladu s platn˘mi právními pfiedpisy a Va‰e vozidlo mÛÏe b˘t
zabezpeãeno „botiãkou“

➤ mimo provozní dobu, uvedenou na parkovacím automatu, je stání vo-
zidel bezplatné

➤ k parkování Vám doporuãujeme zejména lokality stfiednûdobého par-
kování

➤ parkovací lístek je souãasnû i platn˘m daÀov˘m dokladem
➤ pfiípadná porucha parkovacího automatu neopravÀuje k bezplatnému

parkování ale musíte pouÏít nejbliÏ‰í fungující automat
➤ parkovistû mimo ZPS zÛstavají ve stávajícím reÏimu

Rezidentnû abonentní lokality (modfie znaãené)

Pro parkování rezidentÛ - osob majících trval˘ pobyt ve vymezené ob-
lasti a abonentÛ - podnikatelÛ majících ve vymezené oblasti sídlo ãi pro-
vozovnu jsou urãeny zejména úseky komunikací, které jsou oznaãeny
modrou barvou a kde nesmí stát náv‰tûvníci. Tyto lokality jsou oznaãeny
pfiíslu‰nou dopravní znaãkou a dodatkovou tabulkou. Rezidenti a abonenti
mohou souãasnû stát i v lokalitách stfiednûdobého parkování.

Rezidenti a abonenti musí pfii stání v tûchto lokalitách mít za ãelním
sklem parkovací kartu, kterou jim vydá na základû pfiedloÏení potfiebn˘ch
dokladÛ provozovatel.

Rezidenti - obãané mající trval˘ pobyt v oblasti ZPS Pfierov.
Základní podmínky pro vydání karty:
➤ rezident musí doloÏit vlastnick˘ vztah k automobilu - tj. osvûdãení

o technickém prÛkazu, pfiípadnû prohlá‰ení zamûstnavatele o poskyt-
nutí vozidla k soukromému uÏívání

➤ rezident pfiedloÏí prÛkaz totoÏnosti pro ovûfiení trvalého pobytu
➤ parkovací karty budou nepfienosné s uvedenou SPZ
➤ maximální doba platnosti - 1 rok
➤ minimální doba platnosti - 3 mûsíce
Platné ceny karet:
➤ 400 Kã / rok pro první vozidlo fyzické osoby
➤ 2.000 Kã / rok pro parkování druhého a dal‰ího vozidla fyzické osoby

Abonenti - právnické osoby mající sídlo nebo provozovnu v oblasti ZPS
Pfierov. Základní podmínky pro vydání karty:
➤ Ïadatel bude muset doloÏit v˘pis z obchodního rejstfiíku nebo Ïivno-

stensk˘ list, a pfiípadnû nájemní smlouvu na provozovnu
➤ parkovací karty budou nepfienosné ãi pfienosné s uvedením obchodní-

ho jména majitele nebo názvem instituce - tyto karty lze pouÏit taktéÏ
pro parkování klientÛ provozoven av‰ak pouze pro jedno vozidlo sou-
ãasnû.

➤ maximální doba platnosti - 1 rok
➤ minimální doba platnosti - 3 mûsíce
Platné ceny karet:
3.000 Kã / rok za první kartu abonenta - nepfienosnou
5.000 Kã / rok za druhou a kaÏdou dal‰í kartu abonenta. Druhá karta jiÏ 

bude vydávána pouze jako pfienosná.
Karty bude vydávat provozovatel, po ovûfiení splnûní ve‰ker˘ch podmínek. 

Karty budou vydávány na adrese:
SluÏby mûsta Pfierova - Mûstské informaãní centrum
ul. Kratochvílova 14, Pfierov
Tel: 064 /217 187; www.mu-prerov.cz
Provozní doba:
pondûlí aÏ pátek 8.00 - 17.00, sobota 8.00 - 12.00

VÁÎENÍ OBâANÉ A NÁV·TùVNÍCI MùSTA P¤EROVA
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Zóna placeného stání v centrální ãásti Pfierova
nab˘vá platnosti 1. ãervence 2002

Pfiedchozí stránky obsahují vymezenou lo-
kalitu Zóny placeného stání, její podrobn˘ po-
pis, Nafiízení mûsta ã. 2/2002 a souãasnû odpo-
vûdi na pfiipomínky vefiejnosti, které byly
uplatnûny v prÛbûhu její pfiípravy - do 31. bfiez-
na 2002. AutorÛm pfiipomínek doposud nebylo
písemnû jednotlivû odpovûzeno, protoÏe prÛ-
bûÏnû probíhala koordinaãní jednání. VyuÏí-
váme stránek Pfierovsk˘ch listÛ, abychom se
k nim vyjádfiili a vûfiíme, Ïe si kaÏd˘ tu svou od-
povûì najde.
Pfiipomínky obyvatelÛ Kainarovy ulice

Skuteãnû je zámûrem, aby v tomto prostoru
parkovala pouze vozidla rezidentÛ, to znamená
osob, které mají trval˘ pobyt v ZPS. Kapacita
parkovi‰È je poplatná dobû budování a v sou-
ãasné dobû je jiÏ naprosto nedostateãná. Par-
kování jin˘ch vozidel zde nelze pfiipustit niko-

liv z obavy, Ïe by zde chtûly stát po 18. hodinû
- to zde jiÏ volné místo pravdûpodobnû nena-
jdou. Zámûrem je, aby do tohoto prostoru fiidi-
ãi nevjíÏdûli napfiíklad v 15 hodin a jejich auta
zde nezÛstala stát do pozdního veãera - za-
mûstnanecká vozidla odpoledních smûn, na-
pfiíklad restaurací. Informaãní tabule, doprav-
ní znaãky budou sjednoceny k 1. ãervenci.
Zásobování na Kratochvílovû ulici

Zvlá‰tní reÏim parkování je na Kratochvílo-
vû ulici mezi 5. aÏ 11. hodinou, kdy je stanove-
na sazba za stání - parkování ve v˘‰i 100 Kã za
hodinu. Je pfiedpoklad, Ïe za tak vysokou saz-
bu zde nebude chtít nikdo parkovat - stát a ra-
dûji pouÏije jiné parkovi‰tû. Pro zásobování -
zastavení je doba vyloÏení nákladu bezplatná.
Od 11 do 17 hodin se oãekává maximální napl-
nûnost ve v˘‰i 70 %. Provozovatel bude pravi-
delnû sledovat chování fiidiãÛ. V ZPS a v pfiípa-
dû vy‰‰ích hodnot obsazenosti dá podnût Radû
mûsta Pfierova k úpravû ceny za stání tak, aby
lépe regulovala poãet parkujících vozidel. Jako

„záchytn˘ prostor“ je ponechán záliv po levé
stravû Kratochvílovy ulice. Na dodrÏení stano-
veného reÏimu bude dohlíÏet mûstská policie,
která si je dobfie vûdoma potfieby udrÏení prÛ-
jezdnosti této komunikace.
Pro obãany bydlící v Mostní a Jateãní ulici ne-
ní plánované rezidentní stání?

Na parkovi‰ti v Mostní ulici budou moci ob-
ãané mající trval˘ pobyt v ZPS (tj. i v Mostní
a Jateãní ul.) parkovat, pokud budou mít vo-
zidlo oznaãené platnou rezidentní kartou. Tu-
to jim prodá po pfiedloÏení nezbytn˘ch dokla-
dÛ provozovatel - SluÏby mûsta Pfierova.
Mám sluÏební automobil i k soukromému uÏí-
vání, dostanu rezidentní kartu?

Pokud prokáÏete trval˘ pobyt v rámci ZPS
a hodnovûrnû doloÏíte „potvrzení zamûstnavate-
le o poskytnutí vozidla k soukrom˘m úãelÛm,

pfiiãemÏ zamûstnavatel nesmí mít sídlo, místo
podnikání ãi provozovnu ve vymezené oblasti ob-
ce“, mÛÏete si zakoupit rezidentní kartu za
400 Kã na rok - platí pro první vozidlo.
Bydlím v Mostní ulici, nemám zde kanceláfi ani
provozovnu, a pfiesto bych si mûl pofiídit abo-
nentní kartu za daleko vy‰‰í cenu neÏ rezi-
dentní?

Pokud prokáÏete trval˘ pobyt (pfiedloÏíte ob-
ãansk˘ prÛkaz) a vlastnick˘ ãi uÏivatelsk˘ vztah
k osobnímu automobilu (osvûdãení o technic-
kém prÛkazu, osvûdãení o registraci vozidla ãi
doloÏíte uÏívání sluÏebního automobilu pro
soukromé úãely), mÛÏete si zakoupit rezident-
ní kartu za 400 Kã na rok - pro první vozidlo.
V prÛbûhu roku 2001 jsem vystfiídal tfii fi-
remní auta a na kaÏdé bych mûl mít novou kar-
tu na parkování?

V pfiípadû zmûny údaje o vozidle, pro které
byla karta vydána, mÛÏe drÏitel poÏádat provo-
zovatele o vystavení duplikátu karty. Tento bu-
de vydán po zaplacení ceny za vystavení dupli-

kátu karty. V praxi bude vystaven duplikát kar-
ty na dal‰í auto za 50 Kã, pokud vrátíte pÛvod-
ní kartu a doloÏíte vlastnick˘ ãi uÏivatelsk˘
vztah k osobnímu automobilu (osvûdãení
o technickém prÛkazu, osvûdãení o registraci
vozidla ãi doloÏíte uÏívání sluÏebního automo-
bilu pro soukromé úãely).
Parkovi‰tû na rohu Mostní ulice je pouze kus
zpevnûné plochy a za to bych mûl platit?

PonûvadÏ je v územním plánu mûsta tato plo-
cha urãena k dostavbû, je nutno pfiijmout tento
stav, nebo parkovat jinde, neÏ dojde k realizaci
plánované v˘stavby. BohuÏel poãet parkovacích
míst je stále men‰í, neÏ by bylo Ïádoucí.
UvaÏuje se o vybudování dal‰ího parkovi‰tû na
plo‰e b˘valého kina JAS?

Tato plocha byla jiÏ zvaÏována jako prostor
pro parkovi‰tû, av‰ak s plánovanou v˘stavbou
nového Tyr‰ova mostu je nutno vyfie‰it zábor
pfiedpolí tohoto mostu a pak následnû fie‰it tu-
to lokalitu - tfieba jako parkovi‰tû.
Kdo mi zaruãí volné parkovací stání, kdyÏ si
zakoupím parkovací kartu?

Návrh Zóny placeného stání vychází z prÛ-
zkumÛ parkujících vozidel, kter˘ nám dal k dis-
pozici exaktní podklady o struktufie. Na základû
znalosti této skladby byla zpracována kapacit-
ní bilance a navrÏena ZPS. Nikdo nikdy neza-
ruãí stoprocentní pravdûpodobnost nalezení
volného parkovacího místa. NavrÏená ZPS v‰ak
respektuje místní podmínky a pravdûpodobnost
nalezení volného místa silnû zvy‰uje.
Jak budou fie‰ena vozidla ZTP?

V celém prostoru ZPS jsou rovnomûrnû roz-
místûna parkovací stání, která jsou vyhrazena
pro parkování vozidel oznaãen˘ch symbolem
ZTP. Na takto oznaãen˘m místech mohou vo-
zidla splÀující podmínku symbolu O1 stát bez-
platnû po dobu 2 hodin. Mûstská policie si bude
tûchto parkovacích míst pozornû v‰ímat a kaÏ-
d˘, kdo zde bude stát s neoznaãen˘m vozidlem,
musí poãítat s dÛrazn˘m postihem.
Parkovi‰tû u „Pfierovanky“ ponechat i v reÏi-
mu parkovacích karet

Na tomto parkovi‰ti musí b˘t vozidlo zde
parkující v rámci provozní doby (pondûlí aÏ pá-
tek 7 - 17 hodin a sobota 7 - 12 hodin) oznaãe-
no buì platn˘m lístkem z parkovacího auto-
matu, nebo platnou rezidentní kartou. Celková
kapacita prostoru Kainarova a „Pfierovanka“ je
98 parkovacích míst. Mimo provozní dobu zde
mÛÏe parkovat kdokoliv.
Bydlím v Brnû, jezdím jedenkrát t˘dnû za svou
matkou, která bydlí na Îerotínovû námûstí - za-
tím mÛÏe chodit. Jak˘m zpÛsobem budu pro ni
moci zajet pozdûji, aÏ bude potfiebovat pomoc
do auta? Bude tfieba zakoupit kartu - a za kolik?

Na Îerotínovo nám. je pfiístup 24 hodin den-
nû. Pokud pfiijedete za matkou, zastavíte vo-
zidlo a zabezpeãíte bezodkladné nastoupení ãi
vystoupení, nevztahuje se na Vás povinnost pla-
cení za stání vozidla. Pokud ov‰em pÛjdete
s matkou do jejího bytu a tam si dáte napfiíklad
kávu, va‰e vozidlo stojí a podléhá pravidlÛm re-
Ïimu ZPS, tj. pokud se zde vyskytujete v rám-
ci provozní doby (pondûlí aÏ pátek 7 - 17 hodin
a sobota 7 - 12 hodin), musíte zaplatit do par-
kovacího automatu.

Ing. Ladislav Stískal, odbor rozvoje

Rada mûsta Pfierova na svém kvûtnovém zasedání schválila zavedení Zóny pla-
ceného stání v I. etapû pro centrální ãást mûsta Pfierova k 1. 7. 2002 a uloÏila pfií-
slu‰n˘m organizacím provést nezbytná opatfiení v souladu s vypracovan˘m Pro-
vádûcím projektem dopravního znaãení pro její bezproblémové uvedení do Ïivota. 

Parkovi‰tû v Mostní ulici foto Jan âep
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Léto je doba prázdnin a dovolen˘ch, turis-
tiky, cestování, objevování, putování, zájez-
dÛ a v˘letÛ. À propos v˘lety: nepfiem˘‰leli jste
nûkdy o tom, Ïe byste si udûlali v˘let do Pfie-
rova?

Není to tak za vlasy pfiitaÏené, jak by se
mohlo zdát. âím déle totiÏ kdo v mûstû Ïije,
bydlí, pracuje, tím více je pfiestává znát. Drob-
né, kaÏdodenní záÏitky pÛsobí na lidské vní-
mání jako voda na kámen. Stejnû jako voda
pomalu kameny ohladí na navzájem podobné
oblázky, tak drobná mûstská kaÏdodennost
pomalu ohladí záÏitky na navzájem podobné
události. BûÏné opakování dûjÛ v‰edních dnÛ
není samo o sobû nic ‰patného, umoÏÀuje
hlad‰í chod toho velkého soukolí, kterému se
fiíká mûsto. Opakování ale také ãasto vede
k ztrátû zájmu. Rozpoznáváme místa, která
dennû míjíme, a proto si myslíme, Ïe uÏ je
dobfie známe. JenÏe rozpoznat není znát
a znát je‰tû není vûdût.

K tomu, abychom místo rozpoznávání za-
ãali opût poznávat a znát, nejsnáze a nejlépe
pomÛÏe pfiirozená lidská zvûdavost. ProtoÏe
kdo je zvûdav˘, ten chce nûco zvûdût. Zvûda-
vost je zároveÀ jednou z hlavních vlastností
turistÛ - co jiného by je hnalo z pohodlí zná-
mého do nepohodlí neznámého? Proto nápad
stát se turistou a udûlat si v˘let do Pfierova ne-
ní aÏ tak hloup˘. Je to nápad, jak znovu zís-
kat zájem o své mûsto.

Nejvhodnûj‰í ãas k takovému v˘letu je prá-
vû teì v létû. Dny jsou dost dlouhé na to, aby
si ãlovûk na‰el pár hodin na svÛj v˘let i ve
v‰ední den, po práci. Pár hodin skuteãnû sta-
ãí, nezáleÏí ani tak na tom, kolik ãasu tím
strávíte, ale kolik a jak˘ch otázek si poloÏíte.
Co je za tamtím rohem? Kam vede tahle ces-
ta? Kdo, kdy, proã, jak a za co postavil tohle?
Vine se tuhle secese a je tamten kus kubis-
mus? Co je to za pána na tom podstavci? Proã
stojí zrovna tady? Chtûl by tu stát i zaÏiva? Co
to tu kvete? Proã tamto nekvete? Jak to, Ïe
tohle je‰tû nespadlo? - âím víc otázek vás na-
padne, tím lépe. Ptejte se i na to, co vypadá ja-
ko samozfiejmost, nejzajímavûj‰í odpovûdi ob-
vykle b˘vají na zdánlivû jednoduché otázky.

AÈ uÏ se v létû vydáte kamkoliv, objevovat
cizí kraje nebo vlastní mûsto, nezapomeÀte
pfiitom b˘t zvûdaví. Vyplatí se to. 

·Èastnou cestu!
KaM

Malá pfierovská zamy‰lení

V˘let do Pfierova

Po jednoroãní vojenské sluÏbû nastoupil
své první místo penûÏního úfiedníka v Ban-
kovní jednotû v Chrudimi. Od 1. kvûtna 1914
pfiestoupil do sluÏeb Bankovního ústavu pro
obchod a prÛmysl v Pfierovû, kter˘ byl zfiízen
pfii Úvûrním spolku záloÏny pfierovské, vede-
né tehdy prokuristou Josefem Hornekem. Za
1. svûtové války nastoupil Jan Jirka vojenskou
sluÏbu jako záloÏní dÛstojník. Po jejím skon-
ãení se vrátil zpût do Pfierova. V roce 1919 byl
jmenován vedoucím úfiedníkem a prokuris-
tou Úvûrního spolku záloÏny pfierovské. V ro-
ce 1929, kdy byla jeho pfiiãinûním otevfiena
nová budova záloÏny v Kratochvílovû ul. ã. 5
(dfiíve fieditelství RaJ, dnes IPB), byl jmeno-
ván fieditelem a v roce 1939 vrchním fiedite-
lem záloÏny, pod jehoÏ vedením ústav dosa-
hoval fiady úspûchÛ. V ãele záloÏny stál témûfi
30 let. Jeho ãinnost na úseku záloÏenském
i spofiitelním byla rozsáhlá. Svûfienou záloÏ-
nu vedl vÏdy k velk˘m obchodním úspûchÛm,
vydobyl a obhájil jí ãestné místo mezi ãesk˘-
mi záloÏnami v âechách a na Moravû. Po úno-
rov˘ch událostech roku 1948 byl v dÛsledku
slouãení záloÏen do Okresní spofiitelny a zá-
loÏny v Pfierovû pfieloÏen na místo vedoucího
správy provozu. Jan Jirka patfiil mezi pfiední

Jan Jirka

pfierovské obãany, aktivnû se úãastnil vefiej-
ného dûní. Byl ãlenem hudebního spolku
P¤ERUB, pfies deset let jednatelem ãi pfiedse-
dou Spolku porotcÛ.

Jan Jirka byl zapojen i do obchodního ‰kol-
ství. Po sloÏení státní profesorské zkou‰ky pro
obor „hospodáfiské poãty“ a „obchodní nauka“
v dobû nedostatku profesorÛ vyuãoval vedle
svého zamûstnání v záloÏnû jako profesor na
obchodní ‰kole (1920-1925) a na obchodní
akademii (1945-1948). Dne 10. 6. 1951 ode-
‰el do invalidního dÛchodu. Jan Jirka zemfiel
28. 10. 1965 v Pfierovû.

Zab˘val se i literární ãinností. Je autorem
broÏury 70 let Úvûrního spolku záloÏny, rok
1931, ãlánku o Úvûrním spolku záloÏny v Pfie-
rovû v publikaci Monografie Pfierov, Pfierov-

sko Kojetínsko, rok 1933, str. 137 aj. Jan Jir-
ka pfii pfiíleÏitosti padesát˘ch narozenin
obdrÏel od Moravské jednoty plaketu Za druÏ-

stevní práci. O ãinnosti vrchního fieditele
i práci záloÏny se lze doãíst v Obzoru, Vûstní-
ku záloÏenském a druÏstevním, ãasopisu Mo-
ravská jednota záloÏenská.

Nejstar‰ím ze tfií dûtí Jana Jirky je JUDr.
Jan Jirka, pfierovsk˘ rodák, sportovní organi-
zátor, historik atletiky, spisovatel, fieditel
ústfiední správy ãesk˘ch tûlov˘chovn˘ch zafií-
zení, fieditel Sportovní haly v Praze. JUDr. Jan
Jirka byl dlouholet˘m ãlenem redakãní rady
ãasopisu Atletika, v letech 1966-1973 vykoná-
val funkci mezinárodního sekretáfie ãs. atle-
tického svazu. Je autorem skript pro atletické
rozhodãí, napsal Malou encyklopedii atletiky,
v roce 1997 vy‰la tiskem jeho publikace Sto let
královny. Zab˘val se také pfiekladatelskou ãin-
ností, vyslovil znaãné mnoÏství pfiedná‰ek se
sportovní tématikou. Za svou ãinnost obdrÏel
fiadu vyznamenání, v roce 1995 obdrÏel na
XIV. Kongresu Evropské atletické asociace
v PafiíÏi Zlatou jehlu EAA jako v˘raz ocenûní
své celoÏivotní práce pro atletiku u nás i v Ev-
ropû. Îije v Praze, rád nav‰tûvuje i Pfierov, kde
spolupracuje s pfierovsk˘m archivem, s jeho
pfiíspûvky se setkáváme i v Pfierovsk˘ch listech.

Vûra Fi‰mistrová, SOkA Pfierov

110. v˘roãí narození Jana Jirky,
fieditele nejstar‰í ãeské záloÏny na Moravû
OSOBNOST

Jan Jirka se narodil 21. 7. 1892 v Hlinsku v âechách. Ve svém rodi‰ti, kde jeho
otec byl spoluzakladatelem a dlouholet˘m správcem Obãanské záloÏny, nav‰tûvo-
val obecnou ‰kolu (1898-1903), poté studoval na gymnáziu v Hradci Králové
(1903-1911). Po maturitû, kterou sloÏil v roce 1911 s vyznamenáním, pokraão-
val ve studiu na exportní akademii ve Vídni, které ukonãil státními zkou‰kami.

PÛjãovna pro dospûlé
Îerotínovo nám. 36, tel. 219 094

PÛjãovna Studovna âítárna
pro dospûlé

Pondûlí 8 - 18 9 - 18 9 - 18

Úter˘ 8 - 18 9 - 18 9 - 18

âtvrtek 8 - 18 9 - 18 9 - 18

Pátek 8 - 16 9 - 16 9 - 16

Ve studovnû a v ãítárnû je polední pfiestávka 12 - 13

PÛjãovna pro dûti
Palackého 1, tel. 215 551
Pondûlí 9 - 11 12 - 16
Úter˘ 9 - 11 12 - 16
âtvrtek 9 - 11 12 - 16

Poboãka Trávník
Trávník 30, tel. 209 587
Úter˘ 9 - 11.30 12.30 - 17.30
âtvrtek 9 - 11.30 12.30 - 17.30

Poboãka Pfiedmostí
U Po‰ty 10, tel. 211 369
Pondûlí 9 - 11.30 12.30 - 18

âtvrtek 9 - 11.30 12.30 - 17

Poboãka Velká DláÏka
Velká DláÏka 44, tel. 300 421
Úter˘ 9 - 11.30 12.30 - 17.30

âtvrtek 9 - 11.30 12.30 - 17.30

Prázdninová pÛjãovní doba v Mûstské knihovnû
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Ojedinûl˘ kulturní záÏitek ãeká Pfierov na podzim
Novodobá premiéra barokní opery

Barokní hudba, zvlá‰tû opera, je nev‰edním umûleck˘m záÏitkem. Proto
se její interpretace tû‰í v posledním desetiletí neb˘valé pozornosti kon-
certních agentur, studií a pfiedev‰ím publika. Je potû‰itelné, Ïe i Pfierova-
né budou mít pfiíleÏitost zhlédnout provedení tohoto v˘pravného hudební-
ho Ïánru. Jak nás informoval Josef Hoffej, kter˘ patfií k hlavním
organizátorÛm, na stfiední Moravû byla barokní opera provedena zatím pou-
ze v KromûfiíÏi a Vy‰kovû a Pfierov se tak stane tfietím mûstem, které se
o její realizaci pokusí. S Josefem Hoffejem, pro kterého se stalo získávání
a studium materiálÛ o barokní opefie zajímav˘m koníãkem, jsme si poví-
dali o dal‰ích podrobnostech spojen˘ch s nároãnou pfiípravou pfiedstavení.

Témûfi roãní práce pfiedchází úspû‰nému
a závaznému domluvení koneãného termínu
provedení opery v na‰em mûstû. Novodobá
premiéra barokní opery L’Amor Generoso, jak
mÛÏeme jiÏ s jistotou ãtenáfiÛm prozradit, se
uskuteãní jiÏ na podzim 20. fiíjna leto‰ního
roku ve velkém sále Mûstského domu. Proto-
Ïe se jedná o dílo ãasovû znaãnû rozsáhlé, zvo-
lili jsme pro pfiedstavení odpolední hodinu fiíj-
nové nedûle. Celá opera trvá pfiibliÏnû tfii
hodiny. Tento vût‰í ãasov˘ rozsah je urãen
nutn˘m odpoãinkem pro zpûváky. Jejich hla-
sové v˘kony jsou totiÏ velmi nároãné a je tfie-
ba jim dopfiát dostateãnû dlouh˘ hlasov˘ klid
v podobû dvou témûfi pÛlhodinov˘ch pfiestá-
vek. Zaãátek pfiedstavení je naplánován jiÏ na
16. hodinu.

Dílo, které budete mít pfiíleÏitost zhléd-
nout, zkomponoval mistr Alessandro Scarlat-
ti. Opera je nastudována v poloscénickém pro-
vedení podle jediného dobového opisu, kter˘
souboru Cappella Academica zapÛjãila Biblio-
teca Braidense v Milánû. Na ve‰ker˘ch pfií-
pravn˘ch pracích se podílí skupina nad‰encÛ
pro starou hudbu, a to bez jak˘chkoliv finan-
ãních nárokÛ.
Co vlastnû stálo u zrodu my‰lenky pokusit
se o realizaci tohoto nároãného projektu?

Cílem organizátorÛ byla snaha uvést tento
vrcholn˘ Ïánr barokní hudby v Pfierovû, aby
i rodi‰tû vynikajícího hudebníka té doby Vác-
lava Matûje Gureckého se mohlo zafiadit me-
zi nûkolik málo míst, kde se barokní opera
provozuje. Tento neprávem opomíjen˘ pfie-
rovsk˘ rodák také pÛsobil jako regentschori
v arcibiskupském kostele sv. Václava v Olo-
mouci. Îel ani jedno z jeho vût‰ích dûl neby-
lo v Pfierovû provedeno. Na‰ím pfiáním je ta-
ké oslavit tímto dÛstojn˘m zpÛsobem
28. fiíjen a zároveÀ desáté v˘roãí znovuotev-
fiení Mûstského domu po rekonstrukci.
MÛÏete nám více pfiiblíÏit tuto osobnost ba-
rokní hudby?

Tento barokní skladatel, kter˘ se narodil
4. srpna 1705 v Pfierovû, je v na‰em regionu
jedin˘m v˘znaãn˘m barokním skladatelem,
kter˘ úspû‰nû komponoval a dovedl nahradit
podivínského kapelníka v katedrále sv. Václa-
va v Olomouci Albertiniho. Stalo se tak roku
1736. JiÏ pfiedtím v‰ak vstoupil do sluÏeb kar-
dinála Schrattenbacha (1729) a v fiíjnu téhoÏ
roku provedl svoji první operu Antico v kro-
mûfiíÏském sídle arcibiskupÛ. Dal‰í dílo ná-
sledovalo o rok pozdûji. Opera Griselda byla
také nastudována v KromûfiíÏi. Následovala

oratoria San Francesco do Paolo, Giacobbe

a dal‰í.
Václav Matyá‰ Gureck˘ byl také autorem

mnoha drobnûj‰ích skladeb - v minulém roce
jsme mohli sly‰et premiéry jeho skladeb Dixit

Dominus a Magnificat v kostele sv. Vavfiince
v provedení Pfierovského kÛrového sboru a or-
chestru v rámci Setkání 4 tradic. O tom, Ïe
Gureck˘ byl vynikající skladatel, svûdãí i to, Ïe
byl Ïákem samotného Antonia Caldary, kter˘
v srpnu 1723 fiídil velkolepou operu mistra
pfiedbachovského kontrapunktu Johanna Jo-
sepha Fuxe La Constanza a Fortezza. Dílo by-
lo provedeno u pfiíleÏitosti korunovace Kar-
la VI. ãesk˘m králem v Praze. J. Fux byl tehdy
nemocn˘ a jen pfiihlíÏel. Václav Matûj Gurec-
k˘ zemfiel mlád v 38 letech 25. ãervence
roku 1743 v Olomouci.

Uvedení tûchto nároãn˘ch hudeb-
ních ÏánrÛ vyÏaduje od hudebníkÛ
bezchybné zvládnutí techniky hry
na dobové nástroje a na zpûváky
klade vysoké nároky na nasazení
aÏ k samotné hranici hlaso-
v˘ch moÏností. Získat pro to-
to pfiedstavení po odborné
stránce skuteãnû kvalitní hu-
dební tûleso nebylo urãitû jed-
noduché. Mohl byste pfiedsta-
vit soubor Cappella Academica,
kter˘ operu nastudoval?

Je to soubor mlad˘ch hudební-
kÛ zamûfien˘ch na dobovou inter-
pretaci barokní hudby, ktefií se
specializují na provozování barok-
ní opery. Od zaloÏení souboru
v roce 1995 hudebníci interpreto-
vali deset nároãn˘ch dûl. Vût‰inou
‰lo o premiéry a v nûkolika pfiípa-
dech i o premiéry svûtové. Tituly
jsou na základû studia originálu
provedeny buì koncertnû, polo-
scénicky nebo je mohou diváci sle-
dovat v plném scénickém prove-
dení; ta jsou v‰ak moÏná pouze
v dochovan˘ch barokních scénách.

K práci souboru patfií i dobov˘
hereck˘ projev vãetnû gestiky, lí-
ãení a pohybu na jevi‰ti. Ansámbl
spolupracuje s Nadací barokního zá-
meckého divadla v âeském Krumlovû pfii
nevefiejn˘ch studijních pfiedstaveních v res-
taurovaném zámeckém divadle z roku 1766.
Na svém kontû má Cappella Academica i pra-
videlnou úãast na festivalech staré hudby po

celé Evropû, vãetnû spolupráce na na‰ich i za-
hraniãních televizních projektech.

Bezpochyby znaãné nároky na pofiadatele
kladla nutnost sjednotit termínem v‰echny
ãleny tohoto souboru; fiada z nich mûla uÏ
dfiíve uzavfiené smlouvy na jiná pfiedstavení.
S jak˘mi dal‰ími problémy jste se museli po-
t˘kat bûhem pfiípravy a které jsou nejaktuál-
nûj‰í v souãasné dobû?

Pfiedev‰ím celá akce je velmi nároãná na
ãas, neboÈ v‰echny organizaãní práce prová-
díme ve svém volnu. Hned na samém zaãát-
ku jsme museli nejprve vyvrátit obavy, zda
akustika velkého sálu MD bude vyhovující.
V kvûtnu uskuteãnûná akustická zkou‰ka v‰ak
na‰tûstí potvrdila, Ïe sál Mûstského domu je
vhodn˘ k provedení tohoto díla - postaãí, jak
se shodnû vyjádfiil vedoucí souboru i kon-
certní mistr, jen men‰í úpravy. Poslední,
av‰ak nejvût‰í pfiekáÏka, jsou finance. Rozpo-
ãet tvofií okolo 130 tisíc, vãetnû základní pro-
pagace, cestovného, zapÛjãení kost˘mÛ a od-
mûn aktérÛm. Je tfieba podotknout, Ïe soubor
stlaãil cenu na minimální mez vzhledem
k pfiátelsk˘m vazbám na region Pfierovska. Sa-
mozfiejmû rádi bychom pfiivítali pfiípadné zá-

jemce z fiad sponzorÛ.

Dûkujeme za rozhovor a nám nezb˘vá, neÏ
se tû‰it na vystoupení souboru Cappella Aca-
demica v na‰em mûstû.

Eva ·afránková



SRNâÍ STEZKOU • 6. a 7. ãervence
Celodenní lesnické slavnosti pofiádané ve spolupráci s místním
Lesnick˘m sdruÏením a Klubem sokolníkÛ

• Ukázky v˘cviku, létání a lovení sov a drav˘ch ptákÛ
• Právo útrpné, kati a muãení pytlákÛ
• Ukázky troubení na lesní rohy a vábení jelenÛ
• ·ermífiské souboje a divadlo
• V˘stava fotografií, loveck˘ch trofejí a besedy s nimrody
• Stfielnice z lukÛ a ku‰í, soutûÏe a zábava
• Bluegrassová hudba
Na zub: peãené steaky, grilované klobásy a rybí speciality; ohfiívaná

medovina a víno. Po oba dny hrad otevfien od 9 do 18 hodin. Ukázky vy-
cviku drav˘ch ptákÛ v 11 a 15 hodin. Prohlídka hradních sklepÛ v 16.30
hodin. Prohlídky hradu s prÛvodcem v 10, 12.30, 14 a 16 hodin.
Celodenní vstupné: dospûlí 50 Kã; dÛchodci a mládeÏ 30 Kã; dûti do
6 let zdarma.

ZA âEST A KRÁLE II. • 20. a 21. ãervence
Tentokrát nás dûj velkolepé celodenní akce pfienese do roku 1626,

kdy Sovinec padl v obleÏení dánsk˘ch vojsk. Evangelick˘ generál hra-
bû Mansfeld nafiídil hrad vyhladovût.

• Útok DánÛ na hrad a boje v pfiedhradí v 11 hodin
• Hlavní bitva o hrad ve 14 hodin
• Ukázky Ïivota v obleÏeném hradû i v polním leÏení pfied hradem
• V˘stava zbraní a zbrojí z období 16. - 18. století
• Kaskadérské a ‰ermífiské grotesky
• Stfielecké a ‰ermífiské souboje, v nichÏ se pfiedstaví 50 úãinkujících
• V˘roba a prodej zbraní, besedy se zbrojífii, mincovna s raÏbou
Zaji‰tûno bohaté obãerstvení, grilované klobásy, medovina a stán-

kov˘ prodej. MÛÏete si vyzkou‰et stfielbu z luku, ku‰e, dûla nebo mu‰-
kety. Speciálnû pro dûti: boj s katem na kladinû a ‰erm s rytífiem.
Celodenní vstupné: dospûlí 60 Kã, dÛchodci a mládeÏ 30 Kã, dûti do
6 let zdarma.
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Pozvánka na hrad Sovinec

JiÏ pfiíchod na Helf‰t˘n bude pro ty náv‰tûv-
níky, ktefií zde byli pfied rokem, pfiekvapením.
Na travnaté plo‰e pfied vstupem na první most
je upoutá nová plastika, která zde byla slav-
nostnû odhalena na zaãátku ãervna. Toto mo-
numentální dílo nese název PROMETHEOVI
a bylo vytvofieno podle návrhu a modelu aka-
demického sochafie Pavla Krbálka, dílnou umû-
leckého kováfiství Pavla Tasovského v Námû‰ti
nad Oslavou. Autor jím chtûl vyjádfiit poctu nej-
vût‰ímu z titánÛ, kter˘ vzal olympsk˘m bohÛm
oheÀ a dal jej lidstvu. Tento ãin vlastnû umoÏ-
nil tvorbu umûleck˘m kováfiÛm, protoÏe bez
ohnû by nebylo ani kováfiÛ. Umístûní sochy
symbolicky upozorÀuje na místo, které se sta-
lo mezinárodním kováfisk˘m centrem. Skulp-
tura je ocelová, 880 cm vysoká.

PonûvadÏ hrad Helf‰t˘n zÛstává vûrn˘ svému
pfiívlastku kováfisk˘ hrad, náv‰tûvník se i v jeho
areálu s kováfistvím setkává témûfi na kaÏdém
kroku. Hned na druhém nádvofií ve v˘stavním
sále lze volnû nav‰tívit v˘stavu uÏitkového ko-
váfiství s mnoha zajímav˘mi exponáty zapÛjãe-
n˘mi z mûstského muzea z Rakouského Ybbsitz.
K nejzajímavûj‰ím exponátÛm patfií cechovní
znaky z 18. století a také mechanick˘ model sta-
rého hamru. Procházkou na dal‰í nádvofií ná-
v‰tûvníci míjí kované exponáty rozmístûné v ex-
teriéru, které vût‰inou vznikly v minul˘ch letech
na Kováfiském fóru. Dal‰ím pfiekvapením bude
jistû v˘znamná architektonická dominanta, kte-
rá vyrostla na tfietím nádvofií rekonstrukcí dfie-
vûného schodi‰tû vestavûného do severní hu-
sitské vûÏe. Pro vefiejnost bude tato „rozhledna“
s umístûn˘m dalekohledem pfiístupná od 20. srp-
na. Toto nádvofií, kterému fiíkáme Kováfisk˘
dvÛr, bylo také upraveno kvalitnûj‰ím vybave-
ním kováfisk˘ch pracovi‰È. V prÛbûhu prázdnin
zde probûhnou dva kurzy pod vedením lektora
prof. Alfreda Habermanna, takÏe náv‰tûvníci mo-
hou vidût kováfie pfii práci nejen na Hefaistonu,
ale i v termínu od 15. do 25. ãervence - kurz ná-
fiadí a od 27. ãervence do 8. srpna - kurz tepání
v mûdi. V tomto období by mûla b˘t dokonãena
oprava Trubaãské vûÏe, která po zaji‰tûní naru-
‰ené statiky bude bezpeãná pro v‰echny, ktefií
prochází pátou branou na palácové nádvofií. Ta-
to vûÏ, která mûla pÛvodnû dvû ochozová patra,
v‰ak zÛstane i nadále v souãasné torzální podo-

bû. Prohlídku hradu s prÛvodcem mohou tu-
risté zakonãit náv‰tûvou historické mincovny
a stálé expozice umûleckého kováfiství v suteré-
nu paláce.

Hrad Helf‰t˘n v‰ak v tomto období nabídne
také nûkolik kulturních akcí. V ãervenci v ter-
mínech 5., 6. a 13. ãervence to budou pfiedsta-
vení historického ‰ermu BUHURT a EREBUS.
V sobotu 27. ãervence se uskuteãní tradiãní
Hradní bál, na kterém kromû kost˘movaného
prÛvodu, taneãní hudby a cimbálové muziky
vystoupí na úvod v 17 hodin revivalová skupi-
na THE BACKWARDS ze Slovenska, známá
z televize vynikající interpretací Beatles. O pÛl-
noci hrad rozzáfií tradiãnû ohÀostroj a navíc se
náv‰tûvníci budou pohybovat v novû osvûtle-
ném areálu hradu. V prÛbûhu celého mûsíce
pfiedvádí Spolãení pro divadlo a ‰erm TILIA
vÏdy v 10, 12 a 14 hodin pfiehlídku historick˘ch
zbraní s ukázkami, loutkové divadlo a pohádky
pro nejmen‰í. V srpnu se mohou náv‰tûvníci tû-
‰it na vystoupení skupiny historického ‰ermu
Renesance a gotika a pfiedstavení Rodina Mo-
rousÛ loutkového divadla Starost. Vyvrcholením
kulturní sezony je t˘denní Kováfiské fórum, kte-
ré je zároveÀ pfiedehrou k 21. roãníku meziná-
rodního setkání umûleck˘ch kováfiÛ Hefaiston,
jeÏ probûhne ve dnech 24. a 25. srpna.

Mgr. Marcela Kleckerová,

správkynû hradu

Struãn˘ pfiehled akcí na hradû
prázdninová otevírací doba: úter˘ - nedûle 9-18
hodin (polední pfiestávka 12.15-12.45)
6. 4. - 28. 10. - Îelezná cesta - ze sbírek Mûst-
ského muzea Ybbsitz v Rakousku
1. 7. - 31. 7. - Spolãení pro divadlo a ‰erm TI-
LIA - programy pro ‰koláky (10, 12, 14 hodin)
5. 7. a 6. 7. - Odplata - pfiedstavení skupiny
historického ‰ermu Buhurt z Kfienovic u Slav-
kova (vÏdy 13 a 16 hodin)
13. 7. - Vystoupení skupiny historického a scé-
nického ‰ermu Erebus ze Zlína (14 a 16 hodin)
27. 7. - Hradní bál (17 - 0.45 hodin) - od 16.30
zaji‰tûna kyvadlová doprava z Lipníka
4. 8. - Zakletá princezna - pofiadatelské vy-
stoupení skupiny historického ‰ermu Rene-
sance a gotika z Vrchlabí
10. 8. - Rodina MorousÛ aneb loupeÏníci
v ãesk˘ch pralesích, ãili Mesistáfl hanebnû
zmustrovan˘ - pfiedstavení Loutkového divadla
Starost z Prostûjova
17. 8. - 22. 8. - Kováfiské fórum (14. roãník)
- pfiehlídka tvorby Vincenta a Jána Ostradické-
ho ze Slovenska. Slavnostní zahájení 17. 8. ve
14 hodin (vystoupení hudební skupiny Came-
rata z Kopfiivnice)
24. 8. a 25. 8. - Hefaiston 2002 (sobota 9-18,
nedûle 9-13 hodin) - zaji‰tûna kyvadlová do-
prava Lipník (âD) - hrad Helf‰t˘n. Samostatné
vstupné.

âím pfiekvapí náv‰tûvníky Helf‰t˘n o prázdninách?

http://www.sweb.cz/sovinec • e-mail: hrad.sovinec@worldonline.cz • informace na tel. ã. 0603 10 50 29 nebo 0647/295 113

foto Jan âep
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Spoleãn˘ koncert dûtí tfií pûveck˘ch sborÛ V˘stavy v Muzeu Komenského

V podání Pfierováãku zaznûla díla star˘ch
mistrÛ, ale také spirituály. V premiéfie poslu-
chaãi vyslechli také italskou píseÀ, která bude
provázet Pfierováãek pfii koncertování v létû
v Itálii. Pod vedením své dirigentky Ingrid Se-
kerové dûti pfiedvedly ãást pfiipraveného reper-
toáru na svá letní vystoupení v italské provincii
Parma. Mnoho skladeb, které zaznûly, bylo upra-
veno pfiímo pro ná‰ sbor pfierovsk˘m autorem
Mgr. O. ·i‰kou tak, aby sbor mohli doprovázet
jeho ãlenové hrající na rÛzné hudební nástroje.
Posluchaãi tak mohli ocenit hudební doprovody
v podání Lenky Îalãíkové, Jany Luká‰ové, Kate-
fiiny Sekerové a Matûje âervenky.

Sv˘m vystoupením si srdce posluchaãÛ v sá-
le získali benjamínci Pûveckého dûtského sboru
Smí‰ek se svou dirigentkou Vûrou Cimbálníko-

vou. Dûti zazpívaly za hudebního doprovodu
Martiny Ka‰parové, která doprovázela i dûti ze
star‰ího pfiípravného oddûlení Dvojhlásek. Tento
koncert byl pro nû zároveÀ generálkou na jejich
první a hned mezinárodní soutûÏ. Repertoár
s dûtmi nacviãila dirigentka Barbora SloÏilová.

To, Ïe pfiíprava byla kvalitní, potvrdil nejen po-
tlesk posluchaãÛ na závûr vystoupení sborÛ, ale
i bronzová medaile vyzpívaná star‰ím pfiíprav-
n˘m oddûlením Dvojhláskem na mezinárodní
soutûÏi Svátky písní konané o dva dny pozdûji
v Olomouci. Dûtem, dirigentkám a v‰em, ktefií
nám pomáhají v nikdy nekonãící práci, jejímÏ
hlavním cílem jsou ‰Èastné a spokojené dûti, pat-
fií na‰e podûkování.

Blanka Ma‰ková,

vedoucí oddûlení kultury DDM ATLAS

Malé i vût‰í dûti z dûtsk˘ch domovÛ na celé Mo-
ravû potû‰il neobvykl˘ dárek spoleãnosti Kappa
Karton Morava, velk˘ papírov˘ hrad. Celkem ‰e-
desát hradÛ z vlnité lepenky tak alespoÀ na chvíli
zabaví dûti, které vyrÛstají v domovech bez lásky
rodiãÛ. Dûti k hradÛm dostaly také barevné fixy,
mohou si hrad pomalovat a hlavnû uspokojit svou
potfiebu budování domeãkÛ, bunkrÛ, úkrytÛ…

„Aãkoliv se v poslední dobû sponzofii a dárci

do dûtsk˘ch domovÛ pfiíli‰ ‘nehrnou’, na‰e za-

fiízení má ‰tûstí, Ïe kromû drobn˘ch, náhodn˘ch

dárcÛ existuje i nûkolik jiÏ stál˘ch, ktefií se sna-

Ïí na‰im dûtem pravidelnû udûlat radost, aÈ uÏ

finanãním ãi vûcn˘m darem, kter˘ jim zpfií-

jemní pobyt v zafiízení bez rodiny. Mezi zatím

poslední, ktefií sv˘m darem pfiispûli k radosti ze-

jména tûch nejmen‰ích dûtí pfied‰kolního vûku,

patfií jiÏ druh˘m rokem AMI Communications

MediaProm, spol. s r. o. Zatímco loni se na‰i nej-

men‰í vyfiádili v Perníkové chaloupce, letos se

nám po pfiíchodu ze ‰kolky schovávají v Pohád-

kovém hradu. Jedná se o imitace z vlnité lepen-

ky, coÏ dûtiãkám vyhovuje, protoÏe mohou hrad

pfiená‰et na rÛzná místa, pomalovat jej barva-

mi a kdyÏ je pfiestane bavit, tak rozdûlat a uscho-

vat na hor‰í ãasy. A Ïe je z lepenky a nakonec

se stejnû po‰kodí? VÏdyÈ fiada stfiedovûk˘ch hra-

dÛ byla také zniãena ‘hordami divok˘ch ná-

jezdníkÛ’...,“ úsmûvnû vyhodnotil tento fantazii
dûtí podnûcující dar fieditel Dûtského domova
v Pfierovû Mgr. Jan Pavlas.

·af

foto Jaroslav BlaÈák

Zaãátkem ãervna pozvaly dûti, které jsou ãleny tfií pûveck˘ch sborÛ rodiãe
a pfiátelé na spoleãn˘ koncert do evangelického kostela. Dûti spolu se sv˘mi di-
rigentkami chtûly podûkovat zpûvem za podporu v‰em sv˘m pfiíznivcÛm a po-
tû‰it je spoleãn˘m vystoupením.

Papírové hrady dûlají radost dûtem z domovÛ

Vladimír Hornyak: Obrazy - „I did my best“
Mal˘ v˘stavní sál pfierovského zámku
11. ãervence - 4. srpna

V˘stavu obrazÛ a grafik zesnulého pfierov-
ského malífie Vladimíra Hornyaka pofiádá mu-
zeum pfii pfiíleÏitosti 80. v˘roãí jeho naroze-
ní. Vystaven je v˘bûr ze souboru autorova díla,
kter˘ pfie‰el do muzejních sbírek z jeho po-
zÛstalosti v roce 1971 a obsahuje pfies 900 ku-
sÛ prací, vesmûs studií aktÛ a portrétÛ. Ménû
jsou ve fondu zastoupeny jiné v˘tvarné Ïánry
- malba krajin a vedut mûsta Pfierova. Snahou
muzea je pfiedstavit vefiejnosti dílo, pro mlad-
‰í generaci témûfi zapomenutého, ale i ve své
dobû opomíjeného, malífie, kter˘ zasvûtil Ïi-
vot své velké vá‰ni - malífiství - a to pfies trva-
lé ochrnutí jako následek onemocnûní dût-
skou obrnou.

VernisáÏ se uskuteãní 10. ãervence v 17 ho-
din a úvodní slovo pfiednese brnûnsk˘ Prof.
MUDr. Leopold Pospí‰il, autor knihy „S kum‰-
t˘fii za oponou“ (Brno 2001).

Pamûtní deska Jana Gayera 
Své nové umístûní nalezla pamûtní deska

pfierovského legionáfie Jana Gayera. Dne
19. ãervna byla pietnû uloÏena do expozice Za
samostatnost, svobodu a demokracii v pfie-
rovském zámku. Souãasnû byla slavnostnû
otevfiena v˘stava Za na‰i samostatnost, která
je vûnována legiím a 85. v˘roãí bitvy u Zbo-
rova. V˘stavu pofiádá Muzeum Komenského
a Mûsto Pfierov ve spolupráci s Armádou âR,
âs. obcí legionáfiskou a Okresním úfiadem
v Pfierovû a je moÏné ji nav‰tívit do 7. ãer-
vence v budovû pfierovského zámku.

Oldfiich Hradilík: Sochy 
Mal˘ v˘stavní sál pfierovského zámku
6. srpna - 8. záfií

Komorní v˘stava plastik doposud „posled-
ního pfierovského akademického sochafie“ je
pietní pfiipomínkou sedmdesáti let od naro-
zení a patnácti let od úmrtí Oldfiicha Hradilí-
ka, kter˘ se 7. ãervence 1932 narodil v neda-
leké ·i‰mû a zde pÛsobil od konce 60. let aÏ
do závûru Ïivota. Jeho sochafiské dílo tíhlo
k realistickému a monumentálnímu projevu
a uplatnilo se pfiedev‰ím ve spojení s archi-
tekturou. Na v˘stavû mohou diváci zhlédnout
jak plastiky ze sbírek muzea, tak sochy a mo-
dely z pozÛstalosti sochafie a fotografie Hra-
dilíkov˘ch realizací v exteriéru od muzejní fo-
tografky Jitky Hanákové.

Vlastimil Kozák: Obrazy - Poetické krajiny
Zámecká galerie Pfierov
1. srpna - 8. záfií

Je to jiÏ pût let od úmrtí akademického
malífie Vlastimila Kozáka, jedné z osobností
pfierovského umûleckého Ïivota, která neod-
myslitelnû patfiila k jeho mnohobarevnému ko-
loritu. Kozákova tvÛrãí invence byla natolik bo-
hatá, Ïe byl nejen malífiem, n˘brÏ i básníkem.

Na v˘stavû v zámecké galerii budou k vidû-
ní krajinomalby, pfiedev‰ím z rovinatého ha-
náckého kraje, které zapÛjãila k prezentaci
dcera zesnulého malífie.

Otevfieno dennû mimo pondûlí od 9 do 17 hodinfoto Mgr. Jan Pavlas
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Program Mûstského domu na II. pololetí
30. 9. • Ví‰ pfiece, Ïe nesly‰ím, kdyÏ teãe voda

- divadelní pfiedstavení
7. 10. • Abeceda hvûzd - imitátor V. Hron
22. 10. • Mandarinkov˘ pokoj - divadelní

pfiedstavení
28. 10. • Koncert Moravské filharmonie Zlín
30. 10. • JoÏka âern˘ a lidová píseÀ
6. 11. • Lekce lásky - tfii pfiíbûhy z Boccaccio-

va Dekameronu plné humoru, laskavosti
a radosti ze Ïivota

10. 11. • Screamers v párech
11. 11. • Izerská padesátka - zábavn˘ pofiad

ZdeÀka Izera
3. 12. • Vánoãní koncert orchestru Václava

Hyb‰e a jeho hostÛ
8. 12. • Vánoãní koncert Ládi Kerndla
11. 12. • Vánoãní koncert houslisty Pavla

·porcla
16. 12. • Vánoãní koncert Evy Pilarové, 
19. 12. • Vánoãní pozdrav skupiny Screamers
22. 12. • Vánoãní koncert StfiíbrÀanky
Pfiedprodej - vchod z námûstí TGM, pondûlí-
pátek: od 8 - 16.30 hodin, tel.: 217 596, 215 100,
215 101, fax: 215 102

MùSTSK¯ DÒM
Kratochvílova 1

tel. 0641/217596

KOUPÁNÍ VEŘEJNOSTI • tel. 301 580

REHABILITACE A SAUNA NA PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 209 100

SLUÎBY MùSTA P¤EROVA • âERVENEC A SRPEN 2002

LÁZNĚ BOCHOŘ

Koupel, zábal, masáž,
perličková masáž:
pondělí až pátek
8 – 15.30 hodin

ZIMNÍ STADION
SAUNA

zavřeno!

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

prodlouÏeno do 8. 9. - Kfiehká krása - kera-
mika ze sbírek Muzea Komenského

do 7. 7. - Hurá na prázdniny aneb konec
‰kolního roku v zrcadle dvou staletí

do 28. 7. - Eva Siblíková: Obrazy, grafiky
do 7. 7. - Za na‰i samostatnost - v˘stava vû-

novaná legiím a 85. v˘roãí bitvy u Zborova
10. 7. - 8. 9. - PovodeÀ 1997
11. 7. - 4. 8. - Vladimír Hornyak: Obrazy -

vernisáÏ 10. 7.
6. 8. - 8. 9. - Oldfiich Hradilík: Sochy
1. 8. - 8. 9. - Vlastimil Kozák: Obrazy

MUZEUM KOMENSKÉHO

10. 7. • V˘let do ZOO na sv. Kopeãek u Olo-
mouce. BliÏ‰í informace a pfiihlá‰ky na
DDM Atlas, tel. 201 246, 209 353

Podrobnou nabídku letních táborÛ pro dûti,
mládeÏ i dospûlé najdete na internetov˘ch
stránkách Klubu DlaÏka www.dlazka.cz.

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

DUHA KLUB DLAÎKA

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

www.volny.cz/ddmatlas

Od 1. ãervence do 31. srpna bude galerie
Mûstského informaãního centra uzavfiena.

MùSTSKÉ
INFORMAâNÍ CENTRUM

v˘stavní síÀ, Kainarova 9

Dne 1. ãervence 2002
bude otevfien

v obchodním centru vedle Prioru
na ulici âechova 656 v Pfierovû

Nabízíme:
— dárkové pfiedmûty
— drogerie
— hraãky

— náfiadí
— textilní v˘robky
— kuchyÀské potfieby

a mnohem víc!

(pouze nové zboÏí)

ceník
inzerce
najdete

na stranû 6

INZERUJTE
V MùSÍâNÍKU

20.500 v˘tiskÛ
zdarma do v‰ech
domácností
v Pfierovû a okolí!

KONTAKT:
tel. 0641/225 393
Z. Vymlátil nebo

M. Fla‰ar
studio@elan-prerov.cz

âERVENEC
SRPEN

Den Dûtsk˘ bazén Kryt˘ bazén Venkovní bazén
Pondělí 10 - 20 10 - 20 10 - 20
Úterý 10 - 20 10 - 20 10 - 20
Středa 10 - 20 10 - 20 10 - 20
Čtvrtek 10 - 20 10 - 20 10 - 20
Pátek 10 - 20 10 - 20 10 - 20
Sobota 10 - 20 10 - 20 10 - 20
Neděle 10 - 20 10 - 20 10 - 20

Den Dûtsk˘ bazén Kryt˘ bazén Venkovní bazén
Pondělí 10 - 20 10 - 21 10 - 21
Úterý 10 - 20 10 - 21 10 - 21
Středa 10 - 20 10 - 21 10 - 21
Čtvrtek 10 - 20 10 - 21 10 - 21
Pátek 10 - 20 10 - 21 10 - 21
Sobota 10 - 20 10 - 21 10 - 21
Neděle 10 - 20 10 - 21 10 - 21

âERVENEC A SRPEN

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

Pondělí zavřeno zavřeno 12 – 20
Úterý zavřeno zavřeno 12 – 20
Středa zavřeno zavřeno 12 – 20
Čtvrtek zavřeno zavřeno 12 – 20
Pátek zavřeno zavřeno 12 – 20
Sobota zavřeno zavřeno zavřeno
Neděle zavřeno zavřeno zavřeno

KLUB âESK¯CH TURISTÒ SK P¤EROV
4. 7. • Litovel - Mladeã - N. Ml˘ny - N. Zámky - Li-
tovel - 18 km, ved. M. Kauer, odj. 6.00 hod.
6. 7. • Studenka - Kotvice - Nová Horka - Studenka
- 15 km, ved.  J. ·vec, odj. 7.11 hod.
11. 7. • Olomouc - Hradisko - Chomoutov - ·tûpá-
nov - 14 km, ved.  Î. Zapletalová, odj. 7.04 hod.
13. 7. • Sala‰ - Bunã - Komínky - Halenovice - Na-
pajedla - 21 km, ved.  Ing. M. âasta, odj. 7.25 hod.
18. 7. • Hole‰ov - Îopy - Rusava - Brusné - Hlinsko
p. Host. - 16 km, ved.  V. Visnar, odj. 7.25 hod.
20. 7. • Budi‰ov n. B. - âermensk˘ ml˘n - Hadinka
- Hefimánky - 22 km, ved.  J. Sedláková, odj. 5.42 hod.
25. 7. • Ho‰tejn - Bu‰inov - Lupûné - 20 km, ved.
M. Kauer, odj. 6.00 hod.
25. 7. • SvatoÀovice - KruÏberk - Jánské Koupele -
Vítkov - 23 km, ved.  J. Sedláková, odj. 5.42 hod.
27. 7. • Brno - Vranov - Babí lom - âeská - Mokrá
hora - 18 km, ved.  P. ·Èava, odj. 7.23 hod.
27. 7. • StráÏisko - Jednov - Brodek - Konice - 18 km,
ved.  Î. Zapletalová, odj. 7.04 hod.
1. 8. • Nechava - Kladky - Dzbel - 14 km, ved.  Î. Za-
pletalová, odj. 7.04 hod.

3. 8. • Vel. Karlovice zast. - SoláÀ - Taneãnice - No-
v˘ Hrozenkov - 23 km, vedoucí  J. Sedláková, odjezd
5.42 hodin.
8. 8. • Zábfieh - Povonín - Drozdov - Drozdova Pila
- Ho‰tejn - 18 km, ved.  M. Kauer, odj. 6.00 hod.
10. 8. • Konice - Bfiezsko - PrÛchodnice - Hvozd -
Konice - 18 km, ved.  Î. Zapletalová, odj. 7.04 hod.
15. 8 • Pfierov - podél Beãvy - Prosenice - L˘sky -
Pfierov - 10 km, ved.  V. Krest˘nová, odchod 9.00
hod., sraz lávka U Lodûnice.
17. 8. • Hluboãky - Mariánské údolí - Radíkov - Ko-
peãek ZOO - 12 km, ved.  H. ·Èavová, odj. 7.14 hod.
22. 8. • Fr˘dlant n. O. - Solárka - Kunãice p. O. -
Fren‰tát p. R. - 16 km, ved.  J. ·mehlík, odj. 6.01 hod.
24. 8. • Karolinka - FrÀovské sedlo - Kohútka - Ha-
lenkov - 22 km, ved.  J. Sedláková, odj. 5.42 hod.
29. 8. • Rajnochovice-obec - Tesák - Chvalãov - Bys-
tfiice p. H. - 24 km, ved.  Ing. M. âasta, odj. 7.25 hod.
29. 8. • Pfierov - Îernava - Îeravice - âekynû - 12 km,
ved.  J. ·vec, odchod 8.30 hod., sraz u mostu Míru
31. 8. • Otrokovice - Kvasice - KromûfiíÏ - 20 km,
ved.  L. Bafiinka, odj. 6.34 hod.

Prázdniny na koních
Poslední volná místa na 10denním letním tá-
boru pro dûti od 7 do 14 let v termínech od
25. 7. do 3. 8. a od 19. do 28. 8. Ubytování v pod-
kroví. Nabídka ãinností - jízda na koni, hry, sou-
tûÏe. Informace a pfiihlá‰ky na tel 0641/227 026.



Po fiadû v˘stav bûhem roku mÛÏete v na‰í ga-
lerii v mûsíci ãervenci a srpnu zhlédnout
pestr˘ sortiment olejomaleb, grafiky, kera-
miky a uÏitého umûní autorÛ z celé âeské re-

publiky, ktefií u nás jiÏ vystavovali a nebo mají
o to v budoucnu zájem.

Od záfií aÏ do konce roku bude následovat fiada dal‰ích autorsk˘ch
v˘stav, jeÏ jsou naplánované rok i déle dopfiedu a o kter˘ch vás budeme
vãas informovat. Bûhem náv‰tûvy v galerii vám mÛÏeme pfiedstavit v˘-
tvarná díla i z depozitáfie.
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27. ãervna - 31. ãervence 2002
P¤EROVSK¯ ULIâNÍK III.
V˘stavu pofiádá Filmov˘ klub Pfie-
rov, kter˘ mûl s prvními dvûma díly
tohoto ojedinûlého dokumentaãní-
ho cyklu velk˘ úspûch u ‰iroké ve-
fiejnosti. V˘stava mapuje v˘voj ná-
zvosloví ulic, jejich vznik, architek-
turu a to v‰e na srovnání s historic-
k˘m v˘vojem, coÏ je dokumentová-
no dobov˘mi a souãasn˘mi fotogra-
fiemi. Termín slavnostní vernisáÏe
v˘stavy bude upfiesnûn.

1. - 3. 7. v 18.30 hod. a 1. - 2. 7.
ve 21.00 hod. • ASTERIX, OBE-
LIX A KLEOPATRA - Francie, do-
brodruÏná komedie, dabing, premi-
éra. Ch. Clavier s G. Depardieu
v hlavních rolích druhého pokraão-
vání úspû‰ného filmu. ReÏie a scé-
náfi: A. Chabat.
4. - 10. 7. v 18.30 hod. • ÚKRYT -
USA, thriller, titulky, premiéra. Jo-
die Foster v nesprávné chvíli na ne-
správném místû. ReÏie: D. Fischer.
Hrají: J. Foster, K. Steward, F. Whi-
taker, D. Yoakam, J. Leto.
4. - 9. 7. ve 21.00 hod. • 40 DNÒ
A 40 NOCÍ - USA/Velká Británie/
/Francie, komedie, titulky, premié-
ra. ...bez sexu! Vsadili na nûj. Kdo
vyhraje? SvûÏí, mlad˘ pfiíbûh o mla-
d˘ch a pro mladé. ReÏie: M. Leh-
mann. Hrají: J. Harnett, S. Sossa-
monová, V. Shawová, P. Constanzo.
11. - 14. 7. v 18.30 hod. • BABÍ
LÉTO - âR, komedie. Tento film
o pfiátelství, lásce a neumírání je vû-
nován Vlastimilu Brodskému. Re-
Ïie: V. Michálek. Kamera: M. ·trba.
Hrají: V. Brodsk˘, S. Zázvorková,
S. Zindulka, O. Vetch˘, Z. Kabátová,
P. ·palková, J. Lábus, S. Sta‰ová.
15. - 17. 7. v 18.30 hod. • OST-
ROVNÍ ZPRÁVY - USA, drama, ti-
tulky, premiéra. Pfiíbûh muÏe, kte-
r˘ dokázal zmûnit svÛj osud. Kevin
Spacey, Cate Blanchettová a Julian-
ne Mooreová v hlavních rolích. Re-
Ïie: L. Hallström.
11. - 16. 7. ve 21.00 hod. • SED-
M¯ H¤ÍCH - USA/Francie, milost-
n˘/kriminální, titulky, premiéra.
Erotick˘ thriller s Antoniem Ban-
derasem v hl. roli. ReÏie: M. Cristo-
fer. Hrají: A. Banderas, A. Jolieová,,
T. Jane, J. Thompson.
18. - 24. 7. v 18.30 hod. a 18. -
23. 7. ve 21 hod. • SPIDER-MAN
- USA, dobrodruÏn˘, titulky. Kdo
jsem? Opravdu to chcete vûdût?

Jsem Spider-Man! Uvádíme první
t˘den nasazení do ãesk˘ch kin. Re-
Ïie: S. Raimi. Hrají: T. Maguire,
W. Dafoe, K. Dunst, J. Franco.
25. - 31. 7. v 18.30 hod. • MILIO-
NOV¯ ZÁVOD - USA, komedie, ti-
tulky. ·est t˘mÛ, dva miliony dola-
rÛ. Pravidla? Îádná nejsou! ReÏie:
J. Zucker. Hrají: R. Atkinson, J. Cle-
ese, W. Goldberg, C. Gooding Jr.
25. - 30. 7. ve 21.00 hod. • NE-
VùRNÁ - USA, erotick˘ thriller, ti-
tulky, premiéra. …a posedlá divo-
k˘m sexem. Od reÏiséra filmu Osu-
dová pfiitaÏlivost. Film byl uveden
v rámci leto‰ního MFF v Karlov˘ch
Varech. ReÏie: A. Lyne. Hrají: D. La-
ne, E. P. Sullivan, R. Gere.

3. 7. ve 21.00 hod. • SYNÒV PO-
KOJ - Itálie/Francie, psychologick˘,
titulky, premiéra. Po ztrátû milova-
né osoby pfiichází utrpení a zloba.
Ocenûní: MFF Cannes, Zlatá palma,
FIPRESCI a dal‰í. ReÏie a scénáfi: N.
Moretti. Kamera: G. Lanci. Hrají: N.
Moretti, L. Moraste, J. Trinca.

10. 7. ve 21.00 hod. • P¤ÍSAHA -
USA, thriller, titulky, premiéra. De-
tektiv Jack Nicholson pfiísahal, Ïe
vraha osmileté holãiãky dostane. Za
kaÏdou cenu… ReÏie: S. Penn. Ka-
mera: Ch. Menges. Hrají: J. Nichol-
son, R. W. Penn, A. Eckhart, S. She-
pard, M. Rourke.
17. 7. ve 21.00 hod. • SWING -
Francie, cikánská balada, titulky,
premiéra. První láska, fascinující
manu‰ská hudba v kfiehkém pfiíbû-
hu plném rytmÛ nabit˘ch energií.
ReÏie a scénáfi: T. Gatlif. Kamera:
C. Garnier.
24. 7. ve 21.00 hod. • MEXICKÁ
JÍZDA - Mexiko/USA, road movie,
titulky, premiéra. Jedna krásná Ïe-
na, dva nejlep‰í kamarádi, tfii nej-
vût‰í tajemství. Mexická jízda, pfii
které ukazují smûr hormony. Hrají:
D. Luna, G. Garcia, M. Verduová.
31. 7. ve 21.00 hod. • MULHOL-
LAND DRIVE - USA, thriller, titul-
ky, premiéra. Pfiíbûh lásky a osamû-
ní z mûsta, kde se sny mûní v noãní
mÛru. Nov˘ film Davida Lynche.
Cena za nejlep‰í reÏii na MFF
v Cannes.  ReÏie a scénáfi: D. Lynch.
Kamera: P. Deming. Hrají: J. The-
roux, N. Watts, Laura E. Harring,
A. Miller, D. Hedaya, R. Forster.

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

CENTRUM

Uzávûrka pfií‰tího ãísla je ve ãtvrtek 15. srpna 2002

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

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

P¤EROVSKÉ LISTY - vydává Mûsto Pfierov, odpovûdná redaktorka Mgr. Eva ·afránková • Vychází jedenkrát za mûsíc • Náklad 20.700 v˘tiskÛ • Redakce: nám. TGM 2, 750 00 Pfierov,
tel. 0641/268485, e-mail: eva.safrankova@mu-prerov.cz • Inzerce a grafická úprava: ELAN spol. s r.o. Pfierov, Dluhonská 96, tel. 0641/225393, fax 0641/217666, e-mail: studio@elan-prerov.cz
Tisk: MAFRA a.s., Olomouc • Distribuce: âeská po‰ta, s. p. • Zaregistrováno Ministerstvem kultury âR pod zn. MK âR E 13283 • Pfierovské listy na internetu: mesto.prerov.cz/listy • zdarma

V galerii budou v ãervenci a srpnu vystavovat v˘tvarníci, ktefií s Miniga-
lerií dlouhodobû spolupracují - Miloslav Tepl˘, Jaroslava Fi‰erová, Bohu-
mil Neãas, Vilém Pokorn˘, Jan Ka‰par, Oldfiich Navrátil a dal‰í. Umûlecké
sklo vystavuje firma GLASSATELIER Vizovice a keramiku Darja âejková,
Eva a Zuzana Svobodovy. V dÛsledku dovolen˘ch v‰ak bude provoz Mini-
galerie v prázdninov˘ch mûsících omezen.

Prázdniny v Atraxu jsou vÏdy vedeny
v duchu men‰ích kolekcí od více autorÛ, aby
byla nabídnuta rozmanitá ‰kála jak v˘tvarní-
kÛ, tak rÛzn˘ch technik. V této souborné v˘-
stavû budou zastoupeni opût na‰i ‰piãkoví ma-
lífii a grafici. Poprvé se vût‰í kolekcí sv˘ch prací
pfiedstaví slovensk˘ grafik a ilustrátor Igor
Piaãka, Ïák A. Brunovského, jehoÏ práce za-
znamenávají ãím dál vût‰í mezinárodní ohlas.

Od 26. srpna bude v Atraxu probíhat v˘sta-
va zajímavého malífie Ivana Krupy, jehoÏ ole-
jÛm nechybí vtip, humor a nadhled. Souãasnû
s ním bude vystavovat své dfievofiezby a kera-
miku u nás jiÏ znám˘ a oblíben˘ Richard Spur-
n˘. Autorská v˘stava Ivana Krupy a Richarda Spurného potrvá do 6. záfií.

Pfiejeme pfiíjemné kulturní prázdniny.

29. ãervence - 23. srpna
Jana Kubínová - originální odûvy

Textilní v˘tvarnice vychází z tradiãní techniky
modrotisku, v souãasné dobû pouÏívá malbu ne-
bo pozitivní tisk na celou fiadu materiálÛ - bavl-
nu, len, hedvábí a dal‰í. Její odûvy se vyznaãují
jednoduchostí stfiihÛ a nepfiebernou ‰kálou v˘tvarn˘ch vzorÛ. Autorka spo-
lupracuje s módními ãasopisy a pfiedstavuje svou tvorbu na samostatn˘ch
v˘stavách a módních pfiehlídkách.

Jasínkova 2 (za Priorem)


