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„Mûstsk˘ dÛm je jedna z nejv˘znamnûj‰ích staveb ve mûstû. Architekto-

nicky zajímavá budova byla postavena v roce 1897 v novorenesanãním slo-

hu s bohatou ‰tukovou v˘zdobou a prvky secese jako mû‰Èansk˘ dÛm, kul-

turní a spoleãenské centrum Pfierova. Odstup jednoho století umoÏÀuje

docenit tuto stavbu jako jedineãné spojení architektonick˘ch a v˘tvarn˘ch

stylÛ, které i po nákladné celkové rekonstrukci dokonãené právû pfied deseti

lety, v záfií 1992, neztratilo nic ze svého pÛvabu. Na vznosn˘ v˘raz stavby,

dominanty námûstí T. G. Masaryka, navazuje umûlecká v˘zdoba vstupního

foyer a pfiedev‰ím velkého sálu a pfiedsálí. Zde nejvíce vyniká paleta pouÏi-

t˘ch materiálÛ a kvalita umûleckofiemesln˘ch prací,“ pfiiblíÏil nám domi-
nantu hlavního pfierovského námûstí po stránce architektonické Jan Vrba,

Rok 2002 je v existenci Mûstského domu v Pfierovû dost v˘-
znamn˘m mezníkem. V tomto roce uplyne 105 let od jeho posta-
vení a pfiehlédnuteln˘m není ani zavr‰ení deseti let od dokonãení
nároãné pût let trvající celkové rekonstrukce, jejíÏ závûr pfiipadl
právû na mûsíc záfií. Rekonstrukce, zpoãátku vedena v akci „Z“
Okresním stavební podnikem Pfierov a následnû, poãátkem 90. let,
Pfierovskou stavební spoleãností s fiadou dal‰ích subdodavatelÛ,
byla ve svém závûru dokonãena jako investiãní akce Mûsta Pfierov;
pfii‰la zhruba na 30 milionÛ korun. ZároveÀ leto‰ní rok je desá-
t˘m v˘roãím zaloÏení spoleãnosti Mûstsk˘ dÛm s. r. o.

Rok 2002 ve znamení nûkolika
v˘roãí Mûstského domu

Veãerní pohled na budovu Mûstského domu (foto Jan âep)

„Dûti odjíÏdûly nad‰ené, plné oãekávání,

ale i obav, aby v‰e ’klaplo‘ i pfies omezen˘ po-

ãet úãinkujících poÏadovan˘ pofiadatelem.

Sbor si pfiipravil se svou dirigentkou Ingrid

Sekerovou bohat˘ repertoár pro rÛzná vy-

stoupení a koncerty. Nikdo si ale nedokázal

pfiedem pfiedstavit nároãnost programu, kte-

r˘ nás ãeká,“ vylíãila náladu dûtí i dospûlého
doprovodu B. Ma‰ková.

„V prvních dnech po pfiíjezdu nám bylo

dopfiáno nabrat sil plaváním a dovádûním

v bazénu a rÛzn˘mi dal‰ími sportovními

aktivitami, pfii kter˘ch docházelo k prvnímu

seznamování s dûtmi z jin˘ch státÛ. Bûhem

nûkolika dnÛ jsme tak navázali kontakty

s úãastníky festivalu z âíny, Uzbekistánu, Itá-

lie, USA a Bulharska. Na‰e koncertní turné

’vypuklo‘ ve ãtvrtek, kdy nás ãekal spoleãn˘

koncert s dûtmi z uzbeckého Ta‰kentu ve sto

kilometrÛ vzdáleném lázeÀském mûstû Sal-

somaggiore. Pfierováãek zaujal posluchaãe

nejen na‰imi lidov˘mi písnûmi a úpravami

Pfierováãek reprezentoval na Mezinárodním setkání dûtí a mládeÏe v Itálii
V závûru ãervence odcestovaly dûti z Pfierovského dûtského sboru - Pfierováãek na

ãtrnáctidenní zájezd do italského mûsta Ferriére, kam byly pozvány na Mezinárod-
ní festival VALNURE 2002. Na bezprostfiední dojmy jsme se zeptali jedné z orga-
nizátorek zájezdu Blanky Ma‰kové, vedoucí oddûlení kultury DDM ATLAS. pokraãování na stranû 2

pokraãování na stranû 2

âlenové Pfierovského dûtského sboru Pfierováãek pfied kostelem ve Ferriére (foto Blanka Ma‰ková)
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manaÏer kultury a jeden z tûch, na jejichÏ
hlavu padá nejvût‰í díl zodpovûdnosti v oblasti
poskytovan˘ch sluÏeb.

„Ústfiední prostor celé budovy tvofií velk˘ sál

s balkonem, ve kterém s kapacitou necel˘ch

400 sedadel a 100 míst na stání se odehrává

kulturní a spoleãensk˘ Ïivot - stává se dûji‰-

tûm pfierovského jazzového festivalu s mezi-

národní úãastí, fiady plesÛ, taneãních kurzÛ,

jednání zastupitelstva mûsta, kulturních a dal-

‰ích spoleãensk˘ch akcí. Podobnû je vyuÏívá-

no pfiedsálí a mal˘ sál. Mal˘ sál slouÏí navíc

k prodejním úãelÛm a salonek je vyuÏíván

k obchodním jednáním. Po celkové rekon-

strukci pfied deseti lety byla obnovena fiada

gastronomick˘ch stfiedisek, mezi kter˘mi je

tfieba jmenovat restaurant, kavárnu, ZZ Bil-

liard Club. Mûstsk˘ dÛm byl tak v plné ‰ífii re-

habilitován jako v˘znamné centrum kultur-

ního a spoleãenského Ïivota s vysokou úrovní

restauraãních sluÏeb v okresním mûstû,“

vyjmenoval pestré vyuÏití prostor Mûstského
domu v oblasti kultury a spoleãenského Ïivo-
ta vÛbec Jan Vrba a dodal, Ïe po pfiestavbû, je-
jímÏ garantem bylo mûsto Pfierov, byl cel˘ ob-
jekt pronajat spoleãnosti Mûstsk˘ dÛm s. r. o.,
která po rÛzn˘ch transformacích k dne‰nímu
dni toto zafiízení provozuje.

Katastrofální záplavy v roce 1997 pocítil
i Mûstsk˘ dÛm, jehoÏ rozsáhlé suterénní pro-
story byly zatopeny a zaneseny blátem. Nyní
jakoby tento ‰rám odnesl ãas a nájemce spo-
leãnost Mûstsk˘ dÛm s. r. o., nabízí vefiejnos-
ti fiadu sluÏeb.

„Pfiedev‰ím se jedná o ãinnost v oblasti kul-

tury spojenou s pfiedprodejem vstupenek na

koncerty, divadelní pfiedstavení, zábavné po-

fiady pro dospûlé i dûti a spoleãenské akce ko-

nané v Mûstském domû, krátkodobé pronáj-

my reprezentaãních prostor pro konání

spoleãensk˘ch nebo obchodních aktivit, ob-

ãerstvení po cel˘ den aÏ do pozdních noãních

hodin, vãetnû zaji‰tûní oslav, hostin, spoleã-

n˘ch a slavnostních obûdÛ, veãefií, rautÛ

a podobnû,“ upfiesnil rozsah a nabídku sluÏeb
Jan Vrba. ZároveÀ zdÛraznil, Ïe nelze opome-
nout pfiedev‰ím spolupráci s Mûstem Pfierov,
která se promítá zejména na poli kultury a vy-
zdvihl jako jednu z priorit pro dal‰í období
pfiedev‰ím spokojenost vefiejnosti s nabídkou
kulturních pofiadÛ, pfiíjemn˘m prostfiedím
a kvalitou poskytovan˘ch sluÏeb. Zakládá si na
souãasné, trvale zvy‰ující se pfiízni a podpofie
náv‰tûvníkÛ, které jsou urãit˘m a v kaÏdém
pfiípadû zavazujícím barometrem zájmu o kul-
turní a spoleãenské dûní v Mûstském domû.

Eva ·afránková

Rok 2002 ve znamení nûkolika v˘roãí Mûstského domu
pokraãování ze strany 1

italsk˘ch skladeb v provedení O. ·i‰ky, ale

srdce v‰ech posluchaãÛ si získalo Dvofiákovo

Largo a Modlitba pro Martu od J. Brabce. Na

závûr koncertu pfii‰el dûtem podûkovat zá-

stupce mûsta a pfiedal sboru certifikát a me-

daili mûsta Salsomaggiore. Také dal‰í dny

byly pro na‰e zpûváky nároãné. Organizáto-

fii festivalu vyuÏívali v‰estrannosti repertoá-

ru sboru a dûti zpívaly nejen v sálech, ale i na

venkovních pódiích. V˘jimkou nebyly dny,

kdy dûti vystoupily i tfiikrát na rÛzn˘ch mís-

tech bûhem jednoho dne,“ zdÛraznila nároã-
nost koncertního pobytu dûtí B. Ma‰ková a
dodala, Ïe i na tûchto vystoupeních zaznûly
vÏdy mimo jiné skladby v úpravû pfierovského
autora O. ·i‰ky. Italskou píseÀ Time To Say
Goodbye ãasto zpívali posluchaãi se sborem.

„Nejvût‰í záÏitek si dûti odnesly z nedûlního

koncertu v kostele ve Ferriére. Atmosféra, kte-

rá zde vznikla bûhem vystoupení Pfierováãku,

byla kouzelná. Krásná akustika kostela nesla

zpûv dûtí, ãasto podmalovan˘ hudebním do-

provodem L. Îalãíkové, J. Luká‰ové a K. Se-

kerové, aÏ na námûstí Ferriére. Své závûreãné

vefiejné vystoupení, které získalo u poslucha-

ãÛ zaslouÏeného ocenûní v podobû boufilivého

aplausu, mûl sbor v mûstû Bettola spoleãnû

s dûtmi z ostatních zúãastnûn˘ch státÛ,“ vy-
jádfiila své uspokojení z úspû‰né reprezentace
Pfierováãku jako jediného zástupce âeské re-
publiky na tomto festivalu. Tento kulturní svá-
tek trvá dva a pÛl mûsíce a vystfiídají se zde dû-
ti z 15 státÛ celého svûta. Blanka Ma‰ková
konstatovala, Ïe podle ohlasu divákÛ, organi-
zátorÛ a nabídek k dal‰ím hostováním, Pfiero-
váãek se stal dÛstojn˘m reprezentantem ãeské
kultury a na‰eho mûsta a zdÛraznila, Ïe za to
vdûãí pfiedev‰ím kvalitní pfiípravû dirigentky
pûveckého sboru Ingrid Sekerové.

Dûti udûlaly první, ãasto ten nejtûÏ‰í krok.
Je nyní na ostatních, jak toho dokáÏou vyu-
Ïít. K tomu, aby sbor mohl b˘t úãastníkem ta-
kové akce, bylo tfieba nejen dobrého zázemí
na DDM ATLAS, ale i pomoc a spolupráce dal-
‰ích lidí. Blanka Ma‰ková by tak ráda vyjádfii-
la podûkování Mûstskému úfiadu Pfierov, Ha-
nácké kyselce, âeské poji‰Èovnû, sponzorÛm
z fiad rodiãÛ, ale také pfiekladatelce a lékafice,
které pfiispûly k hladkému a bezproblémové-
mu prÛbûhu pobytu dûtí v Itálii.

·af

Pfierováãek reprezentoval na Mezinárodním
setkání dûtí a mládeÏe v Itálii

Oslavy spojené s v˘roãími
Mûstského domu

Program oslav spojen˘ch s v˘roãími exi-
stence Mûstského domu není je‰tû defini-
tivnû potvrzen. Pokud se v‰ak nevyskytnou
závaÏnûj‰í problémy, bude následující:

V návaznosti na leto‰ní kulatá v˘roãí pro-
bûhnou v celém komplexu Mûstského
domu Dny otevfien˘ch dvefií, které se usku-
teãní v sobotu 21. záfií od 17 hodin a v ne-
dûli 22. záfií od 8.30 hodin. Budou spojené
s kulturním programem, na kter˘ bude mít
vefiejnost voln˘ pfiístup:

sobota 21. 9. od 19.30 hodin

Galaveãer k 10. v˘roãí
spoleãnosti Mûstsk˘ dÛm s. r. o.

*divadelní spoleãnost Dostavník - „ ·est Ïen
Jindfiicha VIII., autofii J. Such˘ a J. ·litr

*ukázky z ãinnosti ÏákÛ místních ‰kol
* recitál Marie Rottrové za klavírního

doprovodu Petra Freunda
Vstupenky na tento pofiad v poãtu 2 kusÛ je

moÏno si zajistit v pfiedprodeji MD - vchod
z nám. T. G. Masaryka zdarma - jedinou pod-
mínkou je zakoupení 2 kusÛ vstupenek z pro-
gramu podzimní kulturní nabídky.

nedûle 22. 9. od 9.30 hodin
Dopolední pásmo pro dûti

*Jura Magic - kouzelník na tvarování
modelovacích balonkÛ,

*ukázky z ãinnosti ÏákÛ místních ‰kol
*vystoupení Pavla Nováka

Vstup v‰em dûtem i rodiãÛm zdarma!

nedûle 22. 9. od 17.00 hodin
Odpolední pásmo pro mládeÏ

*vzpomínka na tradiãní ãaje v Mûstském
domû za hudebního doprovodu skupin
Pirilo a Forum (vstup zdarma!)

Je‰tû jednou chceme upozornit, Ïe údaje jsou
pouze informativní. Vefiejnost bude blíÏe sezná-
mena s programem oslav v dostateãném pfiedsti-
hu prostfiednictvím plakátÛ a pfies místní média
- Kabelovou televizi a Nové Pfierovsko.

pokraãování ze strany 1

Seskupení dûtí pfied nástûnnou malbou, jejíÏ autorkou byla B. Ma‰ková foto Blanka Ma‰ková
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dne 18. 7. 2002
Rada mûsta Pfierova po projednání

❖ uloÏila odboru rozvoje pfiipravit v˘bûrové fiízení na strategického
partnera pro rozvoj IS mûsta Pfierov (systémového integrátora),

❖ vzala na vûdomí informaci o nákladech na sbûr, pfiepravu, tfiídûní,
pfiedávání a odstraÀování jednotliv˘ch sloÏek komunálního odpadu
za rok 2001,

❖ podala návrh Zastupitelstvu mûsta Pfierova schválit úpravu finanã-
ních ãástek v rámci oprav jednotliv˘ch objektÛ, u pÛjãky poskytnu-
té z fondu na opravy bytového fondu postiÏeného povodní pro rok
2002 na opravu vlastního bytového fondu Mûstu Pfierov takto:

Lokalita
Îadatel opravovaného Druh pÛjãky âástka Kã

domu

Pfierov 4-v˘mûna oken, dvefií
JiÏní ãtvrÈ II/5 7-zateplení 3,150.000

obvodového plá‰tû
Pfierov, JiÏní 4-v˘mûna oken, dvefií

1,200.000ãtvrÈ I/5,6,7,8 6-obnova fasády
Pfierov

6-obnova fasády 840.000Mûsto Pfierov Na odpoledni 2 
Pfierov, Bratrská 34 Pfierov, námûstí

4-v˘mûna oken, dvefií 970.000zastoupené Svobody 4, 5
starostou Pfierov

4-v˘mûna oken, dvefií 600.000J. Valouchem nám. Fr. Rasche 7
Pfierov
Komenského 54

6-obnova fasády 300.000

Pfierov
4-v˘mûna oken, dvefií 570.000Kratochvílova 14

Pfierov
4-v˘mûna oken, dvefií 430.000Kratochvílova 20

Pfierov
4-v˘mûna oken, dvefií 380.000Kratochvílova 22

CELKEM 8,440.000

❖ podala návrh Zastupitelstvu mûsta Pfierova vyjmout prodej 23 bytÛ
v objektu bydlení ã. p. 319, Pfierov, Velká DláÏka 25 v Pfierovû ze se-
znamu domÛ, které byly schváleny k prodeji, a zafiadit tento objekt
bydlení do seznamu domÛ, které si mûsto Pfierov hodlá ponechat ve
svém vlastnictví,

❖ podala návrh Zastupitelstvu mûsta Pfierova schválit zámûr mûsta
Pfierova na pfievod 25 bytov˘ch jednotek v objektu bydlení ã. p. 2558,
2557, 2556, Pfierov, tfi. gen. Janou‰ka 21, 23, 25 do vlastnictví ná-
jemníkÛ, kdy zájem nájemcÛ o pfievod bytov˘ch jednotek v domû do-
sahuje 92 %,

❖ schválila zafiazení investiãní akce - zpevnûní parkovací plochy v ul.
Kainarova do registru investic, povûfiila odbor majetku komplexním
zaji‰tûním investiãní akce - zpevnûní parkovací plochy v ul. Kaina-
rova a jmenovala komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v tom-
to sloÏení: Ing. J. Lajtoch, Mgr. Z. Boháã, J. Raba, V. âajka, Z. Holas,

❖ schválila uzavfiení smlouvy o zaji‰tûní zpûtného odbûru a recyklaci
odpadÛ z obalÛ s firmou EKO-KOM, a. s. se sídlem Pod nov˘m lesem
384/76a, Praha 6,

❖ podala návrh Zastupitelstvu mûsta Pfierova schválit obecnû závaznou
vyhlá‰ku, kterou se vydává fiád mûstského parku Michalov,

❖ vzala na vûdomí informace o aktuálním stavu pfiípravy „Programu
primární prevence ochrany zdraví obyvatel mûsta Pfierova“,

❖ schválila pfiíspûvkové organizaci Ústavu sociální péãe - Dennímu po-
bytu pro mentálnû postiÏené dûti a mládeÏ roz‰ífiení poskytovan˘ch
sluÏeb sociální péãe o oddûlení osobní asistence poskytované dûtem
a mládeÏi s mentálním, tûlesn˘m a kombinovan˘m postiÏením,

❖ pozastavila umisÈování ÏadatelÛ o poskytnutí bytÛ v domech zvlá‰t-
ního urãení - domech s peãovatelskou sluÏbou (dále jen DPS) v Pfie-
rovû ze schválen˘ch pofiadníkÛ (DPS Trávník 1, DPS JiÏní ãtvrÈ I/25,
DPS Na hrázi 32, DPS U Strhance 13 a DPS Tyr‰ova 68) z dÛvodu re-
konstrukce DPS Fügnerova 1 a Mervartova 9, pozastavení pofiadní-
kÛ potrvá do doby, neÏ dojde k uspokojení v‰ech nájemcÛ (DPS Füg-

nerova 1 a Mervartova 9), ktefií projeví zájem o umístûní ve v˘‰e uve-
den˘ch DPS,

❖ schválila pofiadník ÏadatelÛ o poskytnutí bytÛ zvlá‰tního urãení -
bezbariérov˘ch dvoupokojov˘ch bytÛ v domû na adrese JiÏní ãtvrÈ
II/5 v Pfierovû,

❖ podala návrh Zastupitelstvu mûsta Pfierova zmûnit své usnesení
z 28. zasedání konaného dne 9. kvûtna 2002, kdy ãástka ve v˘‰i
l,000.000 Kã se pouÏije na zpracování projektové dokumentace ‰kol-
ního hfii‰tû pfii Základní ‰kole Pfierov, Velká DláÏka a Základní ‰kole
Pfierov, Trávník 27 a na nezbytné opravy ostatních ‰kolních hfii‰È pfii
základních ‰kolách zfiízen˘ch mûstem Pfierov a uloÏila odboru roz-
voje, investic, územního plánu a architektury ve spolupráci s odbo-
rem ‰kolství, mládeÏe a sportu vypracovat „Program regenerace ‰kol-
ních hfii‰È pfii základních ‰kolách zfiízen˘ch mûstem“,

❖ vzala na vûdomí aktuální informace k pfiihlá‰ení subjektu Sportov-
ní basketbalov˘ CLUB SBC, s.r.o. do I. ligy Ïen v basketbalu pro hra-
cí období 2002/2003 a k poukázání druhé splátky dotace klubu,

❖ rozhodla v souladu s usnesením Investiãní komise, Ïe nabídkou, kte-
rá byla vybrána jako nejvhodnûj‰í na realizaci stavby okruÏní kfiiÏo-
vatky ·ífiava v Pfierovû, je nabídka uchazeãe Dopravní stavby holding
a.s. F. Nováka 3/5267, 796 40 Prostûjov s nabídkovou cenou
2,887.031,70 Kã,

❖ rozhodla v souladu s doporuãením Investiãní komise o zadání za-
kázky na realizaci ozvuãení kina Hvûzdy v Pfierovû systémem DOL-
BY STEREO DIGITAL firmû CINE-servis s.r.o. Bolatice za nabídko-
vou cenu 1,319.325 Kã a schvaluje uzavfiení smlouvy o dílo mezi
mûstem Pfierovem a zhotovitelem firmou CINE-servis s.r.o. Bolati-
ce za nabídkovou cenu 1,319.325 Kã,

❖ schvaluje v˘zvu více zájemcÛm k podání nabídky na realizaci stav-
by „Stavební úpravy domu ã.p. 2481 na ul. 9. kvûtna, Pfierov - Armáda
spásy“, jedná se o následující: Stfiedomoravské stavby s.r.o. Pfierov,
ZJS-Zavadil Jaroslav Pfierov, PROFISTAV s.r.o. Pfierov, STAG MORA-
VA a.s. Pfierov, Pfierovská stavební spoleãnost s.r.o. Pfierov,

❖ vzala na vûdomí pfiidûlení státní dotace v roce 2002 ze Státního fon-
du rozvoje bydlení na v˘stavbu nájemního bydlení na nábfieÏí PFB
v Pfierovû a pfiímé zadání projektové pfiípravy firmû ENERGOPRO-
JEKTA Pfierov, spol. s.r.o. se sídlem Dluhonská 43, 750 21 Pfierov,

❖ schválila zahraniãní pracovní cestu Ing. Ladislavu Petrovskému, Vác-
lavu Cigánkovi, Liboru Ambruzovi, Franti‰ku Li‰kovi, Pavlu Ráko-
sovi, Jifiímu Horákovi a Jakubu ·evãíkovi, stráÏníkÛm Mûstské poli-
cie Pfierov, na vodáck˘ v˘cvik, kter˘ se uskuteãní ve dnech 3. - 8. zá-
fií 2002 na fiece Soãi ve Slovinsku,

❖ schválila zahraniãní sluÏební cestu do Bardejova na 31. roãník Bar-
dejovského jarmoku ve dnech 23. - 25. 8. 2002 ve sloÏení: Ing. B. Pro-
cházka, Mgr. E. Grambliãková a Mgr. J. Pajdla,

❖ schválila pouÏití znaku mûsta Pfierova firmû Kompakt s.r.o. se síd-
lem Opletalova 683, Podûbrady, do nástûnného kalendáfie na rok 2003
Mûsta Olomouckého kraje,

❖ schválila pouÏití znaku mûsta Pfierova panu Janu âepovi na pfiipra-
vovanou pohlednici mûsta Pfierova,

❖ schválila zahraniãní pracovní cestu Mgr. Z. Sekerové, L. Kuchtíko-
vé a Mgr. B. Pfiidalovi, pracovníkÛm Kanceláfie starosty, a F. Kavko-
vi, fiediteli SluÏeb mûsta Pfierova ve dnech 21. - 25. 8. 2002 do mûs-
ta Cuijk na pozvání Nadace Cuijk - Pfierov v rámci reciproãní spolu-
práce „town twinning“ s grantem Evropské komise.

V˘bûr z usnesení Rady mûsta Pfierova

Mûsto Pfierov zve na
zasedání

Zastupitelstva
mûsta Pfierova,

které se bude konat

ve ãtvrtek 5. záfií 2002
v 13.30 hodin

ve velkém sále Mûstského
domu v Pfierovû

Pozvánka

Den u starosty
probûhne

ve stfiedu 11. záfií 2002
od 8.30 do 11.30

a od 13.30 do 16 hodin
v kanceláfii starosty
Jindfiicha Valoucha

na námûstí T. G. Masaryka 2

Pozvánka
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„Obãas b˘vám svûdkem rozhofiãení nejen laické

vefiejnosti, ale i osobností pohybujících se ve ve-

fiejné správû jiÏ dlouhá léta, nad smyslem, po-

stupem, ale zejména finanãní nároãností celé re-

formy vefiejné správy v tom rozsahu, jak je právû

nyní realizována. VÏdy v této souvislosti sly‰ím

argumenty typu - naroste poãet úfiedníkÛ, tedy

i byrokracie, budovy pro nové orgány stojí pení-

ze, dekoncentrace státní správy na krajské a obecní úfiady samos-

právy zpÛsobí pokles kvality jejího v˘konu. Pfiedev‰ím v‰ak jsou oba-

vy, Ïe mÛÏe b˘t tento v˘kon ovlivÀován zájmy zastupitelÛ na úkor

zájmÛ v‰ech ostatních obãanÛ, které hájí státní správa,“ vyjmenoval
Jifií Bakalík hlavní dÛvody, se kter˘mi vystupují proti chystan˘m zmû-
nám v této sféfie nûktefií obãané.

„KaÏdé z uveden˘ch tvrzení je závaÏné, kaÏdé má v sobû kus prav-

dy. KaÏdé bylo tûmi, ktefií reformu koncipovali, posuzovali a zaji‰Èu-

jí její realizaci, bráno v úvahu! Chtûl bych následujícími fiádky pfii-

spût k vût‰ímu osvûtlení problémÛ, které s sebou tato malá ’revoluce

ve vefiejné správû‘ nese,“ vyjádfiil své pfiání tajemník.
„Ano, po urãitou dobu vzroste poãet úfiedníkÛ, ktefií zaji‰Èují stát-

ní správu na mûstsk˘ch úfiadech samosprávy s roz‰ífienou pÛsobností

po ukonãení ãinnosti okresních úfiadÛ. V podmínkách na‰eho mûsta

to znamená k 1. 1. 2003 pfiechod 133 pracovníkÛ z okresního úfiadu

na Mûstsk˘ úfiad Pfierov i s jejich agendami a kompetencemi. Záro-

veÀ je v‰ak tfieba si uvûdomit, Ïe ná‰ úfiad bude zaji‰Èovat v˘kon roz-

‰ífiené státní správy nejen pro mûsto Pfierov, ale i pro dal‰ích 57 okol-

ních obcí, vãetnû mûsta Kojetína a jeho spádové oblasti. Pfii obecnû

známé skuteãnosti, Ïe demokracie je nákladnûj‰í systém neÏ totali-

ta nebo úfiednická vláda, je dekoncentrace ve vefiejné správû témûfi

vÏdy provázena urãit˘m rÛstem nákladÛ. VÏdy je v‰ak dÛleÏité po-

rovnávat náklad s uÏitkem. UÏitkem je v tomto pfiípadû pfiiblíÏení v˘-

konu státní správy blíÏe k obãanÛm nejen geograficky, ale i sv˘m

vlastním smyslem. Úfiedníci, ktefií vykonávají i samosprávné aktivi-

ty, pfiesnûji fieãeno pfiipravující samosprávné aktivity pro orgány mûst,

mají k obãanovi blíÏ a dokáÏí mu i fiadu nepfiíjemn˘ch náleÏitostí lé-

pe vysvûtlit. Mají na tom také vût‰í zájem, protoÏe na tom má vût‰í

zájem zastupitelstvo, jakoÏto nejvy‰‰í orgán obce, která je zamûst-

nává a ãlenové tohoto orgánu vût‰inou chtûjí uspût i v pfií‰tích vol-

bách,“ zdÛraznil tajemník mûstského úfiadu.

„Pokraãující reformou vefiejné správy jsou vytvofieny pfiedpoklady pro

to, aby úfiedníci i zastupitelé znali lidi, pro které je státní správa vyko-

návána. ZároveÀ je zde nadûje, Ïe lidé více pochopí smysl státní správy

a budou mít postupnû ke státu blíÏ. Podmínky pro to, aby tento proces

dopadl bezproblémovû a mûl co nejmen‰í dopad na obãany na‰eho mûs-

ta a okolních obcí, se stát snaÏí vytvofiit. Na kaÏdé z pfiecházejících tak

zvan˘ch funkãních míst stát na‰emu mûstu, vykonávajícímu roz‰ífie-

nou pÛsobnost státní správy, poskytne finanãní dotaci okolo 320 tisíc

korun. K tomuto funkãnímu místu stát mûstu bezplatnû pfievede i mo-

vit˘ majetek, kter˘ pfiecházející pracovníci vyuÏívají pro v˘kon své prá-

ce. Jedná se o poãítaãe, tiskárny, nábytek. Ohlednû budov, ve kter˘ch

bude roz‰ífiená státní správa vykonávána, tak stát dává k dispozici do

bezplatného uÏívání na‰emu mûstu budovu Okresního úfiadu Smeta-

nova 7 a ãást budovy Smetanova 4 s pracovi‰tûm státní sociální pod-

pory,“ vysvûtlil pomoc ze strany státu J. Bakalík.

„Pro v˘kon správních a dopravnû správních agend, kter˘mi je vyfii-

zování obãansk˘ch prÛkazÛ, pasÛ, fiidiãsk˘ch prÛkazÛ, pfiípadnû evi-

dence motorov˘ch vozidel, zÛstávají vyãlenûny bezplatnû do uÏívání

pro mûsto Pfierov a jeho mûstsk˘ úfiad stávající prostory na námûstí

T. G. Masaryka, ãíslo 16,“ upozornil obãany tajemník MûÚ a závûrem
poznamenal, Ïe reforma vefiejné správy v územní nekonãí pfiijetím nû-
kolika zákonÛ. ZdÛraznil, Ïe je to nûkolikalet˘ a vlastnû neustál˘ pro-
ces zkvalitÀování sluÏby pro obãany a teprve soustavné vyhodnocová-
ní jejího prÛbûhu pfiinese zku‰enosti, a tedy i zcela urãitû nûkteré
zmûny. Vyslovil pfiesvûdãení, Ïe základním kamenem úspûchu je v‰ak
kontakt a dialog obãan versus úfiad.

·af

K 1. lednu 2003 se ru‰í Okresní úfiady a jejich kom-
petence pfiecházejí na mûstské a obecní úfiady. O pfiiblí-
Ïení zmûn, které v této souvislosti jsou pfiipravovány,
jsme poÏádali tajemníka Mûstského úfiadu v Pfierovû
ing. Jifiího Bakalíka.

Zmûny spojené s ru‰ením okresních úfiadÛ uÏ jsou aktuální

Pracovi‰tû pro v˘kon správních a dopravnû správních agend (vyfiizování obãansk˘ch
prÛkazÛ, pasÛ, fiidiãsk˘ch prÛkazÛ, evidence motorov˘ch vozidel) foto Jan âep

V období letních prázdnin, kdy se vy-
lidní budovy pfierovsk˘ch základních
a matefisk˘ch ‰kol a ‰kolních jídelen, na-
stává nejvhodnûj‰í období pro realizaci
plánu oprav a údrÏby v tûchto objektech.
Odbor ‰kolství, mládeÏe a sportu jako
kaÏdoroãnû zpracoval harmonogram
prací, kter˘ zahrnuje nejnutnûj‰í sta-
vební úpravy spravovan˘ch ‰kolsk˘ch bu-
dov a snaÏí se uspokojit i poÏadavky fie-
ditelÛ jednotliv˘ch ‰kolsk˘ch zafiízení.
PoÏadovan˘ rozsah údrÏby v‰ak neko-
responduje s mnoÏstvím pfiidûlen˘ch fi-
nanãních prostfiedkÛ do rozpoãtu kapi-
toly ‰kolství a je nutné stanovit priority.

V leto‰ních letních mûsících se odbor ‰kol-
ství zamûfiil na zprovoznûní teplé vody v pro-
storách sociálních zafiízení základních ‰kol,
coÏ odpovídá vyhlá‰ce Ministerstva zdravot-

nictví, která stanoví hygienické poÏadavky na
prostory a provoz ‰kolsk˘ch zafiízení. Tyto
práce byly provedeny v základních ‰kolách
U Tenisu, Velká DláÏka, Trávník, Hranická, Za
ml˘nem a Svisle. Mezi dal‰í akce, které byly

v rámci provozního rozpoãtu odboru ‰kolství
realizovány, patfií stavební oprava havárie chla-
peck˘ch WC v Z· Za ml˘nem 1, dodávka
a montáÏ elektronického zabezpeãovacího
systému v M· Optiky, M· Koufiílkova a prá-
delnách Jasínkova a Koufiílkova, rekonstruk-
ce sociálního zafiízení M· U tenisu a M· Opti-
ky, zfiízení poãítaãové uãebny Z· Svisle,
dodávka a montáÏ podlahové krytiny v ·J Hra-
nická, stavební úpravy fyzikální uãebny v Z·
Îelatovská, úprava a zastfie‰ení vstupu do
1. patra v dvorním traktu DDM Atlas, staveb-
ní úpravy kuchyÀky a sociálního zafiízení
v soukromé M· Jasínkova a provedení mûfie-
ní a regulace ústfiedního topení v Z· U tenisu.

Uskuteãnûné akce si vyÏádaly ãástky ve v˘-
‰i 4,675.000 Kã.

Pokud bude na zasedání zastupitelstva v zá-
fií 2002 schváleno pfierozdûlení ãástky
1,000.000 Kã, budou realizovány nejnutnûj‰í
opravy na ‰kolních hfii‰tích základních ‰kol.

Mgr. Petr Hrbek, odbor ‰kolství

Prázdnin vyuÏili fieditelé ‰kol k jejich opravám

ilustraãní foto
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Je konec léta 2002, konãí volební období
a pfiedstavitelé mûsta dokázali, Ïe to se sv˘m
pfiedsevzetím mysleli váÏnû. Za necelé tfii roky
plnûní programu (z celkov˘ch jedenácti) byly
v parku provedeny úpravy za více neÏ dvacet mi-
liónÛ korun, pfiiãemÏ nejnároãnûj‰í práce plá-
nované na leto‰ní rok teprve budou realizovány.
Nûkoho napadne, Ïe zam˘‰lené investice byly
podhodnoceny a koneãná suma na realizaci ce-
lého programu tímto tempem vy‰plhá aÏ k sto-
miliónové hranici. Pohled na v˘ãet jiÏ uskuteã-
nûn˘ch opatfiení tomu v‰ak nenasvûdãuje.
Provedena byla v˘mûna vefiejného osvûtlení
i pfied zraky vefiejnosti ukryté odvodÀovací ka-
nalizace. Byly vybudovány nové komunikace,
z vût‰í ãásti byly vymûnûny lavice a odpadkové
ko‰e, tûsnû pfied dokonãením je oplocení a úpra-
vy b˘valé zahrady u sídli‰tû Osmek. NepfietrÏitû
probíhají pûstební opatfiení a dosadby stromÛ.
Postupné naplÀování programu tak s nûkolika-
let˘m pfiedstihem vstoupilo do své druhé polo-
viny. Ve v˘roãní zprávû Státního památkového
ústavu Olomouc za rok 2001 se doãteme: „Dal-

‰í relativnû opomíjenou kategorií památek jsou

historické parky a zahrady. V˘znamn˘ pfiínos v té-

to oblasti pro záchranu autorského díla jednoho

z na‰ich prvních zahradních architektÛ Franti‰-

ka Thomayera provádí v posledních letech Mûs-

to Pfierov, a to v pfiípadû celkové obnovy mûst-

ského parku Michalov. Do obnovy tohoto parku

vkládá mûsto nemalé finanãní prostfiedky, av‰ak

pfiístup nûkter˘ch náv‰tûvníkÛ k provádûné ob-

novû je tristní, a proto nezbylo vlastníkovi neÏ

zajistit park proti tûmto vandalÛm nov˘m oplo-

cením a osazením nov˘ch vstupních bran.“

V˘znamn˘ posun pfii obnovû parku je o to po-
zoruhodnûj‰í, Ïe provádûní vlastních prací od sa-
mého poãátku naráÏí na celou fiadu problémÛ.
Je‰tû pfied schválením programu bylo napfiíklad
zahájeno ãi‰tûní stovky metrÛ dlouhého dre-
náÏního potrubí, coÏ by umoÏnilo mj. sanaci po-
nûkud zapáchající vodní plochy pfii severním
vstupu do parku. Práce tûsnû pfied dokonãením
pfieru‰ila povodeÀ. Pfii pokusu o nové vyãi‰tûní
se projevila tak závaÏná po‰kození pÛvodního
potrubí, Ïe muselo dojít k jeho úplné v˘mûnû.
Následnû se ukázalo, Ïe ani technick˘ stav
funkãního vysokotlakého vodovodu nesk˘tá zá-
ruku bezpeãného provedení plánovan˘ch terén-
ních úprav. I ten musel b˘t vymûnûn. Stavební
práce odkr˘valy dal‰í pfiekvapení: schodi‰tû do
centrální kvûtnice je o dva schody hlub‰í, neÏ se
dle dobov˘ch snímkÛ pfiedpokládalo, obãas se
narazí na pozÛstatky inÏen˘rsk˘ch sítí, jejichÏ
pÛvodní úãel nikdo nepamatuje, a ani podzem-
ní voda se vÏdy nechová tak, jak by podle prÛ-
zkumÛ mûla. PrÛbûhu rekonstrukce koneckon-
cÛ neprospûl ani komplikovan˘ a zdlouhav˘
v˘bûr správce celého areálu.

Aby toho nebylo málo, pfiidruÏují se k tûmto
technick˘m zádrhelÛm problémy, fieknûme, ad-
ministrativní. Vefiejnost v leto‰ním roce jistû za-
registrovala více neÏ pÛlroãní klid stavebních
strojÛ. A co je toho pfiíãinou? Park Michalov to-
tiÏ není pouze kulturní památkou, ale i v˘-
znamn˘m krajinn˘m prvkem, na jehoÏ území
nacházíme zbytky pÛvodních luÏních spoleãen-
stev, snûÏenky, ladoÀky, kfiivatce, sasanky, lilie
atd.,a dal‰í stovky ohroÏen˘ch druhÛ ÏivoãichÛ,
hub a rostlin. Vût‰ina zásahÛ do parku je tak

podmínûna nejen vydáním závazného stanovis-
ka orgánu památkové péãe, ale i souhlasem pfií-
slu‰ného orgánu ochrany pfiírody. Je-li tímto or-
gánem ministerstvo, jako tomu bylo v pfiípadû
udûlení v˘jimky pro zásah do biotopu ohroÏe-
n˘ch druhÛ obojÏivelníkÛ pfii sanaci vodní plo-
chy v Michalovû, mÛÏe investor ãekat na vydání
potfiebného rozhodnutí ãasto i více neÏ jeden
rok. Na‰tûstí se tak nestalo. Správní fiízení pro-
bûhlo v „rekordní“ lhÛtû tfií mûsícÛ a plánované
úpravy vodní plochy, její pfiemostûní dvûma láv-
kami, terénní a sadové úpravy v jejím sousedství,
instalace vefiejného osvûtlení a nezbytného mo-
biliáfie, to v‰e mÛÏe b˘t provedeno je‰tû v leto‰-
ním roce. Dal‰ím pfiíkladem mÛÏe b˘t pupavík
pampeli‰kov˘, nenápadná kvûtinka, ve které jen
mimofiádnû zdatn˘ botanik rozpozná kriticky
ohroÏenou rostlinu, která se v âeské republice
vyskytuje právû jen v Michalovû. To je zase dÛ-
vod, proã nemÛÏe b˘t provedena instalace zá-
vlahového systému a zaloÏení kobercov˘ch tráv-
níkÛ v zadní ãásti stfiedové osy parku.

Problémy jsou od toho, aby se fie‰ily, a tak
v dobû, kdy vychází tento ãlánek, jsou práce
v parku opût v plném proudu. Do konce roku tak

pfiibude novû upravená plocha u nedávno vybu-
dovaného parkovi‰tû, ve stfiedové ãásti budou
zfiízeny zavlaÏované záhony a trávníky, zmûní se
technologie fontány a opût pfiibudou dal‰í laviã-
ky. BohuÏel park není koupelna, kterou staãí ob-
loÏit nov˘mi kachliãkami, nale‰tit, a ze dne na
den se zmûní k nepoznání. NeÏ se nové trávníky
zazelenají a tisíce kefiÛ, trvalek, rÛÏí a letniãek
podtrhnou jako povûstná tfie‰inka na dortu smysl
dosavadních nákladn˘ch úprav, uplyne je‰tû nû-
kolik mûsícÛ a od mnoh˘ch náv‰tûvníkÛ jistû
je‰tû usly‰íme: „Nejdfiív abych si bral na nové

cesty gumáky a teì je‰tû abych hledûl do hlí-

ny.“ Na‰tûstí to nebude trvat dlouho.
K atraktivitû parku nepochybnû pfiispûje i zno-

vuotevfiení restaurace. Nov˘m nájemcem se stal
místní pivovar a hodlá tak navázat na dávno za-
pomenutou tradici z konce 19. století. Je samo-
zfiejmû otázkou, zda ústupek památkové péãe
módnímu trendu pohostinské branÏe nebyl pfií-
li‰ velkorys˘, kdyÏ se ve stylové restauraci z ro-
ku 1892 (budova byla roz‰ífiena v roce 1926,
v 60. letech byla vystavena fiadû necitliv˘ch zá-

sahÛ, aby v letech 90. mohla b˘t nákladnû res-
taurována) pfiipustilo vybudování interiéru vzdá-
lenû pfiipomínajícího anglick˘ pub (zakrátko
pfiipojen˘ na ãesk˘ horkovod… ladoÀky nela-
doÀky…). Ale budiÏ, zv˘‰í-li se tím náv‰tûvnost
parku, proã ne. VÏdyÈ v samotném úvodu pro-
gramu se pí‰e: „…ve‰keré práce sledují záchra-

nu vegetaãního systému a obnovu alespoÀ v ná-

znacích dochovan˘ch architektonick˘ch prvkÛ

na jedné stranû a vytvofiení podmínek pro co

nej‰ir‰í vyuÏití vefiejností na stranû druhé.

…nalézají pfiijateln˘ kompromis mezi poÏa-

davky orgánÛ památkové péãe a ochrany pfiíro-

dy a moderní spoleãností“. Ne v‰ak kaÏd˘ ne‰-
var, se kter˘m se v „moderní“ spoleãnosti bûÏnû
setkáváme, je tfieba podporovat. Tvrdí-li napfií-
klad nûkdo, Ïe „moderní“ ãlovûk je zvykl˘ cho-
dit po trávû, po chodníku naopak jezdit na kole
ãi skateboardu, anebo venãit psa, kde ho napad-
ne, pak bych se osobnû pfiimlouval za trochu
ohleduplnosti vÛãi ponûkud „kozervativní“ vût-
‰inû, která si doposud myslí, Ïe park je pfiede-
v‰ím pfiíjemn˘m místem odpoãinku.

RNDr. Pavel Juli‰,

vedoucí odboru Ïivotního prostfiedí MûÚ

Práce v Michalovû jsou opût v plném proudu
KdyÏ poãátkem roku 2000 pfierov‰tí zastupitelé schválili dlouhodob˘ do-

kument „Program regenerace a rozvoje mûstského parku Michalov“ (pro-
gram), zavázali se tím k uskuteãnûní velkorysého zámûru, kter˘ pfiedpoklá-
dá kromû provedení zásadní rekonstrukce stavebních a sadov˘ch prvkÛ parku
i jeho dal‰í roz‰ífiení, úpravu bezprostfiednû souvisejících ploch a také znaã-
nû zchátralého areálu zahradnictví. To v‰e odhadovan˘m nákladem 55 mil. Kã
a nejpozdûji do roku 2010, pfiiãemÏ zvlá‰tû na doporuãen˘ termín 2004
(100. v˘roãí zaloÏení parku), ke kterému má b˘t realizována rozhodující
ãást prací v historické ãásti této svého druhu jedineãné kulturní památky,
mnozí tehdy pohlíÏeli, mírnû fieãeno, s nedÛvûrou.

Restaurace v parku, která bude znovu zprovoznûna. foto Jan âep
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Musím povinnû pouÏít cyklostezku na
ul. Komenského nebo mohu jet po vo-
zovce?

Po zprovoznûní celého úseku cyklostezky
na ul. Komenského pfiibyly i nové znaãky na
hlavním tahu. Jedná se o oznaãení zakazují-
cí vjezd cyklistÛm. Jak z názvu vypl˘vá, mají
cyklisté zakázáno vjet na vozovku. Ti cyklisté,
ktefií vyuÏívají cyklostezky, zaÏívají pfii kaÏ-
dodenním dojíÏdûní do práce vût‰í pocit bez-
peãí. Ti, ktefií tak neãiní, mohou zaÏít ‰ok
v podobû pozdního pfiíjezdu na pracovi‰tû,
pfiípadnû spojeného navíc s finanãním po-
stihem.

Nedaleko na‰eho panelového domu je
zahrada, ve které neustále ‰tûká pes.
Lze to nûjak˘m zpÛsobem fie‰it?

¤e‰ení této situace je velmi komplikované.
PfiestoÏe je majitel zodpovûdn˘ za svého psí-
ho miláãka, není zákonem o‰etfiena zodpo-
vûdnost za jeho hlasové projevy. Pokud je
ov‰em nevyvolává úmyslnû. V tom pfiípadû by
se mohlo jednat o naru‰ování obãanského
souÏití schválnostmi. Av‰ak z va‰eho dopisu
vyplynulo, Ïe pes ‰tûká na ptáky a kolemjdou-
cí chodce. Jediná vûc, kterou vám mohu po-
radit, je napsat dotyãnému majiteli dopis, po-
kud moÏno doporuãen˘, ve kterém jej
poÏádáte, aby se svého psa pokusil uklidnit
a pfiípadnû jej dát na noc nûkam, kde by ne-
chal okolí v klidu vyspat. Pokud majitel od-
mítne nebo nebude reagovat, zb˘vá poslední
moÏnost a to, obrátit se na soud se Ïalobou.
Pokud soud uzná oprávnûnost va‰í Ïaloby,
mÛÏe pfiikázat majiteli, aby poslal psa z va‰e-
ho doslechu.

Na nov˘ch parkovacích místech jsem
zahlédl zkratku ZPS. Znamená to, Ïe ta-
to místa jsou vyhrazena pro obãany se
zmûnûnou pracovní schopností?

BohuÏel, v tomto pfiípadû do‰lo k zámûnû
zkratek. ZPS na znaãkách u parkovacích míst
znamená Zóna placeného stání a upozorÀuje
vás na to, Ïe jste v místech, kde musíte za-
platit patfiiãn˘ poplatek, abyste mohli na tûch-
to místech stát.

Na bfiehu fieky Beãvy je povoleno venãit
psy, ale jezdí nám tam cyklisti a dokon-
ce jsem tam vidûl osla. Mohou tam?

Z dotazu vypl˘vá, Ïe jste nepochopil ãást vy-
hlá‰ky, která hovofií o venãení psÛ na bfiehu
fieky. V tûchto místech jsou páníãci opro‰tûni
od sbûru exkrementÛ, jeÏ jejich miláãci vy-
tvofiili, ale nacházejí se stále na území mûsta
a jsou povinni dohlíÏet na své ãtyfinohé pfiá-
tele. V Ïádném pfiípadû to v‰ak neznamená, Ïe
by tyto prostory byly vyhrazeny pouze pro
majitele psÛ. Na tato místa má pfiístup kdo-
koliv! AÈ jede na kole, na koni, oslovi, ãi vel-
bloudovi nebo chytá ryby. V‰echny strany se
musí chovat ohleduplnû a neohroÏovat a ne-
omezovat ostatní.

Kom

Mûstsk˘ stráÏník
radí a informuje Mûstská policie Pfierov zabezpeãuje míst-

ní záleÏitosti vefiejného pofiádku v rámci
pÛsobnosti obce. V praxi stráÏníci dbají na
dodrÏování vefiejného pofiádku, pravidel ob-
ãanského souÏití. Dále upozorÀují na zji‰tû-
né nedostatky fyzické i právnické osoby.
V neposlední fiadû odhalují pfiestupky a vybí-
rají za nû blokové pokuty. Pokud se t˘ká
trestn˘ch ãinÛ, tak jsou pfiímo povinni bez
zbyteãného odkladu oznámit Policii âR dÛ-
vodné podezfiení z jejich spáchání.

„Porovnáním prvního pololetí roku 2002

s celkov˘m rokem 2001 musíme konstatovat,

Ïe stráÏníci odvedli dobrou práci. Loni bylo

zji‰tûno a pfiedáno Policii âR celkem 66 trest-

n˘ch ãinÛ, zatímco letos 46, coÏ je 69,7 %.

Nejvíce frekventovanou ãinností je fie‰ení do-

pravních pfiestupkÛ. Loni stráÏníci zjistili

9.554 dopravních pfiestupkÛ, letos 4.496, coÏ

je 47 %. Více neÏ samotn˘ objem stojí za po-

v‰imnutí, Ïe se zv˘‰ila úspû‰nost dofie‰ení

dopravních pfiestupkÛ v rámci vlastní kom-

petence mûstské policie,“ s uspokojením vy-
hodnocuje tuto oblast práce Mûstské policie
její zástupce fieditele ing. Ladislav Petrovsk˘.

„BohuÏel negativním jevem se stoupající

tendencí je oblast majetkov˘ch pfiestupkÛ,

pfieváÏnû se jedná o krádeÏe v obchodech. Lo-

ni stráÏníci zasahovali u 365, letos jiÏ u 237

pfiípadÛ. Do‰lo k nárÛstu o 14,9 %,“ naopak
si postûÏoval na nepoctivost lidí L. Petrovsk˘.

„Mezi hlavní povinnosti stráÏníkÛ patfií do-

hlíÏení na dodrÏování obecnû závazn˘ch vy-

hlá‰ek a nafiízení mûsta. Loni bylo zazname-

náno celkem 790 poru‰ení vyhlá‰ek nebo

nafiízení, letos 406, coÏ je 51,4 %. Ze v‰ech

pfiedpisÛ, které nebyly dodrÏeny, stráÏníci

nejvíce zasahovali v pfiípadû poru‰ení vy-

hlá‰ky stanovující povinnosti drÏitelÛm do-

mácích zvífiat. Ze 406 pfiípadÛ se v 252 jed-

nalo o majitele psÛ,“ vyhodnotil prohfie‰ky
obãanÛ v této oblasti Ladislav Petrovsk˘.

„Nejmarkantnûj‰í nárÛst byl zaznamenán

pfii pouÏití ’botiãek‘. Loni bylo nasazeno

1.110, letos 963 botiãek, coÏ je 86,7 %. Jejich

pouÏitím do‰lo k zefektivnûní práce stráÏní-

kÛ. Pokud se t˘ãe vybrané finanãní ãástky za

pokutové bloky, tak loni bylo odvedeno na

úãet mûsta 719.250 Kã, letos 334.500 Kã, coÏ

je 46,5 %. Jedním z nov˘ch úkolÛ mûstské

policie je dohlíÏení na dodrÏování obecnû

závazné vyhlá‰ky o ochranû pfied hlukem

a vibracemi. StráÏníci preventivnû pÛsobili

po celém území mûsta a zasahovali celkem

patnáctkrát,“ informoval nás o poãtu dal‰ích
zásahÛ mûstsk˘ch stráÏníkÛ. 

„Souãástí rÛznorodé ãinnosti stráÏníkÛ

mûstské policie je i napfiíklad pfiedvádûní osob

pfied komisi pro projednávání pfiestupkÛ, hlá-

‰ení nedostatkÛ a ãern˘ch skládek,“ zakonãil
alespoÀ struãné vyhodnocení zásahÛ mûstské
policie v prvním pololetí leto‰ního roku zá-
stupce fieditele Mûstské policie Ladislav Pet-
rovsk˘. ·af

Mûstská policie Pfierov bilancuje

ilustraãní foto

Turistické akce pro seniory PSP
4. 9. • Cykloturistick˘ v˘let Pfierov, Tovaãov, Dub, Rokytnice - 35 km, sraz v 10 hodin
u sokolovny.
5. - 11. 9. • Turistick˘ zájezd vlakem do Starého Mûsta pod Kralick˘m SnûÏníkem.
Pû‰í túra na Kralick˘ SnûÏník (1424 m) a zpût, 25 km. Doporuãujeme zakoupit poloviãní zpá-
teãní jízdenku âD TIP pro skupinku 2 - 5 cestujících. Odjezd vlaku v 5.31 hodin. Návrat do
Pfierova v 18.43 nebo 20.49 hodin. Obû akce organizuje R. Klein.

Obec Bezuchov a Obec Dfievohostice pofiádají

v sobotu 14. záfií - nedûli 15. záfií
1. roãník Záhorského cykloorienÈáku

dvouãlenn˘ch druÏstev
Závod dvouãlenn˘ch druÏstev na horsk˘ch ãi trekingov˘ch kolech je vhodn˘ pro v‰echny

- od rekreaãních jezdcÛ a rodin s dûtmi aÏ po ostfiílené borce
Pfiihlá‰ky zasílejte do 1. záfií na adresu CykloorienÈák, Obecní úfiad, Námûstí 74, 751 14 Dfievohostice

nebo na e-mail cykloorientak@seznam.cz, bliÏ‰í informace: tel. 0641/711 027, 0723 301 474
nebo 0602 721 328 (od 10 do 14 hodin) startovné 400 Kã za druÏstvo pfii dvoudenní úãasti,

200 Kã pfii jednodenní (mapa, psací potfieby, teplé jídlo v cíli, upomínkov˘ pfiedmût a pamûtní list v cenû).

Prezentace a start po oba dny 8 - 10 hodin v Bezuchovû pfied turistickou ubytovnou (b˘valá ‰kola).
Ubytování je moÏno zajistit v turistické ubytovnû Bezuchov nebo ve vlastních stanech na hfii‰ti u ubytovny.

Veãer zaji‰tûn bohat˘ program s diskotékou a hojné obãerstvení.
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Léto se pfiehouplo do své pfiíjemnûj‰í podo-
by - bez tropick˘ch teplot, které nás zbavují
chuti k jakékoliv aktivitû a nutí obsadit bfiehy
vodních ploch. Nástup babího léta a pfiíjemn˘ch
podzimních mûsícÛ je vhodn˘m ãasem pro v˘-
lety na kolech. Nûktefií právû v tûchto dnech
zvaÏují koupi nového kola. Pfiem˘‰lejí, které by
bylo vzhledem k jejich cyklistické a sportovní
vyspûlosti vÛbec pro nû nejvhodnûj‰í. AlespoÀ
trochu se nám pokusil poradit pfii v˘bûru kola
Miroslav Koláfi, majitel prodejny kol MiKo a je-
den z tûch, ktefií mají bohaté zku‰enosti s ná-
roky a pfiedstavami kupujících. PoloÏili jsme
mu nûkolik otázek.
Je v souãasné dobû jednoduché vyznat se
v ‰iroké nabídce kol? Jak je to s v˘robci kol
v na‰í republice?

Nabídka kol na ãeském trhu je pomûrnû bo-
hatá a pestrá. Jsou znaãky, které mají renomé
a na trhu pÛsobí del‰í dobu, zatímco jiné za-
nikly. Z tradiãních pfiedrevoluãních ãesk˘ch
v˘robcÛ jiÏ neexistuje ESKA Cheb. Velamos
a Favorit Rokycany jsou v konkursu. Z pore-
voluãních ãesk˘ch firem si udrÏuje na na‰em
trhu vysok˘ kredit AUTHOR, kter˘ svou v˘ro-
bu podle vlastních parametrÛ zadává na Tai-
wan. Naopak dal‰í velk˘ producent kol Supe-
rior, kter˘ má silné zázemí v holandské tradici
v˘roby realizované v ãeském prostfiedí, má
svÛj montáÏní závod v Kopfiivnické Tatfie. Ze
zastupujících znaãek zahraniãních v˘robcÛ
mají svÛj zvuk na na‰em trhu TREK, MERI-
DA, SPECIALIZED a dal‰í importéfii. Velmi
silnou se na na‰em trhu stává znaãka KEL-
LY’S vzhledem k pomûru kvality, designu
a ceny, i velkému v˘bûru. I pfies krátké pÛso-
bení na na‰em trhu prodejnost kol s touto
znaãkou rok od roku v˘raznû stoupá.
O jaká kola je v souãasné dobû nejvût‰í zá-
jem mezi kupujícími? Na zaãátku devadesá-
t˘ch let byla magnetem pfiedev‰ím horská ko-
la. Tento trend, jak se zdá, se ale bûhem
následujících let zmûnil...

Není to tak úplnû pravda. Horská kola se
prodávají stále a mají své zákazníky pfiedev‰ím
mezi mládeÏí. KaÏdoroãnû se zvy‰uje prodej
crossov˘ch kol, pouÏiteln˘ch pro jízdu na sil-
nici a v lehkém terénu. Tato kola jsou velmi
oblíbená pfiedev‰ím pro svou v‰estrannost.
Stavba rámu pfiipomíná silniãní kolo a v˘ba-
va horské, vãetnû fiazení a pfievodÛ. Jsou
vhodná pro cykloturisty a rekreaãní jezdce.
Zajímavostí leto‰ní sezony jsou speciální mo-
dely urãené pro skokové pouÏití oznaãené ja-
ko streetové, které si získávají stále vût‰í po-
pularitu mezi vyhranûnou vrstvou cyklistÛ.
V neposlední fiadû to jsou kola silniãní, jejichÏ

slednû zvolit. Jedním z nejdÛleÏitûj‰ích fak-
torÛ je pfii v˘bûru kola cena v pomûru ke kva-
litû osazení a v neposlední fiadû atraktivní de-
sign. Právû kvalita je rozhodující pro náruÏivé
sportovce i rekreaãní jezdce. Napfiíklad o pres-
tiÏi znaãky Superior hovofií také leto‰ní pro-
dukce 120.000 kusÛ jízdních kol. Ta je z 60 %
urãena pro export. U v‰ech kol je patrná snaha
o zachování ãistoty sad Shimano, ãehoÏ si mno-
zí zákazníci velmi cení. Pfiitom cena je srovna-
telná s cenou kol jin˘ch znaãek, které mají v˘-
bavu míchanou s taiwanskou produkcí.

Trend pofiídit si draÏ‰í, ale pochopitelnû
kvalitnûj‰í kolo, je zfiejm˘. Kdo chce jezdit na

urãité úrovni a cyklistika se mu stane koníã-
kem, koupí si lep‰í bicykl. Proã? Odpadají sta-
rosti s údrÏbou, kolo vás nenechá „ve ‰tychu“.
To není snobárna, ale zdrav˘ rozum, kter˘
nám jednoznaãnû radí nekupovat si technic-
ky nedokonalé, nesefiiditelné kolo v super-
marketu a následnû se vztekat na kaÏdém
kilometru. Naopak kvalitní kolo je lep‰í spo-
leãník, kter˘ nezradí a je cyklistovi jen pro ra-
dost. Taková je filozofie, která se pochopitel-
nû nevztahuje jen na v˘bûr a koupi kol. Pryã
jsou doby, kdy se do âeska valila kvanta pod-
fiadn˘ch kol. Trh se vyprofiloval a lidé jdou za
kvalitou.
UÏ jste se sám kriticky zmínil o sice poho-
dlném zpÛsobu nákupu kola v nûkterém
z ãetn˘ch supermarketÛ, ale urãitû ne nej-
spolehlivûj‰ím. Kam byste tedy doporuãil
pfiípadnému zájemci o koupi kvalitního ko-
la se obrátit?

Nejroz‰ífienûj‰í zpÛsob prodeje jízdních kol
ve svûtû a západní Evropû se realizuje pro-
stfiednictvím specializovan˘ch prodejen. Tato

skuteãnost má své opod-
statnûní, protoÏe je tak
zaji‰tûna odborná pomoc
pfii v˘bûru kola pro uÏiva-
tele. Navíc je tady i záru-
ka kvalitní a odborné
údrÏby zakoupeného ko-
la, na kterou má nárok
u zamûstnancÛ - mecha-
nikÛ vybrané prodejny. Ta
kupujícímu zvy‰uje bez-
peãnost a dlouhodobou
spokojenost z jízdy.
Bûhem léta uÏ bûÏnû vy-
uÏívají kupující nûkdy
velmi atraktivních slev
u rÛzn˘ch druhÛ pro-
dávaného zboÏí. Mají tu-
to pfiíleÏitost i pfii koupi
kola?
Slevy jsou tvofieny v dÛ-
sledku nástupu nov˘ch
modelÛ, v tomto pfiípadû
roku 2003. Jsou aktuální
pfiedev‰ím na pfielomu
srpna a záfií a mají pfiispût
k rychlej‰ímu v˘prodeji
modelovû odstupujících
kol. V neposlední fiadû je-
jich uplatÀování je i podû-
kování zákazníkÛm za je-

jich pfiízeÀ. V˘‰e slevy se odvíjí od zásob
a moÏností daného prodejce, jeho pozice na
trhu a kapitálové moÏnosti nést riziko pfie-
chodné ztráty. VÏdy se jedná jen o omezen˘
poãet modelÛ, kter˘ prodejce vybere do slev
a zároveÀ pfiipravuje novou modelovou fiadu
pro dal‰í sezonu.

Dûkujeme za zajímavé informace a uÏiteã-
né rady a v‰em cyklistÛm nezb˘vá, neÏ si
pfiát je‰tû dokonalej‰í síÈ cyklostezek v na-
‰em regionu, pfiedev‰ím dotaÏení upravené
cyklistické trasy kolem Beãvy od grymov-
ského mostu k samotnému Pfierovu.

Eva ·afránková

Taky jste „propadli“ cykloturistice?
Krat‰í ãi i fiadu desítek kilometrÛ dlouhé trasy absolvované na kolech si na-

cházejí stále více pfiíznivcÛ mezi nej‰ir‰í vefiejností. Urãitou roli v tomto tren-
du sice hraje jistá módnost, ale v souãasnosti si stále více lidí uvûdomuje nut-
nost pohybu pfii hektickém a víceménû nezdravém zpÛsobu Ïivota mnoh˘ch
z nás. A kdyÏ uÏ se h˘bat, proã tedy nezvolit jednu z nejpfiíjemnûj‰ích a k na-
‰í tûlesné schránce nej‰etrnûj‰ích pohybov˘ch aktivit; podmínkou není nut-
nost zavfiít se mezi ãtyfii stûny rÛzn˘ch fitness center, kladem je moÏnost vy-
chutnat si voln˘ pohyb pfiírodou a souãasnû pozorovat její krásy. Nároãnost
trasy si navíc urãuje kaÏd˘ podle toho, na kolik se cítí.

foto Jan âep

prodej v minul˘ch letech stagnoval. V sou-
ãasnosti ov‰em prodej tûchto kol jde v˘raznû
nahoru pfiedev‰ím zásluhou stavby kol na za-
kázku.
Kter˘ typ kola byste doporuãil prÛmûrnû vy-
spûlému cyklistovi? Vyplatí se ‰etfiit pfii kou-
pi kola?

Ve chvíli, kdy vstupuje zákazník do specia-
lizované prodejny, by mûl mít urãitû jasnou
pfiedstavu, k jakému úãelu a jak ãasto bude
jízdní kolo pouÏívat. Od toho se pak odvíjí, ja-
k˘ typ bychom mu mûli doporuãit a on si ná-
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7. 9. 1922 - před 80 lety se narodil v Malenovicích u Zlína Zde-
něk Knittl, doc., RNDr., CSc., vedoucí oddělení tenkých vrstev
vědeckovýzkumné základny Meopty Přerov a externí docent ka-
tedry jemné mechaniky a optiky UP v Olomouci. Autor více jak
30 studií a článků, z nichž je nejvýznamnější kniha o 500 stranách
„Optics of Thin Films“ (Optika tenkých vrstev), rok 1976. Zajímal
se o astronomii, letectví, kosmonautiku i hudbu. Proslovil desít-
ky přednášek, byl členem vědeckých společností doma i v zahra-
ničí. Zemřel 25. 10. 1983 v Přerově.

13. 9. 1902 - před 100 lety se narodil v Přerově Svatopluk Sou-
ček, akademický malíř, muzejní pracovník, člen SČVU, v jehož dí-
le převažuje figurální námět (postavy žen). Zemřel 21. 8. 1986 ve
Vyškově.

14. 9. 1912 - před 90 lety zemřel v Přerově František Tropper,
čestný občan města Přerova a Hranic, starosta města Přerova v le-

tech 1896-1910 (zavedena byla elektřina, vybudován vodovod, po-
staveny školní budovy v ul. Palackého a B. Němcové, most, jatky),
významný představitel přerovského veřejného života. Po absol-
vování olomouckého gymnázia nedokončil studium práv v Praze.
Po otci převzal pekařský závod, který vedl až do své smrti. Byl dlou-
holetým členem okresní školní rady, obecní spořitelny, okresního
silničního výboru, úvěrního spolku Záložny, výboru Továrny na
umělá hnojiva. Narodil se 4. 4. 1850 v Přerově.

26. 9. 1942 - před 60 lety byl popraven v Berlíně Josef Kocman,
JUDr., ředitel na generálním ředitelství brněnské Zbrojovky, kte-
rý se zasloužil o založení a umístění Optikotechny (Meopty) v Pře-
rově, kde prožil své mládí i studia na gymnáziu. Za odbojovou čin-
nost během okupace byl zatčen, vězněn v Brně, Vratislavi, Míro-
vě, Berlíně, kde byl za velezradu popraven. Narodil se 19. 1. 1891
v Předíně, okres Třebíč.

Záfiijové kalendárium
připravuje Věra Fišmistrová, SOkA Přerov

Jednou z obûtí fa‰istického teroru je i JUDr.
Josef Kocman. Pocházel z chudobné rodiny.
Jeho otec Michael Kocman se oÏenil s Anto-
nií Brabcovou, dcerou domkáfie v Pfiedínû,
a pfiestûhoval se od sv˘ch rodiãÛ z Pfierova do
Pfiedína na tfiebíãském okrese, kde se jim dne
19. 1. 1891 jako tfietí dítû narodil syn Josef,
pozdûj‰í fieditel Zbrojovky Brno. Michael Koc-
man se stal domáck˘m soustruÏníkem perle-
ti. Toto fiemeslo v‰ak s rozvojem továren upa-
dalo, rodina mûla existenãní potíÏe, jejich
dÛm vãetnû zafiízení byl prodán v draÏbû. Mi-
chael Kocman ode‰el s rodinou zpût do Pfie-
rova, kde mûl pfiíbuzné. Stal se zde opatrov-
níkem v mûstském chudobinci. V Pfierovû se
narodily Kocmanov˘m dal‰í ãtyfii dûti. Anto-
nie Kocmanová vychovala sedm vlastních dû-
tí a tfii sirotky. Z finanãních dÛvodÛ se stala
pozdûji správkyní chudobince, pfii kterém mû-
la rodina také malé hospodáfiství.

Mlad˘ Josef Kocman strávil v Pfierovû celé
své dûtství i studentská léta, takÏe b˘val po-

vaÏován na pfierovského rodáka. Vystudoval
zde gymnázium, kde maturoval v roce 1910.
Bûhem studií si pfiivydûlával „kondicemi“.
V letech 1910-1914 studoval na právnické fa-
kultû ve Vídni. Závûreãnou zkou‰ku nesloÏil,
protoÏe vypukla 1. svûtová válka. Za studia,
v roce 1912, byl odveden jako takzv. jedno-
roãní dobrovolník, v srpnu 1914 byl mobili-
zován do války. Bojoval v rakouské armádû na
ruské frontû, v ãervnu 1915 byl zajat a pfiidû-
len do pracovního oddílu. V roce 1916 vstou-
pil do legií, do ãeské druÏiny, kde mûl rÛzné
funkce, v roce 1917 se zúãastnil bojÛ pod
Zborovem. Byl vyznamenán KfiíÏem sv. Jifií IV.
stupnû za boj u Darnamoziã. Bûhem války byl
také ranûn. V listopadu 1917 byl pfiidûlen ke
‰tábu I. divize. V kvûtnu 1918 byl vyslán s dÛ-
leÏit˘mi rozkazy ze ‰tábu v Pemze po trati do
Sibifie. Na zpáteãní cestû byl v dÛsledku vy-
stoupení legionáfiÛ v âeljabinsku zadrÏen
a vûznûn v Ufû, Vjatce a dal‰ích Ïaláfiích. Na
základû intervence byl v záfií 1918 propu‰tûn
na svobodu a pfievezen do Moskvy. Po mno-
h˘ch útrapách se pozdûji vrátil do vlasti pû‰-
ky pfies Polsko jako praporãík rusk˘ch legií.
V roce 1922 byl pfieloÏen do zálohy jako kapi-
tán, pak byl pov˘‰en na ‰tábního kapitána.
V letech 1919-1925 pracoval jako úfiedník na
ministerstvu národní obrany. V prvních letech
svého zamûstnání dokonãil studium práv na
právnické fakultû praÏské KU a získal titul
JUDr. K 1. 8. 1925 ode‰el na vlastní Ïádost do
v˘sluÏby.

V Praze se dr. Kocman setkal se svou zná-
mou z Pfierova Marií Jureãkovou, v Pfierovû se
s ní oÏenil. V manÏelství se narodily tfii dûti,
dcera Marii Kvûtoslava, synové Michael
a Emanuel.

Od roku 1925 aÏ do svého zatãení gestapem
v roce 1939 byl dr. Kocman zamûstnán v âs.
Zbrojovce a. s. Brno nejprve jako úfiedník,
v srpnu 1928 byl jmenován generálním ta-
jemníkem, od roku 1933 byl ve funkci admi-
nistrativního fieditele. V letech 1932-1935 byl
povûfien v˘stavbou závodÛ âs. Zbrojovky na
Slovensku. Byl také odpovûdn˘ za pfiemístûní

muniãky v Bratislavû apod.). Málokdo ví, Ïe
JUDr. Kocman se zaslouÏil o v˘stavbu a umís-
tûní Optikotechny (dne‰ní Meopta) v Pfierovû.
Od 1. 8. 1936 byl JUDr. J. Kocman v Brnû me-
xick˘m honorárním konzulem.

V období pfied 2. svûtovou válkou prodûla-
la âs. Zbrojovka obrovsk˘ rozmach právû zá-
sluhou Josefa Kocmana. Po pfievedení brnûn-
ské centrály do Prahy byl v dubnu 1939
pfieloÏen do Prahy, kam se pfiestûhovala celá
rodina.

Mezi hlavní záliby dr. Kocmana patfiily pfií-
rodní a technické vûdy. Po veãerech studoval
fyziku, chemii, ãetl technické ãasopisy a pfií-
rodovûdné knihy. Nabyté technické vûdomos-
ti chtûl uplatnit také jako vynálezce. Je málo
známé, Ïe se sv˘m bratrem Cyrilem konal po-
kusy ve své dílnû v Pfierovû-Kozlovicích, kte-
rá se t˘kala úpravy kamen na zvlá‰tní systém
spalování. Pfiipravoval také vynález rotaãního
parního kotle a navrhl princip rotaãního v˘-
bu‰ného motoru.

JUDr. Josef Kocman mûl také znalosti jazy-
kové. Umûl nûmecky, rusky, francouzsky,
v Brnû se zaãal uãit anglicky, seznamoval se
se základy ‰panûl‰tiny. Známí oslovovali dr.
Kocmana nejen „Pepo“, ale z dÛvodÛ nezná-
m˘ch také „Emane“. Touto pfiezdívkou se ta-
ké sám tituloval, rovnûÏ dopis rodinû na roz-
louãenou pfied popravou podepsal jako Eman.

Od poãátku nacistické okupace se zúãast-
nil odbojové ãinnosti, na podporu odboje ta-
ké pfiispûl finanãní ãástkou. Dne 20. 10. 1939
byl ve svém praÏském bytû v Dejvicích zatãen
gestapem a vûznûn v Praze, Brnû, Schweid-
nitz, Vratislavi, Mírovû. Jeho majetek byl za-
baven a rodina se ocitla v tûÏké situaci. Bû-
hem tfiíleté doby vûznûní se podafiilo rodinû,
po velk˘ch intervencích a úplatcích, nav‰tívit
dr. Kocmana tfiikrát - manÏelka v lednu 1940
v Brnû na ·pilberku, v ãervnu 1940 Su‰ilovy
koleje, bratr Cyril v ãervnu 1941 ve Vratisla-
vi. Dne 1. 7. 1942 byl JUDr. Josef Kocman
v Berlínû odsouzen pro tzv. velezradu k tre-
stu smrti a po letech útrap dne 26. 9. 1942
popraven. Po válce byl vyznamenán âsl. vá-
leãn˘m kfiíÏem 1939 in memoriam.

V pfiíspûvku pouÏity vzpomínky rodinn˘ch
pfiíslu‰níkÛ.

Vûra Fi‰mistrová

JUDr. Josef Kocman

JUDr. Josef Kocman - „Eman“
1891-1942 (60. v˘roãí úmrtí)

OSOBNOST
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Mûsto Pfierov vydalo broÏuru pod Názvem Pfierov - ãásti mûsta.
Publikace obsahuje plánky dvanácti ãástí mûsta Pfierova s vyznaãe-
ním názvÛ ulic, pamûtihodností, moÏností obãerstvení, stanic MHD,
ale i napfi. rozmístûní telefonních stanic. ZároveÀ je zde doprovodn˘
text, seznamující ve struãnosti se základními daty z historie jednotli-
v˘ch dfiíve samostatn˘ch obcí, s v˘vojem poãtu obyvatel, pÛvodem ná-
zvu obce, s v˘znaãn˘mi osobnostmi a památkami. âtenáfi pak má moÏ-
nost prostfiednictvím novû pofiízen˘ch fotografií a reprodukcí star˘ch
pohlednic porovnat, jak se mûnil vzhled té které ãásti mûsta.

Autorem plánkÛ a fotografick˘ch pfiíloh je PaedDr. Zdenûk Zbofiil,
autorem textové ãásti je PhDr. Jifií Lapáãek, staré pohlednice laska-
vû zapÛjãil Bfietislav Passinger. Na zajímavém celkovém fie‰ení se po-
dílela firma EURO-PRINT z Pfierova.

PhDr. Jifií Lapáãek

V Muzeu Komenského
v Pfierovû mÛÏete zhlédnout
jedinou národopisnou expo-
zici Hané na stfiední Moravû.
Dominantní postavení v od-
borném posouzení a v˘bûru
jednotliv˘ch exponátÛ mûla
pfii vzniku této expozice
pfiední moravská etnografka
PhDr. Miroslava Ludvíková,
CSc., autorka publikace Li-
dov˘ kroj na Hané, která je
zavr‰ením její spolupráce
s pfierovsk˘m muzeem.

V˘pravná kniha (119 stran, 206 ilustrací a fotografií) se vûnuje zpra-
cování materiálÛ k v˘robû krojÛ, v˘voji krojÛ a souãástem muÏského
a Ïenského odûvu i jeho vzhledu pfii rÛzn˘ch pfiíleÏitostech v násle-
dujících krojov˘ch oblastech: KromûfiíÏsko, Olomoucko, Prostûjovsko,
Pfierovsko, Litovelsko, Nezamyslicko, Vy‰kovsko, host˘nské Záhofií.
Jedna z kapitol se zab˘vá malomûstsk˘m obleãením.

Kniha je doplnûna slovníãkem náfieãních a odborn˘ch v˘razÛ, míst-
ním rejstfiíkem, seznamem literatury a resumé v ãe‰tinû, angliãtinû
a nûmãinû. Kniha osloví odborníky i zájemce o národopis.

Tuto novû vydanou publikaci je moÏno zakoupit v pokladnû Muzea
Komenského v Pfierovû za 250 Kã. Knihu lze také za uvedenou cenu
získat pfiímo na ekonomickém oddûlení muzea na Horním námûstí
ã. 7 (tel. 0641/219 380).

Nová kniha umoÏní poznat Pfierov blíÏe Lidov˘ kroj
na Hané

POZVÁNKA

V záfií uÏ je takzvanû po sezonû. Tento mû-
síc b˘vá povaÏován za dobu, kdy konãí zmat-
ky a provizoria léta. Îáci a studenti se vrátí do
‰kol, dospûlí z dovolené, auta do ulic, pfiesta-
nou platit „letní“ jízdní fiády a zmûnûné pro-
dejní doby v obchodech. To je asi tak v kostce
v‰echno, ãím se v záfií v Pfierovû projeví konec
letní turistické sezony. Dal‰í pfiíznak, kter˘ po-
cítí jiná mûsta, totiÏ úbytek náv‰tûvníkÛ, se
Pfierova pfiíli‰ nedotkne. Ne Ïe by k nám ne-
zavítal vÛbec nikdo, ale napfiíklad náv‰tûvnos-
ti nedalek˘ch mûst s mezinárodnû proslul˘mi
památkami, Olomouci a KromûfiíÏi, se to po-
chopitelnû nemÛÏe rovnat. Pfierov zkrátka ne-
ní mûsto, které by hromadnû pfiitahovalo tu-
risty. DÛvodÛ, proã takové není, je víc a urãitû
k nim patfií i seznam pfiírodních pohrom, kte-
ré mûsto stíhaly v pomûrnû nedávné minulos-
ti. Zejména pfii proãítání soupisu velk˘ch po-
ÏárÛ ãlovûk pochopí, proã jedna z pfierovsk˘ch

povûstí tvrdí, Ïe Pfierov je mûsto prokleté.
K faktu, Ïe do Pfierova zrovna neproudí da-

vy náv‰tûvníkÛ, se dá pfiistoupit pozitivnû
i negativnû. Je ‰koda, Ïe Pfierov nemá vût‰í
zisky z turistického ruchu? Je dobfie, Ïe zisky
Pfierova nejsou závislé jen na nûãem tak ne-
stabilním, jako je vrtkav˘ zájem turistÛ? Je

‰koda, Ïe se o Pfierovu mezi turisty více neví?
Je dobfie, Ïe Pfierov není mezi lidmi za‰katul-
kován jen jako místo, kde je památka X ãi Y?
Je ‰koda, Ïe Pfierováci nemají tolik moÏností
setkávat se s jin˘mi lidmi, názory, zvyklost-
mi, snad i kulturami? Je dobfie, Ïe nejsou tu-
risty vytlaãováni z centra vlastního mûsta, ob-
chodÛ, restaurací?

Drobnou vadou na kráse tûchto a podob-
n˘ch otázek je, Ïe jsou zámûrnû formulovány
konfrontaãnû a zdánlivû pfiipou‰tûjí pouze jed-
nu odpovûì, ano ãi ne. Jak uÏ to tak ale b˘vá,
nic není jen ãernobílé a jednoduché, dokonce
ani turisté v Pfierovû ne, a fie‰it v‰echny vzta-
hy a dÛsledky takové problematiky není moÏ-
né v krátkém zamy‰lení. Navrhuji, abychom
si radûji poloÏili úplnû jinou otázku, takovou,
na jakou bychom si mûli odpovídat stále, ne-
jen na konci nûjaké sezóny: Jak se v Pfierovû
Ïije samotn˘m jeho obyvatelÛm?

Tak se mi zdá, Ïe kdyÏ pro nás bude Pfierov
pûkn˘m, pfiíjemn˘m, ãist˘m a bezpeãn˘m
místem, kde se nám bude Ïít spokojenû a ne-
budeme se odtud chtít ãi muset stûhovat (tfieba
za prací), pak bude v‰echno v nejlep‰ím po-
fiádku. A je úplnû jedno, jestli to bude s turis-
ty, nebo bez nich.

KaM

Malá pfierovská zamy‰lení

S turisty nebo bez nich

V˘stavy a dal‰í akce v pfierovském zámku
prodlouÏeno do 8. 9. - Kfiehká krása - keramika ze sbírek Muzea

Komenského
do 8. 9. • PovodeÀ 1997
do 8. 9. • Oldfiich Hradilík: Sochy
do 8. 9. • Vlastimil Kozák: Poetické krajiny
14. 9. - 30. 11 • V˘stava ke 100. v˘roãí zaloÏení Mûstského muzea

v Pfierovû - ve v‰ech tfiech v˘stavních sálech)
13. 9. v 19 hodin • Zámeck˘ komorní koncert - vystoupí brnûnské

Wallingerovo kvarteto s klarinetistou Jifií ·léglem
14. 9. • Den otevfien˘ch dvefií od 9 do 15 hodin - otevfiení V˘stavy

ke 100. v˘roãí zaloÏení Mûstského muzea v Pfierovû, vystoupení
skupiny historického ‰ermu Markus M

Zámeck˘ komorní koncert
Zámeck˘ komorní koncert se uskuteãní v pátek 13. záfií 2002

v 19 hodin v prostorách pfierovského zámku. Brnûnské Wallingerovo
kvarteto zde vystoupí s klarinetistou Jifiím ·léglem v tomto sloÏení:
Pavel Wallinger - první housle, Jan Va‰ta - druhé housle, Miroslav Ko-
váfi - viola, Jan ·krdlík - violoncello. Na programu veãera budou sklad-
by F. X. Rechtera, A. Dvofiáka a J. Brahmse. Vstupné dobrovolné.
Den otevfien˘ch dvefií pfierovského muzea

V rámci Dne otevfien˘ch dvefií památek v sobotu 14. záfií 2002 od
9 do 15 hodin budou pfiístupné náv‰tûvnické vefiejnosti zdarma pro-
story pfierovského zámku, Korvínského domu a Moravské ornitolo-
gické stanice. Tento den novou v˘stavou a ‰ermífisk˘mi souboji vzpo-
meneme nejen 100. v˘roãí zaloÏení Mûstského muzea v Pfierovû, ale
i místní ‰ermífiské skupiny MARKUS M. Srdeãnû zvou pofiadatelé.

otevírací doba v záfií: út-ne 9-17 hodin • objednávka hromadn˘ch náv‰tûv: 30 72 95 - volba 31 (581 738 295), v zavírací dny: 21 93 80 (581 219 380)

Muzeum Komenského v Pfierovû v záfií 2002
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Oprava domÛ na Kojetínské ulici

„V domech i po celkové opravû zÛstane za-

chováno pÛvodních 15 + 12, to je 27 byto-

v˘ch jednotek. PonûvadÏ budou i nadále slou-

Ïit dosavadnímu úãelu, to znamená jako

náhradní byty a náhradní ubytování pro ne-

platiãe nájemného a poru‰ovatele dobr˘ch

mravÛ, u kter˘ch soud pfiivolil k v˘povûdi

z nájmu, budou to vût‰inou byty s niÏ‰í vy-

baveností. Sociální zafiízení bude sestávat

z WC a um˘vadla, v kuchyni bude instalován

dfiez, v‰e bez pfiípravy teplé vody. Pouze v by-

tech, kde jiÏ byla zfiízena koupelna, bude

tato zachována. Topení vzhledem k dosavad-

ním zku‰enostem z této lokality bude elek-

trické podlahové s napojením na elektromûr

nájemce kaÏdého bytu. V zájmu maximální-

ho zabránûní neoprávnûn˘m odbûrÛm elek-

tfiiny bude elektroinstalace pfiebudována tak,

Ïe ve‰keré rozvadûãe budou soustfiedûny, jak

bylo dohodnuto se SME, do uzavfiené míst-

nosti suterénu se zabezpeãením proti cizím

zásahÛm,“ popisuje zafiízení a vybavení bytÛ
po plánované rekonstrukci a zároveÀ upozor-
Àuje na zabezpeãení proti neoprávnûn˘m od-
bûrÛm energie pracovník Domovní správy.

„PonûvadÏ se o celkové opravû domu uva-

Ïovalo jiÏ v pfiedchozích letech, nebyly tyto

dva vchody obsazovány a naopak docházelo

k postupnému pfiemísÈování oprávnûn˘ch ná-

jemcÛ pfieváÏnû do zb˘vajících domÛ v této lo-

kalitû, urãené pro neplatiãe,“ vysvûtlil postup
pracovníkÛ Domovní správy Antonín âechák.

„Po v˘bûrovém fiízení na zhotovitele opra-

vy lze konstatovat, Ïe náklady budou oproti

pÛvodním pfiedpokladÛm niÏ‰í. Mûly by se

pohybovat okolo zhruba 7 milionÛ korun,

vãetnû zesílené elektropfiípojky, pokud se

napfiíklad po zahájení stavby a provedení

sond stropÛ nezjistí nutnost nepfiedpokláda-

n˘ch více prací,“ vyãíslil plánované náklady
na rekonstrukci domÛ. „Na základû uzavfie-

né smlouvy o dílo by mûlo b˘t zapoãato se

stavebními pracemi ihned po nabytí právní

moci stavebního povolení, coÏ lze pfiedpoklá-

dat v prÛbûhu mûsíce záfií tohoto roku,“ in-
formoval nás o termínu zahájení prací Anto-
nín âechák.

·af

Jednou z nejvût‰ích investiãní akcí v leto‰ním roce je plánovaná oprava
dvou domÛ na Kojetínské ulici. O bliÏ‰í informace jsme poÏádali Antonína
âecháka, technického námûstka Domovní správy v Pfierovû.

Jeden z domÛ na Kojetínské ulici, které se budou nákladnû rekonstruovat. foto Jan âep

Kostel sv. Michaela na ·ífiavû foto Jan âep

Dny evropského dûdictví - EUROPEAN
HERITAGE DAYS (EHD) jsou v˘znamnou
kulturnû poznávací spoleãenskou akcí, která
se pod zá‰titou Rady Evropy koná od r. 1991.
K my‰lenkám EHD se dnes hlásí 47 zemí
Evropské kulturní konvence. Mûsto Pfierov
se jako jedno z prvních mûst k této akci pfii-
hlásilo a jako garant jiÏ dvanáct˘m rokem na
svém území zaji‰Èuje zpfiístupnûní v˘znam-
n˘ch kulturních památek ‰iroké vefiejnosti.

Hlavní téma EHD 2002 v âR „Památky
v místních povûstech“ má za cíl spojit pa-

mátku s jejím obrazem v místních povûstech.
Národní zahájení EHD se uskuteãní ve dnech
6. a 7. 9. 2002 v Prachaticích, samotné zpfií-
stupnûní památek pak ve dnech 14. a 15.záfií
2002. V tûchto dnech (zejména v sobotu) by
mûly b˘t vefiejnosti zdarma zpfiístupnûny pa-
mátky, jejichÏ pfiehled lze získat na interne-
tov˘ch stránkách na adrese www.shscms.cz.

V rámci EHD probûhnou i doprovodné ak-
ce (bliÏ‰í informace o tûchto akcích budou
pofiadateli zvefiejnûny samostatnû v regionál-
ním tisku).

Na základû nûkolikalet˘ch zku‰eností budou v Pfierovû zpfiístupnûny památky takto:

• evangelick˘ kostel, ul. J. â. Drahlovského 1 14. 9. • 9 - 15 hod.

• b˘valá Ïidovská synagoga, ul. Wilsonova 16 14. 9. • 9 - 17 hod.
dnes chrám sv. Cyrila a Metodûje 15. 9. • 9 - 12 hod. 

• zámek, Horní námûstí 1 14. a 15. 9. • 9 - 17 hod.

• mû‰Èansk˘ dÛm „Korvínsk˘“, Horní námûstí 31 14. 9. • 9 - 12 hod.

• farní kostel sv. Vavfiince, Kratochvílova ul. 14. a 15. 9. • 13 - 16 hod. 

• kaple sv. Jifií, Horní námûstí 14. a 15. 9. • 9 - 16 hod.

• kostel sv. Michaela, ·ífiava 14. 9. • 9 - 15 hod.

• Ïidovsk˘ hfibitov, ul. Lanãíkov˘ch 15. 9. • 9 - 15 hod.

UpozorÀujeme na moÏnost men‰ích zmûn v ãasech zpfiístupnûní památek.
Miroslava ·vástová, odbor Ïivotního prostfiedí

Otevfiení dvefií památek v rámci DnÛ evropského dûdictví v roce 2002
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Na to, zda provozovatel dodrÏuje zákonné
pfiedpisy a normy pro provoz svého zafiízení, do-
hlíÏí intenzivnû nûkolik institucí. Jednou z nich
je Okresní hygienická stanice Pfierov. O struãné
vyhodnocení pfiístupu a zodpovûdnosti provo-
zovatelÛ zafiízení urãen˘ch k rekreaci, sportu
a samozfiejmû s tím spojeného nezbytného ob-
ãerstvení jsme poÏádali ing. Jitku ·vecovou
z Okresní hygienické stanice v Pfierovû.

„Vedoucí jednotliv˘ch oddûlení jsou dle sv˘ch
oborÛ s prÛbûhem sezony prozatím v podstatû
spokojeny. V letní sezonû byl prohlouben státní
odborn˘ dozor nad provozovnami stravovacích
sluÏeb, v˘robci a prodejci choulostiv˘ch v˘rob-
kÛ - to znamená tûch, které rychle podléhají
zkáze, vãetnû zmrzliny. V˘sledky ‰etfiení uká-
zaly, Ïe ne vÏdy byly dodrÏeny základní hygie-
nické poÏadavky zákonem stanoveny k ochra-
nû vefiejného zdraví obãanÛ. Na základû tohoto
zji‰tûní byly uloÏeny ãtyfii blokové pokuty.
K mimofiádné události, napfiíklad k hromadné-
mu onemocnûní, v souvislosti s poÏitím potra-
vin ãi pokrmÛ nedo‰lo,“ konstatovala s uspoko-
jením pracovnice hygienické stanice.

„Prohlouben byl také dozor nad pfiedmûty
bûÏného uÏívání, jako jsou napfiíklad v˘robky
pfiicházející do styku s kÛÏí a sliznicí lidského
tûla, vãetnû odbûrÛ vzorkÛ kosmetiky, hraãek
a obalového materiálu domácích i zahraniãních
v˘robcÛ. Zde rovnûÏ nebylo zji‰tûno závaÏnûj-
‰ích poru‰ení,“ informovala nás ing. J. ·vecová
z OHS v Pfierovû.

„V leto‰ním roce se v okrese Pfierov uskuteã-
nilo 10 táborÛ po 30 turnusech. Byl zji‰tûn je-
den neohlá‰en˘ tábor, kter˘ v‰ak byl na dobré
úrovni, bez dal‰ích nedostatkÛ. Za nesplnûní
ohla‰ovací povinnosti byla udûlena bloková po-
kuta. Hygienici se pfii kontrolách táborÛ zamû-
fiují pfiedev‰ím na zásobování pitnou vodou,
ubytování, stravování, zaji‰tûní zdravotní péãe
a zdravotní dokumentaci. K dne‰nímu dni
(12. srpna, pozn. red.) nebyly pfii kontrolách let-
ních dûtsk˘ch táborÛ zji‰tûny závaÏnûj‰í nedo-

V˘sledky letních kontrol Okresní hygienické stanice

Soustfiedûní bûhem v˘cviku

statky,“ vyhodnotila úroveÀ sluÏeb provozova-
telÛ letních dûtsk˘ch táborÛ J. ·vecová.

„Pracovnice pfierovské OHS vûnovaly pozor-
nost i kvalitû vody v koupali‰tích ve volné pfií-
rodû. Ta, která mají svého provozovatele, v pfie-
rovském okrese nemáme. Na‰e vodní plochy ve
volné pfiírodû vyuÏívané ke koupaní, spadají pod
vodní zákon, a proto jejich kontrolu provádût
nemusíme. Pfiesto i zde v leto‰ním roce prová-
díme hygienick˘ dozor. Jedná se o vodní plochy
v Hustopeãích nad Beãvou, Oseku nad Beãvou,
v pfierovské Lagunû, Beãvû, Ol‰ovci a ve V˘kle-
kách. Rozbory vody v Hustopeãích, v Oseku
nad Beãvou - Jadranu a Beãvû ukázaly pfiekro-
ãení normativu ve zji‰tûné hodnotû v˘skytu fy-
toplanktonu. Pracovníky obecních úfiadÛ v Hu-
stopeãích, Miloticích nad Beãvou a Oseku nad
Beãvou jsme proto poÏádali, aby oznaãili celou
vodní plochu v˘strahou, Ïe ve vodû je moÏné
koupání pouze na vlastní nebezpeãí. V lomech
Ol‰ovci a ve V˘klekách byl zaznamenán nízk˘
v˘skyt fytoplanktonu. Jakost vody v pfierov-
ské Lagunû v Beãvû je dlouhodobû problema-
tická a jako v pfiedcházejících letech koupání
nedoporuãujeme. V souladu s vyhlá‰kou MZd
ã. 464/2000 Sb., jsou provozována umûlá kou-
pali‰tû v Pfierovû, Hranicích, Kojetínû, Lipníku
nad Beãvou, Penãicích, Radslavicích, Sobûchle-
bách, âechách a Citovû. Jakost vody v tûchto
koupali‰tích je pravidelnû sledována a nebyly
zde zji‰tûny nedostatky,“ zdÛraznila J. ·vecová.

Závûrem jsme ji poÏádali o vyhodnocení epi-
demiologické situace v okrese Pfierov. Podle slov
J. ·vecové panuje v této oblasti klid a Ïádné epi-
demie nebyly hlá‰eny. âetnûj‰í v˘skyt prÛjmov˘ch
onemocnûní, napfiíklad salmonelóz a zejména
kampylobakterióz, odpovídá roãnímu období, jde
vÏdy o ojedinûl˘ nebo rodinn˘ v˘skyt. I v leto‰ním
roce na rozdíl od celorepublikového trendu poãet
pfiípadÛ onemocnûní lymeskou boreliózou se ne-
zv˘‰il v porovnání s pfiedcházejícími roky a od-
povídá sezonnímu v˘skytu minul˘ch let.

·af

PostiÏené dûti podaly
nevídan˘ v˘kon

Okolí Adr‰pa‰sk˘ch skal se stalo v mûsíci
srpnu na cel˘ jeden t˘den pfiechodn˘m do-
movem pro 17 mentálnû postiÏen˘ch dûtí. Ty
zde absolvovaly netradiãní sportovní tábor
s horolezeck˘m zamûfiením.

Po základním seznámení s horolezeckou
tematikou a navození té správné atmosféry
v‰ichni úãastníci pevnû vûfiili, Ïe i oni jsou
ãleny svûtoznámé horolezecké v˘pravy, která
se chystá zdolat vrchol nejvy‰‰í hory. Tento
byl pfiedstavován nejobtíÏnûj‰í lanovou pfie-
káÏkou, která jim stála v cestû k jeho dosaÏe-
ní. Vzhledem k tomu, Ïe se handicapované dû-
ti aÏ doposud s lanov˘mi aktivitami nesetkaly,
musely nejprve získat odvahu a základní jis-
totu na nízk˘ch lanov˘ch pfiekáÏkách upev-
nûn˘ch v prostfiedí tábora mezi stromy ve
v˘‰ce asi jednoho metru. V˘bava úãastníkÛ
byla stejná jako u skuteãn˘ch horolezcÛ - dû-
ti musely mít helmu, sedací a prsní úvazky
a také jejich zaji‰tûní bylo vskutku profesio-
nální - zku‰en˘m horolezeck˘m instrukto-
rem. Vyvrcholením celého programu bylo
sjíÏdûní po lanovce z v˘‰ky 8 metrÛ.

Dûti podaly nevídan˘ v˘kon. Uvûdomíme-li
si, Ïe mentální postiÏení není ãasto samot-
n˘m handicapem a pfiidruÏují se k nûmu
zpravidla i dal‰í komplikace, jako je tûlesná ãi
zraková vada, nezb˘vá nic jiného, neÏ vyslo-
vit obdiv nad schopnostmi, které i tyto dûti
v sobû mají a které nikdo neoãekával.

Pro velk˘ úspûch akce si jiÏ v fiíjnu dûti opût
sbalí své batohy a vyrazí do Janovic znovu, aby
si své získané horolezecké poznatky osvûÏily
ãi zdokonalily. Tento tábor by se samozfiejmû
nemohl konat bez pfiíznû rodiãÛ a pracovní-
kÛ, ktefií zcela spontánnû, bez jak˘chkoliv ná-
rokÛ na odmûnu, pfiipravili nûco nového, ne-
obvyklého a hlavnû pak zajímavého, co tûmto
dûtem obohatilo jejich Ïivot.

Libu‰e Kyselová, vedoucí v˘chovy Ústavu

sociální péãe - Denní pobyt pro mentálnû

postiÏené dûti a mládeÏ

PfiíleÏitostí k pobavení, ale zároveÀ k osvoje-
ní si fiady uÏiteãn˘ch dovedností a návykÛ byly
rÛzné prázdninové aktivity urãené dûtem ze so-
ciokulturnû znev˘hodnûného prostfiedí. Nûkolik
akcí se sportovními a kulturními programy pro
nû bûhem prázdnin uspofiádal Odbor sociálních
sluÏeb a zdravotnictví - oddûlení sociálnû práv-
ní ochrany, Armáda spásy a Oblastní charita.

Pro dûti byly pfiipraveny ãtyfii t˘denní v˘-
chovnû rekreaãní tábory, které organizovalo
oddûlení sociálnû právní ochrany. Pfiede-
v‰ím formou her a soutûÏí se snaÏí odbornû vy-
‰kolení táboroví vedoucí blíÏe poznat osobnost
dítûte, jeho schopnosti a zájmy a nenásiln˘m po-
stupem dosahovat cílÛ, které si oddûlení v rám-
ci primárnû-preventivních akcí vytyãilo. Sociální
pracovníci napomáhají pfii vytváfiení podnûtné-
ho prostfiedí v rodinû a v neposlední fiadû mají
zásluhu na zlep‰ení spolupráce s rodinou. Soci-
ální pracovník je v rodinû pfiijímán velmi klad-
nû. Dûti je samy vyhledávají a tyto vzájemné
kontakty umoÏnily zaloÏení ·kolního klubu, ve
kterém se dûti pfiipravují na vyuãování.

Armáda spásy hraje dÛleÏitou roli v naplÀo-
vání volného ãasu dûtí ze sociokulturnû znev˘hod-
nûného prostfiedí. Kromû standardních a osvûd-

ãen˘ch programÛ jsou v leto‰ním roce uspofiádá-
ny krouÏky vafiení pro ‰kolní dûti, v˘tvarn˘ krou-
Ïek, dále dûti mohou nav‰tûvovat poãítaãové kur-
zy. Dûti mohou pracovat v dílnû a mají k dispozici
pro sportování klubovny. PracovníkÛm Armády
spásy pomáhají pfii práci s dûtmi studenti Stfiední
pedagogické ‰koly v Pfierovû. Armáda spásy je
kfiesÈanská církev, kaÏdou nedûli probíhá shro-
máÏdûní stejnû jako v ostatních církvích.

Oblastní charita je dal‰í organizací, která
nabízí rozmanité aktivity spojené s vyuÏitím vol-
ného ãasu. Komunitní centrum nav‰tûvují dûti
pfied‰kolního a ‰kolního vûku. Ve‰keré ãinnosti
jsou zamûfieny na získávání dovedností a zna-
lostí odpovídajících vûku dítûte, rozvíjejí jejich
schopnost soustfiedit se, hrát si v kolektivu. Dû-
ti ‰kolního vûku zaznamenaly v˘razn˘ pokrok ve
‰kolním prospûchu. Vût‰ina z nich jiÏ dnes zná
základy osobní hygieny, zásady slu‰ného chová-
ní a dal‰í sociální dovednosti. Za zmínku stojí
i to, Ïe dûti si samy ‰etfií peníze, aby se mohly
alespoÀ men‰í ãástkou podílet na nákladech spo-
jen˘ch s v˘lety.

V souãasné dobû Odbor sociálních sluÏeb ve
spolupráci s Oblastní charitou a Armádou spásy
pfiipravuje pro dûti rozlouãení s prázdninami,
které se uskuteãní v mûstském parku Michalov.

Jana ÎouÏelková,
odbor sociálních sluÏeb a zdravotnictví

Prázdninové aktivity
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Sochafiská díla Petra Markulãeka
Zajímavou v˘stavou reagoval na první v˘roãí teroristic-

kého útoku na newyorské mrakodrapy znám˘ pfierovsk˘
malífi Petr Markulãek. Pfierovské vefiejnosti pfiipomene tu-
to smutnou událost v˘stavou dfievûn˘ch objektÛ, která bu-
de zahájena vernisáÏí 11. záfií v 17 hodin na terase pod-
hradí v Pfierovû u Beãvy. V˘stava potrvá do 29. záfií. 

Na to, proã právû toto datum se stalo dnem zahájení v˘stavy,
jsme se zeptali samotného umûlce.

„Jedna z dfievûn˘ch plastik nesoucí název Nezlomná víra se pfiímo dot˘-

ká této tragické události, která i mne osobnû velice citovû zasáhla a vlast-

nû mû inspirovala k vytvofiení tohoto díla,“ vysvûtlil nám akademick˘ ma-
lífi Petr Markulãek. RovnûÏ nás zajímalo, v ãem jsou díla prezentovaná
vefiejnosti na této v˘stavû jiná, neÏ jeho pfiedchozí malífiská tvorba a co vlast-
nû se stalo podnûtem k trojrozmûrnosti jeho dûl.

„Pfiíbûhy dfiívûj‰ích obrazÛ byly zaloÏeny na gestickém pohybu, jeho ra-

zantním, nebo naopak váhavém náznaku, akci tûla zasazeného do urãité-

ho prostoru. Banalita zobrazen˘ch stavÛ evokovala prost˘ pocit bytí jako

takového. Expresívní formou a uvolnûn˘m rukopisem se moje tvorba hlá-

sila jednoznaãnû k nové figuraci. V souãasnosti pohybové kreace postav na-

hrazuji tu‰enou kresbou. Zklidnila se i hektická gesta figur, která zaãala

sledovat spí‰e fyzick˘ rytmus tvofiení. Rozvíjím principy radikálnûj‰í dûjo-

vé i tvarové znakovosti. Nynûj‰í podoba malby je neb˘vale pestrá. Vníma-

vû vstfiebává aktuální dobové podnûty a nápaditû kombinuje rÛzné postu-

py, zpÛsoby stylizace. Na této cestû se nezastavuji pfied tfietím prostorem

a intenzivnû se zaãínám projevovat prostfiednictvím dfievûn˘ch plastik. Je-

jich duchovní zázemí se posouvá do období pohanského a ranû kfiesÈan-

ského existencionalismu, zároveÀ v‰ak promlouvá k dne‰ní realitû,“ pfii-
blíÏil nám svou umûleckou motivaci autor. Jak zdÛraznil, pfiedev‰ím v‰ak
nadále systematicky zkoumá moÏnosti vlastního figurálního programu, kte-
r˘ vÏdy byl a nadále zÛstává podstatou jeho tvÛrãí identity.

·af foto Jan âep

Jak jste spokojen s uplynulou sezonou?
Poslední sezona byla dle mého názoru nejús-

pû‰nûj‰í za celou dobu mého jiÏ tfiíletého pÛso-
bení v oblasti kultury spojené s Mûstsk˘m do-
mem. Argumentem pro toto tvrzení je ãetnost
a rÛznorodost kulturních pofiadÛ i vysoká ná-
v‰tûvnost. I zde v‰ak, aÈ chci nebo nechci, vlád-
ne neviditelná ruka trhu. Nûkteré umûlce, pfie-
váÏnû se jedná o ‰piãky ãeského showbyznysu,
jako jsou napfiíklad osobnosti populární hudby
a dnes velmi oblíbení baviãi, nemáme ‰anci
vzhledem ke kapacitû Mûstského domu zaplatit
- jejich finanãní poÏadavky se pohybují mírnû fie-
ãeno v nesmysln˘ch ãástkách. O tyto pofiady bu-
dou milovníci kulturního dûní bohuÏel i nadále
ochuzeni. Postupn˘ nárÛst cen je patrn˘ i u di-
vadelních pfiedstavení. I to je jeden z dÛvodÛ,
proã se tak ãasto fiada koncertÛ a zábavn˘ch po-
fiadÛ, samozfiejmû s obmûnûn˘m repertoárem,
pfiípadnû obsahovou náplní, opakuje. Namátkou
bych mohl jmenovat napfiíklad vystoupení JoÏ-
ky âerného, StfiíbrÀanky, dvojice ·imek a Bu-
bílková, oblíbenou Travesti show, program Ná-
hlovského s Izerem, koncert Rottrové a podobné
akce. V pfieváÏné vût‰inû jsou je‰tû cenovû únos-
né a navíc si je vefiejnost sv˘m zájmem sama Ïá-
dá. Pfiesto i nadále zÛstává prvofiad˘m úkolem
postupné doplÀování nov˘ch kulturních pofiadÛ
do programové nabídky. Dokladem této snahy je
napfiíklad v uplynulé sezonû úãinkování Cimr-
manÛ, Hany Hegerové, Láìy Kerndla a v leto‰-
ní Vladimíra Hrona, Pavla ·porcla, a Evy Pila-
rové.

Vedení Mûstského domu nechce jít cestou
zvy‰ování vstupného za kaÏdou cenu, jak by si
to nûkteré agentury zastupující dnes jiÏ kaÏdé-

ho umûlce pfiedstavovaly, ale naopak. Na‰ím cí-
lem je rozumná cena a samozfiejmû spokojenost
náv‰tûvníka kulturního pofiadu pfiedev‰ím. Snad
nejprÛkaznûj‰ím dokladem toho, co jsem v této
souvislosti uvedl, je struãná statistika - celkem
za uplynulou kulturní sezónu 2001/2002 bylo
spoleãností Mûstsk˘ dÛm spol. s r. o. uskuteã-
nûno 51 kulturních akcí, vãetnû opakujících se.
Z tohoto poãtu 21 bylo urãeno dûtem a mláde-
Ïi. Tato pfiedstavení nav‰tívilo podle poãtu pro-
dan˘ch vstupenek 18.665 náv‰tûvníkÛ - z toho
6.915 dûtí a mládeÏe, pfii kapacitû velkého sálu
Mûstského domu 362 sedících divákÛ a maxi-
mem 100 divákÛ na stání.

Potud krátká hra ãísel a nyní je‰tû velmi
struãnû k programové náplni, která byla mimo-
fiádnû rÛznorodá. Zahrnovala divadelní pfiedsta-
vení, zábavné pofiady, koncerty populární hudby
- folk, country, jazz, dechovou i váÏnou hudbu,
pfiedstavení pro dûti, pohádky i vzdûlávací pofia-
dy pro vy‰‰í roãníky základních i stfiedních ‰kol.
Lze si jen pfiát, aby toto zamûfiení nejen na pfie-
rovskou, ale i regionální kulturní vefiejnost, na-
cházelo patfiiãnou odezvu. Nejvût‰í zájem ze
strany náv‰tûvníkÛ byl o Spirituál kvintet, dále
v pofiadí oblíbenosti následoval koncert Hany
Hegerové a vánoãní koncert Marie Rottrové.
U dûtí s pfiehledem vyhrála pohádka Kráska a ne-
tvor a bezkonkurenãní Pavel Novák s pofiadem
Tradice a obyãeje. Naopak nejvût‰ím propadem
byl zábavn˘ pofiad s Bárou ·tûpánovou, dále
koncertní verze muzikálu Hair a k velkému pfie-
kvapení i divadelní pfiedstavení VûzeÀ na Druhé
avenue s Petrem Kostkou. Pfies tyto drobné v˘-
padky je‰tû jednou rád opakuji, Ïe uplynulá se-
zóna byla vydafiená.

A co si slibujete od té nastávající?
Jak jsem uÏ naznaãil, opût dostane v progra-

mové nabídce pfiednost urãitá rÛznorodost Ïán-
rÛ. Ta se prozatím velmi osvûdãuje a není dÛvod
zavedené schéma mûnit. Diváci se mohou tû‰it
na divadelní pfiedstavení Ví‰ pfiece, Ïe nesly‰ím,
kdyÏ teãe voda, Mandarinkov˘ pokoj, Îárlivost,
Lekce lásky. Z pfiipravovan˘ch zábavn˘ch pofia-
dÛ bych jmenoval vystoupení Vladimíra Hrona,
Izerskou padesátku, Travesti Show. Nasmlouva-
né jsou i koncerty takov˘ch umûleck˘ch osob-
ností, jako je napfiíklad JoÏka âern˘, Václav Hyb‰,
Láìa Kerndl, Eva Pilarová a soubor StfiíbrÀanka.
Prozatím drobn˘ otazník visí nad koncertem
Pavla ·porcla, nasmlouvan˘m jiÏ v bfieznu.

Nad oãekávání jsem spokojen s pfiístupem ve-
fiejnosti k zásadám pfiedprodeje, kde jasná pra-
vidla spolu s roz‰ífiením sluÏeb vyluãují jakéko-
liv spekulace o upfiednostÀování kohokoliv.
Zmûny nejsou definitivní a urãitû od pfií‰tí se-
zony doznají drobn˘ch kosmetick˘ch úprav, pfie-
dev‰ím v rezervaci. Samozfiejmû i nadále zÛstá-
vá na‰í prioritou vãasná informovanost.

Co bych uvítal v nové sezonû? Pfiedev‰ím spo-
kojenost vefiejnosti s nabídkou kulturních pofia-
dÛ a jejich obsahem. Rád bych se tû‰il její dal‰í
pfiízni a podpofie, která se následnû promítá do
zvy‰ujícího se zájmu o kulturní dûní. Samo-
zfiejmû bych také ocenil reakce, pfiipomínky
a ohlasy v dobrém slova smyslu. Vûfite, Ïe není
v souãasn˘ch podmínkách lehké zavdûãit se
v‰em. Závûrem pfieji v‰em náv‰tûvníkÛm Mûst-
ského domu v nastávající sezonû jen samé hod-
notné kulturní záÏitky.

Eva ·afránková

DVù OTÁZKY PRO... Jana Vrbu, manaÏera kultury Mûstského domu
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Tfiíoborovou pfierovskou „zu‰ku“ nav‰tûvova-
lo v minulém roce více neÏ 1.200 ÏákÛ. Je to pro
nás jistû potû‰ující ãíslo, neboÈ s klesajícím po-
ãtem rodící se populace byly prognózy v tomto
smûru velmi nepfiíznivé. Rodiãe pravdûpodobnû
daleko více pfiem˘‰lejí nad tím, jak˘m zpÛsobem
bude jejich ratolest trávit ãas mimo povinnou
‰kolní docházku. Musím v‰ak podotknout, Ïe
rovnûÏ my se snaÏíme o to, aby si vybrali právû
nás. Urãitû nejsme tak naivní, abychom nevidû-
li tu pfiehr‰el nabídek mimo‰kolních aktivit
ostatních zafiízení. Sedmilet˘ ho‰ík si zfiejmû ra-
dûji kopne do míãe nebo sedne k poãítaãi, neÏ
aby pilnû chodil do houslí a cviãil a cviãil… Sna-
Ïíme se proto v dostateãném pfiedstihu ukázat
dûtem, rodiãÛm i ostatní vefiejnosti, o co jsou
na‰i Ïáci a posléze absolventi bohat‰í, neÏ pat-
náctilet˘ ho‰ík, kter˘ jiÏ nekope do míãe, ale do
popelnic.

VraÈme se tedy na chvíli k závûru ‰kolního ro-
ku s pfiipomenutím, coÏe jsme to nabídli a pfied-
vedli. Koncem mûsíce dubna vyvrcholila Národ-
ní soutûÏ základních umûleck˘ch ‰kol
ústfiedními koly. Ve v‰ech jsme mûli svá Ïelízka
v ohni, která se ve dvou pfiípadech pofiádnû roz-
pálila. Petr Nary‰kin (klavír) a Hana Stfielcová
(violoncello) stanuli na stupínku nejvy‰‰ím. Po-
dobnû tomu bylo v oboru taneãním, kde se na‰e
pÛvabné maÏoretky Pomnûnky umístily v celo-
státním kole ve zlatém pásmu a postoupily na
Mistrovství Evropy maÏoretkov˘ch skupin, kte-
ré se uskuteãní v Polsku. V soutûÏi sóloformací
získala Jana Zedková v jednotlivcích titul „Mis-
tr âR“ a stejnû ocenûno bylo trio ve sloÏení Zed-

ková, Vránová, Horváthová. Vynikající umístûní
v ãetn˘ch soutûÏích získali rovnûÏ Ïáci v˘tvar-
ného oboru. Za zmínku zajisté stojí skuteãnost,
Ïe pût z nich bude ve studiu pokraãovat na
stfiedních a vysok˘ch umûleck˘ch ‰kolách.

V ãervnu na tyto pozoruhodné v˘sledky práce
ÏákÛ a jejich uãitelÛ navázaly koncertní akce pro
‰irokou vefiejnost. V Brodku a Tovaãovû to byly
Ïákovské koncerty, v Pfierovû pfiibyl koncert uãi-
telsk˘ a Slavnostní koncert k 10. v˘roãí zaloÏení
dûtského pûveckého sboru Primavera, ze které-
ho je pfiiloÏená fotografie. V˘ãet zavr‰uje kon-
cert pro dûti matefisk˘ch ‰kol, kter˘ po prÛzku-

mu hudebnosti byl pro nû odmûnou a zároveÀ
ukázkou práce a dovednosti jejich mnohdy jen
o málo star‰ích kolegÛ. Dûti s rodiãi rovnûÏ mû-
ly moÏnost prohlédnout si ‰kolu, hudební ná-
stroje a nahlédnout do v˘uky, kde vzniká malé
a posléze veliké umûní. A pak uÏ následoval ko-
nec ‰kolního roku, vysvûdãení plné jedniãek
a radost, jak se nám to v‰echno povedlo!

Nyní uÏ ale úplnû váÏnû. PovaÏujeme se sice
za v˘bûrovou umûleckou ‰kolu, ale zároveÀ si
pfiejeme, aby ten v˘bûr byl co nejpoãetnûj‰í. Ji-
nak fieãeno: Vy, ktefií máte chuÈ a odvahu se nû-
co kloudného nauãit v oblasti „kum‰tu“, pfiijì-
te to zkusit! MÛÏete se nauãit hrát témûfi na
v‰echny hudební nástroje a spolu se stejnû ori-
entovan˘mi lidmi proÏijete spoustu krásn˘ch
chvil. MÛÏete se nauãit tanãit a rozdávat radost
sobû i ostatním. MÛÏete to zkusit coby v˘tvarní-
ci, a na vernisáÏi sledovat, jak ostatní uznale
Ïasnou. A co nabídnout vám, ktefií zjistíte, Ïe to
pro vás není to pravé ofiechové? Snad alespoÀ vû-
domí, Ïe jste to zkusili a Ïe pro umûlce je rov-
nûÏ nezbytnou potfiebou veliké mnoÏství vní-
mav˘ch posluchaãÛ.

Bohumil Kratochvíl

zástupce fieditele ZU· B. Kozánka v Pfierovû

Základní umûlecká ‰kola B. Kozánka
startuje do nového ‰kolního roku

Dûtsk˘ pûveck˘ sbor Primavera pod taktovkou B. Kratochvíla

Po dvou mûsících prázdnin se tfii budovy v Pfierovû a poboãky v Brodku u Pfie-
rova, Tovaãovû v a Troubkách opût zaplní mlad˘mi hudebníky, v˘tvarníky a ta-
neãníky. Uãitelé si v pfiípravném t˘dnu oddechnou, Ïe uÏ koneãnû skonãila ta
ubíjející dovolená, pfiipraví tfiídy k v˘uce a pak uÏ budou oãekávat, kdoÏe z jejich
nadûjí si to zase s umûleckou kariérou rozmyslel. Jistû se takoví vyskytnou a da-
jí tak pfiíleÏitost tûm, ktefií se rozhodli nav‰tûvovat ‰kolu o nûco pozdûji neÏ v ná-
borovém ãervnovém mûsíci, pfiípadnû o prázdninách.

„Jedna z mála vûcí, která je dnes (9. srpna,
pozn. red.) organizátorÛm známá, je termín
konání festivalu. Ten se definitivnû usadil na
dny 10. aÏ 12. fiíjna, takÏe od ãtvrtku do sobo-
ty ãi nedûlního skorého rána bude Pfierovem
znít jazzová muzika v rÛzn˘ch sv˘ch podo-
bách,“ informoval nás o termínu leto‰ního jaz-
zového festivalu jeho fieditel Rudolf Neuls.

„Zaãátek obstará praÏsk˘ soubor WORK-

SHOP s kapelníkem Franti‰kem Rabou. Zmínû-

ná kapela bude hrát po celé tfii dny na terase Pl-

zeÀské restaurace spolu s pfierovsk˘m Pears

Bandem a v pfiedsálí Mûstského domu bude roz-

jíÏdût noãní jamy. Pak je je‰tû jisté, Ïe budou

dva dopolední koncerty v pátek - hrát bude trio

muzikantÛ z Rakouska, které je známé pod jmé-

nem TRES HOMBRES. Letos nastane malá

zmûna, dopolední koncerty budou nejen pro

‰kolní mládeÏ, ale za sníÏené vstupné pro v‰ech-

ny zájemce,“ struãnû nastínil pomalu se uÏ r˘-
sující program leto‰ního roãníku festivalu R. Ne-
uls a zároveÀ upozorÀuje na v˘‰i vstupného. Jak
sám zdÛrazÀuje, to bude letos spí‰e symbolické.
Za vstupenku na stání zaplatí náv‰tûvník 80 ko-
run, vstupenka na veãerní koncert pfiijde milov-
níka jazzové hudby maximálnû na 120 korun a za
zmínûné dopoledne zaplatí zájemci 50 korun.

„Veãerní koncerty jsou zatím ’na vodû‘. V‰e je

ve stadiu jednání, doplÀování dramaturgie

a smlouvání o cenách. Oproti ostatním roãní-

kÛm se totiÏ velmi citelnû sníÏil pfiíliv financí od

sponzorÛ a dárcÛ, coÏ není problém pouze fes-

tivalov˘! Ale nûjak bylo a nûjak bude, to uÏ je

záleÏitost pofiadatele, jak se s problémem vy-

rovnat,“ nepfiipou‰tí si váÏnûj‰í zádrhele se za-
ji‰tûním programu jiÏ zku‰en˘ organizátor a vy-
chází z ovûfieného faktu, Ïe do Pfierova jezdí mu-
zikanti rádi, tudíÏ je vût‰í nadûje na domluvu
a usmlouvání programu. 

„Diváci uvidí a usly‰í Láìu Kerndla & Jazz

Friends - poprvé na festivalu budou mít samo-

statn˘ koncert. Z Bratislavy dorazí nová kapela

Hot House a BHS s panem Lasicou - Bratislava

Hot Serenaders. Posluchaãi urãitû náleÏitû oce-

ní vystoupení B. B. Felixe Slováãka, IKS Big

Band z Nûmecka. Zajímav˘ hudební v˘kon se dá

oãekávat i od nové kapely Ivan Myslikovjan and

Blue Birds. V sobotu bude urãitû hrát internaci-

onální trio Marsico (Hammond), Pokorn˘, Zbo-

fiil a jako host Ettore Martin - ãeskoitalská for-

mace,“ podává R. Neuls, jak sám fiíká, zatím „bez
ladu a skladu“ v˘ãet osobností, které se pfiedstaví
náv‰tûvníkÛm jazzového svátku v Pfierovû...

„A komu bude letos patfiit úpln˘ závûr a tím

nejvût‰í aplaus, tak to opravdu zatím není zná-

mo. Proto nezb˘vá, neÏ pfiijmout na‰e pozvání

a jako v letech minul˘ch b˘t v prav˘ ãas v Mûst-

ském domû,“ ponechává nechtû v napûtí jazzo-
vé fanou‰ky Rudolf Neuls.

·af

Termín XIX. roãníku âsJF je uÏ jist˘
Léto pomalu konãí, dny se krátí a barvící se listí hlásí pfiicházející podzim.

Bezesporu jednou z nejv˘znamnûj‰ích kulturních akcí v na‰em mûstû b˘vá
v tomto ãase jazzov˘ festival. Jeho pfiíprava je záleÏitostí velmi nároãnou, a pro-
to jeho organizátofii pracují uÏ fiadu t˘dnÛ zejména na zabezpeãení programu
a oslovují známé osobnosti „jazzového nebe“. Zeptali jsme se fieditele festiva-
lu Rudolfa Neulse, jak hodnotí momentální situaci.
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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.)

• roční, schválena Ministerstvem školství
i s výukou střihů

• možnost získat Osvědčení s celostátní
platností pro činnost dámská krejčová

• 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

angliãtina, nûmãina
francouz‰tina, ital‰tina, ‰panûl‰tina, ru‰tina

ZÁPIS na nov˘ ‰kolní rok
• Jednoleté denní pomaturitní studium uznané M·MT
• Kurzy pro dospûlé a dûti v‰ech stupÀÛ pokroãilosti
• Pfiíprava na státní zkou‰ky a FCE
• Individuální v˘uka
• Kurzy pro podniky a firmy
• Pfieklady a tlumoãení

Lingua Centrum - jazyková ‰kola

Îerotínovo nám. 14, Pfierov

tel.: 0641/21 74 16

e-mail: info@lingua-centrum.cz

PRODÁM: nadstandardní rekreační chalupu
pro náročné (2 dvoupodlažní budovy)

v okrese Olomouc, obec Bouzov;
zastavěná plocha 450 m2, pozemek 4.800 m2

Nejvýhodnější cenová nabídka v regionu.
Vyjednávací cena 1.500.000 Kč. Při rychlém
jednání sleva. Možnost koupě i na splátky.

Tel.: Mgr. Krpenská 05/45534269
sl. Vrabcová 0608/701056

SdruÏení âeská katolická charita
vyhla‰uje

Celonárodní finanãní sbírku na pomoc
obyvatelÛm postiÏen˘m souãasn˘mi

katastrofálními povodnûmi
Finanãní pfiíspûvky lze zasílat na ãíslo úãtu:

369-369 369 369/0800, v.s. 906
âeská spofiitelna, Praha 1, Na pfiíkopû 29.

Finanãní prostfiedky je moÏno pfiinést
na Oblastní charitu Pfierov, ul. 9. kvûtna 82
nebo na Farní úfiad Pfierov, Kratochvílova 6.

Dûkujeme!

Hrad Sovinec
srdečně zve 14. a 15. září 2002 na akci

„O PRSTEN ČERNÉ VDOVY“
Děj zajímavého programu nás přenese k roku 1420, kdy

zesnul pán z Boskovic. Vdova Kateřina smutek držet nehodlá,
touží se rychle a dobře vdát. KDO BUDE TÍM ŠŤASTNÝM?

Přijďte a uvidíte: výstavu zbraní a zbrojí z období 13. - 16.
století • Starodávná řemesla již téměř zapomenutá • Gotický

rytířský turnaj na hole, sekery a meče • Divadlo, kati, právo útrpné
a střelnice z luků a kuší • Gotická bitva • Dobová hudba

Navštivte hradní sklepy. Občerstvení zajištěno. Sovinec leží mezi
Rýmařovem a Šternberkem 3 km nad obcí Paseka. Bližší informace

na tel. č. 0777 20 50 29 nebo na www. sovinec.cz

nabízíme

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

11 hodin plavání zdarma
v plaveckém areálu Přerov, Kopaniny 2

(příspěvek mohou čerpat v roce 2002 i noví klienti,
kteří se zaregistrují v průběhu měsíce září 2002)

Kompletní nabídku služeb ZP Metal-Aliance, stejně jako podrobnosti
k problematice zdravotního pojištění Vám ochotně sdělíme
na našich kontaktních místech, případně na www.zpma.cz

Nové kontaktní místo v Přerově, Čechova ul. 2
v provozu od 1. září 2002 (pokladna od 1. října 2002)

Tel.: 0641/202 728 21 po přečíslování 581 202 728 21

Hodiny pro veřejnost: Pondělí 9.00-12.00 13.30-17.00
Úterý 9.00-12.00 13.30-15.00
Středa 9.00-12.00 13.30-17.00
Čtvrtek 9.00-12.00 13.30-15.00

Využijte možnosti zaregistrovat se u jedné z nejstabilizovanějších
českých zdravotních pojišťoven - u ZP METAL-ALIANCE!

(v Olomouckém kraji máme již více než 100 tisíc spokojených klientů)

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

(kontaktní místo v budově spol. Mikrochem bude v provozu ještě do konce září)

Obec Bezuchov a Obec Dfievohostice pofiádají

v sobotu 14. záfií - nedûli 15. záfií
1. roãník Záhorského cykloorienÈáku

dvouãlenn˘ch druÏstev  podrobné informace na stranû 6
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MùSTSK¯ DÒM
Kratochvílova 1

tel. 0641/217596

KOUPÁNÍ VEŘEJNOSTI NA PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 301 580

REHABILITACE A SAUNA NA PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 209 100

SLUÎBY MùSTA P¤EROVA • ZÁ¤Í 2002

LÁZNĚ BOCHOŘ

Koupel, zábal, masáž,
perličková masáž:

pondělí až pátek 7 – 18

VÝJIMKY
sobota 14. září 2002
dětský bazén 12-19
krytý bazén 12-19
venkovní 12-18
Rekondiční stoly
zavřeno v době od 30. 9.
do 4. 10. 2002

ZIMNÍ STADION
SAUNA

zavřeno!

Informace k v˘stavám a akcím
v Muzeu Komenského najdete na stranû 9

MUZEUM KOMENSKÉHO

otevírací doba v záfií: úter˘-nedûle 9-17 hodin
(polední pfiestávka 12.15-12.45)

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

7. 9. • vystoupení hudební skupiny MUSICA
DA GAMBA - interpretace skladeb ze 14.
- 17. století) ve 14 hodin

28. 9. • vystoupení fanfárového okteta pfii
Dechové hudbû Îerotín Mûsta Pfierova - sé-
rie fanfár a poslechov˘ch skladeb ve 14 hod.

HRAD HELF·T¯N

11. 9. od 15 hod v DDM Atlas • Zápis a pre-
zentace krouÏkÛ - program: od 15 hod. pÛj-
ãování motoreãek, od 16 hod. program
s ukázkami ãinnosti krouÏkÛ, v˘stava v˘-
tvarn˘ch prací a keramiky.

1. 9. • Mistrovství svûta v ringu v Rajno-
chovicích

6. - 8. 9. + 13. - 15. 9. • Poprázdninové set-
kání pro dûti

20. - 22. 9. • Memoriál Járy Cimrmana

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

9. 9. - 27. 9. • Hana NároÏná - grafika

MùSTSKÉ
INFORMAâNÍ CENTRUM

v˘stavní síÀ, Kainarova 9

Beseda s J. Havlíãkem Od Chagalla k Mari-
nimu. Beseda se koná ve ãtvrtek 5. záfií v 17 ho-
din v Korvínském domû na Îerotínovû ná-
mûstí.

KLUB P¤ÁTEL
V¯TVARNÉHO UMùNÍ

Den Dûtsk˘ bazén Kryt˘ bazén Venkovní bazén
Pondělí zavřeno zavřeno 13.30 – 18
Úterý 15 – 20 16 – 18 (část. pronájem) 13.30 – 18
Středa 15 – 20 15 – 19 (část. pronájem) 13.30 – 18
Čtvrtek 17 – 20 18 – 19 (část. pronájem) 13.30 – 18
Pátek 15 – 20 15 – 16 (část. pronájem) 13.30 – 18
Sobota 10 – 20 10 – 20 10 – 18
Neděle 10 – 18 10 – 18 10–- 18

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

Pondělí 17 – 21 (společná) 12 – 20 7.30 – 20
Úterý 14 – 20 (ženy) 12 – 20 7.30 – 20
Středa 13 – 21 (muži) 12 – 20 7.30 – 20
Čtvrtek 15 – 20 (ženy) 12 – 20 (i protiproud) 7.30 – 20
Pátek 14 – 21 (muži) 12 – 20 (i protiproud) 7.30 – 20
So-Ne zavřeno zavřeno zavřeno

KâT SK P¤EROV
3. 9. • SchÛzka turistÛ, Vinary-Na Skalce ve 14

hod., odj. A13.15 hod., MHD ã. 2 nebo pû‰ky.
5. 9. • Troják - Bludn˘ - Klínec - Rajnochovice âD

- 16 km, ved. M. Bráblíková, odj. 7.25 hod.
12. 9. • Námû‰È n. H. - Krakovec - La‰kov - Dra-

hanovice - 16 km, ved. Î. Zapletalová, odj. 6 hod.
14. 9. • Luleã - Pístovice - Raãice - Ol‰any - Lu-

leã âD - 20 km, ved. H. ·Èavová, odj. 6 hod.
19. 9. • Nechava - Biskupice - Jaromûfiice - Dzbel

- 16 km, ved. Î. Zapletalová, odj. 7.04 hod.
19. 9. • Fren‰tát p. R. - Velk˘ Javorník - Krátká

- Mofikov - 18 km, ved. V. Visnar, odj. 6.01 hod.
21. 9. • Háj v. S. - Ostrá HÛrka - Hrabynû - N. Sed-

lice - ·títina - 20 km, ved. J. ·vec, odj. 5.42 hod.
26. 9. • Drahotu‰e - Rybáfie - Hranice - Teplice

n. B. - 13 km, ved. V. Krest˘nová, odj. 7.22 hod.
26. 9. • Moraviãany - Úsov - Pískov - Troubelice

- 15 km, ved. M. Kauer, odj. 6.00 hod.
28. 9. • Dvorce - H. Gruntramovice - âervená h. -

Budi‰ov n. B. - 20 km, ved. J. ·vec, odj. 5.09 hod.

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. Zakoupené
vstupenky jsou slosovatelné o hodnotné ceny. Vstu-
penky lze získat na tûchto místech: Pfierov - Mûstsk˘
dÛm, nám. T. G. Masaryka, tel. 0641/215 100, 215
101 – Cestovní agentura Impuls, Kramáfiova 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

POZVÁNKA
NA KONCERT

Oddûlení tûlov˘chovy
Aerobik dûti i mládeÏ, gymnastika pro dûti a

mládeÏ, floorball, judo, aikido pro dûti i dospû-
lé, cviãení na velk˘ch míãích, hrátky na balo-
nech, Bolí vás záda, cviãení pro diabetiky, ‰ipky,
novinka: v dopoledních hodinách cviãení pro tû-
hotné maminky a cviãení s novorozenci.
Oddûlení taneãní ‰koly

Hedvíãata mrÀata, Hedvíãata A, B, Hedviãky
A, B, Hedvinie A, B, Baby club, Funky Feet, Beã-
vánek, Disco dance, Elektric boogie, Bre-
ak dance, Country tance
Oddûlení kultury

Pfierovsk˘ dûtsk˘ sbor: Pfierová-
ãek, Dvojhlásek, Smí‰ek, Flétna;
trampská kytara, keramika pro dûti,
mládeÏ, dospûlé i pro rodiãe s dûtmi, v˘-
tvarná v˘chova dûti, mládeÏ, ·ikovné ru-
ce, plastikoví modeláfii, paliãkování, radioama-
térsk˘ krouÏek
Oddûlení jazykové ‰koly

Angliãtina, nûmãina, ital‰tina, ‰panûl‰tina,
francouz‰tina, ru‰tina - jazykové kurzy M·, Z·,
pro dûti, mládeÏ a dospûlé.
Letní a zimní ãást dopravní v˘chovy pro
Ïáky M· a Z·
V˘ukové rukodûlné programy pro M· a Z·

Novinka pro maminky 
Pro maminky, i ty nastávající, které chtûjí pro-

Ïít období pfiípravy na matefiství a narození dí-
tûte v maximální pohodû, pfiipravujeme cyklus
setkání pod vedením zdravotní sestry a lektorky
dûtsk˘ch masáÏí Lenky Jaklové. Urãeno pro tû-
hotné maminky i jejich miminka od narození do
6 let. Setkání budou probíhat od fiíjna vÏdy ve
stfiedu dopoledne od 10 hodin. BliÏ‰í informace
podá Lenka Jaklová 0605 716 698 nebo DDM At-

las 0641/201 246 (581 201 246).
Radioamatérsk˘ krouÏek 

V novém ‰kolním roce bude po nûko-
likaleté pfiestávce otevfien radioama-
térsk˘ krouÏek se zamûfiením na ra-

diové vysílání. Bude urãen pro dûti od
10 let a mládeÏi. Ten jim umoÏÀuje nejen
získávat vûdomosti v rÛzn˘ch oborech,

technickou praxi ve v˘robû elektronick˘ch pfií-
strojÛ, ale hlavnû jim umoÏÀuje navazovat pfiá-
telství nejen v na‰í republice, ale i po celém svûtû.
Dûti se budou uãit Morseovu abecedu, pravidla
provozu na radioamatérsk˘ch pásmech, základy
radiotechniky a dal‰í vûdomosti související s ra-
dioamatérskou ãinností. Pozdûji po nabytí urãi-
t˘ch znalostí mÛÏe ãlen krouÏku vysílat v pfie-
rovském radioklubu OK 2 KJU.

Nabídka DDM Atlas na ‰kolní rok 2002/2003

Pfiihlá‰ky do krouÏkÛ osobnû nebo telefonicky 0641/201 246, 209 353 (581 201 246, 581
209 353). Kurzovné zÛstává pfieváÏnû stejné jako loni, do 15. 9. zv˘hodnûné kurzovné.

21. 9. v 19.30 hodin • Galaveãer k 10. v˘ro-
ãí Mûstsk˘ dÛm spol. s r. o., 10 let od ukon-
ãení  komplexní pfiestavby (1992), 105 let od
postavení (1897)

22. 9. v 9.30 hodin • Mûstsk˘ dÛm spol.
s r.o. dûtem - dopolední zábavné pásmo

22. 9. od 17.00 hodin - odpolední pásmo pro
mládeÏ i dfiíve narozené

Podrobné informace k v˘‰e uveden˘m

akcím najdete na stranû 2

28. 9. v 9.00 hodin • P¤EROVSK¯ „ZUBR
2002“ - tradiãní celodenní soutûÏ ve spole-
ãenském tanci tfiíd D, C, B.  Pofiádá Taneãní
sdruÏení Pfierov.

30. 9. v 19.30 hodin • Ví‰ pfiece, Ïe nesly-
‰ím, kdyÏ teãe voda - konverzaãní komedie.
Hrají: K. Fialová, J. Brejchová, K. Hrachov-
cová, P. NároÏn˘,  V. Vydra, J. Ptáãník.

Pfiedprodej - vchod z námûstí TGM, pondûlí-
pátek 8 - 16.30, tel.: 217 596, 215 100, 215 101
(581 217 596, 581 215 100, 581 215 101)



S nastávající kulturní sezonou nabízíme dí-
la pfierovsk˘ch autorÛ, ktefií je‰tû samo-
statnû v galerii Centrum nevystavovali.

Iveta Juchelková - Akty • 2. - 18. záfií
Îena mnoha pohledÛ. Ve fotografii se pohybu-

je suverénnû v oblasti reportáÏí a dokumentu, zvládá krajinu
i záti‰í a s procítûním jí vlastním se zab˘vá portrétem. Po tomto v˘-
ãtu nás neudiví, Ïe nyní její tvorba zakotvila u aktu. Fotografování
nahého tûla bylo, je a stále bude velmi oblíben˘m námûtem foto-
amatérÛ i profesionálÛ. Jen nûkolika bude málo vyvolen˘m je v‰ak
dáno vytvofiit vlastní a nov˘ pohled na tuto tematiku.

Petr Markulãek
11. - 29. 9. dfievûné sochy, 19. 9 - 3. 10. obrazy - kresby

STRANA 16 ZÁ¤Í 2002

1. 9. v 17.30 hod. • HARRY TO
S VÁMI MYSLÍ DOB¤E - Francie,
thriller, titulky, premiéra. Vlk v rou-
‰e beránãím… Film získal ãtyfii Cé-
sary, Zlatou palmu z Cannes, Ev-
ropskou filmovou cenu a dal‰í. Re-
Ïie: D. Moll. Hrají: L. Lucas, S. Lo-
pez, M. Seigner, S. Guillemin.
2. - 4. 9. v 17.30 hod. • ROK ëÁB-
LA - âR, ãerná komedie, premiéra.
KdyÏ vydrÏíte mlãet, usly‰íte melo-
die lidí kolem sebe. Hlavní cena
z MFF Karlovy Vary. Námût, scénáfi,
reÏie: P. Zelenka. Hrají: J. Nohavica,
K. Plíhal, F. âern˘, K. Holas, âe-
chomor, J. Coleman, J. Prent.
1. - 3. 9. ve 20.00 hod. • ÚDOLÍ
STÍNÒ - USA, váleãné drama, titul-
ky, premiéra. O odvaze a pfiátelství,
které mají cenu vlastního Ïivota.
ReÏie: R. Wallace. Hrají: M. Gibson,
M. Stowe, G. Kinnear, S. Elliott.
5. - 11. 9. v 17.30 hod. • âESKÁ
SPOJKA - USA, akãní komedie, ti-
tulky, premiéra. Antony Hopkins
a Chris Rock zachraÀují svût pfiímo
v Praze. ReÏie: J. Schumacher.
5. - 10. 9. ve 20.00 hod. • NEJ-
HOR·Í OBAVY - USA, ‰pionáÏní
drama, titulky, premiéra. 27 tisíc
nukleárních zbraní. Jedna z nich
chybí. ReÏie: P. A. Robinson. Hrají:
B. Affleck, M. Freeman, J. Crom-
well, L. Schreiber, A. Bates.
12. - 18. 9. v 17.30 hod. a 12. -
17. 9. ve 20.00 hod. • ZNAMENÍ -
USA, thriller, titulky, premiéra. Ne-
potfiebujete ·est˘ smysl. Nemusíte
b˘t Vyvolen! Staãí, kdyÏ vám dají
Znamení! ReÏie a scénáfi: M. N. Shya-
malan. Hrají: M. Gibson, J. Phoenix,
R. Culkin, A. Breslin.
19. - 25. 9. v 17.30 hod. • MY·ÁK
STUART LITTLE 2 - USA, rodinná
komedie, ãesk˘ dabing, premiéra.
My‰ák Stuart znovu v akci! V hlav-
ní roli v ãeském znûní Martin Dej-
dar. ReÏie: R. Minkoff. Hrají: M. J.
Fox, G. Davis, H. Laurie, J. Lipnicki.
19. - 24. 9. ve 20.00 hod. • KÓD
NAVAJO - USA, váleãn˘, titulky,
premiéra. Navajové znají kód. Ten
nesmí b˘t za Ïádnou cenu prozra-
zen. ReÏie: J. Woo. Hrají: N. Cage,
A. Beach, R. Wilie, Ch. Slater.
26. - 30. 9. v 17.30 hod. • STROJ
âASU - USA, sci-fi, titulky, premié-
ra. Chtûl zmûnit minulost a stal se
hrdinou budoucnosti. ReÏie: S. Wels.
Hrají: G. Pearce, O. Jones, J. Irons.
26. - 30. 9. ve 20.00 hod. • 40 DNÒ
A 40 NOCÍ - USA/Francie/VB/Ka-

nada, milostná komedie, titulky,
premiéra. ...bez sexu! Vsadili na nûj.
Kdo vyhraje? ReÏie: M. Lehman.
Hrají: J. Hartnett, S. Sossamon,
V. Shaw, P. Costanzo, M. Gyllenhaal.

4. 9. ve 20.00 hod. • MUÎ, KTE-
R¯ NEBYL - USA/Velká Británie,
ãerná komedie. VraÏda není jeho
styl. Od tvÛrcÛ filmÛ Big Lebovski,
Fargo a Bratfiíãku, kde jsi? ReÏie
a scénáfi: J. a E. Coen. Hrají: B. B.
Thornton, F. McDormandová, M. Ba-
daluco, J. Gandolfini a dal‰í.

11. 9. ve 20.00 hod. • COOL &
CRAZY - Norsko, hudební film, ti-
tulky, premiéra. Syrov˘ muzikál
z norského rybáfiského mûsteãka.
Film byl ocenûn jako nejlep‰í doku-
ment na MFF Chicago 2001. ReÏie:
K. E. Jensen. Hrají: MuÏsk˘ pûvec-
k˘ sbor Berlevag.
18. 9. ve 20.00 hod. • RÁNO V BE-
NÁTKÁCH - Francie, poetická ko-
medie, titulky, premiéra. Cesta za
svûÏím vzduchem Benátek a ne-
ru‰en˘m pokoufiením… Komedie
L. Iosseliani vyznamenaná na MFF
v Berlínû. Hrají: J. Bidou, A. Kravz-
Tarnavsk, N. Blanchet, R. Kinski.
25. 9. ve 20.00 hod. • POLIBEK
DRAKA - Francie/USA, akãní thril-
ler, titulky, premiéra. Akãní hvûzda
Jet Li bojuje proti pfiesile pafiíÏské-
ho podsvûtí. ReÏie: Ch. Nahon. Dá-
le hrají: B. Fonda, T. Karyo, L. Ashley.

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

hvezda@dokina.cz
net: www.dokina.cz/hvezda
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V záfií vystavuje v Minigalerii Josef Dobiá‰. Îivotním a umûleck˘m
posláním tohoto v˘tvarníka-malífie je kresba a malba krajiny v její spe-
cifické podobû. Îije a tvofií na Vysoãinû a nejvíce svÛj umûleck˘ zájem
zamûfiil na líbeznou krajinu Îìársk˘ch vrchÛ. Malífi krajináfi je pfiede-
v‰ím vynikajícím kreslífiem, kter˘ pfiiná‰í zajímavé a pozoruhodné po-
dání venkovského prostfiedí. Pravidelnû vystavuje ve v˘stavních síních
a galeriích v Brnû, v Pfierovû vystavuje poprvé.

Spoleãná v˘stava v Atraxu
Po prázdninov˘ch dnech vám opût
nabízíme autorskou v˘stavu. Tento-
krát se 26. 8. aÏ 6. 9. pfiedstaví
sv˘m dílem dva autofii ve spoleãné
v˘stavû „Malující lékafi a fiezbáfi“.

MUDr. Ivan KRUPA - jeho profesí je léãba pátefie a pohybového
systému, jehoÏ velkou a dlouholetou zálibou je malování. Touto svou
druhou „profesí“ v‰ak také léãí. Pohled na jeho obrazy vyvolává v di-
vákovi radost, úsmûv, pohodu a provokuje jeho fantazii.

¤ezbáfi Richard Spurn˘ vyuÏívá ve své tvorbû dfievo a pálenou hlí-
nu. Jeho sochy a plastiky jsou dílem surrealistick˘m. Pfiedstaví vám
tfiináct plastik velkého formátu, které jsou, jak sám autor fiíká „dobro-
myslnû nûÏnû a dobromyslnû o‰klivácké“.

Oba autofii jsou ãleny Unie v˘tvarn˘ch umûlcÛ a mají za sebou fiadu
samostatn˘ch i kolektivních v˘stav.

od 23. záfií - Jihoãeská keramika
Po del‰í dobû mohou náv‰tûvníci Domeãku

obdivovat klasickou kameninu, kterou znají
je‰tû z doby existence prodejen ÚLUV. Jedná
se o toãenou, ruãnû malovanou keramiku
s tradiãním modr˘m dekorem. Je dobfie, Ïe
i v dne‰ních nelehk˘ch ãasech ãesk˘ch fiemesel si nevelká dílna na ji-
hu âech dokázala obhájit místo na trhu sv˘mi kvalitními v˘robky.

Jasínkova 2 (za Priorem)

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

1. 9. v 15.00 hod. • CO TO BOUCH-
LO - âR, animovan˘. âtyfii setkání
s medvídky od Kolína.
8. 9. v 15.00 hod. • ARCHA PRO
VOJTU - âR, rodinn˘ film, premié-
ra. Svût je náhle sloÏitûj‰í, protoÏe
Vojta je jin˘. Cena za nejlep‰í dûtsk˘
v˘kon na festivalu v Ostrovû. Film
doplÀuje krátk˘ loutkov˘ snímek.
15. 9. v 15.00 hod. • KAMARÁD
KAP¤ÍKÒ (âR). Tfii náv‰tûvy ve svû-
tû ãeské moderní pohádky.
22. 9. v 15.00 hod. • MY·ÁK STU-
ART LITTLE 2 - USA, rodinná ko-
medie, ãesk˘ dabing, premiéra. My-
‰ák Stuart znovu v akci! V hlavní ro-
li v ãeském znûní Martin Dejdar.
29. 9. v 15.00 hod. • O MATYLDù
S NÁHRADNÍ HLAVOU (âR). ·est-
krát pro chvilky napûtí i humoru.
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