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V mûsíci fiíjnu uÏ tradiãnû dominuje
pfierovskému kulturnímu dûní jazzov˘
festival. Leto‰ní XIX. roãník se usku-
teãní ve dnech 10. aÏ 12. fiíjna.

Do zahájení prvních koncertÛ tohoto hu-
debního svátku uÏ chybí pouze necelé dva
t˘dny. Organizátofii vyvinuli, jako ostatnû kaÏ-
doroãnû, maximální úsilí, aby náv‰tûvníci fes-
tivalu mûli moÏnost si poslechnout opravdové
muzikantské ‰piãky jazzové hudby a odchá-
zeli ze v‰ech koncertÛ spokojeni. ¤editele
âeskoslovenského jazzového festivalu Rudol-
fa Neulse, kter˘ pro hladk˘ prÛbûh této v˘-
znamné události urãitû udûlal maximum,
jsme se zeptali, jak bude vypadat muzikant-
ské menu tûchto dní.

„Ano, koneãnû je navafieno, mÛÏe se chys-

tat na stÛl. Festivalové menu bude snad do-

stateãnû bohaté, nabízí se od aperitivu po zá-

vûreãn˘ mouãník. Definitivní podoba je tedy

taková: na terase PlzeÀské restaurace se bude

hrát od ãtvrtku do soboty vÏdy od 16 hodin,

kdy se stfiídavû pfiedvede praÏsk˘ Workshop

a domácí kapela Pears Band se zpûvákem

Pavlem Riedlem. Závûr propagaãních koncer-

tÛ se pfiedpokládá v 19 hodin; je tfieba stíhat

pfiesun do Mûstského domu. Tady, ve foyeru,

bude zhruba od 18.30 hodin muzicírovat

Tradicionál Olomouc a bude tak vítat ná-

v‰tûvníky veãerních festivalov˘ch koncertÛ.

Ten první, ve ãtvrtek 10. fiíjna v 19.30 ho-

din, zahájí Laìa Kerndl a jeho Jazz Friends.

Na‰li pracovní uplatnûní
leto‰ní absolventi ‰kol?

foto Jan âep

Ademir Candido (Julio Barreto Latin World)
na loÀském jazzovém festivalu foto M. Sámel

Jaké jsou poãty tûch absolventÛ ‰kol na-
‰eho okresu, ktefií neuspûli pfii hledání vhod-
ného pracovního uplatnûní a zaevidovali se
na úfiadû práce, jsme se zeptali PaedDr. Ire-
ny ·kodové, zástupkynû fieditele a vedoucí
odboru poradenství Úfiadu práce v Pfierovû.

„K datu 10. záfií leto‰ního roku evidoval

úfiad práce 618 nov˘ch absolventÛ ‰kol, z to-

ho 89 vysoko‰kolákÛ, 282 stfiedo‰kolákÛ a 247

absolventÛ uãebních oborÛ a mladistv˘ch.

Celkov˘ poãet evidovan˘ch uchazeãÛ spada-

jících do kategorie absolvent ãiní k témuÏ da-

tu 1.561, coÏ pfiedstavuje 18,1 % z celkového

poãtu uchazeãÛ o zamûstnání. Ve srovnání se

stejn˘m obdobím loÀského roku je poãet i po-

díl absolventÛ ‰kol a mladistv˘ch na srovna-

telné úrovni,“ seznámila nás s poãty zaevido-
van˘ch absolventÛ Irena ·kodová.

„Absolventi ‰kol, pokud nebyli úspû‰ní pfii

hledání vhodného zamûstnání a stali se

uchazeãi evidovan˘mi úfiadem práce, mohou

pro zv˘‰ení ‰ancí na své uplatnûní na trhu

práce vyuÏít nabídky vzdûlávacích rekvalifi-

kaãních programÛ. V˘hodou absolventÛ ‰kol

je, Ïe mohou b˘t zafiazeni do v‰ech forem

vzdûlávacích aktivit bez omezení. Pro absol-

vování kteréhokoliv z rekvalifikaãních kurzÛ

není nutnou podmínkou pfiedchozí pfiíslib za-

mûstnání. Nabídka rekvalifikací je velmi ‰i-

roká - od dûlnick˘ch profesí aÏ po specializo-

vané kurzy z oblasti v˘poãetní techniky,

ekonomiky nebo logistiky,“ vyjmenovala zá-
stupkynû pfierovského úfiadu práce fiadu moÏ-
ností, které nabízí úfiad práce absolventÛm
s cílem roz‰ífiit jejich odbornost. Souãasnû ale
upozornila, Ïe jedinou oblastí, ve které není
moÏné zájem uchazeãÛ uspokojit, je v˘uka ja-
zykÛ. Jazykové kurzy jako samostatné rekva-
lifikace totiÏ nejsou akreditaãní komisí M·MT
povoleny a jazyková v˘uka, v rÛzném rozsa-
hu i obsahu, je pouze jednou z ãástí obsaho-
vé náplnû jin˘ch profesních kurzÛ.

„Pouze pro absolventy je urãen jeden

z nástrojÛ aktivní politiky zamûstnanosti -

odborná praxe. Na základû dohody o zabez-

peãení odborné praxe mezi úfiadem práce

a zamûstnavatelem získá zamûstnavatel fi-

nanãní pfiíspûvek na mzdu absolventa s tím,

Ïe se souãasnû zavazuje poskytnout pfiíslu‰-

nému absolventovi, na základû fiádnû uza-

vfieného pracovního pomûru, práci a praxi

v oboru ãi profesi odpovídající jeho vzdûlá-

ní,“ zmínila se Irena ·kodová o moÏnosti
pokraãování na stranû 2

pokraãování na stranû 2

Prázdniny uÏ definitivnû skonãily, nejen stfiedo‰koláci, ale i absol-
venti vysok˘ch ‰kol mûli dostatek ãasu porozhlédnout se po vhodném
pracovním uplatnûní.
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Do pauzy zahraje je‰tû nová kapela z Brati-

slavy Hot House a po pfiestávce Swing Band

Felixe Slováãka s koncertem, kter˘ bude

vzpomínkou na dvû v˘znamné muzikantské

osobnosti.

Na pátek dopoledne jsou pfiipravené jiÏ

zmínûné koncerty pro mládeÏ, letos v podá-

ní Tres Hombres, i pro v‰echny dal‰í zájem-

ce za sníÏené vstupné. Veãerní koncert zahá-

jí kapela z Nûmecka IKS Big Band se sólistou

Jürgenem Seefelderem, následuje Ivan Mys-

likovjan a Blue Birds. Páteãní program za-

konãí swingov˘ band Bratislava Hot Serena-

ders se zpívajícím Milanem Lasicou.

Poslední koncert, kter˘ se koná v sobotu

12. fiíjna, odstartuje nová ãeská „záleÏitost“

v podobû kapely www.band.cz, kterou vede

pianista Kry‰tof Marek. Do pauzy je‰tû vy-

stoupí jiÏ ohla‰ované trio Marsico, Pokorn˘,

Zbofiil s hostem Ettore Martinem z Itálie.

Bonbónkem by pak mûlo b˘t vystoupení hu-

debníkÛ pÛvodem z Afriky, ktefií si fiíkají

GRACE. Tato hudební formace vystupuje ve

sloÏení dvou zpûvaãek a ãtyfi muzikantÛ a je-

jich vÛdãí osobností je zpûvaãka a hráãka na

percuse Audrey Motaung,“ seznámil nás
s programem leto‰ního âsJF jeho fieditel Ru-
dolf Neuls a zároveÀ v‰em jeho náv‰tûvníkÛm
popfiál spoleãnû se v‰emi dal‰ími pofiadateli
pfiíjemné zaÏívání u posledního jamu! ·af

absolventÛ získat praxi ve vystudovaném
oboru.

„V souãasné dobû uzavfiel úfiad práce se za-

mûstnavateli jiÏ 181 dohod o zabezpeãení od-

borné praxe. Roãnû se poãet tûchto dohod po-

hybuje kolem 250. Vût‰ina z absolventÛ po

skonãení 12ti mûsíãní odborné praxe zÛstá-

vá i nadále v trvalém pracovním pomûru

u téhoÏ zamûstnavatele,“ doplnila konkrétní
ãísla zástupkynû fieditele úfiadu práce a ve-
doucí odboru poradenství.

S úfiadem práce, ale i dal‰ími institucemi
a organizacemi, úzce spolupracuje na fie‰ení
problematiky zamûstnanosti i Mûsto Pfierov.
Na to, jaké kroky v tomto smûru byly uãinû-
ny, nám odpovûdûl tajemník mûstského úfia-
du Ing. Jifií Bakalík.

„Témûfi dva roky jiÏ probíhá realizace Za-

stupitelstvem mûsta Pfierova schváleného

projektu nesoucího název Nová role mûsta

Pfierova v politice zamûstnanosti. Souãasnû

od ãervna leto‰ního roku je nastartován v nû-

kter˘ch bodech podobn˘ projekt nazvan˘

Program souÏití ve mûstû Pfierovû,“ informo-
val nás tajemník o dvou nejv˘znamnûj‰ích ak-
tivitách, které pfiipravili pracovníci mûstské-
ho úfiadu ve spolupráci se samosprávou.

„Prioritou prvnû jmenovaného projektu je

vytváfiení podmínek pro sníÏení nezamûstna-

nosti se zamûfiením na takzvané rizikové sku-

piny, to znamená vedle obãanÛ dlouhodobû

nezamûstnan˘ch a matek s mal˘mi dûtmi pfie-

dev‰ím na absolventy ‰kol. Cílem pfii vytváfiení

absolventsk˘ch míst je nabídnout absolven-

tÛm roãní praxi ve státní správû a samosprá-

vû, která bude slouÏit jako odrazov˘ mÛstek

k dal‰ímu uplatnûní na trhu práce a profesní-

mu rÛstu. V rámci tohoto se snaÏíme umoÏ-

nit kaÏdému absolventovi roãní praxi,“ zdÛ-
raznil tajemník prioritní zájem o zaji‰tûní
pracovního uplatnûní pro mladé lidi.

„Je nutné, aby kaÏd˘ absolvent po ukonãe-

ní studia mûl moÏnost co nejdfiíve nastoupit

do pracovního procesu a získat tak pracovní

návyky a do budoucna motivaci k profesní-

mu rÛstu. V rámci tohoto projektu byly oslo-

veny pfiíspûvkové organizace mûsta Pfierova

a základní ‰koly. Roãní praxi umoÏnily ab-

solventÛm Domovní správa mûsta Pfierova,

Technické sluÏby mûsta Pfierova, SluÏby mûs-

ta Pfierova, Sociální sluÏby mûsta Pfierova,

Mûstské jesle, Základní ‰kola B. Nûmcové,

Základní ‰kola Svisle, Základní ‰kola U Teni-

su. Pfii prÛbûÏném vyhodnocování mÛÏeme

fiíci, Ïe projekt plní stanovené cíle a navíc vût-

‰inû absolventÛ bylo umoÏnûno uzavfiít trva-

l˘ pracovní pomûr. Pfiíspûvkové organizace

mûsta budou s ohledem na dosavadní v˘-

sledky pokraãovat v zapoãatém projektu

a umoÏní roãní praxi i leto‰ním absolventÛm

stfiedních a vysok˘ch ‰kol. V loÀském roce

bylo prostfiednictvím pfiíspûvkov˘ch organi-

zací umoÏnûno 17 absolventÛm získat roãní

praxi a 10 absolventÛ získalo praxi pfiímo na

Mûstském úfiadû v Pfierovû,“ statisticky vy-
hodnotil poãty absolventÛ, ktefií tímto zpÛ-
sobem získali tolik potfiebnou praxi tajemník
mûstského úfiadu.

„Projekt se zamûfiuje i na vytváfiení pra-

covních míst s vyuÏitím institutu - vefiejnû

prospû‰né práce. T˘ká se to napfiíklad spolu-

práce se Základní ‰kolou B. Nûmcové, kde se

absolventi podíleli na údrÏbû sportovního

hfii‰tû. Zde bylo vytvofieno jedno pracovní

místo,“ doplnil Jifií Bakalík.
„V‰echny aktivity zamûfiené na vytváfiení

pracovních míst jsou spojené s vyuÏitím ná-

strojÛ aktivní politiky zamûstnanosti, to zna-

mená vyuÏívání finanãní dotace na pracovní

místa z úfiadu práce. Z celkov˘ch nákladÛ na

vytváfiení pracovních míst se mûsto podílí

dvûma tfietinami a jednou tfietinou vyuÏívá-

me dotace z úfiadu práce. Spolupracujeme

nejen s organizacemi mûsta na podpofie za-

mûstnanosti, ale v souãasné dobû projedná-

váme pfiispûní finanãní dotace na projekt

DobrovolníkÛ, kter˘ má v gesci Centrum pro

komunitní práci,“ vysvûtlil politiku financo-
vání tajemník mûstského úfiadu.

Eva ·afránková

Na‰li pracovní uplatnûní
leto‰ní absolventi ‰kol?
pokraãování ze strany 1

pokraãování ze strany 1

Velk˘ sál
Mûstského domu

Laìa Kerndl
& Jazz Friends (CZ)

Hot House (SK)
Swing Band Felixe

Slováãka (CZ)

10.10. 19.30

IKS Big Band
& J. Seefelder (D)

Ivan Myslikovjan & Blue Birds (CZ)
Bratislava Hot Serenaders

& Milan Lasica (SK)

11.10. 19.30

www.band.cz (CZ)
Marsico, Pokorn˘, Zbofiil
feat. Ettore Martin (I/CZ)

Audrey Motaung & Grace (SA/D)

Slovem provází ing. Ale‰ Benda
Jam session v pfiedsálí Mûstského domu

Workshop (CZ)

12.10. 19.30

Tres Hombres (A)

11.10. 9.30 a 11.30 Město Přerov
u pří ležitost i  s tátního svátku Vzniku samostatné ČSR
pořádá

SLAVNOSTNÍ KONCERT

pondělí 28. října 2002
v 19.30 hodin

VZPOMÍNKOVÁ SLAVNOST
u pamětní desky T. G. Masaryka

pondělí 28. října 2002 v 10.00 hodin
náměstí T. G. Masaryka

velký sál Městského domu
Na programu

A. Dvořák Slovanské tance op. 46 a 72

Dirigent Tomáš Koutník
Vstupné 100, 80 a 40 Kč • Předprodej v Městském domě

FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ
ZLÍN
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dne 29. srpna 2002
Rada mûsta Pfierova po projednání

❖ stanovila s úãinností od 1. 10. 2002 poãet zamûstnancÛ mûsta Pfierova
zafiazen˘ch do Mûstského úfiadu Pfierov na 235,5,

❖ schválila Dohodu o spolupráci pro úãely komunikaãní strategie pfied
vstupem âeské republiky do Evropské unie mezi Koordinaãní radou re-
gionálního evropského informaãního stfiediska pro Olomouck˘ kraj
a mûstem Pfierov.

dne 5. záfií 2002
Rada mûsta Pfierova po projednání

❖ doporuãila Zastupitelstvu mûsta Pfierova schválit pfiíspûvek na odstra-
nûní povodÀov˘ch ‰kod obci Kfie‰ice na Litomûfiicku, na v˘stavbu no-
v˘ch bytÛ povodní postiÏen˘m obãanÛ ve v˘‰i 200.000 Kã,

❖ schválila pouÏití znaku mûsta Pfierova na osobních vizitkách poslance
Parlamentu âR pana Miroslava Kapouna,

❖ vyslovila souhlas s uspofiádáním v˘stavy dfievûn˘ch plastik k 1. v˘roãí
teroristického útoku na USA na terase hradeb ul. Spálenec, realizova-
nou panem Petrem Markulãekem v termínu od 12. 9. 2002,

❖ uloÏila pfiedsedovi komise pro fie‰ení problematiky vytváfiení honiteb na
pozemcích v majetku mûsta ing. Jifiímu Lajtochovi zab˘vat se podnû-
tem Honebního spoleãenství Veselíãko o uznání vlastní honitby „Svr-
ãov“ mûsta Pfierov.

dne 5. záfií 2002
Zastupitelstvo mûsta Pfierova po projednání

❖ schválilo zmûnu svého usnesení ã. j. 488/28/2 z 28. zasedání konaného
dne 9. kvûtna 2002 v pfiíloze ãásti „C“ bodû 8, kdy ãástka ve v˘‰i
1,000.000 Kã se pouÏije na zpracování projektové dokumentace ‰kolní-
ho hfii‰tû pfii Z· Pfierov, Velká DláÏka 5 a Z· Pfierov, Trávník 27 a na ne-
zbytné opravy ostatních ‰kolních hfii‰È pfii základních ‰kolách zfiízen˘ch
mûstem Pfierov a doporuãilo radû mûsta zafiadit celkovou rekonstrukci
hfii‰tû Velká DláÏka 5 do investiãních akcí na rok 2003,

❖ vzalo na vûdomí informace o pfievodu práva úãasti v první lize basket-
balu Ïen âeské basketbalové federace ze subjektu Sportovní basketba-
lov˘ CLUB SBC, s.r.o. na subjekt Basketsport Pfierov a schválilo uzavfiení
smlouvy o poskytnutí dotace subjektu Basketsport Pfierov ve v˘‰i
450.000 Kã na provoz a sportovní ãinnost prvoligového basketbalového
druÏstva Ïen na období od nabytí práva úãasti v první lize basketbalu
Ïen âeské basketbalové federace do 31. 12. 2002,

❖ schválilo uzavfiení Smlouvy se SdruÏením romsk˘ch podnikatelÛ a sou-
kromníkÛ v âR o poskytnutí dotace ve v˘‰i 70.000 Kã na projekt Soci-
álnû-ekonomická romská poradna,

❖ schválilo dotaci ve v˘‰i 90.000 Kã pro rok 2002 na mzdové náklady spo-
jené se zfiízením absolventsk˘ch míst v základních ‰kolách, jejichÏ zfii-
zovatelem je mûsto Pfierov,

❖ vzalo na vûdomí informace o aktuálním stavu pfiípravy „Programu pri-
mární prevence ochrany zdraví obyvatel mûsta Pfierova“ a doporuãilo
radû mûsta vyãlenit v roce 2003 finanãní prostfiedky na osvûtu obyva-
telstva o zdravotních rizicích rakoviny kÛÏe,

❖ vydalo obecnû závaznou vyhlá‰ku ã.3/2002, kterou se vydal fiád mûst-
ského parku Michalov, 

❖ schválilo vyjmutí prodeje 23 bytÛ v objektu bydlení ã. p. 319, Velká DláÏ-
ka 25 v Pfierovû ze seznamu domÛ, které byly schváleny k prodeji a sou-
ãasnû schvaluje zafiazení tohoto objektu bydlení do seznamu domÛ, kte-
ré si mûsto Pfierov hodlá ponechat ve svém vlastnictví,

❖ schválilo 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 nájemníkÛ, kdy zájem nájemcÛ o pfievod bytov˘ch jednotek
v domû dosahuje 92 %,

❖ schválilo zámûr mûsta Pfierova na pfievod 4 bytov˘ch jednotek v objektu
bydlení ã. p. 643, Pfierov, Îerotínovo nám. ã. 4, do vlastnictví nájemníkÛ,
s realizací odprodeje po dokonãení v˘stavby pÛdní vestavby do vlastnictví,

❖ schválilo zámûr mûsta Pfierova na pfievod 24 bytov˘ch jednotek v objektu
bydlení ã. p. 2568, 2569, 2570, Pfierov, ÎiÏkova 5, 7, 9, do vlastnictví ná-
jemcÛ,

❖ schválilo zámûr v˘stavby pÛdní vestavby v objektu bydlení ãíslo popis-
né 124, Kratochvílova 22, Pfierov I - mûsto,

❖ neschválilo mimofiádné poskytnutí finanãních prostfiedkÛ pro spole-
ãenství vlastníkÛ bytov˘ch jednotek v domû Optiky 6, 8 na opravu a za-
ji‰tûní statické poruchy stfie‰ních fiíms objektu bydlení ã. p. 2696, 2697,

❖ schválilo uzavfiení smluv o poskytnutí dotací z „Programu podpory ob-
novy exteriéru objektÛ postaven˘ch na území mûsta Pfierova“ takto:
- Katefiinû Foukalové a Katefiinû Nitschové, obû bytem Pfierov, Ko-

menského 28 na obnovu uliãní fasády, vã. v˘mûny klempífisk˘ch prv-
kÛ, oken, dvefií, vrat, stfie‰ní krytiny a osazení v˘kladu na objektu Hor-
ní nám. 5 v Pfierovû ve v˘‰i 50.000 Kã,

- Ing. Rostislavu Hlávkovi, bytem Pfierov, Bezruãova 9 na obnovu ãel-
ní fasády, vã. v˘mûny oken, dvefií, vrat, stfiechy a klempífisk˘ch prvkÛ
objektu - státem chránûná kulturní památka - Dluhonice ã. p. 15 ve
v˘‰i 50.000 Kã,

- Ing. Richardu ·i‰kovi, bytem Pfierov, Optiky 9 na obnovu uliãní fasá-
dy, vã. v˘mûny kamenného obkladu za hladkou omítku, opravu v˘-
kladce a dvefií objektu Wilsonova 3/219 v Pfierovû ve v˘‰i 50.000 Kã,

- JUDr. Jifiímu a Mgr. Zuzanû Geroldov˘m, oba bytem Pfierov-Pfied-
mostí, Teliãkova 6 na obnovu uliãní fasády, vã. v˘mûny klempífisk˘ch
prvkÛ, stfiechy a restaurování dvefií objektu Dr. Skaláka 3 v Pfierovû
ve v˘‰i 50.000 Kã,

- Petru Peterkovi, bytem Praha 9, Trytova 1120 a Denise Peterkové, by-
tem Pfierov, Havlíãkova 43 na celkovou obnovu uliãní fasády, vã. v˘-
mûny oken, dvefií a restaurování sochy P. Marie umístûné v ozdobné
nice v nároÏí objektu nám. Svobody 16 v Pfierovû ve v˘‰i 50.000 Kã,

❖ schválilo úpravu finanãních ãástek v rámci oprav jednotliv˘ch objektÛ,
u pÛjãky poskytnuté 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

❖ vzalo na vûdomí informaci o plnûní rozpoãtu za období leden - ãerve-
nec 2002:
- celkové pfiíjmy mûsta Pfierova (vãetnû financování a fondÛ) za leden

- ãervenec 2002 jsou plnûny na 65,1 %, tj. 583,386.792,14 Kã.
- celkové v˘daje mûsta Pfierova (vãetnû financování a fondÛ) za leden -

ãervenec 2002 jsou ãerpány na 56,4 %, tj. 505,750.752,52 Kã.
❖ schválilo poskytnutí penûÏitého daru a uzavfiení pfiíslu‰né darovací

smlouvy s:
a) obcí Bene‰ov nad âernou, okres âesk˘ Krumlov, Iâ 245780, ve v˘‰i

100.000 Kã na vybudování lávky pro pû‰í, která byla zniãena povod-
ní v srpnu 2002,

b) mûstem Písek, Iâ 00249998, ve v˘‰i 250.000 Kã na opravu budovy zá-
kladní ‰koly, která byla poniãena povodní v srpnu 2002,

c) mûstem âesk˘ Krumlov, Iâ 245836, ve v˘‰i 100.000 Kã na úhradu po-
vodÀov˘ch ‰kod v památkové zónû mûsta, ➝

V˘bûr z usnesení Rady a Zastupitelstva mûsta Pfierova

Mûsto Pfierov zve na

zasedání Zastupitelstva mûsta Pfierova,
které se bude konat

ve ãtvrtek 17. fiíjna 2002 v 13.30 hodin
ve velkém sále Mûstského domu v Pfierovû

Pozvánka
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➝ d) obcí Husinec, okres Prachatice, Iâ 250449, ve v˘‰i 100.000 Kã na ãás-
teãnou úhradu povodÀov˘ch ‰kod.

e) obcí Kfie‰ice na Litomûfiicku, Iâ 263851, ve v˘‰i 200.000 Kã na v˘-
stavbu nov˘ch bytÛ.

❖ schválilo uzavfiení dohody o narovnání mezi mûstem Pfierov a spoleã-
ností JANA, a.s., jejímÏ obsahem bude dohoda o finanãním vyrovnání
za uÏívání pozemku p. ã. 680/75 a p. ã. 2653/2 v k. ú. Pfierov, spoleã-
ností JANA, a.s., v ãástce 670.000 Kã, se lhÛtou splatnosti do 31. fiíjna
2002, za období od roku 1996 - ke dni podpisu dohody o skonãení
smlouvy o vûcném bfiemeni. Dohoda bude uzavfiena poté, co spoleãnost
JANA, a.s., vezme zpût Ïalobu proti mûstu Pfierov o bezdÛvodném obo-
hacení podanou u Okresního soudu v Pfierov.

❖ vzalo na vûdomí zprávu o stavu a ãinnosti Mûstské policie Pfierov za
rok 2001.

dne 12. záfií 2002
Rada mûsta Pfierova po projednání

❖ doporuãila schválit zámûr mûsta Pfierova - úplatn˘ pfievod pozemkÛ par-
celních ãísel 4374, 4375/1, 4375/2, 4375/3, 4378, 4379, 4380, 4382
v k. ú. Pfierov a schválila vyhlá‰ení v˘bûrového fiízení na vyuÏití a pro-
dej tûchto pozemkÛ, vyhlá‰ení v˘bûrového fiízení bude zvefiejnûno po
dobu 30ti dnÛ na úfiední desce a jedenkrát v tisku Nové Pfierovsko,

❖ neschválila prodlouÏení smlouvy o v˘pÛjãce areálu koupali‰tû v Penãi-
cích, ze dne 25. 3. 1998, uzavfiené mezi mûstem Pfierovem a Ludmilou
Mikulíkovou bytem Pfierov a schválila pfiedání areálu koupali‰tû v Pen-
ãicích do správy SluÏbám mûsta Pfierova, 

❖ schválila poskytnutí dotace ve v˘‰i 20.000 Kã a uzavfiení smlouvy o po-
skytnutí dotace mezi mûstem Pfierov a Základní umûleckou ‰kolou Bed-
fiicha Kozánka na dopravu skupiny maÏoretek k úãasti na Mistrovství
Evropy v Polsku,

❖ schválila poskytnutí dotace ve v˘‰i 10.000 Kã a uzavfiení smlouvy o po-
skytnutí dotace mezi mûstem Pfierov a Domem dûtí a mládeÏe Atlas Pfie-
rov na vystoupení dvou ãlenÛ taneãní skupiny na Mistrovství svûta v Nû-
mecku,

❖ schválila poskytnutí dotace ve v˘‰i 19.000 Kã a uzavfiení smlouvy o po-
skytnutí dotace mezi mûstem Pfierov a Sjednocenou organizací nevido-
m˘ch a slabozrak˘ch âR, okresní  odboãkou, pro úãastníky Mezinárod-
ní Abilympiády v Bratislavû,

❖ schválila poskytnutí dotace ve v˘‰i 20.000 Kã a uzavfiení smlouvy o po-
skytnutí dotace mezi mûstem Pfierov a KuÏelkáfisk˘m klubem Pfierov, na
zaji‰tûní organizace kuÏelkáfisk˘ch turnajÛ,

❖ schválila uzavfiení smlouvy o provedení pfiezkoumání hospodafiení mûs-
ta mezi mûstem Pfierov a firmou OL AUDITING, s.r.o., se sídlem Olo-
mouc, smlouva se uzavírá na dobu urãitou do 30. 4. 2003,

❖ podala návrh Zastupitelstvu mûsta Pfierova vydat obecnû závaznou vy-
hlá‰ku, kterou se mûní obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 13/2001, o nakládá-
ní s komunálním odpadem,

❖ schválila pouÏití znaku mûsta Pfierova na titulní stranû mapového plá-
nu mûsta Pfierova, kter˘ pfiipravuje k vydání firma P.F. art spol. s r. o. -
kartografické nakladatelství Brno, a firmû Nevel grafik, na kolekci sa-
molepek Patriot,

❖ schválila návrh Zastupitelstvu mûsta Pfierova schválit realizaci staveb-
ních úprav - rekonstrukci domu Mervartova - Fügnerova, Pfierov pro
úãely domu s peãovatelskou sluÏbou bez podmínky uzavfiení smlouvy
o poskytnutí dotace a uloÏila finanãnímu odboru zajistit financování
jmenovité akce rekonstrukce domu Mervartova - Fügnerova, Pfierov ve
v˘‰i 27 mil. Kã v období 10/2002 - 07/2003,

❖ nesouhlasila se vstupem pozemkÛ ve vlastnictví mûsta Pfierova o celko-
vé v˘mûfie 591,3052 ha v k. ú. Veselíãko, Svrãov, Lazníky a Stamûfiice do
Honebního spoleãenstva Veselíãko se sídlem ve Veselíãku a uloÏila Ko-
misi pro fie‰ení problematiky vytváfiení honiteb na pozemcích v majet-
ku mûsta Pfierova pokraãovat v pracích na vytvofiení vlastní honitby mûs-
ta Pfierova po názvem „Svrãov“.

❖ schválila udûlení Ceny mûsta Pfierova tûmto navrÏen˘m osobnostem:
Ing. Jan Ja‰ek, Mgr. Jaroslav Pajdla, Jaroslav Vavrou‰ek, Karel Plí-
hal, Ing. René Grégr, Vojtûch Bednafiík, Jarmila Fritzová, Viktor Ko-
zánek, Alfréd Habermann, Lída Chytilová-Bara‰íková, Vladimír Tabe-
ry, prof. doc. PhDr. Ivo Hlobil, CSc.

V˘bûr z usnesení Rady a Zastupitelstva mûsta Pfierova

JiÏ v Pfierovsk˘ch listech ã. 4 jsme vás
informovali o zam˘‰lené v˘stavbû nov˘ch
bytov˘ch domÛ na nábfi. Protifa‰istick˘ch
bojovníkÛ. Aktuální informace o plánova-
né v˘stavbû jsme získali u Ing. Mileny Slo-
váãkové z odboru rozvoje.

„Ministerstvo pro místní rozvoj a dále Stát-

ní fond rozvoje bydlení vyhovûl Ïádosti mûs-

ta o pfiidûlení dotace na v˘stavbu tfiiceti no-

v˘ch bytÛ. Státní pfiíspûvek na kaÏd˘ byt

bude 320.000 korun. Dal‰í dotace, která ãiní

2 miliony 400 tisíc korun, mÛÏe b˘t je‰tû ãer-

pána na zabezpeãení v˘stavby inÏen˘rsk˘ch

sítí v daném území,“ seznámila nás s pfied-
pokládan˘m financováním v˘stavby nov˘ch
bytÛ M. Slováãková.

„Pro uzavfiení smlouvy mezi mûstem Pfie-

rovem a Státním fondem rozvoje bydlení,

o pfievedení uvádûn˘ch finanãních prostfied-

kÛ, je tfieba pfiipravit fiadu dal‰ích podkladÛ.

Patfií mezi nû zejména vydané právoplatné

stavební povolení, doklad o sdruÏení finan-

ãních prostfiedkÛ na v˘stavbu, uzavfiená

smlouva o dílo s dodavatelem stavebních

prací, kter˘ bude vybrán ve vefiejné soutûÏi.

Projektovou dokumentaci bytov˘ch domÛ

zpracovává pfierovská projekãní kanceláfi

Energoprojekta, která spolupracuje zejména

pfii architektonicko-urbanistickém návrhu

s brnûnskou kanceláfií Hexaplan Internacio-

nal,“ nastínila dal‰í nejbliÏ‰í kroky realizace
bytové v˘stavby.

„Dokumentace k územnímu fiízení bude

hotova do poloviny mûsíce fiíjna. Projekt ke

stavebnímu povolení chceme zajistit nejpo-

zdûji v prvních mûsících roku 2003. Odbor

rozvoje má k dispozici prÛzkum poptávky po

tûchto bytech, kter˘ probíhal v únoru leto‰-

ního roku. V‰ichni obãané, ktefií projevili zá-

jem stavût, budou pozváni k dal‰ímu jedná-

ní po dokonãení první ãásti projektov˘ch

prací, to znamená pfiibliÏnû jiÏ bûhem mûsí-

ce listopadu. Sejdeme se nad dispoziãním fie-

‰ením jednotliv˘ch bytÛ a budeme mluvit

také o zpÛsobu financování v˘stavby a v˘‰i

pfiípadné spoluúãasti budoucích nájemní-

kÛ,“ seznámila nás Milena Slováãková s ãa-
sov˘m harmonogramem pfiípravn˘ch prací
a jednání se staviteli a upozornila, Ïe otev-
fiena je zatím otázka zaloÏení nového byto-
vého druÏstva, které by spoleãnû s mûstem
Pfierov zajistilo nejen v˘stavbu bytÛ, ale ta-
ké nezbytné obãanské vybavenosti.

„ProtoÏe domy budou postaveny blízko fie-

ky Beãvy, byla Povodím Moravy stanovena

minimální v˘‰ková úroveÀ umístûní nejniÏ-

‰ího obytného podlaÏí. Ve spodní ãásti objek-

tÛ navrhujeme parkování, prodejní prostory

a na zelené terase oddechovou a hrací plo-

chu,“ seznámila nás s pfiedpokládan˘m fie‰e-
ním nejniÏ‰ího podlaÏí domu a úpravou jeho
okolí Milena Slováãková.

Nové byty na nábfieÏí Protifa‰istick˘ch bojovníkÛ

pokraãování na stranû 5

Komise pro obãanské záleÏitosti Rady mûsta Pfierova nabízí
• Obfiady vítání dûtí, pfii kter˘ch jsou novorozenci pfiijati mezi obãany mûs-

ta zápisem do pamûtní knihy. V pfiípadû zájmu nás kontaktujte do tfií t˘d-
nÛ od narození dítûte. 

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

BliÏ‰í informace o v‰ech uvede-
n˘ch obfiadech Vám poskytneme
na tel. 581 268 486, nebo osobnû
u Ivany Veselé, námûstí T. G. Ma-
saryka ã. 2, 1. patro, dvefie ã. 16.
Písemná adresa: Mûstsk˘ úfiad
Pfierov, odbor vnitfiních vûcí, po‰-
tovní pfiihrádka 23, 750 11 Pfierov
2, se sídlem Bratrská 34.
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„Malá okruÏní kfiiÏovatka - rondel - je v‰e-

obecnû povaÏována za nejbezpeãnûj‰í uspo-

fiádání kfiiÏovatky. Podstata vysoké bezpeã-

nosti spoãívá zejména ve v˘razném sníÏení

rychlosti vozidel, zmen‰ení poãtu kolizních

bodÛ a náhradû nebezpeãného kfiíÏení ménû

konfliktním pfiipojením. Kruhov˘ objezd ply-

nule a bez front zvládá dopravní zatíÏení

15.000 vozidel za 24 hodin, a pfii splnûní ur-

ãit˘ch pfiedpokladÛ i 25.000 vozidel za 24 ho-

din. Pfii tûchto intenzitách i úspû‰nû kon-

kuruje kfiiÏovatkám fiízen˘ch svûteln˘m

signalizaãním zafiízením. KfiiÏovatka je jed-

noduchá pro fiidiãe, kter˘ sleduje jen jeden

smûr jízdy a dává pfiednost pfii vjezdu na

okruÏní jízdní pás vozidlÛm, které se zde na-

cházejí. OkruÏní kfiiÏovatka je i hospodárná.

Ve srovnání s kfiiÏovatkou prÛseãnou se zmen-

‰ují ãekací doby vozidel a omezuje se poãet

rozjezdÛ. Malá okruÏní kfiiÏovatka pfiitom

zbavuje správce komunikace potfieby údrÏby

celkovû choulostivého a provoznû drahého

svûtelného signalizaãního zafiízení. Z ãistû ur-

banistického hlediska je malá okruÏní kfiiÏo-

vatka i v˘znamn˘m prvkem estetického utvá-

fiení uliãního prostoru a navozuje atmosféru

námûstí. Stfiední „ostrÛvek“ je moÏno osázet

vhodnou zelení, kvûtinami, pfiípadnû i vodo-

trysky ãi fontánami. MÛÏe b˘t tak i v˘znam-

n˘m dominantním a nezamûniteln˘m orien-

taãním bodem. KfiiÏovatka má i men‰í nároky

na zpevnûné plochy a pfii realizaci je zde mé-

nû asfaltov˘ch ploch neÏ na kfiiÏovatce prÛ-

seãné. V pfiípadû omylu fiidiãe nic nebrání od-

Stavba kruhového objezdu ·ífiava - Komenského - Îerotínovo námûstí fini‰uje
Na kfiiÏovatce ulic ·ífiava, Komenského a Îerotínovo námûstí je dokonãován v po-

fiadí jiÏ tfietí mal˘ kruhov˘ objezd v Pfierovû. V praxi se ovûfiuje, Ïe toto fie‰ení do-
pravní situace na frekventovan˘ch kfiiÏovatkách se osvûdãuje. Na dÛvody, proã to-
mu tak je, jsme se zeptali mûstského architekta Ing. arch. Vladimíra Petro‰e.

foto Ing. arch. Vladimír Petro‰

Jeden z prvních pohledÛ na projekt nové v˘stavby ve smûru od fieky Beãvy.

boãit do stejné vûtve, kterou jsme do kfiiÏo-

vatky pfiijeli, pfiípadnû jet i vícekrát dokola

a získat ãas na rozmy‰lenou. Malé okruÏní

kfiiÏovatky jsou jedním z úãinn˘ch prostfied-

kÛ ke zmírnûní nepfiíznivé dopravní situace

a nehodovosti ve mûstech,“ vysvûtlil klady
rondelového fie‰ení kfiiÏovatek ing. arch. Vla-
dimír Petro‰.

„Malá okruÏní kfiiÏovatka, která vznikne

pfiestavbou nefiízené prÛseãné kfiiÏovatky ulic

·ífiava, Komenského a Îerotínovo námûstí je

sv˘mi rozmûry oproti jiÏ dfiíve realizovan˘m

mírnû atypická. Stfiedov˘ ostrÛvek bude elip-

tického tvaru doplnûn˘ pojíÏdûn˘m prsten-

cem ‰ífiky 2 metry se ‰ífikou vozovky na okru-

hu 7 metrÛ. Na kaÏdém paprsku kfiiÏovatky

je navrÏen jeden jízdní pruh na vjezdu a je-

den jízdní pruh na v˘jezdu, mezi nûÏ bude

vloÏen zv˘‰en˘ dûlící ostrÛvek, slouÏící jako

ochrana pro pû‰í, pohybující se po pfiechodu

a zároveÀ k usmûrnûní dopravy na jednotli-

v˘ch paprscích kfiiÏovatky. Nové pfiechody

jsou navrÏeny v bezbariérovém provedení.

Stfiedov˘ ostrÛvek bude osázen zelení. Sou-

ãástí stavebních úprav bude i zobousmûrnû-

ní ulice ·ífiava v její ãásti pfied budovami SO·

a SOU a kostelem sv. Michala pro osobní au-

tomobily,“ charakterizoval mûstsk˘ architekt
konkrétní kfiiÏovatku, jejíÏ pfiestavba na
okruÏní typ je dokonãována na kfiiÏovatce ulic
·ífiava, Komenského a Îerotínovo námûstí.

„Stavební práce na novém rondelu jsou

provádûny pracovníky DOPRAVNÍCH STA-

VEB holding, a.s. Prostûjov podle projektové

dokumentace vypracované pfierovskou pro-

jekãní firmou PRINTES ATELIER s.r.o. Ter-

mín dokonãení okruÏní kfiiÏovatky byl sta-

noven na 14. fiíjna leto‰ního roku. Pfiestavba

nefiízené prÛseãné kfiiÏovatky na malou

okruÏní pfiijde pfierovskou radnici na 2,9 mi-

lionÛ korun,“ uvedl závûrem dÛleÏité infor-
mace ohlednû dokonãení a financování pfie-
stavby této kfiiÏovatky Vladimír Petro‰.

·af

„Novostavbu domÛ se smí‰enou funkcí,

v hodnotû pfiibliÏnû 69 milionÛ korun, mÛ-

Ïeme také chápat jako první v˘znamnou in-

vestici v území, které je dlouhodobû ve velmi

‰patném stavu. Stavební uzávûra vyhlá‰ená

v roce 1995 na území mezi ul. Mostní, Jateã-

ní, nábfi. Protifa‰istick˘ch bojovníkÛ a fiekou

Beãvou mûla pfiedev‰ím zabránit dal‰í v˘-

stavbû skladov˘ch provizorií. Celé území po-

skytuje dostateãn˘ prostor pro pfiípadnou

v˘stavbu dal‰ích 30-40 bytÛ. Pro rozvoj lo-

kality jsou nutné také investice do inÏen˘r-

sk˘ch sítí, stabilizace uliãních koridorÛ a za-

ji‰tûní moÏností technického pfiipojení

jednotliv˘ch parcel. Stavbou nov˘ch domÛ

chceme dát i soukromníkÛm signál, Ïe mûs-

to se váÏnû zab˘vá nápravou tohoto území

a bude i dal‰í novou v˘stavbu patfiiãné ar-

chitektonické úrovnû podporovat,“ vysvûtlila
M. Slováãková hlavní dÛvody, které byly urãu-
jící pro následné rozhodnutí o v˘stavbû bytÛ.

Eva ·afránková

pokraãování z pfiedchozí strany
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Zastupitelstvo mûsta Pfierova na pfiedpo-
sledním zasedání svého funkãního období
schválilo obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 3/2002,
kterou se vydává fiád mûstského parku Mi-
chalov (viz pfiíloha). Tímto krokem nejvy‰‰í
orgán mûsta nastavil základní podmínky pro
uÏívání jedné z nejv˘znamnûj‰ích kulturních
památek mûsta a formálnû tak uzavfiel dÛle-
Ïitou etapu její revitalizace. Úãinnost vyhlá‰-
ky byla stanovena od 1. 11. 2002. V té dobû
jiÏ bude dokonãena v˘stavba oplocení a park
bude moÏné v noãních hodinách uzamykat.

Náv‰tûvní fiád ani oplocení není v historii
parku Ïádnou novinkou. Zbytky sloupkÛ po
pÛvodním oplocení jsou na mnoha místech
patrné dodnes a i mlad‰í pamûtníci si vzpo-
menou na tabule, které je‰tû na poãátku de-
vadesát˘ch let pfied vchodem do parku zaka-
zovaly napfiíklad jízdu na kole nebo vodûní
psÛ. PfiestoÏe nové oplocení vymezuje rozlo-
hu parku o nûkolik hektarÛ vût‰í, neÏ to-
mu bylo v minulosti, a nov˘ fiád umoÏÀuje
prÛjezd cyklistÛm, vstup psÛm a dokonce
i v omezené mífie pohyb náv‰tûvníkÛ po trav-
nat˘ch plochách, setkal se návrh vyhlá‰ky
v prÛbûhu projednávání s ostrou kritikou nû-
kolika zastupitelÛ. Za zvlá‰È nepfiekonatelnou
pfiekáÏku pro schválení celého fiádu nûktefií
povaÏovali ustanovení, kter˘m se zakazuje
vstupovat na zelené plochy s v˘jimkou tûch,
které jsou urãeny ke sportu a hraní. Zaznûl
dokonce názor, Ïe se tak park Michalov stává
jedin˘m místem na svûtû, kde se nemÛÏe cho-

dit po trávníku. Pak ale nevím, co znamená
i v neanglicky mluvících zemích hojnû uÏí-
van˘ nápis „Keep off the grass!“. Îe by souãást
celosvûtové kampanû proti marihuanû?

Aby ãtenáfi tohoto ãlánku nenabyl dojmu,
Ïe mûsto investovalo do Michalova nemalé fi-
nanãní ãástky jen proto, aby nakonec nûjak˘m
fiádem zabránilo obãanÛm v jeho uÏívání,
uveìme si, v ãem vlastnû spoãívá rozdíl mezi
novû stanoven˘mi pravidly chování v parku
a povinnostmi osob pohybujících se na jaké-
koliv jiné upravené zeleni mûsta. Srovná-
me-li fiád parku s jiÏ existujícími pfiedpisy
upravujícími záleÏitosti vefiejného pofiádku,
zjistíme, Ïe rozdíly jsou jen nepatrné. V záj-
mu bezpeãnosti náv‰tûvníkÛ, ktefií si pfii‰li do
parku pfiedev‰ím odpoãinout, zejména star-
‰ích lidí a maminek s batolaty, se z centrál-
ních chodníkÛ vykazují kolobûÏky, koleãkové
brusle a skateboardy. Chodec má na kfiiÏovat-
kách vÏdy pfiednost pfied cyklistou. To, Ïe cyk-
listÛm slouÏí v˘hradnû cyklistické stezky,
novinkou není. Îádné z tûchto omezení se
pfiitom nevztahuje na dûti pfied‰kolního vûku!
Dále Michalov pfiestává b˘t „venãi‰tûm“ pro
psy. Ti od nynûj‰ka mohou do parku, z po-
chopiteln˘ch dÛvodÛ, pouze na vodítku. No-
vinkou je také povinnost uposlechnout poky-
nÛ správce. I ten je v‰ak vyhlá‰kou vázán
a jeho pokyny mohou smûfiovat pouze k za-
ji‰tûní bezpeãnosti osob ãi ochrany zafiízení
parku pfied po‰kozením.

Urãitû nejnápadnûj‰í zmûnou v dosavad-

ním uÏívání parku je jiÏ vícekrát avizované
zavedení náv‰tûvní doby. K tomuto jistû ne-
populárnímu opatfiení mûsto pfiistoupilo v˘-
hradnû z dÛvodu ochrany parku pfied po‰ko-
zováním a krádeÏemi, ke kter˘m dochází
pfiedev‰ím v noãních hodinách. Jen v posled-
ní dobû do‰lo mj. k odcizení nové laviãky
a zdemolování dvou ko‰Û - bûhem jediné no-
ci ‰koda za desetitisíce. Své by mohly vyprá-
vût i dodavatelské firmy, kter˘m se v˘sadbov˘
materiál ãi kovové souãásti ztrácí takfika pod
rukama. Bez pov‰imnutí nezÛstávají ani ho-
tové stavby. Takov˘ch pfiíkladÛ je celá fiada,
a to je‰tû nejnákladnûj‰í zafiízení parku zdale-
ka nebylo instalováno. Aby jedin˘m v˘sledkem
noãního uzamykání parku nebylo po‰kozené
oplocení, doplní je Ïivá ostraha se sluÏebním
psem. I zde se jiÏ objevily první pochybnosti.
Kolik to pr˘ bude stát. Odpovûì - sto padesát
let hlídání pfiijde zhruba na stejné peníze jako
právû probíhající rekonstrukce parku. Na to,
zda je to hodnû nebo málo, zda má vÛbec smysl
dochované a vytvofiené hodnoty chránit práv-
ními pfiedpisy, oplocením i Ïivou silou, bude
tûÏko kdy jednotn˘ názor. Rozhodnû by ale je-
ho formování prospûlo, kdyby se odborníci
(památkáfii, architekti, ekologové) mnohem
ãastûji dûlili o své vûdomosti s pfierovskou ve-
fiejností, vysvûtlovali, v ãem spoãívá jedineã-
nost parku, Ïe Pfierovan má v parku Michalov
nejen tradiãní místo k odpoãinku, ale Ïe na nûj
mÛÏe b˘t i právem py‰n˘. 

RNDr. Pavel Juli‰, vedoucí odboru ÎP MûÚ

Od 1. listopadu platí v mûstském
parku Michalov nov˘ fiád

VYBRÁNO Z NOV¯CH
VYHLÁ·EK

Zastupitelstvo mûsta Pfierova podle § 10 písm. d)
a § 84 odst.2 písm. i) zákona ã. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ vy-
dalo dne 5. záfií 2002 tuto obecnû závaznou vyhlá‰ku,
kterou se stanovuje fiád mûstského parku Michalov
(dále „vyhlá‰ka“):

âlánek 1
Úvodní ustanovení

(1) Mûstsk˘ park Michalov je zafiízení mûsta slouÏící
potfiebám vefiejnosti, zejména k odpoãinku oby-
vatel. Mûstsk˘m parkem Michalov se pro úãely
vyhlá‰ky rozumí oplocené území graficky vyme-
zené v pfiíloze (dále „park“).

(2) Úãelem vyhlá‰ky je zaji‰tûní ochrany dochovan˘ch
a vytvofien˘ch pfiírodních a kulturních hodnot a za-
ji‰tûní pfiízniv˘ch podmínek pro uÏívání parku nej-
‰ir‰í vefiejností.

âlánek 2
Základní pojmy

Pro úãely vyhlá‰ky se rozumí
a) vybavením parku ve‰keré movité a nemovité vûci

slouÏící k uÏívání, údrÏbû a ochranû parku, jako je
vefiejné osvûtlení, laviãky, odpadkové ko‰e, vázy,
umûlecké pfiedmûty, fontány, hrací prvky typu hou-
paãka, kolotoã, prolézaãka, pískovi‰tû apod., infor-
maãní tabule, zavlaÏovací zafiízení, oplocení, altány,
mostky atd.,

b) správcem parku osoba zaji‰Èující správu, údrÏbu
a ostrahu parku na základû povûfiení mûsta Pfierova.

âlánek 3
Náv‰tûvní doba

(1) Park je celoroãnû pfiístupn˘ vefiejnosti v náv‰tûv-

ní dobû, která se stanovuje takto: v období duben
aÏ fiíjen - od 5.30 do 23.30 hodin, v období listo-
pad aÏ bfiezen - od 5.30 do 22.30 hodin.

(2) Mimo náv‰tûvní dobu jsou vstupní brány do par-
ku uzamãeny. Uzamykání a odemykání vstupních
bran zaji‰Èuje správce parku.

(3) Správce parku je oprávnûn ze závaÏn˘ch provoz-
ních nebo bezpeãnostních dÛvodÛ uzamknout
vstupní brány i v náv‰tûvní dobû, zejména pfii sil-
ném vûtru, po vytrvalém de‰ti, po rozmrznutí, pfii
provádûní údrÏby komunikací apod.

âlánek 4
Pravidla chování v parku

(1) KaÏd˘ je povinen chovat se v parku tak, aby ne-
omezoval pfii uÏívání parku ostatní náv‰tûvníky,
nenaru‰oval v˘voj Ïiv˘ch prvkÛ parku a nezne-
snadÀoval fiádnou péãi o park. Zejména není pfii
uÏívání parku dovoleno:
a) zneãi‰Èovat plochy a vybavení parku; pfiípadné

zneãi‰tûní je jeho pÛvodce povinen bezodklad-
nû odstranit,

b) upravovat a pfiemisÈovat vybavení parku, nebo
je pouÏívat jinak nebo k jin˘m úãelÛm, neÏ ke
kterému je urãeno,

c) zakládat oheÀ a pouÏívat pyrotechnické v˘robky,
d) sázet, pfiesazovat, trhat, fiezat a lámat rostliny

nebo trhat jejich plody, lézt na stromy
e) vstupovat mimo stavebnû upravené cesty, s v˘-

jimkou oznaãen˘ch ploch urãen˘ch ke sportu
a hraní a s v˘jimkou vstupu mimo tyto plochy
za úãelem odstranûní psích exkrementÛ nebo
jiného zneãi‰tûní,

f) vjíÏdût do parku motorov˘mi vozidly, 

g) jezdit na kole, s v˘jimkou vyznaãen˘ch cyklis-
tick˘ch stezek. KfiíÏí-li se cyklistická stezka s ji-
nou komunikací, mají vÏdy pfiednost chodci,

h) jezdit po komunikacích s pískovan˘m povrchem
a travnat˘ch ãi záhonov˘ch plochách na kolo-
bûÏce, koleãkov˘ch bruslích nebo skateboardu,

i) nechat pobíhat psa bez vodítka nebo jej nechat
vstupovat na plochy hracích prvkÛ,

j) ru‰it nadmûrn˘m hlukem, zejména kfiikem ne-
bo reprodukovanou hudbou, ostatní náv‰tûv-
níky parku,

k) chovat se v rozporu s pokyny správce parku,
zejména s písemn˘mi pokyny na informaãních
tabulích a pokyny osob zaji‰Èujících ostrahu
parku.

(2) UÏívání parku mimo stanovenou náv‰tûvní dobu
nebo jinak, neÏ je stanoveno v odstavci 1, je moÏ-
né pouze na základû písemné dohody se správcem
parku. Dohodou nejsou dotãeny povinnosti vypl˘-
vající z obecnû závazn˘ch právních pfiedpisÛ1.

(3) Pravidla uvedená v odstavci 1 pod písmeny g) a h)
se nevztahují na dûti pfied‰kolního vûku.

âlánek 5
Závûreãná ustanovení

Poru‰ení vyhlá‰ky bude postihováno podle plat-
n˘ch právních pfiedpisÛ.2

Vyhlá‰ka nab˘vá úãinnosti dne 1. listopadu 2002.

Jindfiich V a l o u c h MVDr. Jifií P a v e l k a
starosta mûsta Pfierova místostarosta mûsta Pfierova

1 napfi. obecnû závazná vyhlá‰ka mûsta Pfierova ã. 16/2001,
o ochranû pfied hlukem a vibracemi

2 zákon ã. 128/2000 Sb. ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, zákon
ã. 200/1990 Sb. ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ

MùSTO P¤EROV
Obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 3/2002, kterou se stanovuje fiád mûstského parku Michalov
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V Pfierovû budeme volit, stejnû jako pfii vol-
bách v ãervnu, v 51 volebních okrscích. Proto-
Ïe od ãervna, kdy jsme volili do Snûmovny Par-
lamentu âR, se adresy volebních místností
nezmûnily, neuvádím jejich seznam. Budou
uvedeny na „Oznámení o dobû a místû konání
voleb“ starosty mûsta, které najdete na plaká-
tovacích plochách od 10. fiíjna 2002.

Právo volit má státní obãan âeské republiky,
kter˘ alespoÀ druh˘ den voleb, jak do Senátu
Parlamentu âR, tak do Zastupitelstva mûsta Pfie-
rova dosáhl vûku nejménû 18 let, má v Pfierovû
trval˘ pobyt a nenastala u nûj pfiekáÏka volební-
ho práva (dále jen voliã).

Voliã je zapsán ve stálém seznamu voliãÛ, kte-
r˘ vede Mûstsk˘ úfiad. O tom, zda je ve stálém se-
znamu voliãÛ zapsán, se mÛÏe kaÏd˘ voliã pfie-
svûdãit na Odboru vnitfiních vûcí, ohla‰ovnû
pobytu, Bratrská 34 a mÛÏe poÏadovat doplnûní
údajÛ nebo provedení oprav. Mûstsk˘ úfiad je po-
vinen do 48 hodin Ïadateli vyhovût nebo mu v té-
to lhÛtû sdûlit dÛvody, proã Ïádosti vyhovût nelze.

V pfiípadû voleb do Senátu Parlamentu âR
v prvním i druhém kole si mÛÏe voliã na ohla-
‰ovnû pobytu MûÚ Pfierov, Bratrská 34 zaÏádat
o voliãsk˘ prÛkaz a volit v kterémkoliv volebním
okrsku volebního obvodu ã. 63, coÏ je ãást okre-
su Pfierov, ohraniãená na západû obcemi Koko-
ry, Pfierov, Bochofi a západní ãást okresu Nov˘ Ji-
ãín, ohraniãená na v˘chodû obcemi Hefimanovice
u Oder, Odry, Suchdol nad Odrou, Mankovice, Je-
seník nad Odrou, Star˘ Jiãín. Informaci o v‰ech
obcích patfiících do volebního obvodu ã. 63 zís-
káte na ohla‰ovnû pobytu MûÚ Pfierov.

Pro první kolo senátních voleb mÛÏe b˘t vo-
liãsk˘ prÛkaz vydán nejdfiíve 15 dnÛ pfiede dnem
voleb, tj. od ãtvrtka 10. fiíjna 2002. Pro pfiípadné
druhé kolo senátních voleb aÏ od pondûlí 28. fiíj-
na 2002.

O vydání voliãského prÛkazu pro první kolo
senátních voleb si mÛÏete zaÏádat buì písem-
n˘m podáním opatfien˘m ovûfien˘m podpisem
voliãe, doruãen˘m na MûÚ Pfierov nejpozdûji
18. fiíjna 2002 nebo osobnû do uzavfiení sezna-
mu voliãÛ, tj. pro první kolo senátních voleb do
16 hodin 23. fiíjna 2002. O vydání voliãského
prÛkazu pro druhé kolo mÛÏete poÏádat pouze
osobnû od pondûlí 28. fiíjna 2002 do stfiedy
30. fiíjna 2002 do 16 hodin.

Voliãsk˘ prÛkaz mÛÏe b˘t vydán osobnû voli-
ãi nebo osobû, která se prokáÏe plnou mocí s ovû-
fien˘m podpisem voliãe, jenÏ Ïádá o vydání vo-
liãského prÛkazu, anebo je voliãi zaslán.

Obãané s volebním právem v senátním voleb-
ním obvodu ã. 63 vykonávající v Pfierovû zá-
kladní nebo náhradní sluÏbu, anebo budou v po-
rodnici ãi nemocnici, mohou b˘t zapsáni do
zvlá‰tního seznamu voliãÛ v nûkterém z voleb-
ních okrskÛ v Pfierovû. Problémem v‰ak mÛÏe
b˘t, Ïe pak mohou volit pouze v urãeném vo-
lebním okrsku a nikoli v místû trvalého pobytu.
Dal‰ím problémem mÛÏe b˘t to, Ïe správy pfií-
slu‰n˘ch zafiízení pfiedávají podklady pro zapsá-
ní do zvlá‰tních seznamÛ voliãÛ sedm dnÛ pfie-
de dnem voleb. Obãan se tak do zvlá‰tního
seznamu voliãÛ nemusí vÛbec dostat, neboÈ jiÏ
v den voleb nemusí b˘t napfiíklad v nemocnici.

Doporuãuji proto, aby si tito voliãi zaÏádali
o voliãsk˘ prÛkaz v místû trvalého pobytu
a mohli tak volit v kterémkoliv volebním okrsku
senátního volebního obvodu ã. 63.

Hlasovací lístky pro první kolo voleb do Se-
nátu Parlamentu âR budou voliãi doruãeny nej-
pozdûji 22. fiíjna 2002, pro volby do Zastupi-
telstva mûsta Pfierova nejpozdûji do 29. fiíjna
2002 a pro pfiípadné druhé kolo voleb do Sená-
tu Parlamentu âR je voliã obdrÏí ve volební míst-
nosti. Hlasovací lístky se nepfiedávají voliãi osob-

nû, ale staãí je vhodit do dopisní schránky, pfie-
dat rodinn˘m pfiíslu‰níkÛm, sousedÛm apod.
Doruãovat je bude âeská po‰ta, s.p. Voliã si
mÛÏe vÏdy vyÏádat novou sadu hlasovacích
lístkÛ i ve volební místnosti.

ProtoÏe je moÏné, Ïe dal‰í ãíslo Pfierovsk˘ch
listÛ dostanete aÏ po volbách, je‰tû informace
o tom, jak budeme hlasovat. Tak jako vÏdy, vo-
liã hlasuje osobnû (aÏ na v˘jimky) a tajnû. Po pfií-
chodu do volební místnosti musí prokázat stát-
ní obãanství âR, trval˘ pobyt v Pfierovû (nebo
v pfiípadû senátních voleb pfiedloÏit voliãsk˘ prÛ-
kaz) a minimální vûk 18 let. Poté obdrÏí úfiední
obálku, do které za „plentou“ vloÏí hlasovací lís-
tek. V prvním a pfiípadném druhém kole senát-
ních voleb pouze jeden, pro kter˘ se rozhodne.
VloÏí-li do úfiední obálky více jak jeden hlasova-
cí lístek, svÛj hlas promarnil, nezapoãítá se Ïád-
nému kandidátovi.

Úfiední obálky pro volby do zastupitelstva
mûsta a pfiípadného druhého kola senátních vo-
leb budou barevnû odli‰eny.

Ponûkud sloÏitûj‰í je to pfii volbách do Zastu-
pitelstva mûsta Pfierova. V‰echny volební strany
budou uvedeny na jednom hlasovacím lístku,
kter˘ mÛÏe b˘t poti‰tûn z obou stran. Pofiadí vo-
lebních stran na hlasovacím lístku bylo urãeno
losem. V Pfierovû budeme volit 35 zastupitelÛ.

Voliã mÛÏe oznaãit v rámeãku pfied jménem
aÏ 35 kandidátÛ, pro které hlasuje, a to v kte-
rémkoliv ze sloupcÛ, v nichÏ jsou uvedeni kan-
didáti volebních stran - volí osobnosti. Nebo mÛ-
Ïe ve ãtvereãku u volební strany oznaãit kfiíÏkem
nejv˘‰e jednu volební stranu a oznaãit kfiíÏkem
u ostatních volebních stran aÏ 34 rámeãkÛ pfied
jménem kandidátÛ. Takto volí pfiednostnû jed-
notlivû kandidáty a dále tolik kandidátÛ oznaãe-
né volební strany, kolik ãiní rozdíl do 35 ãlenÛ
zastupitelstva mûsta, a to v pofiadí, v nûmÏ jsou
kandidáti oznaãené volební strany uvedeni.

Pfiíklad: Voliã oznaãil kfiíÏkem jednu volební
stranu a u ostatních volebních stran oznaãil
kfiíÏkem 25 kandidátÛ. V tomto pfiípadû dává
hlas pfiednû oznaãen˘m pûtadvaceti kandidátÛm
a v oznaãené volební stranû prvním deseti kan-
didátÛm.

Voliã nemÛÏe kfiíÏkem oznaãit dvû a více vo-
lebních stran. Voliã nemÛÏe kfiíÏkem oznaãit
36 a více kandidátÛ. V tûchto pfiípadech se jeho
hlas nepoãítá pro Ïádnou volební stranu a Ïád-
ného kandidáta, jeho hlas je neplatn˘. Pokud vo-
liã oznaãil jednu volební stranu a v jejím slou-
peãku zakfiíÏkoval nûkolik kandidátÛ, pak se
poãítá hlas pro volební stranu, ke kfiíÏkÛm pfied
jménem kandidátÛ se nepfiihlíÏí.

Jaroslav Sláma,

vedoucí Odboru vnitfiních vûcí

Koncem fiíjna a zaãátkem listopadu budeme opût volit
Rozhodnutím prezidenta republiky se 1. a 2. listopadu budou konat volby

do obecních zastupitelstev. JiÏ o t˘den dfiíve, to znamená 25. a 26. fiíjna se
uskuteãní první kolo voleb do Senátu Parlamentu âeské republiky. Pfiípadné
druhé kolo senátních voleb se bude konat 1. a 2. listopadu, spoleãnû s volba-
mi do obecních zastupitelstev. Druhé kolo senátních voleb probûhne, jestliÏe
Ïádn˘ kandidát neobdrÏí nadpoloviãní vût‰inu odevzdan˘ch platn˘ch hlasÛ.

Co je Fórum kandidátÛ? Prakticky se jedná
o debatu v‰ech politick˘ch „jedniãek“ z kan-
didátek politick˘ch stran a sdruÏení, které se
ucházejí o pfiízeÀ pfierovsk˘ch voliãÛ ve vol-
bách do Zastupitelstva mûsta Pfierova. Kandi-
dáti budou diskutovat nad tématy, která zají-
mají pfierovské obãany. Komunální politici
budou prezentovat svou dosavadní ãinnost
v orgánech mûsta a také vyjadfiovat se k fie‰e-
ní aktuálních problémÛ.

Fórum kandidátÛ se uskuteãní v pfierov-
ském sále Klubu DALKIA Morava na Horním
námûstí 12. Obãané budou moci se pfiímo
v sále zeptat kandidátÛ na to, co je zajímá, a ti
jim na jejich otázky odpoví. Podobnou pfiíle-
Ïitost budou mít i diváci Kabelové televize
Pfierov, ktefií budou pofiad sledovat v pfiímém
pfienosu. Diváci budou moci své dotazy poli-

Fórum kandidátÛ do komunálních voleb

tikÛm telefonovat. Pfiesn˘ termín konání Fó-
ra kandidátÛ nebyl do uzávûrky tohoto ãísla
Pfierovsk˘ch listÛ znám. Termín konání Fóra
kandidátÛ bude vãas oznámen v Kabelové te-
levizi Pfierov, v t˘deníku Nové Pfierovsko a na
plakátovacích plochách ve mûstû Pfierovû.
Dal‰í informace najdete také na internetu na
adrese: www.cpkp.cz/rokvoleb.

Fóra kandidátÛ jsou v západních demokraci-
ích tradiãním nástrojem pro pfiedvolební ko-
munikaci obãanÛ a neziskov˘ch organizací
s politiky. Na podzim roku 1994 byla Národním
demokratick˘m institutem pro mezinárodní
záleÏitosti (USA) uspofiádána první demon-
straãní fóra kandidátÛ v Plzni a v Trenãínû, kte-
rá vedla k roz‰ífiení tohoto konceptu v âesku
i na Slovensku. CpKP realizuje Fóra kandidátÛ
jiÏ nûkolik let v mnoha mûstech na‰í zemû.

Náv‰tûva Jifiího Dienstbiera
v Pfierovû

Pfierovská koalice si Vás dovoluje pozvat na setkání
s Jifiím Dienstbierem, b˘val˘m ministrem zahraniã-
ních vûcí, zástupcem prezidenta Havla ve skupinû pro
reformu OSN.

Beseda se koná 3. 10. 2002 v 16 hodin v klubu Dal-
kia na Horním námûstí v Pfierovû (b˘val˘ klub Meopty).

MÛÏete se zúãastnit diskuse na téma „Kam kráãí‰,
âeská republiko?“. Jifií Dienstbier souãasnû pfiedsta-
ví svou novou knihu Den z krve.

(Pfierov - CpKP) V druhé polovinû fiíjna uspofiádá Centrum pro komunitní
práci stfiední Morava ve spolupráci s Kabelovou televizí Pfierov a Nov˘m
Pfierovskem televizní FÓRUM KANDIDÁTÒ.
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2. 10. 1932 - před 70 lety zemřel v Přerově Otokar Griese, re-
daktor, nakladatel časopisů Maják, ISIS, Pentagram, autor četných
spisů o okultismu. Narodil se 19. 10. 1881 v Přerově.

3. 10. 1902 - před 100 lety se narodil v Přerově Eduard Vystrčil,
účastník Slovenského národního povstání, vyznamenaný in me-
moriam Řádem SNP 1. třídy a Čsl. válečným křížem. Byl vedou-
cím tiskárny v Bratislavě, vydavatelem, básníkem. Zahynul 6. dub-
na 1945 při osvobozovacích bojích v Podhradie u Sučan v okrese
Martin, Slovensko.

14. 10. 1942 - před 60 lety byl umučen v koncentračním táboře
Mauthausen František Bernard Říkovský, dr., profesor, vý-
znamný zeměpisec, který působil od roku 1930 na brněnské uni-
verzitě. Je autorem 29 vědeckých studií, z nichž se mnohé týkají
klimatických poměrů ve středomoravské oblasti. Za účast v od-
bojovém hnutí během 2. světové války byl zatčen a po krátkém
věznění umučen. Narodil se 29. 12. 1901 v Přerově.

16. 10. 1912 - před 90 lety se narodil v Přerově František Hal-
ma, violoncelista, člen orchestru Čs. rozhlasu, který od roku 1942
žil v Praze, kde se též věnoval klavírní hře jako člen Pražského kla-
vírního tria a člen Heroldova a Kociánova kvarteta. Zemřel 7. úno-
ra 1994 v Moravském Berouně.

25. 10. 1937 - před 65 lety zemřel v Přerově Leopold Ratibor-
ský, ruský legionář, kapitán v záloze, ředitel Rolnických lučebních
závodů v Přerově. Narodil se 1. 10. 1884 v Přerově.

26. 10. 1902 - před 100 lety se narodil v Přerově Bohumír
Kobliha, ing., generálmajor generálního štábu, účastník zahra-
ničního odboje (Tobruk), nositel dvou Čs. válečných křížů 1939,
medaile Za chrabrost, britského válečného kříže a dalších vyzna-
menání. Po skončení války byl velitelem Vojenského zeměpisné-
ho ústavu v Praze. V roce 1949 byl zatčen, odsouzen za velezradu,
zbaven vojenské hodnosti. Trest si odpykával v uranových dolech.
Později pracoval jako dělník v Přerovských chemických závodech
a Pozemních stavbách Přerov. Zemřel 20. 3. 1981 v Přerově. V ro-
ce 1992 byl rehabilitován, v roce 1993 jmenován generálmajorem
české armády in memoriam.

26. 10. 1912 - před devadesáti lety zemřel v Hranicích František
Šromota, JUDr., právník, zemský poslanec, redaktor (založil Hra-
nicko-lipnické noviny, z nichž se později staly Hlasy z Pobečví),
vrchní ředitel městské spořitelny v Hranicích, vlastenec, čestný ob-
čan Hranic, první český starosta města Hranic (rok 1903), předse-
da školského spolku Gallaš, zasloužil se o zřízení samostatné české
školy v Hranicích. Narodil se 28. 11. 1853 v Přerově XIII-Penčicích.

¤íjnové kalendárium
připravuje Věra Fišmistrová, SOkA Přerov

Franti‰ek ·romota se narodil 28. 11. 1853
v Pfierovû-Penãicích ã. 3. Jeho otec Josef ·ro-
mota zde byl rolníkem, maminka Petronilla
byla dcerou Jana Horáka, sedláka z Dluhonic.
Po absolvování obecné, mû‰Èanské ‰koly
a olomouckého gymnázia pokraãoval Franti-
‰ek ve studiích na právnické fakultû v Praze,
kde byl ãlenem v˘boru podpÛrného student-
ského spolku Radho‰È. Po ukonãení studií
pracoval jako koncipient v Olomouci. Dne
11. 2. 1884 se oÏenil s Amálií ·indlerovou,
dcerou známého majitele vápenky v âernotí-
nû. V roce 1888 se pfiestûhoval z Olomouce do
Hranic, kde pfievzal advokátní kanceláfi po
dr. Kallusovi. O vefiejné záleÏitosti se zajímal

jiÏ jako vysoko‰kolsk˘ student, aktivnû se
úãastnil vefiejného dûní i v Hranicích. Vedení
mûsta se po volbách v roce 1885 zmocnila nû-
mecká men‰ina. Ve‰kerá snaha a úsilí Fr. ·ro-
moty smûfiovalo k jedinému cíli - k navráce-
ní mûsta do ãesk˘ch rukou. V roce 1896 se
zaslouÏil o zfiízení samostatné ãeské ‰koly
v Hranicích, o rok pozdûji byla zaloÏena ná-
kladem ‰kolského spolku GALLA·, jehoÏ byl
pfiedsedou i ãeská mû‰Èanská ‰kola chlapecká
a dívãí, v roce 1898 také zimní rolnická ‰ko-
la. (·kolsk˘ spolek Galla‰ byl v Hranicích za-
loÏen 31. 5. 1897 a 17. 7. 1897 byly c.k. mís-
todrÏitelstvím schváleny stanovy. Úkolem
spolku bylo rozvíjet vzdûlanost v Hranicích
a okolí zakládáním ‰kol, podporováním chu-
d˘ch studentÛ, vydáváním nauãn˘ch spisÛ,
pofiádáním pfiedná‰ek, v˘letÛ a divadelních
her. ZaloÏen byl také podpÛrn˘ fond pro zfií-
zení reálného gymnázia, do kterého pfiispíva-
li obchodníci, továrníci a dal‰í osobnosti.
V SOkA Pfierov jsou uloÏeny písemnosti spol-
ku z let 1897-1925).

Dr. ·romota jako aktivní, nadan˘ fieãník,
bojovník za práva ãeského obyvatelstva mûs-
ta a politick˘ vÛdce dosáhl pfii obecních vol-
bách v roce 1903 vítûzství âechÛ. Dne 10. 9.
1903 byl zvolen starostou mûsta a v této funk-
ci setrval aÏ do konce svého Ïivota. Mûsto
Hranice dostalo tak v roce 1903 opût ãeskou
obecní správu. Jako starosta mûsta vyvinul
velké úsilí za politické, hospodáfiské a kultur-
ní posílení ãeského obyvatelstva na Moravû.
DÛslednû uskuteãÀoval volební program v˘-
stavby mûsta. Za jeho „starostování“ byla
v Hranicích vybudována plynárna, nemocni-
ce, pfii regulaci Beãvy byl v roce 1905 posta-

ven betonov˘ most pfies Beãvu první svého
druhu v Rakousku, zfiízen byl mûstsk˘ park,
vodovod, zavedeno plynové osvûtlení ulic, po-
staveny budovy mû‰Èansk˘ch ‰kol, hospodáfi-
ské ‰koly i budova soudu. ZaslouÏil se také
o zaloÏení první ãeské továrny na pumpy a vo-
dovody Antonín Kunz v Hranicích. Bûhem ro-
ku 1912 se mu podafiilo obnovit ãeské gym-
názium.

V novinách „Hlasy z Pobeãví“ ã. 38 z 21. zá-
fií 1912, s. 1, se mj. uvádí : „... Jsou tfii oka-

mÏiky v postupu ãe‰ství hranického, které ne-

smazateln˘m dojmem pÛsobily na mysl

ãeského obãanstva, pracujícího za vymanûní

se ze spárÛ nûmeck˘ch... První taková chví-

la byla, kdyÏ v roce 1896 první zápis do novû

zfiízen˘ch ãesk˘ch obecn˘ch ‰kol pfiekvapil

âechy i Nûmce, kdy prv˘m nábûhem byl za-

psán do ãesk˘ch ‰kol obecn˘ch poãet dûtí ne-

oãekávan˘... Nad v˘sledkem zápisu byl jásot

a nad‰ení, které bylo popudem, Ïe ihned pfií‰-

tím rokem otevfieny byly ‰koly mû‰Èanské.

Druh˘ nám v‰em úãastníkÛm zÛstane neza-

pomenuteln˘ okamÏik, kdy v roce 1903 po

vítûzn˘ch volbách obecních táhl zástup

dr. Îáãkem a dr. ·romotou v ãele od radnice

k Besedû s hlavami obnaÏen˘mi za zpûvu na-

‰ich národních hymen. Jedno ãeské oko ne-

zÛstalo such˘m. Nûmci patfiili jako zafiezaní

na tento váÏn˘ prÛvod... A tfietí z tûchto ne-

zapomenuteln˘ch okamÏikÛ bylo otevfiení

ãeského reálného gymnazia ve ãtvrtek dne

19. záfií...“

Boj dr. ·romoty proti germanizaci Hranic
podporovala v˘znamná osobnost na‰eho re-
gionu, pfierovsk˘ radní a mûstsk˘ lékafi,
MUDr. Leopold Riedl. Ten se také staral, aby

„…Pfierov byl zápasícím hranick˘m âe-

chÛm nápomocen ze v‰ech sil…“

JUDr. Franti‰ek ·romota byl znám svou po-
litickou ãinností nejen na Moravû. V roce

JUDr. Franti‰ek ·romota

Penãick˘ rodák JUDr. Franti‰ek ·romota (1853-1912)OSOBNOST

Pfied 90 lety, dne 26. 10. 1912, zemfiel v Hranicích JUDr. Franti‰ek ·ro-
mota, rodák z malé vesnice Penãice, v˘znamná osobnost na‰eho regionu,
advokát, zemsk˘ poslanec, redaktor, vydavatel, vlastenec a první ãesk˘ sta-
rosta mûsta Hranic.

pokraãování na stranû 9
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Penãick˘ rodák JUDr. Franti‰ek ·romota

1906 byl 839 hlasy zvolen v mûstské kurii za
mûstskou skupinu Hranice - Lipník - Nov˘ Ji-
ãín poslancem do zemského snûmu. Jako po-
litik byl rozváÏn˘, umírnûnû liberální, vytr-
val˘, schopn˘ organizátor, nesmírnû pracovit˘
a houÏevnat˘. Byl pfiedsedou ãeské kurie snû-
mu Markrabství moravského. Své síly vûno-
val obecní samosprávû. Propagoval my‰lenku
zfiízení starostensk˘ch sborÛ, provedl jejich
zemskou reorganizaci a byl zvolen místo-
pfiedsedou a pak pfiedsedou ústfiedí, byl pfied-
sedou obãanské besedy JURIK. Snaha prosa-
dit v‰e ãeské se prohloubila pfiíchodem
dr. ·romoty do tohoto spolku v roce 1887. Pfii
pfiíleÏitosti 50. v˘roãí jeho trvání byl vydán
„Pamûtní spis Besedy Jurik, Hranice 1862-
-1912, 5. ãervence“, ve kterém je pfiíspûvek je-
ho pfiedsedy dr. ·romoty pod názvem „V tá-
bofie poraÏen˘ch“. Popisuje v nûm události ve
mûstû od prohran˘ch voleb v roce 1884
a vzpomíná na spolkovou ãinnost. Spolek po-
fiádal pfiedev‰ím koncerty, hrál divadlo, vr-
cholem ãinnosti se stal zájezd spolku do Ca-
fiihradu v roce 1928 (v pfierovském archivu
jsou uloÏeny písemnosti spolku z let 1862-
-1952.) JUDr. ·romota byl také vrchním fiedi-
telem hranické mûstské spofiitelny, ãlenem
zemské a okresní ‰kolní rady, silniãního v˘-
boru okresu hranického, ãestn˘m obãanem
Hranic, Drahotu‰, Zábfiehu n. O., Marián-
sk˘ch Hor, Rakova, Radíkova, âernotína, Uh-
fiínova, Klokoãí atd.

Byl ãinn˘ i literárnû. ¤adu ãlánkÛ publiko-
val v âernochovû „Na‰inci“ i „Olmutzer Zei-
tung“. Byl také nakladatelem a jednatelem
„Národní Jednoty pro v˘chodní Moravu“. Za-
loÏil „Hranicko-lipnické noviny“, z nichÏ se po-
zdûji staly „Hlasy z Pobeãví“ s podtitulem „List
ke hájení ãeského lidu v Pobeãví“, které byly
ti‰tûny v hranickém „DruÏstvu knihtiskárny“,
jejímÏ ãlenem byl i dr. ·romota. âtenáfie ve
sv˘ch pfiíspûvcích informoval o posledních fií‰-
sk˘ch volbách, o pomûrech na zemském snû-
mu apod. Jeho pfiíspûvky v „Moravské Orlici“
ãi broÏura „Politické bludy“, vydaná Morav-
sk˘ch klubem v Brnû, vzbudily senzaci.

Mnohé zámûry a plány se JUDr. ·romotovi
nepodafiilo uskuteãnit, jelikoÏ zemfiel náhle ve
vûku padesáti osmi let dne 26. 10. 1912
v Hranicích ã. 85 (v matrice úmrtí je uvede-
na diagnoza: diabetes). Na smuteãním parte
je mj. uvedeno, Ïe „...zemfiel Franti‰ek ·ro-

mota, advokát, rytífi ¤ádu Ïelezné koruny ...,

velezaslouÏil˘ a nenahraditeln˘ starosta

mûsta Hranic... Ode‰el muÏ, jenÏ nejen mûs-

tu Hranicím, n˘brÏ i celé ãeské Moravû byl

vÛdcem, jenÏ cel˘ Ïivot svÛj nezi‰tnû vûnoval

národu a v‰í silou a energií usiloval o pro-

spûch národa...“ Pohfieb této váÏené osobnosti
se konal 28. 10. 1912 na hranickém mûstském
hfibitovû za obrovské úãasti hranické vefiej-
nosti. Zásluhy tohoto penãického rodáka
o rozvoj mûsta jsou nesporné. Jeho jménem
je také pojmenováno hranické námûstí. V Stát-
ním okresním archivu Pfierov je uloÏeno znaã-
né mnoÏství archiválií, dokumentujících ãin-
nost tohoto v˘znamného obãana a politika.

Vûra Fi‰mistrová

Znáte své znamení? Asi ano, vÏdyÈ není tûÏ-
ké je zjistit. Staãí znát den narození a zvûro-
kruh uÏ prozradí zbytek. Vût‰ina lidí se obvyk-
le spokojí s tím, Ïe zná právû jen to své
znamení a pfieãte si, jen tak pro zábavu, svÛj
horoskop v nedûlní pfiíloze novin. Aãkoliv je
ãlovûk od pradávna zvûdav˘ na to, co pfiinese
budoucnost, a sestavování horoskopÛ je zfiej-
mû nejoblíbenûj‰í zpÛsob, jak to zjistit, s pou-
hou znalostí znamení, které vládne dni zroze-
ní, se toho víc dûlat nedá. KaÏd˘ astrolog vám
vysvûtlí, Ïe pro osobní charakteristiku, sklony
a vlastnosti je mnohem dÛleÏitûj‰í ascendent,
ale k jeho urãení po-
tfiebujete znát i místo
a pfiesn˘ ãas narození.
Chcete-li podrobnûj‰í
a tudíÏ pfiesnûj‰í ho-
roskop, musíte znát místo, ãas a datum. Pro-
to lze sestavit horoskop osobám, lidé tyhle
okolnosti o sobû obvykle vûdí. Sestavují se ho-
roskopy tfieba i republice, pfiestoÏe se mnozí
pfiou o to, které datum a kter˘ ãas jejího vzni-
ku je ten prav˘. TûÏko ale sestavit horoskop
mûstu, i kdyÏ by bylo zajímavé vûdût, jakou
budoucnost mu hvûzdy daly do vínku.

CoÏ o to, místo a datum narození, pardon,
pov˘‰ení na mûsto a udûlení mûstsk˘ch práv
by Pfierov znal. Co ale s tím pfiesn˘m ãasem
zrodu? To se zfiejmû nikdy nedozvíme. As-
cendent Pfierova a tím i jeho pfiedurãené

vlastnosti tak zÛstanou tajemstvím a kaÏd˘ si
o nûm mÛÏe vytvofiit vlastní teorii. Tak tfieba
docela dobfie by znamením Pfierova mohli b˘t
BlíÏenci. Ta jejich dvojitost by souhlasila
s tím, Ïe Pfierov nûkdy tvofiila vlastnû dvû
mûsta, Horní a Dolní, kaÏdé se svou vlastní
radnicí. I Merkur, vládce BlíÏencÛ, ochránce
obchodu a cestování, by Pfierovu odpovídal.
Mûsto bylo pfiece zaloÏeno na dÛleÏité cestû
a pfii brodu pfies fieku, a jeho prosperitû do-
pomohly trhy, tedy obchod. A co povzneslo
Pfierov, kdyÏ v minulosti upadl? Opût dopra-
va - tentokrát Ïeleznice.

Je to jen spekulace
a nedá se z ní na nic
usuzovat. Pfiedurãe-
nou budoucnost Pfie-
rova z horoskopu asi

nezjistíme. Zato teì máme skvûlou pfiíleÏitost
zjistit, jestli pasivnû dáme na nûjaká zname-
ní a osudovost, nebo jestli se rozhodneme ur-
ãit Pfierovu budoucnost sami.

BlíÏí se totiÏ komunální volby. Komu není
jedno, jestli mu vládnou nûjaké hvûzdy nebo
jestli si vládne sám, mûl by si dobfie rozmys-
let, co se sv˘m volebním právem udûlá. Kdo
ví, moÏná, Ïe termín konání voleb - zaãátek
listopadu - je také nûjak˘m znamením do bu-
doucnosti. Ne nadarmo se fiíká, Ïe dobr˘ za-
ãátek je polovina úspûchu.

KaM

Malá pfierovská zamy‰lení

Znamení

Proã T˘den knihoven? Struãnû fieãeno, aby
knihovny na sebe upozornily - ãtenáfie i ne-
ãtenáfie, sponzory a mecená‰e, zfiizovatele,
novináfie a média v‰eho druhu. Mimo to v‰ak
také proto, aby se i ti, ktefií knihovnu zatím
je‰tû nikdy nenav‰tívili, dovûdûli, Ïe dne‰ní
knihovna uÏ není jen místo, kde si lze pÛjãit
„nûco na ãtení“, ale Ïe se stává i moderní in-
formaãní institucí.

Knihovny jsou nejdostupnûj‰í vefiejná zafií-
zení a jejich ãtenáfii b˘vají obvykle nejpoãet-
nûj‰í zájmovou skupinou v místû. Zájem uÏi-
vatelÛ si dokázaly udrÏet navzdory celkové

orientaci na‰í spoleãnosti na materiální hod-
noty. Knihovny nabízejí dûtem, mládeÏi a do-
spûl˘m majoritní spoleãnosti i men‰in kul-
turní a vzdûlávací alternativu, jsou místem,
kde je moÏné trávit voln˘ ãas. PfiestoÏe kni-
hovny na tomto poli ãelí obrovské konkuren-
ci a jejich sluÏby nikdo nemusí vyuÏívat po-
vinnû, nav‰tûvuje je stále vût‰í poãet lidí
a zvy‰uje se i vyuÏívání knihovních fondÛ.
Knihovny tak podporují rozvoj ãtenáfiství
a napomáhají prohlubovat vzdûlanost v‰ech
vrstev obyvatelstva bez rozdílu.

mgr. Dana Rakovská

T˘den knihoven 2002

pokraãování z pfiedchozí strany

T˘den knihoven 9. aÏ 14. fiíjna 2002
9. - 14. fiíjna 2002 • âtenáfiská  amnestie

KaÏd˘ ãtenáfi, kter˘ knihovnu nav‰tíví a knihy v pofiádku vrátí, bude osvobozen od
zaplacení v‰ech upomínek, navíc registrace ãtenáfiÛ do konce roku 2002 zdarma.

pondûlí 9. 10. • „Dinosaufii - jak je vidím já“
vyhlá‰ení celomûstské v˘tvarné soutûÏe pro dûti 

stfieda 11. 10. • Kinderburza
od 14 do 17 hodin v pÛjãovnû pro dûti v Pfierovû, Palackého 1

stfieda 11. 10. • Základy práce s internetem
‰kolení pro zájemce z neziskov˘ch organizací

Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu
PÛjãovna pro dospûlé, Îerotínovo námûstí 36 • PÛjãovna pro dûti, Palackého 1

Poboãky ve mûstû:
Pfierov - Pfiedmostí, U Po‰ty 10 • Pfierov, Trávník 29 • Pfierov, Velká DláÏka 44
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Chcete Ïít v pohodû, vnitfiní harmonii a b˘t zdraví?

Cviãte tai-ãi!

rodin, které cviãení povaÏovaly za rodinné bo-
hatství. KvÛli tomuto postoji se znalosti cviãení
pfiedávaly jen v kruhu rodinném. Uãitel v rodi-
nû pfiedával znalosti jen sv˘m pfiíbuzn˘m. Zá-
jemci o cviãení mimo rodinu znalosti cviãení
Taiãiãuan nedostali, pfiípadnû jen ve velmi ome-
zené mífie, a to zcela v˘jimeãnû. Pojmenované
styly se vzájemnû rozli‰ují vizuálnû, ve struktu-
fie, formû, zpÛsobu provádûní pohybÛ, v práci

s energií a podobnû. Styl âen je nejstar‰í a fy-
zicky nejnároãnûj‰í. Jang je mlad‰í a donedávna
nejpopulárnûj‰í styl.
âím je tai-ãi zvlá‰tní, odli‰né od jin˘ch cviãení?

KaÏd˘ pohyb Taiãiãuanu je urãen tak, aby do-
vedl vitální energie do rovnováhy. Chyby ve zpÛ-
sobu Ïivota, nesprávná kombinace stravy, rÛzné
stresy a deprese, negativní emoce, to v‰e mÛÏe
poru‰it jemn˘ energetick˘ systém lidského tûla
a b˘t pÛvodem mnoha tûÏk˘ch a nevyléãiteln˘ch
nemocí. Taiãiãuan se nedá zjednodu‰it jen na fy-
zickou aktivitu. Od fyzick˘ch pohybÛ je neod-
dûlitelná i mentální koncentrace a pravidelné d˘-
chání. Já opravdu nemám dojem, Ïe nûco
podobného charakterizuje i mnohá dal‰í cviãe-
ní, která jsou nabízena vefiejnosti.
Jak se lze nejlépe nauãit cviãit tai-ãi? Je moÏné
si cviky osvojit napfiíklad z knihy, ãi na základû
opakovaní pohybÛ sledováním videokazety?
V âeské republice je pofiádáno mnoho seminá-
fiÛ a fiada uãitelÛ se pokládá za dostateãnû kva-
lifikované, i kdyÏ absolvovali sami jen nûkolik
kurzÛ. Mohu jako obyãejn˘ ãlovûk neznal˘ v˘-
chodních bojov˘ch umûní rozeznat skuteãnû
kvalitního uãitele Taiãiãuanu?

Uãení je vÏdy nejlep‰í pod vedením Ïivého uãi-
tele. Není dobré se uãit z knihy nebo pomocí vi-
deokazety. Právû proto jsou lidé nûkdy „odsou-
zeni“ dostat se pod vedení tûch uãitelÛ, ktefií se
jako odborníci pfiedstavují. BohuÏel neotevfien˘
ãlovûk, stejnû jako v soukromém Ïivotû, se tûÏ-
ce správnû rozhoduje a zaãáteãník nemÛÏe ro-
zeznat skuteãnû kvalitního uãitele. Hodnû se to-
ho nabízí ke konzumaci. Nûktefií moji cviãenci

se chtûjí za sedm dní nauãit to, co jsem se já uãil
30 let - coÏ je logicky nemoÏné. Absolvují kurz
a zaãnou sami uãit druhé. Ani na chvíli se nedí-
vají dovnitfi do sebe. Souãástí tradiãních umûní,
ãili v‰eho, co má univerzální hodnotu, je v‰ak
schopnost nalézt v sobû svoji podstatu. Pak se
ãlovûku otevfie cesta k dal‰ímu poznání. Po tûch
letech cviãení jiÏ nyní mohu pomáhat druh˘m
lidem, ale vím, Ïe pfii tom sám nadále zÛstávám
Ïákem.
Jaké kladné úãinky pro lidsk˘ organismus mÛ-
Ïeme oãekávat od tai-ãi a kdy se vliv jeho pra-
videlného cviãení zaãne projevovat? Co naopak
nelze pfiedpokládat, zejména ve srovnání s ji-
n˘mi druhy pohybov˘ch aktivit?

Taiãiãuan obsahuje ve sv˘ch cviãeních tfii vel-
mi dÛleÏité aspekty - jedná se o cviãení mysli,
cviãení dechová a cviãení tûla. Cviãení pfiiná‰í
brzy oãividné v˘sledky. KaÏdodenní, byÈ nûkolika-
minutové, cviãení uvolÀuje svaly a ‰lachy, pod-
poruje krevní obûh, pomáhá pfii bolestech klou-
bÛ a pátefie, pfii artritidû a revmatismu, pfii
problémech s trávením, d˘cháním, pfii problé-
mech s nervov˘m systémem, chronickou úna-
vou, pfii koÏních a oãních onemocnûních, pfii
‰patné koncentraci a pamûti a na vy‰‰ím stupni
stimuluje duchovní rÛst. To v‰e na základû „ma-
gie“, která se jmenuje harmonizace energie ãlo-
vûka a jeho prostfiedí. Prostfiednictvím d˘chání
a h˘bání v Taiãiãuanu, které jsou v harmonii,
ãlovûk otvírá své kanály obecné komunikace
a tímto zpÛsobem vytváfií zdravou atmosféru,
která se nemoci a problémÛm nelíbí.
Vût‰ina sportÛ vyÏaduje dobr˘ zdravotní stav.
Je toto podmínkou i pro cviãení tai-ãi, mûli by
se ho vzdát zájemci s urãit˘mi specifick˘mi
zdravotními problémy?

V celém svûtû miliony lidí obou pohlaví a v‰e-
ho vûku cviãí Taiãiãuan jako pfiírodní univerzál-
ní cestu pro zachování dobrého zdraví. Pfii cvi-
ãení Taiãiãuanu slabí, nemocní, Ïeny i dûti
nenarazí na poÏadavek, aby nacviãovali rychlost
a sílu. To je dÛvodem, proã je toto mimofiádné
cviãení dostupné v‰em - Ïenám, muÏÛm, star˘m
i mlad˘m, je vhodné pro nemocné i zdravé. Ko-
neãn˘m v˘sledkem kaÏdodenního cviãení Taiãi-
ãuanu je ãistota myli a tûla, psychické a men-
tální zdraví - ‰Èastnûj‰í Ïivot s kvalitní náplní.
V jakém prostfiedí doporuãují provádûní cvikÛ
odborníci?

Taiãiãuan se mÛÏe cviãit kdekoliv. Tady v Pfie-
rovû se setkáváme bûhem víkendov˘ch seminá-
fiÛ, které vedu, v nûkteré ze ‰kolních tûlocviãen.
Samozfiejmû, Ïe vynikající je cviãit venku, jak
jsme to udûlali právû toto léto. V Bystfiici pod
Host˘nem probûhl ‰estidenní semináfi cviãení
Taiãiãuanu, kdy jsme cviãili pod ‰ir˘m nebem do-
poledne i odpoledne. âist˘ vzduch, louka a stro-
my jsou více neÏ dobfií pfiátelé ãlovûka, proto
kdyÏ se Taiãiãuan cviãí, v‰echno tanãí a zpívá.
UvaÏujete o dal‰ím víkendovém semináfii v Pfie-
rovû je‰tû v tomto roce?

Pro pfierovské zájemce je opût pfiipraven ví-
kendov˘ semináfi Taiãiãuanu, a to jak pro zaãá-
teãníky, tak i pro ty, ktefií jiÏ Taiãiãuan urãitou
dobu cviãí. Uskuteãní se 12. a 13. fiíjna v tûlo-
cviãnû Základní ‰koly Trávník, vstup zadním
traktem okolo ‰kolní jídelny. Cviãení v sobotu
bude probíhat od 10 do 12 hodin, odpoledne od
14 do 16 hodin. V nedûli zahájíme dopolední cvi-
ãení v 9 hodin, potrvá do 11 hodin, odpoledne se
bude cviãit od 13 do 15 hodin. Informace je
moÏno získat dennû na tel. ãísle 581 219 755 od
19.30 do 22 hodin.

Eva ·afránková

Toto ãínské umûní pozvoln˘ch a klidn˘ch cvikÛ vám dodá energii, pohodu. Prokaza-
telnû má pozitivní zdravotní úãinky na cel˘ organismus. V âínû je tai-ãi povaÏováno za
jednu z tradiãních souãástí tûlesné a duchovní kultury, vûnují se jí v‰echny vûkové sku-
piny obyvatelstva. V posledních letech zaznamenalo boufiliv˘ rozvoj po celém svûtû.

Prof. Mario Topol‰ek

O tomto cviãení, kterému se vûnuje stále více
lidí hledajících nejen fyzickou uvolnûnost, ale
i vnitfiní harmonii a celkové zlep‰ení svého zdra-
votního stavu, jsme si povídali s prof. Mariem To-
pol‰kem, kter˘ je nositelem fiady ãetn˘ch uznání
a diplomÛ z Japonska a âíny, jeÏ získal za 37 let
cviãení bojov˘ch umûní a cviãení pro zdraví Tai-
ãiãuan a âikong. Je zároveÀ autorem 15 knih,
které zasvûtil problematice tûchto cviãení.

Vzpomenete si je‰tû, odkdy se datuje vá‰ hlub-
‰í zájem o bojová umûní a tai-ãi?

Láska k bojov˘m umûním a tradiãním cviãe-
ním pro zdraví a trval˘ zájem o nû mû uÏ pfied
37 lety pfiivedly z PafiíÏe do Okinawy. Tento nej-
krásnûj‰í a nejvût‰í ostrov, skuteãná perla sou-
stroví Ryukyu, je také kolébkou karate a kobu-
do (cviãení tradiãními zbranûmi - pozn. red.),
které se zde procviãují více neÏ 500 let. Okina-
wa má navíc v˘znamnou geografickou polohu
a od toho se odvíjí i její zajímavá historie. Je ja-
k˘msi bodem setkání mezi âínou a Japonskem,
kde docházelo ke vzájemnému prolínání vlivu
jak v oblasti kulturní, tak i ekonomické.

Jsem Ïákem Mistra Kanei Uechiho, kter˘ byl
pokraãovatelem svého otce, jenÏ cviãil umûní
ãínského mnicha Chou Tzu Ho. Bûhem studia
bojov˘ch umûní jsem se uãil velmi tvrdû discip-
línû, úctû a lásce k lidstvu. Poznání, jehoÏ se mi
dostalo, povaÏuji za jedinou správnou cestu, kte-
rá nikdy nezklame. Je to poznání o pfiirozené
cestû, která vede k harmonii ãlovûka, zemû a ne-
be. Láska je nejvût‰í síla na zemi i ve vesmíru,
univerzální energie, která dává Ïivot a protéká
na‰ím srdcem.
Cviãení Taiãiãuan má více stylÛ. Které z nich
hodnotíte jako nejv˘znamnûj‰í?

Opravdu existuje více stylÛ a jak jsem si v‰im-
nul, dostávají se ve vlnách do stfiedu pozornosti
- nebo dalo by se fiíci do módy, nûkteré z nich.
V souãasnosti je velk˘ zájem o âen styl, dfiíve to
byl styl Jang. Objevují se i úplnû nové ‰koly Tai-
ãiãuanu. PÛvodní styly byly âen, Jang, Vu a Sun.
Jednotlivé styly byly pojmenovány po jménech
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Kromû dodávky televizního a rozhlasového
signálu zaãala Kabelová televize Pfierov na
podzim roku 2000 poskytovat i moÏnost pfii-
pojení k celosvûtové poãítaãové síti Internet
prostfiednictvím kabelov˘ch rozvodÛ. Inter-
net nespornû patfií k fenoménÛm, bez nichÏ
by obraz dne‰ní doby nebyl úpln˘. A právû na
podrobnosti související s pfiipojením k Inter-
netu jsme se zeptali ing. Karla Fenze ze Stfie-
diska datov˘ch a telekomunikaãních sluÏeb
Kabelové televize Pfierov.
Jaké jsou moÏnosti pfiipojení k Internetu
prostfiednictvím Kabelové televize Pfierov?

V souãasné dobû na‰e spoleãnost poskytu-
je tfii principiálnû odli‰né moÏnosti pfiipojení
k Internetu.

Za základní zpÛsob je moÏno povaÏovat pfii-
pojení prostfiednictvím kabelového modemu,
kter˘ má kaÏd˘ z uÏivatelÛ u sebe doma. V po-
slední dobû v‰ak získává na popularitû i pfii-
pojení prostfiednictvím domovní poãítaãové
sítû, která je pak jako celek pfiipojena k Inter-
netu jedním kabelov˘m modemem. Tfietí,
technicky nejdokonalej‰í zpÛsob pfiipojení, je
prostfiednictvím sklenûného vlákna v optic-
kém kabelu.
MÛÏete ve struãnosti vysvûtlit hlavní rozdíly
mezi zmínûn˘mi druhy pfiipojení?

Klient pfiipojen˘ individuálním modemem
musí mít v bytû nebo v kanceláfii zavedenou
zásuvku kabelové televize s roz‰ífienou pro-
gramovou nabídkou, speciálnû upravenou pro
oboustrann˘ pfienos signálu. K této zásuvce
je pfiipojen kabelov˘ modem - zdÛraznûme, Ïe
technicky je zcela odli‰n˘ od modemÛ pro
pfiipojení k telefonní síti - a ten je dále pfiipo-
jen k síÈové kartû v poãítaãi uÏivatele.

Druh˘ zpÛsob pfiipojení, kter˘ je podle záj-
mu uÏivatelÛ v souãasnosti zfiejmû nejÏáda-
nûj‰í, je vhodn˘ zejména pro zájemce z byto-
v˘ch domÛ. V pfiípadû, Ïe o tento zpÛsob
pfiipojení projeví zájem alespoÀ ‰est nebo ví-
ce uÏivatelÛ z jednoho domu (domovního blo-
ku), je v domû vybudována poãítaãová síÈ, kte-
rá je pak jako celek pfiipojena k Internetu. Je
tfieba zdÛraznit, Ïe v tomto pfiípadû zájemci
nemusí mít v bytû zásuvku kabelové televize!

Tfietí zpÛsob, tedy pfiipojení prostfiedni-
ctvím metropolitní optické sítû, je vhodn˘ pro
klienty poÏadující rychlé pfiipojení k Interne-
tu s moÏností pfiístupu k dal‰ím sluÏbám pro-
stfiednictvím jediné ‰irokopásmové pfiípojky.
Na‰e ãtenáfie bude jistû zajímat i to, jaké jsou
ceny za pfiipojení a rozsah poskytovan˘ch
sluÏeb?

Cenovû nejv˘hodnûj‰í je bezesporu pfiipo-
jení prostfiednictvím domovní poãítaãové sí-
tû (LAN). UÏivatel uhradí jednorázov˘ popla-

Desáté v˘roãí existence Kabelové televize Pfierov

ilustraãní foto

tek za zfiízení pfiípojky do domovní poãítaão-
vé sítû ve v˘‰i 1.000 aÏ 1.250 korun a pak uÏ
platí jenom pravideln˘ mûsíãní poplatek 400
korun. V této cenû je zahrnut sdílen˘ pfiístup
k Internetu rychlostí 128 kbit/s, která se dále
zvy‰uje s poãtem uÏivatelÛ pfiipojen˘ch do
jedné sítû. KaÏd˘ uÏivatel má dále nárok na
zfiízení aÏ tfií po‰tovních schránek a FTP pfií-
stup na server. Je tfieba zdÛraznit, Ïe za dobu
pfiipojení nebo objem pfienesen˘ch dat uÏ Ïád-
né dal‰í poplatky vybírány nejsou.

Zákazníci pfiipojení individuálním mode-
mem platí jednorázov˘ zfiizovací poplatek 1.000
korun a pravidelnû mûsíãnû pak poplatek 200
korun za pronájem modemu a 800 korun za
pfiístup k Internetu. V této cenû je zahrnut sdí-
len˘ pfiístup k Internetu rychlostí 64 kbit/s
a dal‰í sluÏby stejné jako u pfiipojení LAN.

Pro firmy i nároãnûj‰í domácí uÏivatele je
pak urãeno pfiipojení individuálním mode-
mem s garantovanou pfienosovou rychlostí.
Jako jeden pfiíklad za v‰echny z této nabídky
uveìme napfiíklad pfiipojení vyhrazenou lin-
kou rychlostí 64 kbit/s bez omezení objemu
pfienesen˘ch dat za 2.700 korun mûsíãnû a se
zfiizovacím poplatkem sníÏen˘m na jednu ko-
runu. Sortiment sluÏeb vãetnû jejich cen je
samozfiejmû daleko ‰ir‰í a rádi je kaÏdému
sdûlíme na vyÏádání.
Pfiedpokládám v‰ak, Ïe nabídka va‰ich slu-
Ïeb nekonãí pouze u samotného pfiipojení
k Internetu?

Máte pravdu - na‰e spoleãnost poskytuje sa-
mozfiejmû i v‰echny ostatní sluÏby souvisejí-

z firemní sféry, Ïe v souãasné dobû Kabelová
televize Pfierov disponuje natolik kvalitním
technick˘m i personálním zázemím, Ïe mÛ-
Ïe poskytnout kvalitní a spolehlivé pfiipojení
nejen domácím uÏivatelÛm, ale i firmám a or-
ganizacím v‰ech velikostí.

V‰echny va‰e ãtenáfie bychom rovnûÏ
chtûli ujistit, Ïe jim rádi poskytneme - kdyÏ
uÏ ne rovnou pfiipojení - tak tfieba i jen ne-
závaznou konzultaci k problematice Inter-
netu a vÏdy alespoÀ vlídné slovo. V‰em zá-
jemcÛm o informace jsme k dispozici na
adrese internet@ktvprerov.cz nebo na tele-
fonu 581 201 564.
Dûkujeme za zajímavé a uÏiteãné informace.

Eva ·afránková

cí s plnohodnotn˘m vyuÏitím Internetu, jako
je registrace domén, webhosting, vytváfiení
www stránek, fie‰ení pro zabezpeãení firem-
ních sítí pfied neÏádoucím prÛnikem atd.
A dal‰í velkou oblast sluÏeb tvofií podpora da-
tov˘ch pfienosÛ pro profesionální vyuÏití bez
pfiímé souvislosti s Internetem jako napfiíklad
telemetrie, datové okruhy pro hlasové sluÏby
a podobnû.
MÛÏete prozradit, kdo poskytuje va‰í spoleã-
nosti pfiipojení k Internetu a jaká je souãas-
ná rychlost va‰í pfiípojky?

Tyto informace nejsou tajné, mimo jiné
i proto, Ïe podle na‰eho názoru není zaã se
stydût. Kabelová televize Pfierov je k Interne-
tu pfiipojena prostfiednictvím spoleãnosti GTS
Czech. Souãasná pfienosová rychlost pfiípojky
je 6 Mbit/s a pro zajímavost je‰tû dodejme, Ïe
celé pfiipojení aÏ do komunikaãního uzlu
v sídle Kabelové televize je realizováno optic-
k˘mi kabely, tedy s maximální dosaÏitelnou
spolehlivostí a rychlostí.
Co byste závûrem tohoto rozhovoru chtûli
vzkázat na‰im ãtenáfiÛm?

Rádi bychom napfiíklad poopravili dosud
stále je‰tû obãas tradovan˘ názor, Ïe Internet
pfies Kabelovou televizi Pfierov je vhodn˘ pou-
ze pro nenároãné domácí uÏivatele. Chtûli by-
chom ubezpeãit v‰echny zájemce o pfiipojení

V záfií leto‰ního roku oslavila akciová spoleãnost Kabelová televize Pfierov desá-
té v˘roãí své existence. Od pomûrnû skromn˘ch zaãátkÛ v roce 1992 se postupnû
dafiilo roz‰ifiovat programovou nabídku aÏ k souãasnému stavu, kdy v základní na-
bídce je zahrnuto celkem 9 televizních stanic, vãetnû Pfierovského infokanálu, v roz-
‰ífiené nabídce 25 TV stanic a v‰em úãastníkÛm je navíc dodáván signál 19 roz-
hlasov˘ch stanic v pásmu FM. Obrazovou zpravodajskou relaci, která má na
Pfierovském infokanálu premiéru tfiikrát t˘dnû a následnû je v reprízách vysílána
v pravideln˘ch intervalech kaÏd˘ den, pfiipravuje t˘m zku‰en˘ch redaktorÛ tak, aby
zachytila celé spektrum kaÏdodenního Ïivota v pfierovském regionu.
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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 581 225 393,
e-mail: studio@elan-prerov.cz, pan Miloslav Fla‰ar a Zdenûk Vymlátil.

Adresa: Dluhonská 96 (proti nákladní vrátnici PRECHEZA a. s.)

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 701 056

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!

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

• Konverzace s rodil˘m mluvãím

• Individuální v˘uka

• Kurzy pro podniky a firmy

• Pfieklady a tlumoãení

Lingua Centrum

jazyková ‰kola

Îerotínovo nám. 14, Pfierov

tel.: 581 217 416

e-mail: info@lingua-centrum.cz

Kompletní vydání ãasopisu Pfierovské
listy najdete na internetu na adrese
http://mesto.prerov.cz/listy

Pfierovské listy jsou zde umístûny ve formátu PDF. Soubory lze otevfiít pfiímo nebo
je mÛÏete uloÏit do svého poãítaãe. Pro kontakt s redakcí Pfierovsk˘ch listÛ mÛÏe-
te vyuÏít také email eva.safrankova@mu-prerov.cz.

UPOZORNùNÍ
Technické sluÏby mûsta Pfierova upozorÀují obãany, Ïe ke dni 31. 10. 2002
konãí pytlov˘ svoz komunálního odpadu v chatov˘ch a zahrádkáfisk˘ch ob-
lastech. Po tomto termínu jiÏ nebude provádûn odvoz odpadu z tûchto ozna-
ãen˘ch míst. Dal‰í odvoz zaãnou TS provádût od 1. 4. 2003.
Îádáme obãany, aby v dobû zimní pfiestávky ve svozu nepfiispívali ke zne-
ãi‰tûní vefiejn˘ch prostranství odkládáním odpadu na stanovi‰tû.

Pfierovské listy na internetu

Cílem této edice je snaha, aby novû vydá-
vané mapy byly pfiehledné a mûly tak vût‰í
uÏitnou hodnotu pro uÏivatele; proto je
v nich oddûlena mapová ãást od reklamní
ãásti. ZároveÀ se nakladatelství P.F. ART sna-
Ïí vyjít vstfiíc podnikatelÛm a firmám, díky
kter˘m tyto mapy v jednotliv˘ch mûstech vy-
cházejí, a proto rovnûÏ zajistilo kvalitní di-
stribuci do v‰ech domácností a firem v da-
n˘ch mûstûch. 

Mapy distribuuje âeská po‰ta do v‰ech by-
tov˘ch a firemních schránek. Tak jsou oslo-
veni v‰ichni potencionální zákazníci firem
a mapa slouÏí nejenom jako praktick˘ firem-
ní dárek, ale také jako úãinná reklama.

Vûfiíme, Ïe pfierovské firmy a podnikatelé
podpofií tento projekt svojí úãastí a tím také
napomÛÏou propagaci mûsta, ve kterém pod-
nikají. V Pfierovû se nová mapa dostane k ob-
ãanÛm spoleãnû s Pfierovsk˘mi listy v dubnu
pfií‰tího roku.

Firma P.F. ART patfií mezi v˘znamná ãeská
kartografická nakladatelství se zabezpeãenou
polygrafickou v˘robou. Od svého zaloÏení
v roce 1992 jsme zmapovali velkou ãást ães-
k˘ch mûst i nûkterá mûsta Slovenské republi-
ky. Právû mapy jsou spoleãn˘m jmenovatelem
pfieváÏné ãásti na‰í produkce. V souãasné do-
bû pracujeme v na‰em nakladatelství zhruba
s 220 mapov˘mi podklady, které vyuÏíváme

pro tvorbu standardních podob kartografic-
k˘ch produktÛ - kniÏních atlasÛ, skládan˘ch
i nástûnn˘ch map - v nestandardnû velk˘ch ná-
kladech. V poslední dobû zaãínáme distribuo-
vat mapové podklady také v digitální rastrové
ãi vektorové podobû pro potfieby internetov˘ch
i intranetov˘ch firemních informaãních strá-
nek a navigaãních systémÛ. Speciální praco-
vi‰tû zamûfiené na tvorbu digitálních mapo-
v˘ch podkladÛ pfiedstavuje divize GIS.

Nynûj‰í ãinnost smûfiujeme k tvorbû uni-
verzální báze kartografick˘ch digitálních dat
v GISové podobû, urãené pro ‰iroké pouÏití
v rámci navigaãních systémÛ, sledování vozi-
del, marketingov˘ch anal˘z, lokalizace infor-
mací v mapû a dal‰ích aplikací. V DTP Studiu
poskytujeme komplexní pfiedtiskové sluÏby od
grafického návrhu aÏ po osvit filmu.

Dal‰í informace lze získat na adrese: 
P.F. ART, spol. s r.o., Cejl 67/69, 60200

Brno, tel.: 545211410 Svatopluk Moudr˘,
mobil: 603228899 nebo Mûstsk˘ úfiad Pfie-
rov, Bratrská 34, 750 00, tel.: 581268497,
Mgr. Bohuslav Pfiidal.

Nová mapa Pfierova
Mûsto Pfierov ve spolupráci s kartografick˘m nakladatelstvím P.F. ART, spol. s r.o. Brno

pfiipravuje vydání nového mapového plánu mûsta. Souãástí mapy bude mapov˘ plán mûsta
Pfierov, mapov˘ plán okolí, seznam úfiadÛ a institucí, informace o mûstû (historie, kultura,
turistika). Velká ãást bude vûnovaná nabídce obchodu a sluÏeb. Pfiipravovaná mapa je sou-
ãástí nové edice aktualizovan˘ch mapov˘ch plánÛ mûst âeské republiky, které zaãaly postupnû
vycházet v nakladatelství P.F. Art jiÏ v minulém roce.
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Rekonstrukce námûstí T. G. Masaryka ocenûna
V jubilejním 10. roãníku vefiejné nea-

nonymní soutûÏe STAVBA ROKU 2002,
v níÏ bylo pfiihlá‰eno na 55 staveb z ce-
lé âeské republiky, získala realizace
„Parterové úpravy námûstí T. G. Masa-
ryka, vodní prvek - ka‰na“ zvlá‰tní ce-
nu - Cenu poroty.

SoutûÏ STAVBA ROKU 2002, která byla jed-
nou z doprovodn˘ch akcí právû skonãeného
13. roãníku Mezinárodního stavebního vele-
trhu FOR ARCH 2002, pofiádala ABF, a.s. - Na-
dace pro rozvoj architektury a stavitelství, ja-
ko generální sponzor soutûÏe pod zá‰titou
Ministerstva prÛmyslu a obchodu âeské re-

publiky a Mezinárodní unie stavebních stfie-
disek UICB. SoutûÏ, jejímÏ posláním a cílem
je seznámení nej‰ir‰í odborné i laické vefiej-
nosti s úrovní ãeského stavitelství a architek-
tury, je kaÏdoroãnû vypisována na podporu
kvalitní komplexní realizace stavebního díla,
od hrubé stavby aÏ po fiemesln˘ detail. Od-
borná porota, jmenovaná na návrh rady pro-
gramu za pfiedsednictví Ing. arch. Radomíry
Sedlákové, CSc., posuzovala a hodnotila pfii-
hlá‰ené realizace ve dvou kolech podle pfiedem
stanoven˘ch kritérií, kter˘mi byly zejména ar-
chitektonické vyznûní díla a jeho pfiínos, kva-
lita a jakost stavebních prací, vhodnost pouÏi-

tí stavebních materiálÛ a v˘robkÛ a profesio-
nalita v jejich stavebnû realizaãním zvládnutí
ãi celkové prostorové a funkãní fie‰ení díla ne-
bo originálnost konstrukãního fie‰ení.

Za mûsto Pfierov, pfiihla‰ovatele realizace,
ocenûní osobnû pfievzali na slavnostním vy-
hlá‰ení v˘sledkÛ soutûÏe starosta mûsta Jind-
fiich Valouch a místostarosta Ing. Bohumil
Procházka. Ocenûní rovnûÏ pfievzala i reali-
zaãní firma SATES MORAVA s.r.o. a autofii
architektonického a v˘tvarného fie‰ení ná-
mûstí a nové ka‰ny, Ing. arch. Jifií Vrbík a aka-
demick˘ sochafi doc. Alexius Appl.

red

Od 1. ledna 2002 je poãtem obyvatel vût‰í Prostûjov (rozdílem
39 osob). Od vzniku Olomouckého kraje v roce 2000 je nejvût‰ím
mûstem krajské mûsto Olomouc s 102.246 obyvateli. AÏ do poãátku
leto‰ního roku druh˘m nejvût‰ím mûstem kraje byl Pfierov. Je‰tû pfii
sãítání lidu k 1. bfieznu roku 2001 sv˘m poãtem 48.335 obyvatel pfie-
vy‰oval Prostûjov o 176 obyvatel. Mûsto Pfierov mûlo a má vût‰í roz-
lohu (témûfi 6 tis. hektarÛ), zatímco Prostûjov 4,5 tis. hektaru. V Pfie-
rovû Ïije v souãasné dobû, podle údajÛ âSÚ, celkem 47.988 obyvatel
a od posledního sãítaní lidu, tedy za necel˘ rok, ubylo v Pfierovû 347
obyvatel. Úbytky obyvatel byly ale zaznamenány i v ostatních okres-
ních mûstech kraje, jenÏe nebyly tak v˘razné jako v Pfierovû. Prostû-
jov mûl k poãátku leto‰ního roku 48.027 obyvatel a úbytek oproti sãí-
tání lidu v roce 2001 byl v Prostûjovû zaznamenán ve v˘‰i 132 obyvatel,
tedy daleko niÏ‰í neÏ v Pfierovû.

Vznikl˘ úbytek obyvatelstva v Pfierovû byl ovlivnûn pfiedev‰ím zá-
porn˘m migraãním saldem.

V Pfierovû se v roce 2001 narodilo 401 dûtí, tedy o 16 dûtí více neÏ
v roce pfiedchozím, naopak poãet zemfiel˘ch (438) byl oproti roku

pfiedchozímu niÏ‰í (o 5) a také niÏ‰í neÏ v minul˘ch ãtyfiech letech.
To znamená, Ïe pfiirozenou mûnou byl sice zaznamenán úbytek (- 37),
ale v Prostûjovû pfiedstavoval úbytek pfiirozené mûny podstatnû více
(250 obyvatel). 

Ukazatelé migraãního salda jsou právû opaãná. Do Pfierova se
v uplynulém roce pfiistûhovalo 556 obyvatel, ale naopak vystûhova-
lo 940 obyvatel a tak je tomu od roku 1990 kaÏd˘ rok. V posledním
sledovaném roce 2001 ubylo stûhováním v Pfierovû 384 osob. V 90. le-
tech ubylo nejvíce lidí stûhováním v roce 1991, a to více jak 550 oby-
vatel.

V Prostûjovû ale pfiibylo stûhováním minul˘ rok 100 obyvatel a od
roku 1990, tj. za posledních 12 let, byly men‰í úbytky obyvatel za-
znamenány jen ãtyfiikrát.

Pokud se bude migraãní saldo v obou mûstech vyvíjet i v budouc-
nu obdobn˘m zpÛsobem jako v posledních letech, mÛÏe se stát, Ïe
rozdíl v poãtech obyvatel mezi obûma mûsty se bude zvy‰ovat v ne-
prospûch Pfierova.

Ing. Miloslav Pospí‰il, âesk˘ statistick˘ úfiad
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Mûsto Pfierov jiÏ není v Olomouckém kraji druh˘m nejvût‰ím mûstem?VÍTE, ÎE...

Za krásného letního poãasí v sobotu 14. záfií
mohlo na 10.000 vdûãn˘ch divákÛ zhlédnout pfii
Dnu otevfieného leti‰tû v‰echny typy letounÛ
a vrtulníkÛ uÏívan˘ch v Armádû âeské republiky,
ale také letouny a vrtulníky „tygfiích letek“ NATO
typu TORNADO, ALPHA JET, PUMA, LYNX a GA-
ZELLE. Hlavním tahákem byl prÛzkumn˘ Boeing
707 E-JA AWACS, coÏ je letové fiídící stanovi‰tû ve-
litelství NATO a na Moravû se pfiedstavil vefiejnosti
vÛbec poprvé. Zejména dûti si mohly vyzkou‰et, jak
se sedí nejen v kokpitech ãi kabinách letadel na‰ich
i zahraniãních, ale také v tanku nebo v bojovném
vozidle, ãi vyzkou‰et nûkterou z pfiedvádûn˘ch ruã-
ních pûchotních zbraní.

Stánkafii se po celou dobu starali o to, aby ná-
v‰tûvníci neÏíznili, k dobré náladû hrál vojensk˘
soubor Ondrá‰ a country skupina ·ediváci.

Atraktivní letové ukázky probíhaly podle plá-

nu aÏ do vystoupení civilního ultralehkého vr-
tulníku CH - 7 z leteckého klubu BohuÀovice,
kdy pilotovi bûhem letu vysadil motor a vrtulník
z v˘‰ky asi 40 metrÛ do-
padl na travnatou plochu
v bezpeãné vzdálenosti od
divákÛ. Pilot utrpûl pfii pá-
du lehké aÏ stfiednû tûÏké
poranûní a byl vrtulníkem
letecké záchranné sluÏby
pfiepraven do Fakultní
nemocnice v Olomouci.
Odpolední letové ukázky
byly následnû zru‰eny
a náv‰tûvníci si mohli pro-
hlédnout leteckou techni-
ku pouze na zemi. Tato
nehoda tak po‰ramotila ji-

Ohlédnutí za Dnem otevfieného leti‰tû

ilustraãní foto

nak velmi pûkné záÏitky ze sobotní náv‰tûvy pfie-
rovského leti‰tû fiadû náv‰tûvníkÛm.

V˘tûÏek akce bude pfiedán obci Vrbno na Mûl-
nicku, tûÏce postiÏené niãiv˘mi povodnûmi.

Milan Koufiil, tiskov˘ mluvãí leti‰tû



STRANA 14 ¤ÍJEN 2002

Tato v˘stava je pfiipravena u pfiíleÏi-
tosti 100. v˘roãí zaloÏení Mûstského mu-
zea v Pfierovû, které pfiipadá na 16. li-
stopadu 2002. ProtoÏe v‰ak v tento mûsíc
je z technick˘ch dÛvodÛ je omezena ná-
v‰tûvní doba, byla otevfiena uÏ 14. záfií -
tím dostane pfiíleÏitost zhlédnout tuto za-
jímavou v˘stavu více náv‰tûvníkÛ muzea.

V˘stava je instalována ve v‰ech v˘stavních
sálech pfierovského zámku a jako doplnûk stá-
l˘ch muzejních expozic umoÏÀuje náv‰tûvní-
kÛm získat celkov˘ obraz muzea, ze v‰ech úh-
lÛ pohledu - od ãinnosti sbírkotvorné, pfies
práce restaurátorské a konzervátorské, pfies
odborné zpracování sbírek a jejich popula-
rizaci v tisku a odborn˘ch publikacích aÏ
k osvûtové ãinnosti - k expozicím, v˘stavám,
konferencím, pfiedná‰kám a dal‰ím aktivitám,
které muzeum vyvíjí. V˘stava klade dÛraz ze-
jména na stûÏejní akce pofiádané muzeem,
které mu získávají jméno i daleko za hrani-
cemi a pfiispívají k jeho dobrému zvuku. K ta-
kov˘m patfií v˘stavy pofiádané v za-
hraniãí a samozfiejmû, dnes uÏ
mezinárodní setkání umûleck˘ch
kováfiÛ na hradû Helf‰t˘nû - Hefa-
iston, pofiádaná kaÏdoroãnû jiÏ ví-
ce jak dvû desetiletí. Vnímav˘ ná-
v‰tûvník má nejen jedineãnou
moÏnost seznámení se se stoletou
historií pfierovského muzea, ale
souãasnû i s tím, co dûlá mu-
zeum muzeem a proã vlastnû
muzea existují, se sbírkami,
které trvale uchovávají
pro pfií‰tí generace.
Autofii v˘stavy zcela zá-
mûrnû pojali jejich pre-
zentaci tak, aby si ná-
v‰tûvník udûlal sám
pfiedstavu o profilu muzejní sbír-
ky. Nejde tedy o oborové bloky,
jak tomu b˘vá zvykem u mono-
tématick˘ch krátkodob˘ch v˘stav,
ale o v˘bûr z toho, co muzeum sbírá
a dokumentuje. Je zcela samozfiejmé, Ïe
pro úãely v˘stavy tohoto druhu, jsou ve-
fiejnosti prezentovány sbírky v‰ech oddûlení
muzea - dûjin ‰kolství, pfiírodních vûd a regi-
onální historie a zastoupena je i práce res-
taurátorské a konzervátorské dílny.

-mch

K 100. v˘roãí zaloÏení Mûstského muzea v Pfierovû

Psal se rok 1892. V Praze byly jiÏ pfiípravy na
Národopisnou v˘stavu ãeskoslovanskou v plném
proudu, kdyÏ se její pfiípravn˘ v˘bor obrátil na
Literární odbor âtenáfiského spolku v Pfierovû,
jmenovitû na jeho pfiedsedu, profesora pfierov-
ského gymnázia Franti‰ka O‰ãádala, s Ïádostí
o spolupráci pfii sbûru národopisného materiálu
v oblasti pfierovského regionu. Jednalo se o sbûr
typického etnografického materiálu, kter˘ mûl
b˘t odeslán do Prahy, aby na proponované v˘-
stavû reprezentoval oblast stfiední Moravy. Lite-
rární odbor byl bezprostfiednû nato povûfien ná-
rodopisnou ãinností a zaãal okamÏitû vyvíjet
horeãnou ãinnost. Jeho ãlenové a fiada dobro-

voln˘ch nad‰encÛ se rozjela po vesnicích
pfierovského regionu a získala takové
mnoÏství materiálu, Ïe jiÏ necel˘ rok na-
to, v ãervenci 1893, mohla b˘t v Pfierovû
uspofiádána obdobná v˘stava krajinská,
otevfiená ve dvanácti sálech obecn˘ch ‰kol

v Komenského ulici. Sbûr byl natolik boha-
t˘, Ïe umoÏnil pofiadatelÛm vytvofiit pro-

jekt srovnávající národopis Hané, Va-
la‰ska a Slovácka. Její podstatná ãást
byla po skonãení odeslána do Prahy,

kde na Národopisné v˘stavû ãesko-
slovanské reprezentovala pfie-
rovsk˘ region a oblast ‰ir‰í Ha-
né. Po návratu zpût se tyto
exponáty staly sbírkov˘m zá-

kladem novû vytvofieného Mûst-
ského muzea v Pfierovû, které by-

lo slavnostnû otevfieno a pfiedáno
pfierovské vefiejnosti za úãasti mûstské ra-
dy a starosty Franti‰ka Troppera 16. li-
stopadu 1902. Nové muzeum bylo umís-

tûno ve dvou místnostech nové ‰kolní
budovy v Palackého ulici.

Takto by se daly struãnû nastínit poãátky
Mûstského muzea v Pfierovû, od jehoÏ zaloÏení
uplyne v leto‰ním roce rovn˘ch sto let. Musíme
si ale uvûdomit, Ïe mûstské muzeum, aã plnilo
svou specifickou, nezastupitelnou úlohu, neby-
lo jedin˘m muzeem ve mûstû. V té dobû zde jiÏ
více jak deset let aktivnû vyvíjelo svou ãinnost

Muzeum Komenského, zaloÏené v roce 1888
z iniciativy fieditele chlapecké a dívãí mû‰Èanské
‰koly Franti‰ka Slamûníka. A nebylo ani posled-
ním, které na území mûsta vzniklo. V roce 1922
pfiibylo tfietí, Teliãkovo archeologické muzeum
a o pût let pozdûji, v roce 1927, dal‰í, jehoÏ zá-
kladem byla entomologická sbírka Ladislava Hu-
deãka. Vedle toho existovalo v Pfierovû, byÈ jen
krátkou dobu, ‰lechtitelské muzeum. Pro Pfie-
rov je typické, Ïe v‰echna muzea vznikla buì
pfiímo z iniciativy pfierovsk˘ch uãitelÛ a peda-
gogÛ nebo za jejich pfiispûní, a Ïe v‰echna mu-
zea byla umístûna alespoÀ ve sv˘ch poãátcích
v prostorách pfierovsk˘ch ‰kol. Sv˘m charakte-
rem se jednalo, s v˘jimkou mûstského, o muzea
víceménû specializovaná. Mûstské muzeum mû-
lo od svého zaloÏení regionální charakter a ori-
entovalo se na sbûr v‰eobecnû historick˘ch
regionálních pfiedmûtÛ. Po dokonãení rekon-
strukce Îerotínského zámku v roce 1930 roz-
hodla mûstská rada vûnovat celou zámeckou bu-
dovu muzejním úãelÛm. Teliãkovo a Hudeãkovo
muzeum se staly souãástí mûstského muzea.
Vznikla tak dvû, na svou dobu pomûrnû velká
muzea - Komenského muzeum a Mûstské mu-
zeum, které se v roce 1930 pfiestûhovaly na zá-
mek, pfiiãemÏ Komenského muzeum si svou sa-
mostatnost udrÏelo aÏ do roku 1950. První
muzejní instalace byla zpfiístupnûna vefiejnosti
v roce 1935, u pfiíleÏitosti konání celostátního
sjezdu Svazu ãeskoslovensk˘ch muzeí v Pfiero-
vû. V 50. - 80. letech minulého století pro‰lo mu-
zeum, stejnû jako celé ãeskoslovenské muzej-
nictví, mnoha peripetiemi. Docházelo jak ke
zmûnám ve správû muzea, tak ke zmûnách jeho
sbûrné pÛsobnosti. A mûnil se i název, kter˘ pa-
radoxnû, po fiadu let ani vzdálenû nepfiipomínal,
Ïe by se pod oznaãením vlastivûdné stfiedisko ãi
vlastivûdn˘ ústav mohlo skr˘vat muzeum. Sou-
ãasné Muzeum Komenského v Pfierovû, jak ho
dnes vnímáme, s okresní pÛsobností, spravující
tovaãovské a lipenské sbírkové fondy a hrad Helf-
‰t˘n, je pokraãovatelem této více jak stoleté mu-
zejní tradice v Pfierovû. 

-mch

Na závûr své leto‰ní v˘stavní sezony zafiadilo Muzeum Komenského v˘sta-
vu, která pojednává o problematice historie muzejnictví v Pfierovû v celém je-
jím rozsahu. V˘stava byla otevfiena v prostorách pfierovského zámku uÏ v po-
lovinû záfií a potrvá do 30. listopadu. Do 31. fiíjna je v˘stava otevfiena dennû
mimo pondûlí vÏdy od 9 do 17 hodin; od 1. listopadu aÏ do konce trvání v˘-
stavy pouze ve stfiedu, v sobotu a v nedûli, a to vÏdy od 9 do 17 hodin.

Z historie pfierovského muzejnictví

srdečně zve na slavnostní ukončení sezony
26. a 27. října 2002

Na poslední celodenní akci letošního roku se představí
nejúspěšnější z účinkujících, kteří Vás v průběhu sezony
bavili: renesančně-barokní divadelní skupina ALLEGROS
• mistr Tomáš Křupava předvede kejklování, žonglování
a chůzi na chůdách • divadelní soubor MAGNET • kejk-
lířsko-taneční skupina MEČE A BLESKY • jarmareční ohňo-
vá show • renesanční šermířská skupina CORDIALLO • 

a samozřejmě bohatý doprovodný program
Hrad je otevřen po oba dny od 9.00 do 17.30 hod.

Občerstvení a stánkový prodej zajištěn.
Bližší informace k pořádané akci na tel. č. 0777 20 50 29.

3. - 6. fiíjna • V˘stavi‰tû Flora Olomouc • HORTIKOMPLEX 2002 - 7. roã-
ník v˘stavy ovoce, zeleniny a ‰kolkafisk˘ch v˘pûstkÛ, tradiãnû doprovázen˘
akcí pro zahradníky a zahrádkáfie - PODZIMNÍMI ZAHRADNICK¯MI TRHY.

Expozice ovoce a zeleniny zaplní pfiízemní prostory pavilonu A. V pavilonu H na-
jdou náv‰tûvníci speciální pfiehlídku „Zelenina jako okrasa“. Galerie pavilonu A bu-
de vyhrazena pûstitelskému umûní ãlenÛ âeského zahrádkáfiského svazu a zají-
mav˘m expozicím nejmlad‰í generace domácích pûstitelÛ ze zahradnick˘ch
a specializovan˘ch ‰kol. Racionální v˘Ïivû a ekologicky pûstovan˘m plodinám chtû-
jí pofiadatelé zasvûtit pavilon E. Ve v˘stavním pavilonu G a venkovním areálu mÛ-
Ïete nav‰tívit prodejní stánky s pestrou nabídkou v˘pûstkÛ ovocn˘ch a okrasn˘ch
dfievin, kvûtin, semen, v˘robkÛ, potfieb a pomÛcek pro zahradniãení.

Areál V˘stavi‰tû Flora Olomouc bude v dobû konání v˘stavy
od 3. do 6. fiíjna otevfien dennû od 9 do 18 hodin, poslední den do 17 hodin.

Podzimní svátek Flory Olomouc HORTIKOMPLEX 2002

Je‰tû trochu zábavy

HRAD SOVINEC



Va‰o Patejdl Tour 2002

SME TU!
úter˘ 1. 10. 2002

v 19.00 hodin
Olomouc

Sportovní hala UP
Koncert pofiádá Nadaãní fond Genáãek.

Informace o chystaném koncertu
www.smetu.cz

POZVÁNKA NA
KONCERT
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MùSTSK¯ DÒM
Kratochvílova 1

tel. 581 217 596

KOUPÁNÍ VEŘEJNOSTI NA PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 736 580

REHABILITACE A SAUNA NA PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 209 100

SLUÎBY MùSTA P¤EROVA • ¤ÍJEN 2002

LÁZNĚ BOCHOŘ
tel. 581 205 045

Koupel, zábal, masáž,
perličková masáž:

pondělí až pátek 7 – 18

úterý 14-20 muži

středa 13-20 ženy + masáže

čtvrtek 14-21 muži + masáže

VÝJIMKY
1. - 4. 10. 2002 • zavřeno - odstávka
sobota 5. 10. 10 - 12, 13.30 - 19 (oba)
pondělí 28. 10. 10 - 18 (oba bazény)
úterý 29. 10. 12 - 20 (dětský)

12 - 21 (krytý)
středa 30. 10. 12 - 20 (dětský)

12 - 21 (krytý)
Rekondiční stoly 1. - 4. 10. • zavřeno

ZIMNÍ STADION SAUNA
tel. 581 201 268

otevírací doba: úter˘ - nedûle 9-17 hodin

do 30. 11. • Z historie pfierovského muzejnictví
- v˘stava ke 100. v˘roãí zaloÏení Mûstského
muzea v Pfierovû (ve v‰ech v˘stavních sálech)

objednávka hromadn˘ch náv‰tûv: 581 738 295,
volba 31 (pokladna), v zavírací dny: 581 219 380

MUZEUM KOMENSKÉHO

HRAD HELF·T¯N

5. a 19. 10. • Keramické hrátky - 9-12 hodin
KaÏdou stfiedu • Klubovna - 13-16.30 hodin
12. 10. • Pojìte s námi k Jadranu - turistická
spontánní akce k oseckému splavu. Odchod
v 9 hod. od DDM Atlas. Odjezd na kole v 9.30 hod.

24. 10. v 19.00 • Zdenûk Vfie‰Èál + Oskar Pe-
tr + Jifií Bíl˘ - folkov˘ koncert v klubu DlaÏka
2. 11. v 19.00 • Zuzana Navarová + Koa - fol-
kov˘ koncert nejlep‰í ãeské zpûvaãky v klubu PSP
14. - 18. 11. • Hudboslovení - festival hudby
a slov v klubu DlaÏka a klubu PSP (Hradi‰Èan
+ Dizu, V. Tfie‰Àák, Duramol, RadÛza, Duo Juyos,
countrybál se ·ediváky...)

kanceláfi nám. TGM 16, tel. 581 219 852,
dlazka@cekos.cz, www.dlazka.cz

DUHA KLUB DLAÎKA

DDM ATLAS
ÎiÏkova 12, tel.: 581 209 353, 581 201 46

www.volny.cz/ddmatlas

7. - 31. 10. 2002 • Krist˘na Fuksová a Petr Kun-
ãík: Reakce na mezní stavy - malba, objekty,
asambláÏe. VernisáÏ 4. 10. 2002 v 16 hodin.

MùSTSKÉ
INFORMAâNÍ CENTRUM

v˘stavní síÀ, Kainarova 9

10. fiíjna v 17 hodin • Korvínsk˘ dÛm na Hor-
ním námûstí • Dûjiny vûdecké kresby - beseda
s Mgr. A. Chumchalovou.

KLUB P¤ÁTEL
V¯TVARNÉHO UMùNÍ

Den Dûtsk˘ bazén Kryt˘ bazén
Pondělí zavřeno zavřeno
Úterý 15 – 20 18 – 21
Středa 15 – 20 15 – 21 (15 – 19 část. pronájem)

Čtvrtek 17 – 20 18 – 21 (18 – 19 část. pronájem)

Pátek 15 – 20 15 – 22 (15 – 16 část. pronájem)

Sobota 10 – 20 10 – 20
Neděle 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

KLUB âESK¯CH TURISTÒ SK P¤EROV
1. 10. • SchÛzka turistÛ, Vinary - Na Skalce ve 14

hod. odj. A13.15 MHD ã. 2 nebo pû‰ky
3. 10. • Zábfieh - Krchleby - Mírov - 18 km, ved.

Miroslav Kauer odj. 6.00 hod.
5. 10. • Hrubá Voda zast. - Pohofiany - Velká Bys-

tfiice - 21 km, ved. J. Sedláková, odj. 6.00 hod.
10. 10. • Val. Mezifiíãí - Pi‰tová- Jarcová - Val.

Mezifiíãí - 12 km, ved. V. Visnar, odj. 7.22 hod.
10. 10. • Vítkov - Klokoãov - Hefimánky - 12 km,

ved. Î. Zapletalová, odj. 7.22 hod.
12. 10. • TP Pochod slováck˘mi vinohrady - v˘-

bûr ze dvou tras - 9 km, ved. B. Pokluda, odj.

8.00 hod. nebo 17 a 25 km, ved. J. ·vec, odj.
6.04 hod.

17. 10. • Vítkov - Hefimanice - Vítkov - Odry - 16
km, ved. J. ·mehlík, odj. 7.22 hod.

17. 10. • Brodek u P. - Dub n. M. - Tuãapská sk. -
Blatec - 15 km, ved. Î. Zapletalová, odj. 8.42 hod.

19. 10. • Lukavice - Tfie‰tina - Úsov - Bradlec -
Moraviãany - 21 km, ved. L. Bafiinka, odj. 6 hod.

24. 10. • Vinary - Sobí‰ky - Záb. Lhota - âekynû
- 10 km, ved. V. Krest˘nová, odj. A8.40 hod.

26. 10. • Police - Lazy - Podhradní Lhota Ïel. st.
- 21 km, ved. H. ·Èavová, odj. 8.57 hod.

1. 10. v 14 hodin • Divadelní Pfierov 2002“ -
IV. roãník pfiehlídky dramatické, hudební a ta-
neãní tvorby mentálnû a tûlesnû postiÏen˘ch
ze severomoravského regionu

7. 10. v 19.30 hodin • Vladimír Hron - Abece-
da hvûzd - celoveãerní pofiad vynikajícího imi-
tátora Vladimíra Hrona

10. aÏ 12. fiíjna vÏdy v 19.30 • XIX. âeskoslo-
vensk˘ jazzov˘ festival Pfierov

22. 10. v 19.30 • Mandarinkov˘ pokoj - divadel-
ní inscenace ‰esti kriminálních zápletek

28. 10. v 19.30 hodin • Filharmonie Bohusla-
va MartinÛ Zlín - slavnostní koncert k státní-
mu svátku âR

30. 10. v 19.30 hodin • JoÏka âern˘ a lidová
píseÀ - volné pokraãování oblíbeného pofiadu
za doprovodu cimbálové muziky

Pfiedprodej - vchod z námûstí TGM, pondûlí aÏ
pátek 8.00-16.30 hodin, telefon 581 217 596,
581 215 100, 581 215 101

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

do 28. 10. • Îelezná cesta - ze sbírek Mûstské-
ho muzea Ybbsitz v Rakousku

1. 10. - u pfiíleÏitosti Mezinárodního dne senio-
rÛ je vstup pro náv‰tûvníky nad 60 let zdarma

pondûlí 28. 10. - hrad otevfien

„Brána do svûta módy“
VI. roãník soutûÏe krásy a elegance

Finále se bude konat 30. 11. 2002 v Mûst-
ském domû v Pfierovû. Podmínky úãasti: dív-

ka ve vûku 15 aÏ 25 let, v˘‰ka min. 168 cm, fiádnû vyplnûná pfii-
hlá‰ka. Uzávûrka pfiihlá‰ek 16. 10. 2002. BliÏ‰í informace: Agentura
HIT, tel. 581 219 455, 602 767 277.

STAR
AEROB IC

SHOW
s hvûzdn˘m obsazením

3 lekce aerobiku a bohatého do-
provodného programu v sobotu
5. 10. 2002 v 10 hodin v teniso-
vé hale v Pfierovû se ‰piãkov˘mi in-
struktorkami aerobiku Charlotte
Andersson ze ·védska a Lenkou
Velinskou z âeské republiky.
Exkluzivním hostem akce bude MISS âR
a MISS EUROPE Monika Îídková.

BliÏ‰í informace a pfiedprodej vstupenek:
Agentura HIT

tel. 581 219 455, 606 468 521



3. - 17. fiíjna
Petr ·paãek - obrazy
Originalita ·paãkov˘ch
obrazÛ nespoãívá ve vol-
bû námûtu ani zpracová-
ní, kterou ãasto teatrál-
nû ‰okují umûlci jeho
vûku. Nehovofií s námi
v mnohoznaãn˘ch ab-
straktních kódech, ne-
pÛsobí monumentálnû,

nemaskuje a nemystifikuje. Prav˘ a hlubok˘ charakter je zde ukryt
v ãistotû a prosté hloubce. Jsou to okouzlující obrazy, které vás pfii-
táhnou a do kter˘ch mÛÏete bez obav vstoupit...

V˘stava bude zahájena vernisáÏí 3. fiíjna v 17 hodin.
17. 10. - 1. 11. • Akad. malífika Vûra Kotasová - grafika

Akad. malífi Pavel Kotas - obrazy
VernisáÏ probûhne 17. fiíjna v 17 hodin.
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1. - 2. 10. v 17.30 hod. • STROJ
âASU - USA, sci-fi, titulky, premié-
ra. Chtûl zmûnit minulost a stal se
hrdinou budoucnosti. ReÏie: S. Wels.
1. 10. ve 20 hod. • 40 DNÒ A 40
NOCÍ - USA/Francie/VB/Kanada,
milostná komedie, titulky. ...bez se-
xu! Vsadili na nûj. Kdo vyhraje? Re-
Ïie: M. Lehman.
3. - 9. 10. v 17.30 hod. a 3. - 8. 10.
ve 20 hod. • MINORITY REPORT
- USA, sci-fi, thriller, titulky, premi-
éra. KaÏd˘ utíká… KaÏd˘ bude do-
paden. ReÏie: S. Spielberg. Hrají:
T. Cruise, C. Farrell, M. von Sydow.
10. - 13. 10. v 17.30 hod. • ROK
ëÁBLA - âR, ãerná komedie. KdyÏ
vydrÏíte mlãet, usly‰íte melodie li-
dí kolem sebe. Námût, scénáfi, reÏie:
P. Zelenka. Hrají: J. Nohavica, K. Plí-
hal, F. âern˘,  âechomor, J. Coleman.
14. - 15. 10. v 17.30 hod. • AMÉLIE
Z MONTMARTRU - Francie/Nû-
mecko, romantická komedie. Film,
kter˘ se dívá na svût pozitivnû. Re-
Ïie: J.-P. Jeunet.
10. - 15. 10. ve 20 hod. • PAVOU-
âÍ TEROR - USA, hororová kome-
die, titulky, premiéra. Nemáte rádi
pavouky? Oni vás taky ne!!! ReÏie:
E. Elkayem.
16. 10. v 17.30 • REMBRANDT -
Francie/Nûmecko/Nizozemsko, Ïivo-
topisn˘, titulky. Aby mohl ãlovûk tak-
hle malovat, musel by Ïít nûkolik Ïi-
votÛ. V hlavní roli skvûl˘ K. M. Bran-
dauer. ReÏie a scénáfi: Ch. Matton.
17. - 23. 10. v 17.30 hod. • WATER-
LOO PO âESKU - âR, komedie,
premiéra. ManÏelské povídky na-
psané pro ãasopis Playboy sám reÏí-
roval Vít Olmer a spoleãn˘m jmeno-
vatelem se stal herec Jifií Krampol.
17. - 22. 10. ve 20 hod. • xXx -
USA, akãní krimi, titulky, premiéra.
Nov˘ fenomén, prototyp tajného
agenta jedenadvacátého století. Ja-
mesi Bonde, uÏ má‰ odzvonûno.
ReÏie: R. Coen. V hl. roli: V. Diesel.
24. - 30. 10. v 17.30 hod. • FAN-
TOM PA¤ÍÎE - Francie, historick˘
thriller, titulky, premiéra. Temn˘,
napínav˘ a vzru‰ující pfiíbûh. ReÏie:
Pitof. Hrají: G. Depardieu, G. Canet.
24. - 29. 10. ve 20 hod. • INSOM-
NIE - USA, thriller, titulky, premié-
ra. Souboj mezi chytrostí a rafino-
vaností úchylného vraha a genialitou
úspû‰ného detektiva. ReÏie: Ch. No-
lan. Hrají: Al Pacino, R. Williams,
H. Swank, M. Tierney, M. Donovan.
31. 10. - 6. 11. v 17.30 hod. • DO-
BA LEDOVÁ - USA, animovan˘, da-

bing, premiéra. Pfii‰li. Rozehfiáli.
Zvítûzili. Mrazivá digitálnû animo-
vaná road movie. ReÏie: Ch. Wedge.
31. 10. - 5. 11. ve 20 hod. • AGENT
BEZ MINULOSTI - USA, ‰pionáÏní
drama, titulky, premiéra. Byl skvû-
lou zbraní, neÏ se sám stal terãem.
ReÏie: D. Liman. Hrají: M. Damon,
F. Potente, Ch. Cooper, C. Owen.

2. 10. ve 20 hod. • V LOÎNICI -
USA, psychologické drama, titulky,
premiéra. Film reÏiséra Toda Fielda
získal 5 nominací na Oscara a 3 no-
minace Zlat˘ glóbus. Hrají: S. Spa-
cek, T. Wilkinson, N. Stahl, M. Tomei.

9. 10. ve 20 hod. • ITAL·TINA
PRO ZAâÁTEâNÍKY - Dánsko, dra-
ma/komedie, titulky, premiéra. Ital-
‰tina pro zaãáteãníky...a láska pro
smolafie. ReÏie a scénáfi: L. Scherfig.
16. 10. ve 20 hod. • UMùLCOVA
SMLOUVA - Velká Británie, drama,
titulky. Film ze Zlatého fondu svû-
tové kinematografie. ReÏie a scénáfi:
P. Greenaway.
23. 10. ve 20 hod. • LÉTO K NE-
P¤EÎITÍ - USA, komedie, titulky,
premiéra. Léto jako Ïádné jiné.
Krásná pfiíroda. Mladá tûla. Roz-
boufiené hormony. ReÏie: D. Wain.
30. 10. ve 20 hod. • PSÍ DNY - Ra-
kousko, drama, titulky, premiéra.
B˘t ãlovûkem - toÈ horor i krása zá-
roveÀ! ReÏie: U. Seidl.

telefon/fax: 581 202 216
e-mail: hvezda@dokina.cz

net: www.dokina.cz/hvezda

v  k i n û  H v û z d a

filmov˘ klub

v  k i n û  H v û z d a
ARTKINO

pfiedstaven í    pro  dût i  a  m ládeÏ

Uzávûrka pfií‰tího ãísla je v pondûlí 14. fiíjna 2002

M i N i G A L E R i E  Ž E R O T Í N  Z . H .
telefon 581 202 728 • fax 581 217 797 • e-mail: zerotinzh@volny.cz
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V fiíjnu vystavují v galerii ãlenové v˘tvarné skupiny „Olomouãtí“
Libu‰e Kapounová a Ladislav Îlotífi. Libu‰e Kapounová, vzdûláním
pedagog, se intenzivnû vûnuje malífiské tvorbû od roku 1993. Inspiraci
ãerpá pfieváÏnû z vlastního nitra a pfiírody. Ladislav Îlotífi svÛj v˘tvar-
n˘ projev zdokonaloval u profesorÛ JalÛvky a Pfiikryla. Námûty pro své
oleje ãerpá pfiímo v Olomouci a hlavnû ve venkovském prostfiedí Hané.
Oba v˘tvarníci pravidelnû vystavují buì samostatnû, nebo kolektivnû
se skupinou „Olomouãtí“, a to i v cizinû, napfiíklad v Holandsku (1999).

MafiíÏská keramika
Od roku 1991 v malé vesniãce MafiíÏ na pome-
zí âech, Moravy a Rakouska vzniká unikátní,
ruãnû vyrábûn˘ keramick˘ originál, signovan˘
jednotliv˘mi v˘tvarníky. Dnes je mafiíÏská ke-
ramika dobfie známá u nás i v zahraniãí.

21. 10. - 1. 11. • Darina Lichnerová, Jana Kubínová, umûlecká
tkalcovna Strmilov - originální svetry a odûvy

Jasínkova 2 (za Priorem)

Galerie Centrum, Kratochvílova 22, tel. 581 216 111

6. 10. v 15 hod. • NÁVRAT DO
ZEMù NEZEMù - USA, animovaná
pohádka,  dabing, premiéra. Vûfite
na kouzla a pohádky! Pak budete lé-
tat! Magick˘ pfiíbûh o Petru Panovi
z filmového studia W. Disneyho.
13. 10. v 15 hod. • MICHAL NE-
SVADBA - „PAJDULÁK“ - vystou-
pení známého herce a mima Mi-
chala Nesvadby s nov˘m zábavn˘m
pofiadem pro dûti i rodiãe. Pfiedpro-
dej vstupenek v kinû Hvûzda, tel.
581 202 216.
20. 10. v 15 hod. • JAK SE BUDÍ
PRINCEZNY - âR, pohádková ko-
medie. Jedna z nejoblíbenûj‰ích
ãesk˘ch pohádek opût na‰em kinû.
27. 10. v 15 hod. • KONEC KOU-
ZELNÍKA UHABULY - klasická
tvorba ãesk˘ch animátorÛ pro dûti
i rodiãe.

Podzim v Atraxu
JiÏ podruhé se v galerii Atrax

pfiedstavuje akademick˘ sochafi
Sa‰a Zahradník se sv˘mi bron-
zov˘mi plastikami a reliéfy. Je
znám nejen svou komorní tvor-
bou, ale i velk˘mi realizacemi
z kamene, dfieva a bronzu.

Souãasnû jsou vystavena i gra-
fická díla dvou v˘znamn˘ch osob-
ností ãeského v˘tvarného umûní
- Maxe ·vabinského a Toyen, která Ïila pfieváÏnû v PafiíÏi. Tato v˘sta-
va potrvá do 4. fiíjna.

Dal‰í v˘znamnou akcí galerie Atrax v fiíjnu bude v˘stava na‰eho
pfiedního grafika Vladimíra Suchánka ve dnech 21. 10. aÏ 1. 11. 2002.
V. Suchánek bude osobnû pfiítomen na vernisáÏi své v˘stavy, která se
bude konat 20. fiíjna v 15. hodin v hotelu Jana v Pfierovû.

CENTRUM

Petr ·paãek „Stfiechy na âtyfiech dvorech“ (2000)
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