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Ing. Jan JA·EK za zásluhy o obnovení ãinnosti Rotary Clubu v Pfiero-
vû a realizaci projektÛ v rámci Rotary International
Mgr. Jaroslav PAJDLA za dlouholetou aktivní trenérskou i organizá-
torskou ãinnost v tûlov˘chovû, zejména v národní házené a celoÏivotní pe-
dagogickou práci
Jaroslav VAVROU·EK za popularizaci a rozvoj kulturního Ïivota ve
mûstû Pfierovû
Karel PLÍHAL za autorsk˘ i interpretaãní pfiínos ãeské folkové scénû
a popularizaci Kainarova básnického díla
Ing. René GRÉGR za dlouholetou rozsáhlou vûdeckou i literární ãin-
nost v oboru námofiní historie
Vojtûch BEDNA¤ÍK za celoÏivotní sbûratelskou a popularizaãní ãinnost
a propagaci mûsta Pfierova
Jarmila FRITZOVÁ za celoÏivotní úspû‰nou reprezentaci mûsta Pfiero-
va a v˘chovu mlad˘ch reprezentantÛ ve sportovní stfielbû 
MgA. Viktor KOZÁNEK za vynikající umûlecké pÛsobení v oboru hud-
by a reprezentaci âeské republiky v zahraniãí
prof. Alfréd HABERMANN za dlouholetou spolupráci s Muzeem Ko-
menského v Pfierovû pfii pofiádání mezinárodních setkání umûleck˘ch ko-
váfiÛ na hradû Helf‰t˘nû - Hefaiston a pfiispûní ke zv˘‰ení turistické atrak-
tivnosti regionu Pfierov
Lída CHYTILOVÁ-BARA·ÍKOVÁ za celoÏivotní obûtavou ãinnost v tû-
locviãné jednotû Sokol Pfierov a v˘chovu mládeÏe ke sportovnímu vyuÏí-
vání volného ãasu
Vladimír TABERY za dlouholetou aktivní sportovní ãinnost v odvûtví spor-
tovní gymnastiky a v˘chovu mlad˘ch talentÛ v tûlocviãné jednotû Sokol
prof. Doc. PhDr. Ivo HLOBIL, CSc. za podíl na architektonick˘ch
úpravách pfii revitalizaci centra mûsta Pfierova a dlouhodobou spolupráci
s Muzeem Komenského Pfierov

V‰em vyznamenan˘m bude pfiedána Cena mûsta Pfierova - medaile
J. A. Komenského v úter˘ 29. fiíjna u pfiíleÏitosti 84. v˘roãí vzniku
samostatného âeskoslovenska.

Medaile J. A. Komenského pro osobnosti PfierovaPfierov bude mít
nov˘ domov dÛchodcÛ

âást areálu b˘valé Základní ‰koly v ulici Optiky foto Miloslav Fla‰ar

Jeden z ocenûn˘ch v loÀském roce - Jaroslav Schön (vpravo) foto J. âep

„Mûsto provozuje 7 domÛ s peãovatelskou sluÏbou o kapacitû 233

bytÛ a Penzion pro dÛchodce o kapacitû 82 obytn˘ch jednotek. V tûch-

to zafiízeních mohou Ïít lidé, ktefií jsou alespoÀ ãásteãnû sobûstaãní

a za pomoci peãovatelské sluÏby a krátkodobé o‰etfiovatelské sluÏby

jsou schopni samostatnû bydlet. Jakmile se stanou nepohybliv˘mi

a potfiebují nepfietrÏitou peãovatelskou a o‰etfiovatelskou péãi, nemo-

hou b˘t dále ve svém bydli‰ti a podávají Ïádosti o umístûní do domo-

va dÛchodcÛ, nejlépe v Pfierovû a jeho nejbliÏ‰ím okolí. Vzhledem k to-

mu, Ïe je nedostatek voln˘ch kapacit, zejména pro nepohyblivé

obãany, ãekací doby na umístûní jsou velmi dlouhé, nûkolikaleté. Li-

dé, ktefií nemají Ïádné rodinné zázemí, jsou maximálnû na 90 dnÛ

umístûni v Léãebnû dlouhodobû nemocn˘ch v nemocnici v Pfierovû.

Nemocnice se takovému fie‰ení brání, neboÈ se nejedná o pacienty,

které je nutno léãit, n˘brÏ potfiebují dlouhodobû o‰etfiovat,“ seznámi-
la nás se situací ing. Milena Slováãková z odboru rozvoje.

„V okrese Pfierov jsou tfii domovy dÛchodcÛ, jejichÏ zfiizovatelem je

Okresní úfiad Pfierov. Celková kapacita tûchto tfií zafiízení je 455 oby-

vatel, z toho je 140 o‰etfiovatelsk˘ch lÛÏek. Jeden domov dÛchodcÛ je

zfiízen také mûstem Hranice a má kapacitu 215 lÛÏek. Vzhledem k to-

mu, Ïe ve mûstû Pfierovû je katastrofální situace se zaji‰Èováním dlou-

hodobé o‰etfiovatelské péãe, hradíme ze svého rozpoãtu náklady mû-

stu Hranice za 10 roãnû umístûn˘ch imobilních obãanÛ v domovû

dÛchodcÛ v Hranicích. Toto krizové opatfiení ale nefie‰í souãasnou vel-

mi ‰patnou situaci. Okresní úfiad Pfierov eviduje pfies 700 Ïádostí

o umístûní do domova dÛchodcÛ a z tohoto poãtu je více neÏ 400 Ïá-

dostí obãanÛ z Pfierova a jeho místních ãástí. Mnoho z tûchto lidí po-

tfiebuje pfiednostní umístûní právû z potfieby nutné nepfietrÏité o‰et-

fiovatelské péãe. Je tedy nanejv˘‰ potfiebné, aby mûsto zbudovalo pro
pokraãování na stranû 2

Mûsto Pfierov, vãetnû sv˘ch místních ãástí, má asi
49 tisíc obyvatel a je zde nutno do budoucna poãítat
s nárÛstem poãtu obãanÛ dÛchodového vûku, ktefií bu-
dou potfiebovat sociální a sociálnû zdravotní sluÏby.
V souãasné dobû nemáme Ïádné zafiízení pro poskyto-
vání dlouhodobé nepfietrÏité o‰etfiovatelské péãe pro
obãany - domov dÛchodcÛ s o‰etfiovatelskou péãí.

I v leto‰ním roce Rada mûsta Pfierova na svém záfiijovém zasedání
schválila udûlení ceny mûsta Pfierova - Medaile J. A. Komenského v˘-
znamn˘m rodákÛm a obãanÛm svého mûsta. Tato cena i medaile, jeÏ
zatím získalo tfiia‰edesát osobností, byla letos udûlena dvanácti osob-
nostem, které se svou ãinností v nejrÛznûj‰ích oblastech zaslouÏily
o rozvoj Pfierova a jeho propagaci nejen v na‰í republice, ale mnoh-
dy i v zahraniãí. Mimofiádnû jiÏ v bfieznu ji obdrÏel univerzitní profe-
sor Franz Hofmann, pfiední nûmeck˘ komeniolog. Mezi leto‰ní vy-
znamenané patfií:
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své obãany domov dÛchodcÛ tohoto typu,“

potvrdila naléhavost fie‰ení souãasné situace
ing. Milena Slováãková.

„Vybraná lokalita se nachází ve v˘chodní

ãásti mûsta Pfierova, jako souãást stávající

bytové zástavby. Jde o areál b˘valé Základní

‰koly v ulici Optiky, postavené v roce 1963

pavilónov˘m zpÛsobem zástavby dvoupo-

dlaÏními objekty bez podsklepení. Vzhledem

ke klesajícímu poãtu ÏákÛ a pfiirozenému

procesu stárnutí obyvatelstva v této ãásti

mûsta, ztratily budovy základní ‰koly svoje

vyuÏití. Zadaná technická pomoc, která mû-

la za úkol vyhledat vhodnou lokalitu pro

umístûní domova dÛchodcÛ, na základû ur-

banistick˘ch i technick˘ch ukazatelÛ vyhod-

notila tuto lokalitu jako velmi vhodnou. Zá-

roveÀ zámûr pomÛÏe znovu vyuÏít v‰echny

postavené objekty. Pozemek je zde mírnû sva-

Ïit˘, není v zátopovém území fieky Beãvy a je

v blízkosti nemocnice s poliklinikou. Z hygie-

nického hlediska se nachází v pomûrnû klid-

ném prostfiedí, mimo zdroje hluku a prachu.

Vyhovuje také velikostním poÏadavkÛm kla-

den˘m na v˘stavbu pro uvaÏované zafiízení.

UmoÏní i jeho pfiípadn˘ rozvoj a roz‰ifiování,

vãetnû dostavby nového pavilonu,“ blíÏe ob-
jasnila Milena Slováãková, proã právû tento
zvolen˘ objekt byl vyhodnocen jako nejvhod-
nûj‰í ze v‰ech dal‰ích zvaÏovan˘ch.

„Nov˘ domov dÛchodcÛ je urãen pro 120

osob. Z toho mÛÏe b˘t i více jak 60 obyvatel

nepohybliv˘ch, ktefií potfiebují intenzivní

o‰etfiovatelskou péãi. Pokoje jsou navrÏeny

dvoulÛÏkové, vãetnû vlastního sociálního za-

fiízení. V areálu bude rovnûÏ novû vybavena

kuchynû s kapacitou asi 800 jídel, která za-

jistí moderním provozem hygienickou pfií-

pravu a rozvoz jídel do v‰ech peãovatelsk˘ch

zafiízení ve mûstû. Pfiedpokládané náklady

na v˘stavbu, vãetnû speciálního zdravotnic-

kého vybavení, jsou odhadovány na 190 mi-

lionÛ korun. Vzhledem k finanãní nároã-

nosti celého zámûru poÏádalo mûsto

Ministerstvo práce a sociálních vûcí âeské

republiky o poskytnutí státní dotace na je-

ho realizaci,“ doplnila dal‰í skuteãnosti Mi-
lena Slováãková.

Eva ·afránková

Pfierov bude mít nov˘ domov dÛchodcÛ
pokraãování ze strany 1

Ze zpracované projektové dokumentace Vám nabízíme pohled na rekonstruovan˘ areál z ulice Optiky.

dne 3. fiíjna 2002
Rada mûsta Pfierova po projednání

❖ schválila uzavfiení mandátní smlouvy mezi mûstem Pfierov a JUDr. Ve-
verkou, Mgr. Derychovou, JUDr. Neulsovou, advokáty sdruÏen˘mi v Ad-
vokátní kanceláfii se sídlem v Pfierovû, BoÏeny Nûmcové 2 na zaji‰tûní
prodeje:
a) 63 bytÛ - U Tenisu 31, 33, 35 v Pfierovû I - Mûsto,
b) 9 bytÛ - Îelátovská 9, 15 v Pfierovû I - Mûsto, 
c) 256 bytÛ v Pfierovû I - Mûsto, které jsou v majetku mûsta Pfierova:

Na hrázi 24, 26, 28, 30 • Al‰ova 1, 3, 9 • Bratrská 20 • gen. ·tefáni-
ka 6 • VaÀkova 14 • Palackého 20 • PurkyÀova 10, 12, 14, 18, 20, 22
• dr. E. Bene‰e 13, 15 • Otakara Jaro‰e 2, 4, 6 • Velké Novosady 6 •
Îelátovská 10, 12 • Optiky 1, 3 • B. Nûmce 1, 7 • ·robárova 9, 13,

v termínu do 30. 6. 2003 v celkové v˘‰i 1,182.205,50 Kã.
❖ podala návrh Zastupitelstvu mûsta Pfierova vydat obecnû závaznou vy-

hlá‰ku ã. 4/2002, o místním poplatku za provoz systému shromaÏìová-
ní, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních od-
padÛ a uloÏila Technick˘m sluÏbám mûsta Pfierova v prÛbûhu 1. polo-
letí 2003 nabídnout odkoupení odpadov˘ch nádob od jejich vlastníkÛ za
smluvní cenu 300 Kã za 110 litrovou odpadovou nádobu a 3.000 Kã na
1.100 litrovou nádobu bez ohledu na jejich opotfiebení,

❖ podala návrh Zastupitelstvu mûsta Pfierova schválit Pofiízení zmûny
ã. 52/02 „Sportovní centrum-Ml˘n“ Územního plánu sídelního útvaru
Pfierov, za úãelem zmûny funkãního vyuÏití ãásti plochy urãené pro ve-
fiejnou zeleÀ na návrhovou plochu obãanské vybavenosti,

❖ podala návrh Zastupitelstvu mûsta Pfierova schválit Pofiízení zmûny ã. 53/02
Územního plánu sídelního útvaru Pfierov „Pfierov-Lánce“ za úãelem zmû-
ny funkãního vyuÏití území urãeného pro v˘hledové plochy bydlení v ro-
dinn˘ch domech na návrhové plochy - bydlení v rodinn˘ch domech, 

❖ podala návrh Zastupitelstvu mûsta Pfierova neschválit Pofiízení zmûny
ã. 54/02 „Rybníky - zahradní domek“ Územního plánu sídelního útvaru
Pfierov, za úãelem zmûny funkãního vyuÏití ãásti plochy vymezené pro
sady a zahrady na návrhovou plochu pro bydlení v rodinn˘ch domech,

❖ podala návrh Zastupitelstvu mûsta Pfierova schválit Pofiízení zmûny
ã. 55/02 Územního plánu sídelního útvaru Pfierov - ul. Kojetínská, za
úãelem zmûny funkãního vyuÏití plochy urãené pro vefiejnou zeleÀ na
plochy podnikatelsk˘ch aktivit (drobná v˘roba, provozovny sluÏeb...), 

❖ podala návrh Zastupitelstvu mûsta Pfierova schválit poskytnutí dotace ve
v˘‰i 280.000 Kã a uzavfiení smlouvy o poskytnutí této dotace mezi mûs-
tem a subjektem Tûlov˘chovná jednota Pozemní stavby Pfierov na zaji‰-
tûní provozu sportovní haly v Pfierovû-Pfiedmostí ve II. pololetí roku 2002,

❖ schválit poskytnutí dotace ve v˘‰i 190.000 Kã a uzavfiení smlouvy o po-
skytnutí této dotace mezi mûstem a subjektem Sportovní klub Pfierov,
na zaji‰tûní provozu sportovní haly v Pfierovû, Petfiivalského 3 ve IV.
ãtvrtletí roku 2002,

❖ schválit poskytnutí dotace ve v˘‰i 90.000 Kã a uzavfiení smlouvy o po-
skytnutí této dotace mezi mûstem a subjektem Tûlov˘chovná jednota
Spartak Pfierovské strojírny, na zaji‰tûní provozu lodûnice a kuÏelny
v Pfierovû, Bezruãova 4 a Kopaniny 4 ve IV. ãtvrtletí roku 2002, 

❖ schválit poskytnutí dotace ve v˘‰i 40.000 Kã a uzavfiení smlouvy o po-
skytnutí této dotace mezi mûstem a subjektem Kappa-Help Pfierov, nám.
Pfierovského povstání 1, na zaji‰tûní provozu sluÏeb poskytovan˘ch
v programech obãanského sdruÏení,

❖ podala návrh Zastupitelstvu mûsta Pfierova schválit prominutí smluvní
pokuty ve v˘‰i 90.000 Kã subjektu Sportovní basketbalov˘ CLUB SBC,
s.r.o., vzniklé z dÛvodu pozdního pfiedloÏení vyúãtování pfiíspûvku po-
skytnutého na základû smlouvy o pfiíspûvku ze dne 18. 4. 2001,

❖ doporuãila odboru ‰kolství, mládeÏe a sportu zastavit práce na díle
Oprava ‰kolního hfii‰tû pfii Základní ‰kole Pfierov, Svisle 13,

❖ schválila pfiidûlení úãelové dotace:
- v ãástce 20.000 Kã Taneãní ‰kole PULS Pfierov na úãast na mistrovství

svûta v Brémách v fiíjnu 2002,
- v ãástce 11.000 Kã Sportovnímu klubu M-81 Pfierov na úãast na Ev-

ropském poháru v rakouském Klagenfurtu, kter˘ se koná ve dnech
23. - 24. 11. 2002.

V˘bûr z usnesení Rady mûsta Pfierova

Pravidelné ovûfiování provozuschopnosti sirén
Na základû vyhlá‰ky MV ã. 380/2002 Sb., k pfiípravû a pro-

vádûní úkolÛ ochrany obyvatelstva, bude provádûna kaÏdou
první stfiedu v mûsíci ve 12.00 hodin akustická zkou‰ka va-
rovacího systému. Sirény budou houkat 2 minuty trval˘m tó-
nem. U hlasov˘ch sirén bude houkání doplnûno slovním ohlá-
‰ením zkou‰ky.
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Jindfiich Valouch,
starosta mûsta
Konãí stávající volební období
1998-2002, s ním v‰ak nekon-
ãí Ïivot ve mûstû Pfierovû
a v jeho místních ãástech. Ob-
ãané budou objektivnû hodno-

tit nejenom to, co se podafiilo, ale i co je trápilo
a trápí. Zastupitelé, vãetnû starosty, tak dostanou
tu nejspravedlivûj‰í známku, aÏ budou známy v˘-
sledky voleb. Vûfiím, Ïe nepropadnu na dno stup-
nice hodnocení, i kdyÏ jsem si vûdom problémÛ
a nedostatkÛ, se kter˘mi se spoluobãané pot˘ka-
jí. Jsem pfiesvûdãen o tom, Ïe byla i správná roz-
hodnutí orgánÛ mûsta, která napomohla ke zmû-
nû tváfie Pfierova a jeho místních ãástí.

Pfierov se mûní nejenom ve své historické ãás-
ti. Mûní svoji strukturu jak v podnikatelském sek-
toru, tak i v oblasti ‰kolství, kultury, sportu
a v oblasti sociální, vãetnû sluÏeb. Nûkteré akti-
vity zanikají, druh˘m se dafií a - to nejpodstat-
nûj‰í - vznikají nové. Zde si zaslouÏí podûkování
cel˘ podnikatelsk˘ sektor. VzpomeÀme si, jak vy-
padal prav˘ bfieh Beãvy od lodûnice po Sokolo-
vnu, nebo cel˘ prostor pfied nádraÏím âD, vãet-
nû samotné budovy, jak se mûní ulice âechova,
Jaselská - b˘valé kino Oko - nebo ulice Komen-
ského. RovnûÏ nelze pfiehlédnout dal‰í individu-
ální stavby ve mûstû a v˘stavbu nov˘ch rodinn˘ch
domÛ v místních ãástech. Podstatnou zmûnu lze
zaznamenat pfii rekonstrukci historické ãásti, kde
spatfiíme jinou tváfi hradeb. Novou moderní po-
dobu dostala ulice Wilsonova, Kratochvílova,
Mostní, Blahoslavova a Pod valy. Jinou tváfi ma-
jí i kontroverzní stavby - dokonãená rekonstruk-
ce námûstní TGM a probíhající úpravy parku Mi-
chalov. TaktéÏ je postupnû realizováno
dobudování infrastruktury v místních ãástech.

Zmûny je moÏno spatfiit i na sportovi‰tích -
zimním stadionu, krytém bazénu v samotném
mûstû, nebo v jeho místních ãástech - v Kozlovi-
cích, Újezdci, Îelátovicích, pfiípadnû v dal‰ích
místech a sportovních jednotách. Mohou nás tû-
‰it úspûchy maÏoretek, taneãních souborÛ, lout-
kového divadla Sokol, hudebních skupin, v˘stav-
ních síní Atrax a Centrum, jazzového festivalu, to
je jistû nemal˘ v˘ãet aktivit v oblasti kultury a ãin-
ností stfiedisek volného ãasu mládeÏe.

SeniorÛm a neúpln˘m rodinám se dostalo no-
vého domu s peãovatelskou sluÏbou a ubytovny.
V oblasti sociální se zlep‰ila spolupráce mûsta
s fiadou subjektÛ, které vyvíjejí ãinnost se spo-
luobãany zdravotnû a tûlesnû postiÏen˘mi, soci-
álnû tûÏce pfiizpÛsobiv˘mi a bezdomovci. Vûfiím,
Ïe se v‰ichni spoleãnû doãkáme v Pfierovû i do-
mova dÛchodcÛ. Projektová dokumentace této
stavby je pfiipravována.

A jak mûsto podporuje tyto aktivity finanãnû?
V roce 1999 ãinila ãástka dotací, vãetnû granto-
vého programu v oblasti kultury, 1.285 tisíc ko-
run. V roce 2002 bude je‰tû nav˘‰ena, dle roz-
poãtu má ãinit 1.450 tisíc korun. V oblasti
volného ãasu a sportu v roce 1999 v˘‰e ãástky
byla 3.992 tisíc korun, v roce 2002 dosáhne dle
rozpoãtu 8.042 tisíc korun. V oblasti sociálních
vûcí a zdravotnictví se investovalo v roce 1999 -
5.891 tisíc korun, v roce 2002 to bylo 8.109 tisíc
korun. V oblasti sociálních sluÏeb mûsta Pfiero-
va, vãetnû sociálních dávek, bylo z rozpoãtu vy-
dáno za období 1995-1998 celkem 208.742 tisíc
korun a za období 1999-2002 dle rozpoãtu
500.180 tisíc korun.

V pfiehledu bych mohl pokraãovat dále v ob-
lasti ‰kolství, dopravy, financování a investic.
O tûchto oblastech ale budou hovofiit místosta-
rostové, ktefií je spravují.

Co se nepodafiilo? I pfies fiadu investic v oblasti
dopravy, jako je vybudování kruhov˘ch kfiiÏova-
tek, oprava komunikací v ul. Komenského, Dlu-
honicích, nav˘‰ení parkovacích míst i poãtu ki-
lometrÛ cyklistick˘ch stezek, se stále jeví urãité
nedostatky v systému parkování, nedofie‰ená je
doprava na Horním námûstí a neuspokojující je
i kvalita komunikace v ulici Ztracená. Jako ne-
úspûch mÛÏeme povaÏovat i fakt, Ïe se dosud
nepodafiilo pfiilákat kvalitního investora do Pfie-
rova, a to jak na vybudování terminálu kombi-
nované pfiepravy, tak do nové lokality u Újezd-
ce. Pfies tyto skuteãnosti a nesniÏující se
procento nezamûstnanosti, daÀové pfiíjmy mûs-
ta Pfierova, vãetnû poplatkÛ, nepoklesly. V le-
tech 1995-1999 to bylo celkem 918.764 tisíc
korun a v období let 1999-2002 bude dosaÏeno
ãástky 1,280.385 tisíc korun. Dûkuji v‰em pod-
nikatelÛm za vytváfiení takového podnikatel-
ského prostfiedí, které zabezpeãuje ekonomic-
k˘ efekt nejenom pro nû, ale je i v˘znamn˘m
daÀov˘m pfiíjmem pro mûsto.

S ukonãením ãinnosti Okresního úfiadu v Pfie-
rovû k 31. 12. 2002 a pfiechodu 133 funkãních
míst na obec s roz‰ífienou pÛsobností mûsto Pfie-
rov vzroste nejenom poãet zamûstnancÛ úfiadu,
ale nav˘‰í se zejména ãetnost úkonÛ v oblasti v˘-
konu státní správy.

ObãanÛm mûsta Pfierova dûkuji za pochopení
skuteãnosti, Ïe ne vÏdy se dají problémy fie‰it ãi
nedostatky odstraÀovat. Nedorozumûní minima-
lizuje komunikace mezi lidmi a o to je v˘znam-
nûj‰í a dÛleÏitûj‰í komunikace mezi zastupiteli,
úfiadem a spoluobãany. Pfieji mûstu Pfierovu a je-
ho místním ãástem správnou volbu pro dal‰í ob-
dobí, stále více moudr˘ch rozhodnutí pfiedstavi-
telÛ mûsta a co nejménû chyb a omylÛ.

Ing. Jifií Lajtoch,
místostarosta
oblast hospodafiení mûsta,
tj. nakládání s majetkem
a sestavování rozpoãtu
a rozvoj podnikání ve mûstû

Do komunální politiky jsem vstoupil v roce
1998 s nad‰ením a pfiipraven˘ s chutí a elánem
fie‰it problémy spojené s rozvojem mûsta. Ne
v‰echno se dalo fie‰it pruÏnû, ne v‰e ‰lo hladce.
Neãekal jsem v‰ak, Ïe místní tisk bude hledat ve
sv˘ch rubrikách jen zpochybÀující rozhodnutí
pfiedstavitelÛ mûsta a ne vÏdy umoÏní se ke kri-
tice v prav˘ ãas vyjádfiit a zámûry i rozhodnutí
vysvûtlit.

Na poãátku volebního období se podafiilo vy-
tvofiit pracovní skupiny, které fie‰ily dlouhodobé
zámûry mûsta - napfiíklad Program regenerace
a rozvoje mûstského parku Michalov. Je pfiipra-
ven program obnovy Laguny a pfierovského zám-
ku, ale doposud nebyl podpofien finanãnû.

Samostatnou kapitolou je jiÏ realizovan˘ zá-
mûr revitalizace mûstského centra, vãetnû ná-
mûstí T. G. Masaryka, kter˘ i pfies kritiku ãásti
obãanÛ byl ohodnocen cenou poroty za v˘raz-
nou kultivaci parteru stfiedu mûsta.

Mou snahou bylo fie‰it schválené koncepce
mûsta za uvedené období vÏdy s vyrovnan˘m roz-
poãtem. Bylo zapojeno více neÏ 415.208 tisíc ko-
run na jmenovité akce nad 500 tisíc korun do
oprav, rekonstrukcí, modernizací a nov˘ch sta-
veb. Dluhová sluÏba mûsta Pfierova k 31. 12. 2001
ãiní 2,17 % - nesmí pfiesáhnout 15 % vlastního
rozpoãtu minulého roku, coÏ je podmínka k pfii-
jetí úvûru. Byly pfiijaty dva úvûry mûsta, o tfietím
bude hlasováno na posledním zasedání Zastupi-
telstva mûsta. Negativním faktorem do budouc-
na je v‰ak nevyrovnanost, resp. deficit provoz-
ního hospodafiení, kdy dlouhodobû neinvestiãní
v˘daje pfievy‰ují opakující se pfiíjmy.

K dÛleÏitému rozhodnutí Zastupitelstva mûs-
ta patfií vypracování „Strategického plánu eko-
nomického a územního rozvoje mikroregionu
Pfierov do roku 2005“. Jeho plnûní je obtíÏné, fi-
nanãnû nároãné a v dal‰ím období je nutné in-
tenzivnûji jej fie‰it. 

SnaÏíme se o vût‰í informovanost obãanÛ. Prá-
vû za jeden z krokÛ, jak toto pfiání naplnit, pova-
Ïuji právû distribuci Pfierovsk˘ch listÛ do v‰ech
domácností na‰eho mûsta i jeho místních ãástí.

Ing. B. Procházka,
místostarosta
oblast rozvoje mûsta,
územnû plánovací
dokumentace, v˘stavby,
dopravy a infrastruktury

Pro mne konãí nejen toto volební období. Po
osmi letech pÛsobení v komunální politice, prá-
ci sice velmi zajímavé, ale pfiedev‰ím mimofiád-
nû nároãné, jsem se rozhodl skonãit, nebo ales-
poÀ si dát oddechov˘ ãas. Nemám tedy
problém podívat se i na vûci, které se ne zcela
zdafiily.

Zaãnu tím, co mû dostateãnû neuspokojuje.
Stále se posouvá doba zahájení v˘stavby dálnice,
mostu Legií i prÛpichu. Jihov˘chodní tangenta

Opût pfiíleÏitost k bilancování...
Stávající volební období konãí a tak jako v‰e, co se blíÏí ke svému zavr-

‰ení, jsou pfiedev‰ím poslední t˘dny signálem k vût‰í ãi men‰í rekapitula-
ci a následnému vyhodnocování. Tuto pfiíleÏitost jsme poskytli starostovi
i jeho zástupcÛm, které jsme poÏádali o odpovûì na následující otázku:

KdyÏ se ohlédnete za právû uplynul˘mi ãtyfimi lety, nad kter˘-
mi rozhodnutími cítíte uspokojení, ve kter˘ch pfiípadech jste si
vûdomi urãité nedotaÏenosti a koneãnû, které realizované kroky
povaÏujete za ne právû nejlep‰í a proã?

pokraãování na stranû 4
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je zatím jen v seznamu potfiebn˘ch silnic. Jsou
to v‰echno silniãní stavby pro Pfierov velmi dÛ-
leÏité, nicménû investované státem. PfiestoÏe jiÏ
více neÏ ‰est rokÛ není ODS ve vládû a nebylo
v m˘ch silách tyto stavby pozitivnûji ovlivnit,
mrzí mne to a je to ãásteãnû i mÛj neúspûch.

Na domácí - pfierovské - pÛdû se nepodafiilo
prosadit a kladnû s vefiejností projednat trasu
„tfietího“ mostu, bez kterého se v blízké bu-
doucnosti Pfierov neobejde, bude-li chtít vyfie‰it
vnitfiní dopravu. Nebyli jsme dost dÛrazní pfii
pfiípravû prÛmyslov˘ch zón a území pro novou
v˘stavbu bytÛ, ãásteãnû i rodinn˘ch domÛ. Ne-
dokázali jsme se shodnout na jednoznaãn˘ch
prioritách pro volební období; napfiíklad v tom,
Ïe jeden rok vloÏíme rozhodující ãást rozpoãtu
do oprav a staveb komunikací, chodníkÛ, cyk-
lostezek, dal‰í rok do staveb sociálního a byto-
vého charakteru, potom tfieba do rozsáhlé ob-
novy zón odpoãinku, parkÛ, revitalizace sídli‰tní
zelenû a podobnû. Bylo by ãinnost zastupitelÛ
nejen lépe vidût, ale zároveÀ by se ménû tfií‰tily
investiãní prostfiedky.

Uspokojení cítím z velkého mnoÏství aktivit
a je velmi obtíÏné je v krátkosti prostoru vyjme-
novat. Tedy alespoÀ nûkteré: v místních ãástech
jsme zapoãali a vût‰inou uÏ i dokonãili zásadní
dostavbu inÏen˘rsk˘ch sítí, coÏ se odrazilo tak,
Ïe v devíti z nich se postavila plynofikace, v nû-
kolika kanalizace, vodovody a pokraãuje se dál.
Tím se v˘raznû mûní Ïivotní prostfiedí v míst-
ních ãástech Pfierova a podmínky bydlení. In-
vestiãnû nepfiíli‰ nároãn˘m, sv˘m v˘znamem
v‰ak jedineãn˘m poãinem bylo vybudování bez-
peãn˘ch pfiechodÛ v blízkosti v‰ech ‰kol a nejen
tam. Tím se dostávám ke stavbám dopravního
charakteru. Kruhov˘mi objezdy jsme vyfie‰ili
provoz na dal‰ích dvou kfiiÏovatkách, zcela zre-
konstruovali ulici Pod Valy, vãetnû stromofiadí,
nov˘ch chodníkÛ, hradeb a jejich okolí (vzpo-
mene si je‰tû nûkdo, jak to tam vypadalo pfied
pár lety?), postavili bezpeãnou cyklostezku ve-
doucí nejfrekventovanûj‰ími ulicemi, tedy Ko-
menského a Kojetínskou a podobnû. Hovofiit
o revitalizaci centra mûsta - Masarykova námûs-
tí, ulic Wilsonovy, Kratochvílovy a Jiráskovy

snad ani nemusím. Také v sociální oblasti se
mnoho vûcí povedlo. Vzniklo krásné bydlení
v domû s peãovatelskou sluÏbou na JiÏní ãtvrti,
domov pro matky s dûtmi v jeho sousedství, re-
konstruuje se dÛm s peãovatelskou sluÏbou na
Mervartovû a Fügnerovû ulici a projektovû je pfii-
pravena stavba domova dÛchodcÛ se 120ti lÛÏ-
ky. I zde bych mohl ve v˘ãtu dále pokraãovat.

Rád bych se je‰tû, s osmiletou zku‰eností
v komunální politice, vyjádfiil k obãasné nespo-
kojenosti nûkter˘ch spoluobãanÛ s rozhodová-
ním radnice. Mnozí pfiijdou a hodnû vûcí po-
chválí, jiní v‰e zkritizují, protoÏe sami by volili
jiné postupy. VÏdy fiíkám, Ïe je to jako v rodi-
nách, jedna investuje do své chatky a tráví do-
volenou na zahradû, druhá investuje do cesty
k mofii, tfietí si tfieba koupí nov˘ nábytek nebo
auto. Neznám objektivní hledisko, podle které-
ho by se dalo poznat, která rodina se rozhodo-
vala lépe. Tak je to i se zastupiteli. Tito rozho-
dovali takto - vûfiím, Ïe ve v‰ech pfiípadech
s dobr˘mi úmysly a zájmem Pfierov zvelebit - ji-
ní by se moÏná rozhodli pro jiné priority.

MVDr. Jifií Pavelka,
místostarosta
oblast ‰kolství a volného
ãasu, sociálních vûcí,
bydlení, zdravotnictví
a Ïivotního prostfiedí

Mé ohlédnutí se za ãtyfilet˘m rozhodováním
o fie‰ení problémÛ vychází z názoru, Ïe napfied
by mûl b˘t problém dostateãnû popsán a aÏ pak
by mûlo b˘t rozhodováno o pfiijatelnosti, nebo
reálnosti fie‰ení. Základem v‰eho je mít dosta-
teãnou pfiedstavu o tom, co je obsahem problé-
mu a jak se dá fie‰it.

Napfiíklad v sociální oblasti trvalo jeden rok,
neÏ byla vytvofiena a zastupiteli pfiijata „Kon-
cepce rozvoje sociálních sluÏeb“ v Pfierovû, kte-
rou pak mûsto tfii roky naplÀovalo. Vybudovalo
nové bezbariérové byty, dÛm s peãovatelskou
sluÏbou, novou ubytovnu pro neúplné rodiny,
nebo mûstskou sociální ubytovnu. Pfiesto ne
v‰echny zámûry v sociální oblasti byly realizo-
vány. I kdyÏ se dle mého dokázalo hodnû, vÏdy
zÛstane je‰tû nûco, s ãím obãan nemusí b˘t spo-

kojen. Tfieba zámûr pfiestavby ubytovny Chemik
na malometráÏní byty, k jehoÏ realizaci zatím
nedo‰lo. TakÏe - spokojen jsem s tím, Ïe se v so-
ciální sféfie postupuje cílevûdomû a transpa-
rentnû. Vím, Ïe nemohlo b˘t naplnûno v‰echno
a hned. A myslím si, Ïe rozhodnutí o Chemiku
je odloÏeno pouze doãasnû.

A co v jin˘ch oblastech? Nepodafiilo se nám
shodnout na investiãních prioritách mûsta pro
volební období. Z toho také pramenila jistá roz-
paãitost, aÏ nespokojenost pfii kaÏdoroãní licita-
ci o rozpoãet.

Pro ‰irokou plejádu poÏadavkÛ o finanãní po-
moc jsme pfiijali soubor pravidel, ãinností a me-
chanismÛ, kter˘ jsme nazvali Grantov˘ pro-
gram. V poslední dobû se ukazuje, Ïe i tato oblast
- podpora jin˘ch subjektÛ - potfiebuje znovu vy-
hodnotit dosavadní zku‰enosti a zváÏit napfiíklad
pouÏití více sjednocujícího pohledu na proble-
matiku, s jejímÏ fie‰ením nebude nikdy nikdo
zcela spokojen.

Nûkteré zámûry se tûÏko rodily a v souãasnosti
nejsou dokonãeny. To ale neznamená, Ïe by se
na jejich realizaci nemûlo dále pracovat. Projekt
spolupráce s holandsk˘mi pfiáteli z Cuijku v ob-
lasti zamûstnanosti se nám ponûkud vytratil. Ale
vyzkou‰eli jsme si, co dokáÏeme i sami a vytvo-
fiením 37 roãních absolventsk˘ch míst na úfiadû
i v organizacích znatelnû pomáháme.

Svého ãasu velmi nepopulární bylo rozhod-
nutí o uzavfiení jedné základní ‰koly. Ale tímto
jsme získali stabilitu pro ‰kolství v Pfierovû na
mnoho let dopfiedu.

A v˘ãet mÛÏe pokraãovat. Za dobré rozhod-
nutí pro budoucnost a ve prospûch mûsta pova-
Ïuji pfievod vlastnictví pozemkÛ i budov v dolní
ãásti námûstí TGM mûstu Pfierovu. Jsem také
spokojen s tím, Ïe se podafiilo mezi mûstské
akce zafiadit i vybudování Památníku lovcÛ ma-
mutÛ v Pfiedmostí.

Co fiíci závûrem? Jsem pfiesvûdãen, Ïe i na-
dále budou vítûzit dobrá rozhodnutí, Ïe „ne-
dotaÏenosti“ budou postupnû dotahovány. Ale
hlavnû vûfiím, Ïe mûsto Pfierov bude mít stále
dostatek nov˘ch zámûrÛ, pfiedstav a vizí.

·af
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Poãátkem leto‰ního ‰kolního roku se dostala do ru-
kou pfiedev‰ím fieditelÛ základních a stfiedních ‰kol za-
jímavá pfiíruãka, která podává ucelen˘ pfiehled institucí,
jeÏ zaji‰Èují a organizují programy pro kvalitní trávení
volného ãasu dûtí a mládeÏe. Zvlá‰È v dne‰ní dobû, kdy
vzrÛstá kriminalita dûtí, jde o uÏiteãného pomocníka pfie-
dev‰ím pro rodiãe, ktefií jsou pracovnû velmi vytíÏení,
a pfiitom chtûjí zajistit sv˘m dûtem zajímavou a zároveÀ
obzory roz‰ifiující náplÀ jejich volného ãasu. Na dal‰í po-
drobnosti jsme se zeptali Mgr. ZdeÀka Boháãe, pfiedsedy ko-
mise prevence kriminality a jednoho z autorÛ této pfiíruãky.

„Tato pfiíruãka vychází pod názvem Sborník volnoãaso-

v˘ch programÛ. Hlavním impulzem k jejímu vzniku byla

alarmující skuteãnost rostoucí dûtské kriminality a fakt, Ïe

vûk pachatelÛ nezákonné ãinnosti se posouvá smûrem dolÛ.

Hlavní dÛvod této neradostné situace vefiejnost vidí v neor-

ganizovanosti volného ãasu dûtí, protoÏe neexistují progra-

my pro kvalitní trávení volného ãasu, a pokud existují, jsou

finanãnû nároãné, a proto nedostupné v‰em dûtem,“ vy-
svûtlil Zdenûk Boháã hlavní dÛvody, které smûfiovaly ke
vzniku sborníku.
„Abychom mûli skuteãn˘ pfiehled o situaci, oslovili jsme

desítky institucí, organizací a ‰kol s jedin˘m cílem -

zmapovat volnoãasové programy urãené pfiedev‰ím dû-

tem a mládeÏi v Pfierovû. Na‰í snahou bylo ukázat pest-

rost nabídky spoãívající nejen v mnoÏství a typech ak-

tivit, ale také i v rozdíln˘ch finanãních nárocích.

Bulletin je urãen pro rodiãe, dûti, uãitele, vychovate-

le a v‰echny dal‰í, ktefií chtûjí mít pfiehled o tom, ja-

ké nabídky pro voln˘ ãas mají na‰e dûti a mládeÏ,“

zdÛraznil ‰irokou moÏnost vyuÏití sborníku Zdenûk
Boháã a zdÛraznil, Ïe zámûrem autorÛ je informace
poskytované v pfiíruãce prÛbûÏnû aktualizovat.
Do Sborníku mohou zájemci nahlédnout na fiedi-

telství ‰kol i v Mûstském informaãním centru.
·af

Mgr. ZdeÀka Boháãe, pfiedsedu komise prevence kriminality
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V loÀském roce nechalo mûsto Pfierov zpraco-
vat projekt, podle kterého má b˘t mokfiad vyãi‰-
tûn v místech nátoku a v˘toku a hladina bude sta-
bilizovaná novû upravenou hrází s bezpeãnostním
pfiepadem. Projekt má tfii ãásti: vyãi‰tûní mokfia-
du, úpravu hráze a obnovu bfiehového porostu
spoãívající ve vykácení topolové aleje a v˘sadbû
mlad˘ch stromÛ v jiné druhové skladbû. Kácení
bylo provedeno letos na jafie, zemní a stavební
práce by mûly b˘t provedeny bûhem záfií a fiíjna
2002 a nová v˘sadba bude provedena jako po-
slední ãást akce.

V rámci fie‰ení projektové dokumentace byl
proveden pÛdní vrt, kter˘ charakterizuje hydro-
pedologické podmínky lokality. Z vyhodnocení

vrtu plyne, Ïe pro zlep‰ení podmínek hospodáfi-
ského vyuÏití zahrádek by byl zapotfiebí spí‰e
systém povrchového odvodnûní a odtoku pfieby-
teãn˘ch sráÏkov˘ch vod. Rozborem zkoumané-
ho profilu se zjistilo, Ïe bfiehy mokfiadu jsou pro
vodu prakticky nepropustné a spojitost hladiny
pod zahrádkami souvisí spí‰e s celkov˘m stavem
hladiny podzemních vod v územnû ‰ir‰ím kon-
textu neÏ s momentální v˘‰kou hladiny v mok-
fiadu.

PfiestoÏe se ukazuje, Ïe ani po dokonãení ak-
ce nebude zfiejmû zcela vyfie‰en problém efek-
tivního hospodafiení na pfiilehl˘ch zahrádkách,
oãekáváme od úprav vytvofiení stabilní vodní plo-
chy s funkcí krajinotvornou a ekologickou. Pri-

Mokfiady mizí z krajiny

foto Ing. Maria Doubková

márnû bude mokfiad s novû vyhlouben˘mi tÛ-
nûmi slouÏit k rozmnoÏování obojÏivelníkÛ
a dal‰ím funkcím ve spojitosti s ochranou pfií-
rody a krajiny. V prÛbûhu pfiípravn˘ch prací byl
zpracován Inventarizaãní biologick˘ prÛzkum
(Moravsk˘ ornitologick˘ spolek Pfierov, 2000),
ze kterého vyplynulo, Ïe v lokalitû se nalézá kro-
mû dal‰ích i jedenáct druhÛ zvlá‰tû chránûn˘ch
ÏivoãichÛ. Jsou to napfi. chfiástal vodní, krutihlav
obecn˘, Ïluva hajní, kavka obecná, ãolek obec-
n˘, je‰tûrka obecná a blatnice skvrnitá.

V neposlední fiadû by celá akce mûla mít v lo-
kalitû v˘razn˘ estetick˘ dopad, neboÈ v rámci
ãi‰tûní mokfiadu dojde také k odtûÏení ãern˘ch
skládek, aÈ uÏ se jedná o odpad ze zahrádek ãi
z domácností. Pevnû vûfiíme, Ïe nov˘ systém plat-
by za odpad a zfiízení stanovi‰È sbûru odpadu bu-
de dostateãn˘m motivem k tomu, aby mokfiad zÛ-
stal ãist˘ a slouÏil pfiírodû a lidem dûlal radost.
Celkov˘ rozpoãet na celou úpravu i s v˘sadbou
nové aleje ãiní 456 tis. Kã.

Na ãást úprav bylo poÏádáno o dotaci z fondu
Programu péãe o krajinu pro rok 2002.

Nûco pro pamûtníky:
„TraÈ zvaná Padûlky, která byla, bohuÏel, ja-

ko státní pfiírodní rezervace v minulém roce
zru‰ena, prostírá se od jiÏního okraje mûsta Pfie-
rova smûrem k Lovû‰icím.

Pfied sto lety byla pestrá sv˘mi mal˘mi po-
líãky a mokr˘mi lukami s jezírky. Stavba drá-
hy VídeÀ - Pfierov zmûnila zde ráz pfiírody. Pro
materiál na nádraÏní náspy byly v fiadû vy-
hloubeny mezi Pfierovem a Lovû‰icemi 4 obdel-
níkové jámy, ze kter˘ch vznikly tzv. „Lovû‰ické
rybníky“. Chov ryb pro ãastou zmûnu vodní hla-
diny se v‰ak udrÏel vÏdy jen krátkou dobu a ryb-
níky byly pak ponechány svému osudu. ZarÛ-
staly vodní a bahenní kvûtenou i dfievinou
a z pÛvodních mal˘ch jezírek se stáhla do tûch-
to jam a dráÏních pfiíkopÛ i vodní zvífiena.“
Citováno z ãasopisu Zprávy MOS ã. 1 z roku 1968

Ing. Maria Doubková,

odbor Ïivotního prostfiedí

Opatfiení ã. 1: Podpora inovací a inovaãních
sítí v mal˘ch a stfiedních podnicích (MSP)
Typy aktivit: Podpora projektÛ ÏadatelÛ sdruÏe-
n˘ch do inovaãní sítû vytváfiené úãelovou smlou-
vou (konsorciem) zúãastnûn˘ch subjektÛ bez vzá-
jemn˘ch vlastnick˘ch vazeb. Podporovány budou
projekty v odvûtvích zpracovatelsk˘ prÛmysl -
OKEâ 15, 17 aÏ 37, 71 aÏ 74 (mimo oceláfiství,
zbrojní a automobilov˘ prÛmysl, syntetická vlák-
na), cestovní ruch a turismus - OKEâ 92, sektor
produkce vefiejn˘ch statkÛ, vãetnû fie‰ení problé-
mÛ Ïivotního prostfiedí - OKEâ 0110 a 0112
V˘‰e podpory: 200.000 - 1,000.000 Kã, maxi-
málnû 49 % nákladÛ na projekt

Opatfiení ã. 4: CeloÏivotní vzdûlávání
Typy aktivit: Podpora projektÛ roz‰ifiující nabíd-
ku celoÏivotního vzdûlávání. Projekty by mûly b˘t
zamûfieny v návaznosti na moderní technologie
a strategie zavádûné zamûstnavatelem na rozví-
jení poãítaãové gramotnosti, zvy‰ování schop-
nosti komunikace, marketingové sluÏby a zvy‰o-
vání konkurenceschopnosti, obsluhu operaãních
a fiídících systémÛ, zvládnutí nov˘ch technologií
V˘‰e podpory: 50.000 - 200.000 Kã, maximálnû
49 % nákladÛ na projekt

Opatfiení ã. 5: Rozvoj sociálních sluÏeb
Typy aktivit: Budou podporovány projekty roz-
‰ifiující v‰echny formy sociální pomoci potfieb-
n˘m skupinám obyvatel s v˘jimkou sluÏeb po-
skytovan˘ch v rámci ústavní péãe. Dlouhodobû
udrÏitelné sluÏby, které vytváfiejí pracovní pfiíle-
Ïitosti. Podmínkou je dodrÏení rovného pfiístu-
pu ke sluÏbám.
V˘‰e podpory: 50.000 - 500.000 Kã, maximálnû
49 % nákladÛ na projekt

Opatfiení ã. 6: Rozvoj nabídek pro voln˘ ãas
Typy aktivit:: Podpora projektÛ zamûfien˘ch na
oblast sportovních aktivit (roz‰ífiení pfiístupnos-
ti tûlov˘chovn˘ch zafiízení, sportovi‰È, zafiízení
urãen˘ch pro práci s dûtmi, mládeÏí a handica-
povanou populací, modernizace a inovace tûlo-
v˘chovn˘ch a sportovních pfiíleÏitostí), na oblast
kulturních aktivit (prezentace v˘sledkÛ umû-
lecké tvorby, poznávání a popularizace kultur-
ního dûdictví Olomouckého kraje, oÏivování kul-
turních tradic)
V˘‰e podpory: 50.000 - 1,000.000 Kã, maximál-
nû 49 % nákladÛ na projekt

Operaãní program 2002
V˘zva k pfiedkládání Ïádostí o podporu

Mnozí ãtenáfii si jistû vzpomenou, jak se bûhem minul˘ch let ãas od ãasu
objevovaly v Novém Pfierovsku ãlánky pojednávající o zaplaven˘ch zahrád-
kách v zahrádkáfiské kolonii ã. 7 mezi Pfierovem a Lovû‰icemi. SvÛj boj za
vyãi‰tûní mokfiadu poblíÏ kolonie vedli zahrádkáfii v domnûní, Ïe se tím po-
mÛÏe jejich podmáãen˘m zahradám.

Kontakty: Krajsk˘ úfiad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Mûstsk˘ úfiad Pfierov, Odbor rozvoje, investic, územního plánu a architektury
- oddûlení rozvoje, 3. patro, Bratrská 34, 750 00 Pfierov

Termín pro odevzdání Ïádostí: 18. 11. 2002 Územní vymezení: Olomouck˘ kraj
Maximální doba trvání projektu: do 31. 12. 2003
Kdo mÛÏe Ïádat o podporu: Îadatelem mÛÏe b˘t fyzická nebo právnická osoba, která je mal˘m
ãi stfiedním podnikem (podle podmínek stanoven˘ch zákonem), organizací pÛsobící ve vefiej-
ném sektoru (zfiízena obcí nebo jinou institucí vefiejné správy), soukromou ‰kolou, nevládní
neziskovou organizací, obecnû prospû‰nou spoleãností, vefiejnoprávní organizací, vysokou ‰ko-
lou, pro opatfiení ã. 1, ã. 5 a ã. 6 navíc je‰tû obcí nebo subjektem zab˘vajícím se v˘zkumem.

O L O M O U C K ¯  K R A J
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V senátorsk˘ch volbách volíme senátora ve
volebním obvodu ãíslo 63 - do seznamu ob-
cí patfiících do tohoto obvodu mÛÏete na-
hlédnout na ohla‰ovnû MûÚ, Bratrská 34.

Volební místnosti pro volby v I. kole senát-
ních voleb budou otevfieny v pátek 25. fiíjna
od 14 do 22 hodin a v sobotu 26. fiíjna od 8 do
14 hodin. Adresy volebních místností se od
ãervnov˘ch voleb nezmûnily.

Soubor hlasovacích lístkÛ doruãí voliãi
âeská po‰ta s.p. do 22. fiíjna. Nedoruãují se do
vlastních rukou, ale staãí je vhodit do schrán-
ky, pfiedat rodinnému pfiíslu‰níkovi, sousedo-
vi apod. Voliã si vybere jeden hlasovací lístek
(jednoho kandidáta), kter˘ ve volební míst-
nosti za zástûnou vloÏí do úfiední obálky. Hla-
sovací lístek se nijak neupravuje. Nebude-li
vloÏen do úfiední obálky nebo bude-li v úfied-
ní obálce více neÏ jeden hlasovací lístek, vo-
liã svÛj hlas promarnil. Jeho hlasování se do
v˘sledku voleb nezapoãítá.

V pfiípadû, Ïe Ïádn˘ z kandidátÛ na senátora
neobdrÏí nadpoloviãní vût‰inu odevzdan˘ch
platn˘ch hlasÛ, bude se konat II. kolo voleb do
Senátu Parlamentu âR. Do nûho postupují dva
kandidáti s nejvy‰‰ím poãtem hlasÛ. Hlasovací
lístky obdrÏí voliã aÏ ve volební místnosti. Zda
se II. kolo senátních voleb bude konat, se voliã
dozví z úfiední desky MûÚ, tisku, televize apod.

II. kolo senátních voleb by se uskuteãnilo
o t˘den pozdûji spoleãnû s volbami do Zastupi-
telstva mûsta Pfierova, tzn. v pátek 1. listopadu
a v sobotu 2. listopadu. Volební místnosti a do-
ba jejich otevfiení je totoÏná s prvním kolem vo-
leb do Senátu Parlamentu âR. Voliã svÛj hlas
uplatní opût vloÏením jednoho hlasovacího do
úfiední obálky, kterou spolu s hlasovacími líst-
ky obdrÏí aÏ od okrskové volební komise.

Volby do Zastupitelstva mûsta Pfierova se
budou konat ve dnech 1. a 2. listopadu. Voli-
ãi bude doruãen hlasovací lístek opût âeskou

po‰tou s.p. do 29. fiíjna a rovnûÏ ne do vlast-
ních rukou voliãe. Hlasovací lístek je jeden
a je na nûm uvedeno devût volebních stran ve
vylosovaném pofiadí na jedné jeho stranû. Je
moÏno ho upravovat pouze zákonem stano-
ven˘m zpÛsobem. V Ïádném pfiípadû z hla-
sovacího lístku favorizovanou nebo zatra-
covanou volební stranu nevystfiihujeme
a hlasovací lístek do úfiední obálky vloÏíme
cel˘. Jinak je hlas voliãe neplatn˘.
Jaká je moÏnost úpravy hlasovacího lístku?
KaÏdá volební strana je oznaãena názvem,
pod nímÏ je uvedeno max. 35 kandidátÛ této
strany. Pfied názvem strany a kaÏd˘m kandi-
dátem je rámeãek. Voliã dává svÛj hlas za-
kfiíÏkováním v rámeãcích a má nûkolik moÏ-
ností. MÛÏe kfiíÏkem oznaãit maximálnû
jednu volební stranu. Pak dává hlas v‰em kan-
didátÛm takto oznaãené strany. MÛÏe kfiíÏ-
kem oznaãit maximálnû 35 kandidátÛ napfiíã
v‰emi volebními stranami a pfiitom Ïádnou
volební stranu neoznaãit. Hlas dává takto
oznaãen˘m kandidátÛm, volí osobnosti. A ko-
neãnû mÛÏe oznaãit kfiíÏkem max. jednu vo-
lební stranu a v ostatních volebních stranách
max. 34 kandidátÛ. SvÛj hlas dává pfiedev‰ím
oznaãen˘m kandidátÛm. V oznaãené volební
stranû dává hlas tolika kandidátÛm, kolik jich
zb˘vá do 35 v pofiadí uvedeném na hlasova-
cím lístku. V tomto pfiípadû si dovolím pfií-
klad. Voliã oznaãil v rÛzn˘ch volebních stra-
nách 20 kandidátÛ a zároveÀ oznaãil i jednu
volební stranu. Jeho hlas dostalo 20 samo-
statnû oznaãen˘ch kandidátÛ a prvních
15 kandidátÛ oznaãené volební strany. Pokud
oznaãil kfiíÏkem i nûkterého kandidáta ozna-
ãené volební strany, pak se k tomuto oznaãe-
ní kandidátÛ nepfiihlíÏí (v tûchto volbách se
nedávají preferenãní hlasy).

Jaroslav Sláma,

vedoucí odboru vnitfiních vûcí

Informace MûÚ Pfierov k volbám do Senátu Parlamentu
âeské republiky a Zastupitelstva mûsta Pfierova

VYBÍRÁM
TY NEJLEPŠÍ 
KOUSKY...

Compuco Advance doporučuje pro podnikání Windows® XP Professional.
Na počítačích Triline jsou nainstalovány legální Microsoft® Windows®

http://www.microsoft.com/piracy/howtotell
Výrobce a velkoobchod: AT Computers a.s., Uhlířská 3, 710 00 Slezská Ostrava, www.atcomp.cz

Triline PROFI P25L

Intel Inside, Intel a Pentium jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Intel 
Corporation nebo jejich poboček ve Spojených státech a ostatních zemích.

navštivte nás on-line na www.compuco.cznavštivte nás on-line na www.compuco.cz
Triline PARTNER - využijte všech výhod celorepublikových komplexních služeb k počítačům Triline

•   procesor Intel® Pentium® 4 1.8 GHz/512 k
•   paměť 128 MB DDR, 266 MHz
•   pevný disk 40 GB ATA/100, 7200 ot.
•   CD-ROM mechanika 52rychlostní SONY
•   integr. grafika SiS (až 64 MB), AGP slot
•   integrované audio
•   integrovaná síťová karta 10/100 TP
•   klávesnice; myš s kolečkem
•   MS Windows® XP Professional CZ
•   záruka 3 roky

Investujte do budoucnosti Vaší 
firmy prostřednictvím počítačů 
Triline PROFI P25L s proceso-
rem Intel® Pentium® 4. Operační 
systém Microsoft® Windows® 
XP Professional je silný 
nástroj pro práci v podnikové 
síti, za speciální cenu můžete 
s počítačem získat nainstalo-
vanou i kancelářskou sadu MS 
Office SB XP.

20 900,- bez DPH

S počítači Triline PROFI P25L s procesory Intel® Pentium® 4 
je vaše firma vybavena tou nejnovější technologií.

COMPUCO Advance s.r.o.
Hranická 185
751 24  Přerov - Předmostí
tel.: +420 581 211052
 +420 581 213346
fax: +420 581 211053
e-mail: prerov@compuco.cz
 obchod@compuco.prerov.cz

Mûstu Pfierov je zákonem ã. 128/2000 Sb.,
o obcích, dána povinnost provést oznaãení ulic
a vefiejn˘ch prostranství na náklady obce.
V mûsíci listopadu bude provedena I. etapa
oznaãení ulic a vefiejn˘ch prostranství v Pfie-
rovû tabulkami na domech s ãísly orientaã-
ními, které jsou na zaãátku a konci ulice a na
kfiiÏovatce s jinou ulicí:

Kojetínská 70, Husova 17, Tovaãovská 2,
Tovaãovská 19, Husova 17, Husova 16, Huso-
va 1a, Husova 16, Kramáfiova 5, Kramáfiova
31, âechova 2a, Tovární 5a, Tovární 3, Nád-
raÏní 6, NádraÏní 5, gen. ·tefánika 8, nám. Fr.
Rasche 7, Jungmannova 1, Su‰ilova 45, âe-
chova 1, âechova 2, Jaselská 9, âechova 22,
Jaselská 1, Smetanova 6, Komenského 15,
nám. Pfierovského povstání 1, nám. Pfierov-
ského povstání 2, Kratochvílova 43, Komen-
ského 15, nábfi. Protifa‰istick˘ch bojovníkÛ
20, nábfi. Protifa‰istick˘ch bojovníkÛ 28, ná-
bfi. Protifa‰istick˘ch bojovníkÛ 31, nábfi. Pro-
tifa‰istick˘ch bojovníkÛ 24, nábfi. Protifa‰is-
tick˘ch bojovníkÛ 25, â. Drahlovského 17,
â. Drahlovského 4, BoÏeny Nûmcové 27,
Dr. Skaláka 13, Dr. Skaláka 14, Dr. Skaláka 1,
BoÏeny Nûmcové 27, Barto‰ova 24, Bratrská
25, Bratrská 38, Bratrská 28, Bratrská 20, Pa-
lackého 13, nám T. G. Masaryka 1, Blahosla-
vova 11, Blahoslavova 17, Jateãní 1, Jateãní
26, Mostní 2, Mostní 11, Mostní 13, Spálenec
2, Spálenec 4, Horní námûstí 9, Horní ná-
mûstí 29, Pivovarská 10, Pivovarská 1, Na
Marku 1, nám. T. G. Masaryka 10, Kratochví-
lova 17, Kratochvílova 34, Wilsonova 14, Îe-
rotínovo nám. 35, Kozlovská 31, ·robárova 1,
·robárova 13 , Bayerova 1, Trávník 2, Vsadsko
34, Vsadsko 2, Dvofiákova 22, Dvofiákova 75,
Dvofiákova 2, ·ífiava 7, ·ífiava 19, ·ífiava 27,
Svisle 9, Svisle 15, R. Stokláskové 1, Ztrace-
ná 1, Ztracená 57, Ztracená 40, Tománkova 6,
Tománkova 1, InterbrigadistÛ 1, Interbriga-
distÛ 6, Jasínkova 3, Jasínkova 21, LuÏní 1.

Obnovení oznaãení ulic
tabulkami na domech
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VOLTE NOVÉ TVÁ¤E

TRADICE PROVù¤ENÉ STALETÍMI

KORUNA âESKÁ
P¤EROV
se uchází i o Va‰i pfiízeÀ
v komunálních volbách

1. - 2. 11. 2002

STRANA ZELENÝCH
UNIE OBČANŮ PŘEROVA
SdruÏení politick˘ch stran: Strana zelen˘ch, Moravská

demokratická strana, Hnutí samosprávné Moravy 
a Slezska, Strana za Ïivotní jistoty a nezávislí kandidáti

Budeme usilovat o:
• revitalizaci panelového sídliště v Předmostí
• zefektivnění přebujelého aparátu městského úřadu
• transparentní hospodaření s majetkem města 
• řešení dopravních problémů Přerova
• nastartování komunikace s občany města
• budování startovacích bytů pro mladé rodiny 
• zlepšení služeb MHD a podporu cyklistů a pěších 
• rozvoj místních částí Přerova
• rozmanitou nabídku sportovního a kulturního vyžití
• návrat zeleně do centra města
• a další správné věci pro vás...

Nejsme vpravo, ani vlevo, jsme vpfiedu!

Podrobný volební program
i naše kandidáty najdete na internetu:

www.sweb.cz/sz.prerov

VOLBY 2002

Komunální
volby 2002

Nûkolik t˘dnÛ pfied termínem komunálních voleb projevili zá-
stupci volebních stran zájem o placenou reklamu v rámci pfied-
volební kampanû i v Pfierovsk˘ch listech. S pfiihlédnutím k tech-
nick˘m dÛvodÛm, ze kter˘ch plyne nav˘‰ení finanãních nákladÛ
neúmûrné poãtu pfiidan˘ch stran, redakce ãasopisu rozhodla po-
skytnout maximálnû polovinu strany pro prezentaci kaÏdé z kan-
didujících stran. V‰ech devût volebních stran ucházejících se
o pfiízeÀ voliãÛ v na‰em mûstû se obãanÛm pfiedstaví ve ãtyfi-
stránkové inzertní pfiíloze vloÏené uprostfied ãasopisu.

Redakce

Společně s nestraníky do komunálních voleb
Vážení spoluobčané,

mnozí z vás jistě přemýšlí, kdo vás bude zastupovat na přerovské radnici po letošních komunálních volbách. Budou nově zvolení zá-
stupci ochotni vám naslouchat a pomáhat řešit vaše problémy? Jaké budou mít lidské vlastnosti?
Jak se vlastně zorientovat v množství slibů často až průhledně populistických, které nás zaplavují a odlišit je od slibů reálných a sku-
tečně splnitelných?

Na naší kandidátce vám navrhujeme k volbě nejen členy KDU-ČSL, ale i nestraníky - muže i ženy různých profesí, kteří jsou
připraveni hájit vaše zájmy a pracovat pro prosperitu našeho města. Vždyť z celkového počtu 35 kandidátů do zastupitelstva
Města Přerova je navrhujeme pouze 15 členů KDU-ČSL, 20 kandidátů je bez politické příslušnosti. To je více než 57 procent (!).
Z tohoto přístupu je naprosto zřejmé, že pro naše kandidáty jsme nepožadovali na prvním místě členství v KDU-ČSL, ale pre-
ferovali jsme charakterové vlastnosti, zkušenosti z různých oborů činnosti a ochotu zapojit se do společné práce pro Přerov, a te-
dy i pro všechny z nás.

Chceme navázat na vše úspěšné, co již bylo vykonáno a naše krédo „Občan v centru zájmu“ nebude zcela jistě zapomenuto pokud nás
podpoříte v těchto volbách. Naše hlavní úsilí bude směřovat k vyšší bezpečnosti a klidu občanů, prosazování změn v dopravním řešení
města, příjemnému prostředí kolem nás, pomoci handicapovaným a mladým rodinám. Chceme prosadit přijatelné bydlení zejména pro
mladé rodiny formou tzv. startovacích bytů, nouzové ubytování v krizových situacích a možnost sdružené formy výstavby nových bytů.

Prosazování těchto a mnoho dalších myšlenek však závisí zcela na vás, neboť kolik nám dáte důvěry,
tolik budeme schopni uplatnit a dosáhnout.

Navštivte naši webovou stránku www.kduprerov.cz, kde se dozvíte další informace včetně kompletního programu KDU-ČSL
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Unie svobody - Demokratická unie
Volební program pro město Přerov

2
1. Budeme usilovat o prosperitu

a rozvoj města:
- vytvořením průmyslové zóny 
- podporou malého a středního podnikání 
- podporou investic v regionu města
- připravíme město na zpracování programů

financovaných z fondů Evropské unie
- posílení postavení města v rámci

Olomouckého kraje
- výstavbou bytů pro mladé rodiny
- vybudováním cyklostezek do všech

příměstských částí
2. Požadujeme korektní vztahy města

k občanům:
- úplnou informovaností o záměrech města
- respektováním oprávněných požadavků

občanů města
- profesionální prací zaměstnanců radnice

i jejich představitelů
3. Chceme dosáhnout účelného

a efektivního hospodaření města:
- objektivizací využívání městského

rozpočtu
- realizací střednědobých plánů rozvoje

městského
- čestné zadávání zakázek města

a jejich úplné zveřejňování
- odloučit od hospodaření města činnosti,

které může zajistit podnikatelský subjekt
4. Vytváříme podmínky pro nejširší

aktivity občanů v oblastech školství,
kultury, sportu, rekreace a občanských
iniciativ
- rozšířením grantových programů v oblasti:

školství, zdravotnictví, sociální, a kulturní,
sportovní a občanských iniciativ
pro přerovské i příměstské subjekty

- zpřístupněním městských sportovišť
veřejnosti

- dobudováním rekreačních zónMUDr. Ludvík Koudelka RNDr. Jiří Svoboda Miloslava Švrčinová Ing. Květoslav Pěcha Ing. Marek Mackovík Jaromír Punčochář

VOLBY 2002

Na‰i kandidáti
do komunálních voleb 2002

Jindfiich Valouch
54 let, starosta

Ing. Jifií Lajtoch
48 let, místostarosta

Mgr. ·árka PajÛrková
27 let, historiãka

VáÏení spoluobãané,

nabízíme Vám ná‰ sociálnû demokratick˘ t˘m. Îijeme mezi Vámi, pfiejeme si stejnû jako Vy rozkvût mûsta Pfierova
a chceme mít radnici naslouchající v‰em Va‰im hlasÛm. Jsme pfiipraveni pro Vás udûlat v‰echno potfiebné, co bu-
de v na‰ich silách. Zn: Volby jsou o lidech, mûstû a radnici. Pfiijìte nás 1. a 2. listopadu sv˘m hlasem podpofiit.

âestmír Hlavinka
47 let, zamûstnanec âeské po‰ty

Radovan Ra‰Èák
44 let, zástupce fieditele Z·

Václav Zatloukal
37 let, podnikatel

Ludmila âernocká
56 let, v domácnosti

Ing. Otakar Smejkal
60 let, stavební inÏen˘r

Ing. Jan Frídl
51 let, podnikatel

MUDr. Ale‰ Kuãa
43 let, lékafi
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KOMUNÁLNÍ VOLBY 2002

S odpovûdností a bez sloganÛ

Pfierovská koalice rozumu
nezávisl í

SOS âSNS MDS

ã.9

STRANA IV LISTOPAD 2002

VáÏení spoluobãané,

je na Vás, co si vyberete a zvolíte!

KSâM prosazuje:

• Podporu malého a stfiedního podnikání v obcích pro zv˘-
‰ení zamûstnanosti a získání dal‰ích prostfiedkÛ do obec-
ních pokladen.

• UdrÏování ãi roz‰ifiování pfied‰kolních zafiízení, ‰kol
a zdravotnick˘ch zafiízení.

• Posílení úlohy obce pfii zaji‰Èování vefiejného pofiádku,
ochrany Ïivota, zdraví a majetku v‰ech obãanÛ a fungová-
ní integrovaného záchranného systému.

• V˘stavbu obecních bytÛ se státní podporou.

• Zv˘hodnûní vefiejné hromadné dopravy, zaji‰tûní vyváÏe-
né a cenovû dostupné dopravy do v‰ech obcí.

• Posílení rozpoãtu obcí pro kvalitnûj‰í péãí o komunikace.

• Podporu zemûdûlské v˘roby - základ harmonického
rozvoje venkova.

• Komplexní péãi o Ïivotní prostfiedí - ekologickou likvidaci
odpadÛ, monitoring ãistoty ovzdu‰í a pitné vody.

• Pfiekonání úzce stranického zpÛsobu rozhodování vyuÏí-
váním pfiím˘ch forem demokracie a roz‰ifiováním pÛsob-
nosti obãansk˘ch sdruÏení.

• Zv˘‰ení podílu mlad˘ch lidí na fiízení obce.

1. RSDr. Josef NEKL
49 let, podnikatel

2. Ludmila TOMANÍKOVÁ
57 let, ekonom

3. Petr LAGA
57 let, tajemník OSÎ

4. Irena HANZLOVÁ
47 let, zdravotní sestra

5. Bfietislav PASSINGER
50 let, technik

6. Ing. Petr HO·ËÁLEK
53 let, dÛchodce

7. Mgr. Petr KAROLA
38 let, zást. obch. fieditele

8. Jifií BUCHER
54 let, soustruÏník

9. Franti‰ek SLEZÁK
58 let, kondenzátník

10. Mgr. Miroslav KOPEâN¯
45 let, nezamûstnan˘

11. Kvûtoslav ZÁCHA
52 let, fiidiã

12. Nikolas SPÁâIL
32 let, servisní technik

13. Petra HUBÁâKOVÁ
36 let, dûlnice

14. Tomá‰ BRAUNER
28 let, mechanik

15. Marcela SUCHÁ
23 let, nezamûstnaná

16. Ladislav MLâÁK
55 let, poslanec Parlamentu âR

17. René SEDLÁK
38 let, podnikatel

18. Miloslav SUCH¯
51 let, podnikatel

19. Jaromír SMEJKAL
57 let, tajemník OV KSâM

20. Rudolf HRADEâN¯
57 let, fiidiã

21. Pavel POLJANSK¯
23 let, nástrojafi

Kandidáti za KSâM pro volby
do Mûstského zastupitelstva v Pfierovû

22. Josef TOMÁ·
56 let, technik

23. Bfietislav PLESNÍK
54 let, chemik

24. Jarmila BULKOVÁ
49 let, dûlnice

25. Marie TOMÁNKOVÁ
56 let, dÛchodkynû

26. Milan GEBAUER
63 let, dÛchodce

27. Stanislav HUDEâEK
53 let, invalidní dÛchodce

28. Ladislav MADER
60 let, skladník

29. Franti‰ek PORâ
59 let, elektrikáfi

30. Jana NAVRÁTILOVÁ
62 let, dÛchodkynû

31. Franti‰ek NERADIL
70 let, dÛchodce

32. NadûÏda KRUPANSKÁ
67 let, dÛchodkynû

33. Vítûzslav BÍLEK
68 let, dÛchodce

34. Alois NOVÁK
68 let, dÛchodce

35. Jaroslav ¤ÍHA
67 let, dÛchodce

VOLBY 2002

1. Milo‰ Navrátil, 30 let

2. MUDr. Michal Chromec, 54 let

3. Ing. Dan Hos, 37 let

4. JUDr. Petr Dutko, 43 let

5. Marta Jandová, 42 let

6. PhDr. Ivana Novotná, 47 let

7. Ing. Miroslava Mohylová, 34 let

8. Ing. Richard ·lechta, 34 let

9. Ing. Rudolf Janda, 62 let

10. MUDr. Lubomír Skopal, 43 let

11. Mgr. Jan Polansk˘, 39 let

12. Ing. Jaroslav Skopal, 66 let

13. Alena Stárková, 57 let

14. Pavel Wenzel, 48 let

15. Ing. Josef  Konupãík, 59 let

16. Mgr. Marie Vefimifiovská, 57 let

17. Jifií Precektor, 29 let

18. MUDr. Andrea Dutková, 36 let

19. Mgr. Zuzana Fárková, 35 let

20. Jifií ·vec, 61 let

21. Zdenka Sekerová, 57 let

22. Vûra Spáãilová, 59 let

23. Lenka Koutná, 25 let

24. Mgr. Eva âerná, 54 let

25. Jaroslav Jemelka, 54 let

26. Jana Janáková, 48 let

27. Eva Punãocháfiová, 24 let

28. Franti‰ek Hráãek, 30 let

29. Mgr. Vladimír Flegel, 55 let

30. Dana BŒnischová, 40 let

31. Zdenûk Boháã, 70 let

32. Kvûta âerná, 21 let

33. Milo‰ ·ídlo, 61 let

34. Olga ·i‰ková, 21 let

35. Libu‰e Perutková, 67 let
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Listopadové
kalendárium
připravuje Věra Fišmistrová, SOkA Přerov

3. 11. 1972 - před 30 lety zemřel v Olo-
mouci Ladislav Hosák, PhDr., univerzitní
profesor na FF UP Olomouc, který svůj ži-
vot zasvětil studiu moravských dějin (His-
torický místopis země Moravskoslezské,
Místní jména na Moravě a ve Slezsku, Z mi-
nulosti olomouckého kraje), autor téměř
400 studií. Pro Přerov napsal Přehled dějin
města Přerova v době feudálních řádů, po-
dílel se na dvousvazkových Dějinách města
Přerova (příspěvek Dějiny Přerova v době
předhusitské, I. díl, s. 127-146). Narodil se
5. 6. 1898 v Újezdě z Slavkova.

7. 11. 1867 - před 135 lety se narodil v ju-
goslávské obci Požega Otomar Viglic, ing.,
profesor na přerovské průmyslové škole,
autor povídek a románů. Psal pod jménem.
V. Otomar. Své první práce zveřejnil ve Vol-
ných směrech v Moravské Orlici a Nivě (by-
ly to povídky Na huti, Mladé lásky, Malo-
městská silhueta, a romány Resignace,
Mistr Jan Hus, Pomsta), knižně pak vyšel ro-
mán Z kouře, prachu a bláta. Zemřel 1. 12.
1946 v Přerově.

8. 11. 1972 - před 30 lety zemřel v Přerově
Alfred (Fred) Přidal, obchodník, herec
a režisér Spolku divadelních ochotníků TYL,
aktivní sportovec, vynikající tenista, před-
seda Středomoravské župy tenisové v Pře-
rově, hráč a rozhodčí v kopané. Narodil se
11. 4. 1896 v Přerově.

10. 11. 1967 - před 35 lety zemřel v Přero-
vě Stanislav Žalud, lidový kapelník a var-
haník, který dlouhou dobu působil v Pře-
rově, kde byl v letech 1927-1931 a 1938
kapelníkem hudby RUND, která se stala
první dechovkou střední Moravy. Je též au-
torem několika církevních skladeb. Narodil
se 1. února 1899 ve Vítkovicích.

14. 11. 1922 - před 80 lety se narodil v Ho-
doníně Lubomír Jasínek, student a člen
paradesantní skupiny Antimon vysazený
anglickým letadlem 25. 10. 1942 v oblasti
Nové Paky v Čechách. Zemřel dne 16. ledna
1943 při přestřelce s gestapem v Rovensku
p. Troskami společně s velitelem skupiny
kapitánem Fr. Zázvorkou (požili ampulku
s jedem). Jeho jméno nese jedna z přerov-
ských ulic.

16. 11. 1897 - před 105 lety se narodil v Be-
ňově Rudolf Macháček, ředitel školy,
správce Komenského muzea v Přerově, ko-
meniolog, vlastivědný pracovník, dlouhole-
tý člen redakční rady Kultury Přerova, autor
řady článků s regionální tématikou. Zemřel
11. 2. 1969 v Přerově.

30. 11. 1902 - před před 100 lety se narodil
ve Starém Jičíně Vlastimil Dorazil, profe-
sor, básník a spisovatel, který žil a působil
v Přerově, kde zemřel dne 11. 12. 1940. Jeho
první básně vyšly vlastním nákladem v ro-
ce 1927, je autorem studie „Vincenc Vávra,
životopisec Boženy Němcové“, rok 1934,
a „Dějiny státního převratu roku 1918 v Pře-
rově“, od roku 1929 přispíval do deníku Ha-
ná (Obzor).

Jídlo je úÏasná vûc. Témûfi nic se neobe-
jde bez jídla - svatba, pohfieb, obchodní jed-
nání, posezení s pfiáteli, pfiedvádûcí akce
(obûd zdarma!), nudn˘ veãer u televize, ba
i láska, která prochází Ïaludkem. PfiitaÏli-
vosti poÏivatin v‰eho druhu si pov‰iml
a fiádnû vyuÏil kdekdo, dokonce i cestovní
ruch. Gastroturistika znamená, Ïe jídlo
a pití uÏ není „jen“ souãástí cesty odnûkud
nûkam, n˘brÏ pfiímo cílem a dÛvodem ce-
stování. VzpomeÀme nûmeck˘ Oktoberfest
nebo u nás moravské vinafiské cyklostezky.

Komu se ne-
chce harcovat do
dálav a vystaãí si
s fantazií, také
nepfiijde zkrátka.
Pfiedstavivost (i Ïaludeãní ‰Èávy) mu roz-
dráÏdí ‰panûlsk˘ ptáãek, francouzské bram-
bory, ruská zmrzlina, tureck˘ med, uhersk˘
salám, vídeÀská káva, ãínsk˘ ãaj. Anebo, je-
li vlastenec, ostravská klobása, karlovarsk˘
knedlík, ‰tramberské u‰i, hofiické trubiãky,
krkono‰sk˘ toã, znojemské ro‰tûnky. Jídel-
ní stÛl pak nahradí cestopis, národopis, kul-
turní, v˘tvarné, botanické i zoologické po-
jednání, a je‰tû si pfii tom ãlovûk pochutná.

Bádáním v kuchafisk˘ch knihách vy‰lo
najevo, Ïe se v kuchyních objevil i nûjak˘
pfierovsk˘ patriot. MÛÏeme si proto po-

chutnat na pfierovském salátu, na pfierov-
ské peãeni (hovûzí a vepfiové maso, slanina,
vejce, hrách, mouka, sádlo, ãesnek, pepfi
a sÛl) a na pfierovském vánoãním tvarohá-
ãi (tvaroh, vejce, máslo, cukr, mléko, mou-
ka, jablka - co na tom, Ïe se jmenuje vá-
noãní, chutná stejnû dobfie cel˘ rok).

·koda jen, Ïe není nûjaká pfierovská po-
lévka, to uÏ bychom mûli celé pfierovské
menu. Ale není v‰em dnÛm (a kuchafikám)
konec. MoÏná se ãasem nûco dobrého, co
má „pfierovsk˘“ pfiívlastek, je‰tû objeví.

Tfieba pfierovské
noãky. Nebo pfie-
rovská kotleta.
Anebo pfierovská
nádivka. A co

pfierovské karbanátky? Pfierovské koláãe.
Brambory po pfierovsku. Kufie ála Pfierov.
Pfierovská kachna, pfierovsk˘ dort, pfierov-
ské fiízeãky, pfierovské...

Pardon, ale budu muset konãit. ·ílenû se
mi zaãaly sbíhat sliny.

P. S. Pro zvídavé je tu internet a na nûm
stránka o „Pfierovské ZOO“. To je taková
místní spontánní gastroturistika, víc ne-
prozradím (no, snad je‰tû tohle - víte, ko-
lik je v Pfierovû restaurací, které mají v ná-
zvu zvífie?).

KaM

Malá pfierovská zamy‰lení

Nahlédnutí pod pokliãku

ČESKOMORAVSKÁ
HYPOTEČNÍ BANKA, a.s.

JEDINÁ SPECIALIZOVANÁ BANKA V ČR
VÁM POMŮŽE FINANCOVAT 

VAŠI INVESTICI DO NEMOVITOSTI

Výhody poskytované ČMHB, a.s.:
❖ nízké úrokové sazby již od 4,7%
❖ úvěry bez nutnosti počátečního vkladu
❖ vyřízení hypotečního úvěru do 10 dnů
❖ nízké poplatky za zpracování
❖ zprostředkování státní dotace k úrokům ve výši 3% p.a.
❖ možnost odpočtu úroků od daňového základu
❖ hypoteční úvěr PROGRES pro mladé do 36 let

Příklad měsíčních splátek při úrokové sazbě 5,6% p.a.

Částka/splatnost 20 let 15 let 10 let

300.000 Kč 2.081 2.467 3.271

500.000 Kč 3.468 4.112 5.451

1,000.000 Kč 6.935 8.224 10.902

Bližší informace získáte
v hypotečních kancelářích ČMHB, a.s.:

ČSOB Přerov, Čechova 2 a Kratochvílova 5
Tel.: 603 598 580

e-mail: mily.pavel@cmhb.cz

ceník inzerce
najdete

na internetu:
mesto.prerov.cz/listy

INZERUJTE
V MùSÍâNÍKU

Uzávûrka
pfií‰tího ãísla
Pfierovsk˘ch

listÛ
je ve ãtvrtek
14. listopadu

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

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

M. Fla‰ar
studio@elan-prerov.cz
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fesorem na Hudební ‰kole v Mannheimu. Or-
chestr zaloÏen˘ dirigentem Horstem Aussen-
hofem v roce 1986 koncertoval úspû‰nû jiÏ
v Anglii, Francii, na festivalu v Montreux
a vloni také na Havaji. 

Sobotní veãer otevfiel orchestr podobného
obsazení, nehrající v‰ak klasick˘ repertoár -
swing, ale jiÏ podle názvu WWW.BAND.CZ,
zamûfien˘ na soudobou tvorbu ovlivnûnou
jazzem a rockem. Novû vzniklá formace osm-
nácti hudebníkÛ, vãetnû zpûvaãky Magdaleny
Rezkové, ale pfiedev‰ím osobnost leadera
orchestru Kry‰tofa Marka, byla pfiíjemn˘m
pfiekvapením. Skuteãn˘m pohlazením muzi-
kantské du‰e byl BRATISLAVA HOT SERE-
NADERS, hrající melodie 20. aÏ 40. let, a to
ve stejném instrumentálním i vokálním ob-
sazení jako PraÏsk˘ synkopick˘ orchestr Pav-
la Klikara. Skuteãn˘m záÏitkem byl pfiednes
tfií slovensk˘ch ‰lágrÛ panem Milanem Lasi-
cou, kter˘ vzpomínal na posledního doyena
slovenské populární hudby - Franti‰ka Kri‰-
tofa Veselého.

Festival tentokrát v Pfierovû zahajoval po-
pulární LAëA KERNDL a jeho Jazz Friends.
Témûfi hodinov˘ proud písní potvrdil, Ïe ob-
liba tohoto interpreta je oprávnûná a ‰arm,
s jak˘m improvizuje swingové melodie,
okouzlující. Men‰í soubory, opírající se o vo-
kální projev, zastupovala také zpûvaãka afric-
kého pÛvodu AUDREY MOTAUNG, spojující
africkou rytmiku, blues a gospel. Její pfiednes
opût, stejnû jako vloni, strhl posluchaãe k ryt-
mickému tleskání.

Mezi poãetnû men‰ími orchestry zaujal slo-
vensk˘ jazzov˘ kvintet HOT HOUSE, veden˘
vynikajícím hráãem na trubku - Jurajem Bar-
to‰em. V moderních aranÏmá pfiednesl své
skladby vynikající saxofonista Ivan Myslikov-
jan. âlenem jeho kvinteta byl i mlad˘ pfierov-
sk˘ hudebník Martin Krã. Îe se na bicí ná-
stroje skuteãnû dá „hrát“, dokázal Pavel Bady
Zbofiil jak v kvartetu s italsk˘m Alberto Mar-
sico, hrajícím na „hamondky“, tak s Big Ban-
dem F. Slováãka. Kdo se umí uplatnit v emi-
graci i ve Spojen˘ch státech, ten je bezpo-
chyby v˘teãn˘m hráãem. DÛkazem toho je
trumpetista LACO DÉCZI, kter˘ se sv˘m sy-
nem u bicích a dvûma americk˘mi hudebníky
byli skuteãn˘m vyvrcholením festivalu.

Tû‰me se na pfií‰tí jubilejní, ten leto‰ní oãe-
kávání jistû splnil.

Dr. Vladimír âech

Ani leto‰ní jazzov˘ festival nezklamal své náv‰tûvníky
19. roãník âeskoslovenského jazzového festiva-

lu skonãil. Stejnû jako v minul˘ch letech ani ten-
to pfiedjubilejní roãník pfiíznivce a milovníky jaz-
zu nezklamal, ba naopak.

„Diváci si letos mohli opravdu pfiijít na své, protoÏe na-

bídka jednotliv˘ch stylÛ jazzové muziky, kterou mohli

sly‰et bûhem festivalu, byla snad vyãerpávající. Z pohle-

du organizátora jsem spokojen, protoÏe náv‰tûvnost by-

la velmi dobrá, zvlá‰tû ve srovnání s loÀsk˘m rokem. Na

rozdíl od nûkter˘ch minul˘ch roãníkÛ se letos podafiilo

splnit program bezezbytku a bez jak˘chkoliv zádrhelÛ,“

ze slov fieditele festivalu Rudolfa Neulse zaznívá uspoko-
jení a kdo si alespoÀ jeden ze tfií festivalov˘ch veãerÛ vy-
hradil jazzové hudbû, ví, Ïe je zaslouÏené.

Své dojmy z leto‰ního jazzové festivalu shrnuje ve své
recenzi pro ãtenáfie na‰ich ListÛ Dr. Vladimír âech, kte-
r˘ stál u zrodu uÏ prvních roãníkÛ jazzov˘ch festivalÛ:

Hned úvodem dobr˘ nápad: dát kaÏd˘
veãer, je‰tû pfied oficiálním zahájením,
moÏnost Olomouckému tradicionálu, aby
radostnou hudbou náv‰tûvníky koncertÛ
pfiivítal ve foyeru Mûstského domu a na-
vodil jiÏ u ‰aten oãekávanou atmosféru
jazzového svátku.

V prÛbûhu tfií veãerních koncertÛ mûl
náv‰tûvník festivalu, pokud se nezdrÏoval
jen v restauraãních prostorách, moÏnost
poslouchat deset, vesmûs ‰piãkov˘ch sou-
borÛ a skupin v pestré mozaice rÛzn˘ch
jazzov˘ch ÏánrÛ. Z nich to byly pfiedev‰ím
velké orchestry a hned první veãer BIG
BAND Felixe Slováãka. Programovû se
zamûfiil na v˘roãí osmdesát˘ch narozenin
amerického aranÏéra Neal Heftiho a stej-
né v˘roãí, dnes Ïel jen vzpomínaného,
Karla Krautgartnera, kter˘ v ‰edesát˘ch
letech tento orchestr zaloÏil. Nemohlo to-
mu b˘t jinak: orchestr pfiedních ãesk˘ch
instrumentalistÛ pfiednesl program v pr-
votfiídní kvalitû. Druh˘ den se s Ïánrovû
podobn˘m repertoárem pfiedstavil nû-
meck˘ IKS BIG BAND s vynikající zpû-
vaãkou Kristinou Blaha a sólistou na
tenorsaxofon Jürgenem Seefelderem, pro-

Trumpetista Laco Déczi s kapelou Cellula New York zakonãil festival popÛlnoãním vystoupením,
které patfiilo klasickému jazzu.

Jihoafrická zpûvaãka Audrey Motaung sv˘m temperamentním vystoupením „vyprovokovala“ posluchaãe
k boufilivému potlesku ve stoje. Její vystoupení se líbilo pfiedev‰ím publiku, odborná kritika byla k jejímu
v˘konu uÏ ponûkud skeptiãtûj‰í...

Laìa Kerndl - jeho festivalová premiera byla vydafien˘m
zahájením 19. roãníku âsJF
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Rok 2001 byl tfietím rokem ãinnosti Na-
daãního fondu Pfierovského jazzového fes-
tivalu, kter˘ byl transformován z Nadace
Pfierovského jazzového festivalu a pracoval
ve sloÏení Jindfiich Valouch - pfiedseda, Mi-
roslava ·vástová - sekretáfi, JUDr. Otakar ·i‰-
ka - ãlen, Rudolf Neuls - ãlen, Eli‰ka Prá‰i-
lová - ãlen, Halina Slezáãková - revizor.

Nadaãní fond je zfiízen za úãelem rozvoje a podpory kulturních ak-
cí ve mûstû Pfierovû se zamûfiením na jazzové koncerty, zvlá‰tû pak na
podporu âeskoslovenského jazzového festivalu s mezinárodní úãastí.
18. roãník âeskoslovenského jazzového festivalu Pfierov 2001 s mezi-
národní úãastí se uskuteãnil ve dnech 11. - 13. fiíjna 2001 v Mûstském
domû. Souãástí festivalu byly i v˘chovné koncerty pro Ïáky základních
a stfiedních ‰kol a propagaãní koncerty, které se konaly na zcela no-
vém, atraktivním místû, kter˘m se stala zastfie‰ená terasa PlzeÀské
restaurace.

Dále se Nadaãní fond Pfierovského jazzového festivalu organizaãnû
i finanãnû spolupodílel na koncertû vûnovaném Josefu Kainarovi „Ne-
be poãká“, kter˘ se konal 18. listopadu 2001 ve velkém sále Mûstské-
ho domu. Koncert byl projevem úcty a obdivu k osobnosti v‰estran-
nû umûlecky nadaného pfierovského rodáka.

Mimo organizaãní ãinnost bylo úsilí ãlenÛ správní rady vûnováno
získávání finanãních prostfiedkÛ pro zdárné zabezpeãení jazzového
festivalu, jehoÏ hlavními pofiadateli (mimo Nadaãního fondu PJF) by-
lo mûsto Pfierov, AB studio Praha a Ministerstvo kultury âeské re-
publiky.

JiÏ tradiãnû byly zejména páteãní a sobotní jazzové veãery bezna-
dûjnû vyprodány, rovnûÏ o v˘chovné koncerty je ze strany ‰kol trvají-
cí zájem. I mezi sponzory jsou jiÏ tradiãní donátofii, ktefií sv˘mi fi-
nanãními ãástkami pomáhají udrÏet festival na vynikající úrovni.

OrganizátorÛm se i v roce 2001 podafiilo zajistit vystoupení na‰ich
i zahraniãních jazzov˘ch „kouzelníkÛ“ (Rudy Linka Trio, Julio Baret-
to Latino World, The Three Ladies of Blues a dal‰í) a pro hladk˘ prÛ-
bûh tohoto v˘znamného kulturního svátku udûlali maximum.

Finanãní zpráva
V prÛbûhu roku 2001 Nadaãní fond Pfierovského jazzového festiva-

lu písemnû i osobnû oslovil na padesát potencionálních sponzorÛ
a mnozí z nich sv˘mi finanãními ãi jin˘mi prostfiedky jazzov˘ festival
podpofiili. Tûmto sponzorÛm vyslovuje správní rada Nadaãního fondu
Pfierovského jazzového festivalu ke konci své v˘roãní zprávy dík.

Pfiehled darÛ nad 10 000 Kã
Dárce Sídlo Kã
Mûsto Pfierov Pfierov, Bratrská 34 950.000,00
PRECHEZA a.s. Pfierov, nábfi. Dr. E. Bene‰e 24 150.000,00
Severomoravská Ostrava, 28. fiíjna 152

100.000,00energetika, a.s.

âeská spofiitelna, a.s.
Praha 1, Na Pfiíkopû 29,
Okresní poboãka v Novém Jiãínû

20.000,00

Hudební nadace OSA Praha 6, âs. armády 20 20.000,00
Stavební bytové druÏstvo Pfierov, Kratochvílova 41

15.000,00Pfierov

CELKEM 1,255.000,00

Pfiehled o pouÏití majetku za rok 2001

P.ã. Text Správní reÏie Provozní reÏie CELKEM
I. Stav finanãních

prostfiedkÛ k 1. 1. 2001
x x 186.516,76

II. P¤ÍJMY CELKEM 2.219,69 1,835.754,00 1,837.973,69
z toho: reklama x 388.334,00 388.334,00

dary x 1,274.800,00 1,274.800,00
vstupné x 121.180,00 121.180,00
bankovní úroky 2.219,69 x 2.219,69
ostatní pfiíjmy x 51.440,00 51.440,00

III. V¯DAJE CELKEM 168.914,50 1,596.487,16 1,765.401,66
z toho:1. majetek 23.000,00 x 23.000,00
2. správní

35 283,00 1,533.557,16 1,568.840,16a provozní reÏie
- tuzem. honoráfie x 242.000,00 242.000,00
- zahr. honoráfie x 886.410,50 886.410,50
- pfiíspûvky x x x
- cestovné x 48.354,30 48.354,30
- reklama x 32.000,00 32.000,00
- poplatky OSA x 8.049,00 8.049,00
- ubytování x 62.063,00 62.063,00
- nájemné 14.445,40 7.891,00 22.336,40
- telefonní poplatky x 13.880,00 13.880,00
- ostatní organizaãní

15.215,60 225.529,85 240.745,45zaji‰tûní
3. Dohody o provedení

x 58.329,00 58.329,00práce

4. Zvlá‰tní sazba danû x 4.601,00 4.601,00
5. Odmûny správní

rada + revizor 70.377,00 x 70.377,00

6. DaÀ z odmûn 16.623,00 x 16.623,00
7. Obãerstvení 3.696,80 x 3.696,80
8. Ostatní 19.934,70 x 19.934,70

IV. DaÀová povinnost
x 74.080,00 74.080,00v 2001 za 2000

V. ZÛstatek k 31.12.2001 x x 185.008,79

Zvlá‰tní podûkování za podporu patfií:
Mûsto Pfierov • Ministerstvo kultury âeské republiky • Precheza, a. s.,
Pfierov • âeskoslovenská obchodní banka, a. s. • Severomoravská ener-
getika, a. s., Ostrava • Teplo Pfierov, a. s. • Kabelová televize Pfierov,
a. s. • Severomoravské teplárny, a. s., Ostrava • IMPROMAT INT., spol.
s r. o., Zlín • Kemifloc, a. s., Pfierov • âeská spofiitelna, a. s. • Staveb-
ní bytové druÏstvo Pfierov • Hudební nadace OSA, Praha • OMEGA
SERVIS HOLDING, a. s., Îelatovice • Commercial Union, Ïivotní po-
ji‰Èovna, a. s. • PlzeÀsk˘ prazdroj, a. s. • Pivovar ZUBR, a. s. • EMOS,
spol. s r. o., Pfierov • MontáÏe Pfierov, a. s. • Profistav Pfierov, a. s. •
Hanácká kyselka s. r. o., Horní Mo‰tûnice • Ivana Bürglová • AB Stu-
dio - Ing. Ale‰ Benda • Dipl. Ing. Franti‰ek Schröpfer.

Poznámka redakce:
V pfiípadû zájmu je moÏné si vyÏádat po telefonické domluvû kom-

pletní znûní v˘roãní zprávy u M. ·vástové, tel. 606 243 296.

V˘Àatek z v˘roãní zprávy o ãinnosti a hospodafiení
Nadaãního fondu Pfierovského jazzového festivalu za rok 2001

Three Ladies Of Blues na loÀském pfierovském jazzovém festivalu.

NADA NŒ FOND
P EROVSK HO
JAZZOV HO
FESTIVALU
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Naposled se Vûra a Pavel Kotasovi pfiedsta-
vili pfierovské vefiejnosti v listopadu 1989. Ver-
nisáÏ v galerii Díla, která mûla probûhnout ve
ãtvrtek 17. listopadu, se v‰ak toho dne neko-
nala, jelikoÏ bylo zavfieno „za úãelem pfievra-
tu.“ Tento pÛvabn˘ v˘rok Jana Wericha mnû
bezdûãnû vytanul na mysli ve chvílích, kdy Pa-
vel Kotas vzpomínal na ony hektické doby a já
polykal chutná sousta krÛtích prsíãek s omáã-
kou na francouzsk˘ zpÛsob, pfiipraven˘ch pa-
ní Vûrou. Vitálnû zduchovnûl˘ proÏitek náso-
bil pocit ateliérového prostoru, v nûmÏ vládne
jasn˘ fiád a vÛle k soustfiedûnému vnímání
vlastního bytí, která je základním pfiedpokla-
dem umûlecké tvorby.

Iluze velkého prostoru a uhranãivé harmonie
je v‰ak prostoupena v‰udypfiítomnou energií,
která je v pfiípadû manÏelÛ Kotasov˘ch urãující
základnou procesu regenerace v˘razov˘ch po-
loh, které definují jejich vnímání souãasnosti,
jeÏ v tûchto dnech prezentují v komorním pro-
stfiedí pfierovské galerie Centrum.

Pozice Vûry Kotasové na regionální i celo-
státní v˘tvarné scénû je pevnû definována nejen
jejím ãlenstvím v prestiÏním Spolku ãesk˘ch
umûleck˘ch grafikÛ Hollar, ale zejména jejími
názorov˘mi a technick˘mi pfiínosy, jimiÏ obo-
hatila v˘razov˘ rejstfiík ãeské grafiky. Linoryty
pfierovské umûlkynû jsou pfiedmûtem obdivu
mezinárodních grafick˘ch expozic od poãátku
osmdesát˘ch let. Tato skuteãnost je dána jasnou
umûleckou koncepcí, opfienou o schopnost de-
finovat konkrétní, pfiedmûtnû vnímanou sku-
teãnost ryze v˘tvarnou a zcela osobitou morfo-
logií. Nezamûnitelnost umûleckého v˘razu Vûry
Kotasové spoãívá v její kultufie a kultivovanosti
vnímání bûÏn˘ch Ïivotních situací, na jejichÏ zá-
kladû konstruuje vypjatá filozofická témata dráÏ-
divû nadãasov˘ch v˘znamÛ. V rámci tohoto, ve

své podstatû nemûnného umûleckého konceptu,
vytváfií i svá nejnovûj‰í díla. V˘chodiska svého
tvÛrãího zaujetí v‰ak nehledá ve zpÛsobu udûlá-
ní, tedy ve formální citaci vlastních proÏitkÛ,
n˘brÏ v koncentrované energii a promûnlivosti
jejích stavÛ. Tvary na Kotasové grafikách na-

ChuÈ sobotního obûda
Vûra a Pavel Kotasovi vystavují v galerii Centrum

cházejí vlastní v˘razovou urãitost podivuhodnou
konfigurací atomizovan˘ch bodÛ.

Vûra Kotasová nebyla nikdy stoupenkyní vel-
k˘ch forem, které jsou v evropském pojetí tis-
kÛ z plochy obvyklé. V celé dosavadní tvorbû
spí‰e usilovala o niternû osobní v˘povûì zpÛ-
sobem, blízk˘m v˘tvarn˘m projevÛm oblasti
âíny a Japonska. Tomu ostatnû napovídá i její
letit˘ obdiv v˘chodních kultur a uãení zenu. Co

je v‰ak na Kotasové umûleckém pfiednesu
zvlá‰tní, je mimofiádnû pÛsobivá velkorysost v˘-
razu, na nûmÏ mÛÏeme vedle minuciézní tech-
niky obdivovat i udivující rytmus základního
grafického kontrastu bílé a ãerné. V neposled-
ní fiadû i patetickou noblesu projevu, která je
vlastní jen tvÛrcÛm velkého formátu.

PfiestoÏe se Kota-
sová na souãasné
v˘stavû prezentuje
zejména cyklem gra-
fik, jejichÏ leitmoti-
vem jsou mofiské
atoly, nepokládám
za nutné vûnovat se
námûtÛm jednotli-
v˘ch opusÛ. V‰em
jejím pracím je totiÏ
vlastní v˘raznû me-
ditativní charakter,
kter˘ nás provokuje
k hledání formál-
ních i etick˘ch prin-
cipÛ vlastní identity.

Vidût, proÏít, po-
chopit. Snad tûmito
slovy bychom moh-
li struãnû vyjádfiit
princip tvofiivosti
Pavla Kotase. V kaÏ-

dé ze sv˘ch dosavadních v˘vojov˘ch fází v‰ak
zfietelnûji akcentoval jen nûkter˘ z v˘znamÛ to-
hoto procesu. Pro KotasÛv souãasn˘ projev se
zdá b˘t nejpodstatnûj‰í právû poslední sloÏka
zmínûné tvÛrãí triády. Zmocnit se konkrétního
proÏitku v jeho postatû totiÏ znamená vnímat jej

v souvislostech, které urãují jeho obecn˘ v˘-
znam.

Právû z tûchto dÛvodÛ malífi jiÏ pomûrnû
dlouho setrvává u stejn˘ch námûtÛ, které ztvár-
Àuje v obrazov˘ch cyklech. V souãasnosti to jsou
krajiny stfiedomofií a ohnû. Na první pohled se
obû inspirace ocitají v prudkém stfietu odli‰nos-
tí formálnû materiální povahy i rÛzností optic-
kého pÛsobení. Navíc se nabízí otázka po pÛvo-

du onoho podivného spojení. Z pohledu ãeské-
ho ãlovûka zde stojí proti sobû exotick˘ proÏitek
v kontrastu s rutinní v‰edností v˘konu spojené-
ho s prací na zahradû. Pavla Kotase v‰ak zajímá
to, co oba jevy spojuje logikou pfiírodních záko-
nÛ, logikou promûny a pomíjení. Stfiedomofi-
skou inspiraci vnímá jako vûãné pÛsobení pfií-
rodních ÏivlÛ. Sopeãné vyvfieliny ostrovÛ, na
které naráÏejí mofiské vlny v klidném ãi vzru‰i-
vém rytmu nevyzpytateln˘ch nálad v‰ehomíra
formoval po staletí um a ruce ãlovûka do útvarÛ
poznamenan˘ch kosmickou i kulturní pamûtí.
Právû tento proÏitek, podmínûn˘ více umûlec-
kou intuicí neÏ racionální úvahou, dovedl Kota-
se k souãasnému zpÛsobu v˘tvarné materializa-
ce námûtÛ, zaloÏen˘ch na panoramatick˘ch
pohledech na krajinu z letadla a intimnûji ladû-
n˘m prÛhledÛm do krajiny vidûn˘m ze static-
k˘ch pozic. V obou polohách zobrazení se v‰ak
setkáváme s nervním rukopisem prostupujícím
obrazovou plochou, která smûfiuje vnímatele
k dal‰ím v˘znamov˘m odkazÛm.

Zrození Ïivlu, ãas trvání a zanikání charakte-
rizuje KotasÛv cyklus Ohnû, kter˘ je filozofic-
kou hloubkou pohledu i v˘tvarnou interpretací
snad nejpfiesvûdãivûj‰í v˘povûdí o jeho umûlec-
kém i lidském vnímání svûta.

âas sobotní siesty, plynoucí v prostoru nû-
kolika kultur se naplnil. Dál plyne jen v tom,
co nebylo vysloveno, vidûno a vnímáno. Cestou
k autu míjím kameny poznamenané erozí mofie
a jiÏního slunce. Jdu po trávníku, jehoÏ dosud
svûÏí v˘honky se stanou mihotav˘mi záblesky
ohnû. Pneumatiky vozu se chtivé zar˘vají do pí-
seãné pláÏe a zanechávají dlouhé hluboké stopy.

Jifií Hastík, Wien, 15. 10. 2002

Vûra Kotasová „Brána“ (linoryt, 1999, 100 x 70 cm)

Pavel Kotas „PobfieÏí“ (olej, 2002, 100 x 122 cm)
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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 • LISTOPAD 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
pátek 1. 11. 15 - 20 (dětský)

15 - 21 (krytý)
sobota 2. 11. 10 - 19 (dětský)

10 - 19 (krytý)
sobota 30. 11. 10 - 12, 13.30 - 19.00

(dětský i krytý)

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)

MUZEUM KOMENSKÉHO

HRAD HELF·T¯N

KaÏd˘ pátek 15-18 hod. a kaÏdou sobotu 9-12
hod. • Keramické hrátky

16. 11. • 14-17 hod. • V˘robky z vizovického
tûsta

30. 11. od 9 do 12 hod. • V˘robky z ‰ustí - pfii-
hlá‰ky na v˘‰e uvedené akce pfiedem

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

4. - 29. 11. 2002 • Marie Hlou‰ková - „Recep-
ty na‰ich babiãek“

MùSTSKÉ
INFORMAâNÍ CENTRUM

v˘stavní síÀ, Kainarova 9

14. listopadu • Beseda s Ing. H. Patoãkovou -
Zámky v Bavorsku. Beseda se koná ve ãtvrtek
14. listopadu v 17 hodin v Korvínském domû
na Horním námûstí.

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

KâT SK P¤EROV
2. 11. • Drahotu‰e - Gabrielka - Helf‰t˘n - Lipník

n. B. - 18 km - ved. Pavel ·Èava, odjezd 7.22 hod.
5. 11. • SchÛzka turistÛ, Vinary - Na Skalce ve 14

hod., odjezd A13.15 hod. MHD ã. 2 nebo pû‰ky
7. 11. • Pfierov - Prusy - Karlovice - Stará Ves - 16 km

- ved. M. Kauer, odchod 9 hod. od SK Pfierov
7. 11. • Hluboãky - Mariánské Údolí - Bystrovany -

10 km, ved. Î. Zapletalová, odj. 8.42 hod.
9. 11. • Bûlotín - Nejdek - Jidfiichov - Lipná - Pot-

‰tát - 22 km, ved. M. Ing. âasta, odjezd 7.22 hod.
14. 11. • Hranice n. M. - Gabrielka - Rybáfie - Dra-

hotu‰e - 12 km, ved. V. Visnar, odjezd 7.22 hod.
16. 11. • Lipník - Dol. Újezd - Sobí‰ky - Vinary - Pfie-

rov - 22 km, ved. L. Bafiinka, odjezd 7.22 hod.
21. 11.• Milotice n. B. - Hefimanice - Dub - Husto-

peãe - 14 km - ved. J. ·mehlík, odjezd 7.22 hod.
23. 11.• Rajnochovice - Kelãsk˘ Javorník - Bystfiice

p. H. - 14 km, ved. H. ·Èavová, odjezd 7.25 hod.
28. 11.• Kopeãek zelen˘ okruh - 10 km, ved. Î. Za-

pletalová, odjezd 8.42 hod.
30. 11.• Lhota - Poruba - Hustopeãe n. B. - Hranice

- 20 km, ved. Ing. M. âasta, odjezd 7.22 hod.

3. 11. v 19.30 hodin • Jaromír NOHAVICA -
sólov˘ recitál. 

6. 11. v 19.30 hodin • LEKCE LÁSKY - drama-
tizace tfií pfiíbûhÛ z Dekameronu. Hrají: V. Po-
stráneck˘, J. âensk˘, M. Kubec, J. Bonaventu-
ra, J. Hanu‰ová, H. ·evãíková, M. Válková.

10. 11. v 14.30 a 19.00 hodin • SCREAMERS
V PÁRECH - nové zábavné show populární
praÏské travesti skupiny Screamers.

17. 11. v 19.30 hodin • IZERSKÁ PADESÁT-
KA - humoristicky ladûn˘ zábavn˘ pofiad hlav-
ního protagonisty ZdeÀka Izera.

23. 11. v 19.30 hodin • ÎÁRLIVOST - drama
tfií Ïen, které se nikdy osobnû nesetkají a pfie-
sto jsou vzájemnû velice  blízko spojeny. Re-
Ïie: L. Munzar. Hrají: J. Hlaváãová, H. Maciu-
chová, L. Matou‰ková/J. Mouãková.

30. 11. v 19.00 hodin • MISS MODEL 2002 -
VI. roãník soutûÏe krásy a elegance

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

v listopadu je hrad Helf‰t˘n uzavfien

2. 11. v 19.00 • Zuzana Navarová + Koa - fol-
kov˘ koncert nejlep‰í ãeské zpûvaãky v klubu PSP
14. - 18. 11. • Hudboslovení - festival hud-
by a slov v klubu DlaÏka a klubu PSP
14. 11. • Vlasta Tfie‰nák + VHS (klub DlaÏka)
15. 11. • Countrybál se ·ediváky (klub PSP)
16. 11. • mimo jiné Podveãer barev a obrazÛ
aneb Lampiónov˘ prÛvod s ohÀostrojem Folk-
rockov˘ veãer: RadÛza + Duramol + Duo Juyos
Komplet
18. 11. v 17.00 a 20.00 • Hradi‰Èan + Jifií Pav-

lica + Jihoafriãan Dizu Plaatjies  - v klubu
PSP, jeden ze dvou koncertÛ v republice!

JiÏ ze samotného názvu, ale i zamûfiení
pfiedná‰ek, vypl˘vá, Ïe je urãena generaci
postproduktivního vûku. Bylo by v‰ak mylné
se domnívat, Ïe ji organizátofii urãili pouze
pro ãleny své organizace, tedy diabetiky. Na-
opak, jejich snahou je získávat stále vût‰í
okruh pravideln˘ch posluchaãÛ z fiad pfierov-
ské vefiejnosti.

Zajímavá, pouãná a poutavû pfiedná‰ená té-
mata zaji‰Èují vysoce kvalifikovaní lektofii
z fiad lékafiÛ, právníkÛ, historikÛ, pfiírodo-
vûdcÛ a v neposlední fiadû téÏ známé a popu-
lární umûlecké osobnosti.

Pfiedpokládáme, Ïe pofiad vzdûlávání pro
rok 2002-3 je natolik zajímav˘, Ïe cestu do
pfiedná‰kového sálu si najdou noví poslucha-
ãi, které mezi sebou rádi uvítáme.

Pfiedná‰ky se konají v zasedací místnosti in-
terního oddûlení Nemocnice s poliklinikou
v Pfierovû vÏdy od 15 hodin do 16 hodin.

Biologická stanice Pfierov (u Michalova)
zve v‰echny malé i velké zájemce od 6 let do
novû otevfieného zájmového krouÏku Pfií-
roda pravûku. SchÛzky se konají od fiíjna
leto‰ního do ãervna pfií‰tího roku kaÏd˘
ãtvrtek ve 14.30 hodin. Pfiijìte hravou
a soutûÏivou formou poznávat minulost na-
‰í Modré planety! Pro dûti, které mají psa
nebo si ho chtûjí pofiídit, je urãen zájmov˘
krouÏek Já a mÛj pes. Nauãíme vás, jak
s pejskem zacházet a dozvíte se o nûm spou-
stu zajímavostí. BliÏ‰í informace a pfiihlá‰-
ky v Biologické stanici, Bezruãova 12, Pfie-
rov nebo na tel. ãísle 581 735 009.

20. 11. 2002 • Sociální sluÏby pro seniory
mûsta Pfierova - PhDr. Marta Vani‰ová, fiedi-
telka sociálních sluÏeb 

18. 12. 2002 • Na kus fieãi... - pfiedvánoãní
povídání s písniãkáfiem a hudebním skladate-
lem Jaroslavem Wykrentem

22. 1. 2003 • Psychické poruchy ve stáfií
a jejich prevence - lékafi psychosociál. odd.
primáfie MUDr. Juraje Rektora

19. 2. 2003 • Z malífiské tvorby Evy Siblí-
kové - beseda s akademickou malífikou Evou
Chmelafiovou-Siblíkovou

19. 3. 2003 • Pravomoci mûstského úfiadu
po zru‰ení okresního úfiadu - starosta nebo
místostarosta MûÚ Pfierov

16. 4. 2003 • Akutní chirurgická onemoc-
nûní u pacientÛ vy‰‰ího vûku - prim. MUDr.
Petr Vojáãek, CSc.

Akademie 3. vûku
Územní organizace Svazu diabetikÛ v Pfierovû zahájila 16. fiíjna Akade-

mii tfietího vûku. Tento jiÏ tradiãní nûkolikamûsíãní vzdûlávací cyklus se
letos uskuteãní sedm˘m rokem. Jedná se o 7 pfiedná‰ek, které se konají je-
denkrát mûsíãnû v sále interního pavilonu zdej‰í nemocnice.

Zmûna programu vyhrazena. Vstup zdarma! K úãasti zvou územní organizace Svazu
diabetikÛ Pfierov a odbor soc. a zdrav. MûÚ Pfierov Nemocnice s poliklinikou v Pfierovû.

Novinky v Biologické stanici Pfierov

Pozvánka pro seniory PSP
na spoleãné taneãní odpoledne se seniory Me-
opty, které se uskuteãní ve stfiedu 20. listopa-
du od 16 do 21 hodin v sále Klubu energeti-
ky v Pfierovû (vedle elektrárny). Hudba, tanec
a tombola pro v‰echny.



7. - 20. listopadu
Ateliér Valãík
Josef Valãík je malífiem
krajin, aktÛ a kytic, je ma-
lífiem ohnû. Obrazy Magdy
Valãíkové (krajinomalba,
záti‰í) jsou vût‰inou pokry-
ty divokou vegetací nebo
snûhem. Jsou témûfi bez

pohybu, krajina v nich spoãívá v úplném klidu. Ale‰ Valãík je zaní-
cen˘m akvarelistou. Touto „vodní“ technikou maluje krajiny ryb-
níkÛ a fiek, pfiímofiské krajiny a maríny. V˘stava bude zahájena ver-
nisáÏí 7. 11. v 17 hodin.
21. 11. - 12. 12. • Vladimír ·avel senior, Vladimír ·avel ju-
nior, Ilja ·avel - malba krajiny, záti‰í, litografie.
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1. - 6. 11. v 17.30 hod. • DOBA
LEDOVÁ - USA, animovan˘, da-
bing, premiéra. Pfii‰li. Rozehfiáli.
Zvítûzili. ReÏie: Ch.Wedge. V ães-
kém znûní: J. Lábus, O. Jirák,
Z. Mahdal, K. Chromík, P. Rychl˘,
J. Pohan, P. Rimsk˘.
1. - 5. 11. ve 20.00 hod. • AGENT
BEZ MINULOSTI - USA, ‰pionáÏ-
ní drama, titulky, premiéra. Byl
skvûlou zbraní, neÏ se sám stal ter-
ãem. ReÏie: D. Liman. Hrají: M. Da-
mon, F. Potente, Ch. Cooper, B. Cox,
A. Akinnuoye-Agbaje.
7. - 13. 11. v 17.30 a 7. - 12. 11.
ve 20.00 hod. • HOLKY TO CHTù-
JÍ TAKY - Nûmecko, komedie, ti-
tulky, premiéra. …ale pofiádnû!
Film nadhledem a svûÏestí pfiipo-
míná populární „Prciãky“. Originál-
ní je potom „Ïensk˘ úhel pohledu“.
ReÏie: D. Gansel. Hrají: D. Anft,
K. Herfurth, F. Woll, A. Christ.
8. 11. ve 20.00 hod. • ROAD TO
PERDITION - USA, kriminální dra-
ma, titulky, pfiedpremiéra. Pro kaÏ-
dého syna je otec hrdinou. O tomto
filmu nepochybnû usly‰íme pfii vy-
hla‰ování OscarÛ. ReÏie: S. Mendes.
Hrají: T. Hanks, P. Newman, J. Law,
J. J. Leigh, T. Hoechlin, S. Tucci,
D. Graig.
14. - 20. 11. v 17.30 hod. a 14. aÏ
19. 11. ve 20.00 hod. • âERVEN¯
DRAK - USA, thriller, titulky, pre-
miéra. Návrat ke kofienÛm zla. Prv-
ní a nejdûsivûj‰í kapitola trilogie
o Hannibalu Lecterovi. ReÏie:
B. Ratner. Hrají: A. Hopkins, E. Nor-
ton, R. Fiennes, H. Keitel, E. Wat-
sonová, M.-L. Parkerová.
21. - 27. 11. v 17.30 hod. a 21. aÏ
26. 11. ve 20.00 hod. • BRAK -
âR, ãerná komedie, premiéra. Ze
v‰ech postelí ona musí umfiít zrov-
na v t˘ maminãin˘. Pánská jízda se
bûhem nûkolika okamÏikÛ mûní pro
tfii kamarády v noãní mÛru… ReÏie:
K. Spûváãek. Hrají: V. ·kultéty,
J. Plouhar, O. Nosálek, H. Holi‰ová,
P. Wild, J. Korn, B. ·tûpánová,
M. Viktofiík, M. Moravec, J. ·afrá-
nek, R. Máhrla.
28. 11. - 4. 12. v 17.30 hod. • MU-
ÎI V âERNÉM II - USA, sci-fi ko-
medie, titulky. Stejná planeta. Nov˘
‰mejd! ReÏie: B. Sonnenfeld. Hrají:
T. L. Jones, W. Smith, L. F. Boyle,
J. Knoxville, R. Dawson.
28. 11. - 3. 12. ve 20.00 hod. •
MINORITY REPORT - USA, sci-fi
thriller, titulky. KaÏd˘ utíká… KaÏ-

d˘ bude dopaden. ReÏie: S. Spiel-
berg. Hrají: T. Cruise, C. Farrell,
M. von Sydow, S. Harris, S. Morton,
L. Smith.

6. 11. ve 20.00 hod. • ZA MRAKY
- Francie/Itálie/SRN, psychologic-
k˘/povídkov˘, titulky, premiéra.
Film sloÏen˘ ze ãtyfi epizod spoje-
n˘ch postavou filmového reÏiséra,
ve kter˘ch se realizuje kfiehk˘ mi-
lostn˘ vztah mezi muÏem a Ïenou.
ReÏie: T. Field. Hrají: S. Spacek,
T. Wilkinson, N. Stahl, M. Tomei.

13. 11. ve 20.00 hod. • MLUV S NÍ
- ·panûlsko, drama, titulky, premi-
éra. Po oscarovém filmu V‰e o mé
matce je tady dal‰í mistrovsky su-
gestivní dílo Pedro Almodóvara,
které bude ‰okovat. Hrají: G. Chap-
lin, L. Vatling, R. Flores, J. Cámara,
D. Grandinetti.
20. 11. ve 20.00 hod. • TERO-
RISTKA - Anglie, drama, titulky,
premiéra. Cítí se zrozena k vy‰‰ímu
poslání... Její smrt není bûÏná...
Drama, které nachází odpovûdi. Re-
Ïie: S. Sivan. Hrají: A. Darker, S. Si-
supal, A. Durai.
27. 11. ve 20.00 hod. • HOLLY-
WOOD V KONCÍCH - USA, kome-
die, titulky, premiéra.  Woodyho ne-
ní nikdo dost. Ztfie‰tûná komedie
o tom, jak se ve tmû trefit do ãerné-
ho. ReÏie: W. Allen. Hrají: W. Allen,
G. Hamilton, T. Leoni, D. Messing,
T.-A. Thiessen.

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 ve ãtvrtek 14. listopadu 2002
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V listopadu bude v galerii vystavovat Tomá‰ ·topl, kter˘ Ïije a tvo-
fií ve ·ternberku. Kreslení a malování se vûnuje od raného dûtství. Je-
ho tvorba vychází z tradic realismu, je velk˘m obdivovatelem pfiede-
v‰ím holandského malífiství 16. a 17. století. Jako jeden z mála malífiÛ
souãasnosti maluje tzv. technikou star˘ch mistrÛ. Ve sv˘ch obrazech
zachycuje krásu a kouzlo vûci v‰edního Ïivota a radost z malování je
pro nûj zároveÀ radostí ze Ïivota, z jeho prost˘ch hodnot a krás.

Od 18. listopadu zaãíná Ïít Domeãek vá-
noãní atmosférou. MÛÏete se tû‰it na tra-
diãní ãeské vánoãní doplÀky - ozdoby z ‰ustí
a slámy, betlémy, keramické ozdoby, kované
svícny, vystfiihovánky, vánoãní pfiání a po-
hlednice. Náv‰tûvníky upoutá nová vánoãní

kolekce ubrusÛ, prostírání a sklíãek v zajímav˘ch barevn˘ch kombi-
nacích. Z keramick˘ch ateliérÛ manÏelÛ Strnadov˘ch, Mariany SáÀ-
kové, Renaty Glosové a dal‰ích autorÛ vás zaujme kvalitní uÏitková ke-
ramika i plastiky a kachle.

Jasínkova 2 (za Priorem)

Galerie Centrum, Kratochvílova 22, tel. 581 216 1113. 11. v 15.00 hod. • ATLANTIDA:
TAJEMNÁ ¤Í·E - USA, animovan˘,
dabing. Na dno oceánu za nejvût‰ím
dobrodruÏstvím v‰ech dob. ReÏie:
G. Trousdale a K. Wise. V˘tvarník:
David Goetz.
10. 11. v 15.00 hod. • O PRIN-
CEZNù, KTERÁ V·ECHNO VI-
DùLA - âR, animované pásmo po-
hádek. Pohádky pro radost, rozve-
selení i pouãení.
17. 11. v 15.00 hod. • O ZAPO-
MNùTLIVÉM âERNOKNùÎNÍKO-
VI - âR, pohádkov˘ film.
24. 11 v 15.00 hod. • O MY·ÍCH
VE STANIOLU - âR. Animované
pásmo pohádek pro malé i velké di-
váky.

Listopad v Atraxu
Od 4. do 15. listopadu bude vystavena
Dudychova keramika, která stál˘m ná-
v‰tûvníkÛm není neznámá. Firma DUKE
byla zaloÏena roku 1939 Aloisem Dudy-

chou se zámûrem vyrábût umûleckou keramiku. Syn i vnuk pokraãu-
jí v jeho ‰lépûjích. Otec, v˘tvarník, pfiipravuje návrhy a syn zaji‰Èuje
jejich realizaci. Tato spolupráce umoÏÀuje vznik mal˘ch sérií roz-
mnoÏen˘ch originálÛ, které se stále obmûÀují. Na v˘stavû uvidíte no-
vou kolekci leto‰ního roku, ale i vût‰í soliterní originály.

Od 18. do 29. listopa-
du bude v galerii vysta-
vovat malífi Ivan Mraãek.
Tento umûlec se nechává
inspirovat díly star˘ch
mistrÛ a jak sám fiíká,
chtûl by dokázat, Ïe dáv-
né techniky lze zvlád-
nout i v dne‰ní dobû.
A opravdu mÛÏeme v je-
ho záti‰ích pozorovat vy-
brou‰enou práci s barva-
mi a hlavnû barokní ‰erosvit, kter˘ dodává kompozicím kouzlo klidu
a vyrovnanosti. Av‰ak mÛÏeme se setkat i s námûty, pÛsobícími zcela
odli‰nû.

CENTRUM

Magda Valãíková „Podzim“
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