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K příjemné předvánoční náladě
přispěje podobně jako

v předcházejících letech i letos
řada známých umělců.�

Vánoční koncerty
v Městském domě

3. 12. v 19.30 hodin
Vánoční koncert orchestru

Václava Hybše
účinkují Pavel Bartoň, Miloš Frýba,

Jana Koutová, Markéta Vítková,
Dana Wichterlová, Václav Hybš

a host pořadu - herec Václav Postránecký

8. 12. v 19.30 hodin
Vánoční koncert Ládi Kerndla

a jeho hostů
11. 12. v 19.30 hodin

Vánoční koncert Pavla Šporcla
houslový recitál za klavírní doprovodu

Petra Jiříkovského

16. 12. v 19.30 hodin
Vánoční koncert Evy Pilarové

vystoupení známé osobnosti
za hudebního doprovodu vlastní kapely

19. 12. v 19.00 hodin
Vánoční pozdrav Screamers

výběr nejlepšího z pětiletého působení
nejoblíbenější české travesti skupiny

22. 12. v 19.00 hodin
Vánoční koncert dechové hudby

Stříbrňanka
předvánoční koncert oblíbeného

souboru v duchu vánočních melodií�
Tradiční vánoční koncert

SOŠ a SOU, Přerov, Šířava 7
si Vás dovoluje pozvat na tradiční

vánoční koncert, který se koná
13. prosince v 19.30 hodin

v chrámu sv. Vavřince
Účinkují:

Jana Koucká - soprán
Jurij Kruglov - bas

František Svejkovký - trubka
Jan Verner - trubka

Vladimír Roubal - varhany
V programu zazní díla:

J. S. Bacha, G. F. Händela, J. C. Naudota,
G. Bizeta, P. J. Vejvanovského,

J. Rameaua a varhanní improvizace
V. Roubala a dalších.
Vstupné dobrovolné

Vánoãní atmosféra v ulicích mûsta

Procházející Pfierovany i náv‰tûvníky na‰e-
ho mûsta opût bude v tomto pfiedvánoãním
ãase vítat vÛnû horké medoviny a svafieného
vína. Pfied pulty stánkÛ s vystaven˘m vánoã-
ním zboÏím nejspí‰ neodoláme koupi nûjaké
vánoãní ozdÛbky, o které se dá s jistotou pfied-
pokládat, Ïe pfiispûje k umocnûní na‰í rodin-
né vánoãní pohody. O bliÏ‰í informace jsme
poÏádali ty, ktefií se podílejí na vytvofiení v˘‰e
popsané vánoãní atmosféry.

„Pod názvem Od Mikulá‰e po Silvestra je

jiÏ nûkolik let pfiipravována fiada kulturnû

spoleãensk˘ch akcí a programÛ, které za-

dává Mûsto Pfierov sv˘m útvarÛm a mûst-

sk˘m podnikÛm. SluÏby mûsta Pfierova se

budou podílet na stavbû venkovní scény

a prodejních stánkÛ. S tou se zapoãne jiÏ

28. listopadu; její likvidace je naplánována

aÏ na 2. ledna 2003. To jsou samozfiejmû

záleÏitosti technického rázu.

SluÏby mûsta mají na starosti

také ãást kulturní - Pfierovskou

mikulá‰skou nadílku a oslavy

posledního dne roku,“ seznámil
nás Rudolf Neuls, námûstek fie-
ditele SluÏeb mûsta Pfierova,
s pfiípravami na nadcházející
vánoãní svátky a silvestra.
„Vánoãní program budeme za-

hajovat v pondûlí 2. prosince

Mikulá‰sk˘m jarmarkem a na

ten navazují tradiãní Vánoãní

trhy. Mikulá‰ská nadílka je pfii-

pravena na ãtvrtek 5. prosince od

15.30 hodin na námûstí T. G. Ma-

saryka. Letos bude uvedena vy-

stoupením, které pfiipravuje Ar-

máda spásy a Romské sdruÏení

mládeÏe. Cel˘ scénáfi Mikulá‰e

vytvofiila Jitka Kleinová a její

T· TAZZI (pfii Z· B. Nûmcové)

a ãásteãnû se na programu po-

dílí agentura HIT. I letos budou

pfiipraveny dárkové balíãky. Je-

jich prodejní cena je 100 Kã,

hodnota nejménû 150 Kã. Pro-

dej bude zahájen v Mûstském in-

formaãním centru od 25. listo-

padu dennû od 8.00 do 17.00,

v sobotu do 12.00 hodin. Miku-

lá‰ bude mít celkem ãtyfii v˘dejní místa, ta

budou v barvû ãervené, zelené, modré a na

venkovní scénû - pódiu v barvû hnûdé. Zde je

pfiedání balíãku podmínûno vefiejn˘m vy-

stoupením dûtí. Cel˘ podveãer bude snímat

KTV Pfierov a.s. Velkoplo‰nou projekci zajistí

tradiãnû firma Softir s.r.o. O kvalitní zvuk

a svûtla se postará Jifií Lakom˘ a jeho TWI-

LIGHTpro. Dûti se jistû pobaví jízdou na ko-

níãcích, pfii opékání bufitÛ, jejich pozornost

budou pfiitahovat pfiedev‰ím mobilní ãerti

a andûlé s dárky. Pfiipravena je ukázka pekel-

ného kováfiského fiemesla a na závûr mal˘

ohÀostroj,“ seznámil nás s prÛbûhem Miku-
lá‰ské nadílky a hlavnû jejími lákadly Rudolf
Neuls a zdÛraznil, Ïe doma se nesmí zapome-
nout chuÈ k zábavû, teplé obleãení a v˘dejní
karty pro Mikulá‰e.

pokraãování na stranû 2

UÏ se stalo mil˘m zvykem pozdrÏet se déle neÏ v jin˘ ãas v nadcházejí-
cích prosincov˘ch dnech na hlavním pfierovském námûstí T. G. Masaryka.
Letos po roãní pauze vynucené celkovou rekonstrukcí se opût vrací oblí-
bené vánoãní trhy na toto nejreprezentativnûj‰í námûstí v na‰em mûstû. 

V˘zdoba v ulici Jiráskovû foto Ing. Vladimír Petro‰



pondûlí 16. 12.
od 16.30 hodin

úter˘ 17. 12.
od 16.30 hodin

stfieda 18. 12.
od 16.30 hodin

ãtvrtek 19. 12.
od 16.30 hodin

pátek 20. 12.
od 16.30 hodin

sobota 21. 12.
od 10.30 hodin

nedûle 22. 12.
od 15.00 hodin

pondûlí 23. 12.
od 16.30 hodin

úter˘ 24. 12.
od 10.30 hodin

TRUBAâI, folková skupina JEN TAK

Soubory Základní umûlecké ‰koly B. Kozánka Pfierov

Smí‰en˘ pûveck˘ sbor VOKÁL, Taneãní ‰kola PULS,
Taneãní ‰kola R. ·náblové

Loutkové divadlo „O králi, kterému bylo pofiád zima“
Dûtsk˘ hanáck˘ soubor PROSÉNEK

ÎIV¯ BETLÉM - studenti Gymnázia Jana Blahoslava
ve spolupráci s ¤ímskokatolickou farností Pfierov
Vánoãní koncert dechové hudby MORAVSKÁ VESELKA
ze Su‰ic

Dûtské pûvecké sbory Domu dûtí a mládeÏe ATLAS Tradiãní vánoãní koncert PAVLA NOVÁKA

Taneãní ‰kola Domu dûtí a mládeÏe ATLAS

kulturní programy na námûstí T. G. Masaryka

Od pondûlí 16. do soboty 21. prosince bude v galerii Mûstského infor-
maãního centra v Kainarovû ulici ve spolupráci s Domem dûtí a mláde-
Ïe Atlas otevfiena TRADIâNÍ VÁNOâNÍ V¯STAVA, jak z prací krouÏkÛ DDM
Atlas, tak i od lidov˘ch umûlcÛ. Náv‰tûvníci uvidí vánoãní stromky zdo-
bené perníky, vizovick˘m peãivem, vánoãní ozdoby z kukufiiãného ‰us-
tí, ze slámy, háãkované i paliãkované ozdoby, zdobené svícny i Betlémy.

V˘stava bude otevfiena v pondûlí 16. prosince od 14 do 17 hodin,
dále pak úter˘ aÏ pátek 8.30 - 12.30 a 13 - 17 hodin,

v sobotu od 8 do 12 hodin.

16. - 21. prosince • TRADIâNÍ VÁNOâNÍ V¯STAVA
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A co mÛÏou oãekávat Pfierované
poslední den v roce?

„Leto‰ní silvestr probûhne podle zavedené-

ho scénáfie. Cel˘ program je soustfiedûn na

námûstí T. G. Masaryka a start je stanoven

na 18. hodinu. Veãer zaãne reprodukovanou

hudbou, doladí se v‰e potfiebné pro svûtelnou

a hudební show a také pro Kabelovou televi-

zi Pfierov a.s., která bude celé dûní snímat. Od

20 hodin zaãne hudební disko videoprojekce,

roz‰ífiená o karaoke show v podání Michala

Stoupy. Pût minut pfied pÛlnocí pfiijde na fia-

du pfiípitek starosty mûsta, vítání Nového ro-

ku a slavnostní ohÀostroj. V‰e bude pfiená‰e-

no na dvû velkoplo‰ná plátna. Viditelnost

a také sly‰itelnost by mûla b˘t dobrá, otáz-

kou zÛstává pouze poãasí, kterému nelze po-

ruãit. Volná zábava pokraãuje aÏ do 2 hodin

do rána. Po posledních vytrvalcích potom na-

stupuje jiÏ úklidová sluÏba pracovníkÛ Tech-

nick˘ch sluÏeb mûsta,“ informoval nás o prÛ-
bûhu silvestrovsk˘ch oslav Rudolf Neuls.

Ing. Pavla Suchánka, fieditele Technick˘ch
sluÏeb, jsme se zeptali, v ãem se li‰í vánoã-
ní v˘zdoba centra mûsta ve srovnání s loÀ-
sk˘m rokem.

„Nová je pouze v˘zdoba rekonstruovaného

námûstí T. G. Masaryka. Vánoãní ozdoby, kte-

ré byly zakoupeny na jeho v˘zdobu v tomto

roce, stály necel˘ch 400 tisíc. Jedná se cel-

kem o 29 kusÛ ozdob, z tohoto poãtu 25 tvo-

fií korunky, které se umisÈují na sloupy ve-

fiejného osvûtlení. âtyfii ozdoby budou mít

podobu postupnû se rozsvûcujícího a zhasí-

najícího gejzíru hvûzd a budou instalovány

na sloupy vefiejného osvûtlení umístûné oko-

lo ka‰ny,“ seznámil nás s v˘zdobou námûstí
Pavel Suchánek a doplnil, Ïe osvícení ulic
a námûstí bude uÏ tradiãnû kompletnû pfii-

praveno k 1. prosinci. Pochopitelnû jsme se
zeptali i na hlavní symbol Vánoc.

„Vánoãní strom, podobnû jako tomu bylo

i v pfiedcházejících letech, byl vybrán uÏ

zaãátkem fiíjna v pot‰tátském polesí a je vy-

sok˘ pfies 20 metrÛ. Instalací vánoãního stro-

mu 27. listopadu a jeho následn˘m nazdobe-

ním a rozsvícením bude zavr‰ena vánoãní

v˘zdoba mûsta,“ upfiesnil Pavel Suchánek a do-
dal, Ïe u stromu bude upevnûna kasiãka, do
které budou mít pfiíleÏitost lidé pfiispût urãi-
t˘m obnosem. âist˘ v˘tûÏek sbírky bude orga-
nizací nevidom˘ch a slabozrak˘ch pouÏit˘ na
pofiízení tiskárny Braillova slepeckého písma.

„V leto‰ním roce se Vánoãní hvûzdiãky

uskuteãní jiÏ poãtvrté, lze jiÏ tedy hovofiit

o tradici, která jistû pfiispívá k pfiedvánoãní

atmosféfie Pfierova. A v ãem budou ty leto‰ní

’hvûzdiãky‘ jiné? Snad jen v jednom aspektu

- po roce se opût vrací na námûstí T. G. Ma-

saryka, které je po rekonstrukci. Ale hlavní

cíl, tedy prezentace kulturních souborÛ a na-

vození pfiíjemné atmosféry pfied Vánocemi,

ten zÛstává stejn˘. O pfiedvánoãní vystoupe-

ní na námûstí je opravdu zájem. Na‰í snahou

je vÏdy pfiipravit pestr˘ program a prezento-

vat pfiedev‰ím dûtské soubory na‰eho regio-

nu. Ty soubory, které se jiÏ do leto‰ního pro-

gramu neve‰ly, jistû oslovíme na nûkteré

z dal‰ích kulturních akcí. Osobnû jsem rád,

Ïe kulturní základna na‰eho mûsta je oprav-

du bohatá. O tom se mohou pfiesvûdãit v‰ich-

ni náv‰tûvníci, ktefií nûkter˘ z programÛ nav-

‰tíví,“ zamyslel se nad pfiípravou leto‰ního
kulturního programu Vánoãních hvûzdiãek
Mgr. Bohuslav Pfiidal z kanceláfie starosty, kte-
r˘ se podílel na jeho pfiípravû a upozorÀuje
ãtenáfie, Ïe program hvûzdiãek bude zahájen
v pondûlí 16. prosince v 16.30 hodin.

Eva ·afránková

DDM ATLAS
vás zve na

Vánoční salon
pondělí 2. - pátek 6. 12. 2002

denně od 8.30 do 11.30
a od 13 do 17 hodin

v pátek jen dopoledne
Jaká překvapení na Vás čekají?

◆ výroba drobných dárků
◆ zdobení perníčků

◆ prodej vánočních perníčků
Vstupné 15 Kč

Skupiny nutno hlášit předem

Bližší informace a přihlášky:
DDM Atlas, Žižkova 12, Přerov
tel. 581 201 246, 581 209 353

Vánoãní atmosféra v ulicích mûsta
pokraãování ze strany 1
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dne 17. fiíjna 2002
Zastupitelstvo mûsta Pfierova

po projednání
❖ vydalo obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 5/2002,

kterou se mûní obecnû závazná vyhlá‰ka
ã. 13/2001, o nakládání s komunálním odpa-
dem,

❖ schválilo uzavfiení darovací smlouvy mezi
mûstem Pfierov jako dárcem a Domovní sprá-
vou mûsta Pfierova, zastoupenou fieditelkou
Ing. Hanou ·tûpanovskou jako obdarovan˘m
na darování softwaru v hodnotû 569.051 Kã,

❖ schválilo uzavfiení darovací smlouvy mezi mûs-
tem Pfierov jako dárcem a Technick˘mi sluÏ-
bami mûsta Pfierova, zastoupen˘mi fieditelem
Ing. P. Suchánkem jako obdarovan˘m na da-
rování programu Pam v hodnotû 23.650 Kã,

❖ schválilo uzavfiení darovací smlouvy na movi-
té vûci mezi mûstem Pfierovem jako darujícím
a Sociálními sluÏbami mûsta Pfierova v celko-
vé v˘‰i 927.569,98 Kã,

❖ vydalo obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 4/2002,
o místním poplatku za provoz systému shro-
maÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívá-
ní a odstraÀování komunálních odpadÛ,

❖ schválilo uzavfiení smlouvy o pfiijetí úvûru me-
zi mûstem Pfierov a âeskou spofiitelnou, a. s.
ve v˘‰i 35,000.000 Kã se splatností 5 let; za-
ji‰tûní úvûru bude realizováno budoucími roz-
poãtov˘mi pfiíjmy mûsta,

❖ schválilo rozpoãtové provizorium na dobu do
schválení rozpoãtu mûsta Pfierova na rok 2003
a stanovilo tato pravidla:
• V období rozpoãtového provizoria lze finan-

covat pouze základní provoz odborÛ a pfiís-
pûvkov˘ch organizací. V˘‰e ãerpání v˘dajÛ
na jednotliv˘ch paragrafech mÛÏe dosáh-
nout mûsíãnû maximálnû 1/12 z objemu v˘-
dajÛ upraveného rozpoãtu roku 2002 k da-
tu 5. 9. 2002, mimo prostfiedkÛ na platy
zamûstnancÛ a souvisejících plateb pojist-
ného, sociálních dávek a úhrad úrokÛ z pfii-
jat˘ch pÛjãek a úvûrÛ.

• Pokud se t˘ká ãerpání prostfiedkÛ na platy
zamûstnancÛ a sociální dávky, postupuje se
podle zvlá‰tních právních pfiedpisÛ, s pfii-
hlédnutím k zaji‰tûní nov˘ch úkolÛ. Úroky
z pfiijat˘ch pÛjãek a úvûrÛ budou hrazeny
v termínech podle uzavfien˘ch smluv a splát-
kov˘ch kalendáfiÛ.

• Období rozpoãtového provizoria mohou b˘t
uhrazeny smluvnû zaji‰tûné splátky jistin
pfiijat˘ch úvûrÛ a pÛjãek.

• Financování nov˘ch investiãních akcí ne-
bude v období rozpoãtového provizoria za-
hajováno. Na pfiecházející investiãní akce
budou uvolÀovány finanãní prostfiedky
v souladu se smlouvami uzavfien˘mi v roce
2002, a to v nezbytnû nutném rozsahu.

• V období rozpoãtového provizoria nebudou
poskytovány dotace fyzick˘m nebo právnic-
k˘m osobám, s v˘jimkou schválen˘ch dota-
cí v roce 2002, na které budou pfievedeny fi-
nanãní prostfiedky do rozpoãtu roku 2003.

• Finanãní prostfiedky budou zabezpeãeny
z daÀov˘ch pfiíjmÛ, nedaÀov˘ch pfiíjmÛ, ka-
pitálov˘ch pfiíjmÛ, pfiijat˘ch dotací, pfiípad-

ného pfiebytku hospodafiení roku 2002 nebo
ãerpáním kontokorentního úvûru.

• Za plnûní pravidel tohoto rozpoãtového
provizoria odpovídají jednotliví správci roz-
poãtu.

❖ schválilo uzavfiení smlouvy o pfiijetí kontoko-
rentního úvûru mezi mûstem Pfierov a âeskou
spofiitelnou, a. s., poboãkou Pfierov. Kontoko-
rentní úvûr, urãen˘ k zaji‰tûní pfiechodného
nedostatku finanãních prostfiedkÛ v roce
2003, bude pfiijat ve v˘‰i do 30,000.000 Kã se
splatností do konce roku 2003. Zaji‰tûní úvû-
ru bude realizováno budoucími rozpoãtov˘mi
pfiíjmy mûsta.

❖ schválilo:
- poskytnutí dotace ve v˘‰i 310.000 Kã a uza-

vfiení smlouvy o poskytnutí této dotace mezi
mûstem Pfierov a subjektem Tûlov˘chovná
jednota Pozemní stavby Pfierov-Pfiedmostí na
zaji‰tûní provozu sportovní haly v Pfierovû-
-Pfiedmostí ve II. pololetí roku 2002,

- poskytnutí dotace ve v˘‰i 216 000 Kã a uza-
vfiení smlouvy o poskytnutí této dotace me-
zi mûstem Pfierov a subjektem Sportovní
klub Pfierov na zaji‰tûní provozu sportovní
haly v Pfierovû ve IV. ãtvrtletí roku 2002,

- poskytnutí dotace ve v˘‰i 40.000 Kã a uza-
vfiení smlouvy o poskytnutí této dotace me-
zi mûstem Pfierov a subjektem Kappa-Help
na zaji‰tûní provozu sluÏeb poskytovan˘ch
v programech obãanského sdruÏení ve
IV. ãtvrtletí roku 2002,

- poskytnutí dotace ve v˘‰i 15.000 Kã a uza-
vfiení smlouvy o poskytnutí této dotace me-
zi mûstem Pfierov a subjektem Tûlov˘chov-
ná jednota Sokol Henãlov na zaji‰tûní pro-
vozu sokolovny v Henãlovû ve IV. ãtvrtletí
roku 2002,

- poskytnutí dotace ve v˘‰i 19.000 Kã a uza-
vfiení smlouvy o poskytnutí této dotace me-
zi mûstem Pfierov a subjektem Centrum pro
komunitní práci na projekt Nezamûstnaní
absolventi.

dne 24. fiíjna 2002
Rada mûsta Pfierova

po projednání
❖ Zastupitelstvu mûsta Pfierova podala návrh

schválit zámûr mûsta Pfierova na pfievod by-
tov˘ch jednotek v domech:
tfi. gen. Janou‰ka 22, 24 23 bj. 22 zájemcÛ 96 %
Klivarova 1, 3, 5 20 bj. 20 zájemcÛ 100 %
VaÀkova 8, 10 22 bj. 21 zájemcÛ 95 %
Îelátovská 1, 3 16 bj. 16 zájemcÛ 100 %
Îelátovská 5, 7 16 bj. 15 zájemcÛ 94 %
ÎiÏkova 1, 3 16 bj. 12 zájemcÛ 75 %
Îelátovská 11, 13 16 bj. 16 zájemcÛ 100 %

❖ schválila vnitfiní pfiesun finanãních prostfied-
kÛ takto: finanãní prostfiedky ve v˘‰i 5.000 Kã
vyãlenûné na vefiejnû prospû‰né práce na Z·
B. Nûmcové se pfievádûjí na zfiízené absol-
ventské místo vytvofiené k 1. 10. 2002 v téÏe
‰kole,

❖ souhlasila s konáním vefiejné sbírky ve pro-
spûch Sjednocené organizace nevidom˘ch
a slabozrak˘ch âR, a to formou pokladniãky
umístûné pod vánoãním stromem na území
mûsta v termínu od 2. 12. 2002 do 6. 1. 2003.

V˘bûr z usnesení Zastupitelstva
a Rady mûsta PfierovaAsi mi dáte za pravdu, Ïe ten ãas nesku-

teãnû letí. V na‰ich myslích to není tak dáv-
no, co jsme se se‰li na posledním roãníku
Silvestrovské show a pfii pohledu do kalen-
dáfie si fiíkám, Ïe neÏ se nadûjeme, máme tu
roãník dal‰í, tentokrát jiÏ 33. v pofiadí.

VraÈme se v‰ak krátkou vzpomínkou k to-
mu minulému. Poãasí se vydafiilo a opravdu
provûfiilo kvality otuÏilcÛ nejen z TJ Sparta-
ku - oddílu dálkového a zimního plavání, ale
i jejich pfiátel, ktefií je jiÏ tradiãnû pfiijíÏdûjí
podpofiit z blízk˘ch i vzdálenûj‰ích koutÛ re-
publiky. Pokud si vzpomínáte, Beãva byla po-
kryta silnou vrstvou ledu, do kterého ãlenové
Potápûãského klubu Skorpen vyfiezávali za

pouÏití motorov˘ch
pil otvor bazénu jiÏ

od ranních hodin. Vo-
da pod proraÏen˘m le-
dem byla prÛzraãnû ãistá
a velmi studená. Pfiesto
v ní otuÏilci pfii show vy-
drÏeli dlouho a tváfiili se

nesmírnû ‰Èastnû. Ale i na
ledû bylo co sledovat.
Potápûãské maÏoretky
Skorpenu udivovaly sv˘m
vystoupením, i kdyÏ pfii-

pou‰tím, Ïe milovníci baletního umûní si
zfiejmû oddechli aÏ v okamÏiku, kdy v strhu-
jícím závûru naskákaly do vody. V˘kony obou
skupin nad‰encÛ v‰ak jistû nenechaly nikoho
na pochybách, Ïe dobrá nálada, sportovní
zdatnost a notná dávka recese patfií k Silvest-
rovské show.

Leto‰ní roãník se jiÏ pomalu pfiipravuje.
Prozatím nejsou uzavfiena jednání o místû ko-
nání, ale v‰echny pfiíznivce a obãany Pfierova
budeme vãas informovat o tom, kde se v‰ich-
ni 31. prosince ve 14 hodin sejdeme. JiÏ
v pfiedstihu vás co nejsrdeãnûji zvu jménem
organizátorÛ, kter˘mi i letos budou Potápûã-
sk˘ klub Skorpen, TJ Spartak - oddíl dálkové-
ho a zimního plavání a TJ Sokol.

Vladan RÛÏiãka

Silvestrovská show 2002

Od pátku 13. aÏ do nedûle 22. prosince bude
V˘stavi‰tû Flora Olomouc patfiit nákupÛm pod
vánoãní stromeãek. Na prodejních trzích Vánoce
Flora 2002 se ‰irokou ‰kálou zboÏí od vánoãních
ozdob, cukrovinek, hraãek, knih, aÏ po drogistické
zboÏí, galanterii a konfekci se pfiedstaví na 200 vy-
stavovatelÛ, v˘robcÛ a prodejcÛ. V nabídce nebu-
dou ani letos chybût Ïiví kapfii a vánoãní stromky.
Tradiãní vánoãní trhy tak opût poskytnou sv˘m ná-
v‰tûvníkÛm moÏnost pofiídit v‰e, co je pro sváteã-
ní pohodu v domácnostech nezbytné, prakticky
pod jednou stfiechou.

Náv‰tûva V˘stavi‰tû Flora Olomouc v tûchto
dnech nezklame ani ty, ktefií na nûj zamífií za svá-
teãní atmosférou. Vánoãní trhy zahájí ohÀostroj,
pofiadatelé pfiipravují bohat˘ zábavn˘ program se
soutûÏemi pro malé i dospûlé, kaÏdodenním pfied-
vádûním i v˘ukou lidov˘ch fiemesel. Brány ve-
letrÏních pavilonÛ A a E budou náv‰tûvníkÛm
otevfieny dennû od 10.00 - o víkendech uÏ od
9.00 aÏ do 18.00 hodin.

Vánoce s Florou 2002

pokraãování na str. 4
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âist˘ v˘tûÏek sbírky bude organizací pouÏit˘ na pofiízení tiskárny Brail-
lova slepeckého písma,

❖ neschválila poskytnutí dotace obci Kokory ve v˘‰i 1.500 Kã na ãásteã-
nou úhradu neinvestiãních nákladÛ matefiské ‰koly v obci Kokory
v I. pololetí ‰kolního roku 2002/2003,

❖ schválila uzavfiení smlouvy mezi mûstem Pfierovem a Státním fondem
Ïivotního prostfiedí âR o poskytnutí podpory - finanãních prostfiedkÛ
ve v˘‰i 1,995.000 Kã na akci „Plynofikace pfiímûstské ãásti Pfierova IV -
Kozlovic, okres Pfierov“,

❖ schválila uzavfiení smlouvy mezi mûstem Pfierovem a Státním fondem
Ïivotního prostfiedí âR o poskytnutí podpory - finanãních prostfiedkÛ
ve v˘‰i 4,309.000 Kã na akci „Plynofikace pfiímûstské ãásti Pfierova VI -
Újezdec, okres Pfierov“,

❖ schválila postup pfiípravy v˘stavby nájemního bydlení na nábfi. Protifa-
‰istick˘ch bojovníkÛ, bytové druÏstvo uzavírá Energoprojekta Pfierov,
spol. s r. o. a spoleãnost ISA CONSULT s. r. o., mûsto nebude jeho ãle-
nem, ale uzavfie smlouvu o sdruÏení s uveden˘m druÏstvem,

❖ vzala na vûdomí znûní Kroniky mûsta Pfierova za rok 2001 a uloÏila
odboru vnitfiních vûcí zajistit svázání do knihy,

❖ schválila pouÏití znaku mûsta Pfierova TJ Spartak Pfierov na vytvofiení
nového loga TJ Spartak Pfierov.

dne 12. listopadu
Zastupitelstvo mûsta Pfierova po projednání

❖ konstatovalo, Ïe v‰ech 35 ãlenÛ Zastupitelstva mûsta Pfierova obdrÏelo
Osvûdãení, Ïe se stali ãleny Zastupitelstva mûsta Pfierova a vzalo na vû-
domí sloÏení slibu v‰ech ãlenÛ Zastupitelstva mûsta Pfierova,

Seznam ãlenÛ Zastupitelstva mûsta Pfierova
pro volební období 2002-2006

Jméno a pfiíjmení Kandidatura za politickou
stranu, hnutí

1. Mgr. Zdenûk Boháã ODS
2. Jifií Bucher KSâM
3. Daniel Dostal ODS
4. Mgr. Elena Grambliãková ODS
5. Irena Hanzlová KSâM
6. MUDr. Tomá‰ Havlík ODS
7. âestmír Hlavinka âSSD
8. Monika Holeãková Nezávislí
9. JUDr. Zdenûk Horák Nezávislí

10. Ing. Petr Ho‰Èálek KSâM
11. MUDr. Michal Chromec Pfierovská koalice
12. MUDr. Vladimír Chytil,CSc. Nezávislí
13. Mgr. Petr Karola KSâM
14. Pavel Ko‰utek ODS
15. Mgr. ·árka Krákorová PajÛrková âSSD
16. MUDr. Ale‰ Kuãa âSSD
17. Ing. Martin Kuãera ODS
18. Petr Laga KSâM
19. Ing. Jifií Lajtoch âSSD
20. Milo‰ Navrátil Pfierovská koalice
21. RSDr. Josef Nekl KSâM
22. Bfietislav Passinger KSâM
23. Yvona Pfiikrylová ODS
24. Radovan Ra‰Èák âSSD
25. MUDr. Lubomír Skopal Pfierovská koalice
26. Franti‰ek Slezák KSâM
27. Ing. Otakar Smejkal âSSD
28. MUDr. Eva ·enk˘fiová KDU-âSL
29. JUDr. Otakar ·i‰ka KDU-âSL
30. Ludmila Tomaníková KSâM
31. Ing. Marta Valenãíková KDU-âSL
32. Jindfiich Valouch âSSD
33. MUDr. Vladimír Vosmansk˘ ODS
34. Mgr. Pavel Vychodil Nezávislí
35. Václav Zatloukal âSSD

❖ stanovilo vefiejn˘m hlasováním poãet ãlenÛ Rady mûsta Pfierova na 11;
dále stanovilo 5 dlouhodobû uvolnûn˘ch ãlenÛ Zastupitelstva mûsta
Pfierova, tj. starostu a ãtyfii místostarosty,

❖ zvolilo vefiejn˘m hlasováním starostu mûsta Pfierova Jindfiicha Valou-
cha a 4 místostarosty - Mgr. ZdeÀka Boháãe, Mgr. Elenu Grambliãko-
vou, Ing. Martina Kuãeru a Ing. Jifiího Lajtocha a dal‰ích 6 ãlenÛ Ra-
dy mûsta ve sloÏení - Monika Holeãková, Pavel Ko‰utek, JUDr. Zdenûk
Horák, Radovan Ra‰Èák, âestmír Hlavinka, JUDr. Otakar ·i‰ka,

❖ urãilo místostarostu Mgr. ZdeÀka Boháãe k zastupování starosty mûs-
ta Pfierov,

❖ svûfiilo:
a) místostarostovi Ing. Jifiímu Lajtochovi plnûní úkolÛ souvisejících

se zastupováním mûsta Pfierova v oblasti samostatné pÛsobnosti svû-
fiené do kompetence následujících odborÛ Mûstského úfiadu Pfierov:
- Odboru majetku mûsta, jeho správy a provozu,
- Odboru finanãního,

a to vãetnû jednání, uzavírání smluv a podepisování právních úko-
nÛ ve v˘‰e uveden˘ch vûcech,

b) místostarostce Mgr. Elenû Grambliãkové plnûní úkolÛ souvisejících
se zastupováním mûsta Pfierova v oblasti samostatné pÛsobnosti svû-
fiené do kompetence následujících odborÛ Mûstského úfiadu Pfierov:
- Odboru ‰kolství, mládeÏe a sportu (s úãinností od 1. 1. 2003 Odbo-

ru ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy)
- Odboru Ïivotního prostfiedí
- s úãinností od 1. 1. 2003 Odboru zemûdûlství,

a to vãetnû jednání, uzavírání smluv a podepisování právních úko-
nÛ ve v˘‰e uveden˘ch vûcech,

c) místostarostovi Mgr. ZdeÀku Boháãovi plnûní úkolÛ souvisejících
s prevencí kriminality a se zastupováním mûsta Pfierova v oblasti sa-
mostatné pÛsobnosti svûfiené do kompetence:
- Odboru sociálních sluÏeb a zdravotnictví,

a to vãetnû jednání, uzavírání smluv a podepisování právních úko-
nÛ ve v˘‰e uveden˘ch vûcech,

d) místostarostovi Ing. Martinu Kuãerovi plnûní úkolÛ souvisejících se
zastupováním mûsta Pfierova v oblasti samostatné pÛsobnosti svûfie-
né do kompetence následujících odborÛ Mûstského úfiadu Pfierov:
- Odboru rozvoje, investic, územního plánu a architektury (s úãin-

ností od 1. 1. 2003 Odboru rozvoje)
- s úãinností od 1. 1. 2003 Odboru dopravy,

a to vãetnû jednání, uzavírání smluv a podepisování právních úko-
nÛ ve v˘‰e uveden˘ch vûcech.

V˘bûr z usnesení Zastupitelstva a Rady mûsta Pfierova
pokraãování ze strany 3

Z prvního zasedání nového Zastupitelstva mûsta Pfierova foto Jan âep

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

ní úkolÛ ochrany obyvatelstva, bude provádûna kaÏdou první stfie-
du v mûsíci ve 12.00 hodin akustická zkou‰ka varovacího systé-
mu. Sirény budou houkat 2 minuty trval˘m tónem. U hlasov˘ch
sirén bude houkání doplnûno slovním ohlá‰ením zkou‰ky.

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 pfií-
mo nebo je mÛÏete uloÏit do svého poãítaãe. Pro kontakt s redakcí Pfierov-
sk˘ch listÛ mÛÏete vyuÏít také email eva.safrankova@mu-prerov.cz.

Pfierovské listy na internetu
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V prÛbûhu roku komise pro kulturní pa-
mátky projednala ve ãtyfiech kolech celkem
14 Ïádostí o poskytnutí dotace na obnovu fa-
sády objektÛ leÏících na území mûsta Pfiero-
va (v loÀském roce to bylo 15 Ïádostí). Na zá-
kladû doporuãení komise pak Rada mûsta
Pfierova a následnû i Zastupitelstvo mûsta Pfie-
rova schválily uzavfiení smluv o poskytnutí
dotací na obnovu ãelní fasády tûchto objektÛ: 

Objekty na území mûstské památkové zóny
Pfierov:
Pod valy 21 40.000 Kã
Pivovarská 8 35.000 Kã
Horní nám. 4 25.000 Kã
Horní nám. 5 50.000 Kã
Wilsonova 3 50.000 Kã

Objekty, které jsou kulturními památkami
zapsan˘mi v Ústfiedním seznamu nemovit˘ch
kulturních památek âR:
Dluhonice ãp.15 50.000 Kã
(barokní selské stavení)

Objekty architektonicky cenné:
Macharova 39 20.000 Kã
(funkcionalistická stavba)
Dr. Skaláka 3 50.000 Kã
(objekt s dochovan˘mi prvky secese)
Komenského 35 50.000 Kã
(obnova historické podoby restaurace Pivovaru)
Nám. Svobody 16 50.000 Kã
(restaurování sochy Panny Marie umístûné v ni-
ce nároÏí objektu)

âtyfiem ÏadatelÛm nebyla dotace schvále-
na, a to zejména z dÛvodÛ, Ïe se nejednalo
o opravu fasády památkového objektu, ani ob-
jektu architektonicky cenného. Oprava fasá-
dy tûchto objektÛ (Bratrská 5, Za ml˘nem 46,
Osmek 6) si nevyÏádala zv˘‰en˘ nárok na za-

chování její historické ãi architekto-
nické hodnoty. Pro obnovu tûchto ob-
jektÛ je vhodné vyuÏít moÏnost získá-
ní prostfiedkÛ napfiíklad z Fondu
rozvoje bydlení.

V‰echny fasády, kter˘m byla po-
skytnuta v leto‰ním roce dotace, ne-
jsou dosud opraveny, ale témûfi na
v‰ech tûchto objektech mÛÏeme vidût
ãil˘ stavební ruch.

V roce 2003 se bude celková fi-
nanãní ãástka na poskytnutí dotací na
obnovu fasád objektÛ leÏících na úze-
mí mûsta Pfierova pohybovat pfiibliÏ-
nû ve stejné relaci jako letos, to zna-
mená okolo 450.000 korun.

Rada mûsta Pfierova schválila v listopadu 2000 vnitfiní smûrnici
ã. 14/2000 „Program podpory obnovy exteriéru objektÛ postaven˘ch
na území mûsta Pfierova“. V roce 2002 byla vefiejnost o „Programu
podpory obnovy exteriéru objektÛ postaven˘ch na území mûsta Pfie-
rova“ informována v únorov˘ch Pfierovsk˘ch listech, v t˘deníku No-
vé Pfierovsko a v Infotextu Kabelové televize a.s.

Fasády v nov˘ch barvách

DÛm na JiÏní ãtvrti II/5 foto archív DMSP

DÛm s peãovatelskou sluÏbou na ul. Na Hrázi foto archív DMSP

DÛm v ulici dr. Skaláka foto Jan âep

V roce 2002 Domovní správa mûsta Pfiero-
va ve spravovan˘ch domech realizuje fiadu in-
vestic a oprav vût‰ího charakteru. Jde zejmé-
na o opravy rozvodÛ, plynofikací, v˘mûnu
oken, dvefií, obnovu fasád, izolace proti zem-
ní vlhkosti, a to za více neÏ 20 mil. Kã. Dal‰í
investicí v leto‰ním roce je budování dvou bez-
bariérov˘ch bytÛ a za 3,5 mil. Kã byly dokon-
ãeny investice a opravy zapoãaté v roce 2001.

Investice a opravy vût‰ího
charakteru v r. 2002 mil. Kã
Zateplení obvodového plá‰tû 2, 1
Obnova fasád 2, 0
V˘mûny oken a dvefií 4, 6
V˘mûny rozvodÛ 2, 0
Termoregulaãní ventily 0, 6
Bezbariérové byty 1, 0
Oprava 27 b.j. Kojetínská ul. 7, 0

Investice a opravy vût‰ího
charakteru realizované DSMP
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Existuje v‰ak i jiná skupina seniorÛ, oby-
vatel mûsta, ktefií zatím tyto sluÏby nepotfie-
bují nebo nevyÏadují, protoÏe jsou v relativ-
nû dobré fyzické a psychické kondici ãi se
mohou spolehnout na pomoc pfiíbuzn˘ch
a blízk˘ch.

„Zdálo by se, Ïe tûmto lidem nic nechybí.

Pfiesto si troufám tvrdit, Ïe jim schází spo-

leãnost vrstevníkÛ, se kter˘mi si mohou po-

hovofiit, ponofiit se do vzpomínek a ãasÛ ne-

návratnû minul˘ch, prodiskutovat názory na

dûní kolem, a to nejen na úrovni mûsta,“

upfiesÀuje situaci zatím víceménû sobûstaã-
n˘ch star‰ích lidí Marta Vani‰ová, fieditelka
Sociálních sluÏeb mûsta Pfierova a zároveÀ
nabízí tûmto seniorÛm jedno z fie‰ení, které
jim umoÏÀuje vyrovnat se s jistou izolova-
ností.

„Jednou z moÏností jsou kluby dÛchodcÛ,

kde se mohou seniofii nejen scházet, ale také

spoleãensky a kulturnû vyÏívat, pfiípadnû se

vûnovat sv˘m koníãkÛm ve spoleãnosti vrs-

tevníkÛ s podobn˘mi zájmy. První klub, kte-

r˘ pfie‰el v roce 1996 pod správu Sociálních

sluÏeb mûsta Pfierova (dále SSMP) byl zfiízen

v Pfierovû, po nûm zaãal pracovat klub dlu-

honick˘. S radostí mohu fiíci, Ïe od ledna le-

Nové zafiízení Sociálních sluÏeb

Mûstská ubytovna
na Bayerovû ulici

Na svém srpnovém zasedání schválila Ra-
da mûsta pfiedání domu v Bayerovû ulici ã. 5
do správy pfiíspûvkové organizaci mûsta, So-
ciálním sluÏbám mûsta Pfierova. Tento dÛm
má slouÏit jako Mûstská ubytovna obãanÛm,
ktefií se ocitli v tíÏivé sociální situaci nebo
jim byl ukonãen nájem k bytu, pfiípadnû z ji-
n˘ch dÛvodÛ zÛstali bez bytu, nebo se ocitli
na ubytovnû pro bezdomovce a probíhá
u nich resocializace s podmínkou, Ïe obãan
má trval˘ pobyt v Pfierovû. 

„Ubytovna byla zprovoznûna k 1. fiíjnu. Pfií-
zemí slouÏí pro úãely administrativní a pro-
vozní. Zatím k okamÏitému uÏívání jsme
zprovoznili dvû patra, to znamená 20 obyt-
n˘ch jednotek po 2 lÛÏkách. KaÏdá obytná
jednotka je vybavena dvûma válendami a pe-
fiináãi, bydlící mají k dispozici stÛl se dvûma
Ïidlemi a poliãky. V pfiedsíÀce je zabudovaná
skfiíÀ s nástavcem a um˘vadlo. K vybavení
patfií rovnûÏ pfiikr˘vka, pol‰táfi a loÏní prá-
dlo, jehoÏ v˘mûnu zaji‰Èují Sociální sluÏby
mûsta Pfierova. Dal‰í roz‰ífiení je podmínûno
v˘‰í finanãního pfiíspûvku, kter˘ bude schvá-
len na rok 2003. Otevfiení tfietího patra z uve-
den˘ch dÛvodÛ nevidím do konce tohoto ro-
ku reálné. Jeho úpravy spoãívají pfiedev‰ím
v zaji‰tûní poÏárnû-technick˘ch podmínek,
úpravách stávajícího v˘tahu, dále údrÏbáfi-
sk˘ch pracích, revizích a vymalování prostor.
Splnûním tûchto podmínek by se kapacita
mûstské ubytovny roz‰ífiila o 10 obytn˘ch
jednotek,“ nastínila Marta Vani‰ová nûkteré
nezbytné kroky podmiÀující roz‰ífiení ubyto-
vací kapacity.

„Mûsíãní úhrada za lÛÏko ve dvoulÛÏkové
obytné jednotce je stanovena ve v˘‰i 2.500
korun, mûsíãní úhrada za obytnou jednotku
pro rodinu ãiní 3.500 korun. Za maximálnû
2 obytné jednotky pro více neÏ ãtyfiãlennou
rodinu s dûtmi nad 15 let se bude platit 4.500
korun,“ informovala nás o v˘‰i mûsíãních pla-
teb v konkrétních pfiípadech a upozorÀuje
pfiípadné zájemce o bydlení v této ubytovnû,
Ïe Ïádosti o ubytování jsou k dispozici na Od-
boru sociálních sluÏeb a zdravotnictví MûÚ
v Pfierovû, kter˘ také o umístûní rozhoduje
a vydává oznámení o ubytování.

·af

to‰ního roku pfiibyl dal‰í klub, a to v Lovû‰i-

cích, kde je zaevidováno kolem 45 obãanÛ,

v záfií pak klub v Újezdci, kde je registrováno

asi 70 obãanÛ. Tato ãísla jednoznaãnû kon-

statují, Ïe lidé dÛchodového vûku mají zájem

se scházet, navzájem komunikovat a zajímat

se o dûní kolem, chtûjí b˘t prostû pfii tom.

Pfiesvûdãují o tom akce, které se v rámci klu-

bové ãinnosti uskuteãnily. Je to ta nejlep‰í

cesta, jak zlep‰ovat mezilidské vztahy, ko-

munikovat, jak b˘t co nejdéle aktivní

se svûÏí myslí, ale hlavnû neb˘t sám,“

zdÛraznila v˘znam klubÛ Marta Va-
ni‰ová.

„Koncem fiíjna se uskuteãnilo první

spoleãné setkání zástupcÛ v‰ech klu-

bÛ, po kterém následovala prohlídka

Domova - penzionu pro dÛchodce.

Úãast byla nad oãekávání pfiekvapivá.

KaÏd˘ zástupce se pochlubil v˘sledky

„svého“ klubu a zároveÀ nastínil rám-

cov˘ plán aktivity pro dal‰í období.

Pfierovsk˘ si posteskl nad souãasn˘m

sídlem klubu na Îerotínovém námûs-

tí. Je totiÏ umístûn v 1. patfie, do kte-

rého je pfiístup po toãitém schodi‰ti.

Star‰í lidé, ktefií mají problémy s chÛ-

zí a pouÏívají podpÛrné mechanismy,

jako jsou zpravidla francouzské hole,

se do tûchto prostor obtíÏnû dostávají

nebo nedostanou vÛbec, coÏ se proje-

vilo i v poklesu náv‰tûvnosti,“ s pocho-
pením pro pfierovské seniorské zájem-
ce konstatovala fieditelka Sociálních
sluÏeb. Podotkla v‰ak, Ïe ve spoluprá-
ci s Odborem majetku se pokusí tento
problém fie‰it a najít pro tyto úãely

vhodnûj‰í prostory. Závûrem poznamenala, Ïe
jejich organizace bude pravidelnû pfiipravovat
zájezdy do pfiírody i za kulturními památka-
mi a náv‰tûvy divadla.

„Zajímavé pfiedná‰ky pfiispûjí k roz‰ífiení

znalostí seniorÛ, rovnûÏ pfiínosné budou

i soutûÏe a lekce na cviãení pamûti. Osvûdãi-

la se i pfiátelská posezení u grilu, taneãní od-

poledne. Zájem je i o setkání se zajímav˘mi,

znám˘mi a v˘znamn˘mi lidmi,“ vyjmenova-
la akce, v jejichÏ organizování chtûjí pracov-
níci Sociálních sluÏeb i nadále pokraãovat.
ZároveÀ v‰ak zdÛraznila, Ïe ãekávají i urãit˘
iniciativní podíl ze strany jednotliv˘ch klubÛ.
ZáleÏí pochopitelnû na moÏnostech, schop-
nostech, nápaditosti i fantazii ãlenÛ klubÛ.

Eva ·afránková

Pozvánka do klubu dÛchodcÛ
Prostfiednictvím stránek regionálního tisku jsme ãasto informováni o péãi mûs-

ta, která je poskytována star‰í generaci - seniorÛm. Právem - vÏdyÈ jen ve mûstû Pfie-
rovû Ïije více neÏ 8.000 obyvatel nad 60 let. Je tfieba si uvûdomit, Ïe star‰í genera-
ce tvofií v˘znamnou vrstvu spoleãnosti a je nutné umoÏnit této stále poãetnûj‰í
skupinû obãanÛ, ktefií se mnohdy tû‰í dobrému zdraví a du‰evní svûÏesti, aktivní
úãast na Ïivotû mûsta. PatriotÛm není vÛbec lhostejné, jak jejich mûsto bude vypa-
dat a jak˘m smûrem se bude rozvíjet. Je tfieba si uvûdomit jejich bohaté Ïivotní zku-
‰enosti a ty dobré umût vyuÏít. Ve vût‰inû pfiípadÛ se jedná o obãany, kter˘m pfiede-
v‰ím Sociální sluÏby mûsta Pfierova zaji‰Èují péãi, jeÏ spoãívá v usnadnûní jejich
Ïivota - jedná se o takové formy sociálních sluÏeb, jako je napfiíklad ubytování, zá-
kladní péãe, ale i ‰ir‰í ‰kála peãovatelsk˘ch sluÏeb, vãetnû vafiení a rozvozu obûdÛ.

18. 12. 2002 • Na kus fieãi...
pfiedvánoãní povídání s písniãkáfiem

a hudebním skladatelem
Jaroslavem Wykrentem

Vzdûlávací cyklus 7 pfiedná‰ek, které se ko-
nají jedenkrát mûsíãnû v sále interního pavi-
lonu zdej‰í nemocnice vÏdy od 15 do 16 ho-
din. Jedná se o zajímavá, pouãná a poutavû
pfiedná‰ená témata, která zaji‰Èují kvalifiko-
vaní lektofii z fiad lékafiÛ, právníkÛ, histori-
kÛ, pfiírodovûdcÛ a v neposlední fiadû také
známé a populární umûlecké osobnosti.

Vchod do Klubu dÛchodcÛ na Îerotínovû námûstí
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V tûchto trvale obydlen˘ch bytech Ïilo
v Pfierovû ke dni sãítání tj. k 1. bfieznu 2001
celkem 48.335 obyvatel. V souãasné dobû v‰ak
v Pfierovû Ïije necel˘ch 48 tis. obyvatel.

V minulém desetiletí docházelo ke zmû-
nám, které mûly znaãn˘ vliv na sloÏení do-
movního fondu a následnû na stav a úroveÀ
bydlení. Zatímco za posledních deset let me-
zi sãítáními lidu ubylo v Pfierovû témûfi 3 ti-
síce obyvatel, pfiibylo za stejné období v Pfie-
rovû 52 trvale obydlen˘ch bytÛ. 

Je tfieba zdÛraznit, Ïe v posledních deseti
letech se znaãnû mûnil celkov˘ styl bytové v˘-
stavby. Bezprostfiednû po roce 1990 se v˘-
stavba bytov˘ch domÛ a technologie v˘stavby
natolik zmûnila, Ïe v˘stavba panelov˘ch do-
mÛ, v pfiedchozích obdobích tolik roz‰ífiená,
se zastavila. Bytová v˘stavba, která se dokon-
ãovala v 1. polovinû devadesát˘ch let, byla jen
minimální. Na druhé stranû se zaãala zvy‰o-
vat v˘stavba rodinn˘ch domkÛ, eventuálnû
úprava rekreaãních domkÛ a chalup k trvalé-
mu bydlení.

V Pfierovû klesly od roku 1991 do roku 2001
bytové domy z poãtu 4.267 domÛ na 4.264,
coÏ svûdãí o tom, Ïe demolicí ubylo více do-

mÛ, neÏ se staãilo postavit. Po roce 1991 aÏ
do roku 2001 bylo v Pfierovû postaveno 404
domÛ, ale jen 39 bytov˘ch domÛ, zatímco ro-
dinn˘ch domkÛ bylo postaveno a zkolaudo-
váno v tomto období 349. Z celkového do-
movního fondu je v Pfierovû 28,5 % domÛ
postaveno v období 1900-1945 a pak v obdo-
bí 1946-1970. Men‰í podíl (26,5 %) je z ob-
dobí let 1971-1990. Domy postavené pfied ro-
kem 1990 zaujímají v Pfierovû jen 4,6 %.

Podle pouÏitého materiálu na v˘stavbu do-
mÛ je nejvíce domÛ z cihel v kombinaci
s tvárnicí nebo kamenem, pfiesto v‰ak 504 do-
mÛ je panelov˘ch, coÏ pfiedstavuje cel˘ch
13 % z celkového poãtu domÛ. 

Nejvíce domÛ, témûfi 72 %, vlastní soukro-
mé fyzické osoby. Stavební bytové druÏstvo se
179 domy zaujímá necel˘ch 5 % domÛ,
ov‰em s velk˘m poãtem bytÛ (5.648) a nej-
vût‰ím podílem bytÛ. BytÛ ve vlastnictví by-
tov˘ch druÏstev je témûfi 30 %, zatímco bytÛ
ve vlastních domech je necel˘ch 15 %.

Po roce 1990 se zvy‰ovala kvalita a vybave-
nost bytÛ. Tak napfiíklad prÛmûrná obytná
plocha na 1 osobu se zv˘‰ila z necel˘ch 15 m2

v roce 1991 na 17 m2 v roce 2001 a prÛmûrná

obytná plocha na jeden byt témûfi 43 m2. To
v‰ak stále neodpovídá západoevropskému
standardu.

Ve vybavenosti bytÛ, která se zji‰Èovala sta-
tistick˘m ‰etfiením, se posuzovaly ukazatele
vybavenosti vodovodem, teplou vodou, vytá-
pûní a vybavenost bytÛ sociálním zafiízením.
·etfiení ukázalo stálé rozdíly mezi venkovem
a mûsty, ale také mezi jednotliv˘mi evropsk˘-
mi státy. Vybavenost v âR z tohoto pohledu je
na dobré úrovni.

V Pfierovû jen necelé 1 % bytÛ ve star˘ch
domech nemá vodovod pfiímo v bytû, ale je
k dispozici v domû. Bez teplé vody je necel˘ch
2 % bytÛ. Nejvíce bytÛ má teplou vodu z dál-
kov˘ch zdrojÛ (68 %) a témûfi 28 % bytÛ má
teplou vodu z bojlerÛ nebo prÛtokov˘ch ohfií-
vaãÛ. Pfievládající zpÛsob vytápûní bytÛ je
ústfiedním topením (85,4 %) a jen necel˘ch
10 % bytÛ je vytápûno kamny na tuhá paliva.
Koupelna a WC v bytû je dnes jiÏ samozfiej-
mostí, pfiesto je je‰tû v Pfierovû 1 % bytÛ bez
koupelny a necelé jedno procento bytÛ bez
splachovacího WC. 

Ing. Miloslav Pospí‰il

âesk˘ statistick˘ úfiad
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v Pfierovû je podle posledního sãítání lidu, domÛ a bytÛ celkem
4.264 domÛ s 20.307 byty, ale jen 93 % bytÛ je trvale obydlen˘ch (18.893)?
VÍTE, ÎE...

V Pfierovû se letos 6. listopadu konal jiÏ
VI. roãník konference DEN KVALITY. Na or-
ganizaci konference se spoleãnû podílely tfii
subjekty: âeská spoleãnost pro jakost poboã-
ka Pfierov, Hospodáfiská komora Pfierov
a KCM Pfierov. Cílem konference bylo pfiiblí-
Ïit souvislosti mezi kvalitou, fiízením zmûn
a lidí ve firmách. Se zajímav˘mi pfiíspûvky vy-
stoupili mimo jiné Ing. Zdenûk Kobert - pfied-
seda poboãky âSJ v Pfierovû, místopfiedseda
âeské spoleãnosti pro jakost a fieditel KCM
Pfierov, J. Hofielka z PSP Engineering, a.s.,
R. Ho‰ek z PSP Pohony, a.s., Ing. M. Stanûk,
vedoucí sekce kvality Barum continental, spol.
s r. o. a Ing. E. Li‰ková z oblasti personalisti-

ky. R. âern˘, hodnotitel Evropské ceny za ja-
kost, ve své pfiedná‰ce Posuzování v˘konnos-
ti a konkurenceschopnosti podnikÛ pfied vstu-
pem âR do EU seznámil pfiítomné mimo jiné
s v˘sledky hodnocení 60 ãesk˘ch firem.

„Konferenci hodnotím velice pozitivnû. Za-

sedalo na ní více neÏ 50 odborníkÛ z oblasti

podnikatelské sféry, organizací vefiejné a stát-

ní správy, poradensk˘ch firem, certifikaãních

a jin˘ch organizací. Za velmi povzbudivé po-

vaÏuji fakt, Ïe pfiítomní nejen sedûli a po-

slouchali, ale pfiedev‰ím se aktivnû zapojovali

do diskuse. Úãastníci si tak mohli z této kon-

ference odnést mnoho podnûtÛ, námûtÛ a po-

stupÛ, jak mûnit a zdokonalovat svoji firmu

a na základû toho dosahovat lep‰ích v˘sled-

kÛ v podnikání,“ zdÛraznil v˘znam konfe-
rence jeden z organizátorÛ Ing. Z. Kobert.

„Tato setkání odborníkÛ jsou jednou z moÏ-

ností, jak si vzájemnû pfiedat své nejlep‰í zku-

‰enosti z oboru. Napfiíklad letos byla konfe-

rence zamûfiená na lidi. V‰ichni víme, Ïe

práce s lidmi je jedna za nejtûÏ‰ích. Zmûnit

chování a my‰lení lidí je velice zdlouhav˘ pro-

ces. Dnes je ve firmách velmi Ïádané vytváfiet

pracovní t˘my a pfiená‰et na nû pravomoci

a odpovûdnosti. Právû zku‰enosti s tím, jak t˘-

my tvofiit, ale pfiedev‰ím, jak je správnû od-

mûÀovat a motivovat, byly tím hlavním, co

v‰echny pfiítomné zajímalo. Z vlastní zku‰e-

nosti máme potvrzeno, Ïe jen dobfie ohodno-

cen˘ a motivovan˘ pracovník odvede kvalitní

práci a pfiinese firmû Ïádan˘ zisk,“ vyzdvihl
Zdenûk Kobert hlavní pfiínos tohoto setkání
odborníkÛ. ·af

Den kvality v Pfierovû

Trvale obydlené byty v mûstû Pfierovû Neobydlené byty

Na druh˘ ãtvrtek v mûsíci listopadu pfiipadá Svûtov˘ den kvality.
V této souvislosti jsou témûfi v celé Evropû organizovány akce
v rámci Evropského t˘dne kvality - letos se uskuteãnily ve dnech
11. - 15. listopadu.
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¤editelstvím silnic a dálnic âeské republi-
ky je v souãasné dobû pfiipravována stavba
dálnice kolem Pfierova, která má b˘t zaháje-
na v úseku ¤íkovice - Pfierov v roce 2005.
Náklady na vybudování 1 km dálnice jsou vy-
poãítány na 220 milionÛ korun. RovnûÏ mi-
moúrovÀové kfiíÏení s tratí âD v Pfiedmostí,
kdy souãástí této stavby bude také nové fie‰e-
ní kfiiÏovatky ul. Polní - Lipnická - Velká DláÏ-
ka, napojení Pfiedmostí i celková rekonstruk-
ce podjezdu, je finanãnû nároãné, náklady
jsou vyãísleny na více neÏ 200 miliónÛ korun.
Investicí, která ovlivní také v relativnû krát-
ké dobû dopravu v Pfierovû, je stavba a re-
konstrukce mostu Legií. Krajsk˘m úfiadem
v Olomouci je pfiipravována rekonstrukce
podjezdu v Lovû‰icích. Je zfiejmé, Ïe finanã-
nû nároãné akce na silnicích I., II. a III. tfiídy,
vãetnû v˘stavby dálnice kolem Pfierova, nelze
zabezpeãovat z mûstského rozpoãtu. Musíme
se spokojit pouze s fie‰ením problémÛ dopravy
uvnitfi mûsta. Napfiíklad od roku 1997 bylo
zfiízeno na území mûsta asi 650 parkovacích
míst nákladem 14 mil. korun. Pfiipravujeme
také roz‰ífiení sítû cyklostezek, napfiíklad no-

v˘ chodník a stezku do Kozlovic, trasu vede-
nou do Prechezy z ulice Tovaãovské pfies
vleãkov˘ most, aÏ k hlavnímu vjezdu do are-
álu. Podle zpracovaného plánu cyklostezek na
území mûsta budeme pokraãovat dále i v ná-
sledujících letech. Problémem u tûchto lini-
ov˘ch staveb je pfiedev‰ím velké mnoÏství
vlastníkÛ pozemkÛ, pfies které procházejí. Vy-
fie‰ení vlastnick˘ch vztahÛ prodluÏuje v mno-
ha pfiípadech dobu od zahájení pfiípravy stav-
by po její realizaci.

Vedle fie‰ení problémÛ parkování, cyklis-
tick˘ch tras a zlep‰ování stavu mûstsk˘ch ko-
munikací je dÛleÏit˘m úkolem zvy‰ování prÛ-
jezdnosti, plynulosti a bezpeãnosti kfiiÏovatek
ulic ve mûstû. V leto‰ním roce se z tohoto po-
hledu zab˘vá Odbor rozvoje situací v ulicích
Palackého, Jateãní, nábfi. Protifa‰istick˘ch bo-
jovníkÛ, Velká DláÏka, nábfi. dr. Eduarda Be-
ne‰e a nábfi. Rudolfa Luka‰tíka. Dopravní si-
tuaci zde komplikuje nûkolik kfiiÏovatek typu
T fiazen˘ch v blízkosti za sebou a také po-
mûrnû silné dopravní zatíÏení obou pfiedpolí
mostu Míru. Po konzultacích s odborníky
jsme se rozhodli zjednodu‰it nepfiehledné do-

pravní fie‰ení vloÏením dvojice rondelÛ na
pfiedmostí. Zpracovaná urbanisticko - do-
pravní studie se pokusila o sjednocení a sta-
bilizaci území a zároveÀ se snaÏila respekto-
vat sloÏité prostorové a provozní vztahy. JiÏ
v minul˘ch ãíslech Pfierovsk˘ch listÛ jsme vás
seznámili s pfiipravovan˘m zámûrem a prv-
ním technick˘m fie‰ením. Po vefiejném pro-
jednání s obãany, vyhodnocení ankety, jedná-
ních s petiãním v˘borem obãanÛ, zástupci
Bytového druÏstva, Policií âeské republiky,
Okresním a Krajsk˘m úfiadem, Povodím Mo-
ravy, Okresní hygienickou stanicí, ¤editel-
stvím silnic a dálnic, zástupci autobusové do-
pravy a mnoha dal‰ích konzultacích vûfiíme,
Ïe se podafiilo nalézt kompromisní fie‰ení,
které jiÏ bude pfiijatelné pro obãany, státní
správu, zároveÀ v˘raznû prospûje plynulosti
provozu a bude je moÏno realizovat v do-
hledné dobû. Rozhodné slovo o pfiidûlení fi-
nanãních prostfiedkÛ na provedení stavby bu-
de mít novû zvolené Zastupitelsto a Rada
mûsta Pfierova. V˘sledn˘ návrh vám na ved-
lej‰í stranû pfiedkládáme k posouzení.

Ing. Milena Slováãková, oddûlení rozvoje

Bude mít mûsto dal‰í okruÏní kfiiÏovatky?

Pofiízení zmûny ã. 52/02 „Sportovní centrum Ml˘n“ se t˘kalo zmûny plo-
chy vefiejné zelenû na plochu obãanské vybavenosti. O zmûnu funkãního vyu-
Ïití poÏádala firma Prelax, spol. s r. o. jako vlastník nemovitosti a provozovatel
stávajícího Sportovního centra Ml˘n, která po dvou letech pÛsobení a provo-
zování areálu hodlá objekt Ml˘na roz‰ífiit a vyuÏít plochu stávající zelenû podél
nábfieÏí a mezi ústím Strhance do fieky Beãvy. Pfii závûreãném hlasování neby-
lo pro schválení pofiízení zmûny dosaÏeno potfiebné mnoÏství hlasÛ.

Pofiízení zmûny ã. 53/02 „Pfierov-Lánce“ bylo pfiedloÏeno 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. DÛvo-
dem pro tuto zmûnu byl poÏadavek obãanÛ mûsta Pfierova, pfieváÏnû
pfierovsk˘ch podnikatelÛ, zastoupen˘ch Hospodáfiskou komorou okresu
Pfierov, na vylep‰ení individuální bytové situace. Hlavním poÏadavkem je
umoÏnûní v˘stavby rodinn˘ch domÛ v lokalitû za Kabelíkovou ulicí, pod ko-
munikací smûrem na Îelatovice. Zastupitelstvo uvedené pofiízení zmûny od-
souhlasilo.

Podnût k pofiízení zmûny ã. 54/02 „Rybníky - zahradní domek“ podal
vlastník zahradního domku a zahrady v lokalitû „Rybníky“ u Ïelezniãní tra-
ti mezi Pfierovem a Dluhonicemi za úãelem zmûny ãásti plochy vymezené
pro sady a zahrady na návrhovou plochu pro bydlení v rodinn˘ch domech.
Dotãené území se dnes nachází mimo souãasnû zastavûné území obce, blíz-
ko Ïeleznice a prÛmyslov˘ch areálÛ, bez vybudované infrastruktury pro ce-
lou lokalitu. Z tûchto dÛvodÛ Zastupitelstvo mûsta Pfierova pofiízení této
zmûny zamítlo.

Poslední pofiízení zmûny pod ã. 55/02 „ul. Kojetínská“ se t˘kalo zmûny
funkãního vyuÏití plochy urãené pro vefiejnou zeleÀ na plochy podnikatel-
sk˘ch aktivit. Îadatel má zájem na ãásti území mezi ul. Kojetínská a navr-
hovanou pfieloÏenou silnicí Pfierov-Bochofi (plocha v blízkosti Ïelezniãní
vleãky do PRECHEZY a.s.) postavit logistické centrum firmy s kanceláfiemi
a skladovacími prostorami. Zastupitelstvo mûsta po projednání opût schvá-
lilo pofiízení uvedené zmûny.

Ing. Pavel Gala, vedoucí odboru rozvoje

Zmûny územního plánu
Na fiíjnovém zasedání Zastupitelstva mûsta Pfierova byly

pfiedloÏeny Odborem rozvoje, investic, územního plánu a ar-
chitektury ãtyfii materiály t˘kající se pofiízení zmûn územního
plánu. Schválení ãi neschválení pofiízení zmûny je pro orgán
územního plánování signálem, zda se vÛbec zmûnou dále za-
b˘vat, zda zpracovávat pfiíslu‰né projektové dokumentace.
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Prosincové kalendárium
připravuje Věra Fišmistrová, SOkA Přerov

1. 12. 1902 - před 100 lety se narodil v Přerově Vítězslav Klimeš,
učitel, člen redakční rady Kultury Přerova. Zabýval se dějinami
hudby a zpěvu v Přerově. Zemřel 2. 8. 1976 v Přerově.

10. 12. 1907 - před 95 lety se narodil v Pře-
rově Oldřich Halma, pedagog, sbormis-
tr, skladatel, dirigent, který zde řídil stu-
dentský sbor. Od roku 1939 člen PSMU, od
roku 1972 hlavní dirigent a umělecký ve-
doucí, dirigent Slováckého symfonického
orchestru v Uh. Hradišti, autor úprav lido-
vých písní pro mužský, ženský, dětský
a smíšený sbor, scénické hudby a drob-
ných příležitostných skladeb. Žil v Uher-
ském Hradišti, kde 21. 3. 1985 zemřel.

12. 12. 1882 - před 120 lety se narodil v Čáslavi Jiří Mahen, vl.
jménem Antonín Vančura, pedagog, spisovatel, dramatik, kni-
hovník - blíže viz Osobnost na této straně.

12. 12. 1972 - před 30 lety zemřel v Přerově Jaroslav Havel,
MUDr., lékař, primář očního oddělení přerovské nemocnice. V Pře-
rově, kde působil od roku 1927, se zasloužil o rozvoj nemocnice. Za
aktivní odbojovou činnost během 2. světové války obdržel Čs. me-
daili za zásluhy II. stupně a uznání za partyzánskou činnost. Stál
u zrodu ilegálního MNV, který se v Přerově ustavil ke konci 2. svě-
tové války. Narodil se 30. 6. 1899 v Pohřebačce u Hradce Králové.

13. 12. 1847 - před 155 lety se narodil v Drahlově u Olomouce
Josef Čapka Drahlovský, hudební skladatel a varhaník, sbor-
mistr Přerubu, který 21 let učil zpěvu na gymnáziu. Napsal více
než 200 hudebních děl. Ve své době byly velmi populární Morav-
ské trojzpěvy a Dvojzpěvy, orchestrální skladba Moravské tance.
Zemřel 11. 6. 1926 v Přerově, kde je jedna z ulic města pojmeno-
vána jeho jménem.

16. 12. 1962 - před 40 lety zemřel v Přerově Josef Kratochvíl,
MUDr., lékař-gynekolog, spisovatel, který po krátkém působení
v Olomouci pracoval v Přerově. V roce 1925 vydal Sborník na pa-
měť sjezdu rodáků, v roce 1936 vyšla tiskem jeho práce Čtyřicet
let hanácké župy ústřední jednoty československých lékařů, v ro-
ce 1939 Pověsti z kraje básníka F. S. Procházky, v Obzoru vycháze-

ly jeho fejetony z cest kolem Středozemního moře. Narodil se
22. 11. 1898 v Náměšti na Hané.

18. 12. 1947 - před 55 lety zemřel v Přerově Stanislav Ševčík, ře-
ditel školy, výborný hudebník, který uměl hrát téměř na všechny
hudební nástroje, nejvíce si však oblíbil flétnu, hoboj a čelo. Za
2. světové války sestavil v Přerově smyčcové kvarteto a pořádal pra-
videlná vystoupení pro veřejnost. Vychoval mnoho hudebníků
a stal se jedním z organizátorů přerovského hudebního života ve
válečném období. Narodil se 31. 10. 1878 v Přerově.

26. 12. 1977 - před 25 lety zemřela v Přerově Vlasta Skaláková,
MUDr., odborná lékařka, známá svou obětavostí a lidumilností.
V Přerově působila jako praktická lékařka od roku 1929 až do od-
chodu do důchodu v roce 1961. Narodila se 17. 11. 1894 v Javorku
u Jimravova.

27. 12. 1962 - před 40 lety zemřel v Přerově - Dluhonicích Ino-
cenc Horák, zvěrolékař, zootechnik moravské zemědělské rady,
autor četných statí v Moravském hospodáři, zakladatel moderní
plemenářské práce v chovu hospodářských zvířat, organizátor zve-
lebovacích akcí v živočišné výrobě. Zasloužil se také o rozvoj pře-
rovských trhů plemenného dobytka. Působil ve Vizovicích, v le-
tech 1909-1930 na Českém odboru zemědělské rady v Brně. Od
roku 1930 žil v Přerově V-Dluhonicích, kde se narodil 1. 3. 1870.

30. 12. 1927 - před 75 lety se narodil v Olomouci Jiří Králík, univ.
profesor v. v., MUDr., DrSc., lékař-chirurg. Působil v Olomouci, Os-
travě, Přerově, kde v současné době vykonává funkci okresního
zdravotního rady.

31. 12. 1907 - před 95 lety se narodil v Os-
travě Rajmund Štimpl, učitel a ředitel
školy v Přerově-Předmostí (1959-1967), od
roku 1927 člen Pěveckého sboru morav-
ských učitelů. Vedle sborového zpěvu se
věnoval i divadlu a recitaci. Je autorem
knížky pro děti Bumbulínek a Cvrčínek, tří
básnických textů zhudebněných pro muž-
ský sbor, divadelní hry pro děti Probuzení
jara ad. Zakládal a vedl ochotnické diva-
delní soubory. Zemřel 27. 3. 1991 v Přerově.

Jifií Mahen, vlastním jménem Antonín Van-
ãura, se narodil dne 12. prosince 1882 v âá-
slavi v selské rodinû. Zde nav‰tûvoval obecnou
‰kolu a gymnázium, které ukonãil maturitou
v roce 1902 v Mladé Boleslavi (k jeho spolu-
ÏákÛm patfiil i pozdûj‰í spisovatel Rudolf Tûs-
nohlídek). V letech 1902-1907 studoval na
praÏské univerzitû ãe‰tinu a nûmãinu. Bûhem
studií se tûÏce „probíjel“, pfiesto v‰ak horlivû
sledoval literární Ïivot, psal do pokrokov˘ch
ãasopisÛ. V anarchistickém ãasopise Nov˘
kult (roãník 5,1902/1903) se poprvé objevil je-
ho pseudonym Jifií MAHEN, vytvofien˘ podle
postavy horníka ze Zolova románu Germinal.
Pod pseudonymem H. LANG pfiispíval do Mo-
derního Ïivota. Na jeho v˘voj mûlo znaãn˘
vliv pfiátelství s S. K. Neumannem, kolem kte-
rého se soustfieìovali mladí spisovatelé, hlá-
sící se k anarchismu (Frant. Gellner, FráÀa
·rámek, Karel Toman, Josef Mach). V tomto
období pracoval Mahen v redakci novû zalo-
Ïeného listu Práce. V roce 1905 debutoval ja-

ko dramatik aktovkou JuanÛv konec, rok na-
to publikoval v Kvûtech svou první celove-
ãerní hru o ruské revoluci z roku 1905 Pro-
rok. Revoluãní námût je obsahem aktovky
Klíã, rok 1906, v rukopise zÛstalo drama
V pasti. V roce 1907 vydal román Podivíni
a první sbírku básní Plamínky.

Z Prahy kvÛli pronásledování spisovatelÛ-
anarchistÛ ode‰el na Moravu a ve ‰k. roce
1907/1908 pÛsobil jako profesor na reálce
v Hodonínû. Na podzim roku 1908 pfii‰el do
Pfierova, kde pÛsobil do roku 1910 na ob-
chodní ‰kole jako profesor ãe‰tiny a nûmãi-
ny. Zde také aktivnû pracoval v âtenáfiském
spolku, jehoÏ byl jednatelem, vûnoval se pfied-
ná‰kové ãinnosti v Pfierovû a okolí (pod pseu-
donymem H. LANG vydal pfiedná‰ku Mácho-
va poesie a její v˘znam, r. 1910). Právû
v Pfierovû vzniklo jeho nejúspû‰nûj‰í drama
Jáno‰ík, jehoÏ rukopis zaslal Mahen do ND
v Praze, kde se 30. 9. 1910 konala premiéra
(v Brnû pak 21. 12. 1910). Pfierovsk˘ Obzor
(fiíjen 1910) informoval ãtenáfie o obrovském
úspûchu této premiéry: „… Divadlo bylo vy-
prodáno do posledního místeãka, akt za ak-
tem strhoval k vût‰ím a vût‰ím ovacím auto-
rovi...“. I kdyÏ mûla hra mûla u divákÛ obrovsk˘

Kdo byl Antonín Vanãura?OSOBNOST

Pamûtní deska umístûná na domû ã. 10 na pfierovském Horním námûstí
pfiipomíná pÛsobení básníka a dramatika Jifiího Mahena v na‰em mûstû.

pokraãování na stranû 11



V pfiedvánoãním ãase se objeví na pultech vybran˘ch pfierovsk˘ch knihkupectví
a v Mûstském informaãním centru kniha, která potû‰í a zaujme pfiedev‰ím pfie-
rovské patrioty.

Přerov v proměnách času
Pohlednicová tvorba s přerovskou tematikou

v letech 1897 – 1938 
a přehled názvů přerovských ulic a náměstí

„Jak sám název napovídá, kniha bude obsahovat barevné reprodukce pohlednic s tematikou
Pfierova v mûfiítku 1 : 1 od tûch nejstar‰ích znám˘ch aÏ po pohlednice z konce 30. let 20. sto-
letí. Cílem je seznámit nej‰ir‰í vefiejnost s historií pohlednicové tvorby a zároveÀ ukázat mû-

nící se tváfi mûsta. K tomu bude slouÏit
struãn˘ v˘klad o historii pohlednic obec-
nû a v Pfierovû zvlá‰tû, stejnû jako popis
motivÛ objevujících se na pohlednicích.
Autor popisu Jifií Hlou‰ek je zároveÀ
majitelem vût‰iny ze 400 pohlednic
v knize pfieti‰tûn˘ch. 

Souãástí knihy bude i úpln˘ soupis
názvÛ pfierovsk˘ch ulic s vysvûtle-
ním pÛvodu jejich pojmenování
a historie pfierovského uliãního
názvosloví od úfiedních poãátkÛ
koncem 19. století po souãas-
nost. Kniha vyjde tiskem firmy
ELAN spol. s r. o. Pfierov v pro-
vedení na kfiídovém papífie
vázaná ve tvrd˘ch deskách
s laminovan˘m potahem,“
blíÏe nás seznámil nejen
s obsahem knihy jeden
z jejích autorÛ PhDr. Ji-
fií Lapáãek.

·af
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úspûch, kritikou nebyla pfiíznivû pfiijata pro
„zbojnické“ téma. V prosinci 1910 se konala
premiéra Jáno‰íka i v Pfierovû v pfieplnûném
sále Mûstského domu a uskuteãnila ji diva-
delní spoleãnost fieditele Janovského.

Pfierovem jsou poznamenána i dal‰í díla to-
hoto plodného autora: román Kamarádi svo-
body, r. 1910, sbírka drobn˘ch próz DíÏe,
r. 1911, a Dvû povídky, r. 1911. Obrazem jeho
vnitfiní „rozkolísanosti“ z této doby jsou pak
hry Theseus, r. 1909, a Mefistofelles, r. 1910.
Mnohé jeho fejetony byly zvefiejnûny v Obzo-
ru, r. 1910. Jako reÏisér se uplatnil Mahen
v Pfierovû na podzim roku 1910 v novû zfiíze-
ném sokolském divadle. Zahajovací pfiedsta-
vení Lidového divadla ve staré sokolovnû (po-
zdûj‰í kino JAS - u Beãvy) se konalo v nedûli
6. 11., kdy se hrála veselohra z vojenského Ïi-
vota Osudn˘ manévr od Archleba Luìka (re-
Ïie Jifií Mahen).

Koncem roku 1910 ode‰el do Brna, kde Ïil
aÏ do své tragické smrti. Brno miloval a za
29 let, která v nûm proÏil, vûnoval mûstu ve‰-
keré své síly, zaslouÏil se o jeho kulturní roz-
mach.

Uplatnil se zde jako novináfi, spisovatel, dra-
matik. V letech 1910-1919 byl redaktorem Li-
dov˘ch novin, pak pfie‰el do Svobody, kde po-
zdûji aÏ do roku 1937 pÛsobil jako externí
spolupracovník. Své antimilitaristické stano-
visko pak vyjádfiil v hrách Nebe, peklo, ráj,
r. 1919, a Desertér, r. 1923. Nespokojenost nad
nedofie‰ením sociálních otázek po zfiízení
âeskoslovenska v r. 1918 vtûlil do hry Gene-
race, r. 1921, kritiku mû‰Èácké spoleãnosti pak
vyjádfiil ve hfie Mezi dvûma boufikami, r. 1938.
Mnohotvárnost Mahenovy osobnosti zasaho-
vala do v‰ech oborÛ Ïivota. Charakteristick˘m
Mahenov˘m rysem je v‰ak i láska k pfiírodû.
Jeho nejslavnûj‰ím dílem je Rybáfiská kníÏka,
r. 1921, v níÏ poznáváme autora jako rybáfie
ãinného prakticky i teoreticky. Mahen byl ak-
tivním ãlenem v Prvním ãeském rybáfiském
spolku v Brnû, pozdûji Lidovém rybáfiském
spolku Jifiího Mahena. V letech 1920-1924 pÛ-
sobil na brnûnské konzervatofii, kde uãil dra-
maturgii, reÏii, choreografii a etiku. Mahen
poloÏil základy k umûlecké tradici brnûnské-
ho divadla - brnûnská ãinohra nese jeho jmé-
no, stejnû jako ulice, kde Ïil.

Mahen byl v Brnû aktivní ve v‰ech oblas-
tech kulturního a spoleãenského Ïivota. Pod-
poroval básníky, pomáhal i v˘tvarn˘m umûl-
cÛm, sblíÏil se s Frantou Úprkou, Fr. Pode‰vou,
pfiátelství s malífiem Jiránkem povaÏoval za
nejvût‰í zisk svého Ïivota. Ztráta samostat-
nosti, fa‰istická diktatura po Mnichovu, otfies
nad osudem malého národa a pohled na do-
bu, v níÏ byly niãeny hodnoty, které pomáhal
cel˘ Ïivot utváfiet mu nedovolily b˘t pouh˘m
divákem, a tak sám ukonãil dne 22. kvûtna
1939 svÛj Ïivot sebevraÏdou. I kdyÏ tento v‰e-
strannû nadan˘ kulturní pracovník pÛsobil
v Pfierovû a okrese krátkou dobu, napsal zde
své nejúspû‰nûj‰í drama, jeÏ ho proslavilo po
celé vlasti, zaslouÏil se o povznesení pfierov-
ského divadelnictví.

Vûra Fi‰mistrová

Kdo byl Antonín Vanãura?
pokraãování ze strany 10

Po dvou letech od vydání Knihy o Pfie-
rovû se dostává ke ãtenáfiÛm druh˘ díl.
Tentokrát se autofii zamûfiili na dal‰í té-
matické okruhy, pfiedev‰ím váleãné udá-
losti a armádu v Pfierovû.

âtenáfi si udûlá pfiedstavu o dopadu váleã-
n˘ch událostí na obyvatele mûsta, ale i o vo-
jensk˘ch posádkách, které se v Pfierovû vy-
stfiídaly, vãetnû historie leti‰tû. Pavel Kopeãek
novû popsal sled událostí v Pfierovském po-
vstání 1. kvûtna 1945. Dal‰í tématick˘ okruh
se zab˘vá historií bezpeãnostních sborÛ, tj.
policie, ãetnictva a Sboru národní bezpeã-
nosti, a to aÏ do souãasnosti.

Obsáhlá je pasáÏ vûnovaná péãi o obyvatel-
stvo, kde je zachycena historie a souãasnost
zdravotní a sociální péãe ve mûstû, penûÏ-
nictví do roku 1945, dûjiny tiskáren a jejich
pracovníkÛ s dÛrazem na Strojilovu tiskár-
nu, popsány ãásti mûsta a podán pfiehled vzá-
jemn˘ch kontaktÛ Pfierova a nizozemské-
ho Cuijku.

Kulturní ãást obsahuje historii hudebního
Ïivota v Pfierovû do roku 1939 a bûhem oku-

pace v letech 1939-1945. Dále jsou tu vzpo-
mínky Jaroslava Wykrenta a Pavla Novák
a ohlédnutí za pfierovsk˘mi jazzov˘mi festi-
valy. Z osobností jsou pfiipomenuty osudy Jo-
sefa Dostála a Rudolfa Macháãka. V˘znam
ochotnického divadla pro pfierovskou kultu-
ru nastínil Ivo Kolafiík. Závûrem této ãásti je
ãlánek vûnovan˘ Mûstské knihovnû v Pfiero-
vû. S vyuÏitím volného ãasu je spojován sport,
kterému je v knize vûnována rovnûÏ pozor-
nost, napfiíklad pfiipomenutím osobností pfie-
rovské atletiky v letech 1923-1948, ãinnosti
Jednoty âeskoslovenského Orla nebo rozvoje
Sportovního klubu v Pfierovû. Na konci kni-
hy, tak jako v pfiípadû 1. dílu, se nachází ãást
vûnovaná pfiírodním zajímavostem Pfierova
a jeho nejbliÏ‰ího okolí.

Kniha obsahuje na 300 ãernobíl˘ch foto-
grafií, nûkolikastránkovou barevnou pfiílohu
a vloÏeny jsou kopie dvou plánÛ Pfierova -
nejstar‰í plán Pfierova z roku 1885 a plán
Pfierova s nûmeck˘m textem z váleãn˘ch let.

PhDr. Jifií Lapáãek

Pokraãování Knihy o Pfierovû
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Pocta ãeskému umûleckému kováfiství

Pavel Tasovsk˘: ·nek foto PhDr. Franti‰ek H˘bl

Dne 19. záfií leto‰ního roku se uskuteãnila ve francouzském mûstû Rouen slavnostní
vernisáÏ v˘stavy TOURS DE FORCE - PROMùNY KOVU v rámci projektu âeská kul-
turní sezona ve Francii, za úãasti starosty mûsta Pierre Albertiniho, zástupcÛ ãeské-
ho velvyslanectví a dal‰ích politick˘ch i kulturních pfiedstavitelÛ Francie.

Podstatná ãást vystaven˘ch exponátÛ ãesk˘ch umûleck˘ch kováfiÛ pocházela z helf-
‰t˘nsk˘ch sbírek Muzea Komenského v Pfierovû a byla umístûna v gotickém chrámu
Abbatiale Saint-Ouen. Zájem divákÛ vzbudily práce nestora umûleck˘ch kováfiÛ prof.
Alfreda Habermanna Utrpení, akademického sochafie Igora Kitzbergera Paganini,
Úplatek, Leopolda Habermanna Volavky, Pavla Tasovského StÛl, ·nek, Únava, ale
i MfiíÏ pfierovského umûleckého kováfie Jifiího Jurdy, která je jinak souãástí vstupní-
ho portálu do expozice v suterénu hradního paláce.

Francouzské vefiejnosti se pfiedstavila v tamním muzeu umûleckého kováfiství Stfied-
ní umûleckoprÛmyslová ‰kola v Turnovû vystaven˘mi exponáty, a navíc studenti pfiímo
demonstrovali u kovadlin. RovnûÏ nûktefií b˘valí absolventi této ‰koly, soustfiedûni ve
skupinû Kovov˘ projekt, zde vystavovali svá díla. Velkou pozornost vzbudila osobnost
prof. Alfreda Habermanna, známá dnes v tomto umûleckém odvûtví na celém svûtû. Vy-
stavovali zde i zahraniãní umûleãtí kováfii - vítûzové helf‰t˘nsk˘ch HefaistonÛ. - A. Er-
vas, M. Peters, C. Bettero, G. Sainz - Trapaga a dal‰í. Na zdaru celé v˘stavy se podíleli
nejen sponzofii, Ministerstvo kultury âR, rouenská muzea v ãele s kurátorkou Dr. Ma-
rií Pessiot, ale také zamûstnanci pfierovského Muzea Komenského, bez jejichÏ organi-
zaãní aktivity a pfiípravn˘ch prací by se tato zdafiilá akce tûÏko uskuteãnila.

Pofiadatelé této velkolepé pfiehlídky ãeského umûleckého kováfiství vydali rovnûÏ
stopadesátistránkov˘ reprezentativní katalog, v jehoÏ úvodní ãásti jsou tfii zásadní
pfiíspûvky Mgr. M. Kleckerové, pojednávající o dvaceti roãnících helf‰t˘nského Hefais-
tonu, o jeho spoluzakladateli, umûleckém kováfii prof. Alfredu Habermannovi a o sou-
ãasném ‰kolství v oboru umûleckého kováfiství v âR.

PhDr. Franti‰ek H˘bl

VáÏené dámy, váÏení pánové, milí pfiátelé,
dovolte nám touto cestou vyjádfiit podûkování za Va‰i úãast v komu-

nálních volbách a v‰em, ktefií jste nám dali hlas, dûkujeme za projeve-
nou dÛvûru.

Vûfiíme, Ïe spoleãnû s obãany tohoto mûsta se nám podafií realizovat
co nejvíce prospû‰n˘ch akcí.

Místní organizace âeské strany sociálnû demokratické Pfierov
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âasto nám volají na Moravskou ornitolo-
gickou stanici Muzea Komenského obyvate-
lé Pfierova ohlednû zimního pfiikrmování ptá-
kÛ. Kladou rÛzné dotazy, které se t˘kají
pfiizpÛsobení ptákÛ na zimu, jak a ãím je kr-
mit, co lze na krmítku pozorovat, chování
ptákÛ na krmítku, rozdílu v ubytování
a náv‰tûvnosti jednotliv˘ch druhÛ apod.

Je to pochopitelné, neboÈ podle stfiízlivého
odhadu pfiikrmuje v zimû na rÛzn˘ch typech
krmítek aÏ 30 % obãanÛ Pfierova. Ve mûstech
jako je Pfierov je nejlépe krmit ptáky na oken-
ním krmítku. O tom, ãím se zde ptáci krmí, by-
lo jiÏ mnoho napsáno. Nejlep‰í je sluneãnice
doplnûná dal‰ími semeny (napfi. prosem, fiep-
kou nebo lnûn˘m semínkem) a pro s˘kory je
moÏné pfiidat hovûzí lÛj. Zásadnû se nenabízí
zkaÏené, solené, uzené, kofienûné a pfiipálené
krmivo. S krmením se zaãíná poãátkem listo-
padu a lze pfiikrmovat aÏ do konce bfiezna.

Pozorováním ptákÛ na krmítku se lze i ba-
vit, neboÈ nám pfiedvedou mnoho ze svého
Ïivota. Lze si tak procviãit znalosti ptákÛ a ur-
ãovat, které druhy na krmítko pfiilétají (v pro-
deji je ‰iroká nabídka barevn˘ch atlasÛ ptá-
kÛ). KdyÏ uÏ ptáky poznáme, lze sledovat, ãím
se Ïiví, kterému krmivu dávají pfiednost
a v kterou denní dobu pfiilétají. Zajímavé je
také sledovat, jak ptáci reagují na klimatické
zmûny (sníh, ochlazení). Pfii dal‰ím pozoro-
vání lze zaznamenat, jaké vztahy panují me-
zi jedinci téhoÏ druhu a mezi rÛzn˘mi druhy.

Nyní k dotazÛm. Mnoho ptaãích druhÛ fie-
‰í nedostatek potravy a problém nízk˘ch tep-
lot v zimû tím, Ïe odtáhnou do jiÏních a pfiíz-
nivûj‰ích oblastí. To se t˘ká taÏn˘ch ptákÛ.
Nûkteré druhy v‰ak zÛstávají i pfies zimu. Nû-
kdy se jen pfiesunují do pfiíznivûj‰ích míst, tfie-
ba z pahorkatin a hor do níÏin (napfi. ãíÏek les-
ní nebo h˘l obecn˘). Také se v zimû pfiemisÈují
do blízkosti lidsk˘ch obydlí a ztrácí plachost.
âlovûk jim umoÏÀuje získat více potravy v po-
dobû nejrÛznûj‰ích odpadkÛ (napfi. havran pol-
ní) nebo potravy na krmítkách. Ve vût‰ích

Bavíme se u krmítka
mûstech navíc neklesají teploty tolik jako
v otevfiené krajinû. V zimû se mûní také cho-
vání ptákÛ. Druhy ptákÛ, které Ïijí po zbytek
roku samotáfisky, tvofií v zimû poãetná hejna.
To se t˘ká napfi. zvonkÛ zelen˘ch nebo ãíÏkÛ
lesních. V hejnu se dále drobní ptáci lépe ubrá-
ní rÛzn˘m dravcÛm a také se tak bezpeãnûji
pfieãká mrazivá noc. V zimû se objevují zimní
hosté, coÏ jsou druhy ptákÛ,které se u nás v lé-
tû nevyskytují nebo jen ojedinûle (napfi. hav-
ran polní, kfiivka obecná, pûnkava jikavec, br-
koslav severní, ãeãetka zimní apod.).

V rÛzn˘ch zimách se li‰í jednak náv‰tûva
jednotliv˘ch druhÛ ptákÛ, jednak jejich po-
ãetnost. Tyto rozdíly jsou v pfieváÏné mífie
zpÛsobeny prÛbûhem zimy, teplotou, mnoÏ-
stvím snûhu a dal‰ími faktory. Pfii niÏ‰ích tep-
lotách se ptáci více potulují po okolí a hleda-
jí potravu (napfi. bobule a semena plevelÛ).
Mnohem více jí najdou, kdyÏ je zima bez snû-
hu, a pak se objevují u krmítek v men‰ím po-
ãtu. Nûkteré druhy se pfii vy‰‰ích teplotách
a holomrazech pfiesouvají ponûkud jiÏnûji
(v rámci tzv.potulek) a hledají potravu tam.

Krmítka objevují nejdfiíve zpravidla s˘kory
koÀadry a modfiinky. S˘kory se na nich také
objevují jako první náv‰tûvníci jiÏ kolem osmé
hodiny a pak bûhem dne témûfi nepfietrÏitû.
Zvonci a vrabci (domácí a polní) pfiilétají na
krmítko v men‰ím hejnu a nejãastûji dopo-
ledne. Tehdy se objevují i dal‰í druhy, jako na-
pfi. kosi nebo hrdliãky. Sporadicky a nepravi-
delnû pfiilétají napfi. strakapoudi, s˘kory
babky, brhlíci apod. Ze s˘kor se objevuje více
koÀadra neÏ modfiinka. Oba druhy s˘kor si
potravu (napfi. sluneãnicové semínko) nej-
ãastûji odná‰í na vûtviãky stromÛ v okolí, kde
si ji prsty pfiidrÏí a obsah vyberou zobákem.
Také brhlíci lesní odná‰ejí semínka. Dal‰í dru-
hy, jako kosi, zvonci, vrabci nebo dlasci, se Ïi-
ví pfiímo na krmítku.

Pokud se budeme bavit celodenním pozo-
rováním ptákÛ od úsvitu do soumraku, mÛ-
Ïeme si zapsat frekvenci i poãty v‰ech druhÛ,

které krmítko toho dne nav‰tíví. Dá se pfiitom
vidût mnoho zajímav˘ch prvkÛ chování ptá-
kÛ (vnitrodruhová a mezidruhová sná‰enli-
vost, resp. nesná‰enlivost, pfiednost urãitému
druhu krmení apod.). Pokud bychom chtûli
vyjádfiit v procentech pomûr jednotliv˘ch dru-
hÛ ptákÛ na krmítku, uvidíme zcela zfietelnû
jejich celodenní kvantitativní zastoupení. Nej-
více (v 58 %) pfiilétá s˘kora koÀadra, po ní
dal‰í druhy následovnû: s˘kora modfiinka
(11 %), zvonek zelen˘ (8 %),vrabci (6 %), ãí-
Ïek lesní (4 %), kos ãern˘, hrdliãka zahradní
a pûnkava obecná (po 3 %) a dlask tlustozob˘
s pûnkavou jikavcem (po 2 %). V rÛzn˘ch
dnech se sporadicky objevovaly i dal‰í druhy:
strakapoud velk˘, s˘kora babka, h˘l obecn˘,
brhlík lesní a ‰oupálci (zejména dlouhoprst˘).
I pozorování u krmítka dal‰ích zvykÛ, proje-
vÛ a chování ptákÛ nám mÛÏe zpÛsobit radost
a pouãení (napfi. prÛbûh spotfieby krmiva ne-
bo srovnání mnoÏství jedincÛ jednotliv˘ch
druhÛ ptákÛ v rÛzn˘ch zimních obdobích).

RNDr. Franti‰ek Hanák

Muzeum Komenského Pfierov

Podle kalendáfie je nejkrat‰ím mûsícem roku únor. Podle bûÏné
lidské zku‰enosti je ale ze v‰ech mûsícÛ tím nejkrat‰ím právû pro-
sinec - je ho vlastnû jenom polovic. V‰echno, na co ãlovûk jindy
mívá cel˘ mûsíc, mûl by v prosinci stihnout v jeho první pÛlce. V té
druhé chtû nechtû natolik podlehne atmosféfie Vánoc (a konãícího
roku vÛbec), Ïe uÏ nic moc jiného nestihne. Prosinec je zkrátka ve
znamení vánoãních svátkÛ a v‰ech tradic, návykÛ i zlozvykÛ, kte-
r˘mi jsme si je v prÛbû-
hu let obalili. AÈ uÏ se
nám líbí, nebo je ne-
sná‰íme, stejnû jim
podlehneme, a vût‰inou
i rádi. Bez v‰ech tûch
soukrom˘ch, spoleã-
n˘ch i spoleãensk˘ch rituálÛ by to nakonec ani nebylo ono.

Patfií k tûm zaÏit˘m - vysmívan˘m i chválen˘m - obyãejÛm, Ïe
ke konci roku rekapitulujeme a zam˘‰líme se. Snad to dûlají ty
po‰mourné dny, nevlídné poãasí a dlouhé noci, Ïe se místo okol-
nímu svûtu vûnujeme spí‰e vlastnímu nitru a Ïe se tu a tam za-
m˘‰líme i nad otázkami, které by nás jindy asi nenapadaly. To prá-
vû prosinec pfiiná‰í ãas, podmínky a správné rozpoloÏení, abychom

si je kladli. Kdy jindy neÏ právû v tuto rozjímavou dobu bychom
se mohli zamyslet napfiíklad nad tím, co je v Pfierovû nejdÛleÏi-
tûj‰í?

Je to otázka jako pro chytrou horákyni, a odpovûdi na ni mo-
hou b˘t samozfiejmû rÛzné. Ale podle mû jsou v Pfierovû nejdÛ-
leÏitûj‰í Pfierováci. Bez nich by Pfierov nebyl Pfierovem, ale mrt-
v˘m místem, mûstem duchÛ, turistickou atrakcí jako Pompeje

nebo Machu Picchu. Îe
Pfierov niãím takov˘m
není, Ïe je prostû „jen“
docela normálním mûs-
tem, které má své pro-
blémy, zádrhele, úspû-
chy, prÛ‰vihy, vítûzství ãi

skandály jako kaÏdé jiné docela normální mûsto, za to vdûãí prá-
vû sv˘m PfierovákÛm.

Takov˘ je mÛj názor a právû proto pfieji na‰emu Pfierovu a nám
v‰em pod stromeãek a do nového roku, abychom byli uchránûni
v‰ech excesÛ a mohli docela spokojenû Ïít svÛj docela normální
Ïivot v docela normálním mûstû.

PF 2003 KaM

Malé rozjímání na konci roku aneb

Co je v Pfierovû nejdÛleÏitûj‰í
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Chcete si protáhnout záda s gymbally?
UÏ jste mûli pfiíleÏitost zacviãit si s velk˘-

mi míãi, kter˘m se fiíká gymbally nebo také
fyziobally?

Pro ty, ktefií je mohli zatím vidût pouze na
obrázcích nûkter˘ch ãasopisÛ ãi poprvé sly-
‰í o tomto vynikajícím vynálezu, kter˘ nám
pomáhá zbavit se napfiíklad úporn˘ch boles-
tí zad, alespoÀ struãné pouãení a vysvûtlení.
To nám ochotnû poskytla Alena Dûrdová, fie-
ditelka Domu dûtí a mládeÏe ATLAS V Pfie-
rovû.

„Jedná se o nafukovací míãe vyuÏívané ke

zdravotnímu cviãení; jsou to skuteãnû míãe

velk˘ch rozmûrÛ s prÛmûrem od 45 do 75

centimetrÛ. Usednout na nû se nemusí bát ani

osoby, jejichÏ tûlesná váha pfiece jenom není

podle pfiíslu‰n˘ch tabulek - unesou zatíÏení

aÏ 300 kg. 

Pracovníci DDM ATLAS zakoupili ‰estnáct

tûchto míãÛ, které vyuÏívají ke cviãení dvû

skupiny diabetikÛ a stejn˘ poãet skupin cvi-

ãenek bûhem zdravotního cviãení, jeÏ se

v˘stiÏnû jmenuje Bolí vás záda? Cviãením

v sedu na míãích si vyrovnávají svalovou ne-

rovnováhu a fixují správné drÏení tûla. Míãe

mají podobné zdravotní úãinky jako hippote-

rapie. Sestavy rÛzn˘ch protahovacích, uvol-

Àovacích, posilovacích a rovnováÏn˘ch cviãe-

ní se provádûjí v lehu na zádech, na bfii‰e

a s nohama podepfien˘ma míãem.

Od pololetí loÀského roku mají pfiíleÏitost

ke cviãení s gymbally i rodiãe s dûtmi ve vûku

od 1 do 3 let v úterních dopoledních Hrátkách

na balonech. Pro star‰í dûti od 5 let do 14 let

jsou je‰tû volná místa v krouÏku Cviãení na

velkém míãi, které je urãeno pro dûti s vada-

mi pátefie, hlavnû skoliózou a lordózou, s va-

dami kyãlí a jinak tûlesnû oslaben˘mi, nûkdy

i jen s chab˘m drÏením tûla. Pod odborn˘m

vedením diplomované fyzioterapeutky mohou

své vady vyrovnávat, jejich svalstvo nebude

dále ochabovat a pfii hrách a bûhem soutûÏí

zaÏijí i veselé zábavné chvilky,“ popsala nám
tûlesné vady a zdravotní problémy, se kter˘-
mi se mohou cviãící postupnû vyrovnávat
a sdûlila, Ïe cviãení urãená dospûl˘m probí-
hají kaÏdé pondûlí od 16.30 do 17.30 hodin
v zrcadlovém sále DDM Atlas. ·af

V prázdninovém ãísle Pfierovsk˘ch listÛ jsme uvefiejnili rozhovor
s Josefem Hoffejem, jedním z organizátorÛ akce, která mûla patfiit
k tûm nejzajímavûj‰ím v kulturním Ïivotû na‰eho mûsta. BohuÏel no-
vodobou premiéru barokní opery se v plánovaném termínu nepodafii-
lo zajistit. Mezi hlavními dÛvody je tfieba uvést leto‰ní povodnû, které
pfiivedly sponzory do finanãních potíÏí. Chtûli bychom ale ãtenáfie uji-
stit, Ïe udûláme v‰e pro to, aby pfiedstavení se realizovalo uÏ v jarních
mûsících pfií‰tího roku.

Jakousi náplastí,
náhradním pro-
gramem, byl fes-
tival filmÛ s barok-
ní tematikou, kter˘
se uskuteãnil v po-
lovinû fiíjna v kinû
Hvûzda pod ná-
zvem Pfierovsk˘
barokní podzim.
Náv‰tûvníci mohli
zhlédnout filmy Le
roi dance, Rem-
brant a Umûlcova
smlouva. Souãástí
této akce byla v˘-
stava prací ÏákÛ
gymnázia J. ·kody,
doplnûná recitací
barokní poezie
v podání Evy Su-
chánkové. Nechy-
bûly ani ukázky ba-
rokní hudby v provedení ÏákÛ Základní umûlecké ‰koly B. Kozánka
v Pfierovû. ·af

K neuskuteãnûnému
pfiedstavení barokní opery

Duha Klub Dlažka Přerov
zve na akci

MIKULÁŠSKÉ BLUDIČKY
Mikulášská zábava Klubu Dlažka

5. prosince 2002
Akce pro děti, rodiče s dětmi, mládež i dospělé

Akce má dvě části:

16.00-20.00 hodin
Mikulášská diskotéka

v klubu PSP na Horním náměstí v Přerově
Je určena pro všechny hravé děti, mládež i jejich doprovod. Program:
Čertovský tanec, andělské soutěže pro malé i velké, vystoupení čer-
tovských tanečníků.
Pro zájemce předávání dárkových balíčků samotným Mikulášem.
Vstupné se platí na místě, a to děti a mládež do 18 let 20 Kč, star-
ší doprovod 10 Kč. Pokud budete chtít předat dítěti balíček, máme
tři varianty: buď za 40 Kč nebo za 80 Kč, případně můžete k jedné
z těchto variant přidat vlastní dárek (v ceně je i vstupné).

18.00-19.00 hodin
Čertovské bludičky

Soutěž dvojic dětí a mládeže či dospělých. Prezentace je od 17.30
do 17.50 hodin v klubu PSP na Horním náměstí v Přerově, zahájení
v 18.00 a vyhodnocení v 19.30 hodin na stejném místě. Vlastní sou-
těž bude probíhat venku v okolí Horního náměstí (u Bečvy, na okra-
ji Michalova). Cílem je splnit pět úkolů a nalézt aspoň deset Miku-
lášských bludiček v co nejkratším čase. Podmínkou je dobrý zdravotní
stav. Startovné je zároveň vstupným na Mikulášskou diskotéku. Při-
neste si s sebou fixku, doporučujeme i baterku. Dvojice přihlášené
na tuto soutěž do 4. prosince obdrží pamětní lístek, je však možné
se přihlásit i na místě.

Informace a přihlášky:
Kancelář Dlažky, náměstí T. G. Masaryka 16, Přerov

(nad Emosem ve 2. patře)
telefon: 581 219 852, 603 886 644 

Foto z archívu DDM ATLAS

foto Jan âep
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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 • PROSINEC 2002

LÁZNĚ BOCHOŘ
tel. 581 205 045

Koupel, zábal, masáž,
perličková masáž:

pondělí až pátek 7 – 18
23. 12. - 6. 1. • zavřeno

úterý 14-20 muži

středa 13-20 ženy

čtvrtek 14-21 muži
20. 12. - 6. 1. • zavřeno

VÝJIMKY
14. 12., 23. 12. 12 - 20 (dětský i krytý)
24. 12. 10 - 14 (dětský i krytý)
25. 12. 13 - 18 (dětský i krytý)
26. 12. 10 - 18 (dětský i krytý)
27. 12. 12 - 20 (dětský), 12 - 22 (krytý)
30. 12. 12 - 20 (dětský i krytý)
31. 12. 10 - 14 (dětský i krytý)
1. 1. 2003 13 - 18 (dětský i krytý)

Od 23. 12. 2002 do 1. 1. 2003 včetně - rehabilitace a sauna zavřeno!

ZIMNÍ STADION SAUNA
tel. 581 201 268

V˘stavy a dal‰í akce v pfierovském zámku
4. 12. - 26. 12. • V˘stava betlémÛ - otevfieno

úter˘ aÏ nedûle 9-16 hodin, vstupné 5 Kã,
zlevnûné 3 Kã

Muzejní úterky
cyklus pfiedná‰ek a besed

3. 12. • PhDr. Jan Trojan, CSc.: Barokní pas-
torely moravsk˘ch kantorÛ - zaãátek v 17 ho-
din na Horním nám. 31, Korvínsk˘ dÛm)

Stálé expozice muzea jsou od prosince
do února z technick˘ch dÛvodÛ uzavfieny.

MUZEUM KOMENSKÉHO

HRAD HELF·T¯N

2. - 6. 12. • Vánoãní salon
5. 12. od 15 do 18 hod. • Mikulá‰ v Obchod-

ním domû Prior - vystoupení Taneãní ‰koly
9. 12. • Mikulá‰ské malování v Pohádkovém

pondûlí
13. 12. v 17 hod. • Mikulá‰ má zpoÏdûní - ha-

la SK Pfierov (vedle Zimního stadionu)
16. 12. • Vánoãní zpívání - odpoledne v Ob-

chodním domû Prior
18. 12. • Koncert pfiípravn˘ch oddûlení PDS,

kytary, flétny

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

do 10. 12. • Marie Hlou‰ková - Recepty na‰ich
babiãek

od 16. do 21. 12. • Vánoãní tradice - v˘stava

MùSTSKÉ
INFORMAâNÍ CENTRUM

v˘stavní síÀ, Kainarova 9

12. prosince • Beseda s Ing. H. Patoãkovou -
Zámky v Bavorsku. Beseda se koná v 17 ho-
din 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, 21 – 22 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

3. 12. • SchÛzka turistÛ, Vinary-Na Skalce
ve 14 hod., odjezd A13.15 hod. MHD ã.2 ne-
bo pû‰ky (Mikulá‰ská)

5. 12. • Troubky - Rokytnice - 10 km, ved.
M. Kauer, odj. A10.00 hod.

7. 12. • Hu‰tûnovice - Kudlovická dolina -
Bunã - Sala‰ - 23 km, ved. M. âasta, odj.
7.25 hod.

12. 12. • Pfierov - kolem Beãvy do Troubek -
10 km, ved. Jifií ·vec, odchod 9.00 hod, sraz
u mostu Míru

14. 12. • Lipník n. B. - Oseck˘ jez - Pfierov -
16 km, ved. Z. DoleÏal, odj. 7.22 hod.

19. 12. • Prosenice - Lazniky - Stamûfiice -
Veselíãko - 13 km, ved. M. Kauer, odj. 7.22
hod.

21. 12. • Vánoãní vycházka - 14 km, vedoucí
M. DoleÏalová, sraz v 8.30 hod. u Sokolovny

30. 12. • Bystfiice p. H. - Sv. Host˘n - Bys-
tfiice p. H. - 12 km, ved. Jifií ·vec, odj. 8.00
hod.

3. 12. v 19.30 hodin • Vánoãní koncert or-
chestru Václava Hyb‰e - úãinkují Pavel Bar-
toÀ, Milo‰ Fr˘ba, Jana Koutová, Markéta Vít-
ková, Dana Wichterlová, Václav Hyb‰ a host
pofiadu-herec Václav Postráneck˘

8. 12. v 19.30 hodin • Vánoãní koncert Ládi
Kerndla a jeho hostÛ

11. 12. v 19.30 hodin • Vánoãní koncert Pavla
·porcla - houslov˘ recitál za klavírní dopro-
vodu Petra Jifiíkovského

14. 12. v 19 hodin • StuÏkovací ples Obchod-
ní akademie Pfierov

16. 12. v 19.30 hodin • Vánoãní koncert Evy
Pilarové - vystoupení známé osobnosti za hu-
debního doprovodu vlastní kapely

19. 12. v 19 hodin • Vánoãní pozdrav skupiny
Screamers - v˘bûr nejlep‰ího z 5letého pÛso-
bení nejoblíbenûj‰í ãeské travesti skupiny

22. 12. v 19 hodin • Vánoãní koncert dechové
hudby StfiíbrÀanka - pfiedvánoãní koncert ob-
líbené souboru v duchu vánoãních melodií

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

prosinec aÏ únor - hrad uzavfien

Pro turistickou vefiejnost je hrad v sobotu
4. ledna 2003 otevfien od 8 do 15 hodin za jed-
notné vstupné 5 Kã.

29. 11. - 2. 12. • Mikulá‰sk˘ víkend pro rodi-
ãe s dûtmi

2. 12. ve 19 hodin • Fleret & Jarmila ·uláko-
vá - vánoãní koncert v klubu PSP

20. 12. • Vánoãní ples v klubu PSP
21. 12. od 14 do 16 hodin • Pfiedvánoãní hra-

vé odpoledne pro dûti v klubu DlaÏka

Redakce Přerovských listů přeje

svým čtenářům příjemné prožití

vánočních svátků a do nového roku

hodně zdraví a spokojenosti

SBÍRÁTE HRAâKY
Z KINDER VAJÍâEK
Pfiijìte vystavovat a mûnit svou sbírku
hraãek a figurek mezi ostatní sbûratele na

9. sbûratelskou burzu!
Ve stfiedu 11. prosince 2002
od 14 do 17 hodin
Do Mûstské knihovny v Pfierovû
pÛjãovny pro dûti, Palackého 1

Kdy?

Kam?

?



V prosinci bude v galerii Centrum atmosfé-
ra ve znamení blíÏících se Vánoc. Pfiedvá-
noãní náladu navozuje zasnûÏené mûsteã-

ko „Radostín“, provedené v keramice, od
malífiky a keramiãky Ivany Pavli‰ové. Ve stejném

stylu pfiipravila betlémy, andílky a keramické vánoãní ozdoby.
21. listopadu - 12. prosince 2002
Doc. Vladimír ·avel junior, ak. mal. Ilja ·avel
obrazy, kresby, grafika - spoleãná v˘stava

STRANA 16 PROSINEC 2002

1. 12. - 4. 12. v 17.30 hod. • MUÎI
V âERNÉM II - USA, sci-fi komedie,
titulky. Stejná planeta. Nov˘ ‰mejd!
ReÏie: B. Sonnenfeld. Hrají: T. L. Jo-
nes, W. Smith, L. F. Boyle.
1. 12. - 3. 12. ve 20.00 hod. • MI-
NORITY REPORT - USA, sci-fi th-
riller, titulky. KaÏd˘ utíká… KaÏd˘
bude dopaden. ReÏie: S. Spielberg.
Hrají: T. Cruise, C. Farrell, M. von Sy-
dow, S. Harris, S. Morton.
5. - 11. 12. v 17.30 hod. • PLANE-
TA POKLADÒ - USA, rodinn˘ ani-
movan˘ film, dabing, premiéra. Ro-
dinn˘ dobrodruÏn˘ snímek na motivy
Stevensonova svûtoznámého Ostrova
pokladÛ. ReÏie a scénáfi: R. Clements.
5. - 10. 12. ve 20.00 hod. • PROSTù
SEXY - USA, komedie, titulky, pre-
miéra. Romantická komedie... bez
cukru. Cameron Diaz v hlavní roli.
ReÏie: R. Kumble.
12. - 18. 12. v 17.30 hod. • DOBA
LEDOVÁ - USA, animovan˘, dabing.
Pfii‰li. Rozehfiáli. Zvítûzili. Bavte se,
pfiichází „Doba ledová“. ReÏie:
Ch. Wedge. V ãeském znûní: J. Lábus,
O. Jirák, Z. Mahdal, K. Chromík,
P. Rychl˘, J. Pohan, P. Rimsk˘.
12. - 17. 12. ve 20.00 hod. • ROAD
TO PERDITION - USA, kriminální
drama, titulky, premiéra. Pro kaÏdé-
ho syna je otec hrdinou. O tomto fil-
mu nepochybnû usly‰íme pfii vyhla-
‰ování OscarÛ. ReÏie: S. Mendes.
Hrají: T. Hanks, P. Newman, J. Law,
J. J. Leigh, T. Hoechlin, S. Tucci.
19. - 23. 12. v 17.30 hod. • KRÁ-
LOVSTVÍ OHNù - VB/Irsko, akãní
sci-fi, titulky, premiéra. Christian Ba-
le a Matthew McConaughey v hlav-
ních rolích novodob˘ch drakobijcÛ.
ReÏie: R. Bowman.
19. - 23. 12. ve 20.00 hod. • P¤ED
SVATBOU NE! - USA, komedie, ti-
tulky, premiéra. Zlomí vám srdce a se-
berou penûÏenku. S. Weaver a J. L.
Hewitt - rodinn˘ t˘m, kter˘ obere kaÏ-
dého chlapa. ReÏie: D. Mirkin. Dále
hrají: R. Liotta, G. Hackman.
24. 12. • nehrajeme - ·tûdr˘ den
25. 12. • nehrajeme - 1. svátek vánoãní
26. - 29. 12. od 10 hod., 26. - 30. 12.
ve 14 hod. a 26. - 30. 12. v 17 hod. •
HARRY POTTER A TAJEMNÁ KOM-
NATA - USA rodinn˘/dobrodruÏn˘, da-
bing, premiéra. Tajemná komnata je
znovu otevfiena. Nepfiátelé dûdice, mûj-
te se na pozoru! Netrpûlivû oãekávan˘
pfiíbûh kouzelnického uãnû, snad je‰-
tû napínavûj‰í, dramatiãtûj‰í a zábav-
nûj‰í. ReÏie: Ch. Columbus. Hrají:
D. Radcliffe, R. Grint, E. Watson, R. Col-
trane, M. Smith, A. Rickman.

26. - 30. 12. ve 20.00 hod. • SEXY
PÁRTY - USA, komedie, titulky, pre-
miéra. …divoãej‰í uÏ to nebude. „Ni-
kdy nelez do postele s nik˘m, kdo je
vût‰í magor neÏ ty“, fiíká Van Wilder.
ReÏie: W. Becker. Hrají: R. Reynolds,
T. Reid, T. Matheson, K. Penn, T. Hol-
me, D. Cosgrove.
31. 12. • nehrajeme - Silvestr

4. 12. ve 20.00 hod. • ROK KONù
- USA, dokument/hudební, titulky.
V roce 1997 natoãil Jarmusch para-
dokument Rok konû o turné písniã-
káfie Neila Younga a skupiny Crazy
Horse. ReÏie a scénáfi: J. Jarmusch.

11. 12. ve 20.00 hod. • BOU¤LIVÁ
SVATBA - Indie, romantická kome-
die, titulky, premiéra. Romantická
komedie nesena Ïhav˘m dechem
monzunu. ReÏie: M. Nair. Hrají:
N. Shah, L. Shetty, V. Raaz, T. Shome.
18. 12. ve 20.00 hod. • BARAKA,
ODYSEA ZEMù - dobrodruÏn˘ do-
kument, obnovená premiéra. Baraka
slaví 10. v˘roãí svého vzniku, ale aÏ
teì obrazov˘ záÏitek podpofií také
fantastick˘ zvuk Dolby Digital. ReÏie:
R. Ricke.
1. 1. 2003 ve 20.00 hod. • AMA-
DEUS 2002 - USA, historick˘, titul-
ky, premiéra. V‰echno, co jste o nûm
sly‰eli, je pravda … ReÏisérsk˘ se-
stfiih obsahuje navíc témûfi 30 minut
pÛvodnû nepouÏit˘ch scén. ReÏie:
M. Forman. Hudba: W. A. Mozart,
N. Marriner. Kamera: M. Ondfiíãek.
Hrají: F. M. Abraham, T. Hulce, E. Ber-
ridge, K. McMillan.

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 pátek 13. prosince 2002

M i N i G A L E R i E  Ž E R O T Í N  Z . H .
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V prosinci 2002 budou v galerii v rámci vánoãního prodeje vysta-
vovat v˘tvarníci, ktefií s Minigalerií dlouhodobû spolupracují. Ná-
v‰tûvníci budou moci obdivovat díla Viléma Pokorného, jehoÏ krajin-
ky jsou velmi oblíbené, Jaroslavy Fi‰erové, Miroslava Dyla, Miloslava
Teplého, Bohumila Neãase, Tomá‰e ·topla, Jana Ka‰para a dal‰ích.
Umûleckou keramiku bude vystavovat Darja âejková a umûlecké sklo
Glassatelier Morava.

Vánoãní souborná v˘stava
18. listopadu - 24. prosince 2002

V leto‰ní nabídce originálÛ se vám pfiedsta-
ví fiada znám˘ch autorÛ:
• uÏitková keramika, kachle a plastiky (Jar-

mila Kreãmanová, Mariana SaÀková, Prokop
Vesel˘, manÏelé Hlu‰tíkovi...)

• kované svícny, zvonice a dal‰í doplÀky (Vítûzslav Kofiínek)
• veselé textilní pol‰táfiky, hraãky a kapsáfie (Jana Kubínová, Dagmar

Mráãková, ZdeÀka Fonová)
• hedvábné ‰ály (Jaroslava

Chmelafiová)
• sklenûné lampiãky

a vitráÏe (Helena Silbe-
rová, Jana Mikysková)

Vánoãní tradice zÛstává
zachována nabídkou vá-
noãních ubrusÛ, kanafasu,
betlémÛ, vánoãních ozdob,
blahopfiání a dal‰ích drob-
n˘ch dárkÛ. Inspirací pro
dûti bude nabídka v˘tvar-
n˘ch mateiálÛ pro v˘robu
vlastních dárkÛ.

Galerie Centrum, Kratochvílova 22, tel. 581 216 111

1. 12. v 15.00 hod. • DR. DOOLIT-
TLE 2 - USA, rodinná komedie, da-
bing. Eddie Murphy se vrací coby lé-
kafi, kter˘ má schopnost mluvit se
zvífiaty.
8. 12. v 15.00 hod. • VÁNOâNÍ
PÁSMO POHÁDEK. Tradiãní ãeská
animovaná tvorba pro dûti i rodiãe.
14. - 15. 12. v 15.00 hod. • DOBA
LEDOVÁ - USA, animovan˘, dabing. 
22. 12 v 15 hod. • LILO & STITCH
- USA, animovan˘, dabing, premiéra.
Kam se na nûj hrabe E.T.!
ReÏie: Ch. Sanders a D. DeBlois.
28. - 29. 12. ve 14.00 hod. • HAR-
RY POTTER A TAJEMNÁ KOMNA-
TA - USA, rodinn˘/dobrodruÏn˘, da-
bing, premiéra.

Poslední mûsíc v roce najdete v galerii
Atrax opût ‰irokou nabídku umûleck˘ch
dûl. Po úspû‰n˘ch autorsk˘ch v˘stavách
bude v galerii vystavena kolekce obrazÛ
od znám˘ch malífiÛ, jako je Janeãek,
K. Kodet, Kristofori, I. Hartinger, Mra-

ãek, Sadílková, Drábek a dal‰í. JiÏ tradiãnû silnû je zastoupena tvorba
na‰ich pfiedních grafikÛ - A. Borna, Anderleho, Kulhánka, Suchánka,
Burgetové, I. Hütnerové a mnoha dal‰ích. K vidûní budou i díla
O. Zoubka, S. Zahradníka a R. Spurného.

Neménû kvalitní bude
zastoupení uÏitkové i de-
korativní keramiky a his-
torick˘ch replik skla. 
A protoÏe jsou Vánoce,
urãitû vás zaujmou také
dfievûné betlémy M. a J.
Vinckera, keramické be-
tlémy, zpûváãci a mnoho
dal‰ích drobností pro
potûchu.

CENTRUM

Jasínkova 2 (za Priorem)
tel. 581 209 170


