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JiÏ osm˘m rokem bude zimní stadion v Pfierovû od pátku
10. do nedûle 12. ãervna patfiit tradiãní prodejní a prezentaãní
v˘stavû stavebnictví a bytového vybavení Postav dÛm, zafiiì byt.

Snahou pofiadatelÛ je podpofiit integraci zdrav˘ch a postiÏen˘ch
lidí, pfiedev‰ím dûtí a mládeÏe. Hlavními organizátory jsou Nadaã-
ní fond Genáãek spolu s akciovou spoleãností Genoservis Olomouc.

6/2005

„JiÏ samotn˘ název v˘stavy a jeho
oborové ãlenûní na dÛm, byt, dílnu
a zahradu napovídá, Ïe náv‰tûvníci
budou moci zhlédnout zajímavou na-
bídku stavebních materiálÛ a tech-
nologií, venkovních dlaÏeb, zdících
materiálÛ, oken a dvefií, zateplování,
sanace a hydroizolace, stfie‰ních
systémÛ, stavební chemie, plastÛ pro
stavebnictví a získají fiadu uÏiteã-
n˘ch informací o v‰em, co je spojeno
se stavbou a zafiizováním bytu ãi do-
mu. Dovûdí se o v‰ech novinkách
v tomto oboru, které by jim mohly
zpfiíjemnit bydlení a zv˘‰it jeho kom-
fort. Pro nároãnûj‰í zájemce je pfii-
pravena nabídka specifiãtûj‰ích zá-
leÏitostí, mezi které patfií napfiíklad

ãistiãky odpadních vod, plynové kot-
le a centrální vysávání. Samozfiej-
mostí budou také ukázky vybavení

interiérÛ, nabídka sedacího nábytku
a rÛzn˘ch bytov˘ch doplÀkÛ. Velká
pozornost je vûnována i moderním
trendÛm ve vzhledu a funkãnosti ku-
chyÀsk˘ch linek. Finanãní otázky ko-
lem stavby nebo rekonstrukce budou
moci zájemci konzultovat ihned na

Prodejní v˘stava Postav dÛm, zafiiì byt
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Na pfiípravû tohoto setkání se rov-
nûÏ podílí mûsto, SO· a SOU ·ífiava,
âeská katolická charita, 7Kostka, Ju-

„Nás organizátory tû‰í, Ïe my‰len-
ka sbliÏování dvou svûtÛ, lidí s han-
dicapem a lidí zdrav˘ch, oslovuje tak
‰irokou vefiejnost. Toto dvoudenní
sportovnû kulturní setkání s mezi-
národní úãastí se uskuteãní stejnû ja-
ko pfiede‰lé roãníky na V˘stavi‰ti

v Pfierovû, a to 3. a 4. ãervna. Le-
to‰ní roãník je koncipován v du-
chu motta Z pohádky do po-
hádky. To napovídá, Ïe ve‰ker˘
sportovní a zábavn˘ program
bude jakousi velkou náv‰tûvou
ve svûtû, kter˘ je právû dûtem tak
blízk˘, tedy ve svûtû pohádek.
Brány v˘stavi‰tû se náv‰tûvní-
kÛm otevfiou v 9 hodin a pro-
gram potrvá do 17 hodin. Pro
náv‰tûvníky a úãastníky setká-
ní, jejichÏ poãet se rok od roku
zvy‰uje, je i letos pfiipraven
opravdu pestr˘ a zajímav˘ pro-
gram. Nebudou chybût sportovní

náci, Policie âR-OK Pfierov, 23. zá-
kladna vrtulníkového letectva Edvar-
da Bene‰e Pfierov a fiada dal‰ích.

Rozhovor s v˘tvarnicí Danu‰í
Mazurovou strana 7

(pokraãování na stranû 2)
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Pozvánka

Zastupitelstvo
mûsta Pfierova

se koná

ve stfiedu 15. ãervna 2005
v 15 hodin

ve velkém sále Mûstského domu

V˘zva

Komise Ceny mûsta Pfierova, jako po-
radní orgán Rady mûsta, se obrací na
‰irokou vefiejnost s v˘zvou na zasílání
návrhÛ na ocenûní v˘znamn˘ch osob-
ností Pfierova, které v˘znamnou mûrou
pfiispûly k popularizaci a propagaci mûs-
ta. Oãekáváme návrhy z oblasti vûdecké
práce, kultury, sportu i dal‰ích ãinností,
které mají vztah k Pfierovu. Návrhy budou
v komisi objektivnû posouzeny a pfiedlo-
Ïeny Radû mûsta ke schválení. Osobnos-
tem, které tato schválí, budou Ceny mûs-
ta Pfierova - medaile J. A. Komenského
slavnostnû pfiedány v fiíjnu leto‰ního ro-
ku. Návrhy zasílejte na adresu: Mûstsk˘
úfiad Pfierov, kanceláfi starosty, Bratr-
ská 34, 750 11 Pfierov.

Cena mûsta
Pfierova 2005foto archiv Nadaãního fondu Genáãek



soutûÏe, kulturní vystoupení, pfied-
staví se populární osobnosti. Je pfii-
pravena tradiãní Mostlympiáda.
DivákÛm pfiedvedou ukázky své
práce vojáci a hasiãi. Dûti urãitû ne-
minou bez zastavení zvífiecí farmu.
Na pátek je pfiipraven zábavn˘ pro-

gram s názvem Hvûzdn˘ veãer, ve
kterém vystoupí fiada na‰ich popu-
lárních umûlcÛ, jako napfiíklad
Leo‰ Mare‰, Iveta Barto‰ová, Peter
Nagy a Tomá‰ Savka,“ informovala
Kamila Stroinová, jedna z organizá-
torÛ projektu.

·af
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Mosty 2005 - setkání dvou svûtÛ Akce, která bourá bariéry
(dokonãení ze strany 1)

(dokonãení ze strany 1)

místû, poradí jim nûkolik finanãních
poradcÛ. Mnohé firmy pfiipravily
pro náv‰tûvníky v˘stavní slevy
umoÏÀující v˘hodn˘ nákup,“ infor-
movala nás Veronika Hasalová, mana-
Ïerka projektu Postav dÛm, zafiiì byt.

„I tento rok bude probíhat v prÛ-
bûhu v˘stavy zajímav˘ doprovodn˘
program. Pro dûti jsou pfiipraveny
nejrÛznûj‰í soutûÏe. V‰ichni náv‰tûv-
níci si budou moci vyzkou‰et svou ‰i-

Prodejní v˘stava Postav dÛm, zafiiì byt
kovnost u hrnãífiského kruhu nebo
pfii v˘robû dfievofiezeb, a to pod od-
born˘m vedením uãitelÛ,“ dodala Ve-
ronika Hasalová.

Po celou dobu v˘stavy si budou moci
pfiíchozí prohlédnout prezentaãní pa-
nely v‰ech 67 staveb pfiihlá‰en˘ch do
soutûÏe Stavba roku 2004 Olomoucké-
ho kraje. V˘stavní doba je v pátek
a sobotu od 9 do 18 hodin, v nedûli do
17 hodin. Vstup na v˘stavu je zdarma.

·af

„Obãané spotfiebitelé, ale i podni-
katelé se mohou na pracovníky âeské
obchodní inspekce obracet s dotazy
ohlednû prodeje v˘robkÛ, zboÏí a po-
skytování sluÏeb na vnitfiním trhu ãi
jiné obdobné ãinnosti nebo v souvis-
losti s poskytováním spotfiebitelsk˘ch
úvûrÛ. Mimo jiné se jim dostane ra-
dy, jak postupovat pfii uplatnûní od-
povûdnosti za vady v˘robkÛ pfii
reklamaci, jaké jsou povinnosti pro-
dávajícího.

Obãané se mohou informovat, jak
postupovat pfii reklamaci u zakou-
peného zboÏí na ’pfiedvádûcích ak-

Na základû dohody mezi mûstsk˘m úfiadem a âeskou obchodní inspekcí za-
ãala v Pfierovû pracovat zaãátkem kvûtna poradenská a informaãní sluÏba.
Poradna je otevfiena vÏdy kaÏd˘ první ãtvrtek v mûsíci v dobû od 12 do 15.30
hodin na Mûstském úfiadû Pfierov, odbor Obecní Ïivnostensk˘ úfiad, Smeta-
nova 7, III. patro budovy, kanceláfi ãíslo 311.

cích‘, jak postupovat pfii uzavfiení
kupní smlouvy, na co má spotfiebitel
právo a co mu prodávající sdûlit ne-
musí, co poÏadovat od podnikatele
pfii uzavfiení ’smlouvy o dílo‘. Obãa-
ny mÛÏe také zajímat, jaké má moÏ-
nosti, kdyÏ se dozví v médiích, Ïe
zakoupen˘ v˘robek mÛÏe b˘t ’nebez-
peãn˘‘. Mezi uÏiteãné informace pat-
fií i seznámení s moÏnostmi pofiízení
zboÏí v rámci tak zvaného ’splátko-
vého prodeje‘,“ sdûlil vedoucí Obecní-
ho Ïivnostenského úfiadu v Pfierovû
Ing. Vladimír Kube‰a.

·af

Poradenská a informaãní sluÏba
âeské obchodní inspekce

Celní správa âeské republiky ve
snaze vyjít vstfiíc obchodní a podni-
katelské vefiejnosti upozorÀuje na
nûkteré povinnosti spojené s aplika-
cí zákona ã. 676/2004 Sb., o povin-
ném znaãení lihu, resp. „kolkování“
lihovin, jenÏ nab˘vá úãinnosti dne
1. ãervence 2005.

Právnické a fyzické osoby, které do-
váÏejí, skladují a prodávají lihoviny ve
spotfiebitelském balení o obsahu 0,2 lit-
ru a vût‰ím (s obsahem alkoholu 15 %
vol. a vy‰‰ím), mají povinnost provést
ve sv˘ch provozovnách (v˘robní pod-
niky, velkoobchody, maloobchody, ale
i místa, kde jsou lihoviny rozlévány ke
konzumaci - restaurace, pohostinství,
bufety apod.) ke dni 1. ãervence 2005
inventarizaci jejich zásob.

V˘sledky této inventury - inventur-
ní soupis - mají povinnost následnû

pfiedat místnû pfiíslu‰nému celnímu
úfiadu, a to nejpozdûji do 31. 7. 2005.

Celní úfiad potvrdí pfievzetí inven-
turního seznamu na jeho kopii, kterou
je osoba - podnikatel povinna uscho-
vat pro pfiípadnou kontrolu.

Podrobnûj‰í informace o inventari-
zaci a její formû mohou povinné sub-
jekty získat prostfiednictvím speciální-
ho odkazu na internetu Celní správy
âR (www.cs.mfcr.cz), pfiípadnû na
místnû pfiíslu‰ném celním úfiadu.

UpozorÀujeme dále, Ïe inventarizo-
vané zásoby neznaãen˘ch („nekolko-
van˘ch“) lihovin lze doprodávat pouze
do konce leto‰ního roku. Lihoviny vy-
robené nebo dovezené na území âes-
ké republiky po 1. 7. 2005, jiÏ musejí
b˘t oznaãeny kontrolní páskou („kol-
kem“) umístûnou pfies uzávûr lahve.

Celní fieditelství Olomouc

Upozornûní pro prodejce lihovin

Ve dnech 23. aÏ 25. ãervna se usku-
teãní na olomouckém v˘stavi‰ti Flo-
ra Dny zdravotnû postiÏen˘ch - Vivat
vita. V rámci jubilejního 15. roãníku
veletrhu novinek z oblasti pomÛcek,
potfieb a sluÏeb pro handicapované
se pfiedstaví desítky vystavovatelÛ -
v˘robcÛ a prodejcÛ z celé âeské re-
publiky. Jejich nabídku doplní pre-
zentace aktivit humanitárních orga-
nizací a obãansk˘ch sdruÏení.

„Na náv‰tûvníky ãeká kromû od-
borného programu spousta zajíma-
vostí a zábavy. Tu slibuje nabídnout
Handicapiáda, projekt, jehoÏ cílem
je pfiivést do prostor v˘stavi‰tû v‰ech-
ny, ktefií se rádi baví a chtûjí zají-
mav˘m a aktivním zpÛsobem trávit
voln˘ ãas,“ sdûlila mluvãí olomoucké-
ho v˘stavi‰tû Flora Zuzana Studená.

„Nadaní handicapovaní umûlci se
mimo jiné pfiedstaví v rámci prodej-
ní v˘stavy v˘tvarn˘ch prací. Tûm,
ktefií spí‰e holdují sportovním akti-

moÏnost kontrolních testování, mûfie-
ní a vy‰etfiení zdravotního stavu. Sou-
ãástí veletrhu bude v pofiadí uÏ 4. kon-
ference poskytovatelÛ sociálních
sluÏeb Olomouckého kraje. Dny zdra-
votnû postiÏen˘ch jsou ojedinûlou ‰an-
cí k podpofie integrace handicapova-
n˘ch do zdravé spoleãnosti.

Kontakt a informace: V˘stavi‰tû
Flora Olomouc, tel.: 585 726 111, fax:
585 413 370, e-mail:info@flora-ol.cz,
www.flora-ol.cz
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vitám, je urãena akce Dny sportu
a rovnûÏ Memoriál MUDr. V. Knapka,
celorepublikové soutûÏní setkání vo-
zíãkáfiÛ , které se uskuteãní ve dnech
24. aÏ 25. ãervna, a jehoÏ ãást se bude
odehrávat v areálu v˘stavi‰tû,“ pfii-
blíÏila program Zuzana Studená.

V nabídce v˘stavy, jejíÏ brány budou
otevfieny dennû od 10 do 18 hodin, po-
slední den do 17 hodin, nebude chybût
ani bezplatné odborné poradenství,

Z rozhodnutí Krajského úfiadu Olomouckého kraje jsou od 1. dubna leto‰-
ního roku zru‰eny lékafiské pohotovostní sluÏby. Rada mûsta Pfierova na svém
kvûtnovém zasedání schválila dotaci na rok 2005 ve v˘‰i 50.000 korun na ãás-
teãnou úhradu pohotovostní lékárenské sluÏby v Pfierovû v nedûli a o svátcích.

Mûsto bude ãásteãnû hradit
pohotovostní lékárenské sluÏby

Den Lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû Telefon
5. 6. Lékárna Komenského, Komenského 40 581 202 192

12. 6. Lékárna Media, Smetanova 9 581 209 922
19. 6. Lékárna Zlat˘ zubr, Trávník 29 581 209 920
26. 6. Lékárna U nádraÏí, Husova 2 581 205 539 
3. 7. Lékárna U kostela, Kratochvílova 13 581 738 439

Rozpis pohotovostních lékárensk˘ch sluÏeb v nedûli
a o svátcích (8.00-18.00 hod.) - ãerven/ãervenec
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Krátce z jednání
radních 20. dubna
❖ Schválili, aby se mûsto Pfierov pfiihlásilo do sou-

tûÏe o Cenu Petra Parléfie s tématem na rekon-
strukci námûstí Svobody.

❖ Schválili zadání vefiejné zakázky na realizaci ka-
nalizaãní sítû a vodovodních fiadÛ v místní ãásti
Pfierova - Penãicích a vodovodního pfiivadûãe a ka-
nalizaãního v˘tlaku z Penãic do âekynû otevfien˘m
fiízením.

❖ Schválili zadání vefiejné zakázky na realizaci ãis-
tírny odpadních vod v místní ãásti Pfierova - âe-
kyni - uÏ‰ím fiízením.

❖ Schválili zadání vefiejné zakázky na realizaci par-
terov˘ch úprav centrální ãásti námûstí v lokalitû
ul. Hranická otevfien˘m fiízením. 

❖ Schválili pfiijetí daru - dûdictví po Vûfie Mervartové
ve v˘‰i 100.000 Kã do fondu „Útulek pro zvífiata“.

❖ Schválili poskytnutí dotace na rok 2005 ve v˘‰i
30.000 Kã na vydání katalogu Janu Chmelafiovi.

❖ Schválili poskytnutí dotace na rok 2005 ve v˘‰i
50.000 Kã na akci bienále „Nebe poãká 2005 - set-
kání s hudbou a poezií“ odpovûdné organizátorce
bienále Martû Jandové.

❖ Schválili poskytnutí dotace na rok 2005 ve v˘‰i
30.000 Kã na vydání katalogu Petru Markulãe-
kovi.

❖ Zfiídili Komisi pro místní ãást Pfiedmostí, ve slo-
Ïení: pfiedseda - Ing. Jifií Dra‰ka; ãlenové: Lada Cr-
hová, Ing. Tomá‰ Dostál, Svatava Doupalová, Bro-
nislava Mahslonová, Zdenûk Perutka a Milan
Procházka.

❖ Odvolali na vlastní Ïádost s úãinností od 1. kvûtna

2005 z funkce pfiedsedkynû Komise zdravotnické

MUDr. Evu ·enk˘fiovou a jmenovali s úãinností od

1. kvûtna 2005 pfiedsedou Komise zdravotnické

MUDr. Vladimíra Vosmanského.

❖ Schválili dvoudenní zahraniãní pracovní cestu fie-

diteli Mûstské policie Pfierov JUDr. Mgr. Petru

Holánkovi za úãelem provedení kontrolní ãinnos-

ti vodáckého a lezeckého v˘cviku jednotky „zá-

chranáfiÛ“ ve Slovenské republice v mûsíci kvûtnu

2005 v okolí Liptovského Mikulá‰e.

❖ Schválili zahraniãní pracovní cestu na Ukrajinu

na Dny mûsta Ivano-Frankivsk delegaci ve sloÏe-

ní Jindfiich Valouch, Mgr. Zdenûk Boháã, Mgr. Ele-

na Grambliãková a Ing. Jifií Lajtoch s fiidiãem Pet-

rem Koutn˘m. Zahraniãní pracovní cesta se

uskuteãní ve dnech 6. - 9. kvûtna 2005.

❖ Schválili spolupráci mezi mûstem Pfierovem a pol-

sk˘m mûstem Ozimek v projektu Památník lovcÛ

mamutÛ a vyjádfiili souhlas se sluÏební cestou zá-

stupcÛ mûsta Pfierova do mûsta Ozimek v mûsíci

kvûtnu.

Krátce z jednání
radních 11. kvûtna
❖ Schválili uzavfiení dohody o úhradû prokazatelné

ztráty ve vefiejné linkové osobní dopravû mezi

Mûstem Pfierov a dopravcem Connex Morava a.s.,

na dobu od 1. 7. do 31. 12. 2005. Touto dohodou se

stanovuje v˘‰e úhrady prokazatelné ztráty v II. po-

loletí roku 2005 na ãástku 8,815.550 Kã.

Rada mûsta Pfierova

foto Jan âep

❖ Schválili, aby se mûsto Pfierov pfiihlásilo do sou-
tûÏe „Na cestû mûstem“ s mobiliáfiem realizova-
n˘m v parku U bludného balvanu.

❖ Schválili poskytnutí dotace na rok 2005 ve v˘‰i
30.000 Kã na zaji‰tûní reprezentace sportovcÛ na
soutûÏích mistrovství âeské republiky, mistrovství
Evropy juniorÛ, mistrovství svûta juniorÛ, mist-
rovství Evropy Ïen a mistrovství svûta Ïen.

❖ Schválili realizaci informaãní tabule a oplocení
váleãného pohfiebi‰tû ve v˘‰i 300.000 Kã ve Vese-
líãku k v˘roãí 200 let bitvy u Slavkova.

❖ Schválili pofiadníky ÏadatelÛ o poskytnutí bytÛ
v domech zvlá‰tního urãení - domech s peãovatel-
skou sluÏbou v Pfierovû.

❖ Schválili poskytnutí dotace ve v˘‰i 50.000 Kã osmi
lékárnám (lékárnû U Zlatého hada, Pfierov, âe-
chova 41; lékárnû Zlat˘ zubr, Pfierov, Trávník 29;
lékárnû Komenského, Pfierov, Komenského 40; lé-
kárnû U ·tûstûny, Pfierov, âechova 25; lékárnû MD,
Pfierov, B. Nûmce 371; lékárnû U Kostela, Pfierov,
Kratochvílova 13; lékárnû U nádraÏí, Pfierov, Hu-
sova 2 a lékárnû Media, Pfierov, Smetanova 9) na
ãásteãnou úhradu pohotovostní lékárenské sluÏ-
by o nedûlích a o svátcích.

❖ Vzali na vûdomí znûní Kroniky mûsta Pfierova za
rok 2003 a uloÏili Kanceláfii starosty zajistit její
svázání do knihy.

❖ UloÏili fiediteli SluÏeb mûsta Pfierova panu Fran-
ti‰ku Kavkovi koordinovat v˘znamné kulturnû-
-spoleãenské a sportovní akce ve mûstû Pfierovû.

❖ Povûfiili v˘konem uzavírání sÀatkÛ Ing. Martu Va-
lenãíkovou, ãlenku Zastupitelstva mûsta Pfierova.

Úplné znûní usnesení z jednání rady a zastupitel-
stva mûsta najdete na www.mu-prerov.cz

JiÏ zaãátkem roku 1998 zfiídilo mûs-
to na pfiání obãanÛ, ktefií projevili zá-
jem pomoci opu‰tûn˘m zvífiatÛm umís-
tûn˘m v útulku, trval˘ penûÏní fond
s názvem Útulek pro zvífiata. Násled-
nû byl u âeské spofiitelny, a. s., poboã-
ky Pfierov, zaloÏen úãet fondu ãíslo
40037-1882930369/0800. V dobû od
13. ledna 1998 do 30. dubna 2005 ob-
ãané prostfiednictvím fondu darovali
zvífiatÛm umístûn˘m v útulku ãástku ve
v˘‰i témûfi 360 tisíc korun.

„PÛvodnû se pfiedpokládalo, Ïe da-

Obracíme se na rÛzné pfierovské instituce, podniky, organizace, ‰koly, ob-
ãanská sdruÏení a dal‰í, se Ïádostí o zaslání materiálÛ, které se stanou pod-
kladem pro zápis kroniky na‰eho mûsta za rok 2004. Uveìte struãnou charak-
teristiku a podstatné události, které nastaly v roce 2004 ve va‰í firmû, organizaci,
místní ãásti apod. U ‰kol zasílejte pfiíspûvky za ‰kolní rok 2003/2004. Vítan˘m ma-
teriálem pro mûstskou kroniku jsou také roãenky, propagaãní publikace, letáky
a fotografie. Va‰e  pfiíspûvky  oãekáváme  nejpozdûji  do konce ãervna 2005.

Pfiíspûvky zasílejte na adresu: Mûstsk˘ úfiad Pfierov, Ivana Veselá, kance-
láfi starosty, Bratrská 34,750 11 Pfierov. MÛÏete vyuÏít i elektronickou po‰-
tu: ivana.vesela@mu-prerov.cz

Máte moÏnost pfiispût na zvífiata v útulku

Pfiíprava kroniky za rok 2004

rované finanãní prostfiedky budou vy-
uÏívány na opravy a roz‰ífiení stáva-
jícího útulku. S postupem ãasu a na
základû poÏadavkÛ dárcÛ se objevily
dal‰í moÏnosti, jak vyuÏít darova-
n˘ch penûz. Zastupitelstvo mûsta pro-
to vydalo v dubnu leto‰ního roku sta-
tut fondu, kter˘ podrobnûji specifikuje
jeho pfiíjmy i v˘daje a umoÏÀuje pe-
níze vyuÏít i v souladu s pfiáním dár-
ce,“ informovala Ing. Eva ¤ezáãová z fi-
nanãního odboru.

·af

V tomto roce jiÏ druhé setkání 75le-
t˘ch obãanÛ s pfiedstaviteli mûsta se
uskuteãnilo ve stfiedu 18. kvûtna ve vel-
kém sále Mûstského domu. Slavnostní
setkání zpestfiily sv˘m vystoupením dû-
ti z Matefiské ‰koly Radost - z Kozlovské
ulice. Závûr kulturního pásma patfiil
zpûvaãkám Martû Netopilové, Renátû

JiÏ druhé leto‰ní setkání pûtasedmdesátníkÛ
Hankové a flétnistce Katefiinû Sekero-
vé, které doprovodila na klavír Ingrid
Sekerová. Po pfiedání dárkov˘ch balíã-
kÛ pfiedstaviteli mûsta jubilantÛm za-
hrála hudební skupina MINI.

Tfietí a leto‰ní poslední setkání
75let˘ch obãanÛ je naplánováno na
8. ãervna.
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Îelezniãní podjezdy komplikují budování cyklostezek

„Cyklistická doprava probíhá
z ãásti ve stávající zástavbû a právû
proto musí zde pfii budování cyklos-
tezek nutnû docházet k celé fiadû kom-
promisÛ. K nim patfií zejména vede-
ní tûchto tras v soubûhu s chodníky
a v mnoha pfiípadech i na úkor chod-
níkÛ. V zaãátcích byla otázka vytvá-
fiení stezek pro cyklisty postavena
tak, Ïe buìto se vyznaãí cyklostezky
pfieváÏnû na stávajících chodnících
s tím, Ïe se budou cyklisté a chodci
vzájemnû tolerovat nebo se cyklostez-
ky za tûchto podmínek vyznaãovat
nebudou. PfieváÏila vÛle cyklostezky
na území mûsta zavádût. Postupnû se
v‰ak mûsto Pfierov snaÏí tyto trasy
budovat tak, aby zde mûli dostateãn˘
prostor k pohybu jak cyklisté, tak
i chodci, pfiíkladem je napfiíklad uli-
ce Komenského a Dvofiákova,“ vy-
svûtlil Ing. Lubomír ·tukavec, vedou-
cí odboru dopravy.

„Jsou v‰ak místa, kde takové fie‰e-
ní není pro mûsto, které v˘hradnû

v souãasné dobû buduje cyklostezky,
finanãnû dostupné. Mám na mysli ze-
jména cyklistickou a pû‰í dopravu na
chodnících pod Ïelezniãními podjez-
dy v Kojetínské ulici a u Pfiedmostí.
V obou pfiípadech je ’svázáno‘ vedení
ve‰keré dopravy ‰ífikou podjezdÛ, to
znamená jejich stavební konstrukcí.
Zvût‰ení stávajících ‰ífikov˘ch para-
metrÛ by si vyÏádalo zásah do kon-
strukce podjezdu. To by znamenalo
náklady nejen za stavební práce, ale
i znaãnû vysoké poplatky za v˘luku
provozu na Ïeleznici, bez které by se
úprava podjezdu neobe‰la. Celkov˘
rozpoãet by v tomto pfiípadû pfiesáhl
sto milionÛ korun. A to je ãástka, kte-
rou v souãasné dobû nemÛÏe mûsto
uvolnit,“ dodal Lubomír ·tukavec.

¤e‰ením sloÏité situace podjezdÛ
v ulici Kojetínská a u Pfiedmostí je je-
jich celková rekonstrukce spojená se
zvût‰ením ‰ífikov˘ch parametrÛ nebo
vybudování nadjezdÛ. V obou pfiípa-
dech je mûsto pfiipraveno své poÏa-

davky u investorÛ komunikací uplat-
nit - v pfiípadû ulice Kojetínské u Olo-
mouckého kraje, u podjezdu pfied
Pfiedmostím u ãeského státu. Do té do-
by bude tfieba klást dÛraz pfiedev‰ím

na vzájemnou toleranci úãastníkÛ sil-
niãního provozu, ktefií se na chodní-
cích setkávají, v tomto pfiípadû cyklis-
tÛ a chodcÛ.

·af

Poloha mûsta Pfierova, které se rozprostírá v rovinû, umoÏÀuje
ve stále vût‰í mífie vyuÏívat cyklistickou dopravu. Pro bezpeãnou jíz-
du cyklistÛ je v‰ak tfieba vytvofiit dobré podmínky, k nimÏ patfií mi-
mo jiné i dostateãnû dimenzované stezky pro cyklisty.

Podjezd v ulici Kojetínské foto Katefiina Skoková

inzerce

Dne 11. kvûtna se uskuteãnilo v areálu Základní ‰koly J. A. Komenského
v Pfierovû-Pfiedmostí okresní kolo dopravní soutûÏe mlad˘ch cyklistÛ. SoutûÏ
je urãena pfiedev‰ím ÏákÛm 5. aÏ 8. roãníkÛ základních ‰kol. SoutûÏe se zú-
ãastnilo 10 základních ‰kol, celkem 80 mlad˘ch cyklistÛ. Vûcné ceny vítûzÛm
vûnovalo mûsto Pfierov a BESIP MD âR Praha, ktefií jsou její pofiadatelé.

Jarmila Kubisová, komise BESIP mûsta Pfierova

Dopravní soutûÏ mlad˘ch cyklistÛ



Pfiípravy na stavbu rondelu vrcholí

V pofiadí uÏ pátá okruÏní kfiiÏovatka
ve mûstû pfiinese fiidiãÛm zlep‰ení ply-
nulosti a bezpeãnosti dopravy. Navíc to-
to nové fie‰ení nahradí dvû nevhodnû
umístûné kfiiÏovatky ulice Palackého
s ulicí Jateãní a nábfi. PFB, jejichÏ vzá-
jemná vzdálenost 40 metrÛ je zdrojem
fiady nepfiíjemn˘ch dopravních situací.

„Celá investice je rozdûlena na tfii
etapy. V rámci té první se postaví
rondel, navazující komunikace, chod-
níky a zpevnûné plochy dohromady
za dvacet milionÛ korun. Souãástí
budou i pfieloÏky inÏen˘rsk˘ch sítí,
jako napfiíklad parovodu, nízkého
napûtí ãi kabelÛ Telecomu. Druhá
etapa v objemu sedmi milionÛ korun
zaãne v roce 2006. V rámci tûchto pra-
cí se upraví stávající parkovi‰tû
v Blahoslavovû ulici a pfiilehlá ko-
munikace pfied obytn˘mi domy.

Tfietí etapa vyplynula z aktuální-
ho stavu pfiípravy rekonstrukce ka-
nalizaãních sbûraãÛ na území mûsta
Pfierova, kterou pfiipravují Vodovody
a kanalizace a.s. Na základû spoleã-
ného jednání mûsto v rámci tfietí eta-
py vybuduje cyklistickou stez-
ku v ãástce 3 miliony

korun, která je napojena na nábfi.
PFB a vyúsÈuje pfied mostem Míru.
Stezka bude mít ‰ífiku dva a pÛl met-
ru a bude provedena ze zámkové
dlaÏby. Její realizace pfiipadá v úva-
hu po investici akciové spoleãnosti
VaKu. zfiejmû aÏ v období let 2007-
2008. VaK a.s. pfiedpokládá v tomto
ãasovém horizontu ãerpání finanã-
ních zdrojÛ z Evropské unie,“ infor-
moval Ing. Pavel Gala, vedoucí odbo-
ru rozvoje a dodal, Ïe v souãasné dobû
je vyhlá‰eno v˘bûrové fiízení na doda-
vatele stavebních prací pro první eta-
pu a nabídky budou k dispozici zaãát-
kem ãervna.

A jaké budou technické parametry
okruÏní kfiiÏovatky?

„Nová kfiiÏovatka bude upravena
na malou okruÏní kfiiÏovatku s vnûj-
‰ím prÛmûrem 30 metrÛ, se stfiedo-
v˘m ostrÛvkem doplnûn˘m
pojíÏdûn˘m prsten-

cem ‰ífiky dva a pÛl metru. V‰echny
vjezdy a v˘jezdy jsou fie‰eny jako jed-
nopruhové. OkruÏní komunikace je
navrÏena jednopruhová o ‰ífice ‰esti
a pÛl metru. Vjezdy a v˘jezdy na jed-
notliv˘ch paprscích kfiiÏovatky jsou
dûleny fyzick˘mi ostrÛvky a doprav-
ními stíny. Na okruÏní kfiiÏovatku
budou navazovat smûrovû a v˘‰kovû
upravené asfaltobetonové komunika-
ce ulic Palackého, Jateãní a nábfieÏí
PFB,“ sdûlil Pavel Gala.

„Chodníky a zpevnûné plochy bu-
dou provedeny v zámkové dlaÏbû.
V místû pfiechodÛ má b˘t obrubník
sníÏen na dva centimetry a upraven
vhodnou dlaÏbou pro osoby se sníÏe-
nou schopností pohybu a orientace.
Souãástí úprav budou i autobusové
zastávky, které budou vybaveny kry-
t˘mi pfiístfie‰ky pro cestující. Na
vhodn˘ch místech bude rozmístûn
mûstsk˘ mobiliáfi, jako jsou

napfiíklad laviãky a odpadkové ko-
‰e,“ doplnil Pavel Gala.

„Je pamatováno i na sadové úpra-
vy, které spoãívají v osazení alejo-
v˘ch stromÛ, pfiedev‰ím se jedná
o malokorunné lípy, jasany a javory.
Z kefiové v˘sadby se objeví barvínek,
bíle a rÛÏovû kvetoucí tavolník. Stfie-
dov˘ ostrÛvek ozdobí Ïlutolist˘ ta-
volník a pÛdopokryvné rÛÏe.

Jsem pfiesvûdãen, Ïe tato investice
pfiispûje ke zlep‰ení bezpeãnosti
a plynulosti silniãního provozu, vy-
fie‰í dopravnû nevhodné pfiedpolí mo-
stu Míru a spolu s novû vybudova-
n˘m architektonicky zajímav˘m
bytov˘m komplexem na nábfieÏí PFB
dotvofií kvalitní dopravnû-urbanis-
tick˘ celek v této frekventované loka-
litû mûsta,“ uzavfiel Pavel Gala.

·af

Nového rondelu u mostu Míru na kfiiÏovatce ulice Jateãní
a nábfieÏí PFB za 30 milionÛ korun se Pfierov doãká je‰tû v le-
to‰ním roce. Zahájení stavby je naplánováno na ãervenec.
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Harmonogram blokového čištění pro rok 2005
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA

1. 6. 2005 Dr. Horákové, Teličkova vč. parkoviště

8. 6. 2005 Pod Valy, Kozlovská, Šrobárova

15. 6. 2005 Trávník

22. 6. 2005 U tenisu, U rybníka

29. 6. 2005 Budovatelů, Kosmákova + parkoviště
na Kosmákové

Dle OZV ã. 4/98 o ãistotû ve mûstû Pfierovû budou v uveden˘ch lokalitách rozmís-
tûny pfienosné dopravní znaãky 5 dní pfied termínem blokového ãi‰tûní.

Nabízí:
- ‰irok˘ v˘bûr protektorÛ v cenû jiÏ od 580 Kã
- osobní, dodávkové a nákladní pneu i protektory
- nové pneumatiky a disková kola rÛzn˘ch znaãek
- levné servisní sluÏby

Otevfieno: pondûlí - ãtvrtek 7.00 - 16.30 hod. * pátek 7.00 - 15.30 hod. 
Hulín, Vrchlického 1228 * tel. 573 350 610, 723 148 915

➞

PNEUSERVIS OBNOVA KOP

JARNÍ AKCE

SLEVA 15-20 % + AUTOLÉKÁRNIâKA NEBO AUTOKOSMETIKA ZDARMA
pfii odbûru 4 ks nov˘ch pneu i zahraniãních protektorÛ

VELKOOBCHOD spol. s r.o.
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Zahraniãní cesta se uskuteãnila ve
dnech 7. aÏ 9. kvûtna. Mûsto Ivano-
-Frankivsk nav‰tívila místostarostka
Elena Grambliãková a místostaro-
stové Zdenûk Boháã a Jifií Lajtoch.

Oblastní mûsto Ivano-Frankivsk se
do roku 1962 jmenovalo Stanislav. By-
lo zaloÏeno v roce 1662, od roku 1772
patfiilo Rakousku, v letech 1867-1918
Rakousku-Uhersku a od 1919 Polsku.
V roce 1939 se stalo souãástí sovûtské
Ukrajiny. Na konci minulého století
mûlo 30.400 obyvatel, z toho polovinu

Stavba památníku lovcÛ mamutÛ
v Pfiedmostí bude situovaná u hfibitov-
ní zdi v lokalitû Pod skalkou. Památník
se stane souãástí projektu mûsta na-
zvaném Pfiedmostím aÏ do pravûku, na
jehoÏ pfiípravách se podílí pracovní
skupina sloÏená jak ze zástupcÛ mûsta
a pracovníkÛ mûstského úfiadu, tak ta-
ké z odborníkÛ Muzea Komenského
a zástupcÛ obãanského sdruÏení Pred-
mostenzis a Základní ‰koly J. A. Ko-
menského v Pfiedmostí.

„Mûsto se snaÏilo najít prostfiedky
i z fondÛ EU. Letos se naskytla moÏ-
nost vyuÏít programu pro pfieshra-
niãní spolupráci Interreg IIIA âeská
republika - Polsko. Jednou z dÛleÏi-
t˘ch podmínek tohoto programu je
existence partnera na polské stranû.
Stalo se jím mûsto Ozimek v Opolském
vojvodství, které má na svém území

také archeologické nalezi‰tû a projekt
’Dinopark‘ v ãásti Krasiejow,“ infor-
movala Ing. Hana Mikulová, vedoucí
oddûlení projektového manaÏera z od-
boru rozvoje.

„Cílem obou projektÛ je pfiilákat tu-
risty nejen z âech a Moravy, ale také ze
zahraniãí, pfiedev‰ím z Polska. Part-
nerství obou mûst bylo 11. kvûtna ofi-
ciálnû stvrzeno podpisem Deklarace
o spolupráci v polském Ozimku, kam
na oficiální náv‰tûvu tamûj‰í radnice
pfiijela delegace z Pfierova pod vedením
starosty Jindfiicha Valoucha a místo-
starostky Eleny Grambliãkové. Dele-
gace si prohlédla stávající malé muze-
um paleontologie s expozicí místních
nálezÛ prehistorick˘ch zvífiat a také
samotné nalezi‰tû dinosaurÛ v Krasie-
jowû, na jehoÏ místû bude vybudován
Dinopark,“ sdûlila Hana Mikulová.

Spoleãn˘ projekt Pfierova a polského Ozimku je vûnován pravûku
„Mûsto Pfierov odevzdalo svoji Ïá-

dost o dotaci ze jmenovaného progra-
mu a bude ãekat, zda tento projekt bu-
de doporuãen k financování ze zdrojÛ
EU na ãervnovém zasedání monitoro-
vacího a fiídícího v˘boru. Celkové ná-
klady projektu ãiní 6,4 milionÛ korun.
V pfiípadû dotace by mûsto dostalo zpût

4,8 milionÛ korun z prostfiedkÛ EU.
Pokud se v‰e vydafií, má moÏnost mûs-
to nejen získat na financování svého
projektu 75 % z prostfiedkÛ EU, ale ta-
ké vytvofiit turistické lákadlo a pfiipo-
menout vefiejnosti na‰i v˘znamnou
historii,“ uzavfiela Hana Mikulová.

·af

tvofiili Îidé. Z prÛmyslov˘ch podnikÛ
byste v této dobû zde na‰li strojírenské
provozy, Ïelezniãní opravny, cihelnu, pi-
vovar, ml˘ny, závod na v˘robu kvasnic
a továrnu na zpracování kÛÏí. Rozvinu-
t˘ byl obchod se zemûdûlsk˘mi plodi-
nami. Dnes má mûsto 237 tisíc obyva-
tel a prÛmyslov˘ potenciál strojírensk˘,
dfievozpracující, textilní a potravi-
náfisk˘.
A jaké dojmy si pfievezli z cesty na
Ukrajinu pfiedstavitelé na‰í radnice?
Zeptali jsme se jich, v ãem pfiedev‰ím

Zástupci pfierovské radnice navázali kontakty s vedením ukrajin-
ského mûsta Ivano-Frankivsk. V dubnu Pfierov nav‰tívil místostaros-
ta a vedoucí právního odboru. Pfii této pfiíleÏitosti zástupci mûsta Iva-
no-Frankivsk pozvali na‰e radní na oslavy Dne mûsta, které pfiipravují
v souvislosti s obdrÏením tzv. magdeburského práva v roce 1662.

spatfiují perspektivnost a pfiínos bu-
doucích vzájemn˘ch vztahÛ.
Místostarostka Elena Grambliãková:

Z cesty na Ukrajinu ve mnû pfietrvá-
vají nesmazatelné dojmy. Je to zemû,
která se otevírá svûtu a její obyvatelé si
zejména pfiejí, aby se Evropa a svût
otevfiel jim. Mûsto Ivano-Frankivsk má
navázáno nûkolik partnersk˘ch vztahÛ
zejména se zemûmi b˘valé v˘chodní
Evropy a chce se posouvat dál na zá-
pad. Zásadním momentem pro rozvíje-
ní dal‰ích vztahÛ je jazyková pfiíbuz-
nost a z hlubin pamûti „vydolovaná“
ruská slovíãka a s tím ruku v ruce snad-
ná vzájemná komunikace. Handicapem
Ukrajiny ve vztahu k Evropû je její zá-
padní hranice se Slovenskem, potaÏmo
s Evropskou unií. Pfiechod hranic kom-
plikuje mimo sezonu potfieba víz a kve-
toucí ãern˘ obchod zejména s benzí-
nem, alkoholem a cigaretami. 

V˘sledkem jsou dlouhé a zbyteãné
kolony aut na hraniãním pfiechodu. Ná-
plastí pro turisty za pfiejezd ‰patnû udr-
Ïovan˘ch cest jsou ukrajinské Karpaty
s pfiekrásnou pfiírodou a nadstandard-
nû vybaven˘mi horsk˘mi stfiedisky pro
zimní i letní rekreaci.
Místostarosta Zdenûk Boháã:

Hospodáfiská komora okresu Pfierov
má zájem o spolupráci s tímto ukrajin-
sk˘m mûstem. KoneckoncÛ kontakty
mezi nûkolika pfierovsk˘mi firmami
a podniky v Ivano-frankivské oblasti jiÏ
nûkolik rokÛ existují. V tomto ukrajin-
ském mûstû vzniklo velké podnikatel-
ské centrum, tak zvané Byznys cent-
rum, které bylo vybudováno ve spolu-

práci s kanadsk˘mi podnikateli. Aktivi-
ty UkrajincÛ smûfiují takfika do celého
svûta. Mezi jejich partnery patfií pfiede-
v‰ím zemû b˘valé Jugoslávie, Kanada
a Izrael. Pro âeskou republiku se zde
vytváfií prostor pro rozvoj zajímav˘ch
podnikatelsk˘ch projektÛ. Právû díky
navázání oficiálních vztahÛ prostfied-
nictvím pfiedstavitelÛ radnic obou mûst
odpadá období nejistoty z nepoznané
a neovûfiené situace v této sféfie. Nebu-
deme v‰ak skr˘vat, Ïe pro na‰e pfiípad-
né zájemce z fiad podnikatelÛ nemusí
b˘t jednoduché pfiekonat stávající pro-
blémy, které spoãívají ve ‰patném sta-
vu místních komunikací a jist˘ch pro-
blémech pfii odbavování na hranici.
Zase na druhé stranû víme, Ïe nás zde
pfiivítají s radostí a hlavnû pfii pfiekona-
ní uÏ zmínûn˘ch problémÛ se nám zde
otevírají netu‰ené moÏnosti v podobû
velkého odbyti‰tû ãesk˘ch v˘robkÛ.
Místostarosta Jifií Lajtoch:

Tak jako moji kolegové i já jsem jel
na Ukrajinu s urãit˘mi rozpaky. I kdyÏ
cesta do mûsta, se kter˘m se nám po-
dafiilo navázat pfiátelské vztahy, neby-
la ideální, v‰e nám vynahradilo velmi
srdeãné pfiijetí. Hostitelé nás seznámi-
li s historií mûsta, jeho strukturou,
s jednotliv˘mi odvûtvími prÛmyslu
a ukázali nádhernou pfiírodu v turistic-
ké oblasti Karpat.

Na základû prvního pozvání do Iva-
no-Frankivsk, vidím v upfiímném zájmu
o spolupráci novû se rozvíjející vztahy
v oblasti kultury, turistiky a v nepo-
slední fiadû hledání nov˘ch cest na po-
li hospodáfiské spolupráce a nov˘ch
podnikatelsk˘ch aktivit, a to jak na ães-
ké, tak i ukrajinské stranû. 

·af

Pfied budovou místního úfiadu

Starostové obou mûst pfii podpisu Deklarace o spolupráci

Pfierov‰tí radní nav‰tívili Ivano-Frankivsk

My‰lenka znovuoÏivení v˘znamného archeologického nalezi‰tû
v Pfiedmostí se zrodila jiÏ v roce 2001, kdy z iniciativy odborníkÛ pfies
historii Pfiedmostí byla zahájena jednání se zástupci mûsta a zpra-
cována architektonická studie Ing. arch. Jifiím Mal˘m z Vídnû.
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Rozhovor s Danu‰í Mazurovou, drÏitelkou Ceny mûsta Pfierova

la nabídku od pana fieditele Gregora
uãit kresbu, malbu, keramiku a nû-
které zájemce také design.
■ Nyní je‰tû stále uãíte v Domû dûtí
a mládeÏe Atlas. Co vás pfiivedlo do
tohoto zafiízení?

Byla to trochu náhoda. V roce 1994
jsem nav‰tívila Den otevfien˘ch dvefií
v Atlasu. Pfiitom jsem se dozvûdûla, Ïe
na v˘uku keramiky potfiebují pedago-
ga. O místo jsem se zajímala a moji na-
bídku paní fieditelka Vûra Lakomá pfii-
jala. Ze zaãátku byla v˘uka práce
s keramikou ztíÏena tím, Ïe Atlas ne-
mûl pec a v˘robky se na vypalování
musely vozit do mého ateliéru nebo do
pedagogické ‰koly. Nyní, kdy ‰kola má
jiÏ dvû pece, keramické kruhy a ve‰-
keré zafiízení, je situace ideální.
■ Jak˘ je zájem o v˘uku keramiky
v Atlasu?

Dosti velk˘. Dfiív, kdy nav‰tûvovalo
tento obor sedmdesát ÏákÛ, uãila jsem
sama. Dnes keramiku vyuãujeme tfii

uãitelky. Já externû dvakrát t˘dnû dû-
ti i dospûlé.
■ K umûní patfií vedle píle také ta-
lent. Jak je tomu ve va‰em pfiípadû?

Rodiãe, ani nikdo z pfiíbuzn˘ch, se
umûní nevûnoval. Keramice jako pro-
fesi se vûnuje moje dcera, která Ïije
v Lipníku nad Beãvou. Na rozdíl ode
mne keramiku také prodává. V rodin-
né tradici zfiejmû bude pokraãovat ta-
ké vnuãka, která studuje na vysoké
‰kole mimo jiné dûjiny umûní a kera-
mikou se zab˘vá.

Já si své práce ponechávám pro pfií-
leÏitostné v˘stavy. Napfiíklad ve dnech
od 13. do 26. ãervna budu mít v˘stavu
keramiky v mûstské knihovnû ve Vy‰-
kovû.

Miroslav Rozko‰n˘

O úrovni v˘tvarn˘ch prací svûdãí je-
jí angaÏovanost v âeském svazu v˘-
tvarn˘ch umûlcÛ od roku 1967 aÏ 1990
a stálé ãlenství v Unii v˘tvarn˘ch
umûlcÛ. Úspû‰nou práci umûlkynû
a pedagogické pracovnice jiÏ vloni
ocenilo Muzeum Komenského, které
v fiíjnu a listopadu uspofiádalo u pfiíle-
Ïitosti kulatého Ïivotního jubilea paní
Mazurové v˘stavu z jejího celoÏivotní-
ho díla. ·iroká vefiejnost mûla moÏnost
se zde seznámit s ukázkami z oboru
designu, pfieváÏnû s fotodokumentací
a zejména s exponáty keramick˘ch
prací. Pedagogická ãinnost vyzname-
nané byla na v˘stavû prezentována
ukázkami z tvorby jejích ÏákÛ v b˘va-
lé Lidové ‰kole umûní a v Domû dûtí
a mládeÏe Atlas, kde dodnes pÛsobí.

„Na v˘stavû jsem pfiedstavila v˘-
sledky v˘uky sv˘ch ÏákÛ, kde vedle
technické vybavenosti byl deklarován
tvÛrãí potenciál ÏákÛ. To je pro mû
nejdÛleÏitûj‰í - nauãit Ïáky tvofiivos-
ti,“ fiíká Danu‰e Mazurová.
■ Zaãnûme v‰ak od zaãátku. Jak jste
se dostala k profesi?

V dobû, kdy jsem konãila Mû‰Èan-
skou ‰kolu, pofiádala ve Vy‰kovû br-
nûnská ·kola umûleck˘ch fiemesel v˘-
stavu. Byla jsem pracemi ÏákÛ tak
nad‰ená, Ïe jsem zatouÏila takovou
‰kolu nav‰tûvovat. O jiné ‰kole jsem uÏ
ani neuvaÏovala. ·kola podobného
umûleckého zamûfiení byla ve Zlínû.
Po úspû‰n˘ch zkou‰kách, které trvaly
tfii dny, jsem byla vybrána ke studiu na
keramick˘ obor. Do prvního roãníku
bylo poprvé pfiijato ‰est ÏákÛ, ktefií
ukonãili základní ‰kolu. Doposud byli
ke studiu pfiijímáni pouze Ïáci star‰í
osmnácti let. Vûkov˘ rozdíl mezi Ïáky
v prvním roãníku byl aÏ deset let.

■ Jaké vzpomínky máte na studia ve
Zlínû?

V roce 1950, kdy jsem zapoãala stu-
dium, je‰tû pfieÏívala proslulost zlínské
·koly umûní, která byla ‰kolou BaÈov-
skou. Studenti byli finanãnû podporo-
váni, ale do ‰koly jsme museli chodit
uÏ na ‰est hodin. Mûli jsme i „píchaã-
ky“. Pozdûji, kdyÏ ‰kola byla zestátnû-
na, o podporu jsme pfii‰li a star‰í Ïáci
mûli velké finanãní problémy.

Ve ‰kole to bylo ale úÏasné. Samé
ateliéry podle oborÛ, v‰ichni jsme pra-
covali samostatnû jako „velcí umûlci“.
Îádn˘ profesor nás nevedl za ruãiãku,
dostali jsme jen zadání a pak pfii‰el
pan profesor ohodnotit na‰i prá-
ci a zase ode‰el do svého ateliéru.
V roce 1952 jsme vlastními silami
Ïáci i zamûstnanci pfiestûhovali
‰kolu do Uherského Hradi‰tû,
kde jsem po dvou letech maturo-
vala.
■ Studium jste úspû‰nû zakon-
ãila a kam dále vedly va‰e kro-
ky do Ïivota?

Ve zlínské ‰kole jsem se sezná-
mila v souboru lidov˘ch písní
a tancÛ se sv˘m budoucím man-
Ïelem. Byla to taková studentská
láska. ManÏel pokraãoval ve stu-
diu na vysoké ‰kole v Brnû a já
jsem ho po svatbû následovala.
V Brnû jsem v‰ak nemohla najít
práci v oboru a byla jsem tedy rok
a pÛl zamûstnaná jako jefiábnice. Man-
Ïel po ukonãení studia dostal práci
a byt v Pfierovû a já po matefiské dovo-
lené se dvûma dûtmi jsem zaãala pra-
covat v závodû Meopta na úseku pro-
pagace.
■ V Meoptû vám v‰ak byl bliÏ‰í prÛ-
myslov˘ design. Jak jste se dostala
k tomuto oboru?

Pfies práci v oddûlení propagace.
Zde jsem mûla v náplni práce fotodo-
kumentaci bohatého sortimentu v˘-
robkÛ Meopty. Tenkrát pro podnik pra-
covali jen designéfii externisté.
Projevila jsem zájem o tuto profesi
a byla jsem pfiijata do oddûlení kon-
strukce jako prÛmyslová v˘tvarnice -
designérka. Ze ‰koly jsem mûla v˘bor-
nou prÛpravu v modelování a ovládala

jsem v˘robu sádrov˘ch forem. Teore-
tické znalosti jsem získala studiem li-
teratury. PrÛmyslovému designu jsem
se vûnovala devatenáct rokÛ. Po od-
chodu z Meopty jsem pracovala pro
podnik je‰tû externû pfies Svaz ães-
k˘ch v˘tvarn˘ch umûlcÛ.
■ Za tuto dobu jistû fiada pfiístrojÛ
má vá‰ design. Které to jsou?

V‰echny 8 mm projektory, jeden
35 mm, zvût‰ovací pfiístroje fiady Ope-
mus, Axomat a Magnifax. Také nûkte-
ré reprografické pfiístroje a jednoúãelo-
vé stroje. Dodnes se vyrábí zvût‰ovací
pfiístroje s m˘m designem.
■ Nûkteré pfiístroje s va‰ím desig-
nem dostaly také v˘znamné ocenûní.
MÛÏete zmínit alespoÀ nûkteré?

Koncem ‰edesát˘ch a sedmdesá-
t˘ch let to byla fiada ocenûní udûlova-
ná ministerstvy. Napfiíklad v roce 1969
cena Vynikající v˘robek roku za design
projektoru Meolux a v roce 1977 oce-
nûní za zvût‰ovací pfiístroj Opemus 5

a 35 mm projektor MEO 5X. Ze zahra-
niãních cen to byly zlaté medaile na
veletrhu v Zagrebu a Lipsku. Tyto pfií-
stroje dostaly ocenûní za jejich celko-
vou úroveÀ vãetnû designu. V roce
1969 jsem získala zvlá‰tní cenu minis-
terstva kultury za v˘robek s nejvy‰‰í
v˘tvarnou úrovní.
■ Pfies tyto úspûchy jste se rozhodla
zmûnit zamûstnání a dát se na pe-
dagogickou dráhu. Co vás k tomu
vedlo?

Moje práce v Meoptû byla sice z ce-
lostátního hlediska prestiÏní, ale ve
‰kole zase mohu své zku‰enosti z obo-
ru pfiedávat mládeÏi. Lákalo mû také,
Ïe na tehdej‰í Lidové ‰kole umûní mû-
li keramickou pec, která mnû tenkrát
chybûla. Proto jsem v roce 1980 pfiija-

Zku‰enosti z ateliérÛ chci pfiedávat mládeÏi
Za celoÏivotní práci s dûtmi byla vloni ocenûna medailí

J. A. Komenského v˘tvarnice Danu‰e Mazurová. Její zásluhy
pro na‰e mûsto v‰ak nespoãívají jen v pedagogické práci. Ne-
ménû v˘znamná je také její dlouholetá práce prÛmyslové v˘-
tvarnice v závodû Meopta, za kterou byla mnohokrát ocenûna
doma i v zahraniãí.

Mezi sv˘mi Ïáky v L·U foto archiv D. Mazurové
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Kalendárium
1. 6. 1985 - pfied 20 lety zemfiel v Pfie-
rovû Jaroslav Ambros, profesor ma-
tematiky a deskriptivní geometrie. PÛ-
sobil na státní reálce v Lipníku n. B.,
obchodní akademii, pedagogické ‰ko-
le a gymnáziu v Pfierovû. Narodil se
30. 3. 1908 v Uhfiiãicích u M. Tfiebové.

8. 6. 1980 - pfied 25 lety zemfiel v Pfie-
rovû Václav Mrkviãka, profesor na ob-
chodní akademii v Pfierovû, vefiejn˘
a kulturní pracovník, místopfiedseda
tenisového oddílu Spartaku PS Pfierov,
dopisovatel Nového Pfierovska. Naro-
dil se 25. 3. 1903 v Pfierovû.

9. 6. 1935 - pfied 70 lety zemfiel v Olo-
mouci Karel Minafiík (pochován v Pfie-
rovû), profesor matematiky a fyziky na
gymnáziích v Pfierovû (1881-1887),
KromûfiíÏi a Val. Mezifiíãí, Brnû, v le-
tech 1891-1926 v Olomouci. Zab˘val se
astronomií, o níÏ ãasto pfiedná‰el. Na-
rodil se 20. 9. 1856 v Pfierovû.

16. 6. 1875 - pfied 130 lety se narodil
v Prosenicích Eduard Bení‰ek, uãitel
a fieditel mû‰Èansk˘ch ‰kol v Pfierovû,
hudebník, ãlen pûveckého spolku Pfie-
rub, autor ãetn˘ch uãebnic a odbor-
n˘ch ãlánkÛ z chemie a fyziky. Zemfiel
20. 2. 1963 v Rokytnici u Pfierova.

16. 6. 1930 - pfied 75 lety vstoupilo
dûlnictvo u firmy Heinik v Pfierovû do
stávky za zlep‰ení pracovních a mzdo-
v˘ch podmínek. Stávka, která byla nej-
vût‰í na stfiední Moravû ve 30. letech
minulého století, skonãila po 52 dnech
6. 8. 1930.

19. 6. 1885 - pfied 120 lety se narodil
v Pfierovû Jan Ladislav Gayer, absol-
vent pfierovského gymnázia a niÏ‰í hos-
podáfiské ‰koly, rusk˘ legionáfi, poruãík,
velitel 1. praporu ãsl. pluku Prokopa
Velikého, a od roku 1918 velitel 4. ãsl.
pû‰ího pluku. V boji proti NûmcÛm po-
blíÏ Samary, u opevnûn˘ch Lipjag, byl
tûÏce zranûn. Zemfiel 7. ãervna 1918,
pohfiben byl 11. 6. 1918 v Samafie.

Pfierov má „své“ letadlo po 40 letech podruhé

Na jeho kfiest se do Prahy vydal sta-
rosta Jindfiich Valouch spoleãnû s mís-
tostarostkou Elenou Grambliãkovu. Ve
stfiedu 19. dubna letadlo nesoucí ná-
zev na‰eho mûsta bylo i za pfiítomnos-
ti prezidenta âesk˘ch aerolinií Jarosla-
va Tvrdíka pokfitûno. âeské aerolinie

zatím vlastní tfii letadla tohoto typu.
Jsou pojmenovány po Námû‰ti nad
Oslavou, Slavkovû u Brna a Su‰ici.

„Zdálo se nám to jako jedna z cest,
jak zviditelnit na‰e mûsto, které je his-
toricky svázáno s leti‰tûm. Uskuteãnit
tento krok nebylo tak sloÏité. Podali
jsme Ïádost na Útvar komunikace
âesk˘ch aerolinií a bylo nám vyhovû-
no,“ sdûlil Jindfiich Valouch, kter˘ stá-
le doufá, Ïe snahy mûsta zavést civilní
nebo smí‰en˘ provoz na leti‰ti v Bo-
chofii budou zavr‰eny úspûchem.

Pfii nahlédnutí do historie letecké
dopravy v Pfierovû zjistíme pfiekva-
pující zajímavou vûc.

„Témûfi pfiesnû pfied 40 lety, dne
1. fiíjna 1965 byl na pfierovském le-
ti‰ti v Bochofii pokfitûn jménem Pfie-
rov jeden nov˘ letoun âSA, typu
Av-14T. V delegaci mûsta byl pfiedse-
da Mûstského národního v˘boru Ka-
rel Rosmus, fieditel Pfierovsk˘ch stro-
jíren Stanislav Pfiikryl, námûstek
fieditele Meopty Slavomír Doãkal

a nûkolik dal‰ích funkcionáfiÛ. Po
kfitu kalí‰kem slivovice byli v‰ichni
pozváni na vyhlídkov˘ let v okolí
Pfierova,“ pfiipomíná v˘znamnou
událost v Ïivotû na‰eho mûsta Josef
Volter, ãlen Svazu letcÛ âeské re-
publiky.

Tato shoda událostí je pfiíleÏitostí k po-
rovnání obou letounÛ, zvlá‰tû v pfiípadû,
Ïe oba patfií do stejné kategorie, tedy do-
pravních letounÛ pro krátké tratû.

„Letoun Av-14T byl kompletnû, vãet-
nû motorÛ, vyrábûn v sériích u nás
v továrnû AVIA v Praze. Byla to licen-
ce sovûtského IL-14, podstatnû vylep-
‰eného na‰imi leteck˘mi konstrukté-

1958. Letouny Av-14T zde pfiistávaly od
roku 1960 do roku 1974. Pfiepravovaly
nejen cestující, ale i po‰tu.

Porovnání obou letadel „PfierovÛ“ je
názornou ukázkou a ilustrací nejen
technického v˘voje, ale i zásadních
politick˘ch zmûn, ke kter˘m v Evropû
v posledních ãtyfiiceti letech do‰lo.

·af

ry, napfiíklad trup byl prodlouÏen
a poãet míst zv˘‰en z pÛvodních 24
na 32. Letouny mûly motory pístové
osmnáctiválce, odvozené z motorÛ,
které se osvûdãily za války ve stíhacích
Lavoãkách. Dosahovaly cestovní rych-
losti 300 kilometrÛ za hodinu a jejich
osádku tvofiilo ve vojenské verzi aÏ pût
osob,“ popsal prvního „leteckého Pfie-
rovana“ Josef Voltr a pokraãoval cha-
rakteristikou moderního ATR-42.

„Tento typ letounu se vyrábí ve vel-
k˘ch sériích a rÛzn˘ch verzí v závo-
dû ve francouzském Toulose. Je vyba-
ven dvûma osvûdãen˘mi a úspor-
n˘mi motory kanadského pÛvodu.
Jeho nejnovûj‰í âeskoslovensk˘mi
aeroliniemi dodaná verze 500 má sil-
nûj‰í motory neÏ verze pfiedchozí,
a tím i vy‰‰í rychlost. V hermetizo-
vané kabinû dopravuje 46 cestujících
rychlostí pfies 500 kilometrÛ v hodi-
nû. Jeho elektronické vybavení je bo-
haté, osádku tvofií dva piloti,“ dopl-
nil Josef Voltr a poznamenal, Ïe pln˘
civilní pravideln˘ leteck˘ provoz na le-
ti‰ti Bochofii byl zahájen 1. ãervnaStarosta J. Valouch pfii kfitu letadla ATR 42-500

Jméno na‰eho mûsta spoleãnû s jeho znakem mÛÏete vidût
na jednom ze dvou nov˘ch letounÛ âesk˘ch aerolinií pro krát-
ké tratû ATR 42-500, které pojme ãtyfiicet ‰est cestujících.

V kvûtnovém ãísle ListÛ pfii doda-
teãném redakãním zpracování roz-
hovoru s Bfietislavem Cagá‰kem, dr-
Ïitelem Ceny mûsta Pfierova, do‰lo
k omylu v souvislosti s uvedením ak-
tivit pfierovské poboãky Svazu letcÛ.
Uvedené ãinnosti se net˘kaly jen vy-
znamenaného Bfietislava Cagá‰ka,
n˘brÏ i ostatních ãlenÛ poboãky.

OPRAVA

1. fiíjna 1965 - kfiest letadla Av-14T v Bochofii

Pamûtní deska Janu Gayerovi

Základní ‰kola U tenisu 4 otevfie
v pfií‰tím ‰kolním roce 2005/2006
druh˘ roãník dyslektické tfiídy pro
dûti s poruchami uãení. Informativní
schÛzka pro zájemce se uskuteãní
2. ãervna v 16 hodin v budovû ‰ko-
ly. BliÏ‰í informace poskytne paní uãi-
telka Zapletalová, tel. 581 701 613.

Upozornûní pro rodiãe
Prostory obãanského sdruÏení najdete

v Îelátovské ulici 12. Jeho cílem je realizo-
vat preventivnû-sociální program pro matky
s dûtmi na matefiské dovolené, pomoci jim
získat nové sociální kontakty, fie‰it jejich so-
ciální a vztahové problémy nebo moÏnosti
seberealizace v období matefiské dovolené.
Info: Matefiské centrum Sluníãko, Kate-
fiina Adamová, tel. 605 735 301, e-mail:
Slunicko.mc@volny.cz.

Matefiské centrum Sluníãko
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VáÏení a milí ãtenáfii,
ve tfiináctém kole soutûÏe byl vylosován z tûch,

ktefií správnû odpovûdûli na otázku z kvûtnového
ãísla Pfierovsk˘ch listÛ, Petr Fi‰mistr, Svornos-
ti 6, Pfierov, kterému blahopfiejeme!

V‰em, ktefií se chtûjí zúãastnit soutûÏe pfiipomíná-
me, Ïe své odpovûdi spoleãnû s adresou zasílejte vÏdy
do 10. dne daného mûsíce na adresu Redakce Pfierov-
ské listy, Mûstsk˘ úfiad, námûstí T. G. Masaryka 2, 750
00 Pfierov nebo na e-mailovou adresu eva.safranko-

va@mu-prerov.cz,
pfiípadnû vhoìte do
schránky pfiipravené
v Mûstském infor-
maãním centru
v Kratochvílovû ulici.
Na obálku pfiipi‰te
heslo SOUTùÎ. Ze
správn˘ch odpovûdí
vylosujeme kaÏd˘
mûsíc jednoho v˘her-

ce, kter˘ od nás obdrÏí kniÏní
publikaci. Jméno v˘herce zve-
fiejníme v pfií‰tím ãísle Pfierov-
sk˘ch listÛ. V˘hru si mÛÏete
vyzvednout v redakci po pfied-
chozí telefonické domluvû -
tel. 581 268 451, 724 015 273. 

SoutûÏní fotografie z minu-
lého ãísla zachycuje sochu Jana Amose Komenského
u gymnázia. Jejím autorem je v˘znamn˘ praÏsk˘ so-
chafi Tomá‰ Seidan. Socha vznikla v roce 1874 nákla-
dem Jednoty moravsk˘ch uãitelÛ. Bûhem následují-
cích let nûkolikrát zmûnila své umístûní. PÛvodnû
stála na Horním námûstí, roku 1892 byla pfienesena
do sadu vedle gymnázia (na místû nynûj‰í prÛmyslo-
vé ‰koly), od roku 1913 byla u ‰koly na Palackého uli-
ci a od roku 1952 se nachází pfied pfierovsk˘m evan-
gelick˘m kostelem.

SoutûÏ Poznáte, co je na fotografii?

Poznáte ze snímku z roku 1936,
o jakou pfierovskou ulici jde?

Velikost inzerátu ãerná barva ãerná + azurová barevn˘ inzerát

1 cm2 13 Kã 17 Kã 25 Kã

1/4 strany (99 x 132 mm) 1.699 Kã 2.222 Kã 3.267 Kã

1/2 strany (204 x 132 mm) 3.500 Kã 4.578 Kã 6.732 Kã

celá strana (204 x 270 mm) 5.328 Kã 7.104 Kã 10.656 Kã

Ceník plo‰né inzerce v Pfierovsk˘ch listech platn˘ od 1. 1. 2005 Uvedené ceny jsou bez 19 % DPH.
Náklad Pfierovsk˘ch listÛ je 20.700
v˘tiskÛ, distribuce do v‰ech pfierov-
sk˘ch domácností zdarma. Zájemci
o inzerci mohou získat bliÏ‰í infor-
mace na tel. ãísle 581 225 393,
e-mail: studio@elan-prerov.cz - Mi-
loslav Fla‰ar nebo Zdenûk Vymlátil.
Adresa: Dluhonská 96 (proti náklad-
ní vrátnici PRECHEZA a. s.)

Slevy za opakování
stejného inzerátu
poãet zvefiejnûní sleva

3 - 5 x 3 %
6 - 8 x 5 %
9 - 11 x 7 %
12 a více 10 %

▼

Setkání VinarákÛ se vydafiilo

Slavnostního setkání se zúãastnil
starosta mûsta Jindfiich Valouch, mís-
tostarosta Jifií Lajtoch a pfiedsedkynû
komise obce Dagmar Koãí. Spoleãnû se
dvûma krojovan˘mi hanaãkami pfiiví-
tali obãany Vinar u Vysokého M˘ta
a Nového BydÏova. Starosta Pfierova se
pozdravil se starostkou obce Vinary
u Vysokého M˘ta ZdeÀkou Pl‰kovou
a starostou obce Vinar u Nového Byd-
Ïova Václavem Horákem, kter˘ pfiítom-
né pozval v závûru svého slavnostního
projevu na pfií‰tí rok do „sv˘ch“ Vinar.

Místní obãané pfiipravili pro své ka-
marády z âech bohaté poho‰tûní s ko-
láãky, cukrovím, na stolech nechybûly
jednohubky. HostÛm se pfiedstavily
s pásmem taneãkÛ a scének dûti z ma-
tefiské ‰koly. Místní rádi splnili prosby
sv˘ch ãesk˘ch jmenovcÛ a pfiipravili
exkurzi do zvonafiské dílny do Brodku
u Pfierova. Zde si náv‰tûvníci nejprve

Koncem dubna se ve Vinarech uskuteãnilo jiÏ druhé setkání obãa-
nÛ ze stejnojmenn˘ch obcí v na‰í republice. Souãástí setkání byla
i oslava 80. v˘roãí zaloÏení Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ.

prohlédli dílnu Dytrychov˘ch a poté se
zaposlouchali do zvonkohry na návsi.

V dobû exkurze se zatím uskuteãni-
la v sále kulturního domu slavnostní
schÛze Sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ,
které se úãastnili vedle pozvan˘ch zá-
stupcÛ pfierovské radnice i ãlenové
sborÛ z Vinar u Nového BydÏova a Vy-
sokého M˘ta. Setkání byli pfiítomni
i zástupci hasiãsk˘ch sborÛ z Dluho-
nic, Henãlova a Újezdce.

Po schÛzi se v‰ichni shromáÏdili
pfied kulturním domem u pomníku
obûtí I. a II. svûtové války, aby zde po-
loÏili kytici jako symbol toho, Ïe si stá-
le váÏí sv˘ch ãlenÛ, ktefií zahynuli
v koncentraãních táborech.

Bûhem odpolední procházky obcí
nav‰tívili hosté matefiskou ‰kolu, kde
byly vystaveny práce dûtí a obrazy míst-
ního amatérského malífie pana Richar-
da Drábka, kter˘ jako pfiedloh vyuÏívá

fotografie a pohledy. Prohlídka byla
ukonãena ve sportovním areálu Skalka.

Dal‰í program pokraãoval v kultur-
ním domû. K tanci strhla posluchaãe
krojovaná cimbálová skupina Primá‰.
Atmosféru dokreslily ãarodûjnice, kte-
ré obcí proletûly na svÛj slet. AÏ po-
zdûji jsme se dozvûdûli, Ïe si na nû
zahrála dûvãata ze souboru Haná. Po-
zdûji cimbálovku vystfiídala taneãní

kapela Casablanka. Veãer probûhlo
pochovávání basy hasiãi, ktefií tuto
atrakci zaji‰Èují od roku 1983. Po ní
následovala volná zábava.

Do pfiípravy setkání VinarákÛ se za-
pojili v‰ichni obãané moravsk˘ch Vi-
nar. Tûm, stejnû jako i pfiedstavitelÛm
pfierovské radnice, která cel˘ projekt
podpofiila finanãnû, patfií podûkování.

Zdenûk Christen, kronikáfi obce

Jak se Ïije lidem v místních ãástech

Za ocenûné hasiãe podûkoval ãlen sboru Jifií Machala. foto M. Rozko‰n˘

Dne‰ní úkol zní:
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STAVEBNINYFORMEL

SLEVU 10%

PRO STAVEBNÍKY I  PRO KUTILY
více než 10 000 prodejních položek

Sloužíme Vám již 15 let.

při příležitosti 15. výročí vzniku firmy 
poskytujeme v sobotu 11. června 2005

na veškeré nákupy v hotovosti

• široký sortiment stavebních materiálů

• řemeslnické potřeby, železářství 

• prodej písku, železa, stavebního řeziva

• zahrádkářské potřeby, úklidová drogerie

• elektroinstalační materiál, barvy, laky

• obklady, dlažby, koupelnové doplňky

• ochranné pracovní pomůcky, stavební chemie

• zámky, kování, větrací mřížky, vanová dvířka

• žebříky, štafle, schůdky

• lišty, latě, vodováhy

• pilové kotouče, sudy, kanystry, maltovníky

• klempířské prvky - okapní žlaby, svody

• okna, dveře, střešní okna Velux

• půjčovna stavebního elektronářadí

• půjčovna lešení

• odvoz zakoupeného zboží

Co vám nabízíme:

Prodejna: Přerov-Lověšice (200 m za autoservisem)
Telefon: 581 203 118, 581 204 222
Prodejní doba: Po-Pá 6.00-18.00, So 7.00-12.00
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V Michalovû byla obnovena
tradice promenádních koncertÛ

„Tento pilotní projekt je zamûfien
pfiedev‰ím na doplnûní ãi roz‰ífiení sí-
tû sbûrn˘ch nádob v obcích Olomouc-
kého kraje. Byla oslovena kaÏdá obec
na‰eho kraje s nabídkou podpory for-
mou instalace stanoveného poãtu ná-
dob. ZohledÀovány byly typy nádob,
které jsou v obcích jiÏ pouÏívány. Pod-
mínkou pro získání sbûrn˘ch nádob
bylo zapojení obce do systému EKO-
-KOM a její závazek roz‰ífiit poãet ná-
dob na tfiídûn˘ sbûr minimálnû o po-
lovinu poskytnutého mnoÏství nádob.

Mûsto dostalo v rámci tohoto pilotní-
ho projektu 30 sbûrn˘ch nádob-kontej-
nerÛ s obsahem 1100 litrÛ na vytfiídû-
n˘ papír, sklo a PET láhve. Dal‰ích 15
kontejnerÛ zakoupí mûsto z vlastních
finanãních prostfiedkÛ. Kontejnery bu-
dou umísÈovány na nûkterá stávající
stanovi‰tû, kde docházelo k pfieplÀo-

V Pfierovû pfiibudou dal‰í
kontejnery na tfiídûn˘ odpad

vání kontejnerÛ na tfiídûn˘ odpad
a dále na stanovi‰tû, která budou no-
vû budována, aby byla obãanÛm mûs-
ta lépe dostupná. Roz‰ífiením poãtu
kontejnerÛ na tfiídûn˘ odpad lze oãe-
kávat dal‰í nárÛst mnoÏství vytfiídû-
n˘ch a vyuÏiteln˘ch sloÏek komunál-
ního odpadu a s tím spojené zv˘‰ení
finanãní odmûny ze systému EKO-
-KOM, do kterého je na‰e mûsto zapo-
jeno. Finanãní prostfiedky z odmûny
jsou pouÏívány zpûtnû v systému na-
kládání s komunálním odpadem,

napfiíklad k nákupu kontejnerÛ na
tfiídûn˘ odpad, svozového vozidla, bu-
dování stanovi‰È pro kontejnery na
tfiídûn˘ odpad a podobnû. Za minul˘
rok tato odmûna ãinila 1,450.000 ko-
run,“ informovala Ing. Marcela Novot-
ná z odboru Ïivotního prostfiedí.

·af

V prÛbûhu leto‰ního roku rozmístí Technické sluÏby mûsta
Pfierova na území mûsta dal‰í kontejnery na tfiídûn˘ odpad. Ty-
to kontejnery získalo mûsto v rámci projektu Intenzifikace od-
dûleného sbûru a zaji‰tûní vyuÏití komunálního odpadu vãet-
nû obalové sloÏky, na kterém spolupracuje Olomouck˘ kraj
s autorizovanou obalovou spoleãností EKO-KOM, a.s.

foto M. Rozko‰n˘

Slavnostnímu zahajovacímu ceremoniálu v˘stavy pfiedcházel koãárov˘ prÛvod,
ve kterém byli pfiiváÏeni hosté.

Zemûdûlskou v˘stavu nav‰tívil
rekordní poãet náv‰tûvníkÛ

Bezesporu nejvût‰í akcí, která se konala v na‰em mûstû v leto‰ním roce, byla
Národní v˘stava hospodáfisk˘ch zvífiat a zemûdûlské techniky. Ve dnech od 19. do
22. kvûtna pro‰lo branami pfierovského v˘stavi‰tû okolo 40.000 náv‰tûvníkÛ, coÏ
je v historii v˘stavy rekordní ãíslo, zhruba o pût tisíc vy‰‰í neÏ pfii minulé akci. V˘-
stavu nav‰tívilo asi 150 zahraniãních hostÛ, delegátÛ evropské hol‰t˘nské konfe-
rence, pofiádané letos v Praze.

Náv‰tûvníci Michalova pfii procházce parkem si mohou poslechnout koncertní
vystoupení kapel. Cyklus letních promenádních koncertÛ v Michalovû, jejichÏ tra-
dici se rozhodla obnovit pfierovská radnice, zahájil sv˘m vystoupením na prvního
máje Velk˘ dechov˘ orchestr Haná Základní umûlecké ‰koly Bedfiicha Kozánka
v Pfierovû. Dal‰í koncert se uskuteãnil v nedûli 8. kvûtna, kdy náv‰tûvníkÛm par-
ku zahrála Moravská veselka. Hudebníci pfiilákali svou hrou velké mnoÏství urãi-
tû vdûãn˘ch posluchaãÛ. V nedûli 15. kvûtna vystoupil Tradicionál Olomouc. Pro-
menádní koncerty budou pokraãovat kaÏdou nedûli v 15 hodin v hudebním
altánku v hlavní parkové aleji, a to aÏ do letních prázdnin. Vystfiídají se zde mi-
mo jiné i dechovka Záhoranka a pfierovská skupina Karel Caha Band. Po dvou-
mûsíãní pauze se pfiedpokládá jejich obnovení první záfiijovou nedûli.

Pfierov‰tí ornitologové nû-
kolik let sledovali ãásteãného
albína kosa ãerného, kter˘ byl
pût let vidûn v parcích na ná-
mûstí Pfierovského povstání,
pfieváÏnû u zdravotní ‰koly. Le-
tos v dubnu v‰ak uhynul a byl
pfiedán do muzejních sbírek
ornitologické stanice Muzea
Komenského v Pfierovû.

Albín kosa ãerného uhynul

foto Marcela Novotná

Uzávûrka pfií‰tího ãísla je ve stfiedu 15. ãervna 2005



Na Gymnáziu Jana Blahoslava studenti skládají
zkou‰ku z nûmeckého jazyka s mezinárodní platností

„Na rozdíl od ãeské formy státní
základní jazykové zkou‰ky je tato
zkou‰ka uznávána i zahraniãními
zamûstnavateli, u nás pak pfiedev‰ím
ve firmách, spolupracujících se za-
hraniãními partnery. RovnûÏ je uzná-
na na nûkter˘ch vysok˘ch ‰kolách
v rámci pfiijímacího fiízení nebo pfii
roãníkov˘ch zkou‰kách. V Nûmecku je
tato zkou‰ka jednou z podmínek, kte-
rou musí splnit cizinec Ïádající o nû-
mecké státní obãanství. Zkou‰ka má
stejnou hodnotu, aÈ je sloÏena v Nû-
mecku, âeské republice ãi kdekoli jin-
de ve svûtû, její platnost je na rozdíl
od nûkter˘ch jin˘ch certifikátÛ trva-
lá,“ informovala profesorka Gymnázia
Jana Blahoslava Mgr. Hana Skalická,
která je vedle Mgr. Jifiího ·tûrby
zkou‰ející a pracuje jako okresní me-
todiãka nûmeckého jazyka pro stfied-
ní ‰koly.

„Nejlep‰í studenti nûmeckého jazy-
ka z Gymnázia Jana Blahoslava

v Pfierovû skládají vedle základní stát-
ní jazykové zkou‰ky rovnûÏ meziná-
rodnû platné zkou‰ky z nûmeckého ja-
zyka jiÏ od roku 2000. Zpoãátku to
bylo na Státní jazykové ‰kole v Ostra-
vû, od roku 2002 se tyto zkou‰ky ko-
nají kaÏdoroãnû pfiímo na na‰í ‰kole,
do roku 2004 pod vedením zástupcÛ
praÏského Goethe-Institutu. Na zá-
kladû opakovan˘ch vynikajících v˘-
sledkÛ na‰ich studentÛ bylo Gymná-
ziu Jana Blahoslava mnichovsk˘m
centrem Goethe-Institutu udûlena sa-
mostatná licence. Na‰e ‰kola se
k 1. lednu leto‰ního roku stala Li-
cenãním zkou‰kov˘m centrem Goethe-
-Institutu. Jsme v souãasné dobû jedi-
n˘m gymnáziem v âeské republice,
kterému byla udûlena tato licence, ji-
nak ji vlastní kromû praÏského Goet-
he-Institutu nûkteré vybrané státní ja-
zykové ‰koly,“ vysvûtlila Hana Skalická.

„Poãet úspû‰n˘ch absolventÛ
zkou‰ky Zertifikat Deutsch z fiad stu-

JiÏ poãtvrté letos koncem dubna skládali studenti na Gym-
náziu Jana Blahoslava v Pfierovû zkou‰ku Zertifikat Deutsch.
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dentÛ na‰í ‰koly jiÏ pfiesáhl ãíslo pa-
desát. Tuto zkou‰ku sloÏili v na‰em
gymnáziu rovnûÏ mnozí talentovaní
studenti Gymnázia Jakuba ·kody,
Gymnázia Kojetín, SP· strojní v Pfie-
rovû, v posledních dvou letech i nûk-
tefií zájemci z fiad vefiejnosti,“ dopl-
nila Hana Skalická. 

Pod vedením Mgr. Hany Skalické
probûhl letos na Gymnáziu Jana Bla-
hoslava jiÏ 2. roãník cyklu akreditova-
n˘ch semináfiÛ pro vyuãující nûmec-

kého jazyka, ktefií mají zájem v pfií‰-
tích letech pfiipravovat své studenty
ke zkou‰ce Zertifikat Deutsch. Semi-
náfiÛ se úãastní uãitelé stfiedních ‰kol
pfierovského a prostûjovského okresu.

·af
Pozn. red.: V pfiípadû zájmu o podrob-
nûj‰í informace ke zkou‰ce Zertifikat
Deutsch kontaktujte Mgr. Hanu Ska-
lickou (hana.skalicka@seznam.cz),
povûfienou organizováním tûchto zkou-
‰ek v pfierovském regionu.

Vážené dámy, vážení pánové

V letošním roce slaví společnost Plastico spol. s r. o. se sídlem v Domaželicích
u Přerova již 15. výročí svého založení. Při této příležitosti bychom Vám rádi přiblížili
její začátky i její ne vždy jednoduchou cestu, která je bez nadsázky cestou úspěšnou, za
což vděčíme našim zaměstnancům, obchodním partnerům a všem kteří se na úspěšném
chodu podíleli.

Společnost Plastico spol. s r. o. byla založena v roce 1990 a již od svých počátků
se zabývá výrobou ocelových svařovaných kontejnerů, výrobou a vývojem speciálních
výměnných nástaveb na nákladní automobily a výrobou předmětů z plastických hmot
vstřikováním.

Právě výroba ocelových kontejnerů a speciálních výměnných nástaveb je dnes
hlavním výrobním programem společnosti Plastico spol. s r. o. Za dobu existence spo-
lečnosti prošla vlastní výroba mnohými změnami, a to nejen technického charakteru.
Od prvních začátků k dnešní podobě vedla dlouhá cesta plná odpovědné a kvalitní práce
všech jejích zaměstnanců. Dnes je společnost řízena vedením, které již v roce 1997 po-
chopilo nutnost orientace na kvalitu řízení a výroby. Dokladem o úspěchu tohoto proce-
su bylo získání certifikátu ISO 9002 v roce 1999, následováno dalším úspěšným kro-
kem společnosti, a to získáním certifikátu ISO 9001:2000 roku 2002. Udělení těchto
certifikátů je zárukou neustálého zlepšování a zvyšování kvality řízení a výroby. Tým
techniků a konstruktérů se neustále zabývá vývojem nových výrobků a zvyšováním
užitných vlastností stávajících produktů tak, aby odpovídali požadavkům zákazníků
a současnému trendu na trhu. Společně se všemi technickými i výrobními zaměstnanci
je společnost připravena, všem stávajícím i novým zákazníkům připravit nejoptimálněj-
ší řešení jejich požadavků v tomto oboru. Výrobní program je opravdu široký a zahrnu-
je především kusovou výrobu kontejnerů a speciálních nástaveb. Tento program se ne-
ustále rozšiřuje a doplňuje. Nechybí v něm ani standardní výrobní část.

Současně si Vás dovolujeme ujistit, že jste jako naši stávající i noví zákaznici u nás
vždy vítáni a jsme připraveni Vám pomoci v řešení Vašich úkolů či podnikatelských zá-
měrů v tomto oboru. Naše obchodní aktivity jsou přizpůsobeny tak, aby vyhovovali ne-
jenom přání tuzemských zákazníků, ale i přáním zákazníků ze zahraničí.

Vedení společnosti

www.roll-tainer.com . tel: 581 711 779 . fax: 581 711 778 . Domaželice u Přerova

inzerce
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prodal, ov‰em ve zniãeném stavu
s tím, Ïe to klidnû máme vyhodit.
■ KdyÏ se dnes ohlédnete, musíte
mít vzhledem k tomu, Ïe souãasn˘
stav vily ocenili i odborníci, pocit
uspokojení. Co se vám podafiilo,
s ãím jste spokojeni?

Máme radost z opravené fasády vãet-
nû obkladÛ. Nelehké bylo zrekonstruo-
vat pÛvodní okna. Díváme se ale spí‰e
dopfiedu, to znamená vidíme pfiedev‰ím
to, co je je‰tû tfieba udûlat. Potfiebuje-
me opravit plot, hlavnû dát do pÛvod-
ního stavu branku a v˘plnû oplocení.
Tyto opravy si vyÏadují poctivé fiemesl-
níky, ktefií nedûlají svou práci jen pro
peníze, ale i s citem a láskou, a takové
rozhodnû není jednoduché sehnat. Ve
dvorním traktu je tfieba dokonãit opra-
vu fasády a klempífiské práce. Potfie-
bujeme dÛm zbavit rÛzn˘ch stfií‰ek,
které byly dodateãnû pracovníky byto-
vého podniku nainstalovány ve dvorní
ãásti a ru‰í vzhled domu.
■ Dotáhnout celkovou rekonstrukci
domu do podoby, se kterou byste by-
li spokojeni, není pochopitelnû jed-
noduché. Tato práce si vyÏaduje ãas,
energii, trpûlivost, sílu nenechat se
odradit fiadou problémÛ. A pochopi-
telnû zdaleka ne na posledním mís-
tû je to i otázka penûz.

Do oprav domu investujeme v‰echny
prostfiedky, které získáváme pronáj-
mem bytÛ. VloÏili jsme do nich ve‰keré

„Objekt vily s pfiedzahrádkou a za-
hradou stojí v Macharovû ulici a je
oznaãen ãíslem popisn˘m 2384. Jde
o ãtyfipodlaÏní budovu s jedním pod-
zemním a tfiemi nadzemními po-
dlaÏími na mírnû nepravidelném ob-
délném pÛdorysu, kter˘ kopíruje
zakfiivení ulice. DÛm je postaven ve
funkcionalistickém stylu s rovnou
stfiechou a typick˘mi pfiírodními
svûtl˘mi omítkami kombinovan˘mi
s reÏn˘m zdivem. Na volném konci je
podéln˘ kvádr sníÏen stupnûm te-
rasy. Na fasádû do zahrady je v prv-
ním patfie osazen balkón. Pfiedzahrád-
ka je od chodníku oddûlena plotem
s omítan˘m soklem, reÏn˘mi sloup-
ky a rámy s pletivem.

■ Jaká je ve struãnosti historie funk-
cionalistické vily, která získala sta-
tut kulturní památky?

Vilu postavil jako svÛj rodinn˘ dÛm
stavitel Karel Kovafiík v ãervenci 1941.
Îil v ní se svou rodinou do roku 1963.
Potom se pfiestûhoval do obce Podolí
na Pfierovsku, kde si koupil rodinn˘
domek. Po znárodnûní byly totiÏ pro-
story vily rozdûleny na nûkolik bytÛ,
jeho rodina dostala pouze malou ãást.
Mûsto po nûm Ïádalo, aby pfiebudoval
své kanceláfie umístûné v pfiízemí vily
na byty. I kdyÏ tyto místnosti uvolnil,
pfiesto mu dÛm znárodnili. Nájemníci,
ktefií se nastûhovali do tûchto bytÛ,
spí‰e dÛm devastovali.

V roce 1975 jsme byt, kter˘ ob˘val
pÛvodnû pan stavitel a posléze rodina
se tfiemi dûtmi, získali na inzerát v˘-

mûnou za panelov˘ byt I. kategorie, ve
kterém jsme doposud bydleli. V roce
1978 jsme vyuÏili nového zákona o pro-
deji bytÛ do osobního vlastnictví a po-
dali si Ïádost o odprodej bytu v 1. po-
schodí, kter˘ jsme ob˘vali. Na vyfiízení
Ïádosti jsme ãekali osm let a koneãnû
v lednu 1986 jsme byt vãetnû garáÏe
koupili.
■ Stavitelem domu byl Karel Kovafiík.
Jeho jméno moÏná mnoho nefiekne
ani pfierovsk˘m pamûtníkÛm. Pfied-
pokládám, Ïe jste se zajímala o tuto
osobnost. Co vlastnû o nûm víme?

Obrátili jsme se s manÏelem na
dr. Jifiího Lapáãka, fieditele archivu
v Henãlovû, kter˘ byl tak laskav˘ a vy-
hledal nám v‰echny dostupné infor-
mace. Stavitel Karel Kovafiík se naro-
dil 21. dubna 1895 na Kladnû. Od

Areál, kter˘ se dochoval v pÛvodní
podobû, je dílem stavitele Karla Ko-
vafiíka. Pfiedstavuje hodnotnou ukáz-
ku pozdní funkcionalistické archi-
tektury poãátku ãtvrtého desetiletí
20. století. Stavební hmoty, pÛdorysy,
celé vnûj‰í ãlenûní, vãetnû velké ãásti
vybavení, zÛstaly zachovány v pÛ-
vodním stavu a dokládají nadregio-
nální v˘znam celé stavby,“ popsala vi-
lu Mgr. Miroslava ·vástová z oddûlení
ochrany pfiírody a památkové péãe.

V letech 2002 a 2003 poskytlo mûs-
to vlastníkovi tohoto objektu ãástku
v celkové v˘‰i 30.000 korun z Progra-
mu podpory obnovy exteriéru objektÛ
postaven˘ch na území mûsta Pfierova
na celkovou obnovu fasády domu.

poloviny dvacát˘ch let 20. století pÛ-
sobila jeho stavební firma v Pfierovû.
Karel Kovafiík postavil mimo jiné v le-
tech 1934-1935 dvoupatrovou tovární
budovu pro v˘robu margarinu v Rol-
nick˘ch luãebních závodech v Pfierovû
a BaÈovu papírnu ve Zlínû. Postavil
i nûkolik desítek rodinn˘ch domkÛ
v Pfierovû, napfiíklad tfiicet domÛ mezi
Mo‰tûnskou a ·tefánikovou ulicí. V ro-
ce 1948 byla jeho firma znárodnûna
a zaãlenûna do âeskoslovensk˘ch sta-
vebních závodÛ, n. p., závod Pfierov.
■ V jakém stavu se dÛm nacházel
v dobû, kdy jste v nûm zaãali Ïít?

Správu zabezpeãoval Bytov˘ podnik
mûsta Pfierova, ale jak bylo zvykem,
opravy se provádûly aÏ v momentû, kdy
stav byl havarijní.

Zpoãátku jsme si s manÏelem ani
neuvûdomovali hodnotu domu. Náho-
dou se nám v‰ak dostal do rukou ãlá-
nek dr. Pavla Zatloukala, velkého znal-
ce funkcionalistické architektury, ve
kterém popsal ná‰ dÛm jako zdafiilou
stavbu v tomto stavebním stylu. To byl
poãátek na‰eho zájmu získat tento
dÛm cel˘ do vlastnictví a uvést ho do
pÛvodního stavu. Odkoupit v‰echny
byty ve zb˘vající ãásti vily se nám po-
dafiilo v roce 1996.
■ Rekonstrukce této zajímavé stav-
by nebyla jednoduchá, a to nejen
z pohledu financování. VyuÏili jste
odborn˘ch rad architektÛ?

OkamÏitû po vyfie‰ení majetkov˘ch
problémÛ jsme se pustili do jeho
oprav. SnaÏili jsme se obstarat chybû-
jící dokumentaci. Nav‰tívili jsme ar-
chiv na mûstském úfiadû, obcházeli
jsme pamûtníky, ktefií bydleli v domû
je‰tû spoleãnû s panem stavitelem.
Napfiíklad cenné informace nám po-
skytla dcera sluÏebné i nájemníci, kte-
fií v domû bydleli od roku 1953. Zají-
mali jsme se i o pÛvodní zafiízení
místností, které nám bytov˘ podnik

úspory své, ale i sv˘ch dûtí. Mûsto nám
pfiispûlo na fasádu ãástkou 30 tisíc ko-
run. Odhadnout ãas, kdy se nám poda-
fií vilu zrekonstruovat podle pfiedstav
sv˘ch i odborníkÛ, na které se stále ob-
racíme, si netroufáme povûdût. KaÏd˘,
kdo vlastní dÛm, dobfie ví, Ïe je to, jak
se fiíká, bûh na dlouhou traÈ. Samozfiej-
mû chceme, aby ty nejpotfiebnûj‰í opra-
vy byly udûlané co nejdfiíve, ov‰em v‰e
záleÏí hlavnû na na‰em zdraví.

Eva ·afránková

Rodinná vila Karla Kovafiíka byla prohlá‰ena za kulturní památku
Ministerstvo kultury âeské republiky na návrh Národního

památkového ústavu - územní odborné pracovi‰tû v Olomouci
- prohlásilo v dubnu leto‰ního roku rodinnou vilu Karla Kova-
fiíka za kulturní památku.

O zajímavém osudu této funkcionalistické vily jsme si povídali s majiteli Alenkou
a ZdeÀkem Kelov˘mi. Na‰e první otázka smûfiovala k její historii.

Pohled na vilu z dvorního traktu foto archiv manÏelÛ Kelov˘ch

foto Miroslav Rozko‰n˘
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1. 6. • StráÏnice - TvaroÏná Lhota - os-
keru‰ová alej - StráÏnice - 12 km, odj.
vlak 6.10 hod.
4. 6. • Budi‰ov n. B. - KruÏberská pfie-
hrada - Mladecko - 20 km, odj. vlak 6.06
hod.
4. 6. • na kole: Pfierov - Rymice - Kromû-
fiíÏ - Kojetín - Záfiíãí - Pfierov - 77 km,
odj. kino Hvûzda, 8.00 hod.
8. 6. • Pfierov - Rokytnice - Brodek - 10
km, odchod sokolovna 8.00 hod.
11. 6. • Konice - ·ubífiov - Skfiípov - Ko-
nice - 15 km, odj. vlak 6.03 hod.
15. 6. • Lipník n. B. - Podhofií - Uhfiínov
- Milenov - Drahotu‰e - 16 km, odj. vlak
8.06 hod.
18. 6. • Buãovice - Vûtrník - Lysovice -
Vy‰kov - 21 km, odj. vlak 6.10 hod.
29. 6. • Drahotu‰e - Rybáfie - Val‰ovická
jezírka - Teplice n. B. - Hranice - 15 km,
odj.vlak 8.06 hod.

KLUB âESK¯CH TURISTÒ
odbor TJ Spartak Pfierov

kontakt: Vl. Wnuk tel. 721 487 988

KLUB âESK¯CH TURISTÒ
odbor SK Pfierov - pû‰í turistika
kontakt: Jifií ·vec, tel. 608 730 541

4. 6. • Setkání VHT na Tfiech Kame-
nech  - cviãné lezení, 2 dny; ved. J. Bal-
cárek ml.; odj. vlak 7.10; VHT
10. - 12. 6. • Etapov˘ pfiechod sloven-
sk˘ch hor - Slovensk˘ ráj; 3,5 dne; ved.
R. Havelka; odj. vlak 16. 9. v 15.00; VHT
17. - 19. 6. • Maìarská termální koupa-
li‰tû - ved. J. Zavadilová; pû‰í
18. 6. • Orizaro pohádkov˘m lesem -
Pfierov, laguna; od 13.00 hod.
26. 6. • Lezení na Malém Rab‰tejnû -
ved. M. Bezdûk; odj. vlak 7.10; VHT
30. 6. - 10. 7. • Recko nebo Skotsko na
kole - odj. Pfierov (bus) - dle propozic;
10,5 dne; 600 km - cyklo

KâT SK P¤EROV
vysokohorská turistika

kontakt: T. Beránek tel. 602 575 673

2. 6. • Konice - Ochoz - Krakovec - Ná-
mû‰È n. H. - 18 km, ved. J. ·mehlík, odj.
6.03 hod.
4. 6. • Vala‰. Polanka - Vartovna - Chlé-
viska - Vsetín - 26 km, ved. Sedláková Jit-
ka odj. 6.06 hod.
9. 6. • Doma‰ov n. B. - Hrubá Voda zast.
- 12 km, odj. 7.09 hod.
9. 6. • ·umperk - Háj - Na zámeãku -
·umperk - 16 km, odj. 6.59 hod.
11. 6. • Mor. Písek - Stará Hora - Bzenec
- Mor. Písek - 20 km, odj. 6.05 hod.
16. 6. • Val‰ov - Nová PláÀ - Lomnice -
18 km, odj. 7.09 hod.
16. 6. • Pfiíbor - ·tramberk - Bílá hora
- Kopfiivnice - 18 km, odj. 7.20 hodin
18. 6. • Vendrynû - ·indelná - Vel. Lipo-
v˘ - Ropiãka - StfiíteÏ - 30 km, odj. 5.00
hodin
23. 6. • Brodek u Pfi. - Dub n. M. - Mora-
va - Blatec - 10 km, odj. 8.02 hodin
23. 6. • Krnov - KPâ - Cvilín - StráÏi‰tû
- Úvalno - 13 km, odj. 7.09 hodin
25. 6. • Fren‰tát pod Radho‰tûm - Kop-
fiivnice - ·tramberk - Nov˘ Jiãín - 23 km,
odj. 6.06 hodin
30. 6. • Pustevny - Trojanovice - Fren‰tát
p. R. - 15 km, odj. 6.06 hod.

V rámci Dne otevfien˘ch dvefií Mu-
zea Komenského v Pfierovû probûhla
8. kvûtna slavnostní vernisáÏ v˘stavy
Jana Chmelafie Obrazy a mozaiky,
která ãásteãnû navázala na loÀskou
bochofiskou v˘stavu, uspofiádanou
u pfiíleÏitosti v˘tvarníkov˘ch osmde-
sát˘ch narozenin.

Jak sám název v˘stavy napovídá, k vi-
dûní jsou obrazy, a to krajiny a záti‰í,
i Chmelafiova monumentální v˘tvarná

tvorba, která je zastoupena nûkolika fo-
tografick˘mi zvût‰eninami mozaik. 

Jan Chmelafi projevoval jiÏ od dût-
ství v˘tvarn˘ talent a schopnost ne-
v‰edního pohledu na vidûnou skuteã-

nost. Chopil se proto první pfiíleÏitos-
ti a nastoupil na podzim v roce 1945
na praÏskou UMPRUM ‰kolu k Josefu
Kaplickému do ateliéru monumentál-
ní malby. Kaplick˘ se mu stal odrazo-
v˘m mÛstkem a postavil pevné zákla-
dy jeho v˘tvarné tvorby. Jan Chmelafi
své nabyté vzdûlání cel˘ Ïivot prohlu-
boval a rozvíjel vedle usilovné prak-
tické ãinnosti i studiem dûjin umûní.
Byl a stále je v neustálém kontaktu se

svûtov˘m kulturním dûním. Není mu
lhostejná ani jeho regionální úroveÀ.
Cel˘ Ïivot se snaÏil a stále snaÏí po-
máhat formovat kulturní Ïivot v pro-
storu, ve kterém se pohybuje. Není

proto nic divného, Ïe v˘raznû zasáhl
do v˘tvarného prostfiedí Pfierova, kde
proÏil pfieváÏnou ãást Ïivota a kde stá-
le v˘tvarnû pÛsobí.

Po ukonãení praÏského v˘tvarného
‰kolení se Jan Chmelafi vrátil do Pfie-
rova a nastoupil na místo vedoucího
obchodní propagace a v˘tvarníka Pfie-
rovsk˘ch strojíren. Stal se na pln˘ch 22
let v˘tvarnou tváfií tohoto podniku, a to
aÏ do roku 1974, kdy byl nucen pro po-
litickou nespolehlivost jako „nepfiítel
strany“ toto místo opustit. Vynucen˘
odchod pro nûj znamenal definitivní
svobodu ve v˘tvarné tvorbû. Opût se za-
mûfiil na monumentální tvorbu.

Jan Chmelafi ãerpá námûty pro svá
díla z prostfiedí, které je mu blízké. Ved-
le lásky k Pálavû, kam jezdí malovat, se
vrací i do krajiny dûtství, do Staré Vsi.
Ale aÈ jiÏ se jedná o krajinu nebo o zá-
ti‰í, vÏdy dokáÏe vystihnout podstatn˘
detail a dodat mu hodnotu svébytného,
v˘tvarnû pfietvofieného prvku, kter˘ po-
v˘‰í na hlavní motiv celého díla.

Náv‰tûvníci muzea si mohou pro-
hlédnout novou v˘stavu Jana Chmela-
fie v galerii pfierovského zámku do ne-
dûle 31. ãervence. ZároveÀ si také
mohou zakoupit v˘tvarníkÛv katalog,
obsahující prÛfiezov˘ v˘bûr dûl jeho
dosavadní tvorby.

Kristina Glacová,
kurátorka a autorka v˘stavy

Ohlédnutí za v˘stavou Jana Chmelafie

Jan Chmelafi (uprostfied) pfii vernisáÏi

PRODEJ fasádního polystyrenu,
1 m3 za 1200 Kã

Tel. 581 211 271 (po 19. hodinû)

Uzávûrka pfií‰tího ãísla je
ve stfiedu 15. ãervna 2005

P¤ENECHÁM
NEBO PRODÁM

ZAVEDENOU FIRMU
KOÎENÉ GALANTERIE
VâETNù ODBùRATELSKÉ

SÍTù (OKR. P¤EROV).
ZN.: SPùCHÁ,

ZDRAVOTNÍ DÒVODY
TEL. 605 565 957

STAROÎITNOSTI

ZMùNA ADRESY

dfiíve Pfierov, ·kodova 1

na nové adrese
dnem 11. ãervence 2005

Otevfieno:
pondûlí aÏ pátek 10-17 hodin

Dûkujeme za dal‰í pfiízeÀ

Pfierov, Jiráskova 7
vnitfiní trakt

GRACENT
Vzdûlávací a poradenské centrum

pořádá v Olomouci

STUDIUM
GRAFOLOGIE

A PSYCHOLOGIE
Další info: www.zgrafo.wz.cz

nebo tel.: 603 899 793
p. Rusnoková

inzerce

Poprvé letos náv‰tûvníci Muzea Ko-
menského v Pfierovû potkali na zámku
pohádkové postavy 8. kvûtna, na Den
otevfien˘ch dvefií. Ty se nyní do zámku
vrátily znovu, tentokrát pfii v˘stavû
Z pohádky do pohádky. Poslední
mûsíc ‰kolního roku a celé prázdniny
se mÛÏete se znám˘mi postavami z po-
hádek potkat i vy v Malém v˘stavním

Nové v˘stavy v Muzeu Komenského
sále pfierovského zámku. âeské po-
hádky Karla Jaromíra Erbena a BoÏe-
ny Nûmcové, jejichÏ v˘roãí si letos pfii-
pomínáme, vám na v˘stavû pfiiblíÏí
známé, témûfi klasické ilustrace Miko-
lá‰e Al‰e, Josefa Lady, Artu‰e Schei-
nera i ty nové a netradiãní, napfiíklad
Evy ·vankmajerové, stejnû jako vybra-
né citáty ãi ‰kolní obrazy.

Dal‰í novû otevfiená ãervnová v˘sta-
va ponese název Pod jednou stfiechou.
Zahájena bude slavnostní vernisáÏí
9. ãervna v 17 hodin ve Velkém v˘stav-
ním sále Ïerotínského zámku. V˘stava
je vûnována 70. v˘roãí poloÏení základ-
ního kamene nové pfierovské sokolovny
a 90. v˘roãí zaloÏení sokolského divadla
Pfierovsk˘ ka‰párek.
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MUZEUM KOMENSKÉHO

HRAD HELF·T¯N

DUHA KLUB DLAÎKA
tel.: 581 219 852 • www.dlazka.cz

e-mail: dlazka@dlazka.cz

Nabídka letních táborÛ na ãervenec
a srpen na www.dlazka.cz

Budova pfierovského zámku
otevírací doba v ãervnu:

úter˘-pátek 8-17, sobota a nedûle 9-17

do 2. 6. • Kraj, jímÏ táhla válka -
k 60. v˘roãí ukonãení druhé svûtové
války
do 26. 6. • Kouzlo v‰ední krásy - uÏi-
té umûní ze sbírek muzea
do 28. 7. • Jan Chmelafi: Obrazy a mo-
zaiky
18. 6. v 18 hodin • Pietní vzpomínka
- u pfiíleÏitosti 60. v˘roãí tragédie na
·védsk˘ch ‰ancích nedaleko Pfierova.
Po krat‰í reminiscenci na tento osu-
dov˘ den vystoupí Dûtsk˘ pûveck˘ sbor
CANTUS pod vedením Markéty Lásko-
vé, Jana Pavla a Michala Sabadá‰e.

Ornitologická stanice
otevírací doba v ãervnu: pondûlí aÏ pátek
8-16 hodin, sobota aÏ nedûle 9-17 hodin

stálá expozice - Ptáci âeské republiky
4. 6. - 11. 6. • Kurz ornitologie

3. 6. • Vystoupení dûtí v rámci Hvûzd-
ného veãera na Mostech 2005
3. 6. v 15 hod. • Malování na hedvábí
10. 6. • Vystoupení Pfierovského dût-
ského sboru - pro vefiejnost v klubu SME
18. 6. od 13 do 16 hod. • ORIZARO
- orientaãní závod rodin v Michalovû,
na Lagunû a v okolí Beãvy - cesta po-
hádkov˘m lesem, odpoledne plné her
a soutûÏí s doprovodn˘m programem.
18. - 19. 6. • Vystoupení Pfierovské-
ho dûtského sboru - v rámci DnÛ Ev-
ropské hudby v Pfierovû 
23. 6. od 16 hod. • Ukonãení ‰kolní-
ho roku - pro vefiejnost na dopravním
hfii‰ti u DDM s ukázkami ãinnosti záj-
mov˘ch krouÏkÛ

V˘tvarná soutûÏ DDM Atlas
Na mûsíc ãerven pfiipravila atlasácká

klubovna novou v˘tvarnou soutûÏ s ná-
zvem Mofiská víla. Obrázky k danému
tématu mÛÏete malovat jakoukoliv tech-
nikou aÏ do 22. ãervna. Vyhodnocení
probûhne 29. ãervna, autofii nejhezãích
obrázkÛ získají pûknou cenu.

DÛm dûtí a mládeÏe ATLAS
tel.: 581 209 353, 581 201 246

DÛm dûtí a mládeÏe ATLAS
9. - 16. 7. • Keramicko-rukodûln˘ tábor
Pod Tesákem - pro dûti od 8 do 14 let
11. - 15. 7. • Pfiímûstsk˘ keramick˘ tá-
bor (dennû od 8 do 15 hod.) - pro dûti
od 9 do 14 let, podmínkou je vybavené
kolo + pfiilba
11. - 15. 7. • Pfiímûstsk˘ tábor sportov-
ní I. (dennû od 8 do 15 hod.) - cyklo
pro dûti od 9 do 14 let podmínkou je vy-
bavené kolo + pfiilba
29. - 31. 8. • Pfiímûstsk˘ sportovní cyk-
lotábor II. (dennû od 8 do 15 hod.)
29. - 31. 8. • Pfiímûstsk˘ keramick˘ tá-
bor II. (dennû od 8 do 15 hod.)
Info: DDM Atlas, ÎiÏkova 12, Pfierov
nebo tel. ã. 581 209 353, 581 201 246.

Delfín - Hnutí Brontosaurus
2. - 16. 7. • Po stopách osadníkÛ, tra-
perÛ a zlatokopÛ - 8-14 let, Jívová.
9. - 18. 7. • Vodáck˘ putovní tábor,
LuÏnice - 10-17 let, Suchdol nad LuÏni-
cí - T˘n nad Vltavou.
Info: www.webpark.cz/delfini, tel.: 606
742 438

Agentura Elka Pecha
1. - 12. 7., 12. - 23. 7., 23. 7. - 3. 8. •
Indiánské léto aneb cestou do bizoních
hor... - mezinárodní dûtsk˘ tábor, rekre-
aãní stfiedisko Vizovice, 6-16 let. Cena
3.570 Kã.
Info: tel./zázn.: 577 221 154, 776 561 819,
www.elkapecha.cz

NABÍDKA LETNÍCH DùTSK¯CH TÁBORÒ

Mamma HELP je sdru-
Ïení pacientek s nádoro-
v˘m onemocnûním prsu.
Sídlí v Praze a tamní cent-
rum oslavilo uÏ pût let ús-
pû‰né existence.

Îen s tímto závaÏn˘m
onkologick˘m onemocnû-
ním pfiib˘vá, proto zaãalo
sdruÏení vytváfiet celorepublikovou síÈ
sv˘ch center. UÏ rok funguje MAMMA
HELP CENTRUM v Brnû, v kvûtnu za-
hájil provoz MHC v Hradci Králové
a síÈ doplÀuje uÏ v˘‰e zmínûná porad-
na v Pfierovû. Pomoc zde poskytnou te-
rapeutky z fiad samotn˘ch pacientek,

takÏe v‰echny rady vychá-
zejí z osobních zku‰enos-
tí, které jsou nejcennûj‰í.
Onkologická diagnóza je
vÏdy zásahem do organis-
mu celé rodiny. Maminka,
manÏelka je najednou
dlouho nemocná, je potfie-
ba zajistit chod rodiny

a moÏná se i poradit, jak je to s pfií-
padn˘mi sociálními nároky. I v tomto
ohledu jsme schopni vám poskytnout
dobré informace, doporuãíme vám od-
bornou literaturu, zprostfiedkujeme
kontakty na lékafie a psychology.

Kontakt: www.mammahelp.cz

otevírací doba v ãervnu:
úter˘ aÏ nedûle 9-18 hodin

do 30. 10. • Expozice umûleckého
kováfiství
do 30. 6. • Spolãení pro divadlo
a ‰erm TILIA (10, 12, 14 hodin) -
programy pro ‰koláky
25. a 26. 6. • KfiíÏ a PÛlmûsíc - sku-
pina historického ‰ermu BUHURT
(13 a 16 hodin)

POZVÁNKA NA KONCERT
10. 6. v 18 hodin, Mervartova síÀ
zámku • Koncert  hudby 18. století
pro koncertantní cimbál a orchestr
- úãinkuje Musica Figuralis, fiídí
M. âermák, sólo cimbál - D. Skála, só-
lo soprán - M. Veãefiová. Interpretace
na dobové nástroje.

AKCE PRO SENIORY PSP
1. 6. • Vlakov˘ turistick˘ v˘let pfies
bájné Bradlo na hrad Brníãko. Odjezd
vlaku v 7.09 hod. Lístek zakoupit do
stanice Nová Hradeãná.

21. 6. • Cykloturistick˘ v˘let k roz-
vodí tfií mofií u Bûlotína. Sraz u soko-
lovny v 8.30 hod.

22. 6. • Setkání seniorÛ PSP na te-
rase restaurace Strojafi v 15 hodin.

Informace na tel.: 581 210 361 ne-
bo 776 360 936.

MùSTSK¯ DÒM
17. 6. ve 20 hod. • Divadlo Bolka Po-
lívky - Don Quijote a ti druzí

Pfiedprodej - vchod z námûstí T. G. Ma-
saryka, pondûlí aÏ pátek 9-18 hodin,
telefon 581 217 596, 581 215 100.

Pacientky s nádorov˘m onemocnûním prsu z Pfierova a okolí od
7. dubna mohou nav‰tívit novû otevfienou poradnu Mamma HELP. Na-
chází se v Psychosociálním centru na námûstí Pfierovského povstání
2803/1 (3. patro) a otevfieno má kaÏd˘ ãtvrtek od 14 do 17 hodin. 

Mamma HELP poradna zahájila ãinnost 

KOUPÁNÍ VEŘEJNOSTI NA PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 735 045

koupel, zábal, masáž,
perličková masáž

pondělí až pátek 7.00 -18.00

LÁZNĚ BOCHOŘ (tel. 581 205 045)

Den Dûtsk˘ Kryt˘ âásteãn˘ Pára, Koupání Venkovní
bazén 50 m bazén pronájem sprchy imobilních obãanÛ bazén

Pondělí zavřeno 6.30 - 7.30 13.30 - 15.00 11.30 - 13.30 14.00 - 18.00
Úterý 18 - 20 6.30 - 7.30, 18 - 20 13.30 - 15.00 14.00 - 18.00
Středa 15 - 20 6.30 - 7.30, 15 - 21 15 - 16, 18 - 19 13.30 - 15.00 11.30 - 13.30 14.00 - 18.00
Čtvrtek 18 - 20 6.30 - 7.30, 18 - 21 13.30 - 15.00 14.00 - 18.00
Pátek 15 - 20 6.30 - 7.30, 15 - 22 21.00 - 22.00 13.30 - 15.00 15.00 - 17.00 14.00 - 18.00
Sobota 10 - 20 10 - 20 10.00 - 18.00
Neděle 10 - 18 10 - 18 10.00 - 18.00

Den sauna solárium, protiproud, rekondiãní stoly
skotské stfiiky, perliãka Slender

Pondělí 15 - 21 společná jen v párech zavřeno 7.30 - 21.00

Úterý 14 - 20 ženy zavřeno 7.30 - 21.00

Středa 13 - 21 muži 12.00 - 20.00 13.00 - 21.00

Čtvrtek zavřeno 12.00 - 20.00 13.00 - 21.00

Pátek zavřeno zavřeno 7.30 - 21.00

Sobota zavřeno zavřeno zavřeno

Neděle zavřeno zavřeno zavřeno

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

SLUÎBY MùSTA P¤EROVA • âERVEN 2005

VÝJIMKY
11. 6. dětský a 50 m 10.00 - 16.00

venkovní 10.00 - 18.00
12. 6. dětský a 50 m 11.00 - 18.00

venkovní 10.00 - 18.00
18. 6. dětský a 50 m 10.00 - 12.00

13.30 - 19.00
venkovní 10.00 - 18.00

25. 6. dětský a 50 m 15.00 - 20.00
venkovní 10.00 - 18.00

VÝJIMKY • 30. 5. - 5. 6. masáže, perlička, protiproud, solárium
- z provozních důvodů zavřeno!

Ve sobotu 4. ãervna se uskuteãní zá-
jezd na jihov˘chodní Moravu po tra-
se Nûmãice n. H. - Mofiice - Nesovice -
Buãovice - Vy‰kov.

KLUB P¤ÁTEL
V¯TVARNÉHO UMùNÍ



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

Jak se Ïije v nelítostném svûtû kapitá-
lu... ReÏie: P. Weitz. Hrají: D. Quaid,
S. Johansson, T. Grace, D. Paymer
30. 6. v 17.30 hod. a 20 hod. • MADA-
GASKAR (USA, komedie, dabing, pre-
miéra) Tohle místo nemá chybsona...
Neodolateln˘ humor urãen˘ pro dûti
od 4 do 100 let. ReÏie: E. Darnell, T. Mc
Grath. V ãeském znûní: F. BlaÏek, V. Vy-
dra, Z. PantÛãek, M. Ple‰tilová

1. 6. ve 20 hod. • OTEC NA SLUÎEB-
NÍ CESTù (Jugoslávie, drama, titulky,
premiéra - PROJEKT 100/2005) Kus-
turicova peãlivá drobnohra s charakte-
ry a citliv˘m pojetím emotivních scén...
ReÏie: E. Kusturica. Hrají: M. Manojlo-
vic, M. Furlan, D. Dujmovic

8. 6. ve 20 hod. • VOJTùCH, ¤EâEN¯
SIROTEK (âR, drama - PROJEKT 100/
/2005) Neambiciózní balada, zamûfiu-
jící se na základní hodnoty a pravdy
lidské existence. ReÏie: Z. Tyc. Hrají:
P. Forman, B. Luke‰ová, B. Rychlík,
E. Holubová
15. 6. ve 20 hod. • KDO SE BOJÍ VIR-
GINIE WOLFOVÉ? (USA, psychologic-
ké drama, titulky, premiéra - PROJEKT
100/2005) O ãem se v evropsk˘ch art
filmech mlãí, o tom se v americk˘ch
filmech mluví. Brilantní herecké v˘ko-
ny E. Taylor a R. Burtona. ReÏie: M. Ni-
chols. Dále hrají: G. Segal, S. Dennis.
22. 6. ve 20 hod. • ARIZONA DREAM
(USA, komedie, titulky, premiéra) Re-
alistick˘ film nás pfiesvûdãuje o tom, Ïe
nerealistické sny je moÏno plnit. ReÏie
a scénáfi: E. Kusturica. Hrají: J. Deep,
J. Lewis, F. Dunaway, L. Tailor
29. 6. ve 20 hod. • ZAHULÍME, UVI-
DÍME (USA/Kanada/Nûmecko, kome-
die, titulky, premiéra) Harold a Kumar
zaÏijí nejbláznivûj‰í noc svého Ïivota...
ReÏie: D. Leiner. Hrají: J. Cho, K. Penn,
P. Garcés, M. Akerman

5. 6. v 15 hod. • SLONISKO A MED-
VÍDEK PÚ (USA, animovaná pohádka,
dabing, premiéra) Dal‰í pfiíbûh Med-
vídka Pú a jeho kamarádÛ...
12. 6. v 15 hod. • DOBRODRUÎSTVÍ
NA PASECE I (âR) Pohádkové pásmo
pro nejmen‰í diváky.
19. 6. v 15 hod. • ROBOTI (USA, ro-
dinná animovaná komedie, dabing)
Z doby ledové do doby plechové. I v ple-
chovém srdci je místo pro lásku...
26. 6. v 15 hod. • POVÍDÁNÍ O PEJ-
SKOVI A KOâIâCE (âR) Pohádkové
pásmo pro nejmen‰í diváky.

■ A R T K I N O ■

■ B I J Á S E K ■

K L U B  N Á R O â N É H O
D I VÁ K A■ ■

Uzávûrka pfií‰tího ãísla je ve stfiedu 15. ãervna 2005
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Galerie a v˘stavy

Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 22, tel. 581 216 111 

6. ãervna - 8. ãervence
Jana Kubínová - originální odûvy

I nároãné zákaznice uspokojí nová letní kolekce
originálních odûvÛ známé v˘tvarnice Jany Kubíno-
vé. Autorka pracuje v˘hradnû s pfiírodními materi-
ály, které upravuje rÛzn˘mi v˘tvarn˘mi technikami,
napfiíklad kresbou, tiskem, aplikací, patchworkem
a dal‰ími. Tak vznikají v její dílnû zajímavé ‰aty, ha-
leny, tílka, suknû a triãka. Její stfiihy b˘vají ãasto
univerzální, coÏ ocení pfiedev‰ím plno‰tíhlé Ïeny.
Ráda tvofií v reÏn˘ch, ãern˘ch a rezav˘ch odstínech.

V dnech od 6. do 17. ãervna mÛÏete zhlédnout v˘stavu s názvem Toyen a ãeská
avantgarda 20. aÏ 40. let dvacátého století. Na více neÏ osmdesáti grafick˘ch lis-
tech uvidíte kubismus, surrealismus a poetismus této doby. Nejvíce jsou zastoupena
díla Toyen, ale i dal‰ích znám˘ch jmen - napfiíklad Baucha, Procházky, ·ímy, Vácha-
la, Zrzavého a dal‰ích.

Koncem ãervna vám nabídneme
Poetick˘ svût Alice Dostálové. Je-
jí sklenûné figurky potû‰í oko i du-
cha. Pfii práci ji mÛÏete vidût v ga-
lerii 24. ãervna od 15 hodin, kdy
bude pfiímo tvofiit figurky i na va‰e
pfiání. V˘stava jejích prací spolu
s barevn˘mi tisky a obrazy Pavla
Horáka bude k vidûní v galerii od
pondûlí 27. ãervna do 8. ãervence.

Vzhledem k úpravám prodejny pro roz‰ífienou nabídku grafiky bude od ãervna pro-
dej vybrané uÏitkové keramiky s 20% slevou.

V ãervnu zde bude vystavovat mlad˘ v˘tvarník Marek Urbanovsk˘, kter˘ Ïije a tvo-
fií v Brnû. Nav‰tûvoval kurzy figurální kresby a malby na Filozofické fakultû Masary-
kovy univerzity v Brnû. V roce 1998 byl pfiijat na Institut restaurování a konzervaã-
ních technik v Litomy‰li, obor nástûnná malba, kde studoval pod vedením
akademick˘ch malífiÛ J. Látala, V. ·ika, J. âobana a dal‰ích. V souãasné dobû se vû-
nuje restaurování a volné tvorbû. Vystavoval napfiíklad v âeské Tfiebové, Olomouci
nebo na zámku v Dolních Kounicích. V Pfierovû vystavuje poprvé.

Minigalerie Îerotín Z.H. • Komenského 2, tel. 581 202 728

Kino Hvûzda
V mûsíci ãervenci a srpnu Bijásek ne-
hraje. Pozor - zmûny ãasu v mûsíci
ãervenci a srpnu - zaãátky pfiedsta-
vení posunuty o hodinu pozdûji, tj.
v 18.30 hodin a ve 21 hodin.

1. 6. v 17 hod. • KRÁLOVSTVÍ NEBES-
KÉ (USA, historick˘, titulky, premiéra -
pozor, zmûna zaãátku!) Film vypráví
o kfiíÏové v˘pravû oãima mladého rytífie
Baliana. ReÏie: R. Scott. Hrají: O. Blo-
om, E. Green, J. Irons, L. Neeson
2. - 8. 6. v 17.30 hod. a 2. - 7. 6. ve 20
hod. • STAR WARS: EPIZODA III -
POMSTA SITHÒ (USA, sci-fi, titulky,
premiéra) AÈ tû síla provází! ReÏie:
G. Lucas. Hrají: E. McGregor, N. Port-
man, H. Christensen, I. McDiarmid
9. - 12. 6. v 17.30 hod. • SK¤ÍTEK (âR,
komedie/groteska) Masová komedie
o mase pro masy. ReÏie: T. Vorel. Hra-
jí: B. Polívka, E. Holubová, T. Hanák,
J. Macháãek, I. Ch˘lková
13. - 15. 6. v 17.30 hod. • JARMARK
MARNOSTI (USA/VB, historick˘/adap-
tace, titulky, premiéra) Ironick˘ a vel-
mi humorn˘ pohled na anglickou spo-
leãnost na sklonku napoleonsk˘ch
válek. ReÏie: M. Nair. Hrají: R. Wither-
spoon, R. Garai, J. Purefoy, G. Byrne
9. - 14. 6. ve 20 hod. • PROKLETÍ
(USA, horor, titulky, premiéra) Co tû
nezabije, to tû posílí. Horor od mistra
napûtí Wese Cravena. Hrají: Ch. Ricci,
J. Eisenberg, J. Jackson, S. Elizabeth
16. - 22. 6. v 17.30 hod. • RYCHL¯
STRIPES (USA, komedie/animace/ro-
dinn˘ film, dabing, premiéra) Mluvící
zvífie, které si myslí, Ïe je jiné zvífie...
ReÏie: F. Du Chau. V ãeském znûní:
R. Genzer, M. Suchánek, J. Carda,
V. Îilková, P. Hezuck˘
16. aÏ 19. 6. ve 20 hod. • MELINDA
A MELINDA (USA, komedie, titulky,
premiéra) Komedie je tragédie, která
se stane tûm druh˘m... ReÏie: W. Allen.
Hrají: R. Mitchell, Ch. Sevign, J. Lee
Miller, A. Peet
20. - 21. 6. ve 20 hod. • TLUMOâNICE
(V. Británie, thriller, titulky, premiéra)
Pravda nepotfiebuje pfieklad. ReÏie:
S. Pollack. Hrají: N. Kidman, S. Penn,
K. Keener, H. Speer
23. - 26. 6. v 17.30 hod. • KRUH 2 (USA,
horor, titulky) Strach uzavírá kruh...
ReÏie: H. Nakata. Hrají: N. Watts,
S. Spacek, S. Baker, D. Dorfman
23. - 26. 6. ve 20 hod. • PÁD T¤ETÍ
¤Í·E (SRN, váleãn˘, titulky) Duben
1945, poslední dny Adolfa Hitlera...
Film získal nominaci na Oscara za nej-
lep‰í zahraniãní film. ReÏie: O. Hies-
chibiegel. Hrají: B. Ganz, A. M. Lara.
27. - 29. 6. v 17.30 hod. a 27. - 28. 6.
ve 20 hod. • V DOBRÉ SPOLEâNOS-
TI (USA, komedie, titulky, premiéra)

Domeãek umûleck˘ch fiemesel
Jasínkova 2 (za Priorem), tel. 581 209 170

V první polovinû ãervna doznívá v˘stava fiezbáfi-
ky a sochafiky Dagmar Koverdynské. Rodaãka
z JeseníkÛ absolvovala v˘tvarn˘ obor na Filozo-
fické fakultû Univerzity Palackého v Olomouci
u akad. sochafie Vladimíra Navrátila a doc. Bo-
humila Teplého. Do r. 1975 uãila na ‰umperském
gymnáziu, od r. 1989 je ve volném povolání. Na-
vazuje na Ïivotní zálibu svého otce, kter˘ byl fiez-
báfiem a pfiekvapoval dokonalou znalostí star˘ch
technik. „Pfiipadalo mi to samozfiejmé,“ fiíká je-
ho dcera po letech. „Nûkdy si donesu ‰palky,
které mi prostû padnou do oka. Pozoruji je, ob-
racím a zpravidla veãer zaãínám v klidu zva-
Ïovat, co by z nich bylo. Obyãejnû to dopadne
tak, Ïe se na ponk dostane v‰echno, co mám.“
Druhá polovina ãervna - nové akvarely Jarmily
Lorencové a kytice a záti‰í Jany Götzové.
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