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Jednou z investiãních akcí, které budou v nejbliÏ‰ích mûsí-
cích realizovány, je zfiízení svûtelného signalizaãního zafiízení
na kfiiÏovatce v ulici Hranické u v˘jezdu z Pfiedmostí.

Hrad Helf‰t˘n se stá-
vá vdûãn˘m cílem v˘letÛ
zejména v dobû prázdnin
a hlavního ãasu dovole-
n˘ch. VÏdyÈ poãet jeho
náv‰tûvníkÛ, a to neje-
nom z pfierovského regi-
onu a âeské republiky
vÛbec, je toho dÛkazem.

7-8/2005

„Jedná se o zfiízení provizorní svû-
telné signalizace. V souvislosti s tou-
to akcí budou vybudována svodidla
slouÏící k usmûrnûní dopravních
proudÛ a k ochranû stoÏárÛ svûtel-
ného signalizaãního zafiízení. Pro
chodce bude zfiízen chodník a rovnûÏ
se poãítá s realizací cyklistické stez-
ky,“ sdûlil Václav Zatloukal, pfiedseda
investiãní komise.

„Stávající nepfiehledná dopravní
situace v této lokalitû si vynutila fie-
‰ení. ¤idiãi mají problémy s vjíÏdû-
ním na hlavní silnici ve smûru od
Pfiedmostí. Velká bezpeãnostní rizika
hrozí pfii pfiecházení vozovky chod-
cÛm i cyklistÛm,“ odÛvodnil potfieb-
nost tohoto fie‰ení Václav Zatloukal.

„Vzhledem k tomu, Ïe dopravní si-
tuace se zmûní po vybudování mi-
moúrovÀového kfiíÏení, které bude

Bezpeãnost dopravy zajistí semafor u Pfiedmostí
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Jak sdûlila Marcela Kleckerová,
správkynû hradu, v loÀském roce si
hrad prohlédlo 95.500 pfiíchozích.
Leto‰ní rok se nedá odhadnout, pro-
toÏe hlavní sezona teprve zaãíná.

„Prázdninové období je pro
správy památkov˘ch objektÛ na
rozdíl od jin˘ch podnikÛ tím nejvíce
exponovan˘m. V období dovolen˘ch
se zde kumulují nejen v˘letníci z âes-
ké republiky, ale také vût‰í podíl tvo-
fií turisté ze zahraniãí. PrÛvodcovská
sluÏba je posílena o studenty, ktefií

mohou uplatnit své jazykové schop-
nosti. Velk˘ dÛraz je kladen právû na
poskytování co nejkvalitnûj‰ích slu-
Ïeb tak, aby hrad byl hlavnû místem
odpoãinku a relaxace. K tomu je pfii-
zpÛsoben také kulturní doprovodn˘

program, kter˘ namísto bombastic-
k˘ch akcí nabízí komornûj‰í pofiady.
Programy, které náv‰tûvníci uvidí,
by nemûly potlaãit architektonic-
kou hodnotu místa chápaného jako
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Pozvánka
Zastupitelstvo

mûsta Pfierova
se koná

ve stfiedu 31. srpna 2005
v 15 hodin

ve velkém sále Mûstského domu

Vystoupení skupiny Tilia foto V. Caletka

Pozvánka na prázdninov˘ Helf‰t˘n

Mûsto Pfierov vyz˘vá právnické oso-
by, zejména nestátní neziskové orga-
nizace, které poskytují sociální a zdra-
votní sluÏby na území mûsta Pfierova,
k podání Ïádosti o zaji‰tûní a organi-
zaci konání vefiejné sbírky pod vánoã-
ním stromem.

Vzhledem k ãasové nároãnosti vy-
fiizování podkladÛ pro konání vefiej-
né sbírky Ïádáme o doruãení písem-
né Ïádosti spolu se zámûrem na
vyuÏití vybran˘ch finanãních pro-
stfiedkÛ na Mûstsk˘ úfiad Pfierov, Od-
bor sociálních sluÏeb a zdravotnic-
tví, Smetanova 7 (dvorní trakt)
v termínu do 5. 9. 2005.

V˘zva
Vefiejná sbírka pod
vánoãním stromem



v˘znamnou stfiedovûkou památku,“
zdÛraznila Marcela Kleckerová.

„Po oba prázdninové mûsíce mohou
turisté zhlédnout v˘stavu ‰perkÛ stu-
dentÛ Soukromé stfiední umûlecké
‰koly v Ostravû Michálkovicích, expo-
zici historické mincovny a stálou ex-
pozici umûleckého kováfiství. Na tfie-
tím nádvofií probíhají kováfiské kurzy
tepání v mûdi a v˘roby náfiadí, takÏe
náv‰tûvníci mohou sledovat kováfie
pfii práci, a to ve dnech 1. aÏ 22. ãer-
vence a 1. aÏ 12. srpna. Dal‰í tradiãní
kováfiská pfiehlídka je plánovaná na
konec srpna. Jedná se o Kováfiské fó-
rum, které se uskuteãní ve dnech 20.
aÏ 25. srpna. Skupina kováfiÛ sou-
stfiedûná kolem P. Tasovského a J. Gar-
guláka vytvofií plastiku pro hradní
sbírku. Ta bude také souãástí v˘stavy
na Hefaistonu, 24. roãníku meziná-
rodního setkání umûleck˘ch kováfiÛ,
které je pfiipraveno na 27. a 28. srpna.
Tato akce je sv˘m svûtov˘m v˘zna-
mem urãit˘m vyvrcholením celé sezo-
ny. Pamatováno je také na dûtské ná-
v‰tûvníky, pro které vystoupí ve dny
5. a 6. ãervence skupina historického
‰ermu Berendal a 16. a 17. ãervence
skupina Adorea. V t˘dnu od 9. do
14. srpna podtrhne stfiedovûkou at-
mosféru hradu skupina zobcov˘ch flé-
ten Vivat Flauto. Pro cel˘ moravsk˘
region je kaÏdoroãnû velmi lákavá ná-

v‰tûva Hradního bálu s impozantním
ohÀostrojem, kter˘ se bude konat
30. ãervence,“ informovala o chysta-
n˘ch akcích Marcela Kleckerová.

„Prázdninoví náv‰tûvníci si urãitû
také pov‰imnou profilovaného rámu
nad druhou hradní bránou, ze které-
ho byly vyjmuty pískovcové desky
pozdnû gotického Pern‰tejnského re-
liéfu z roku 1480. Stav kamene byl na-
tolik ‰patn˘, Ïe bylo rozhodnuto o na-
hrazení originálu kopií. Konzervaãní
a restaurátorské práce, které zapoãa-
ly zaãátkem ãervna, by mûly b˘t
ukonãeny v fiíjnu. Práce fiídí restau-
rátor akademick˘ sochafi René Tikal,“
upozornila Marcela Kleckerová. 

Informace pro náv‰tûvníky hradu
bûhem prázdnin:

Hrad je otevfien dennû mimo pon-
dûlí od 9 do 18 hodin. TotoÏnou otví-
rací dobu má hradní restaurace. Za
vstup do hradu zaplatí dospûlí 30 ko-
run, dÛchodci a studenti 20 korun, Ïá-
ci základních ‰kol 10 horun a dûti do
6 let mají vstup zdarma. Se zv˘‰en˘m
vstupn˘m musí poãítat pouze náv‰tûv-
níci hradního bálu, ãiní 100 a 60 ko-
run, a Hefaistonu, kdy zaplatí 60, 40
a 20 korun. Na obû vût‰í akce je zaji‰-
tûna kyvadlová autobusová doprava
z Lipníka nad Beãvou na louku pfied
hradem.

·af
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Pozvánka na prázdninov˘ Helf‰t˘n

Bezpeãnost dopravy zajistí semafor...

Plaveck˘ areál je pfiipraven
na letní sezonu(dokonãení ze strany 1)

(dokonãení ze strany 1)

Spoléhat na to, Ïe rtuÈ teplomûru se
nebude na zaãátku sezony ‰plhat ke
tropick˘m teplotám, si v‰ak v Ïádném
pfiípadû nemohou dovolit zamûstnan-
ci plaveckého areálu, a proto se zaãa-
li pfiipravovat na sezonu uÏ v zimních
mûsících.

„PrÛbûÏnû jsme opravili a natfieli
lehátka a laviãky, odpadkové ko‰e,
provedli nezbytné opravy zafiízení
a vybavení dûtského koutku. Napu‰-
tûní venkovního bazénu pfiedcházely
opravy zednického charakteru. UÏ
pfied jeho vypu‰tûní jsme zjistili, ja-

ké stopy zanechává zub ãasu na tom-
to zafiízení. Pfiepadové Ïlábky bazénu,
ochozová plocha okolo, potrubní roz-
vody - to v‰e volá po generální opra-
vû,“ popsal Franti‰ek Zapletal, správ-
ce plaveckého areálu. Venkovní bazén
byl letos otevfien 27. kvûtna v souvis-
losti s nástupem tropick˘ch veder, kte-
ré pfii‰ly v závûru tohoto mûsíce.

„Milovníci vodních hrátek urãitû
pfiijmou s radostí informaci o plá-
novaném roz‰ífiení plaveckého areá-
lu. Na podzim leto‰ního roku by mû-
ly b˘t zahájeny práce na první etapû
tohoto roz‰ífiení, a tou je v˘stavba to-
bogánu. JiÏ v kvûtnu leto‰ního roku
bylo schváleno územní rozhodnutí.
Mûsto by mûlo na tuto akci uvolnit
okolo ‰esti a pÛl milionu korun,“ in-
formoval Franti‰ek Zapletal.

„Rozsah sluÏeb pro náv‰tûvníky
zÛstává v nezmûnûném rozsahu. JiÏ
k 1. prosinci minulého roku byly

koupali‰ti v Penãicích. I zde je zaji‰-
tûno pro náv‰tûvníky obãerstvení, na-
víc nabídka bude zpestfiena prodejem
cukrové vaty. Náv‰tûvníci mají fiadu
pfiíleÏitostní ke sportování, je zde
jedno hfii‰tû na volejbal a nohejbal.
Nudisté pfiivítají vlastní pláÏ na te-
rase budovy. Dûti si vyhrají na dvou
klouzaãkách do vody, i na kolotoãi.
V souãasné dobû se zpracovává studie
na solární ohfiev vody pro dûtské ba-
zénky.

Otevfiení koupali‰tû bylo napláno-
váno na 20. ãervna, samozfiejmû v zá-
vislosti na poãasí. Provozní doba
v ãervenci i srpnu je od 9.30 do 19 ho-
din. Dospûlí zaplatí 30 korun, dÛ-
chodci 20 korun, lidé se ZTP a jejich
doprovod mají vstup zdarma. Nic ne-
platí ani dûti do 6 let. Dûti od 6 do 15
let zaplatí 20 korun,“ sdûlil Franti‰ek
Zapletal.

·af

upraveny ceny vstupného. Celodenní
vstupné pro dospûlého ãiní 50 korun,
jedno dítû do 6 let zaplatí 10 korun,
ostatní dûti do 15 let zaplatí 25 ko-
run, stejnû jako dÛchodci a lidé se
ZPS. Provozní doba na venkovním
bazénu bude po cel˘ t˘den v ãervenci
od 10 do 21 hodin, v srpnu od 10 do
20 hodin,“ poskytl uÏiteãné informa-
ce Franti‰ek Zapletal.

„Pokud nastanou pravá letní ved-
ra, b˘vá kapacita plaveckého bazénu
nedostateãná. Chtûl bych upozornit,
Ïe velmi pûkné letní koupání je na

Zatímco první ãervnové t˘dny byly spí‰e teplotnû pod prÛ-
mûrem, i medardovská pranostika ukázala svou pravdivost,
pfiece jenom se na‰tûstí ve druhé polovinû mûsíce dostavily
pfiíjemné letní teploty, které uspokojily v‰echny vodomily.

souãástí pfierovského obchvatu, je na-
vrhované fie‰ení pouze provizorní. To
se pochopitelnû nevztahuje na vybu-
dování chodníku a cyklistické stezky,
které budou trvalé,“ dodal Václav Za-
tloukal a zdÛraznil, Ïe nové svûtelné
signalizaãní zafiízení bude propojeno
se stávající svûtelnou kfiiÏovatkou

a budou tak ãásteãnû eliminovány
zácpy mezi tûmito blízk˘mi kfiiÏovat-
kami.

V souãasné dobû probíhá v˘bûr do-
davatelÛ stavby a v letních mûsících
probûhne její realizace a to tak, aby
zásah do provozu v dané lokalitû byl
co nejmen‰í.

·af

Den Lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû Telefon
5. 7. Lékárna U kostela, Kratochvílova 13 581 738 439
6. 7. Lékárna Media, Smetanova 9 581 209 922

10. 7. Lékárna Komenského 40 581 202 192
17. 7. Lékárna MD, Boh. Nûmce 371 581 207 987
24. 7. Lékárna U nádraÏí, Husova 2 581 205 539
31. 7. Lékárna U ‰tûstûny, âechova 25 581 209 238
7. 8. Lékárna Alfa, nám. Pfierov. povstání 1 581 204 419

14. 8. Lékárna Zlat˘ Zubr, Trávník 29 581 209 920
21. 8. Lékárna Zlat˘ Zubr, Trávník 29 581 209 920
28. 8. Lékárna U nádraÏí, Husova 2 581 205 539

Rozpis pohotovostních lékárensk˘ch sluÏeb v srpnu
- nedûle a svátky od 8.00 do 18.00 hodin

foto Jan âep
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Krátce z jednání
radních dne 1. ãervna
❖ Rozhodli v souladu s usnesením Investiãní komi-

se o zadání vefiejné zakázky na stavební úpravy
ãásti mûstsk˘ch hradeb Pfierov v úseku J-K - hra-
dební torzo po demolici RD na p. ã. 333 k. ú. Pfie-
rov spoleãnosti Stfiedomoravské stavby s.r.o. se
sídlem Îerotínovo námûstí za nabídkovou cenu
941.184 Kã (bez DPH). Termín realizace je stano-
ven od 20. 6. 2005 do 30. 9. 2005.

❖ Vzali na vûdomí informaci tajemníka MûÚ Ing. Ba-
kalíka o zámûru „transformace“ pfiíspûvkov˘ch or-
ganizací Technické sluÏby mûsta Pfierova a SluÏby
mûsta Pfierova na spoleãnosti s ruãením omezen˘m
a uloÏili starostovi Jindfiichu Valouchovi svolat
schÛzku s fiediteli Domovní správy mûsta Pfierova,
Technick˘ch sluÏeb mûsta Pfierova a SluÏeb mûs-
ta Pfierova za úãasti vedoucího Odboru majetku,
Odboru finanãního, tajemníka a místostarostÛ
z hlediska dofie‰ení postupu transformace.

❖ Schválili poskytnutí finanãního pfiíspûvku do v˘-
‰e 8.000 Kã pfiíspûvkové organizaci Základní ‰ko-
la Pfierov, Îelatovská 8 na krytí nákladÛ dopravy
muÏstev ÏákÛ 4., 5., 6. a 7. roãníku jmenované ‰ko-
ly na celostátní finále hokejbalového turnaje
v Praze.

❖ Schválili poskytnutí dotace ve v˘‰i 19.000 Kã
ÚAMK - AMK BIKETRIAL P¤EROV se sídlem Pfie-
rov na dopravu jezdcÛ Adama a Pavla Procházko-
v˘ch na finálov˘ závod Mistrovství svûta 2005 v bi-
ketrialu, kter˘ se bude konat v Japonsku v termínu
20. - 21. 8. 2005.

❖ Neschválili zapojení mûsta Pfierova do pfiípadné-
ho programu pfiesídlování a následné integrace
krajanÛ do âeské republiky.

❖ Schválili roz‰ífiení pohotovostní lékárenské sluÏ-
by z osmi na deset lékáren v Pfierovû. Jedná se
o lékárnu Alfa, Pfierov, nám. Pfierovského povstá-
ní 1 a lékárnu SANO, Pfierov, BudovatelÛ 6.

Krátce z jednání
zastupitelÛ 15. ãervna
❖ Vzali na vûdomí rezignaci Milo‰e Navrátila na je-

ho mandát ãlena Zastupitelstva mûsta Pfierova
a pfiedali Osvûdãení o nastoupení do funkce ãlena
Zastupitelstva mûsta Pfierova poãínaje dnem
12. ãervna 2005 Ing. Danu Hosovi.

❖ Odvolali na vlastní Ïádost s platností od 15. ãerv-
na 2005 Milo‰e Navrátila z funkce ãlena Kontrol-
ního v˘boru.

❖ Rozhodli nevyhlásit místní referendum k tûmto
akcím - smûna nemovitostí za úãelem vybudování
víceúãelového sportovi‰tû a prodejny Penny Mar-
ketu v lokalitû Z· Svisle, regenerace a revitaliza-
ce nám. T. G. Masaryka a návrh Tyr‰ova mostu pfies
fieku Beãvu.

❖ Schválili uzavfiení smlouvy o poskytnutí dotace na
obnovu kaple P. Marie v Pfierovû, ul. Kratochvílova
mezi Mûstem Pfierovem a ¤ímskokatolickou far-
ností Pfierov, se sídlem Pfierov, ve v˘‰i 150.000 Kã.
Smlouva bude uzavfiena pouze v pfiípadû, Ïe na ob-
novu kaple P. Marie bude poskytnut finanãní pfiís-
pûvek z dotaãního titulu Ministerstva kultury âR -
Program regenerace mûstsk˘ch památkov˘ch re-
zervací a mûstsk˘ch památkov˘ch zón âR.

❖ Schválili uzavfiení smluv o poskytnutí dotací
z „Programu podpory obnovy exteriéru objektÛ po-
staven˘ch na území mûsta Pfierova“ s následující-
mi Ïadateli:

- Jindfiich Vodák, zastupující na základû plné mo-
ci vlastníky objektu nám. T. G. Masaryka 14 - na
celkovou obnovu uliãní fasády objektu T. G. Ma-
saryka 14 v Pfierovû ve v˘‰i 50.000 Kã,

- Ing. Václav Lauda - na opravu stfiechy a v˘mûnu
klempífisk˘ch prvkÛ objektu Horní nám. 29
v Pfierovû ve v˘‰i 30.000 Kã,

- Helena Landová a JUDr. Irena T‰ponová - na
celkovou obnovu uliãní fasády objektu Na Mar-
ku 1 v Pfierovû ve v˘‰i 40.000 Kã,

- Ing. Vladimír Míãek - na obklad hliníkového v˘-
kladce dfievûn˘mi obloÏkami a obnovu docho-
van˘ch architektonick˘ch prvkÛ a detailÛ, vã.
nátûru uliãní fasády objektu Jiráskova ã.p. 139,
Pfierov ve v˘‰i 30.000 Kã.

Rada a zastupitelstvo mûsta Pfierova

foto Jan âep

Ve stfiedu 8. ãervna se ve velkém sále Mûst-
ského domu uskuteãnilo jiÏ tfietí a zároveÀ po-
slední leto‰ní setkání 75let˘ch obãanÛ s pfied-
staviteli mûsta Pfierova.

Pozvan˘m hostÛm se pfiedstavil Pfierovsk˘ dûtsk˘
sbor Pfierováãek s dirigentkou Ingrid Sekerovou. V pro-
gramu dále vystoupily dûti z Domu dûtí a mládeÏe At-
las. V roce 2005 bylo pozváno na v‰echna tfii setkání
75let˘ch celkem 360 jubilantÛ.

âervnové setkání
zavr‰ilo leto‰ní oslavy
pûtasedmdesátníkÛ

V˘zva

Komise Ceny mûsta Pfierova, jako poradní orgán
Rady mûsta, se obrací na ‰irokou vefiejnost s v˘zvou
na zasílání návrhÛ na ocenûní v˘znamn˘ch osobností
Pfierova, které v˘znamnou mûrou pfiispûly k populari-
zaci a propagaci mûsta. Oãekáváme návrhy z oblasti
vûdecké práce, kultury, sportu i dal‰ích ãinností, kte-
ré mají vztah k Pfierovu. Návrhy budou v komisi objek-
tivnû posouzeny a pfiedloÏeny Radû mûsta ke schvále-
ní. Osobnostem, které tato schválí, budou Ceny mûsta
Pfierova - medaile J. A. Komenského slavnostnû pfie-
dány v fiíjnu leto‰ního roku. Návrhy zasílejte do
31. srpna na adresu Mûstsk˘ úfiad Pfierov, kanceláfi
starosty, Bratrská 34, 750 11 Pfierov.

Cena mûsta Pfierova 2005

❖ Schválili zámûr poskytnutí finanãní podpory Spor-
tovnímu klubu Pfierov, se sídlem Pfierov, Petfiival-
ského 1, ve v˘‰i 1,1 mil. Kã na rekonstrukci pod-
lahy sportovní haly SK Pfierov.

❖ Schválili zámûr poskytnutí finanãní podpory Vy-
soké ‰kole logistiky o. p. s., se sídlem Pfierov I -
Mûsto, Palackého 19, ve v˘‰i 6,5 mil. Kã, a to:

a) ve v˘‰i 3 mil. Kã v roce 2005,
b) ve v˘‰i 3,5 mil. Kã v roce 2006 za podmínky

schválení notifikace ze strany Evropské komi-
se, popfi. jiného obdobného rozhodnutí Evrop-
ské komise.

❖ Schválili vypracovan˘ katalog komunikací jako
strategick˘ dokument o stavu silniãních komuni-
kací na území mûsta Pfierova a jako podklad pro
plán oprav místních komunikací a zároveÀ schvá-
lili na dobu 10 let, tj. od roku 2006 do roku 2016,
ãástku 20 mil. Kã jako pfiedpokládan˘ kaÏdoroãní
v˘daj z rozpoãtu Mûsta Pfierova, na údrÏbu a opra-
vy místních komunikací podle plánu oprav míst-
ních komunikací, kter˘ bude pfiedloÏen Zastupi-
telstvu mûsta Pfierova kaÏdoroãnû ke schválení.
Tyto opravy budou realizovány mimo rozvojové do-
pravní investice.

❖ Schválili zámûr poskytnutí dotace ve v˘‰i
3,500.000 Kã v roce 2005 subjektu TJ SPARTAK
P¤EROV, se sídlem Pfierov, na rekonstrukci ‰kvá-
rového atletického oválu na povrch umûl˘ a re-
konstrukci sektoru pro skok dalek˘ na stadionu
naproti plaveckému areálu, a to pod podmínkou
závazného poskytnutí a uvolnûní státní dotace
jmenovanému subjektu ve v˘‰i 7,000.000 Kã.

❖ Schválili financování projektu „Asistenãní sluÏ-
ba“, v roce 2006 ve v˘‰i 647.500 Kã a v roce 2007
ve v˘‰i 647.500 Kã, tedy v celkové v˘‰i 1,295.000
Kã, na základû vyhlá‰ení grantov˘ch schémat Olo-
mouckého kraje v rámci Spoleãného regionálního
operaãního programu z rozpoãtu Mûsta Pfierova
a uloÏili Radû mûsta Pfierova zahrnout do rozpo-
ãtu pfiíspûvkové organizace ÚSP - Denní pobyt pro
mentálnû postiÏené dûti a mládeÏ v rámci rozpo-
ãtu Mûsta Pfierova v roce 2006–2007 náklady spo-
jené s realizací projektu „Asistenãní sluÏba“ v cel-
kové v˘‰i 1,295.000 Kã za podmínky poskytnutí
dotace.

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

·koly nabízejí svá sportovi‰tû vefiejnosti

Nejmodernûj‰í ‰kolní hfii‰tû s umû-
l˘m povrchem v Pfierovû bude zpfií-
stupnûno i vefiejnosti za níÏe uvede-
n˘ch podmínek.

• V dobû od 7 do 16 hodin slouÏí hfii‰-
tû hlavnû pro potfieby ‰koly, od 14
hodin je v‰ak otevfieno i pro Ïáky
‰koly, ktefií nemají v této dobû vyu-
ãování, ale pouze v pfiípadû, Ïe ne-
bude naru‰eno vyuãování, které na
hfii‰ti v této dobû probíhá

• Otvírací doba pro vefiejnost:
Ve ‰kolním roce: pondûlí aÏ pátek
16-19 hodin, sobota 9-19 hodin, ne-
dûle a svátky 9-12 hodin
V dobû prázdnin: pondûlí aÏ sobota
9-19 hod., nedûle a svátky 9-12 hod.
V tuto dobu vykonává dozor na hfii‰ti
povûfien˘ správce. Mimo otvírací do-
bu je vstup na hfii‰tû pfiísnû zakázán.

• MládeÏ do 18 let má vstup na v‰ech-
na sportovi‰tû zdarma.
Dospûlí uhradí správci za jednoho-
dinov˘ pronájem sportovi‰tû ãástky:

volejbalové hfii‰tû vãetnû
sítû .......................................... 30 Kã

beachvolejbalové hfii‰tû
vãetnû sítû .............................. 30 Kã

streetbalové hfii‰tû ................ 30 Kã

fotbalové hfii‰tû ...................... 50 Kã

házenkáfiské hfii‰tû ................ 50 Kã

basketbalové hfii‰tû................ 50 Kã

tenisové hfii‰tû ........................ 50 Kã

softbalové hfii‰tû .................... 50 Kã

atletická dráha .................... 100 Kã

Tyto ceny jsou stejné i pro kluby, od-
díly a jiné organizované skupiny, kte-
ré budou nûkterá sportovi‰tû po do-
hodû s vedením ‰koly pronajímat
dlouhodobû.

• KaÏd˘ uÏivatel vãetnû mládeÏe do 18
let si mÛÏe zapÛjãit od správce ma-
teriál (míãe) potfiebn˘ pro sportová-
ní, a to za jednotné pÛjãovné: kaÏd˘
míã za 10 Kã na 1 hodinu. Na pÛj-
ãovné mu bude vystaven pokladní

doklad. Pfii zapÛjãení míãe sloÏí uÏi-
vatel do zálohy u správce buì platn˘
prÛkaz s fotografií nebo 100 Kã zá-
lohu, která mu bude vrácena proti
materiálu.

Úplné znûní provozního fiádu je
k dispozici na webov˘ch stránkách Z·
Velká DláÏka www.zsdlazka.prerov.in-
dos.cz, na fieditelství ‰koly nebo pfiímo
u správce sportovního areálu.

¤editelství Základní ‰koly Pfierov, Velká DláÏka 5 vydalo
s platností od 16. ãervna tohoto roku provozní fiád svého ven-
kovního ‰kolního hfii‰tû, které v minulém roce prodûlalo cel-
kovou rekonstrukci.

foto archiv Z· Velká DláÏka

Dal‰í sportovní vyÏití si mÛÏete zajistit v areálu Z· Za ml˘nem, která jiÏ
pravidelnû v období hlavních prázdnin zpfiístupÀuje vefiejnosti své men‰í hfii‰-
tû s umûl˘m povrchem. Plochu hfii‰tû o velikosti dvou tenisov˘ch kurtÛ lze vy-
uÏít i pro streetbal a volejbal. BliÏ‰í informace poskytne fieditelství ‰koly.
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PouÏíváte jiÏ elektronickou
pokladnu?

Od 1. ãervence 2005 kaÏd˘ daÀov˘
subjekt, kter˘ provozuje maloobchod-
ní nebo hostinskou ãinnost na zákla-
dû Ïivnostenského oprávnûní, a kter˘
pouÏívá jakoukoli elektronickou po-
kladnu, která tiskne pokladní blok, má
povinnost oznámit v kaÏdém poklad-
ním místû svoji identifikaci a umístit
upozornûní o tom, Ïe je povinen za
provedenou platbu vystavit a pfiedat
zákazníkovi potvrzení o platbû za ma-
loobchodní prodej zboÏí nebo poskyt-
nutí hostinské ãinnosti, pfiesáhne-li
platba 50 Kã. Potvrzením o platbû bu-
de doklad ti‰tûn˘ touto elektronickou
pokladnou. Zákazníkovi bude v kaÏ-

„Pokud dluÏníci poplatek neza-
platí k danému termínu, bude ná-
slednû vymûfien platebním v˘mûrem
s urãením náhradní lhÛty splatnos-
ti. Chceme upozornit, Ïe vãas neza-
placen˘ poplatek mÛÏe b˘t ov‰em
zv˘‰en aÏ na trojnásobek sazby po-
platku pro leto‰ní rok pro poplatní-
ka s trval˘m pobytem ve mûstû Pfie-
rovû, kter˘ ãiní 434 korun, to
znamená dluÏník zaplatí 1.302 ko-
run,“ upozornila Oldfii‰ka Sedláãková,
vedoucí finanãního odboru.

„V pfiípadû, Ïe daÀov˘ nedoplatek
nebude uhrazen ani v této náhradní
lhÛtû, bude vymáhán daÀovou exe-
kucí na základû exekuãního pfiíkazu
nebo prostfiednictvím exekutorského
úfiadu, kter˘ jiÏ fie‰í nûkteré pohle-
dávky z pfiedchozích let. Existují rÛz-
né zpÛsoby exekuce. NejbûÏnûj‰í je
exekuce na finanãní prostfiedky dluÏ-
níka, a to nejen na bankovních
úãtech, ale mÛÏe b˘t provedena na-
pfiíklad sráÏkou ze mzdy, z dÛchodÛ,
ze sociálních a nemocensk˘ch dávek,

stavebního spofiení a podobnû,“ sdû-
lila Oldfii‰ka Sedláãková a upozornila,
Ïe pfii vymáhání dluhÛ prostfiednic-
tvím exekutorského úfiadu hradí dluÏ-
níci navíc v plném rozsahu náklady na
vymáhání. Jen pro názornost lze uvést,
Ïe i stokorunov˘ dluh se mÛÏe zv˘‰it
aÏ o 4.000 korun. Mûstsk˘ úfiad proto
opûtovnû apeluje na obãany, aby uhra-
dili poplatek vãas a pfiede‰li tak ná-
sledn˘m problémÛm a nepfiíjemnos-
tem pfii jeho vymáhání.

Platbu je moÏné provést hotovû na
kterékoliv pokladnû mûsta, a to
v Bratrské ulici ã. 34, ve Smetanovû
ulici ã. 7 a na námûstí T. G. Masary-
ka ã. 16. Lze ji rovnûÏ uhradit i bez-
hotovostním pfievodem z úãtu nebo
po‰tovní poukázkou na úãet Mûsta
Pfierov ã. 19-1884482379/0800, vÏdy
s uvedením variabilního symbolu,
kter˘ lze získat i telefonicky na od-
boru finanãním (tel. 581 268 kl.
230, 296 nebo 297). ·af

dém pokladním místû viditeln˘m zpÛ-
sobem oznámeno, Ïe prodávající je po-
vinen mu vydat doklad o platbû.
Zákon o registraãních pokladnách
pfiímo pfiedepisuje text tohoto ozná-
mení: „Zákon o registraãních poklad-
nách ukládá prodávajícímu povinnost
pfiedat o provedené platbû pokladní
blok vystaven˘ pokladnou tohoto po-
kladního místa nebo oãíslovan˘ para-
gon, popfiípadû pokladní blok vystave-
n˘ záloÏní pokladnou, v pfiípadû její
poruchy.“

Je‰tû elektronickou
pokladnu nevyuÏíváte?

Prodávající, kter˘ provozuje malo-
obchodní nebo pohostinskou ãinnost,

a kter˘ doposud nepouÏívá jakoukoliv
elektronickou pokladnu, nemusí tuto
pokladnu pofiizovat k 1. ãervenci 2005.
TaktéÏ nemusí mít v prodejním místû
umístûno oznámení o povinnosti vydat
doklady o platbû. Tyto a dal‰í povin-
nosti vypl˘vající ze zákona o regist-
raãních pokladnách musí splnit nej-
pozdûji od 1. ledna 2007. Doklad
o prodeji zboÏí ãi sluÏeb nad 50 Kã
v‰ak musí prodávající vydat, a to v sou-
ladu s novelou zákona o Ïivnosten-
ském podnikání, byÈ by to byl paragon
vypsan˘ ruãnû.

V˘robci a dovozci pokladen
Od 1. 7. 2005 mohou v˘robci nebo

dovozci, ktefií mají v úmyslu na ãesk˘
trh dodávat pokladny splÀující funkã-
ní a technické podmínky, které zákon
o registraãních pokladnách stanoví,
podat Ministerstvu financí návrh na
certifikaci urãitého typu registraãní
pokladny s fiskální pamûtí nebo na
certifikaci postupu, kter˘m bude
funkãní registraãní pokladna doplnû-

na fiskální pamûtí. Na základû tohoto
návrhu podaného do 31. 10. 2005 Mi-
nisterstvo financí rozhodne o certifi-
kaci typu pokladny nejpozdûji do
31. 12. 2005. Pokud tento návrh podá
od 1. 11. 2005, rozhodne Ministerstvo
financí o certifikaci nejpozdûji tfii mû-
síce od podání návrhu. Stejné lhÛty
platí i pro správní fiízení pfii rozhodo-
vání o autorizaci servisního stfiediska.

Kontaktní místo
Kontaktním místem pro podání ná-

vrhu na certifikaci urãitého typu re-
gistraãní pokladny s fiskální pamûtí
nebo na certifikaci postupu, kter˘m
bude funkãní registraãní pokladna do-
plnûna fiskální pamûtí, je Ministerstvo
financí, Ústfiední finanãní a daÀové fie-
ditelství, Lazarská 7, Praha 1.

Dotazy
Dotazy k registraãním pokladnám

mÛÏete zasílat na e-mailovou adresu:
registracni.pokladny@mf.cr

red.

Podle novely zákona o Ïivnostenském podnikání, musí od 1. ãer-
vence v‰ichni podnikatelé, ktefií podnikají na základû Ïivnosten-
ského oprávnûní, vydat zákazníkovi doklad o prodeji zboÏí nebo
poskytnuté sluÏbû, a to pokud pfiesahuje platba v˘‰i 50 Kã. Zákon
o Ïivnostenském podnikání nerozli‰uje, zda se jedná o doklad
z elektronické pokladny, ãi doklad vypsan˘ ruãnû.

Îivnostníci musejí vydávat od ãervence doklady o zaplacení

Mûstsk˘ úfiad Pfierov, odbor finanãní, povûfien˘ správou místní-
ho poplatku za provoz systému shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfií-
dûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ, upozorÀuje
v‰echny obãany, ktefií jsou povinni hradit tento poplatek a dosud
jej na leto‰ní rok nezaplatili, aby tak uãinili nejpozdûji do 30. ãerv-
na 2005, coÏ je termín splatnosti poplatku stanoven˘ ve vyhlá‰ce. 

Máte zaplacen˘ poplatek za komunální odpad?

Harmonogram blokového čištění pro rok 2005
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA

13. 7. 2005 Vsadsko, Klivarova, Dvořákova u Rusalky
20. 7. 2005 Sokolovská, Žižkova, Prokopa Holého
27. 7. 2005 tř. gen. Janouška, Pod hvězdárnou
3. 8. 2005 Purkyňova, Dvořákova u garáží

10. 8. 2005 B. Němce
17. 8. 2005 Optiky, Želatovská
24. 8. 2005 Petřivalského, Alšova, K. Kouřilka
31. 8. 2005 tř. 17. listopadu (dvůr), Svisle za samoobsluhou

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.

Uzávûrka pfií‰tího ãísla je v úter˘ 17. srpna 2005
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Rozhovor s Ludvíkem Chytilem, drÏitelem Ceny mûsta Pfierova

■ Jak ses vlastnû dostal k esperantu?
Náhodou. V‰e zpÛsobil obyãejn˘

plakát s názvem Chce‰ si dopisovat
s cel˘m svûtem? Zaãal jsem nav‰tûvo-
vat krouÏek esperanta v Ïe-
lezniãáfiském klubu na pfie-
rovském nádraÏí. Bylo to
v roce 1953. M˘m prvním uãi-
telem byl Drahomír Koãvara,
kter˘ hovofiil o esperantu tak
nad‰enû, Ïe to byl impuls na
cel˘ Ïivot.
■ Jak sis získal pfiátele
u nás, ale i v jin˘ch zemích?

Zaãal jsem jezdit na kon-
gresy a konference do mnoha
státÛ. âasem jsem nav‰tívil
na pozvání pfiátel v‰echny ev-
ropské zemû kromû ¤ecka.
Nejvíc na mû ale zapÛsobil
tfiímûsíãní pobyt v Brazílii.
S tûmito esperantisty jsem se
seznámil na kongresu v Praze
a pozval jsem je na dlouho-
dobûj‰í náv‰tûvu ke mnû.
Pravidelnû se setkávám s pfiáteli od
nás, z Polska a ze Slovenska v âanto-
ryji, v pÛvabném beskydském místû na
ãesko-polsk˘ch hranicích. Setkání mí-
váme vÏdy tfietí nedûli v mûsíci. Pfií‰tí

ochrany pfiírody a památkové péãe.
V souãasné dobû se rovnûÏ zpracovává
i projektová dokumentace na úpravu
a zpfiístupnûní dal‰í ãásti teras mezi
a pod hradbami, a to smûrem od ulice

Na marku po ulici Spálenec. Realizace
navrÏen˘ch prací by mohla probûh-
nout v první polovinû pfií‰tího roku, ve
kterém budeme oslavovat 750. v˘roãí
pov˘‰ení Pfierova na mûsto. ·af

mûsíc pojedu na kongres do Litvy.
Chtûl bych zdÛraznit, Ïe pfii kaÏdé pfií-
leÏitosti vyprávím o na‰í zemi a nikdy
nezapomenu b˘t lokálním patriotem.

■ Medaili J. A. Komenského v‰ak jsi
dostal také za propagaci mûsta Pfie-
rova v esperantu. Co to konkrétnû
znamená?

V‰ude, kam pfiijedu, rozdám propa-

Mezi vyznamenan˘mi medailí J. A. Komenského jsme ãetli
i jméno Ludvíka Chytila. Této cti se mu dostalo za dlouholetou
ãinnost v esperantském hnutí a za propagaci mûsta Pfierova
v oblasti esperanta. Posedûli jsme v jeho „esperantské“ pra-
covnû nad ãasopisy, knihami, fotografiemi, diapozitivy a jin˘-
mi dokumenty z jeho padesátileté esperantské aktivity. První
otázka znûla:

Pfierovské travertinové hradby jsou jedním z nejatraktiv-
nûj‰ích pozÛstatkÛ kulturního dûdictví na‰ich pfiedkÛ.

gaãní materiál o republice a souãasnû
i o Pfierovu. PfieloÏil jsem sedmistrán-
kov˘ pfiehled o historii a souãasnosti
Pfierova, v broÏufie o stfiední Moravû je
znaãná ãást o Pfierovu, napsal jsem
studii o historii esperanta v Pfierovû od
roku 1923, pfieloÏil jsem úvodní ãást
studie PhDr. Jifiího Lapáãka 100 let Mi-
chalova. BroÏuru o povodních roku
1997 v Lovû‰icích jsem v pfiekladu ro-
zeslal nebo osobnû pfiedal esperantis-
tÛm v desítkách zemí. Odezva byla ne-
ãekaná, reakce v˘razná. Dopisy máme

uloÏeny. Jsem rád, Ïe jako obãan této
pfierovské místní ãásti jsem mohl Lo-
vû‰ice tak zviditelnit. V souãasné dobû
pfiipravuji pfiehled v˘voje zvonafiské
dílny v Brodku s tím, Ïe také tentokrát

jej po‰lu sv˘m pfiátelÛm. Mohl bych
je‰tû uvést, Ïe jsem pfieloÏil informaã-
ní zprávu o Pfierovsk˘ch strojírnách,
kde jsem byl zamûstnán. PfiekladÛ by-
la celá fiada, napfiíklad o Lidicích, na-
‰í kultufie, politice, ekonomice a dal‰í.
■ Vím, Ïe jsi velmi aktivní v propa-
gaci esperanta. MÛÏe‰ k tomu nûco
povûdût, napfiíklad kolik pfiedná‰ek,
besed a pfiíleÏitostn˘ch povídání jsi
absolvoval?

Za tûch padesát let jich byly stovky
u nás i v zahraniãí. Besedoval jsem pro
‰ir‰í vefiejnost, ve ‰kolách, v domovech
dÛchodcÛ, v poslední dobû jsem ab-
solvoval seriál besed v Sonusu pro se-
niory. Îiju esperantem, je to moje lás-
ka i ‰tûstí. Nemûnil bych tuto svou
Ïivotní náplÀ s niãím jin˘m.
■ âtenáfie bude zajímat tvoje odpo-
vûì na moji závûreãnou otázku. Je
v souãasné dobû je‰tû esperanto
dost Ïivé? Mohla by jeho znalost
znamenat posílení pfiátelství, poro-
zumûní a míru na svûtû?

To je pfiece i my‰lenka Komenské-
ho, jehoÏ jménem oznaãili pfierov‰tí
radní medaili, které si velice váÏím.
S esperantem jsem poznal tolik vyni-
kajících pfiátel! Vûfiím, Ïe mezinárod-
ní jazyk mÛÏe pomoci v tomto svûtû
k opravdovému vzájemnému respektu
a jasnûj‰í budoucnosti lidstva. 

TakÏe se louãím s pfiáním - hodnû
zdraví a síly do tvé dal‰í esperantské
ãinnosti. Pan Ludvík Chytil pfieloÏil
do esperanta: Cion la plej bonan en
plua laboro.

Mgr. Vladislav Kubík

S organizátorkou mezinárodní esperantské v˘stavy v Brazílii

Své jméno na zvonku mám i v esperantu

Pokraãuje oprava hradeb

Na obnovû hradeb se od roku 1994
vystfiídalo nûkolik stavebních firem
a na kaÏdém opravovanému úseku je
znateln˘ jejich rukopis. I kdyÏ se, pfii
pohledu na hradby, zdá jejich oprava
pomûrnû jednoduchá, opak je pravdou.

Jednou z nejsloÏitûj‰ích ãástí opra-
vy je pfiíprava a kladení nového kame-
ne, neboÈ stavební firma má k dispo-
zici kámen naláman˘ v nedalekém
lomu v Kokorách a záleÏí na mistrné
práci rukou, jak dokáÏe z nûkolika tun
lomového kamene vysekat kameny
vhodn˘ch velikostí tak, aby pfii jejich
kladení bylo dodrÏeno poÏadované
fiádkování zdiva.

„V leto‰ním roce bude oprava hra-
deb navazovat na ãást jiÏ opraven˘ch
hradeb v ulici Spálenec, kdy se po de-
molici rodinného domu obnaÏila
hradba procházející tímto objektem.
Finanãní náklady se budou pohybo-
vat kolem 1 milionu korun, z toho 260
tisíc korun bude dotováno z Progra-
mu regenerace mûstsk˘ch památko-
v˘ch rezervací a mûstsk˘ch památ-
kov˘ch zón âeské republiky. Od roku
1994 bylo vynaloÏeno na opravu
mûstsk˘ch hradeb celkem 15 a pÛl mi-
lionÛ korun, z toho 5 735 tisíc korun
ze jmenovaného programu,“ sdûlila
Mgr. Miroslava ·vástová z oddûlení
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zkou‰ek máme pfiihlá‰en˘ch 48 stu-
dentÛ. Druhé kolo pfiijímacích zkou-
‰ek se uskuteãní v záfií. Nejvût‰í zájem
mají leto‰ní uchazeãi o obor dopravní
logistiku, na kter˘ se hlásí 50 procent
z nich, druhá polovina se dûlí o dva
dal‰í obory v podstatû rovn˘m dílem,“
sdûlil JUDr. Ivan Baranãík, prorektor
pro studium a legislativu. Konstatoval,
Ïe s pfiístupem studentÛ ke studiu jsou spokojeni.
Svou roli zde pochopitelnû hraje fakt, Ïe si studium
platí, ale zcela jistû je to dáno i zájmem o zvolen˘
obor a odborn˘mi kvalitami pfiedná‰ejících.

„Pfiipravili jsme anonymní anketu, ve které stu-
denti hodnotili mimo jiné napfiíklad i úroveÀ v˘-
uky, pfiístup pedagogÛ ke studentÛm a technické
vybavení ‰koly. Její v˘sledky byly pro nás velmi po-
tû‰ující,“ vyjádfiil spokojenost Ivan Baranãík.

Zajímali jsme se i o úkoly, které ãekají v pfií‰tích
nûkolika letech na ve-
dení ‰koly.

„Na‰í základní sta-
rostí je doplnit do bu-
doucna cílové stavy
studentÛ, to znamená
získat 270 studentÛ do
prezenãního a kombi-
novaného studia ve
tfiech roãnících.

SoubûÏnû s tím bude-
me posilovat pedago-
gick˘ sbor, a to nejen ze
strany externích vy-
uãujících, ale chceme si
vychovat vlastní mlad-

‰í pedagogy, ktefií si udûlají doktorát a docenturu,“
nastínil Václav Koláfi a zdÛraznil, Ïe na vedení ‰koly
ãeká nutnost obhájit po ãtyfiech letech své existence
stávající obory, ãili reakreditace. Pochopitelnû chtû-
jí dosáhnout na magisterskou formu studia.

Vedení soukromé ‰koly vûnuje velkou pozornost
i mezinárodní spolupráci s univerzitami technické-
ho zamûfiení v oboru dopravní logistika.

„Koneãn˘m cílem této spolupráce je vytvofiit jed-
notné osnovy logistick˘ch pfiedmûtÛ, jednotné kva-
litní uãebnice, a to i v anglickém jazyce, a najít
vhodné vysoké ‰koly, které by tento obor mohly zafia-
dit do sv˘ch uãebních plánÛ. Navázali jsme s tím-
to zámûrem kontakty s Technickou univerzitou
v Ko‰icích a podobnû zamûfienou vysokou ‰kolou
v Krakowû a Bûlehradû,“ vysvûtlil rektor vysoké ‰ko-
ly v Pfierovû Prof. Ing. Vladimír Strako‰, DrSc. Rov-
nûÏ se zmínil o podání ãtyfi grantov˘ch projektÛ, kde
se dá ãekat, pokud s nimi ‰kola uspûje, Ïe je ‰ance zís-
kat dal‰í peníze ze zdrojÛ EU a Ministerstva ‰kolství.

První ‰kolní rok se uskuteãnil v náhradních pro-
storách v budovû Klubu Tepla na Horním námûstí. Do
rekonstruované budovy v ulici Palackého, která má
slouÏit potfiebám Vysoké ‰koly logistiky, nastoupí stu-
denti uÏ zaãátkem pfií‰tího ‰kolního roku.

Eva ·afránková

âervnem se zavr‰uje jeden rok existence Vysoké ‰koly logistiky v Pfie-
rovû. Tato soukromá ‰kola neuniverzitního typu, která v dubnu loÀské-
ho roku získala státní souhlas ministerstva ‰kolství, nabídla sv˘m prv-
ním zájemcÛm formou bakaláfiského studia tfii obory, a to dopravní
logistiku, logistiku sluÏeb a informaãní management.

Budova Vysoké ‰koly logistiky v ulici Palackého 19

Posluchárna v prozatímních prostorách budovy Klubu Teplo

Ukázková hodina v uãebnû matematiky v pfiírodû - názorná ukázka
krychlov˘ch jednotek: krychlov˘ metr, hektolitr, 10 litrÛ a 1 litr nad sebou

Vysoká ‰kola logistiky má za sebou svÛj první rok

„Cílem této aktivity je ÏákÛm více
pfiiblíÏit matematiku v jejím prak-
tickém vyuÏití v bûÏn˘ch Ïivotních si-
tuacích v pfiíjemném prostfiedí pfiíro-
dy, zbavit je v‰eobecné averze vÛãi ní
i obav z ní a rozvíjet pfiedstavivost,
pfiesnost, logické my‰lení, t˘movou
práci a odpovûdnost,“ vysvûtlil Mgr. Vla-
dimír Pe‰ka, fieditel Základní ‰koly
J. A. Komenského v Pfiedmostí. „Uãeb-
nu tvofií ãtvercov˘ prostor o rozmû-
rech 10 krát 10 metrÛ, v nûmÏ probí-

há vlastní v˘uka za pomocí jedno-
duch˘ch názorn˘ch pomÛcek. Vedle
stojí pyramida, jejíÏ stupnû tvofií po-
stupnû krychle o objemu 1.000, 100,
10 a 1 litr. Stûny dolního stupnû slou-
Ïí zároveÀ jako informaãní a v˘uko-
vé panely,“ popsal Vladimír Pe‰ka.

Jak nám sdûlil, uãebna bude urãe-
na nejen ÏákÛm ‰koly, ale také v‰em,
ktefií si chtûjí zopakovat a doplnit vû-
domosti v oblasti praktické geometrie.
V rámci celé nauãné stezky je tak moÏ-

né prakticky provázat historii s pfií-
rodními vûdami v jejich pÛvodním pro-
stfiedí, kde vznikly a kam by mûly stá-
le smûfiovat, to znamená v pfiírodû.
Tato uãebna se tak stává konkrétním

pfiispûním Z· J. A. Komenského v Pfie-
rovû-Pfiedmostí k environmentální v˘-
chovû, vzdûlávání a osvûtû v rámci
mûsta Pfierova.

·af

Uãebna matematiky v pfiírodû
Na ·kolním kopci u památníku ovocnému stromoví Na Îer-

nové v rámci nauãné stezky Lovci mamutÛ v Pfiedmostí vybu-
dovali Ïáci a uãitelé Z· J. A. Komenského v Pfierovû-Pfiedmos-
tí pfiírodní uãebnu pro v˘uku geometrie.

O tom, jak hodnotí první ‰kolní rok, jsme si poví-
dali s nûkter˘mi z tûch, ktefií se nejvíce zasazovali
o to, aby ‰kola v Pfierovû byla zaloÏena.

„Zatímco v prvním roce na‰e ‰kola umoÏÀovala
studentÛm pouze formu prezenãního, to znamená
denního studia, letos získala akreditaci na kombi-
nované studium, dfiíve oznaãované jako dálkové, pfii
kterém se vyuÏívá komunikování prostfiednictvím
internetu. V souãasné dobû pracujeme na vytvofiení
systému celoÏivotního vzdûlávání. Jedná se o na-
bídku studia v podobû jednosemestrov˘ch kurzÛ za-
mûfien˘ch na konkrétní profesní skupinu lidí, ktefií
si chtûjí roz‰ífiit své vzdûlání o specializaci, jeÏ jim
zajistí lep‰í uplatnûní pfii stávající profesi. Tento typ
studia je samozfiejmû urãen i absolventÛm bakaláfi-
ského studia, ktefií nemají zájem o studium magis-
terské,“ informoval Ing. Václav Koláfi, manaÏer ‰koly.

„Zatímco do prvního roãníku nastoupilo 51 stu-
dentÛ, letos po uzavfiení prvního kola pfiijímacích
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Skuteãnost, Ïe se za okny restaura-
ce zatím nic nedûje, neznamená, Ïe
nov˘ nájemce je se souãasn˘m stavem
interiéru spokojen. „Kdyby náv‰tûv-
níci pfii‰li dovnitfi a uvidûli, Ïe se zde
nic nezmûnilo, nevidûli by dÛvod ve
zmûnû nájemce,“ míní vût‰inov˘ vlast-
ník a jednatel spoleãnosti IMIT Petr
Chantúr. Podle jeho pfiedstav je tfieba
vzhled interiéru zmûnit v˘mûnou Ïid-
lí za jiné, vhodnûj‰í, a také fie‰it umís-
tûní barového pultu, kter˘ je nyní si-
tuován tak, Ïe brání uspofiádání stolÛ
pfii vût‰ích spoleãensk˘ch akcích.
Men‰ím oslavám by zase mûly slouÏit
dva nové salonky, jejichÏ zfiízení si vy-
Ïádá rovnûÏ stavební úpravu. Problé-
mem je také zrcadlová stûna restau-
race. Její funkce podle mínûní nového
nájemce i nûkter˘ch odborníkÛ na
úpravy interiérÛ zbyteãnû opticky pro-
dluÏuje jiÏ tak dlouhou místnost a dû-
lá restauraci ménû útulnou. Na re-
konstrukci interiéru Mûstského domu
se bude finanãnû podílet mûstsk˘ úfiad
jako vlastník tohoto spoleãenského
a kulturního zafiízení. âástku 3 milio-

nÛ korun na realizaci tohoto projektu
zastupitelé jiÏ odsouhlasili na svém za-
sedání 15. ãervna. Zatím se pfiedstavy
nového nájemce na vyuÏití Mûstského
domu neli‰í od zámûrÛ pfiedstavitelÛ

mûstského úfiadu. Shodli se také na
potfiebû je‰tû více oÏivit námûstí
T. G. Masaryka. K tomu by mûla slou-
Ïit novû zfiízená zahradní restaurace

poblíÏ ka‰ny, jejímÏ provozovatelem
bude rovnûÏ spoleãnost IMIT. Stylové
venkovní posezení bude pfiedstavovat
kavárna s barem a jednoduch˘m gri-
lováním na dfievûn˘ch podsadách. Ty
budou sloÏeny z pûti obfiích dfievûn˘ch
dílÛ umístûn˘ch kolem ka‰ny ve tvaru
písmene U. Plocha venkovního pose-
zení pro zhruba 100 hostÛ bude zabí-
rat 250 ãtvereãních metrÛ a náklady

na tento projekt se odhadují na 1,4 mi-
lionÛ korun. Podûlit se o nû má nov˘
nájemce s mûstem.

První náv‰tûvníci znovuotevfiené

restaurace se podle názoru Petra
Chantúra mohou tû‰it nejen na obno-
ven˘ interiér, ale urãitû budou spoko-
jeni také s cenami. „Vysoké ceny ne-
patfií k na‰í podnikatelské strategii,
ty náv‰tûvníky spí‰e odradí,“ fiíká Pe-
tr Chantúr, kter˘ jiÏ má zku‰enosti
s provozem restaurace Strojafi a pen-
zionÛ U slunce a Taverna. Právû vyso-
ko nasazené ceny jídel a nápojÛ zpÛ-
sobily po rekonstrukci Mûstského
domu pfied tfiinácti lety, Ïe restaurace
si získala povûst lep‰ího podniku jen
pro lidi, ktefií si mohou dovolit více
utrácet. Tato pfiedstava pak pfietrvá-
vala v pohledu PfierovanÛ i pozdûji,
kdy „mû‰Èák“ srovnal své ceny s jin˘-
mi restauraãními zafiízeními ve mûs-
tû. „Tento názor lidí se musí zmûnit,“
míní Petr Chantúr.

Se zmûnami ve vyuÏívání Mûstského
domu jako kulturního zafiízení nov˘
provozovatel nepoãítá. Smlouvy na jed-
notlivá pfiedstavení jsou totiÏ dopfiedu
dlouhodobû uzavfieny, s ohledem na ur-
ãité okolnosti se ãasto mûní. Tato prá-
ce vyÏaduje urãité zku‰enosti v jedná-
ní s umûleck˘mi agenturami. Vedení
IMITu proto dál ponechá ve funkci ma-
naÏera kultury Jana Vrbu, kter˘ tuto
ãinnost zaji‰Èuje.

Miroslav Rozko‰n˘

UÏ nûkolik t˘dnÛ chodíme v na‰em mûstû kolem uzavfiené res-
taurace Mûstského domu. Pfiíãinou je zmûna nájemce; toho mi-
nulého nyní vystfiídala spoleãnost IMIT.

Nov˘ nájemce chce oÏivit Mûstsk˘ dÛm i námûstí

Dopravní v˘chova dûtí má dobrou úroveÀ
fií dovr‰ují 10 let vûku a mohou tudíÏ zaãít jezdit sami po
cestû na kole. Letní ãást v˘uky je zabezpeãena na dûtském
dopravním hfii‰ti u DDM Atlas. Dûti si zde osvojují v pra-
xi jízdou na kolech, kolobûÏkách a elektrick˘ch motoreã-
kách znalosti, které získaly bûhem v˘uky v zimní ãásti pro-
gramu,“ informoval Jan Gregovsk˘ z Domu dûtí a mládeÏe
Atlas.

„V letní i zimní ãásti programu b˘vají obãas jako dopl-
nûk v˘uky zafiazeny besedy s mûstsk˘mi stráÏníky nebo
hasiãi-záchranáfii. Souãástí b˘vá i videoprojekce s do-
pravní tématikou,“ doplnil Jan Gregovsk˘.

„V leto‰ním ‰kolním roce se v rámci dopravní v˘chovy
v DDM Atlas vystfiídaly témûfi ãtyfii tisíce dûtí. Je to o nûco

ménû neÏ v pfiedchozím roce, neboÈ se pfii finan-
cování tohoto projektu objevovaly problémy. Dou-
fáme, Ïe v dal‰ích letech se situace stabilizuje
a dopravní v˘uka v DDM Atlas bude úspû‰nû po-
kraãovat. Bylo by rozhodnû ‰koda, kdyby tento
projekt zanikl. Se zájmem se také setkala jiÏ dru-
h˘m rokem organizovaná dopravní soutûÏ Do-
pravní odpoledne, které se zúãastnilo pfies 60 dû-
tí,“ zmínil se Jan Gregovsk˘ a vyslovil podûkování
pracovníkÛm mûstského úfiadu z odboru dopravy,
pfiedev‰ím paní Jarmile Kubisové a Ing. Miroslavu
Charouzovi, kter˘ zastupuje BESIP. Stejnû tak si
zaslouÏí podûkování i sponzofii dopravní v˘chovy,
s jejichÏ pomocí se projekt uskuteãÀuje, i stu-
dentky Stfiední pedagogické ‰koly v Pfierovû, které
v rámci praxe pomáhají naplnit letní ãást progra-
mu a pracují s dûtmi.

·af

V Domû dûtí a mládeÏe Atlas probíhá jiÏ
devát˘m rokem v˘uka dopravní v˘chovy pro
dûti matefisk˘ch ‰kol a Ïáky základních a spe-
ciálních ‰kol po 5. tfiídy.

âeské dráhy nabízejí skupi-
nám témûfi o polovinu levnûj‰í ce-
stování; novû také zv˘hodnûnou
cenu rezervace míst v rychlících.

„V˘uka se dûlí na zimní teoretickou ãást a praktickou
ãást v letních mûsících. Zimní ãást v˘uky je zaji‰tûna na
poãítaãích, kde se dûti pomocí multimediálních programÛ
pfiipravují teoreticky na chování v provozu na pozemních
komunikacích. Programy jsou rozdûleny na ãást Chodec
urãenou men‰ím dûtem a ãást Cyklista pro vût‰í dûti. Po-
zornost zamûfiujeme pfiedev‰ím na Ïáky ãtvrt˘ch tfiíd, kte-

foto archiv DDM Atlas

Slevu ve v˘‰i témûfi 50 procent opro-
ti zákaznickému jízdnému mohou zís-
kat pfii cestování vlakem skupiny více
osob. Skupinovou slevu pfiitom získají
jiÏ dva spolucestující a skupiny od tfií
osob na jízdném v˘raznû u‰etfií. No-
vinkou v této oblasti je cenovû zv˘-
hodnûná rezervace míst v rychlících
pro skupiny od 18 osob. Proti bûÏné
cenû rezervace (30 Kã/místo) zaplatí
tyto skupiny jen 10 Kã za místo.

Slevu lze vyuÏít kdykoliv bûhem t˘d-
ne, jízdenky lze zakoupit i krátce pfied
odjezdem vlaku. Skupinová sleva je
nabízena pfii spoleãn˘ch cestách jiÏ
dvou osob. Ty zaplatí zákaznické jízd-
né. Tfietí a dal‰í osoby jiÏ zaplatí jen
polovinu zákaznického jízdného. Pfii
nákupu zpáteãní jízdenky se skupino-
vou slevou s platností 2 dny je moÏné
u‰etfiit je‰tû více. Maximální poãet ãle-
nÛ skupiny je tfiicet. U takto velk˘ch
skupin dosahuje sleva témûfi 50 pro-
cent proti zákaznickému jízdnému.

red.

Chystáte se
cestovat vlakem?

foto M. Rozko‰n˘
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VáÏení a milí ãtenáfii,

ve ãtrnáctém kole soutûÏe byl vylosován z tûch,
ktefií správnû odpovûdûli na otázku z kvûtnového
ãísla Pfierovsk˘ch listÛ, J. Ilev, JiÏní ãtvrÈ II/14,
kterému blahopfiejeme!

V‰em, ktefií se chtûjí zúãastnit soutûÏe pfiipomí-
náme, Ïe své odpovûdi spoleãnû s adresou zasílejte
vÏdy do 10. dne daného mûsíce na adresu Redakce
Pfierovské listy, Mûstsk˘ úfiad, námûstí T. G. Masa-
ryka 2, 750 00 Pfierov nebo na e-mailovou adresu
eva.safrankova@mu-prerov.cz, pfiípadnû vhoìte do
schránky pfiipravené v Mûstském informaãním cent-
ru v Kratochvílovû ulici. Na obálku pfiipi‰te heslo

SoutûÏ Poznáte, co je na fotografii?

▼

Lovû‰ické hody

Celá vesnice mohla lehnout pope-
lem, ale zásahem Panny Marie pfiírod-
ní Ïivel obci neublíÏil. Obãané se pro-
to rozhodli „vystavûti kapli, aby
s pomocí Panny Marie nadále od to-
hoto zla byli uchránûni“. Od nepa-
mûti kaÏdoroãnû obyvatelé Lovû‰ic
slaví tento den hody. V minulosti to by-
la mimofiádná událost pro v‰echny ob-
ãany, slavilo se i ve v‰ední den, pokud
na nûj 2. ãervenec pfiipadl. Po slavné
m‰i mívali velké cviãení hasiãi. Pfiije-
ly hasiãské sbory z celého okolí. Od-
poledne vyhrávala na zahradû místní-
ho hostince dechovka, tanãilo se,
zpívalo a veselilo.

Kulturní agentura M a Mûstská knihovna v Pfierovû, p.o.
vyhla‰ují

v rámci III. roãníku pofiadu
Nebe poãká... Pfierov 2005
(setkání s hudbou a poezií)

LITERÁRNÍ SOUTùÎ
v kategorii básnická tvorba

uzávûrka literární soutûÏe je 10. fiíjna 2005

Podmínky úãasti v soutûÏi:
• vûk 15 - 25 let
• rozsah soutûÏních prací: maximálnû 5 stran textu (formát A4)

ve dvou vyhotoveních
• soutûÏní pfiíspûvky se neoznaãují jménem ani adresou

• úãastník soutûÏe ke sv˘m soutûÏním pracím pfiiloÏí samo-
statn˘ list se sv˘m jménem a pfiíjmením, adresou, roãníkem
narození, údajem o nav‰tûvované ‰kole a kontaktem (tele-
fon, e-mail). Dále uvede, Ïe souhlasí se zafiazením sv˘ch
osobních údajÛ do databáze soutûÏících a s pfiípadn˘m zve-
fiejnûním svého soutûÏního pfiíspûvku.

• soutûÏní pfiíspûvky lze osobnû pfiedat ve studovnû Mûstské
knihovny v Pfierovû, nebo zaslat na adresu: Mûstská knihov-
na v Pfierovû, p. o., Îerotínovo námûstí 36, 750 02 Pfierov

(Obálku se soutûÏními pfiíspûvky oznaãte slovy Nebe poãká... 2005.
Pfiedané soutûÏní pfiíspûvky organizátofii soutûÏe nevracejí.)

SoutûÏní práce bude hodnotit odborná porota, která udûlí tfii ceny, popfiípadû
ãestné uznání. Vyhlá‰ení v˘sledkÛ soutûÏe a ocenûní autorÛ nejúspû‰nûj‰ích pra-
cí se uskuteãní v mûsíci listopadu v rámci klubového veãera za úãasti znám˘ch
osobností. Pofiadem bude provázet David Vávra, pfiíleÏitostn˘ básník a v‰estran-
n˘ umûlec.

Kontakt: www.knihovnaprerov.cz

Dominantou Lovû‰ic je kaple postavená v pÛlkruhovité návsi. Pod-
le povûsti se 2. ãervence roku 1730, o svátku Nav‰tívení Panny Ma-
rie, pfiehnala nad obcí silná boufie.

V souãasné dobû dodrÏujeme tradi-
ci hodÛ stále 2. ãervence, pfiestoÏe ka-
tolická církev pfiesunula svátek Nav-
‰tívení Panny Marie na 31. kvûtna.

Také letos budeme hodovat. V pfied-
stihu probûhly cyklistické závody mlá-
deÏe v nûkolika kategoriích jiÏ
25. ãervna. V sobotu 2. ãervna se bude
konat na hfii‰ti turnaj v kopané - me-
moriál Romana ·ejby.

V nedûli zaãne v 10 hodin dopoled-
ne v místním parku kulturní program.
Vystoupí dûti z matefiské ‰koly a dût-
sk˘ folklorní soubor ·ikulky. Po sólové
recitaci zahraje a zazpívá lidové písnû
ze Záhofií skupina BABUSSA manÏelÛ

Davidov˘ch. V 10.30 hodin bude slou-
Ïena v kapli m‰e svatá.

I kdyÏ slavení hodÛ se posunulo
z velk˘ch oslav a setkání ‰irokého pfií-

buzenstva v rodinách na men‰í, ale ne
zanedbatelné tradice, moc se na hody
vÏdycky tû‰íme.

Mgr. Vladislav Kubík

Jak se Ïije lidem v místních ãástech

Dûti z folklorního souboru tanãí ãeskou besedu

Dne‰ní úkol zní: Poznáte na snímku z konce
19. století, o jak˘ kostel jde a kde se nachází?

SOUTùÎ. Ze správn˘ch odpovûdí vylosujeme kaÏd˘
mûsíc jednoho v˘herce, kter˘ od nás obdrÏí kniÏní
publikaci. Jméno v˘herce zvefiejníme v pfií‰tím ãís-
le Pfierovsk˘ch listÛ. V˘hru si mÛÏete vyzvednout
v redakci po pfiedchozí telefonické domluvû - tel. 581
268 451, 724 015 273. 

SoutûÏní foto-
grafie z minulé-
ho ãísla zachycu-
je ulici Husovu,
dfiíve NádraÏní,
ulici s hotelem
Pfierov, obchod-
ním domem Stfiedomoravské elektrárny a hotelem
Grand v dobû konání Stfiedomoravské v˘stavy v létû
roku 1936.
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Odmûnûní Ïáci se podepsali do knihy nazvané v˘stiÏnû Scholar (Ïák) a pfievza-
li jako ocenûní své píle, talentu a nadání so‰ku a drobné dárky. Radost mûli z vol-
né vstupenky na bazén a zimní stadion. Ocenûní Ïáci pfierovsk˘ch základních ‰kol:
Základní ‰kola J. A. Komenského
Naìa Horáková (recitaãní soutûÏe, matematická olympiáda), Tomá‰ Tepl˘ (ma-
tematické, pfiírodovûdné soutûÏe, soutûÏe v anglickém jazyce), Gabriela Ka‰pa-
rová (olympiády v ãeském jazyce a matematice)
Základní ‰kola Pfierov, Za ml˘nem
Jan Mareãek (úspû‰ná reprezentace ‰koly v olympiádách anglického jazyka,
v matematick˘ch a fyzikálních soutûÏích), Zuzana Brunová (úspûch v soutûÏích
v nûmeckém jazyce, úãast v chemick˘ch soutûÏích) 
Základní ‰kola Pfierov, Trávník
Denisa Langrová (úspûch v recitaãních soutûÏích - republikové kolo), Barbora
Svozilová (vynikající reprezentace ‰koly ve sportu - mistrynû âR v hodu o‰tûpem,
atletika), Jifií Tkadlãík (úspûch v dûjepisné olympiádû - republikové kolo a olym-
piádû v nûmeckém jazyce)
Základní ‰kola Pfierov, Svisle

Monika Verlíková (vyni-
kající prospûch, pfiíkladné
chování, velmi úspû‰ná
sportovkynû - florbal, ko‰í-
ková), Ngo The Vinh (na-
dan˘ Ïák, kter˘ se úãastní
‰kolních soutûÏí, mezi spo-
luÏáky oblíben˘ pro svou
obûtavost, ochotu pomo-
ci), Monika ·midáková
(vynikající prospûch, ús-
pûch v olympiádû z ãeské-
ho jazyka, úãast ve spor-
tovních soutûÏích - florbal)

Základní ‰kola Pfierov, BoÏeny Nûmcové
Petra Horáková (úspû‰ná úãast ve v˘tvarn˘ch soutûÏích), Marcela MaÀurová
(reprezentace ‰koly v rÛzn˘ch olympiádách - matematické, fyzikální, astrono-
mické, dûjepisné a zemûpisné, sportovkynû - pfiespolní a vytrvalostní bûh), Vûra
Novotná (dlouhodobá pomoc vietnamské spoluÏaãce pfii pfiekonávání jazykové
bariéry a zvládání uãiva)
Základní ‰kola Pfierov, Velká DláÏka
Krist˘na Mrázková (vynikající studijní v˘sledky, úspû‰ná sportovkynû - volejbal),
Veronika Hane‰tíková (vynikající studijní v˘sledky, úspû‰ná sportovkynû - vo-
lejbal), Ondfiej ·lechta (vynikající reprezentace ‰koly v plavání)
Základní ‰kola Pfierov, Îelatovská
Michal Ry‰ánek (vynikající prospûch, reprezentace ‰koly ve sportovních turna-
jích, hokejov˘ talent), Rostislav Doãkal (vynikající prospûch, reprezentace ‰ko-
ly ve sportovních soutûÏích, úãast v pfiírodovûdn˘ch olympiádách), Veronika Ko-
síková (vynikající prospûch, úspû‰nû se vûnuje závodnímu tanci)
Základní ‰kola Pfierov, U tenisu
Martin Ka‰par (úspû‰n˘ ve sportu - tenis na republikové úrovni, ‰kolu repre-
zentuje ve v‰ech sportovních soutûÏích), Jan Herman (vynikající prospûch, ús-
pû‰n˘ sportovec - fotbal), Romana Sedláfiová (v‰estranná sportovkynû, v˘borné
studijní v˘sledky a milá povaha)
Základní a matefiská ‰kola Pfierov-Pfiedmostí
Zdenûk Nenadál (v˘born˘ sportovec - hod o‰tûpem, diskem, vrh koulí, drÏitel re-
kordu v halovém sedmiboji), Tomá‰ Mlãák (pfies zdravotní postiÏení úspû‰nû
zvládá díky své svûdomitosti, zodpovûdnosti a zdravé ctiÏádostivosti ‰kolní po-
vinnosti, oblíben˘ a respektovan˘ v kolektivu spoluÏákÛ)

Setkání nadan˘ch ÏákÛ
základních ‰kol

Ohlédnutí za v˘stavou Toyen a ãeská
avantgarda 20. aÏ 40. let 20.století

V Mervartovû síni Muzea Komenského se se‰lo poslední kvût-
nov˘ den pûtadvacet ÏákÛ, které vybrali na základû jejich ús-
pûchÛ v rÛzn˘ch soutûÏích v oblasti vûdy, sportu ãi umûní jejich
uãitelé. Tûm pfiedstavitelé radnice pfiedali cenu Scholar 2005.

Ngo The Vinh a Monika Verlíková ze Z· Svisle

Ve dnech 6. aÏ 17. ãervna mohli
náv‰tûvníci galerie Atrax zhlédnout
v˘stavu, na které byly pfiedstaveny
zejména zinkografie Toyen a díla
dal‰ích avangardních umûlcÛ.

„Kolekce kolorovan˘ch zinkografií
Toyen byla zapÛjãena od dlouholeté-
ho praÏského sbûratele, kter˘ tuto
sbírku získal v osmdesát˘ch letech od
praÏského nakladatele Smidta. Toy-
en je jemu pfienechala pfii svém od-
chodu do PafiíÏe v roce 1947, kam od-
jela s J. Heislerem a kde se tentokrát
natrvalo usadila a stala ãlenkou Bre-
tonovy skupiny,“ sdûlila nám Svûtla-
na Kavková z galerie Atrax.

Pro na‰e ãtenáfie jsme pfiipravili
alespoÀ nûkolik informací o této zají-
mavé a v˘znaãné pfiedstavitelce ães-
kého avantgardního umûní.

Toyen, vlastním jménem Marie âer-
mínová se narodila 21. 9. 1902 v Praze.
V letech 1919 aÏ 1922 studovala UM-
PRUM v Praze, od roku 1923 byla ãlen-
kou Devûtsilu a v letech 1925 aÏ 1929
pob˘vala s J. ·tyrsk˘m poprvé v PafiíÏi.
Na poãátku své tvorby vycházela z pu-
risticky modifikovaného kubismu, kte-
r˘ v roce 1925 opustila. Namalovala
tehdy sérii naivních obrazÛ s exotic-
k˘mi a cirkusov˘mi námûty, inspiro-

van˘ch díly nedûlních malífiÛ a roz-
marnou atmosférou poetismu. Za po-
bytu v PafiíÏi spoleãnû se ·t˘rsk˘m vy-
pracovali nov˘ styl, kter˘ nazvali
artificialismus, jímÏ pfiedjímají mno-
hé prvky pozdûj‰í lyrické abstrakce. 

Obdobím imaginárních krajin se
uzavírá v˘vojová dráha artificialismu
a zároveÀ se pfiipravuje pfiechod k sur-
realismu. V jejich prvních surrealis-
tick˘ch dílech nalézáme jednak neur-
ãitû definované objekty se siln˘m

ru noci, do matoucího prostoru snÛ,
halucinací a prchav˘ch pfieludÛ, které
se promítly do fascinujících obrazÛ té-
mûfi informální struktury, nabit˘ch sil-
n˘m erotick˘m potenciálem. V 60. le-
tech opût zkonkrétÀuje svou vizi
v enigmatick˘ch obrazech s líbidální
zvífiecí symbolikou. ZároveÀ se zv˘‰e-
nou mûrou vûnuje koláÏi, grafice a ilus-
tracím knih sv˘ch surrealistick˘ch pfiá-
tel (Péret, Dupray, Ivsic, A. Le Brun).
Zemfiela v r. 1980 v PafiíÏi.

libidinálním podtextem (Larvy, Spek-
ry), jednak reálné pfiedlohy, které za-
pojením do neskuteãného prostfiedí
nab˘vají nov˘ch symbolick˘ch v˘zna-
mÛ (Zbytek noci).

V druhé polovinû 30. let dochází
u Toyen k dal‰í konkretizaci obrazové
skuteãnosti, která obdafiuje její nové
fantomy dûsivou reálností a pfiesvûd-
ãivostí. V destruktivních vidinách kre-
sebného cyklu Pfiízraky pou‰tû (rok
1937) se poprvé projevila agresivní
imaginace, jejíÏ útoãnost a zároveÀ
bezmezná zoufalost se je‰tû vystupÀo-
vala ve váleãn˘ch dílech, proveden˘ch
sugestivní technikou magického rea-
lismu. Cykly Stfielnice (1940) a Scho-
vej se, válko (1944) evokují apokalyp-
tické hrÛzy II. svûtové katastrofy,
promítnuté v prvním pfiípadû do ne-
vinného svûta dûtsk˘ch her, v druhém
do válkou devastovaného svûta opu‰-
tûn˘ch vûcí, prázdn˘ch klecí a mon-
strózních skeletÛ.

V PafiíÏi pokraãovala je‰tû nûjak˘
ãas v rozvíjení metody magického rea-
lismu, s níÏ se rozlouãila aÏ na zaãát-
ku 50. let v nostalgickém cyklu praÏ-
sk˘ch domovních znamení, pÛsobících
jako záhadné magické emblémy. Po-
tom se ponofiila do hlubokého prosto-

Toyen: Torza s ofiechy (1940)
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BlíÏí se opût pro mnohé radostná událost. Pro dûti prázd-
niny, pro jejich uãitele osmit˘denní dovolená. Tûmto jistû za-
slouÏen˘m dnÛm volna v‰ak pfiedcházelo deset mûsícÛ prá-
ce, a tak nastává v tûchto dnech období bilancování.

Úspûchy ÏákÛ
základní umûlecké ‰koly

inzerce

mûlo publikum moÏnost
sly‰et první pokus o ob-
novení kdysi slavného
symfonického orchest-
ru. Poãinem pûveckého
oddûlení bylo navázání
spolupráce s hranickou
ZU·. V dÛsledku této
vazby dûtsk˘ pûveck˘ sbor Cantus, jehoÏ umûleck˘m
‰éfem je uãitel Jan Pavel, nav‰tûvují rovnûÏ zpûváã-
ci hlasového poradce a dirigenta z Pfierova Michala

Sabadá‰e. Ke smyãcovému oddû-
lení se musím vrátit pfiipomenu-
tím vynikajícího úspûchu violon-
cellistky Krist˘ny Îákovské, která
pod vedením uãitelky Marie Pa-
jÛrkové získala v ústfiedním kole
soutûÏe ZU· tfietí místo. Závûrem
bych pfiipomnûl zapojení ÏákÛ pû-
veckého, dechového a keyboar-
dového oddûlení do programu
promenádních koncertÛ v mûst-
ském parku Michalov.
Zde je neodmyslitelnou souãástí
produkce vystoupení maÏoretko-
v˘ch skupin ZU· pod umûleck˘m
vedením Jaroslava Gajzbachera.
Dostávám se tedy k taneãnímu
oboru, u kterého se stalo kaÏdo-

roãní tradicí, Ïe prezentuje v˘sledky ve studiu kla-
sického baletu pfiedstavením pro Ïáky základních
‰kol i vefiejnost v Mûstském domû. Z ohlasu jednoho
z posluchaãÛ, pana Artura Wiesnera z âekynû, vyjí-
mám: „Baletní vystoupení bylo oslavou Ïivota
a krásného dûtského snûní.“ MaÏoretky se letos opût
úãastní fiady soutûÏí a mají za sebou nûkterá postu-
pová kola. V semifinále mistrovství âR v Hustopeãích
u Brna zvítûzily Bludiãky a Pomnûnky obsadily 2. mís-
to s postupem do finále v Pfie‰ticích. Své taneãní
schopnosti pfiedvedlo pût ãlenek ze skupiny Bludiãky
ve finále âR sóloformací v Hronovû. V˘sledkem je po-
stup na mistrovství Evropy do polského mûsta Opole.

V˘tvarn˘ obor prezentoval v˘sledky práce na ver-
nisáÏi v sále ‰koly, kde samostatnou v˘stavou absol-
vovala studium 1. stupnû Ïákynû Tamara Vlãková, kte-
rá v‰ak k na‰í velké radosti i lítosti bude od pfií‰tího
roku rozvíjet své nadání studiem na SUP· v Uher-
ském Hradi‰ti. Práce ostatních absolventÛ jsou umís-
tûny ve vefiejn˘ch prostorách v hlavní budovû a bu-
dovû v˘tvarného oboru v Máchovû ulici. Studium na
na‰í ‰kole se stalo odrazov˘m mÛstkem k dal‰ímu
umûleckému rozvoji rovnûÏ pro dal‰í mladé v˘tvar-
níky. Marek Matûjíãek se chce stát umûleck˘m sklá-
fiem, Martin Gallas umûleck˘m truhláfiem a Pavla Ca-
labová se bude vûnovat studiu na BaÈovû univerzitû
ve Zlínû v oboru design obuvi.

Tolik struãná rekapitulace. A co nás je‰tû ãeká?
Pfiedev‰ím zápis nov˘ch talentovan˘ch adeptÛ do
v‰ech oborÛ studia, kter˘ kromû stanoven˘ch termí-
nÛ bude individuálnû probíhat aÏ do poloviny záfií.
V dobû prázdnin v‰ak doporuãuji kontaktovat se na
tel. ãísle kanceláfie ‰koly 581 202 384.

Bohumil Kratochvíl, zástupce fieditele
ZU· B. Kozánka v Pfierovû

Nejinak je tomu na Základní umûlecké ‰kole B. Ko-
zánka v Pfierovû. VÏdyÈ patfií s témûfi dvanácti sty Ïá-
kÛ k nejvût‰ím v okrese. Co se tedy dÛleÏitého událo
v uplynulém ‰kolním roce? Z velké poãtu akcí se po-
kusím seznámit vefiejnost s prací jednotliv˘ch oborÛ
vyjmenováním alespoÀ nûkter˘ch z nich.

Nejpoãetnûj‰í - hudební obor letos reprezentova-
lo dechové oddûlení koncertem ke 30. v˘roãí zaloÏe-
ní dechového orchestru. Akce probûhla v Mûstském
domû v Pfierovû a sklidila zaslouÏen˘ úspûch. K „de-
chafiÛm“ se pfiidali Ïáci smyãcového oddûlení, a tak

Dechov˘ orchestr Haná v Michalovû

Tamara Vlãková

ceník inzerce najdete
na stranû 12

INZERUJTE V MùSÍâNÍKU

20.700 v˘tiskÛ zdarma do v‰ech
domácností v Pfierovû a okolí
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inzerce

Osobní i uÏitkové vozy
Poji‰tûní a leasing

Autoskla        : Prodej, montáÏ, tónování
âistûní aut     : Interiér, karoserie, motor
CHIP-TUNING : Zv˘‰ení v˘konu aÏ o 25 %

Prodej autodílÛ, karosáfiské,
mechanické, maziva,
autokosmetika, tuning…
Najdete nás naproti OD Prior v areálu kina Hvûzda

Kompletní nabídka
nov˘ch vozidel tûchto znaãek
SEAT, ·KODA, HONDA, VOLKSWAGEN,
HYUNDAI, MERCEDES-BENZ,
SMART, CHRYSLER

AUTOSALON HVùZDA telefon: 581 277 999
âECHOVA 243 fax: 581 277 999
P¤EROV 750 02 e-mail: autosalon.hvezda@seznam.cz

Besedou s tajemníkem mûstského
úfiadu Ing. Jifiím Bakalíkem, která
se konala zaãátkem ãervna, byl zavr-
‰en projekt urãen˘ seniorÛm.

„Projekt s názvem Seniofii sami
sobû probíhal od fiíjna 2004 do ãerv-
na leto‰ního roku ve ãtyfiech mûstech
Olomouckého kraje, a to v Pfierovû,
Prostûjovû, Olomouci a Hranicích.
Byl financován za podpory EU z pro-
gramu Phare 2002. V rámci projektu
se v Pfierovû uskuteãnily dva kurzy
práce na poãítaãích, které absolvova-
lo celkem 24 seniorÛ. Souãástí pro-
jektu byla také fiada pfiedná‰ek a be-
sed. Tûchto setkání se uskuteãnilo
dvanáct a zúãastnilo se jich 150 se-
niorÛ,“ sdûlila Mgr. Martina Göblová
z pfierovské Charity, která projekt vû-

novan˘ seniorÛm organizovala v na-
‰em mûstû.

„Projekt nabídl seniorÛm moÏnost
nauãit se pracovat s moderními ko-
munikaãními prostfiedky. Prostfied-
nictvím pfiedná‰ek a besed vytvofiil
projekt seniorÛm prostor ke vzájem-
nému setkávání, vymûÀování zku‰e-
ností a navazování nov˘ch kontak-
tÛ. Tyto formy aktivit jsou dobrou
prevencí proti zhor‰ování psychic-
kého a v dÛsledku také fyzického sta-
vu seniorÛ. SniÏují riziko sociální-
ho vylouãení a umoÏÀují seniorÛm
vést aktivní Ïivot a uspokojovat své
zájmy a potfieby. Prohlubování zna-
lostí prostfiednictvím pfiedná‰ek má
vliv také na zv˘‰ení odpovûdnosti
v pfiístupu k vlastnímu zdraví a Ïi-

votu,“ konstatovala Martina Göblová.
„Aktivity, které probíhaly v rámci
projektu Seniofii sami sobû, budou
v Pfierovû pokraãovat jako souãást
programu Klubu pro seniory - Spo-
lu, kter˘ provozuje Oblastní charita
Pfierov. Pfiedná‰ky se budou konat
kaÏd˘ t˘den a budou krat‰í, coÏ se-
niorÛm více vyhovuje. I nadále bu-
dou mít seniofii moÏnost vyuÏívat
poãítaãovou uãebnu a internet, vÏdy
dvakrát v t˘dnu od 9 do 13 hodin,
a to jak samostatnû, tak pod vede-
ním lektora. Podle zájmu mají moÏ-
nost si za pomoci lektora vytvofiit
vlastní webové stránky. Souãástí
programu klubu budou také kurzy
práce na poãítaãi, jde o tfii dvouho-
dinová setkání, ve kter˘ch se úãast-
níci seznámí se základy práce na
poãítaãi. Do budoucna uvaÏujeme

rovnûÏ o kurzech, které by navázaly
na kurzy pro zaãáteãníky,“ informo-
vala Martina Göblová.

Upozornila, Ïe vedle tûchto aktivit
Charita nabídne seniorÛm pohybové
a zdravotní cviãení a rukodûlné ãin-
nosti, napfiíklad práci s keramikou,
malování na hedvábí, na sklo, práci
ubrouskovou technikou, které napo-
máhají udrÏení a rozvíjení jemné mo-
toriky.

Od konce kvûtna 2005 je roz‰ífiena
nabídka klubu také o cviãení pamûti
pod vedením kvalifikované lektorky.
Cviãení probíhá jednou t˘dnû. Záro-
veÀ zve seniory na tfii prázdninová
odpoledne. Ve dnech 14. ãervence,
11. a 25. srpna, vÏdy od 9 do 12 hodin
si budou moci seniofii vyzkou‰et rÛz-
né rukodûlné ãinnosti spolu s dûtmi.

·af

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 %

Projekt Seniofii sami sobû
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âERVENEC
16. 7. • Nov˘ Jiãín - Rybí - ·tramberk
- Bílá hora - Kopfiivnice - Pfiíbor - 23 km,
odj. vlak 6.06 hod.
23. 7. • Bo‰ovice - Píseãná - Kobefiice
- VáÏany - Kfienovice - 24 km, odj. vlak
Újezd u Brna 6.00 hod.
SRPEN
10. 8. • Lipník n. B. - Louãka - Bohusláv-
ky - Lipník n. B. - 13 km, odj. vlak 8.06 hod.
17. 8. • Hluboãky - Mar. Údolí - Lo‰ov
- Sv. Kopeãek - Velká Bystfiice - 10 ne-
bo 16 km, odj. vlak 9.04 hod.
20. 8. • Hosta‰ovice - Trojaãka - Dlou-
há - Velk˘ Javorník - Fren‰tát p. Rad-
ho‰tûm - 22 km, odj. vlak 6.06 hod.
24. 8. • Lipník n. B. - T˘n n. B. - podél
Beãvy - Rybáfie - Hranice - 15 km, odj.
vlak 8.06 hod.
27. 8. • Lideãko - âertovy skály - Klá‰-
Èov - Such˘ vrch - Vizovice - 22 km, odj.
vlak 6.06 hod.
31. 8. • Pfierov - grymovsk˘ most - Pfie-
rov - 12 km, odchod 9 hod. lávka u tenisu

O
sm

is
m

ûr
ka

Vyškrtávané výrazy:

OSMISMĚRKA S PEJSKY
Po vyškrtání všech výrazů přečtete tajenku po řádcích z nevyškrtaných písmen.

TAJENKA OSMISMĚRKY:
Svatá Tonička mívá často uplakaná očička

BULDOâEK
BULTERIÉR
CESTA
âESLO
FÍK
FOXHOUND

HRNEK
JEZEVâÍK
KAZ
KOKR·PANùL
KVùTEN
LABE

OPIâKA
PùST
PIVO
PSÍâEK
ROTVAJLER
ROZPOR

SMùR
STROUPEK
SVAL
SVÁTEK

TRONÍâEK
T¯N
UMùNÍ
VÍTùZ

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

30. 6. - 10. 7. • Zámky na Loifie a Bre-
taÀ na kole - ved. T. Beránek; bus; cyklo
15. - 17. 7. • Etapov˘ pfiechod sloven-
sk˘ch hor - Nízké Tatry; Telgárt - Kraºo-
va hola - Vápenica - Homolka - âertovica
-  Dumbier - Chopok - Chabenec - Pra‰i-
vá - Korytnica; ved. J. Balcárek st.; odj.
vlak 00.23; VHT
16. - 30. 7. • Normandie na kole - dennû
50 km; ved. J. Sedláãek; vl. auta; cyklo
30. 7. - 7. 8. • Jesenicko, Dolní Slezsko
- hvûzdicové trasy v okolí; ved. R. Havel-
ka; cyklo

KâT SK P¤EROV
vysokohorská turistika

kontakt: T. Beránek tel. 602 575 673

L J E Z E V Č Í K E Č O D L U B

Ě A S O V O A B T E Á T T S O R

N N V I L S Č S U K Č A S M M E

A I Í S V A T Ý N L V Í T Ě Z L

P V E Á Á R B K Č A T A N R P J

Š Č T S O T V E E K T E O O U A

R E P U M Ě N Í E Č A S R L R V

K A P K T A K N N I Í Z E I Á T

O E O E Č I R Í Č P K S A C É O

K D N U O H X O F O R O P Z O R

2. 7. • Bzenec - Vracov - Milotice - Va-
cenovice - SoboÀky - Rohatec - 22 km,
odj. 6.05 hod.
5. 7. • Buchlovice - Smrìavka - zfiíc.
Cimburk - Stfiílky - 20 km, odj. 7.36 hod.
7. 7. • Jesenec - Kladky - Nectava - 16
km, odj. 6.03 hod.
9. 7. • Mosty u JablÛnkova - V. Polom
- M. Polom - Mosty u JablÛnkova -
25 km, odj. 5.00 hod.
14. 7. • Moraviãany - Lo‰tice - Bouzov -
12 km, odj. 6.03 hod.
14. 7. • Mladûjovice - ¤ídeã - Chabíãov
- ·ternberk - 18 km, odj. 8.02 hod.
16. 7. • KomÀatka - chata Wolfka - Dol-
ní Hedeã - Králíky - 19 km, odj. 5.17 hod.
21. 7. • Vsetín - Chmelov - Hovûzí - 15
km, odj. 6.06 hod.
21. 7. • Olomouc - Hradisko - U tfií mos-
tÛ - Horka n. Moravû - 16 km, odj. 7.09 hod.
23. 7. • SvatoÀovice - Hadinka - Kloko-
ãÛvek - Vítkov - 22 km, odj. 6.06 hod.
28. 7. • Domá‰ov - Hrubá Voda - 14 km,
odj. 6.59 hod.
30. 7. • Za‰ová - Kulí‰ek - Hu‰t˘n - Pa-
doly - Bofiková - Zubfií - 20 km, odj. 6.06
hodin

Pracovníci Muzea Komenského ve
spolupráci se Státním okresním archi-
vem v Pfierovû, Tûlov˘chovnou jednotou
Sokol Pfierov a loutkov˘m divadlem
Pfierovsk˘ Ka‰párek pfiichystali je‰tû

pfied zaãátkem prázdnin novou v˘sta-
vu, kterou nazvali Pod jednou stfie-
chou. VernisáÏ v˘stavy, vûnované 70. v˘-
roãí poloÏení základního kamene nové
sokolovny a 90. v˘roãí zaloÏení pfierov-

ského loutkového divadla, se uskuteã-
nila za velkého zájmu vefiejnosti dne
9. ãervna v prostorách Velkého v˘stav-
ního sálu Ïerotínského zámku. Zahájil
ji fieditel Muzea Komenského PhDr.
Franti‰ek H˘bl. Úvodní slovo pfiednesly
kurátorky v˘stavy Mgr. ·árka Krákoro-
vá PajÛrková a Mgr. Kristina Glacová.
Za Tûlov˘chovnou jednotu Sokol pro-
mluvil Bohumil Domansk˘.

Náv‰tûvníci si mohou na v˘stavû, je-
jímÏ spojujícím prvkem je budova so-
kolovny, prohlédnout aÏ do 11. záfií
plány a fotografie z v˘stavby nové so-
kolovny, pamûtní knihy, sokolské cvi-
ãební úbory a uniformy a mnohé dal‰í
pfiedmûty vztahující se k pfierovské so-
kolské organizaci. Souãástí v˘stavy
jsou také kulisy, loutky, rekvizity a pla-
káty loutkového divadla Pfierovsk˘
Ka‰párek.

Pozvánka na v˘stavu Pod jednou stfiechou

PÛjãovna pro dospûlé 
Îerotínovo nám. 36, tel. 581 219 094

Studovna âítárna
Hudební
oddûlení

pondûlí 8 - 17 9 - 12, 13 - 17 9 - 17
úter˘ 8 - 17 9 - 12, 13 - 17 9 - 17 9 - 12, 13 - 17
ãtvrtek 8 - 17 9 - 12, 13 - 17 9 - 17 9 - 12, 13 - 17
pátek 8 - 16 9 - 12, 13 - 16 9 - 16

PÛjãovna pro dûti
Palackého 1, tel. 581 215 551
pondûlí 9.00 - 11.00 12.00 - 16.00
úter˘ 9.00 - 11.00 12.00 - 16.00
ãtvrtek 9.00 - 11.00 12.00 - 16.00

Poboãka - Trávník 30
tel. 581 209 587
úter˘ 9.00 - 11.30 12.30 - 17.30
ãtvrtek 9.00 - 11.30 12.30 - 17.30

Poboãka Pfiedmostí - U Po‰ty 10
tel. 581 211 369
pondûlí 9.00 - 11.30 12.30 - 18.00
ãtvrtek 9.00 - 11.30 12.30 - 17.00

Poboãka - Velká DláÏka 44
tel. 581 735 421
úter˘ 9.00 - 11.30 12.30 - 17.30
ãtvrtek 9.00 - 11.30 12.30 - 17.30

Prázdninová pÛjãovní doba v Mûstské knihovnû

MùSTSKÁ KNIHOVNA V P¤EROVù, Îerotínovo námûstí 36, tel. 581 219 094

Z vernisáÏe v˘stavy
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MUZEUM KOMENSKÉHO

HRAD HELF·T¯N

Budova pfierovského zámku
otevírací doba v ãervenci a srpnu:

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

do 31. 7. • Jan Chmelafi: Obrazy
do 25. 9. • Z pohádky do pohádky -
k v˘roãí BoÏeny Nûmcové a Karla Ja-
romíra Erbena
do 11. 9. • Pod jednou stfiechou - v˘-
stava u pfiíleÏitosti 70. v˘roãí poloÏení
základního kamene nové sokolovny
a 90. v˘roãí pfierovského loutkového
divadla
do 18. 9. • Augustin Mervart: Kresby
4. 8. - 4. 9. • ¤ezbáfiské práce (ver-
nisáÏ 4. 8.)

Ornitologická stanice
otevírací doba v ãervenci a srpnu: pondûlí
aÏ pátek 8-16 hod., sobota a nedûle 9-17 hod.

stálá expozice - Ptáci âeské repub-
liky

Ve dnech 5. - 6. 7. je vstup do Muzea
Komenského i do ornitologické sta-
nice zdarma.

DÛm dûtí a mládeÏe ATLAS
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.

Matefiské centrum Sluníãko
30. ãervna • Losování permanentek
- vylosovan˘ vlastník permanentky zís-
ká 3 vstupy zdarma.

V dobû od 1. 7. do 2. 9. bude Matefi-
ské centrum Sluníãko zavfieno, po
prázdninách otevíráme v nov˘ch pro-
storách Základní ‰koly v ulici Sokolské.

Kurz modelingu je pfiipraven
KaÏdoroãnû modelingová ‰kola

Agentury HIT pofiádá kurz pro zaãína-
jící i pokroãilé adepty modelingu v ob-
dobí letních prázdnin. Pro rok 2005 je
urãen˘ termín 22. aÏ 27. srpna. Po-
drobnûj‰í informace na www.agentu-
ra-hit.cz.

Prázdniny na koních
Letní tábor nabízí dûtem ve vûku od

7 do 14 let nûkolik dní stráven˘ch u ko-
ní. Na programu je mimo jiné jízda na
koni, soutûÏe, bojové hry v pfiírodû a v˘-
lety. Cena pobytu je 3.300 Kã (v ní je za-
hrnuto stravování - 5x dennû, jízda na
koni a ubytování). Termíny: 1. - 9. 7.,
23. - 31. 7., 3. - 11. 7., 14. - 22. 8.
Kontakt: Eva Bayerová, Prusy 1, 751
15, tel. 581 227 026.

Duha klub DlaÏka
Nabídka letních táborÛ na ãervenec
a srpen na www.dlazka.cz

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.web-
park.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

otevírací doba v ãervenci a srpnu:
úter˘ aÏ nedûle 9-18 hodin

do 30. 10. • Expozice historické
mincovny
do 30. 10. • Expozice umûleckého
kováfiství
5. - 6. 7. • Vystoupení skupiny histo-
rického ‰ermu Berendal (v 11, 13
a 16 hod.)

16. - 17. 7. • Vystoupení skupiny his-
torického ‰ermu Adorea (sobota 13,
15 a 17 hod., nedûle 14 a 16 hod.) 

9. -14. 8. • Vivat Flauto - soubor zob-
cov˘ch fléten (vystoupení prÛbûÏnû)

20. - 25. 8. (mimo pondûlí) • Kováfi-
ské fórum (17. roãník) - slavnostní
zahájení 20. 8. ve 14 hodin

27. a 28. 8. • Hefaiston - 24. roãník
- sobota 9-18 hodin, nedûle 9-13 hodin,
speciální vstupné, kyvadlová doprava
z Lipníka nad Beãvou

Pozvánka
Město Přerov připravuje

ve spolupráci
s Římskokatolickou farností

v Přerově

Přerovské hody
v sobotu 6. srpna
a neděli 7. srpna

na náměstí T. G. Masaryka
Bohatý kulturní program.

Bližší informace budou
uveřejněny na plakátech.

KOUPÁNÍ VEŘEJNOSTI NA PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 735 045

RELAXACE A SAUNA NA PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 209 100 BAZÉNY - VÝJIMKY
23. 7. až 29. 7. 2005 -
odstávka teplárny - snížené vstupné

RELAXACE - VÝJIMKY
4. 7. až 10. 7. 2005 - zavřeno!

2. a 3. července
Sokolnické slavnosti

Past na medvěda
Celodenní kostýmovaný program v sobotu

9- 19, v neděli 9 - 18 hodin. Po oba dny:
sokolnické lovy atrapy kořisti v 17.30 hod.

16. a 17. července
Za čest krále

Obléhání a obstřelování hradu s bitvou, vý-
stava zbraní a zbrojí, šermíři, kejklíři, diva-
dlo, ražba pamětních mincí. Po oba dny ce-
lodenní program od 9 do 18 hodin.

hrad
SOVINEC
tel. 777 205 029

www.sovinec.cz

VáÏení ãtenáfii, od 1. 6. 2005 jsou na celostátním pásmu teletextu TV
NOVA vysílány nové informaãní stránky mûsta P¤EROVA. Na tûchto
stránkách se dozvíte nejen o dûní ve mûstû o okolí, ale jsou zafiazeny
v celostátní síti mûst a proto budou informovat diváky z celé âR o za-
jímav˘ch akcích a událostech z Va‰eho regionu. Rádi také uvítáme Va-
‰e podnûty, které nám pomohou vytvofiit tyto informaãní a prezentaã-
ní stránky. Letní soutûÏ s teletextem TV NOVA

Více informací na stranû

âERVENEC
SRPEN

âERVENEC & SRPEN

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

Pondělí zavřeno zavřeno 10.00 - 18.00

Úterý zavřeno zavřeno 10.00 - 18.00

Středa zavřeno zavřeno 10.00 - 18.00

Čtvrtek zavřeno zavřeno 10.00 - 18.00

Pátek zavřeno zavřeno 10.00 - 18.00

Sobota zavřeno zavřeno zavřeno

Neděle zavřeno zavřeno zavřeno

Den Dûtsk˘ Kryt˘ Koupání Venkovní Koupalistû
bazén 50 m imobilních bazén Penãice

bazén obãanÛ

Pondělí 10 - 20 10 - 21 11.30-13.30 10 - 21 9.30 - 19

Úterý 10 - 20 10 - 21 10 - 21 9.30 - 19

Středa 10 - 20 10 - 21 11.30-13.30 10 - 21 9.30 - 19

Čtvrtek 10 - 20 10 - 21 10 - 21 9.30 - 19

Pátek 10 - 20 10 - 21 11.30-13.30 10 - 21 9.30 - 19

Sobota 10 - 20 10 - 21 10 - 21 9.30 - 19

Neděle 10 - 20 10 - 21 10 - 21 9.30 - 19

Den Dûtsk˘ Kryt˘ Koupání Venkovní Koupalistû
bazén 50 m imobilních bazén Penãice

bazén obãanÛ

Pondělí 10 - 20 10 - 20 11.30-13.30 10 - 20 9.30 - 19

Úterý 10 - 20 10 - 20 10 - 20 9.30 - 19

Středa 10 - 20 10 - 20 11.30-13.30 10 - 20 9.30 - 19

Čtvrtek 10 - 20 10 - 20 10 - 20 9.30 - 19

Pátek 10 - 20 10 - 20 11.30-13.30 10 - 20 9.30 - 19

Sobota 10 - 20 10 - 20 10 - 20 9.30 - 19

Neděle 10 - 20 10 - 20 10 - 20 9.30 - 19

SLUÎBY MùSTA P¤EROVA • âERVENEC/SRPEN 2005



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

25. - 31. 8. v 18.30 hod. • VALIANT
(Velká Británie, animovaná komedie,
dabing, premiéra) Vlasteneck˘ opefie-
nec poslem zpráv, jeÏ mohou ovlivnit
den D...

25. - 30. 8. ve 21.00 hod. • SIN CITY
- MùSTO H¤ÍCHU (USA, thriller, ti-
tulky, premiéra) Bruce Willis jako Har-
tigan je jedin˘m poctiv˘m policajtem
v mofii ‰píny jménem Sin City...

6. 7. ve 21.00 hod. • HOTEL RWANDA
(Kanada/UK, váleãné drama, titulky,
premiéra) KdyÏ cel˘ svût zavíral oãi,
on otevfiel svou náruã.

3. 8. ve 21.00 hod. • KRAJINA MÉHO
SRDCE (âR, premiéra) Krajina mého
srdce je dal‰ím z fiady filmÛ, v nichÏ by-
tostn˘ filmafi Jan Nûmec rozmlouvá
pfiedev‰ím sám se sebou.

13. 7. ve 21.00 hod. DOGORA (Fran-
cie, dokumentární/hudební, titulky,
premiéra) Patfiíte-li mezi vá‰nivé ãte-
náfie magazínu National Geographic
nebo obdivovatele filmu Baraka, do-
stane vás i Dogora.

20. 7. ve 21.00 hod. • BOÎSKÁ JU-
LIE (Velká Británie, komediální dra-
ma, titulky, premiéra) Opojná kombi-
nace rozpustilé komedie a bolestného
drama.

27. 7. ve 21.00 hod. • KINSEY (USA,
drama, titulky, premiéra) Kinsey: „Ja-
ká je Va‰e nejoblíbenûj‰í poloha pfii
milování?“ Dívka kolem 20 let: „Ono
jich je více?“

10. 8. ve 21.00 hod. • PERLY A SVI-
Nù (Finsko, hofiká komedie, titulky,
premiéra) Finská hofiká komedie o te-
enagerech a pro teenagery.

17. 8. ve 21.00 hod. • VELKÁ VODA
(âR/Makedonie/Nûmecko/USA, dra-
ma, titulky, premiéra) Na hranici me-
zi Ïivotem a smrtí se nevyhnutelnû set-
ká‰ se sv˘m svûdomím.

24. 8. ve 21.00 hod. • RAY (USA, hu-
dební drama, titulky, premiéra) „Soul
je Ïivotní cesta, ale vÏdy je to cesta ne-
lehká“ (Ray Charles)

31. 8. ve 21.00 hod. • ÎIVOT POD VO-
DOU (USA, komedie, titulky, premié-
ra) Bill Murray jako Steve Zissou od-
haluje nejtemnûj‰í záhady oceánu
a obãas i lidsk˘ch du‰í.

■ A R T K I N O ■

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

Uzávûrka pfií‰tího ãísla je v úter˘ 17. srpna 2005
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e-mail: studio@elan-prerov.cz  • Tisknou TISKÁRNY MAFRAPRINT Olomouc • Distribuce: âeská po‰ta, s. p. • Zaregistrováno Ministerstvem kultury âR pod zn. MK âR E 13283
• Pfierovské listy na internetu: www.mu-prerov.cz - kategorie Pfierovské listy • zdarma do v‰ech domácností v Pfierovû a místních ãástech

Galerie a v˘stavy

Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 22, tel. 581 216 111 

V mûsících ãervenci a srpnu se budete v Domeãku setkávat s tvorbou celé fiady v˘-
tvarníkÛ: keramick˘mi kachlemi Romana BaláÏe a Jarmily Kreãmanové. Andrej
DruÏinec pfiipravil na prázdniny novou kolekci oblíben˘ch keramick˘ch ptákÛ a ko-
ãek. Denisa Chvátalová náv‰tûvníky zaujme sv˘mi malovan˘mi obaly na kvûtiny.

Celé léto budou doplÀovány
originální odûvy a odûvní doplÀ-
ky textilních v˘tvarnic Jany Ku-
bínové, Zuzany Krajãoviãové,
Jany Jaklové a Dagmar Mráã-
kové. V prÛbûhu prázdnin se ta-
ké mÛÏete tû‰it na novou kolek-
ci keramiky z MafiíÏe, ve stálé
nabídce budou originální ‰perky,
malované hedvábí, ‰iroká nabíd-
ka uÏitkové keramiky a dfievûné
hraãky i kapsáfie.

V ãervenci bude pokraãovat v galerii Atrax
v˘stava sklenûn˘ch figurek Poetick˘ svût Ali-
ce Dostálové a umûleckého skla Radovana
Ficala. Omlouváme se za mylné uvedení v˘-
stavy Pavla Horáka v minulém ãísle Pfierov-
sk˘ch listÛ místo Radovana Ficala. V dal‰ím
období prázdnin bude tradiãnû pokraãovat
souborná v˘stava na‰ich pfiedních grafikÛ,
malífiÛ a sochafiÛ, jako je J. Anderle, A. Born,
O. Janeãek, V. Kulhánek, K. Kodet, V. Suchá-
nek, J. Velãovsk˘, O. Zoubek, I. Kittzberger
a dal‰í v˘znamní autofii. Ve druhé polovinû
ãervence bude obnoven prodej v upraven˘ch
prostorách prodejny keramiky. Vedle origi-
nální keramiky, skla a koÏen˘ch kabelek zde
bude prezentována roz‰ífiená nabídka grafiky.

V prázdninov˘ch mûsících v souvislosti s dovolen˘mi bude provoz galerie ãásteã-
nû omezen, ale i tak si budete moci prohlédnout v˘tvarná díla malífiÛ Miroslava Raj-
ského, Jana Ka‰para, Miroslava Dyla, ktefií vystavují krajiny. Dále uvidíte pfierov-
ská zákoutí a záti‰í s kvûtinami od Pavlíny Filou‰ové-Haderkové. RovnûÏ v˘robky
ze skla od Glassatelieru Morava stojí za zhlédnutí.

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

Kino Hvûzda

1. - 6. 7. v 18.30 hod. a 1. - 5. 7. ve
21.00 hod. • MADAGASKAR (USA,
komedie, dabing). Tohle místo nemá
chybsona...

7. - 10. 7. v 18.30 hod. • ZÁKON P¤I-
TAÎLIVOSTI (Velká Británie/Irsko/
/NSR romantická komedie, titulky, pre-
miéra) Láska má vÏdy poslední slovo...

11. - 13. 7. v 18.30 hod. • xXx: NOVÁ
DIMENZE (USA, akãní, titulky, premi-
éra) Dal‰í nebezpeãná akce agenta xXx. 

7. - 12. 7. v 21.00 hod. • SAHARA (USA,
akãní/dobrodruÏn˘, titulky, premiéra)
DobrodruÏství má novou tváfi...

14. - 20. 7. v 18.30 hod. a 14. - 19. 7.
ve 21.00 hod. • VÁLKA SVùTÒ (USA,
sci-fi, titulky, premiéra) Poslední vál-
ku na Zemi nezaãnou lidé...

21. - 27. 7. v 18.30 hod. a 25. - 26. 7. ve
21.00 hod. • ROMÁN PRO ÎENY (âR,
komedie) Nová komedie Filipe Renãe
podle scénáfie Michala Viewegha.

21. - 24. 7. ve 21.00 hod. • TLUMOâNI-
CE (Velká Británie, thriller, titulky)
Pravda nepotfiebuje pfieklad...

28. - 31. 7. v 18.30 hod. • HITCH:
LÉK PRO MODERNÍHO MUÎE
(USA, romantická komedie, titulky,
premiéra) Chcete se seznámit? Ze-
ptejte se mû. V hlavní roli Will Smith.

28. 7. - 31. 7. v 21.00 hod. • NOâNÍ
HLÍDKA (Rusko, sci-fi/horor, titulky,
premiéra) Nejkomerãnûj‰í rusk˘ film
desetiletí...

1. - 3. 8. v 18.30 hod. a 1. - 2. 8. ve
21.00 hod. • STOPA¤ÒV PRÒVODCE
PO GALAXII (USA/Velká Británie, sci-
fi, komedie, titulky, premiéra) Nepro-
padejte panice! Ani kdyÏ stopujete
v Ïupanu...

4. - 10. 8. v 18.30 hod. a 4. - 9. 8. ve
21.00 hod. • BATMAN ZAâÍNÁ (USA,
thriller, titulky, premiéra) V kultovní
comicsové sérii jsou odhaleny temnûj-
‰í stránky mlãenlivého superhrdiny...

11. - 17. 8. v 18.30 hod. • STAR
WARS: EPIZODA III - POMSTA SIT-
HÒ (USA, sci-fi, titulky, premiéra) AÈ
tû síla provází!

11. - 16. 8. ve 21 hod. • VÁLKA PO-
LICAJTÒ (Francie, krimi, titulky, pre-
miéra) Ve svém zápase neváhají pfie-
kroãit zákon a pouÏít ve‰keré
prostfiedky k dosaÏení svého cíle...

18. - 24. 8. v 18.30 hod. a 18. - 23. 8.
ve 21 hod. • MR. AND MRS. SMITH
(USA, akãní komedie, titulky, premié-
ra) ¤e‰ení manÏelského stereotypu
mÛÏe mít rÛznou podobu...

V mûsíci ãervenci a srpnu Bijásek nehraje. Pozor - zmûny ãasu
v mûsíci ãervenci a srpnu - zaãátky pfiedstavení posunuty

o hodinu pozdûji, tj. v 18.30 hodin a ve 21 hodin.

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

V prázdninov˘ch mûsících ãervenci a srpnu je pro náv‰tûvníky pfiipravena bohatá
nabídka obrazÛ, grafik, skla, keramiky, koÏen˘ch doplÀkÛ a ‰perkÛ.

V ãervenci zde bude vystavena kolekce
obrazÛ nové autorky Jarmily Zavfielové. Je
absolventkou Pedagogické fakulty Univerzi-
ty Palackého v Olomouci, a to oboru v˘tvar-
ná v˘chova. Zab˘vá se v˘robou ‰perkÛ, ma-
lováním dfievûn˘ch obrázkÛ a plastik. Nyní
se pfieváÏnû vûnuje voskové batice.

V srpnu bude v galerii vystavovat Ilsa
Klingelhöfer z Nûmecka. Autorãina úspû‰-
ná umûlecká dráha zaãala v polovinû 70. let.
S vyuÏitím techniky akvarelu i olejomalby
znázorÀuje imaginární krajiny, kvûty, figu-
rální námûty. V akrylov˘ch barvách nechává

rozehrát syté odstíny barev. Její akvarelová tvorba naopak pfiiná‰í urãitou snovost.
„Tmavé zemní barvy nemám ráda, ale vedle syt˘ch barev miluji také pastelo-

vé, s nimiÏ velmi ráda experimentuji,“ vyznává se ze sv˘ch barevn˘ch lásek.

z tvorby Ilsy Klingelhöfer
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