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V fiíjnu uÏ tradiãnû dominuje pfierovskému kulturnímu dûní jazzov˘
festival. A Ïe se mají pfiíznivci hudby tohoto Ïánru opravdu na co tû-
‰it, dokládá program leto‰ního uÏ XXII. roãníku festivalu.
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Jednotka vodních záchranáfiÛ
Mûstské policie vznikla na základû
událostí spojen˘ch s niãivou povod-
ní v roce 1997. První etapa v˘cviku,
kter˘ kaÏdoroãnû záchranáfii absol-
vují, byla vÏdy zamûfiena na nácvik
jízdy v plavidlech a záchranu osob
pomocí rÛzn˘ch metod. Druhá ãást
spoãívala v nacviãení záchrany osob
pomocí horolezeck˘ch technik.

„Leto‰ní v˘cvik se uskuteãnil ve
dnech 3. aÏ 10. záfií pod dohledem
zku‰en˘ch instruktorÛ lezení v oko-
lí Liptovského Mikulá‰e na Sloven-
sku. Pût stráÏníkÛ nacviãovalo zá-
chranu osob uvízl˘ch na skále
vytahováním nahoru a druhou ces-
tou spou‰tûním dolÛ do bezpeãí. Zá-
chranu provádûli samostatnû a ná-
slednû i s fixací postiÏené osoby na
záchranáfie pomocí úvazu. Tyto rÛz-

né metody záchrany vycházející
z konkrétní situace kladou vy‰‰í ná-
roky na zvládnutí lezeckého materi-
álu“, informoval Ing. Ladislav Petrov-
sk˘, zástupce fieditele Mûstské policie
a jeden z úãastníkÛ cviãení.

„Jedna z metod záchrany je zalo-
Ïena na pfiekonání nebezpeãné pfie-
káÏky, napfiíklad rozvodnûného vod-
ního toku pomocí tak zvaného Tyrol-
ského traverzu. Záchranáfii pro-
stfiednictvím lan spojili dva pevné
body a postiÏenou osobu pfiemisÈo-
vali ve speciálním trojcípém ‰átku
mimo nebezpeãné prostfiedí“, pfiiblí-
Ïil Ladislav Petrovsk˘.

Nacviãováním v‰ech záchrann˘ch
metod si mûst‰tí stráÏníci upevnili na-
byté vûdomosti i zku‰enosti. Cel˘ v˘-
cvik absolvovali s vûdomím závaÏnos-
ti záchranáfiské práce a obrovské

zodpovûdnosti za Ïivot a zdraví jin˘ch
osob. ·af

StráÏníci nacviãovali záchranu osob na Slovensku
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Pozvánka

Zastupitelstvo
mûsta Pfierova

se koná

ve stfiedu 19. fiíjna 2005
v 15 hodin

ve velkém sále Mûstského domu

6.–8. 10. 2005

XXII. âESKOSLOVENSK¯ JAZZOV¯ FESTIVAL

âTVRTEK

19.30
6.

PÁTEK

7.

SOBOTA

8.

Veleband & Uwe Plath CZ/D
George Mraz Quartet USA

Jackson Singers USA

Czech Big Company CZ
Lubo‰ ·rámek & his Seven Reasons SK/SLO

New York Voices USA

P. J. Ryba & Mind the Step CZ
Classical & Jazz Art Duo SK

Yelow Jackets USA

JAM SESSION v pfiedsálí Mûstského domu
Jifií Urbánek Band & Dana Vrchovská CZ

Mûstsk˘ dÛm Pfierov

Nadaãní fond PJF Pfierov • Mûsto Pfierov • AB Studio Praha

19.30

19.30

foto L. Petrovsk˘

Kolik máme letos prvÀáãkÛ
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Pomoc druhému nebo
pomoc sobû?

CpKP stfiední Morava pÛsobí v pfie-
rovském okrese jako akreditovaná vy-
sílající organizace v oblasti dobrovol-
nické sluÏby a zaji‰Èuje v˘kon této
sluÏby v organizacích, které se zab˘-
vají péãí o dûti a mládeÏ, zdravotnû
postiÏené, seniory, drogovû závislé,
osoby sociálnû slabé, apod. V souãas-
nosti pomáhá na Pfierovsku pfiibliÏnû
50 dobrovolníkÛ v 18 rÛzn˘ch organi-
zacích. Dobrovolníci zde pracují na
pozici asistentÛ a pomáhají napfiíklad
pfii péãi o klienty, s organizací rÛzn˘ch
akcí, s administrativou nebo manuál-
ními pracemi. Mohou docházet do or-
ganizace podle sv˘ch moÏností a po
odpracování 50 hodin je jim vystaveno
osvûdãení o praxi. V˘kon dobrovolnic-
ké sluÏby je upraven také zákonem
o zamûstnanosti a od urãitého rozsa-

hu práce je dokonce zapoãítán jako
náhradní doba zamûstnání.

Projekt realizuje CpKP stfiední Mo-
rava ve spolupráci s Hospodáfiskou ko-
morou okresu Pfierov. Tento projekt je
spolufinancován Evropskou unií
a státním rozpoãtem âeské republiky.

Informativní schÛzky zájemcÛ
o dobrovolnickou sluÏbu se konají:
7.10. v 10 hodin v Pfierovû a 17.10.
v 10 hodin v Lipníku nad Beãvou.

BliÏ‰í informace o projektu, dobro-
volnické sluÏbû a nabídce semináfiÛ
a kurzÛ získáte od Ing. Jitky Krabico-
vé, CpKP stfiední Morava, Horní ná-
mûstí 12, 750 02 Pfierov, tel: 581 210
502 nebo pfiímo v kontaktním místû
v Lipníku od Mgr. Miroslavy Stfielcové
v Mûstské knihovnû v Lipníku, nám.
TGM 11, Lipník nad Beãvou.

Obãanské sdruÏení CpKP stfiední Morava zahájilo projekt,
v jehoÏ rámci nabízí nezamûstnan˘m moÏnost získat praxi
prostfiednictvím v˘konu dobrovolnické sluÏby v místních ne-
ziskov˘ch a pfiíspûvkov˘ch organizacích. Projekt je urãen pfie-
dev‰ím absolventÛm, Ïenám po matefiské dovolené a lidem ve
vûku nad 45 let. V rámci tohoto projektu mohou nezamûst-
naní vyuÏít také doplÀující nabídku motivaãních a vzdûláva-
cích semináfiÛ a vzdûlávacích kurzÛ v oblasti podnikání.

Město Přerov ve spolupráci s Československou obcí legionářskou,
Českým svazem bojovníků za svobodu 
a Vojenská posádka Přerov
srdečně zvou na

u pfiíleÏitosti státního svátku
vzniku samostatné âeskoslovenské republiky

pondûlí 17. fiíjna velk˘ sál Mûstského domu, 19 hodin

Kde domov mÛj - pûveck˘ koncert
Pavlína Seniã - zpûv, Leopold Polda - zpûv,

Irina Kondratûnko - klavír

ãtvrtek 27. fiíjna slavnostní zámecká síÀ, 17 hodin

Pfiedání Ceny mûsta Pfierova
v˘znamn˘m osobnostem
Mûstsk˘ dÛm, 19.30 hodin

Slavnostní koncert Moravské filharmonie
host koncertu – Václav Hudeãek

pátek 28. fiíjna nám. T. G. Masaryka, 10 hodin

Vzpomínkové shromáÏdûní
u pamûtní desky T. G. Masaryka

pátek 11. listopadu nám. F. Rasche, 11 hodin

Vzpomínka dne váleãn˘ch veteránÛ
následnû u pomníku padl˘ch letcÛ na tfi. gen. Janou‰ka

ãtvrtek 17. listopadu námûstí T. G. Masaryka, 10 hodin

Den boje za svobodu a demokracii
vzpomínkové shromáÏdûní u pamûtní desky

SLAVNOSTNÍ 
VZPOMÍNKOVÉ AKCE

Město Přerov u příležitosti státního svátku
vzniku samostatné Československé republiky

Vás srdečně zve

Slavnostní koncert
Moravské filharmonie Olomouc

Komise pro obãanské záleÏitosti
nabízí: 
● Obfiady vítání dûtí, pfii kter˘ch jsou novorozenci pfiijati mezi obãany mûsta zá-

pisem do pamûtní knihy. Pfiihlásit se mohou i rodiãe, mající trvalé bydli‰tû
v Pfierovû, ale jejich dítû se narodilo mimo Pfierov. Rodiãe dûtí narozen˘ch
v Pfierovû získají dotazník na matrice pfii vyfiizování rodného listu. 

● Obfiady zlat˘ch a diamantov˘ch svateb manÏelÛ, ktefií v roce 2005 oslaví pa-
desát ãi ‰edesát let spoleãného Ïivota. 

BliÏ‰í informace: Ivana Veselá, tel. 581 268 452, 
e-mail: ivana.vesela@mu-prerov.cz 
nebo osobnû – MûÚ Pfierov, námûstí T. G. Masaryka ã. 2, 
kanceláfi ã. 2, pfiízemí.

Na programu:

B. Smetana Libuše, předehra k opeře
A. Dvořák Koncert pro housle a orchestr  

a moll
L. Janáček Lašské tance, výběr
A. Dvořák Slovanské tance, výběr

Sólista Václav Hudeček - housle
Dirigent Petr Vronský

čtvrtek 27. října 2005
v 19.30 hodin, velký sál Městského domu

Pomoc druhému nebo pomoc sobû?
Dobrovolnick˘ program pro nezamûstnané

urãeno: absolventÛm
Ïenám po matefiské dovolené
lidem nad 45 let

nabízíme: moÏnost zafiazení se do nového kolektivu 
dobrovolnickou sluÏbu
motivaãní a vzdûlávací semináfie
kurz v oblasti podnikání

Realizuje: 
CpKP stfiední Morava, Horní námûstí 12, 750 02 Pfierov, tel: 581 210 502

Projekt je spolufinacován Evropskou unií 
a státním rozpoãtem âeské republiky.

Den Lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû Telefon
2.10. Lékárna U Kostela Kratochvílova 13 581 738 439
9.10. Lékárna U ‰tûstûny âechova 25 581 209 238
16.10. Lékárna Sano BudovatelÛ 6 581 277 956
23.10. Lékárna Komenského Komenského 40 581 202 192
28.10. Lékárna U Zlatého hada âechova 41 581 209 475
30.10. Lékárna U Zlatého hada âechova 41 581 209 475

V sobotu dopoledne jsou otevfieny tyto lékárny: 
lékárna U kostela, lékárna U nádraÏí, lékárna Komenského

Rozpis pohotovostních lékárensk˘ch sluÏeb v záfií
– nedûle a svátky od 8.00 do 18.00 hodin
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Krátce z jednání radních
dne 25. srpna
❖ Vzali na vûdomí, Ïe mûstu Pfierov nebylo udûleno

pofiadatelství Národního zahájení DnÛ evropské-
ho dûdictví v roce 2006 a stanovili termín konání
oslav 750 let mûsta Pfierova na 23.–25. ãervna 2006
a povûfiila pracovní skupinu zabezpeãením jejich
pfiípravy.

❖ Podali návrh Zastupitelstvu mûsta Pfierova schvá-
lit uzavfiení Spoleãné deklarace mezi mûstem Pfie-
rovem a mûsty Lipník nad Beãvou, Kojetín, Tova-
ãov, Hranice a obcemi Prosenice, T˘n nad Beãvou,
Jezernice, Grymov a Osek nad Beãvou k realizaci
celé trasy plánované cyklostezky Beãva.

❖ Vzali na vûdomí pfiihlá‰ení Mûsta Pfierova pro-
stfiednictvím odboru rozvoje s projektem regene-
race panelového sídli‰tû Pfierov II-Pfiedmostí do
celonárodní soutûÏe „O lidech s lidmi“ – Cena za
podporu místní demokracie 2005, která byla vy-
hlá‰ena Centrem pro komunitní práci (CpKP), t˘-
deníkem Vefiejná správa, EastWest Institute Pra-
ha a Nadací Partnerství. 

❖ Schválili uzavfiení dohody o vzájemné spolupráci
mezi Mûstem Pfierov a Olomouck˘m krajem a ulo-
Ïili odboru rozvoje zaji‰Èovat Program obnovy ven-
kova ve správním obvodu obce s roz‰ífienou pÛ-
sobností Pfierov.

❖ Vzali na vûdomí rozbory hospodafiení Mûsta Pfie-
rova za I. pololetí roku 2005: Celkové pfiíjmy (vãet-
nû financování a fondÛ) Mûsta Pfierova za I. polo-
letí jsou plnûny na 52,3 %, tj. 456.411.138,32 Kã.
Celkové v˘daje (vãetnû financování a fondÛ) Mûs-
ta Pfierova za I. pololetí jsou ãerpány na 42,1 %, tj.
367.120.977,57 Kã.

❖ Vzali na vûdomí pfieru‰ení provozu Mûstské kni-
hovny v Pfierovû, pfiíspûvkové organizace, v objek-
tu na Îerotínovû námûstí 36 s úãinností od 25.
srpna 2005 do doby statického zaji‰tûní uvedené-
ho objektu.

❖ Schválili místostarostce Mgr. Elenû Grambliãko-
vé zahraniãní pracovní cestu do Walesu, konanou
v rámci zapojení základní ‰koly Trávník do evrop-
ského vzdûlávacího programu Sokrates. Zahra-
niãní pracovní cesta se uskuteãní ve dnech 25. aÏ
29. záfií, náklady na cestu a ubytování budou úãast-
níkÛm hrazeny ze získaného grantu.

Krátce z jednání
zastupitelÛ 31. srpna
❖ Místostarosta Ing. Martin Kuãera odvolán.

Pfierovské mûstské zastupitelstvo odvolalo na
svém zasedání místostarostu Martina Kuãeru.
Návrh na odvolání podalo místní sdruÏení ODS.
Z devíti ãlenÛ rady ODS mu vyjádfiilo nedÛvûru
sedm z nich. Z 33 pfiítomn˘ch zastupitelÛ se jich
25 rozhodlo tajnou volbou pro odvolání, 4 byli
proti a 4 hlasovací lístky nebyly platné. Martin
Kuãera tak s okamÏitou platností pozbyl postu
místostarosty i radního. Zastupitelem i nadále
zÛstává. V mûstské radû jej vystfiídá Daniel Do-
stal. Konkrétní dÛvody sesazení z funkce vrchní
pfiedstavitelé ODS nesdûlili. Zastupitelé odsou-
hlasili, Ïe na radnici zÛstanou ãtyfii uvolnûní rad-
ní namísto dosavadních pûti. Ti si také rozdûlí

kompetence b˘valého místostarosty v investiã-
ních a rozvojov˘ch záleÏitostech. 

❖ Schválili znûní pfiedloÏeného návrhu Ïádosti, kte-
rá pojednává o potfiebû seznámení zastupitelÛ mûs-
ta Pfierova se jmény konkrétních specialistÛ, ktefií
vypracovali odborné vojensko-ekonomické studie
pro Ministerstvo obrany, Generální ‰táb Armády
âeské republiky a velení vzdu‰n˘ch sil, vãetnû kon-
trolních mechanismÛ, které byly pouÏity pro po-
souzení kvality vypracovan˘ch listinn˘ch materiá-
lÛ, na základû kter˘ch do‰lo k politickému rozhod-
nutí o zru‰ení vojenské letecké základny v Pfierovû
a naopak k roz‰ífiení vojenské letecké základny
v Námû‰ti nad Oslavou o vrtulníkové letectvo. To
v‰e za úãelem stanovení právní zodpovûdnosti kon-
krétních osob pfii problémech spojen˘ch s nevhod-
nou realizací v˘stavby a financováním vojenské le-
tecké základny v Námû‰ti nad Oslavou. Souãasnû
uloÏilo starostovi mûsta Pfierova tuto Ïádost odeslat
neprodlenû Ministrovi obrany, Pfiedsedovi vlády âR,
V˘boru pro obranu a bezpeãnost státu PS PâR, ná-
ãelníkovi G· AâR a pfiedsedÛm opoziãních stran.

❖ Nepfiijali usnesení ve vûci schválení zámûru Mûsta
Pfierova na bezúplatn˘ pfievod nemovitostí – objektu
Gymnázia Jakuba ·kody v Pfierovû z vlastnictví Mûs-
ta Pfierova do vlastnictví Olomouckého kraje a bezú-
platné nabytí nemovitosti Stfiední odborné ‰koly
a Stfiední odborného uãili‰tû elektroenergetického
z vlastnictví Olomouckého kraje, ve správû Stfiední
odborné ‰koly a Stfiedního odborného uãili‰tû elekt-
roenergetického do vlastnictví Mûsta Pfierova.

❖ Vzali na vûdomí informaci o plnûní rozpoãtu Mûs-
ta Pfierova za období leden–ãervenec 2005: Cel-
kové pfiíjmy mûsta za leden–ãervenec jsou plnûny
na 61,1 %, tj. 551.603.577,86 Kã. Celkové v˘daje
mûsta za leden–ãervenec jsou ãerpány na 46,6 %,
tj. 420.515.115,09 Kã.

❖ Schválili pfiijetí úãelové dotace ze státního roz-
poãtu ve v˘‰i 560.000,- Kã, z toho je pro celkovou
obnovu kaple P. Marie v Pfierovû dotace ve v˘‰i
300.000,- Kã a na statické zaji‰tûní hradeb dotace
ve v˘‰i 260.000,- Kã, poskytnutí úãelové dotace ve
v˘‰i 300.000,- Kã ¤ímskokatolické farnosti Pfierov,
se sídlem Pfierov, Kratochvílova 6, zastoupené Pa-
vlem Hofírkem, na celkovou obnovu kaple P. Ma-
rie v Pfierovû, Kratochvílova 6.

❖ Schválili poskytnutí finanãní podpory ve v˘‰i
3.000.000,- Kã pro Vysokou ‰kolou logistiky o.p.s.,
se sídlem Pfierov I-Mûsto, na technické dovybave-
ní budovy Vysoké ‰koly logistiky.

❖ Schválili poskytnutí dotace ve v˘‰i 400.000,- Kã na
plynofikaci v˘robních areálÛ firem TST, Piccola-
M a Nadace Okfiídlené kolo v ulici Kojetínská.

❖ Schválili uzavfiení „Spoleãné deklarace mezi mûs-
tem Pfierovem a mûsty Lipník nad Beãvou, Koje-
tín, Tovaãov, Hranice a obcemi Prosenice, T˘n nad
Beãvou, Jezernice, Grymov a Osek nad Beãvou“
k realizaci celé trasy plánované cyklostezky Beã-
va.

❖ Schválili poskytnutí dotace ve v˘‰i 1.100.000,- Kã
Sportovnímu klubu Pfierov, Petfiivalského 1, na re-
konstrukci podlahy sportovní haly v roce 2005.

❖ Schválili poskytnutí dotace ve v˘‰i 3.500.000,- Kã TJ
SPARTAK P¤EROV, Bezruãova 4, na rekonstrukci
atletického oválu vãetnû sektorÛ v roce 2005.

❖ Schválili pfiijetí neinvestiãní dotace ve v˘‰i
1.683.402,60 Kã urãené na financování provozních
v˘dajÛ vynaloÏen˘ch v roce 2005 pfiíspûvkov˘mi or-
ganizacemi Sociální sluÏby mûsta Pfierova, se síd-
lem v Pfierovû, U Îebraãky 18a, ve v˘‰i
1.636.818,60 Kã, Ústav sociální péãe – Denní po-
byt pro mentálnû postiÏené dûti a mládeÏ se síd-
lem v Pfierovû, PurkyÀova 16, ve v˘‰i 46.584,- Kã.

❖ Odvolali na základû vlastní Ïádosti z funkce ãle-
na Finanãního v˘boru Zastupitelstva mûsta Pfie-
rova Bc. Josefa Koláãka.

❖ Schválili vyzvat Zastupitelstvo Olomouckého kra-
je, aby znovu zváÏilo navrÏen˘ zpÛsob transfor-
mace nemocnic v Pfierovû, Prostûjovû a ·ternber-
ku. Navrhli, aby transformace nemocnic probûhla
oddûlenû, formou vzniku tfií akciov˘ch spoleãnos-
tí zpÛsobem, kter˘ umoÏní aktivní úãast mûst, je-
jichÏ obãanÛ se transformace dot˘ká.

Krátce z jednání radních
dne 14. záfií
❖ S úãinností od 15. záfií 2005 odvolali Ing. Martina

Kuãeru z ãlenství v Investiãní komisi a jmenovali
ãlenem této komise Daniela Dostala.

❖ S úãinností od 15. záfií 2005 odvolali Daniela Do-
stala z ãlenství v Komisi pro projednávání zámûrÛ
v majetkoprávních záleÏitostech a jmenovali ãle-
nem této komise Davida Hendrycha.

❖ Schválili poskytnutí dotace ve v˘‰i 25.000,00 Kã
subjektu DÛm dûtí a mládeÏe Atlas Pfierov, ÎiÏkova
12 na zaji‰tûní cesty Pfierováãku na koncerty v Bar-
dejovû, které se uskuteãní ve dnech 4.–6. 11. 2005.

❖ Schválili poskytnutí dotace ve v˘‰i 10.000,00 Kã
subjektu DÛm dûtí a mládeÏe Atlas Pfierov, ÎiÏko-
va 12 na zaji‰tûní úãasti chlapcÛ z Taneãní ‰koly
Atlas na Mistrovství Evropy a svûta v nûmeck˘ch
Brémách, které se uskuteãní ve dnech 28.9. –
2.10.2005.

❖ Schválili poskytnutí dotace ve v˘‰i 20.000,00 Kã
Pavlu Novákovi na vydání knihy a souboru CD.

❖ Povûfiili Ing. Pavla Suchánka, fieditele Technic-
k˘ch sluÏeb mûsta Pfierova, komplexním zaji‰tû-
ním zastfie‰ení administrativní budovy TSmP v cel-
kovém finanãním objemu cca 1 700 tis.Kã z pro-
stfiedkÛ organizace.

Krátce z jednání
zastupitelÛ dne 14. záfií
❖ Schválili nav˘‰ení dotace obãanskému sdruÏení

Hockey club MINOR 2000 Pfierov, na sportovní ãin-
nost v roce 2005 o ãástku 700.000 Kã.

Rada a Zastupitelstvo mûsta Pfierova

Martin Kuãera vpravo, foto Petr Ludík
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Pozornost vûnujeme
pfiedev‰ím dûtem,
které zanedbávají
‰kolní docházku,
opakovanû se do-
pou‰tûjí pfiestupkÛ

ãi poÏívají alkohol. Pracujeme s rodi-
ãi, ktefií se o své dûti fiádnû nestarají.
Setkáváme se s nadmûrn˘m fyzick˘m
trestáním dûtí, nedostateãnou péãí ro-
diãÛ o nû. SnaÏíme se pomáhat soci-
álnû slab˘m rodiãÛm. V takov˘ch pfií-
padech máme ze zákona moÏnost
provádût opatfiení, pfii jejichÏ uplat-
Àování spolupracujeme s odborem so-
ciálních dávek, se ‰kolami, s policií, se
zdravotnick˘mi zafiízeními, s církev-
ními, charitativními i jin˘mi organi-
zacemi.

� Které sluÏby pracovníci oddûle-
ní sociální prevence konkrétnû po-
skytují?

B.B.: Tûch je celá fiada. V nûkter˘ch
pfiípadech pomáháme matkám sepi-
sovat návrhy na v˘Ïivné nerozvedené
a rozvedené manÏelky ãi na pfiíspûvek
na v˘Ïivu a úhradu nûkter˘ch nákladÛ
neprovdané matky. Poskytujeme in-
formace k návrhÛm soudu na urãení

práv a povinností k nezletil˘m dûtem
na dobu pfied a po rozvodu manÏelství.
Zprostfiedkováváme diagnostické po-
byty nezletilcÛ ve stfiediscích v˘chov-
né péãe, pobyty v dûtsk˘ch psychia-
trick˘ch léãebnách. V souladu
s programem souÏití pÛsobí mezi Ro-
my dva terénní sociální pracovníci.
Mimo jiné vedeme i agendu ubytovny
pro neúplné rodiny s dûtmi

� Pfiedev‰ím rodiãe z fiad na‰ich
ãtenáfiÛ zajímá vá‰ preventivní pro-
gram, jehoÏ cílem je pfiedcházet pro-
blémÛm, pfiípadnû je podchytit jiÏ
v poãáteãní fázi.

M.J.: UÏ ãtyfii roky
vyuÏíváme pfii své
práci v˘chovnû
vzdûlávací program.
Ten se opírá o syste-
matickou práci

s dûtmi a následnû s rodinou dítûte,
kterému se pracovníci na‰eho oddûle-
ní celoroãnû vûnují. Obsahem projek-
tu je pravidelné pofiádání v˘chovnû re-
kreaãních, vzdûlávacích, kulturních
a poznávacích akcí pro tyto dûti. Vû-
ková hranice dûtí, se kter˘mi pracuje-
me, se pohybuje od 5 do15 let.

B.B.: Na základû získan˘ch zku‰e-
ností jsme vypracovali primárnû pre-
ventivní program. Jeho v˘znam spoãí-
vá v tom, Ïe jsme sjednotili ãinnost
organizací, které se zab˘vají pfiedná‰-
kovou ãinností. Mezi nû patfií mûstská
policie, policie âR, pedagogicko-psy-
chologická poradna, hygienická stani-
ce, MûÚ Pfierov - oddûlení sociálnû
právní ochrany dûtí a na‰e oddûlení.
Do programu se zapojily také v‰echny
základní a speciální ‰koly v Pfierovû.
Pro nû jsme pfiipravili komplexní „ba-
líãek“ pfiedná‰ek v‰ech jmenovan˘ch
organizací, vãetnû ãasového harmo-
nogramu, kter˘ zaznamenává, kdy a ve
kter˘ch tfiídách a na jaké téma se na
‰kole uskuteãní pfiedná‰ka. Zaintere-
sované organizace vytvofiily pracovní
skupinu, jejíÏ ãlenové se kaÏd˘ mûsíc
scházejí a sdûlují postfiehy z pfiedná-
‰ek. Tento program byl ovûfiován v pra-
xi v minulém ‰kolním roce. 

� MÛÏete jmenovat alespoÀ nû-
které z akcí pfiipraven˘ch v rámci v˘-
chovnû vzdûlávacího programu, kte-
ré se setkaly u dûtí s nejpfiíznivûj‰ím
ohlasem?

M.J.: Pro dûti jsme uspofiádali 42
akcí, z toho 14 v˘chovnû rekreaãních
pobytÛ. V rámci této práce jsme se vû-
novali 71 dûtem. Jednou ze ãtyfi akcí
v leto‰ním roce byla napfiíklad beseda
na téma Rodina a dûti, kdy jsme se
s dûtmi setkali v prostorách âeského
ãerveného kfiíÏe. V období jarních
prázdnin jsme pro dûti pfiipravili v˘-
chovnû rekreaãní tábor na Zubfiiãi.

Na‰imi hosty byli i kolegové z mûstské
policie Lenka ·kodová a Pavel Vojtá-
‰ek, ktefií pro dûti pfiipravili besedu
o pravidlech bezpeãného chování na
ulici. V bfieznu se dûti zúãastnily be-
sedy, kterou organizovali pracovníci
Policie âR. Dûti zaujaly zpÛsoby vy-
‰etfiování trestn˘ch ãinÛ. Mohly vidût,
jak se v praxi provádí snímání otiskÛ,
seznámily se s kompletní v˘bavou ãle-
na pofiádkové sluÏby, zopakovaly si do-
pravní znaãky a nechybûla ani ukázka
v˘cviku psÛ. Dûtem se velmi líbil v˘let
na hrad Helf‰t˘n, nav‰tívili jsme také
Vala‰ské muzeum v pfiírodû v RoÏnovû
pod Radho‰tûm. Na konci ‰kolního ro-
ku jsme s dûtmi strávili t˘den v Bes-
kydech na tábofie. Dal‰í tábor se usku-
teãnil v srpnu na Tesáku.

� Akce, o kter˘ch jste se zmínila,
jsou pro dûti urãitû zajímavé. Ov‰em
úspû‰nost va‰í práce je urãena pfie-
dev‰ím denním kontaktem s nimi
v domácím prostfiedí jejich bydli‰tû,
‰koly, do které docházejí…

B.B.: Dûti, které se úãastní na‰eho
programu, mají povinnost nav‰tûvovat
mimo‰kolní krouÏky nebo sportovní
oddíly, popfiípadû docházet do na‰eho
‰kolního klubu, kter˘ vznikl spontán-
nû v záfií 2001 z iniciativy dûtí. Ty do-
cházejí na na‰e oddûlení psát úkoly
a pomáháme jim pfii pfiípravû do ‰ko-
ly. Hodnotíme zmûny pfiístupu rodiãÛ
k v˘chovû sv˘ch dûtí. V˘sledky na‰í
práce s dûtmi by nebyly takové, pokud
bychom vynechali spolupráci s uãite-
li. Samozfiejmû úspû‰nost se odvíjí zá-
sadním zpÛsobem od ochoty rodiãÛ
spolupracovat.

Eva ·afránková

Nároãná ãinnost sociálních pracovníkÛ
V jednom z leto‰ních ãísel ListÛ vás seznámili s ãinností od-

dûlení prevence kriminality pfierovské Mûstské policie Lenka
·kodová a Pavel Vojtá‰ek. V dne‰ním pfiíspûvku pfiedstavíme
dal‰í organizaci, se kterou preventisté mûstské policie spolu-
pracují, a to oddûlení sociální prevence na odboru sociálních
sluÏeb a zdravotnictví Mûstského úfiadu v Pfierovû (pfied zru-
‰ením Okresních úfiadÛ oddûlení péãe o dûti, pozn. red.). O ãin-
nosti pracovníkÛ oddûlení sociální prevence jsme si povídali
s Martinou Jufienovou a Boleslavem Bu‰em, kter˘ nejprve ve
struãnosti nastínil jejich pracovní program.

místní rozvoj ve v˘‰i 88% z celkov˘ch
nákladÛ projektu, coÏ v absolutním
vyjádfiení pfiedstavuje ãástku 1 138
900 korun“, informovala Jana Îou-
Ïelková z odboru sociálních sluÏeb
a zdravotnictví.. 

„Cílovou skupinou jsou dûti a mlá-
deÏ se zdravotním postiÏením, drÏi-
telé prÛkazky ZTP, ZTP/P, obãané star-
‰í 18ti let s mentálním postiÏením.
Osobní asistence mÛÏe b˘t poskytnu-
ta formou pfiímé asistence nebo for-
mou respitní péãe, to znamená umoÏ-
níme domácím peãovatelÛm starat se
o zdravotnû postiÏené osoby. Osobní

asistence nabízí pomoc klientovi ne-
bo rodinû pouze v pfiípadû, Ïe dítû zÛ-
stává v jeho pfiirozeném rodinném
prostfiedí“, vysvûtlila Jana ÎouÏelková.

Projekt Asistenãní sluÏba plnû ko-
responduje s cíli integraãního proce-
su a souãasnû s vyrovnáním rovn˘ch
pfiíleÏitostí pro osoby se zdravotním
postiÏením. Cílem projektu je dosáh-
nout stavu, ve kterém se osobní asi-
stence a péãe o osobu blízkou stane
skuteãnou alternativou k ústavní péãi
o obãany zdravotnû postiÏené“, zdÛ-
raznila Jana ÎouÏelková. z odboru so-
ciálních sluÏeb a zdravotnictví. ·af

Pro projekt Asistenãní sluÏba 
se podafiilo získat grantovou podporu

Projekt Asistenãní sluÏba získá fi-
nanãní podporu Olomouckého kraje
z grantového schématu Podpora soci-
ální integrace v Olomouckém kraji re-
alizovaného v rámci Spoleãného regi-
onálního operaãního programu.
Celkové náklady pfiedstavují ãástku
zhruba 1 300 tisíc korun. Realizace
projektu je naplánována na zaãátek
ledna pfií‰tího roku s tím, Ïe se navy-
‰uje poãet sociálních asistentÛ ze sou-
ãasn˘ch dvou na tfii a souãasnû se roz-
‰ifiují cílové skupiny sluÏeb.

„Smyslem projektu je vytváfiet ta-
kové podmínky zejména v rodinách

s dítûtem se zdravotním postiÏením
tak, aby se tyto dûti mohly úãastnit
bûÏného Ïivota v situaci, kdy rodiãe
nejsou ze zdravotních nebo jin˘ch
dÛvodÛ jim toto zajistit. SluÏba soci-
ální asistence je uÏiteãná jednak
v rovinû sociální, to znamená, Ïe kli-
ent není trvale uzavfien v sociálním
ústavu, ale Ïije v prostfiedí vlastní ro-
diny a dále v rovinû finanãní, která
pfiedpokládá v˘znamnou úsporu ná-
kladÛ pfii srovnání s trvalou péãí
v ústavu sociální péãe. Projekt bude
spolufinancován Evropsk˘m sociál-
ním fondem a Ministerstvem pro

Ceník inzerce najdete na stranû 6
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Zvony pro slovensk˘ kostel
Trojici zvonÛ pro fiímskokatolick˘ kostel sv. Vin-

centa v RuÏinovû na Slovensku odlila zvonafiská díl-
na Marie Tomá‰kové Dytrychové v Brodku u Pfiero-
va. Zvonafii tentokrát nepotfiebovali nûkolik desítek
let star˘ vzor, ale vyrobili zvony zcela nové podle po-
ÏadavkÛ tamní farnosti. Ta byla totiÏ postavena tepr-
ve pfied 5 lety, a zvony jí doposud chybûly. Zvonici
kostela ozdobí 220kilov˘ zvon pojmenovan˘ po ze-
snulém papeÏi, dále 160kilov˘ sv. Gorazd a nejmen-
‰í sv. Archanjel váÏící 95 kilo. Vyzdobeny byly jedno-
du‰e, ale s bohat˘m ornamentálním dekorem.
PoÏehnány byly 16. záfií, v den pátého v˘roãí vysvû-
cení tamního kostela. -svam-

Úspû‰né pfierovské maÏoretky

Velk˘ úspûch zaznamenaly maÏoretky Bludiãky,
které pÛsobí pfii Základní umûlecké ‰kole Bedfiicha
Kozánka. Na mistrovství Evropy konaném 9. aÏ 11.
záfií v polské Opole získaly v konkurenci 19 skupin
z ‰esti evropsk˘ch státÛ ãtvrté místo v kategorii se-
niorek. Trio Bludiãek v sólo formacích odborná po-
rota dokonce ocenila místem druh˘m. -gáj-

Tovární ulice
Prozatím jednosmûrná Tovární ulice v blízkosti su-

permarketu Hypernova by mûla b˘t brzy zobou-
smûrnûna. Tato ne pfiíli‰ ‰iroká ulice, po které jezdí
smûrem na Mo‰tûnici velké mnoÏství kamionÛ, se má
nejprve roz‰ífiit a po té upravit tak, aby byla pfie-
hlednûj‰í a pro chodce bezpeãnûj‰í. Právû pû‰í v po-
slední dobû upozorÀovali na rizika, která souvisejí
s vysokou frekvencí prÛjezdÛ nákladních vozidel na
této komunikaci. Mûsto Pfierov se jim rozhodlo vy-
hovût a mimo zobousmûrnûní by se Tovární ulice mû-
la doãkat také stavby chodníku, kter˘ by mûl spolu
s pfiechody zajistit vût‰í bezpeãnost. -kc-

Neplatné obãanské prÛkazy
Od 1. záfií vyrábûla Státní tiskárna cenin neplat-

né obãanské prÛkazy. Ty nebyly shodné se vzorem,
kter˘ byl k tomuto datu notifikován. Lidé na nû pro-
to nesmûjí vycestovat. Chyba spoãívala ve francouz-
ské ãásti textu. Na upozornûní Ministerstva vnitra
âR mûstské úfiady tyto prÛkazy reklamovaly. Napfií-
klad pfierovsk˘ mûstsk˘ úfiad vrátil zpût 61 obãan-
sk˘ch prÛkazÛ. Lidé je pravdûpodobnû dostanou aÏ
s tfiít˘denním zpoÏdûním. Îádn˘ vadn˘ obãanská prÛ-
kaz se na Pfierovsku nedostal lidem do ruky. -gáj-

Z „Pfierovsk˘ch aktualit“

Více informací najdete na www.ktvprerov.cz

„Musíme s uspokojením konstatovat, Ïe v Pfierovû
do‰lo ke zv˘‰ení bezpeãnosti provozu na pozemních
komunikacích ve vztahu cyklista a ostatní úãastní-
ci silniãního provozu. PfieváÏnû fiidiãi si pochvalují
akci mûstské policie zamûfienou na dodrÏování sví-
cení cyklistÛ za sníÏené viditelnosti, kdy se podafii-
lo pfiesvûdãit pfieváÏnou vût‰inu cyklistÛ, Ïe hlavním
smyslem je ochránit sebe a zásada „vidût a b˘t vi-
dûn“ jim mÛÏe zachránit Ïivot. Pfiesto zÛstala men-
‰ina, která si stále neuvûdomuje, Ïe svícením chrá-
ní pfiedev‰ím svÛj Ïivot a zdraví. Ve v˘sledcích za
prvních osm mûsícÛ leto‰ního roku figuruje pfiestu-
pek „neosvûtlen˘ cyklista“ na prvním místû. Ve dru-
hé lajnû v poru‰ování dopravních pfiestupkÛ zafia-
zujeme jízdu po chodníku, jízdu mimo stezku, jízdu
po lávce a jízdu po stezce pro chodce“, sdûlil Ladislav

Petrovsk˘ a upozornil, Ïe mûst‰tí stráÏníci doporuãu-
jí cyklistÛm, aby si nûktefií dovybavili svá kola pfiede-
psan˘m osvûtlením a hlavnû nejezdili pod vlivem al-
koholu, kter˘ vût‰inou v˘razn˘m zpÛsobem sniÏuje
rychlost a kvalitu jejich jednání a rozhodování.

Cyklisté se v prvních osmi mûsících roku 2005
dopustili celkem 1 286 pfiestupkÛ, z toho pro jíz-
du na neosvûtleném kole bylo zastaveno 719 cyk-
listÛ, pfii jízdû po chodníku bylo pfiistiÏeno 160
cyklistÛ a po lávce 76 cyklistÛ. Dal‰ím ãast˘m pfie-
stupkem byla jízda v protismûru, pfii které bylo
kontaktováno 50 cyklistÛ. Zcela zbyteãn˘m pro-
hfie‰kem je jízda mimo stezku, pfii které bylo za-
znamenáno 91 cyklistÛ. Stále je‰tû fiadû cyklistÛ
(celkem 23) dûlá potíÏe zvyknout si na to, Ïe uÏ
jim není tolerován prÛjezd parkem. ·af

DodrÏují cyklisté zákony?
Mûst‰tí stráÏníci i v leto‰ním roce zamûfiili svou pozornost na cyklisty. Nejde

jim, jak zdÛraznil Ing. Ladislav Petrovsk˘, zástupce fieditele Mûstské policie v Pfie-
rovû, o uplatÀování represivního pfiístupu, stále je‰tû se uchylují pfii zji‰tûní poru-
‰ení zákonÛ ze strany cyklistÛ spí‰e k domluvû a apelu na stránku bezpeãnosti v‰ech
úãastníkÛ provozu ve mûstû. Zeptali jsme se ho, zda stráÏníci pfii této kontrolní ãin-
nosti registrují zmûny ke zv˘‰ené uvûdomûlosti a ohleduplnosti u kolafiÛ pohybují-
cích se po pfierovsk˘ch silnicích a cyklistick˘ch stezkách.

Jako kaÏdoroãnû, tak i letos je první fiíjnov˘ ví-
kend vûnován festivalu ptactva. Ornitologové v ce-
lé Evropû pofiádají fiadu akcí pro vefiejnost. Toto
období je ideální z hlediska moÏnosti pozorovat
v fiadû oblastí více druhÛ, neÏ je obvyklé. Je to dá-
no probíhajícím podzimním tahem ptákÛ. Morav-
sk˘ ornitologick˘ spolek – stfiedomoravská po-
boãka âeské spoleãnosti ornitologické, pfiipravil
pro vefiejnost následující akce: 

1.10. Exkurze Tovaãov (vede Jifií Polãák), od-
jezd autobusu v 6.50 hod z autobusového nádraÏí
Pfierov (nást. ã. 13), sraz u sádek v Tovaãovû v 7.30
hod. Pfiedpokládá se, Ïe zájemci se mohou k exkur-
zi pfiipojit i kdykoli pozdûji pfiímo na hrázi rybníka.
V pfiípadû nepfiíznivého poãasí se exkurze nekoná.

1.10. Exkurze na Chomoutovské jezero (vede
Karel Poprach). Sraz v 9 hodin u malého jezera pfied

vstupem do areálu jachetního oddílu. Ukonãení asi
ve 12 hod. S sebou dalekohledy. V pfiípadû nepfiízni-
vého poãasí se exkurze nekoná a bude se opakovat
15.10.2005. Akce je organizována spoleãnû s SCHKO
Litovelské Pomoraví. 

2.10. Exkurze na rybníky v Záhlinicích (vede
Pavel ·álek). Sraz v‰ech úãastníkÛ je v 8 hodin v Zá-
hlinicích pfied hostincem U âápa. Exkurze se koná
za kaÏdého poãasí. Ukonãení akce okolo 14 hodiny.
Akce je pofiádána ve spolupráci s âesk˘ svazem
ochráncÛ pfiírody z Hulína. 

Adolf Goebel, jednatel Moravského ornitologického
spolku (tel.: 776 064 743). 

Kontakt na vedoucí exkurzí: Jifií Polãák: 737
716 979, Karel Poprach: 605 166 166, Pavel ·á-
lek: 606 541 859.

Evropsk˘ festival ptactva 2005

Z exkurze ãlenÛ Moravskéhoho ornitologického spolku , foto Adolf Goebel
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„JiÏ z v˘sledkÛ únorového zápisu
do 1. roãníkÛ se dal pfiedpokládat
nízk˘ poãet budoucích prvÀáãkÛ
a nelichotiv˘ trend posledních let byl
potvrzen jen 397 Ïáky, ktefií skuteãnû
zasedli do ‰kolních lavic (graf ã.1).
V leto‰ním roce byla poprvé prolo-
mena hranice jen 400 nov˘ch ÏákÛ

a dal‰í mírn˘ pokles v roce následu-
jícím bude znamenat pomyslné dno,
odráÏející demografickou kfiivku po-
ãtu narozen˘ch dûtí v Pfierovû“, in-
formoval Petr Hrbek. 

„Z následn˘ch pfiírÛstkÛ dûtí je
zfiejmé, Ïe v nejbliÏ‰ích letech nedo-
jde k v˘raznému nárÛstu poãtu Ïá-

kÛ prvních roãníkÛ. âesk˘ statistic-
k˘ úfiad zvefiejnil pravdûpodobn˘
v˘voj poãtu obyvatel dle vûkov˘ch
skupin do roku 2050 a vûková sku-
pina 0 - 14 let, tedy budoucí Ïáci zá-
kladních ‰kol, má velmi rovnomûr-
n˘ v˘voj na souãasné poãetní
úrovni. Poãty ÏákÛ skuteãnû nastou-
pen˘ch do prvních roãníkÛ v‰ech
pfierovsk˘ch základních ‰kol zná-
zorÀuje graf ã. 2. Neustál˘ pokles po-
ãtu ÏákÛ velmi citlivû vnímají i fie-
ditelky a fieditelé základních ‰kol
a nemalé úsilí jiÏ del‰í dobu vûnují
propagaci a zviditelnûní sv˘ch rám-

cov˘ch vzdûlávacích programÛ
a zájmov˘ch ãinností“, zdÛraznil Pe-
tr Hrbek. 

„Normativní zpÛsob pfiidûlování
finanãních prostfiedkÛ na jednoho
Ïáka je nutné respektovat a kaÏdá zá-
kladní ‰kola se musí snaÏit získat
náklonnost rodiãÛ a jejich dûtí, bu-
doucích ÏákÛ, pfii v˘bûru té správné
budoucí ‰koly. Vûfiím, Ïe vût‰ina ro-
diãÛ na‰ich leto‰ních prvÀáãkÛ mû-
la z ãeho vybírat a zvolili si tu nej-
lep‰í základní ‰kolu pro celkov˘
rozvoj osobnosti sv˘ch potomkÛ“,
uzavfiel Per Hrbek. ·af

Kolik máme prvÀáãkÛ
Ve v‰ech devíti pfierovsk˘ch základních ‰kolách zfiizovan˘ch

mûstem byl zahájen nov˘ ‰kolní rok 2005/2006 ve ãtvrtek 1. zá-
fií. Na poãty ÏákÛ v prvních roãnících základních ‰kol jsme se
zeptali Mgr. Petra Hrbka z odboru ‰kolství.

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 %

Od leto‰ního kvûtna má také Pfied-
mostí svoji komisi, která spoleãnû
s mûstsk˘m úfiadem bude hájit zájmy
témûfi pûtitisícové ãásti Pfierova. By-
la jednou z posledních mûstsk˘ch
ãástí, kde komise byla ustavena. 

Jejím pfiedsedou byl zvolen Ing. Ji-
fií Dra‰ka, kter˘ je pfierovsk˘m rodá-
kem, ale za devatenáct let, kdy v Pfied-
mostí Ïije, se cítí jako místní patriot:
„Pfiedmostí je osídleno jiÏ více neÏ dva-
cet tisíc rokÛ a tím se v Evropû mohou
pochlubit snad dvû nebo tfii lokality.
Dnes zde Ïije kaÏd˘ desát˘ Pfierovák.
Pfiedmostí v‰ak nikdy úplnû nesplyne
s mûstem, jako napfiíklad Kopaniny.
Na druhé stranû v‰ak nemÛÏe existo-
vat samostatnû. A tady vidíme nejvût-
‰í prostor pro ãinnost komise, chceme
vytvofiit pro obyvatele Pfiedmostí dÛ-
stojné prostfiedí na úrovni 21. století“,
fiíká pûtapadesátilet˘ Jifií Dra‰ka. 

Podnûtem pro vznik komise byla
ãinnost obãanské poradní komise pro
regeneraci panelového sídli‰tû, která
v Pfiedmostí pracuje jiÏ dva roky a ve
spolupráci s pracovníky mûstského
úfiadu a zastupiteli se podílí na pro-

jektu jeho regenerace. Na rozdíl od té-
to poradní komise se v‰ak ãinnost ko-
mise pro místní ãást neomezuje jen
na problematiku sídli‰tû, ale fie‰í zá-
leÏitosti celého Pfiedmostí. Komise se
od svého zaloÏení se‰la jiÏ na tfiech

Problémy v Pfiedmostí pomÛÏe fie‰it komise místní ãásti

Graf ã. 2

Pfiehled poãtu ÏákÛ v prvních roãnících základních ‰kol
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V˘voj poãtÛ ÏákÛ v prvních roãnících základních ‰kol
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jednáních. Zab˘vala se mimo jiné
otázkou bezpeãnosti a vandalismu
v Pfiedmostí a zahájila jednání s fiedi-
telem Mûstské policie s cílem zv˘‰it
dohled stráÏníkÛ v Pfiedmostí, pfií-
padnû vybudovat deta‰ované praco-
vi‰tû Mûstské policie v Pfiedmostí. Na
svém srpnovém jednání komise pro-
jednala návrh na rekonstrukce míst-
ních komunikací a na investiãní akce,
které mûsto Pfierov chce dle finanã-
ních moÏností zafiadit do plánu inves-
tic na rok 2006. Jednání komise se za-
tím uskuteãÀovala improvizovanû na
rÛzn˘ch místech, ale je nadûje, Ïe od
podzimu najde komise spoleãnû s ko-
misí pro místní ãást Popovice útoãi‰-
tû v budovû staré ‰koly. Od podzimu
také komise bude moci informovat
obyvatele Pfiedmostí o své ãinnosti
a o dûní v Pfiedmostí prostfiednictvím
v˘vûsní skfiínû, která nalezne své mís-
to na novém námûstí. 

Miroslav Rozko‰n˘

Nov˘ chodník a cyklostezka v Pfiedmostí, foto F. Zlámal
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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, autopotahy, taÏná zafiízení…
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
ROSTISLAV BùHAL telefon/fax: 581 277 999
âECHOVA 243 mobil: 724 080 288
P¤EROV 750 02 e-mail: autosalon.hvezda@seznam.cz

CarMagnus

Nový FordFocus Kombi nyní parkuje v sektoru N1.
Cena od 397.000 Kč bez DPH.

CarMagnus
Polní 14, Přerov (naproti BauMaxu)
Tel: 581 208 050, www.carmagnus.cz
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VáÏení a milí ãtenáfii,
V sedmnáctém kole soutûÏe byl vy-

losován z tûch, ktefií správnû odpo-
vûdûli na otázku ze záfiijového ãísla
Pfierovsk˘ch listÛ, Pavel Krejãifiík,
BudovatelÛ 108/54, Pfierov.

V‰em, ktefií se chtûjí zúãastnit sou-
tûÏe pfiipomínáme, Ïe své odpovûdi

spoleãnû s adresou zasílejte vÏdy do 10.
dne daného mûsíce na adresu Redak-
ce Pfierovské listy, Mûstsk˘ úfiad, ná-
mûstí T. G. Masaryka 2, 750 00 Pfierov
nebo na e-mailovou adresu eva.safran-
kova@mu-prerov.cz, pfiípadnû vhoìte
do schránky pfiipravené v Mûstském in-
formaãním centru v Kratochvílovû uli-

ci. Na obálku pfiipi‰te
heslo SOUTùÎ. Ze správ-
n˘ch odpovûdí vylosuje-
me kaÏd˘ mûsíc jednoho
v˘herce, kter˘ od nás ob-
drÏí kniÏní publikaci.
Jméno v˘herce zvefiejní-
me v pfií‰tím ãísle Pfie-
rovsk˘ch listÛ. V˘hru si
mÛÏete vyzvednout v re-
dakci po pfiedchozí tele-
fonické domluvû – tel.
581 268 451, 724 015 273. 

SoutûÏní fotografie z minulého ãís-
la zachycuje Tyr‰Ûv most, projekto-
van˘ ing. K. Hrzánem, v pozadí vilu Jo-
sefa ·ilhavého. Stavba betonového mo-
stu obloukového systému Hennebique
pfies fieku Beãvu probíhala v letech
1902–1903. Pfierovsk˘ silniãní most
mûl tfii otvory s vetknut˘mi klenbami
o rozpûtí 21 metrÛ. Do povûtfií byl vy-
hozen v kvûtnu roku 1945 a v plném
rozsahu nebyl jiÏ nikdy obnoven – na
jeho pilífiích je postavena ocelová láv-
ka. Kromû kamenn˘ch pilífiÛ z mostu
zbyl je‰tû pylon s nápisem o pojmeno-
vání stavby na Tyr‰Ûv most v roce 1932.

SoutûÏ Poznáte, co je na fotografii?

Dne‰ní úkol zní: Poznáte, která pfierovská ulice je na snímku
z první poloviny 20. století?

Kalendárium
4.10.1845 – pfied
160 lety se narodil
v Radslavicích Fran-
ti‰ek Slamûník, fie-
ditel pfierovsk˘ch
mû‰Èansk˘ch ‰kol,

spisovatel, zakladatel muzea J. A. Ko-
menského, pfiední komeniolog, pfied-
seda Ústfiedního spolku jednot uãitel-
sk˘ch na Moravû. Zemfiel 2.7.1919
v Pfierovû.
17.10.1925 – pfied 80 lety zemfiel
v Pfierovû Jan Adamec, Ing., profesor,
od roku 1891 fieditel zemské stfiední
hospodáfiské ‰koly v Pfierovû, ãestn˘
obãan Pfierova, autor fiady odborn˘ch
studií publikovan˘ch ve V˘roãních
zprávách hospodáfiské ‰koly i v dal‰ích
ãasopisech. Narodil se 8.5.1855 v Ne-
mojanech na Vy‰kovsku.
19.10.1835 – pfied 170 lety se narodil
v T˘ni‰ti v âechách Franti‰ek ·tûpka,
od roku 1890 starosta Pfierova, zakla-
datel Úvûrní záloÏny a pfierovského So-
kola, ãlen správní rady Prvního akcio-
vého pivovaru v Pfierovû, pfiedseda
Místní ‰kolní rady. V roce 1890 byl zvo-
len do zemského snûmu. Zemfiel
2.2.1896 v Pfierovû.
19.10.1870 – pfied 135 lety se narodil
v Hradãanech u Pfierova Josef Krump-
holc, uãitel, fieditel Blahoslavovy obec-
né ‰koly, komeniolog, správce pfierov-
ského muzea J. A. Komenského, redak-
tor ãasopisu âesk˘ esperantista a Vlas-
tivûdného sborníku stfiední a severní
Moravy. Zemfiel 3.3.1950 v Hole‰ovû.
22.10.1965 – pfied 40 lety zemfiel
v Praze Ladislav Kozánek, ing., tech-
nik, hudebník, klavírista a varhaník,
skladatel. Narodil se 24.6.1903 v Pfie-
rovû.
25.10.1905 – pfied 100 lety zemfiel
v Pfierovû Franti‰ek Rund, kapelník
a zakladatel dechové a smyãcové hud-
by v Pfierovû, autor fiady skladeb (po-
chody Pfierovská chasa, Moravûnka).
Po jeho smrti se ujal fiízení nakrátko
syn Zdenûk a pak Josef Jaro. Narodil
se 15.9. 1855 v Pfierovû.

28.10.1885 – pfied
120 lety zemfiel
v Pfierovû Jakub
·koda, první fieditel
pfierovského gymná-
zia, spisovatel, pfie-

kladatel a autor nûkolika uãebnic
francouzského jazyka, pfiední organi-
zátor ãeského ‰kolství na Moravû
a v Pfierovû ve 2. polovinû 19. století.
Narodil se 30.4. 1835 v Poãátkách.
28.10.1965 – pfied 40 lety zemfiel
v Pfierovû Jan Jirka, pedagog, profe-
sor Obchodní akademie v Pfierovû, fie-
ditel nejstar‰í záloÏny na Moravû, ãlen
Pfierubu. Narodil se 21.7.1892 v Hlin-
sku v âechách.

Nebe poãká…2005
setkání s hudbou a poezií

„9. listopadu pfiivítáme v Mûst-
ském domû Vûru Mikulá‰kovou
a Antonína Pfiidala známého divá-
kÛm z televizního debatního klubu
Netop˘r a cyklu rozhovorÛ Z oãí do
oãí na veãerním pofiadu o literatufie
a Ïivotû, básnících a poezii. 

Slavn˘ pfierovsk˘ rodák O. Miku-
lá‰ek zemfiel právû pfied dvaceti lety.
K tomuto v˘roãí pfiipraví Státní
okresní archiv v Pfierovû v˘stavu
v kinû Hvûzda, a to v termínu od
7. listopadu do 11. prosince. V˘-
stava s názvem Îivot a dílo Oldfii-
cha Mikulá‰ka bude vhodn˘m dopl-
nûním uãiva ãeského jazyka na
základních ‰kolách a pfiínosná i pro
studenty maturitních roãníkÛ. V kaÏ-
dém pfiípadû zde objeví zajímavé ma-
teriály v‰ichni milovníci literatury.

Klubov˘ pofiad, kter˘ se uskuteãní
19. listopadu, nejenÏe zavr‰í vyhlá‰e-
nou literární soutûÏ (termín odevzdání
pfiíspûvkÛ 10.10., pozn. red.) ale pfiede-
v‰ím divákÛm pfiedstaví známé umû-
lecké osobnosti. Pro tento veãer si
v pfiedsálí Mûstského domu mÛÏete
povídat s hercem a spoluautorem se-
riálu ·umná mûsta, architektem Da-
videm Vávrou, dvorním vydavatelem
Michala Viewegha, básníkem a maji-
telem nakladatelství Petrov Martinem
Pluháãkem a pfierovsk˘m textafiem,
básníkem a muzikantem Jaroslavem
Wykrentem, skladatelem a kytaristou

skupiny Folk team Romanem Venclov-
sk˘m. Diváky spolehlivû zaujme zhu-
debnûn˘mi básnûmi J. Ortena, J. Kai-
nara, V. Hrabûte a dal‰ích.

Hlavní koncert se uskuteãní 20.
listopadu ve velkém sále Mûstské-
ho domu, hostitelem bude tentokrát
Mirek Kováfiík , znám˘ rozhlasov˘
autor a interpret poezie, moderátor
klubov˘ch pofiadÛ a festivalÛ Porta,
jeden ze zakladatelÛ hnutí mal˘ch
divadel 60. let. Úvod opût obstará pfie-
rovská skupina Entuziasté, dále di-
váci uvidí vystoupení vokální sku-
piny Pohoda. PraÏská skupina
Hm… zhudebÀuje klasiky ãeské
i svûtové poezie v muzikantsky bri-
lantních aranÏmá.

V podání známého písniãkáfie
Jifiího Dûdeãka usly‰íme mimo ji-
né písnû francouzsk˘ch ‰ansoniérÛ
G. Brassense a J. Brela. Irena Bud-
weiserová, známá pfiedev‰ím jako
ãlenka Spirituál kvintetu, pfiedsta-
ví svÛj sólov˘ projekt se skupinou
Fade In.

V‰echny pofiady leto‰ního roãníku
budou pro diváky pestrou ochutnáv-
kou rÛzn˘ch hudebních ÏánrÛ, hu-
moru a moÏná i pfiekvapiv˘ch setká-
ní se znám˘mi umûlci“, uzavfiela
Marta Jandová. ·af

V minulém ãísle Pfierovsk˘ch listÛ jsme na‰e ãtenáfie informo-
vali o nûkter˘ch pofiadech 3. roãníku Nebe poãká…2005. Cel-
kov˘ pfiehled v‰ech listopadov˘ch pofiadÛ nám poskytla mana-
Ïerka tohoto projektu Marta Jandová.

A. Pfiidal

David Vávra
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První „narozeninovou“ akcí bude
lednov˘ koncert v Mûstském domû.
Pfiesnû ve v˘roãní den, v sobotu 28.
ledna 2006 dopoledne, se na zámku
uskuteãní slavnostní shromáÏdûní ãle-

nÛ Zastupitelstva. Pfiedstavitelé na‰e-
ho mûsta si spolu s pozvan˘mi hosty
pfiipomenou historii Pfierova, ale bu-
dou se zam˘‰let také nad dal‰ími moÏ-
nostmi jeho v‰estranného rozvoje.

Oslavy vyvrcholí v rámci Slavností lé-
ta poslední víkend pfied koncem ‰kol-
ního roku ve dnech 23. aÏ 25. ãervna
2006. Stfiedovûk˘ jarmark, rytífiská klá-
ní, hudební vystoupení, ukázky fieme-

Ve druhém zastavení nad dûjinami si pfiipomeneme
ty skuteãnosti, které byly urãující pro to, Ïe si v roce
2006 pfiipomínáme 750. v˘roãí pov˘‰ení na mûsto.

Poloha Pfierova sk˘tala v˘hody, ale i nev˘hody. K v˘-
hodám patfiilo, Ïe obyvatelé mohli tûÏit z tranzitního
obchodu. K r. 1225 je Pfierov zmiÀován jako trhová ves,
ve které Pfiemysl Otakar I. obnovil premonstrátskému
klá‰teru Hradisko u Olomouce drÏbu krãmy.

Nev˘hody s sebou pfiiná‰ela váleãná léta, protoÏe síd-
li‰tû leÏící na pochodové trase se stávalo cílem nepfiá-
tel. Zvlá‰tû je tfieba zmínit, Ïe Pfierov leÏel na tzv. ska-
lické cestû, která ‰la z Olomouce pfies Pfierov na Uherské
Hradi‰tû, StráÏnici do Skalice, odtud na Jablonici a pfies
Trnavu a Nové Zámky do Ostfiihomi. V listinû z r. 1217 se
tato cesta naz˘vala „v˘zvûdnou“ cestou z âech. 

Odtud pfii‰lo v r. 1253 pro Pfierov velké nebezpeãí.
Ve válce uherského krále Bely IV. s markrabûtem Pfie-
myslem Otakarem II. r. 1252 a 1253 se jednalo o dû-
dictví po vymfielém rodu BabenberkÛ (Rakousy a ·t˘r-
sko). Markrabû tehdy byl obklopen ‰lechtickou elitou
Moravy, jak dokazuje v˘ãet svûdkÛ na listinû dané
v Nûmãicích 23. bfiezna 1251. Jmenuje se tu Cirho se
synem Bohu‰em z Drahotu‰, Boãek s bratry Smilem ze
Stfiílek, Kunem (z Kun‰tátu) a Mikulem, olomouck˘
komorník Pardus s bratrem Sudomirem, Milíã, Slavi-
bor a Idík z rodu ·vábenick˘ch, olomouck˘ lovãí Be-
neda, Blud (jde patrnû o téhoÏ, kter˘ je v listinû z 19.
kvûtna 1251 jmenován jako pfierovsk˘ kastelán, zakla-
datel rodu ÎerotínÛ), Lambert (z Boskovic) a podko-
mofií Bene‰ (z Cvilína).

JiÏ v ãervnu 1252 byla jihov˘chodní Morava stra‰li-
vû poplenûna Kumány, spojenci UhrÛ, ktefií byli tu-
reckého pÛvodu a pÛvodem z oblasti stfiední Asie.
V ãervnu 1253 pfiitáhl na Moravu sám uhersk˘ král Be-
la IV. s cílem spojit se s vojskem, které vpadlo na Mo-
ravu ze severu. Druhé pokraãování Kosmovo zmiÀuje
k 25. ãervnu 1253 bitvu u Olomouce, kde byli poraÏe-
ni „kfiesÈané“, tj. domácí hotovost. Vojsko z Olomouc-
ka snad vedl tehdy sám olomouck˘ biskup Bruno. 

Pfii tûchto váleãn˘ch událostech se prokázala rÛz-
ná kvalita hrazen˘ch míst. V listinû z roku 1255 daro-
val uhersk˘ král Bela IV. Bocholeriovi, synu Vidy
z Olaszky, zemi kolem Vasváru jako odmûnu za jeho zá-
sluhy pfii prvním taÏení do âech. Pfiímo se tu uvádí:
„KdyÏ totiÏ jsme byli poprvé v âechách pod hradem
Pirillo, tent˘Ï Bocholerius chvalitebnû bojující pfied
na‰ima oãima získal zajatce a k nám pfiivedl, sám
zÛstávaje zranûn dvûma smrtonosn˘mi ranami.

A nadto jeden z jeho nej-
bliÏ‰ích, Martinus, syn
Vavfiince, v této na‰í bitvû
zemfiel.“ Ladislav Hosák, kter˘
na pasáÏ v listinû, dochované v ar-
chivu akademie v Záhfiebu, upo-
zornil, ztotoÏnil Pirillo s Pfierovem.

Tfii roky po bojích na stfiední Moravû král Pfiemysl
Otakar II. v upomínku na stateãnost obyvatel Pfierova
a na pfiímluvu tehdej‰ího v˘znamného kolonizátora Smi-
la z Obfian, v té dobû pfierovského purkrabího, udûlil tu
milost, Ïe se mûli fiídit olomouck˘m právem. Nutno
uvést, Ïe text dochovan˘ jen v pozdûj‰ích listinách,
vzbuzoval podezfiení, Ïe jde o padûlek. Bylo v‰ak doká-
záno, Ïe jde v pfieváÏné ãásti textu o pravou listinu, kte-
rá vy‰la z prostfiedí Ïìárského a velehradského klá‰te-
ra, kde se angaÏoval Boãek z Berneka, bratr Smila
z Brumova. Do pÛvodního textu byla vloÏena pozdûji jen
ta ãást t˘kající se osvobození mûsta od platÛ na pût let
a stanovení v˘‰e platu na pÛl hfiivny po projití lhÛty.

PÛvodní listina z r. 1256 se nám nedochovala, její znû-
ní známe z nûkolika pozdûj‰ích latinsk˘ch opisÛ a ães-
k˘ch pfiekladÛ, které jsou nyní uloÏeny v Zemském ar-
chivu v Opavû, pracovi‰tû Olomouc, v Moravském zem-
ském archivu v Brnû a ve Státním okresním archivu
v Pfierovû. V poslednû jmenované instituci je uloÏena
listina vydaná ãesk˘m králem Albrechtem II. r. 1439,
která potvrzuje a obnovuje mûstu Pfierovu privilegia,
práva a svobody dfiíve získané. V pfiekladu zní listina ná-
sledovnû: „Pfiemysl Otakar, z boÏí milosti pán ãeského
království, vévoda rakousk˘ a markrabû moravsk˘,
v‰em sv˘m vûrn˘m na Moravû pfieb˘vajícím, ktefií

tento list uzfií, svou milost a v‰e dobré. PonûvadÏ skut-
ky lidské, jakkoli slavnû vykonané, zároveÀ s násle-
dující dobou obyãejnû mizejí, a pro nejisté v˘sledky

vûcí a dob sotva sv˘ch ná-
leÏitostí dosahují, protoÏ
nutné a vhodné jest, aby
na znamení pravdy to, co
z lidské pamûti mÛÏe vy-
mizeti a velmi snadno
mÛÏe b˘ti popfieno, bylo
zvûãnûno autentick˘m
listem a svûdky. BudiÏ te-
dy známo jak souãas-
n˘m tak budoucím, Ïe
pro vûrnost a lásku mi-
l˘ch na‰ich mû‰ÈanÛ

pfierovsk˘ch a pro v‰eobecné pohubení na‰í zemû mo-
ravské, milostivû vy‰etfiiv‰e jejich tûÏkosti a trápení,
které aÏ dosud pfii mnoh˘ch protivenstvích vytrpûli,
chceme pro jejich uÏitek a prospûch na‰i milost roz-
mnoÏiti zvlá‰tû na prosbu a pro zásluhy vûrného na-
‰eho milého purkrabí Smila z Brumova; rozhodli jsme
prokázati jim tu milost, aby setrvali a zÛstali na tém-
Ïe právû a v téÏe svobodû, jíÏ se z milosti na‰eho po-
volení dosud tû‰ili na‰i mû‰Èané olomouãtí, pfiísnû na-
fiizujíce, aby se nikdo neodváÏil ru‰iti této jejich svo-
body. NechÈ v‰ak po uplynutí lhÛty pûti let roãnû pla-
tí z kaÏdého lánu pÛl hfiivny stfiíbra. Na svûdectví to-
ho, ku pamûti a bezpeãnosti rozkázali jsme dáti jim
tento list, potvrzen˘ mocí na‰í peãeti a svûdky pozna-
menan˘mi, jejichÏ jména jsou: Smil, brumovsk˘
purkrabí, Bene‰, ná‰ komorník; Vichard z Dûrné, Par-
dus, olomouck˘ komorník se sv˘m bratrem Sudomí-
rem; Idik, olomouck˘ purkrabí, Beneda, Jenec z Deb-
lína a jin˘ch více. Uãinûno a dáno v Olomouci léta Pá-
nû tisícího dvoustého padesátého ‰estého dne dvacá-
tého osmého ledna.”

O tom, zda do‰lo k nové lokaci mûsta, jak pfiedpo-
kládala star‰í literatura, nám snad nûkdy vydá svû-
dectví podrobn˘ archeologick˘ prÛzkum. Dle docho-
van˘ch archivních pramenÛ a jejich interpretace se
zdá, Ïe pfiesun z pfiedlokaãního centra, které spatfiu-
jeme v prostoru dne‰ního Îerotínova námûstí, západ-
ním smûrem na dne‰ní námûstí T. G. Masaryka, se dûl
velmi pomalu bûhem století. 

Pfierov se od r. 1256 stal královsk˘m mûstem, síd-
lem provincie, krajského soudu, u nûhoÏ se vedly men-
‰í zemské desky. PhDr. Jifií Lapáãek

sel, v˘stavy, atrakce a soutûÏe pro dûti
– to jsou jen stfiípky z pfiipravovaného
programu oslav. Ty budou probíhat v
celém mûstû, samozfiejmû hlavnû na
námûstí T. G. Masaryka, Horním i Îe-
rotínovû v centru mûsta, ale i v parku
Michalovû. Vûfiíme, Ïe se nám podafií
pfiipravit program, kter˘ bude svou roz-
manitostí lákat nejen dûti a mládeÏ, ale
i obãany a hosty ostatních vûkov˘ch ka-
tegorií. Ing. Daniela Novotná, 

vedoucí kanceláfie starosty

750 let od pov˘‰ení Pfierova na mûsto si budeme pfiipomínat prakticky pfii kaÏdé pfiíleÏi-
tosti. Do programu jsou zaãlenûny nejen akce, jejichÏ pofiadatelem je mûsto Pfierov, na-
pfiíklad ples starosty, tradiãní tenisov˘ turnaj starostÛ, velikonoãní a májové oslavy, set-
kání vedení mûsta s jubilanty, ale i kulturní, spoleãenské a sportovní akce organizované
jin˘mi subjekty. Jako pfiíklad lze uvést vyhlá‰ení v˘sledkÛ ankety Sportovec Olomoucké-
ho kraje, aktivity spojené s Mûsícem knihy a internetu, Dnem zemû, Bambiriáda a dal‰í.

Pût zastavení nad dûjinami mûsta Pfierova 

Mûsto se pfiipravuje na oslavy 750. v˘roãí pov˘‰ení na mûsto královské

Pov˘‰ení Pfierova na mûsto
v roce 1256
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Zfiejmû i proto je logické, Ïe koncep-
ce pfiiná‰ející stále nûco nového, je pro
zájemce o studium pfiitaÏlivá a v ko-
neãném v˘sledku se nás populaãní pro-
blém úbytku ÏákÛ pfiíli‰ net˘ká. Pro
srovnání v loÀském roce nav‰tûvovalo
‰kolu 1064 ÏákÛ, stav ke dne‰nímu dni
je pfies 1000 ÏákÛ. Mírn˘ pokles jsme
zaznamenali v taneãním oboru, nárÛst
v oboru v˘tvarném a v poãetnû nejvût-
‰ím hudebním oboru je stav srovnatel-
n˘ s minul˘m ‰kolním rokem. Pfiesto si
nemohu odpustit nûkolik pfiipomínek,
t˘kajících se pfiijímání nov˘ch adeptÛ.
Pfiijímací fiízení na kteroukoliv umû-
leckou ‰kolu vy‰‰ího typu probíhá
s pfiedstihem pfied zkou‰kami na ostat-
ní typy napfiíklad stfiedních ‰kol. My dá-
váme prostor k pfiihlá‰ení dûtí ke stu-
diu do konce mûsíce srpna. Pak uÏ je
‰ance pouze u oborÛ, které nejsou plnû
obsazeny. V leto‰ním roce to jsou na-
pfiíklad smyãcové nástroje. I zde jsme
v‰ak ãasovû velmi omezeni zejména na-

fiízeními nadfiízeného orgánu. Chtûl
bych touto cestou poÏádat rodiãe o spo-
lupráci a pochopení, neboÈ nelze si v˘-
bûrovou ‰kolu plést s krouÏkem zájmo-
vé ãinnosti. Tomu odpovídají rovnûÏ pro
nás závazná kritéria k pfiijetí.

A nyní se chci konkrétnûji vûnovat
jednotliv˘m oborÛm. Obecnû chci in-
formovat vefiejnost, Ïe v brzké dobû si
bude moci pfieãíst spoustu informací
o ‰kole a její ãinnosti na webov˘ch
stránkách internetu, které pfiipravuje-
me. V hudebním oboru do‰lo k roz‰í-
fiení pûveckého oddûlení a dûti mohou
nav‰tûvovat bezplatnû dva pûvecké
sbory, dûtsk˘ pûveck˘ sbor Cantabile
a komorní sbor Primavera. Dále je zde
plejáda orchestrÛ a souborÛ, kde i mé-
nû zdatn˘ Ïák nalezne uplatnûní.

V˘tvarn˘ obor nabízí v leto‰ním ro-
ce moÏnost rozvíjení tvÛrãích schop-
ností rovnûÏ v oblasti digitální foto-
grafie, kde disponuje dostateãnou
vybaveností. V návaznosti na zmínûné

moÏnosti se zamûfií na objektovou
a akãní tvorbu, dokumentaristiku
a v náplni nebude chybût ani tfiídenní
krajináfisk˘ kurz ve Velk˘ch Losinách. 

Taneãní obor má za sebou první vel-
k˘ úspûch, kterého dosáhl na Mistrov-
ství Evropy maÏoretkového sportu v pol-
ské Opole. Zde obsadila maÏoretková
skupina Bludiãky v silné konkurenci
ãtvrté místo a v sólo formaci dûvãata vy-
bojovala s choreografií a pod odborn˘m
vedením uãitele Jaroslava Gajzbachera
dokonce druhé místo. V oboru do‰lo rov-
nûÏ k personální zmûnû, neboÈ uãitelka
Magda Kettnerová nastoupila na pln˘
úvazek a stala se vedoucí taneãního obo-
ru. Bude se vûnovat v˘uce ÏákÛ na prv-
ním stupni a svoji práci zamûfií na pre-
zentaci dovedností dûtí v jednotliv˘ch
roãnících. Vystoupení tûchto men‰ích
skupin mohou tedy obohatit program
napfiíklad koncertÛ v sále ‰koly, kde jsou
omezené prostorové moÏnosti. Pan uãi-
tel Jaroslav Gajzbacher se bude nadále
vûnovat maÏoretkám a v˘uku ÏákyÀ na
druhém stupni bude orientovat na mo-
derní balet. Tomuto zámûru je podfiíze-
no i vystoupení pro vefiejnost, které bu-
de jistû opût pfiíjemn˘m pfiekvapením. 

Tolik ve zkratce k prvotním zámû-
rÛm z poãátku leto‰ního ‰kolního ro-
ku. Mnû nezb˘vá, neÏ popfiát pedago-
gÛm, ÏákÛm a vefiejnosti spoustu
radosti z umûleck˘ch záÏitkÛ.

Bohumil Kratochvíl, zást. fieditele

ZU· B. Kozánka v Pfierovû zahájila nov˘ ‰kolní rok

Poãátkem minulého ‰kolního roku jsem se pokusil v Pfie-
rovsk˘ch listech nastínit vefiejnosti nûkteré z nov˘ch progre-
sivních metod ve v˘uce na Základní umûlecké ‰kole B. Kozán-
ka v Pfierovû. Jednalo se o jazzovou improvizaci v klavírním
oddûlení, zaãlenûní populární hudby do v˘ukového programu,
vyuÏití poãítaãové techniky zejména v oblasti elektronick˘ch
nástrojÛ a grafiky a dal‰í zámûry. Dnes mohu konstatovat, Ïe
mnohé se podafiilo a stalo se znaãn˘m oÏivením ve v˘uce ÏákÛ
na na‰í ‰kole.

V Mûstské knihovnû v Pfierovû je
s úãinností od 25. srpna pfieru‰en
provoz na dobu nezbytnû nutnou pro
realizaci statického zabezpeãení bu-
dovy. Náhradní provoz je zaji‰tûn
v poboãkách knihovny ve mûstû. 

âtenáfii mohou ve v‰ech poboãkách
vracet vypÛjãené knihy a rovnûÏ si
pÛjãovat z knihovního fondu tûchto
pracovi‰È. Poboãky ve mûstû  Pfierov –
Pfiedmostí, U Po‰ty 10, Pfierov, Tráv-
ník 30, Pfierov Velká DláÏka mají pro-
vozní dobu v pondûlí aÏ pátek od 8 do
18 hodin. 

SluÏby hudebního oddûlení nejsou
po dobu uzavfiení hlavní budovy po-
skytovány. 

SluÏby studovny a ãítárny jsou po-
skytovány náhradním zpÛsobem na
adrese Pfierov, Trávník 30, kde je pro-
vozní doba od 9  do 18 hodin ve dnech
pondûlí, úter˘, ãtvrtek, pátek. 

SluÏby meziknihovní v˘pÛjãní sluÏ-
by  a vracení knih na zálohu jsou vy-
fiizovány v poboãce Trávník 30.

V leto‰ním roce jiÏ po deváté pro-
bûhne celostátní akce T˘den kniho-
ven ve dnech 3. aÏ 9. fiíjna pod jed-
notícím heslem Velcí a malí âechové.
V T˘dnu knihoven nebudou v na‰em
mûstû z v˘‰e uveden˘ch dÛvodÛ or-
ganizovány Ïádné akce.

Michal Nesvadba
vystoupí v Pfierovû

Dûtsk˘ pûveck˘ sbor Cantabile

Ohlédnutí 
za vernisáÏí

VernisáÏ v˘stavy obrazÛ i dfievûn˘ch
trojrozmûrn˘ch artefaktÛ se konala
pfii pfiíleÏitosti Ïivotního jubilea Petra
Markulãeka v polovinû záfií. V pfiíjem-
né atmosféfie galerie Centrum se vy-
stfiídala fiada náv‰tûvníkÛ, která pfiiví-
tala toto setkání k popovídání se zná-
m˘m pfierovsk˘m umûlcem.

Foto Tomá‰ Koneãn˘

S nov˘m pofiadem se pfiedstaví
dûtskému publiku v Pfierovû Michal
Nesvadba v pofiadu s názvem Michal
k snídani. Pfiedstavení se uskuteãní
15.fiíjna ve 14 hodin v sále kina
Hvûzda v Pfierovû.

Michal Nasvadba v tomto pfiedsta-
vení plnû rozvíjí hru s barevn˘mi sa-
molepicími páskami. Vystoupení je pl-
né soutûÏí, které bezprostfiednû
navazují na jednotlivé prostorové kres-
by znám˘ch pohádek.

Náhradní provoz
pro ãtenáfie

mûstské knihovny
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Kulhánek, Born, Janeãek, Zoubek, Vel-
ãovsk˘, Richterová. Jsme na to patfiiã-
nû hrdí a leckterá galerie i z daleko
vût‰ích mûst nám závidí. 

� Dáváte naopak pfiíleÏitost pre-
zentovat svou tvorbu i zaãínajícím
autorÛm, ktefií vás urãit˘m zpÛso-
bem oslovili?

K.K.: Do autorsk˘ch v˘stav, které
máme kaÏd˘ mûsíc, zafiazujeme i mla-
dé a ménû známé autory. Ov‰em musí-
me zdÛraznit, Ïe si mezi nimi opravdu
peãlivû vybíráme, abychom neztratili
renomé, které jsme tak dlouho budo-
vali. A vûfite, Ïe není lehké udrÏet laÈ-

ku a souãasnû pofiád nûãím zaujmout,
protoÏe v men‰ím mûstû chodí do ga-
lerie stále stejní lidé, které známe sko-
ro stejnû jako autory, k nimÏ pro jejich
obrazy jezdíme. Stále se tû‰íme, co na-
‰i náv‰tûvníci fieknou na tu kterou v˘-
stavu. Je to vÏdycky pfiíjemné si s nimi
o obrazech popovídat.

� Souhlasíte s názorem nûkter˘ch,
Ïe v dne‰ní uspûchané dobû si lidi
nenajdou ãas na umûní?

S.K.: Víte, za ty roky jsme se utvr-
dili v tom, Ïe kolikrát právû lidé dost
zaneprázdnûní svou prací, nikdy ne-
chybûjí na vernisáÏi a vÏdycky alespoÀ
jednou za mûsíc nav‰tíví na‰i galerii.
Najdou si ãas a jsou nám pfiímo vdûã-
ni, Ïe mohou kvalitní autory vidût.
Nejhor‰í pro nás je právû nezájem li-
dí. My víme, Ïe z kaÏdé v˘stavy si ne-
mÛÏe ãlovûk obraz koupit, ale kdyÏ je
v˘stava málo nav‰tívena, je to depri-
mující. Taky jsme za ta léta vypozoro-
vali, Ïe spousta milovníkÛ umûní ne-
má právû nazbyt a bohuÏel naopak -
mnoho lidí je ochotno dát velké pení-
ze za techniku, auta a dovolené, ale
koupit nebo podívat se na umûlecké

dílo je pro nû ztráta ãasu nebo vyho-
zené peníze. Ale asi bude je‰tû dlouho
trvat, neÏ peníze a kulturnost pÛjdou
ruku v ruce.

� Témûfi bez v˘jimky vÏdy, kdyÏ
zavítám do galerie, spatfiím mezi ná-
v‰tûvníky mladé lidi. Má zájem tato
generace o umûní? Je schopna i ur-
ãité finanãní obûti na úkor materiál-
ních v˘dobytkÛ? 

S.K.: Mlad˘ch lidí k nám chodí po-
mûrnû dost a potû‰ující je i to, Ïe nûk-
tefií se i dobfie orientují ve jménech
a jsou schopni rozli‰it kvalitu. Rádi si
s námi povídají a vûfiíme, Ïe i my pfii-
spíváme k jejich rozvoji v oblasti umû-
ní. Zatím jich v‰ak není moc. S radostí
kvitujeme, Ïe i nûktefií uãitelé ze stfied-
ních ‰kol k nám pfiicházejí se sv˘mi Ïá-
ky a vedou je k umûleckému vnímání.

Musím zmínit jeden záÏitek, kter˘
se nám pfiihodil jiÏ pfied lety, ale není
moÏné ho zapomenout. Pfii‰la k nám
mladá studentka na v˘stavu Jifiího An-
derleho. Byla tu dlouho a hodnû jsme
si povídali o tomto malífii. Za pár dnÛ
pfii‰la znovu a koupila si jednu velkou
grafiku se slovy, Ïe mûla na‰etfiené na
válendu, ale Ïe je‰tû s koupí rok poã-
ká, protoÏe tuto grafiku musí mít a za
rok by ji uÏ moÏná nesehnala.

Také se na nás dost ãasto obrací
mladí manÏelé s prosbou o radu pfii za-
fiizování bytu. Urãitû mají spoustu vy-
dání dÛleÏitûj‰ích, ale fiíkají, Ïe si ne-
dovedou pfiedstavit byt bez kvalitních
obrazÛ. To nás vÏdycky potû‰í a je to
taková vzpruha v dost pro nás nároã-
né práci.

� Známého malífie Kristiana Ko-
deta budou mít Pfierované pfiíleÏi-
tost pfiivítat v na‰em mûstû uÏ po-
druhé. 

K.K.: Ústfiední postavou na‰ich
oslav 10. v˘roãí existence Atraxu byl
právû Kristian Kodet. On sám je ãlo-
vûk velmi pfiíjemn˘, otevfien˘ a srdeã-
n˘ a uÏ tehdy, pfied pûti lety se mu
v Pfierovû moc líbilo. Napadlo nás, Ïe
i leto‰ní patnácté v˘roãí trvání na‰í
galerie oslavíme s jeho obrazy. KdyÏ
jsme se s ním na leto‰ní v˘stavû do-
mlouvali, nechtûl vûfiit, Ïe uÏ od té do-
by ubûhlo pût let, ale na‰i nabídku na-
d‰enû pfiijal. TakÏe doufáme, Ïe i letos
se mu v Pfierovû bude líbit. VernisáÏ se
uskuteãní jiÏ tradiãnû v hotelu Jana,
a to v nedûli 9. fiíjna v 15 hodin. Myslí-
me si, Ïe to bude pro Pfierovany vzác-
ná pfiíleÏitost pobesedovat s tímto zná-
m˘m a spoleãensk˘m malífiem a pro-
hlédnout si jeho novou kolekci obra-
zÛ. V‰ichni jsou srdeãnû zváni.

Eva ·afránková

Galerie Atrax vystavuje krásu uÏ patnáct let

Pfii pfiíleÏitosti tohoto v˘roãí jsme si
nejprve zavzpomínali na pion˘rskou
dobu jejího zakládání s majiteli RNDr.
Karlem a Svûtlanou Kavkov˘mi. 

� Zaãínali jste jako první galeristé
po roce 1989 v na‰em mûstû. Jak na
tuto dobu vzpomínáte? Jestli se ne-
m˘lím, Ïádné vlastní zku‰enosti
s prací v této branÏi jste nemûli…

K.K.: Otevfiít galerii jsme se roz-
hodli uÏ v záfií 1990, a to nejen jako
první v na‰em mûstû, ale jako jedni
z prvních na celé Moravû. KaÏd˘ zaãá-
tek je tûÏk˘, Ïádné zku‰enosti s prode-
jem umûní a vÛbec s obchodní ãinnos-
tí jsme nemûli, ale díky tomu, Ïe jsme
se znali osobnû s nûkter˘mi umûlci
a v˘tvarníky jak z oboru malífiství, tak
z oblasti zpracování keramiky, usnad-
nilo nám to získat dal‰í kontakty a po-
malu jsme se zapracovávali. Na nûkte-
ré akce teì vzpomínáme uÏ
s úsmûvem, tfieba na první Vánoce. Na
policích v galerii jsme celou noc pfii-
pravovali v˘stavu keramick˘ch betlé-
mÛ a drobné keramiky, ráno jsme pus-
tili koledy a zapálili franti‰ky. Venku uÏ
pfied otevfiením stála fronta lidí, ktefií
se nahrnuli dovnitfi, mû vytlaãili do
kanceláfie a z polic si brali keramiku
a nûktefií s ní vycházeli volnû bez za-
placení, protoÏe u pokladny byla velká
fronta. To byla taky dÛleÏitá zku‰enost.

� Asi nebylo pro vás jednoduché
získat dÛvûru a udrÏet si vûrnost re-
nomovan˘ch umûlcÛ…

S.K.: Zpoãátku byl velk˘ zájem pfie-
dev‰ím o keramiku, která nás vlastnû
Ïivila, ale pofiád jsme smûfiovali úsilí
pfiedev‰ím ke klasické galerijní ãin-
nosti. Bûhem pomûrnû krátké doby
jsme díky nûkolika v˘stavám znám˘ch
autorÛ získali dÛvûru dal‰ích renomo-
van˘ch malífiÛ a grafikÛ a tím jsme si
vytvofiili dobr˘ základ kvalitních kme-
nov˘ch autorÛ, jejichÏ díla je u nás
vÏdy moÏno vidût. V souãasné dobû pro
nás není problém získat témûfi kaÏdé-
ho Ïijícího ãeského malífie nebo grafi-
ka k vystavování v na‰í galerii.

� Pfierov nepatfií mezi velká mûs-
ta. RovnûÏ poãet lidí bez práce je
zde pomûrnû vysok˘. Neodradila vás
od zaloÏení galerie obava z malé

kupní síly jeho obyvatel a vlastnû ce-
lého bliÏ‰ího okolí?

S.K.: Problém kupní síly smûrem
k umûní je v Pfierovû v porovnání s ji-
n˘mi mûsty znateln˘. MÛÏeme to fiíct

zodpovûdnû – jednak proto, Ïe jsme
mûli pfiechodnû v˘stavy ãi galerie v ji-
n˘ch mûstech a také proto, Ïe se jako
soukromí galeristé kontaktujeme na-
vzájem z mnoha míst na‰í republiky.
Rozhodnû si v‰ak nechceme stûÏovat,
protoÏe i zde je dost milovníkÛ umûní
i stál˘ch zákazníkÛ, ktefií umûní rozu-
mí a jsou ochotni do nûj investovat.
Ov‰em na‰i klientelu netvofií pouze
Pfierované. Prohlédnout si díla nûkte-
r˘ch malífiÛ k nám pfiijíÏdûjí lidé ze ‰i-
rokého okolí, dokonce nás nav‰tûvuje
pravidelnû i nûkolik PraÏákÛ.

� Dnes se vám vracejí umûlci zvuã-
n˘ch jmen. MÛÏete se zmínit alespoÀ
o tûch nejznámûj‰ích, ktefií vystavo-
vali ve va‰í galerii své obrazy uÏ opa-
kovanû?

K.K.: Za ta léta jsme do Pfierova pfii-
vezli na jednorázové v˘stavy fiadu dûl
vynikajících autorÛ jako byli Picasso,
Miró, Dalí, Chagall, Kupka, Tich˘, Lho-
ták, Toyen a dal‰í. Ov‰em musíme fiíct,
Ïe i opakovanû u nás vystavujících v˘-
znamn˘ch autorÛ máme dostatek. Me-
zi ty, ktefií jsou u nás trvale zastoupe-
ni, patfií napfiíklad Anderle, Suchánek,

Ani se nechce vûfiit, Ïe pfierovská galerie Atrax slaví letos
uÏ 15. v˘roãí svého zaloÏení. Cizí náv‰tûvník snad mÛÏe díky
její poloze maliãko bloudit, ale pokud nechce ztrácet ãas
a zeptá se, spolehlivû ho Pfierované nasmûrují. Tûch, ktefií by
z dotazu zÛstali rozpaãití, byste asi napoãítali velmi málo.
Navíc na‰í potfiebû udûlat sv˘m nejbliÏ‰ím radost tfieba
i drobnûj‰ím dárkem vychází tato galerie vstfiíc svou nabíd-
kou vkusné keramiky i dal‰ích umûleck˘ch pfiedmûtÛ. 

K. Kodet ve spoleãnosti S. Kavkové pfii první vernisáÏi sv˘ch obrazÛ v Pfierovû



Osmek slepá ul. 3.10.
Horní námûstí 10.10.
Seifertova u v˘stavi‰tû 17.10.
Svornosti 24.10.
Na odpoledni u lékárny 3.10.
Riedlova kfiiÏovatka 10.10. 24.10.
Za ml˘nem 3 17.10.
Sokolská parkovi‰tû 3.10. 17.10.
Sokolská u domu 28 10.10. 24.10.
V. DláÏka ‰kolní jídelna 3.10.
P. Jílemnického u VST 17.10.
Na hrázi za mostkem 10.10. 24.10.
Mervartova 9 3.10. 17.10.
tfi. 17. listopadu zezadu 10.10. 24.10.
Dluhonice toãna 4.10.
Dluhonice u b˘valé ‰koly 11.10. 25.10.
Wurmova za KSZ 18.10.
JiÏní ãtvrÈ u b˘val˘ch jeslí 4.10. 18.10.
JiÏní ãtvrÈ I/4 11.10. 25.10.
·robárova 13 4.10.
Kozlovská parkovi‰tû 11.10. 25.10.
Pod valy u parkovi‰tû 18.10.
Bayerova parkovi‰tû 4.10.
Svisle za samoobsluhou 11.10. 25.10.
Trávník parkovi‰tû 18.10.
Trávník u Chemoprojektu 18.10.
BudovatelÛ parkovi‰tû 4.10. 18.10.
U tenisu parkovi‰tû 11.10. 25.10.
U rybníka u trafa 5.10. 19.10.
Petfiivalského parkovi‰tû 26.10.
Tyr‰ova parkovi‰tû 12.10.
Dvofiákova u Rusalky 5.10.
Dvofiákova u garáÏí 12.10. 26.10.
PurkyÀova denní pobyt 19.10.
B. Nûmce za VST 12.10. 26.10.
Optiky u lékárny 5.10.
Husova dvÛr 19.10.
Pod skalkou parkovi‰tû 5.10.
Olomoucká u stavebnin 12.10.
Hranická u b˘valé cihelny 19.10.
1. kvûtna 26.10.
Al‰ova u stadionu 5.10. 19.10.
Pod hvûzdárnou parkovi‰tû 12.10. 26.10.
ÎiÏkova u ka‰ny 6.10.
Lovû‰ice DráÏní 13.10.
Lovû‰ice U sokolovny 20.10.
VaÀkova dvÛr 27.10.
Kozlovice zaãátek obce 6.10. 20.10.

Kozlovice náves 13.10. 27.10.
Nerudova 33 6.10.
Tománkova u garáÏí 13.10. 27.10.
Wolkerova 15 20.10.
Fr. Rasche u parku 6.10. 20.10.
Na louãkách 15 13.10. 27.10.
V. Novosady u kostela 6.10. 20.10.
Újezdec Vûtrná 13.10.
Újezdec Pod dubíãky 27.10.
kfiiÏ. Teliãkova – Sportovní 7.10. 21.10.
Popovice U trati 14.10. 27.10.
Vinary u garáÏí 7.10.
Vinary Ve dvofie 14.10.
Vinary Mezilesí II 21.10.
Vinary RÛÏová 27.10.
Penãiãky zaãátek obce 7.10.
Henãlov náves 14.10. 27.10.
Henãlov SokolÛ 14.10. 27.10.
Penãice u po‰ty 21.10.
âekynû k sokolovnû 21.10.
âekynû náves 27.10.
âekynû Podlesí 7.10.
âekynû Boro‰ín 14.10.
L˘sky k obchodu 7.10.
L˘sky za mostkem 21.10.
Îeravice Na návsi 14.10.
Îeravice Such˘ potok 27.10.
V˘myslov 6.10.
Jasínkova za Priorem 13.10.

ZO âZS ã. 1 parkovi‰tû u Laguny 11.10.
ZO âZS ã. 4 Kojetínská za sbûrn˘mi 

surovinami 4.10.
ZO âZS ã. 4 k Mádrovu podjezdu 4.10.
ZO âZS ã. 5 Lovû‰ice DruÏstevní 4.10.
ZO âZS ã. 9 Markrabiny 4.10.
ZO âZS ã. 10 Îernava - na konci 11.10.
ZOS Îernava - naproti garáÏí 11.10.
ZO âZS ã. 15 Dluhonice kfiiÏovatka u váhy 18.10.
ZOS za hvûzdárnou 18.10.
ZO âZS pod kasárna termín dle 
ã. 2, ã. 3 poãasí
ZO âZS ã. 3 za Linde – Technoplyn (suchá cesta)
ZO âZS ã. 13 âekynû Boro‰ín 11.10.

Stanovi‰tû velkoobjemov˘ch kontejnerÛ
pro podzimní úklid – fiíjen 2005

Zahrádkáfiské osady 
– uvedena data prvního pfiistavení, po naplnûní

bude pfiistaven je‰tû jednou prázdn˘ kontejner
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Harmonogram blokového čištění pro rok 2005
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA

7. 9. 2005 Jasínkova, Interbrigadistů, Tománkova

14. 9. 2005 Svisle, Šířava, Velké Novosady + parkoviště u kostela

21. 9. 2005 Osmek, U výstaviště, U Žebračky

29. 9. 2005 Za mlýnem, Mikuláškova, Svornosti, Bajákova

Dle OZV č. 4/98 o čistotě ve městě Přerově budou v uvedených lokalitách rozmístěny přenosné dopravní

značky 5 dní před termínem blokového čištění.

1.10. • Ruda n. M.–Háj (rozhled-
na)–Zámeãek–Bludov, 15 km, odj. vlak
6.59 hod., vede Vl. Wnuk.
5.10. • Hodonín–âervené Domky
(ZOO)–Zbrod–Mutûnické rybníky–Mu-
tûnice, 12 km, odj. vlak 8.10 hod., vede
L.Poláková.
12.10. • BrÀov–Jarcovská gula–Poliã-
ná–Val.Mezifiíãí, 12 km, odj. vlak 8.06
hod., vede Zd. Sladk˘.
15.10. • Okolo Konice na Starou po‰tu,
15 km, odj. vlak 6.03 hod., vede St.Dostál.
19.10. • Tesák–sv. Host˘n–Bystfiice
p.H., 13 km, odj. bus 9.35 hod., vede ing.
V. Polidorová.
22.10. • a) Brodek–Vûrovany–Tova-
ãov–Lobodice–Kojetín, 19 km, odj. vlak
6.59 hod., vede Vl. Wnuk., b) vyjíÏìka
na kole do neznáma na ukonãení cyk-
loturistické sezony 2005, odj. kino
Hvûzda 8.30 hod.

KLUB âESK¯CH TURISTÒ
odbor TJ Spartak Pfierov

kontakt: Vl. Wnuk tel. 721 487 988

2.10. • Poslední slanûní na Skalném,
Tesák–Skaln˘–Bystfiice p.H., 14 km, L,
J. Balcárek ml., bus 7 hod., VHT
4.10. • schÛze – restaurace Pivovar, T.
Beránek, 19 hod.
8.10. • Pochod slováck˘mi vinohrady,
15 km, Milotice–DubÀany–Mutûnice
5km, DubÀany–Mutûnice 5,15 km, L, T.
Beránek, bus 8.15, pû‰í
15.10. • Vizovické vrchy, Lideãko–Své-
radov–Doubrava (rozhledna)–Vizovice,
30 km, SO, J. Balcárek ml., vlak 6.05, pû‰í

KâT SK P¤EROV
vysokohorská turistika

kontakt: T. Beránek tel. 602 575 673

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

1.10. • Tovaãovské rybníky–(MOS –
Polãák)–Tovaãov–zámek, 10 km, ved.
Pokluda B., odj. A 6.50 hod.
4.10. • SchÛzka turistÛ, Vinary – Na
Skalce ve 14 hod., MHD ã. 2 nebo pû‰ky,
odj. A 13.15 hod. 
6.10. • Luleã–Pístovice–JeÏkovice–Dr-
novice–Vy‰kov, 18 km, ved. ·mehlík J.,
odj. 8.30 hod.
8.10. • TP Pochod slováck˘mi vino-
hrady, 9 km, ved. Pokluda B., odj. 8.11 h.
8.10. • TP Pochod slováck˘mi vino-
hrady, 17,25 km, ved. ·vec J., odj. 6.05 h.
11.10. • SchÛzka turistÛ, Kozlovice ve
14 hod., U KuãerÛ, odj. A 13.45 hod.
13.10. • Pfierov–podél Beãvy–Proseni-
ce–L˘sky–Pfierov, 12 km, ved. Krest˘-
nová V., odch. 9 hod., sraz u lodûnice
15.10. • Pfiíbor–Hukvaldy–Vûtfiíkovice–
Pfiíbor, 21 km, ved. ·Èávová H., odj. 7.20 h.
20.10. • Chropynû–Troubky, 12 km,
ved. Kauer M., odj. 8.30 hod.
22.10. • Tovaãovské rybníky–Citov–
Království–Grygov, 24 km, ved. Bafiinka
L., odj. A 6.50 hod.
22.10. • Tovaãovské rybníky–( MOS –
Polãák)–Tovaãov–zámek, 10 km, ved.
·vec J., odj. A 6.50 hod.
27.10. • Zábfieh–Le‰tina–Lesnice–Br-
díãko–Postfielmov, 17 km, ved. ·vec J.,
odj. 6.59 hod.
29.10. • Troják–Bludn˘–Lazy–Vala‰-
ské Mezifiíãí, 23 km, ved. Sedláková J.,
odj. A 7 hod.



„Obsluha obãana je zamûfiena na
rychlost a kvalitu. Právû proto je vy-
uÏíváno technické zafiízení - vyvolá-
vací zafiízení, které zve k pfiepáÏce,
dále je to systém zvefiejÀování infor-
mací na internetu o stavu obsluhy,
kde se obãan dozví, jak dlouho pfii-
bliÏnû bude ãekat, pokud pÛjde na
úfiad a koneãnû systém objednávání
pfies internet na pfiesnû stanoven˘
den a hodinu. Podobnû jako u lékafie
se obsluhují dvû skupiny klientÛ –
obãané, ktefií pfii‰li bez objednání
a ti, ktefií se objednali. Systém obû
skupiny automaticky zve k obslouÏe-
ní tak, aby obsluha byla pro klienta
co nejrychlej‰í. Je nastaven tak, aby
obsluhující pracovníci nemohli vÛ-
bec zasáhnout do pofiadí obãanÛ zva-

n˘ch k obslouÏení“, zdÛraznil Ing. Mi-
lo‰ Adam, vedoucí oddûlení informa-
tiky mûstského úfiadu.

„Pfiesto se v souãasnosti objevuje
nepfiíjemn˘ problém, kter˘ kvalitu
obsluhy obãana zhor‰uje. Zásluhu na
tom mají dvû nepfiíli‰ poãetné skupi-
ny, které se snaÏí získávat neopráv-
nûná privilegia a tím ukáznûné ob-
ãany okrádají o drahocenn˘ ãas.
Jedná se o klienty, ktefií si vÛbec ne-
vyzvednou lístek a kdyÏ vidí, Ïe od
pfiepáÏky nûkdo odchází, prostû se
k pfiepáÏce postaví se slovy „Ïe musí
jen ....“ Zástupci druhé skupiny si si-
ce lístek s ãíslem vyzvednou, ale po
chvíli prostû pfiedbûhnou ãekající
s tím, Ïe zafiízení pozvalo k pfiepáÏce
nûkoho nesprávnû a Ïe chtûjí b˘t

hned a teì obslouÏeni a nikoho k pfie-
páÏce nepustí. Bezohlednost a absen-
ce základní lidské slu‰nosti, proti
které je normální ãlovûk bezmocn˘,
zde nûkdy slaví úspûch“, konstatoval
Milo‰ Adam.

„V souãasnosti lze realizovat jen
tfii fie‰ení pro obsluhu obãanÛ a mys-
lím, Ïe je zvoleno z pohledu obãana to
nejlep‰í. Jedná se o kombinaci vyvo-
lávacího zafiízení a internetového ob-
jednávání pfiibliÏnû pûti procent kli-
entÛ na urãen˘ den a ãas, coÏ je
optimální. Zavést stoprocentní ob-
jednávání by bylo pro úfiad pohodl-
né, ale nespravedlivé vÛãi lidem, kte-
fií nemají pfiístup na internet nebo
pro ty, u kter˘ch vyvstala neãekaná
nutnost jednání na tomto úfiadû, na-
pfiíklad potfiebují urychlenû pas. Tím
nejhor‰ím fie‰ením je rezignovat na
pohodlí pro obãany, zru‰it cel˘ me-
chanismus vyvolávacího zafiízení,
nechat lidi opût stát ve frontách
a hlavnû dovolit, aby se obsluha ob-
ãana prodlouÏila o zhruba 24 pro-
cent. To snad nikdo nechce. Buìme
proto k sobû ohleduplní a nevyÏaduj-
me pfiednostní obslouÏení“, apeluje
na obãany Milo‰ Adam. ·af

Zaãátkem roku 2004 byl pro zaji‰tûní co nejrychlej‰í obslu-
hy obãanÛ na pracovi‰ti obãansk˘ch prÛkazÛ, pasÛ, fiidiã-
sk˘ch prÛkazÛ a evidence motorov˘ch vozidel na námûstí
T. G. Masaryka zaveden systém obsluhy s vyuÏitím vyvoláva-
cího zafiízení. Odbouralo se ãekání ve frontách, strkání, do-
hadování. Klient si pfii pfiíchodu u stfiedového sloupu haly vy-
zvedne ze samoobsluÏného zafiízení lístek s ãíslem a pod tímto
ãíslem je vyvolávacím zafiízením volán k obslouÏení na jed-
notliv˘ch pfiepáÏkách tak, aby byla obsluha co nejrychlej‰í.
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Klub Teplo Pfierov, Horní nám. 9

Nabízíme k pronájmu 
3 sály, vinárnu, bar, krbovou místnost 

a kanceláfiské prostory.

Vhodné k obchodním jednáním, ‰kolením, plesÛm,
podnikov˘m i osobním oslavám.

Rezervaci prostor klubu lze dohodnout 
na tel. ã. 606 678 002, 581 217 218.

inzerce

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY

Teplo Pfierov a.s.
provozuje

od 1. 9. 2005

ZÁKAZNICKÉ 
CENTRUM

Blahoslavova 7, Pfierov

Úfiední hodiny:
Po–ât   13–15.30 hod.

Informace na tel. ã.: 581 217 295

Jak vyuÏívají obãané vyvolávací zafiízení
Zapojte se do akce
Pomoz pfiírodû, 
sbírej víãka

Jménem neziskového obãanského
sdruÏení Zelená Cesta Nadûje, které
pomáhá Ïivotnímu prostfiedí kolem
nás a snaÏí se do této pomoci i ak-
tivnû zapojit dûti, bychom chtûli vy-
hlásit 2. roãník Pomoz pfiírodû, sbí-
rej víãka, která je zamûfiena na sbûr
plastového odpadu a jeho recyklaci.

Máme za sebou první roãník této
akce a musíme konstatovat, Ïe byl vel-
mi úspû‰n˘ a pfiekonal v‰echna na‰e
oãekávání. Celkem se do akce zapoji-
lo okolo deseti tisíc dûtí, které se sna-
Ïí sv˘m úsilím pomoci pfiírodû. Poda-
fiilo se sesbírat a znovu recyklovat
témûfi 5 000 kg víãek, které díky této
akci nemusely skonãit na skládkách
nebo spalovnách.

Pokud vás tato akce zaujala a chce-
te se jí úãastnit a aktivnû pomoci Ïi-
votnímu prostfiedí, kontaktujte nás
na emailovou adresu zelenacestana-
deje@seznam.cz nebo nám zavolejte
776 19 33 38.

Pavla Vykoupilová
Zelená cesta nadûje

V˘zva
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Dvû v˘stavy na Flofie Olomouc
Vefiejná vûdecká konference

Ve dnech 18. a 19. fiíjna probûhne
v Mervartovû síni pfierovského zám-
ku vefiejná vûdecká konference s ná-
zvem Florian Zapletal - Ïivot a dílo. 

Cílem konference je nejen odbor-
né, ale i laické vefiejnosti pfiedstavit
osobu tohoto bochofiského rodáka,
legionáfie, Ïurnalisty a historika umû-
ní. Florian Zapletal (1884-1969) se
zapsal do dûjin regionu jako historik
umûní se zamûfiením zejména na Ha-
nou a Podkarpatskou Rus kde pob˘-
val ve 20. letech jako MasarykÛv vy-
slanec. Na konferenci se sv˘mi
pfiíspûvky vystoupí, mimo jiné, histo-
rikové umûní prof. Ivo Hlobil, prof.
Milan Togner, PhDr. Franti‰ek H˘bl,
PhDr. Jifií Lapáãek a v neposlední
fiadû i prof. Mikulá‰ Mu‰inka ze Slo-
venska – ZapletalÛv pfiítel z posled-
ních let jeho Ïivota. 

Mgr. Kristina Glacová

Svût Ïeny a muÏe
V pondûlí 17. fiíjna v 17 hodin se

uskuteãní pfiedná‰ka Ernestíny Ve-
lechovské o partnersk˘ch vztazích
na téma Svût Ïeny a muÏe. 

Pfiedná‰ka se koná v pfiízemí Ob-
chodní akademie Pfierov, Barto‰ova 24
a zab˘vá se odli‰nostmi v chápání
a proÏívání rÛzn˘ch oblastí Ïivota
v partnersk˘ch vztazích, rozdíln˘mi
pfiístupy v komunikaci, v seberealiza-
ci apod. Nabízí moÏnosti, jak rozvinout
svoji Ïenskou ãi muÏskou osobnost
a navzájem si lépe porozumût.

Akademie III. vûku
Cyklus pfiedná‰ek pro vefiejnost,

které se konají vÏdy v zasedací míst-
nosti interního oddûlení Nemocnice
s poliklinikou v Pfierovû vÏdy od 15 do
16 hodin. 

19.10. • Bylinky a léãitelství,
pfiedná‰í pan Vojnar. 

Léãení metodou Reiky
Pfiedná‰ky Katefiiny Treiberové o lé-

ãení pfiírodní metodou Reiky se kona-
jí v ãajovnû U draãí princezny vÏdy
v úter˘ 11., 18. a 25. fiíjna v 18 hodin.

Pozvánka na pfiedná‰ky

Z minulého roãníku v˘stavy o bydlení

O
sm

is
m

ûr
ka

Vyškrtávané výrazy:

OSMISMĚRKA PLNÁ SORT OVOCE
Po vyškrtání všech výrazů přečtete po řádcích z nevyškrtaných písmen výrok, jehož autorem je brit-

ský filozof a historik Thomas Carlyle.

TAJENKA OSMISMĚRKY: Jediný netvor na světě je lenoch

ALEXANDRA

ANANASOVÁ RENETA

ANTONOVKA

CITRONOVÉ ZIMNÍ

ELBERTA

EVINO

GOLIÁŠ

IDARED

JONATHAN

KAMÝCKÉ

KOPOREČKA

LUNA

MAGDALENKA

MORAVIA

NORA

ONTARIO

ONYX

TOMKINSKÉ

VÍTĚZ

M A Í N M I Z É V O N O R T I C

A K J J E A D I N Ý Š E N É A A
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Klub Spolu, Centrum Sonus
Palackého 17a/2833, Pfierov

Besedy na zajímavé téma
pondûlí v 10 hodin

3.10. • Cestování - Holandsko, pfied-
ná‰í Ludvík Chytil
10.10. • Hrátky s provázky – ko‰í-
ãek z juty (s sebou vzít jehlu)
17.10. • Na‰e zdraví – pitn˘ reÏim,
pfiedná‰í zdravotní sestra O. Îupková
24.10. • Îivotní prostfiedí – tfiídûní
odpadu, pfiedná‰í Ing. M. Novotná
31.10. • Mistr Theodorik a malba
na dvofie Karla IV., pfiedná‰í Mgr.
Kristina Glacová

Rukodûlné ãinnosti
ãtvrtek v 10 hodin

6.10. • Podzimní dekorace – drak ze
sena
13.10. • Sociální dávky pro staré
a zdravotnû postiÏené obãany, pfied-
ná‰í Bc. Katefiina Steffanová
20.10. • Drátkování kvûtináãe (s se-
bou vzít hlinûn˘ kvûtináã)
27.10. • Keramika – glazování

Vycházka za historií 
Pátek 7.10. • náv‰tûva pfierovského
chrámu sv. Cyrila a Metodûje (sraz
v 10 hod. u chrámu vedle prod. BaÈa)

Zdravotní cviãení s lektorem
pondûlí a ãtvrtek od 9 do 10 hod.
Internet s lektorem i bez lektora
pondûlí a ãtvrtek od 9 do 10 hod.

pro pokroãilé
pondûlí a ãtvrtek od 11 do 13 hod.
Poplatek za uÏívání internetu 15 Kã na
hodinu
Symbolické vstupné 10,- Kã

Florian Zapletal

V˘stavi‰tû Flora Olomouc, a.s., 
Wolkerova 17, 771 11 Olomouc, tel.: 585 726 111, info@flora-ol.cz

Olomouck˘ Hortikomplex
Zahradnická v˘stava ovoce, zele-

niny, ovocn˘ch a okrasn˘ch v˘pûst-
kÛ se uskuteãní ve Smetanov˘ch sa-
dech V˘stavi‰tû Flora Olomouc ve
dnech 6. aÏ 9. fiíjna.

SoubûÏnû s touto v˘stavou probûh-
ne v prostorách galerie pavilonu A fes-
tival gastronomie a nápojÛ OLIMA.

Cílem akce je znovu navázat na ús-
pû‰nou tradici pravidelné prezentace
kvalitní produkce a sluÏeb ãesk˘ch
a moravsk˘ch potravináfisk˘ch firem.
Zajímav˘ doprovodn˘ program nabíd-
ne kromû celodenní barmanské show,
kuchafisk˘ch soutûÏí a ukázek dekora-
tivního vyfiezávání zeleniny pfiedev‰ím
2. roãník soutûÏní pfiehlídky ovocn˘ch
destilátÛ FLORA KO·T. SoutûÏní vzor-
ky budou opût vystaveny pro vefiejnost,
i s moÏností ochutnávek.

V˘stava nábytku 
Bydlení 2005

Spousty novinek a nápadÛ, jak lé-
pe bydlet, nabídne leto‰ní v˘stava
nábytku, interiérového vybavení,
doplÀkÛ a Ïivotního stylu BYDLENÍ
2005, která se uskuteãní ve dnech
20. aÏ 23. fiíjna. 

11. roãník oblíbené prodejní akce
olomouckého v˘stavi‰tû pfiinese mimo-
fiádnû pestrou nabídku zafiízení bytÛ,
kuchyÀsk˘ch sestav, vybavení loÏnic,
dûtsk˘ch pokojÛ, nábytku zahradního
a chatového, speciálního vybavení pro
zdravotnû postiÏené a zafiízení kance-
láfií. Nebudou chybût ani doplÀky od
podlahov˘ch krytin, bytov˘ch textilií,
osvûtlení, skla, keramiky aÏ po elekt-
rospotfiebiãe a zabezpeãovací zafiízení. 

Vstup je bezplatn˘, náv‰tûvníci se
mohou tû‰it i na veletrÏní slevy.
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Budova pfierovského zámku
otevírací doba v fiíjnu:

úter˘ aÏ pátek 8–17, sobota a nedûle 9–17

10.9.–27.11. • Antonín Pospí‰il dûtem:
Obrazy a kniÏní ilustrace 
15.9.–30.11. • UÏití kamene v pravûku
22.9.–27.11. • B. Buãek: Fotografie
30.9.–30.11. • F. Zapletal: Dfievûné kos-
telíky na Podkarpatské Rusi (fotografie)
18.–19.10. • Konference: F. Zapletal
18.10. 18–19 hod. • Klavírní koncert
Sergeje Perepeliatnyka
28.10. • Státní svátek, vstup zdarma

Korvínsk˘ dÛm
4.10.–22.11. • Muzejní úterky – pod-
zimní cyklus pfiedná‰ek a besed (zaãá-
tek vÏdy v úter˘ v 17 hod., voln˘ vstup)

Ornitologická stanice
otevírací doba v fiíjnu:

úter˘ aÏ pátek 8–16, sobota a nedûle 9–17

5.8.–27.11. • A. Pospí‰il: Z pfiírody
2.10. • Evropsk˘ festival ptactva – vy-
cházka spojená s pozorováním ptákÛ
28.10. • Státní svátek, vstup zdarma
stálá expozice – Ptáci âeské republiky

18.10. od 14.30 do 18 hodin • Ma-
lování na hedvábí 
22.10. od 14 do 16 hodin • Vizovic-
ké peãivo 
24.–25.10. • Slavíci z Pfierova –
3. roãník pûvecké soutûÏe pro Ïáky Z·
a studenty vícelet˘ch gymnázií. Pfii-
hlá‰ky zasílejte do 17.10. 
26.10. od 9 do 14 hod. • Prázdnino-
v˘ den na Atlase – Halloweenské
tvofiení – vyrábíme rÛzné dekorativní
pfiedmûty 
27.10. od 8 do 15 hod. • Prázdnino-
v˘ den na Atlase – hry na PC, závody
kolobûÏek, hry, aerobik 
31.10. v 19 hodin • Halloweensk˘
veãer.
Keramické hrátky
v pátek od 15 do 18 hodin
v sobotu od 9 do 12 hodin

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

otevírací doba v fiíjnu:
úter˘ aÏ nedûle 9-17 hodin

1.4.–30.10. • Expozice historické min-
covny
1.5.–30.10. • Expozice umûleckého ko-
váfiství
24.9.–16.10. • V˘stava Veterán-Oldti-
merclub Helf‰t˘n (od 14 hod.)
16.10. • V˘stava historick˘ch vozidel
(od 14 hod.)
28.10. • Státní svátek, vstup zdarma

MùSTSK¯ DÒM
4., 11., 18. a 25.9. • Nedûlní párty pfii
dechovce (13.45-17.45 hod.). Oblíbe-
ná nedûlní taneãní odpoledne nejen pro
seniory s Pfierovskou jedenáctkou vede-
nou kapelníkem Emilem Pospí‰ilem.
14.9. v 19.30 hodin • A. P. âechov, V˘-
roãí, Medvûd v nastudování Divadla Nad
kinem Horní Mo‰tûnice.
19.9. ve 20 hodin • Don Quijote a ti
druzí. Jedna z nejznámûj‰ích divadel-
ních her Divadla Bolka Polívky.
24.9. v 19.30 hodin • Marie Rottrová,
Petr Freund, Jaroslav Wykrent.
27.9. ve 14 hodin • Divadelní Pfierov
2005. Pfiehlídka dramatické, zájmové a ta-
neãní tvorby lidí s mentálním postiÏením. 
Pfiedprodej - vchod z námûstí T. G. Ma-
saryka, pondûlí aÏ pátek 8-16 hodin, te-
lefon 581 215 101, 581 217 596.

Kurz modelingu
Agentura HIT pofiádá v období

podzimních prázdnin 26. aÏ 30. fiíj-
na intenzivní pûtidenní kurz mode-
lingu. 

Zúãastnit se mohou v‰echny dívky
se zájmem o svût módy, modeling, styl,
práci v agenturách, úãast v soutûÏi
a na castingu. Závûreãné zkou‰ky pro-
bíhají formou vefiejné módní pfiehlíd-
ky, pfiedáním osvûdãení a pfiípadnou
dohodou s agenturou. 

Informace a dotazy: 
telefon 777 180 008, 581 219 455,
vera.lakoma@agentura-hit.cz

O nejkrásnûj‰í halloweenskou d˘ni

V pondûlí 31. fiíjna probûhne v DDM Atlas 2. roãník soutûÏe O nejkrásnûj‰í
halloweenskou d˘ni. Vlastnoruãnû zhotovenou a fiádnû oznaãenou d˘ni pfiine-
ste i se svíãkou do 17 hodin do DDM Atlas, kde se kaÏd˘ soutûÏící zaregistruje.
V‰echny soutûÏní d˘nû budou v 19 hodin pfied budovou DDM rozsvíceny a auto-
fii tûch nejoriginálnûj‰ích v˘tvorÛ odmûnûni. Letos jsme zmûnili systém hodno-
cení. O prvním místû nebude tentokrát rozhodovat porota, ale pfiihlíÏející divá-
ci, ktefií pfiidûlí bodovací Ïeton té d˘ni, která je nejvíc zaujme. 

foto archiv DDM Atlas

KOUPÁNÍ VEŘEJNOSTI NA PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 735 045

koupel, zábal, masáž,
perličková masáž

pondělí až pátek 7–18
Výjimky:

28.10. Státní svátek – zavřeno

LÁZNĚ BOCHOŘ (tel. 581 205 045)

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

Pondělí zavřeno 6.30–7.30 13.30–15 11.30–13.30
Úterý 18–20 6.30–7.30, 18–20 13.30–15
Středa 15–20 6.30–7.30, 15–21 15–16, 18–19 13.30–15 11.30–13.30
Čtvrtek 18–20 6.30–7.30, 18–21 13.30–15
Pátek 15–20 6.30–7.30, 15–22 21–22 13.30–15 15–17
Sobota 10–20 10–20
Neděle 10–18 10–18 10–12

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

Pondělí 15–21 společná jen v párech zavřeno 7.30–21

Úterý 14–20 ženy zavřeno 7.30–21

Středa 13–21 muži zavřeno 7.30–21

Čtvrtek 15–20 ženy zavřeno 7.30–21

Pátek 14–21 muži zavřeno 7.30–21

Sobota zavřeno zavřeno zavřeno

Neděle zavřeno zavřeno zavřeno

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

SLUÎBY MùSTA P¤EROVA • ¤ÍJEN 2005

VÝJIMKY
1.–7.10. odstávka – zavřeno
8.10. dětský a 50 m 16–20
9.10. dětský a 50 m 10.30–13, 15.30–18
15.10. dětský a 50 m 10.30–13, 15.30–18
22.10. dětský a 50 m 10–12, 13.30–19
26. a 27.10. dětský 10–20
26. a 27.10. 50 m 10–21
28.10. dětský a 50 m 10–18

VÝJIMKY • 29.9.–7.10. odstávka, rekondiční stoly – zavřeno, sauna – v provozu
• 28.10. Státní svátek – vše zavřeno Pozn.: Solárium je v provozu jen v době sauny!

ilustraãní foto Cviãte s námi
Odbor Sport pro v‰echny pfii SK

Pfierov zahájil 12. záfií pravidelné
cviãení v tûlocviãnû Z· Îelatovská.
Rodiãe a dûti cviãí v pondûlí od 17
a Ïákynû od 18 hodin, pfied‰kolní dûti
ve ãtvrtek od 17 a Ïáci od 18 hodin, Ïe-
ny v pondûlí a ve ãtvrtek od 19 hodin.

Náplní cviãebních hodin je v‰eo-
becná gymnastika, atletika, míãové
hry a pro Ïeny rytmická gymnastika,
kondiãní a zdravotní tûlesná v˘chova.

Pro oddíl rekreaãních sportÛ je vy-
hrazena hala SK Pfierov ve stfiedu od 20
hodin. Dospûlí a dorost hraje volejbal.

KPVU
Ve ãtvrtek 13. fiíjna se uskuteãní

beseda s Mgr. ZdeÀkem Samkem na
téma Zámky na Loifie. Beseda se ko-
ná v Korvínském domû v 16.30 hodin.
Odevzdání pfiedbûÏn˘ch pfiihlá‰ek na
zájezd do Prahy.
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Galerie a v˘stavy

Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 22, tel. 581 216 111 

Na zaãátku mûsíce fiíjna pfiedstaví svoji
kolekci dámsk˘ch koÏen˘ch kabelek no-
vá autorka Helena I‰ová. Absolvovala
UmûleckoprÛmyslovou ‰kolu v Uherském
Hradi‰ti a tvorbou z kÛÏe se zab˘vala celou
svoji kariéru. ¤adu let pracovala jako ná-
vrháfika koÏené obuvi v druÏstvu Snaha Br-
no, pozdûji se zaãíná zcela vûnovat origi-
nálním koÏen˘m kabelkám. Její tvorba
v sobû spojuje kvalitu materiálu, eleganci
tvarÛ  a nadãasovost, kterou má ráda kaÏ-
dá Ïena. Dále se náv‰tûvníci mohou tû‰it
na novou kolekci zajímavého skla man-
ÏelÛ ·ikov˘ch a figurální keramiku Jar-
mily Kreãmanové.

10.–21. 10. • Kristian Kodet – Milenci, an-
dûlé a ti druzí... Pod tímto názvem mÛÏete
zhlédnout v˘stavu Kristiana Kodeta, která se
uskuteãní v galerii od 10. do 21. fiíjna. Malífi
Kristian Kodet nav‰tíví Pfierov a vernisáÏ v˘-
stavy probûhne za jeho úãasti 9. fiíjna v 15 ho-
din v hotelu Jana, Pfierov, Koliby 2. V˘stava
pak bude pokraãovat v galerii Atrax.
Kristian Kodet bude v Pfierovû vystavovat jiÏ
podruhé. První v˘stava byla otevfiena u pfiíle-
Ïitosti v˘roãí 10 let trvání galerie Atrax. Sou-
ãasná v˘stava je pfiipravena k v˘roãí 15 let
existence galerie Atrax.
Sv˘mi díly je Kristian Kodet zastoupen ve sbír-
kách a galeriích v Bruselu, PafiíÏi, Îenevû, Víd-
ni, Curychu, New Yorku, Torontu, Ottawû, Van-
couveru, Winnipegu a také v Bílém domû ve

Washingtonu. Po roce 1989 se vrátil natrvalo do âeské republiky. V roce 2001 otev-
fiel v Tábofie soukromé muzeum Tfii generace KodetÛ.

Kulturní asociace Nová Akropolis v Olomouci pofiádá od 3. do 28 fiíjna v Minigalerii
ÎEROTÍN Z.H. v˘stavu archeologick˘ch reprodukcí s názvem Doteky vûãné krásy.
Nová Akropolis v rámci Ateliéru Minerva vytvofiila ojedinûl˘ styl ve zpracování archeo-
logick˘ch reprodukcí. Ruãnû vyrábí více neÏ 100 motivÛ ze starovûk˘ch kultur ¤ecka,
Egypta, ¤íma, Orientu, JiÏní a Stfiední Ameriky, stejnû jako motivy z âech a Moravy. 

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

Kino Hvûzda

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

6.10.–19.10. • Jan Hladk˘ – obrazy
(krajina, záti‰í). Vlastním pólem jeho tvorby
je krajinomalba. Je upoután rodn˘m Slovác-
kem, Vala‰skem a Vysoãinou, které neustále
zpodobuje v promûnlivém pfiírodním rytmu.
V˘stava bude zahájena vernisáÏí ve ãtvrtek
6. fiíjna. v 17.30 hodin.

20.10.–2.11. • Jarmila Pfiibylová – ob-
razy, grafika. Malífika, grafiãka, návrháfika
dûtsk˘ch interiérÛ a pedagoÏka. Pfies 20 let
se zab˘vá volnou grafikou i tvorbou exlibris.
ZtvárÀuje hudební námûty, poezii a pfiírodní
motivy. V malbû pracuje technikou akrylu ne-
bo olejomalby.

Lubomíra PláÀavová – malovaná textilie – úpletové odûvy, ‰ály, kravaty. V˘-
stava bude zahájena vernisáÏí ve ãtvrtek 20. fiíjna v 17.30 hodin.

1.–5.10. v 17.30 hod. • KARLÍK
A TOVÁRNA NA âOKOLÁDU USA
(rodinn˘, ãesk˘ dabing, premiéra). Pfii-
pravte se na sladkou pfiíchuÈ dobro-
druÏství… Pût dûtsk˘ch ‰tastlivcÛ
vãetnû Karlíka nalezne Zlat˘ kupón
v jedné z Wonkov˘ch ãokolád a vyhra-
je exkurzi do legendární v˘robny slad-
kostí, kterou nemûl nikdo ‰anci spat-
fiit více jak patnáct let.
1.–4.10. ve 20 hod. • OSTROV USA
(akãní/thriller, titulky, premiéra). Na-
plánuj si útûk. Je polovina 21. století
a Lincoln (Ewan McGregor) je obyva-
telem obrovského obytného komplexu.
Doufá, Ïe bude vybrán mezi nûkolik
‰Èastn˘ch, jimÏ se dostane moÏnosti jet
na „Ostrov“ – místo, o nûmÏ se tvrdí, Ïe
je poslední nezneãi‰tûné prostfiedí na
celé Zemi.
6.–12.10. v 17.30 hod. a 6.–9.10. ve
20 hod. • FANTASTICKÁ âTY¤KA
(USA, akãní sci-fi, ãesk˘ dabing, pre-
miéra). Pfiipravte se na fantastické…
Vynálezce, astronaut a vûdec Dr. Reed
Richards stojí jen krÛãek od uskuteã-
nûní svého celoÏivotního snu – expe-
dice do stfiedu kosmické boufie.
10.–11.10. ve 20 hod. • UTRÎEN¯
ZE ¤ETùZU • (Francie/USA/VB, akã-
ní drama, titulky, premiéra). Více neÏ
ambiciózní projekt. Pfiíbûh se odehrá-
vá v zachmufieném Skotsku.
13.–19.10. v 17.30 hod. a 13.–18.10.
ve 20 hod. • DOBLBA (âR, komedie,
ãeská verze, premiéra). • Jakékoliv va-
‰e ãiny se vám jednou v dobrém ãi ve
zlém zúroãí… âerná barevná kome-
die. Pfiíbûh ãerné vánoãní komedie Do-
blba! Se odehrává v rozvûtvené rodinû
Mukov˘ch.
20.–26.10. v 17.30 hod. a 20.–25.10.
ve 20 hod. • HRUBE· A MARE·
JSOU KAMARÁDI DO DE·Tù (âR,
komedie, ãeská verze, premiéra). Je
naprosto nezbytné, aby nebe bylo blan-
kytné… Pfiíbûh dvou kamarádÛ do ne-
pohody v sobû koncentruje takfika v‰e,
co nabízí na‰e skvûlá pfiítomnost i mi-
nulost: pfiehlídku fale‰n˘ch prorokÛ,
hlavní roli v televizní reality show,
moudrost v˘chodních filosofií, profesi-
onální sex aÏ do domu… i finální set-
kání s prezidentem Klausem.
27.10.–02.11. v 17.30 hod.
a 27.–30.10. ve 20 hod. • WALLACE
& GROMIT (USA, komedie, titulky,
premiéra). Va‰ím smûrem hopsá nûco
pfií‰erného… RoztrÏit˘ vynálezce Wal-
lace a jeho vûrn˘ psí spoleãník Gromit
– úÏasná dvojka z Oscarem ocenûn˘ch
plastelínov˘ch kraÈasÛ tvÛrce Slepiãí-
ho úletu Nicka Parka – poprvé vstupu-
je na filmové plátno v celoveãerní do-
brodruÏné komedii.
31.10.–1.11. ve 20 hod. • 3 : 15 ZE-

M¤E· (USA, horor, titulky, premiéra).
Démoni z legendárního stra‰idelného
domu v Amityville znovu oÏívají. 13. li-
stopadu 1974 obdrÏela policie ‰ílen˘
telefonát, kter˘ ji zavedl do Ocean Ave-
nue 112 v Amityville, Long Island.

5. 10. ve 20 hod. • PAN TADEÁ·
(Polsko/Francie, historick˘ velkofilm,
titulky, premiéra). KdyÏ Napoleon pfie-
kraãoval Niemen. Historick˘ velkofilm
na motivy románu Adama Mickiewic-
ze „Pan Tadeá‰“ je kolosálním epick˘m
obrazem, kterému nechybí nic, co by
mûlo tento Ïánr obsahovat – zradu,
lásku, vá‰nû, velkolepé bitvy ãítající ti-
síce vojákÛ – to v‰e na pozadí historic-
k˘ch událostí v období, kdy Evropu su-
Ïovaly kruté napoleonské války.

12.10. ve 20 hod. • NAPOLA (Nû-
mecko, váleãn˘, drama, titulky, premi-
éra). Obraz z období nacistické fií‰e.
Snímek pojednává o elitní nacistické
‰kole Napola, kam se dostává mlad˘
nadûjn˘ boxer Friedrich.
19.10. ve 20 hod. • EROS (USA/Itá-
lie/Francie/âína/VB/Lucemb., drama,
titulky, premiéra). Tfii reÏiséfii. Jedna
erotická vize. Tfiídíln˘ snímek o lásce
a sexualitû od tfií reÏisérÛ, z prostfiedí
rÛzn˘ch kultur.
26.10. ve 20 hod. • BLÍZKO NEBE
(âR, multikulturní tragikomedie,
ãeská verze, premiéra). Film pro li-
di, co nevidí ãernobíle… První ãesk˘
„evropsk˘ film“ s mezinárodním ob-
sazením, etnickou hudbou a univer-
sálním tématem, platn˘m nejen
v ãeské kotlinû.

2.10. v 15 hod. • MADAGASKAR
(USA, animovaná rodinná komedie,
ãesk˘ dabing). Tohle místo nemá chyb-
sona… Neodolateln˘ humor urãen˘
pro dûti od 4 do 100 let. 
9.10. v 15 hod. • CESTA DO PRA-
VùKU (âR, hran˘/fantastick˘, ãeská
verze) Neuvûfiitelná dobrodruÏství pfii
setkání s pravûk˘mi Ïivoãichy…
16.10. v 15 hod. • âTY¤LÍSTEK (âR,
dûtské pásmo). Pásmo animovan˘ch
pohádek pro nejmen‰í diváky.
23.10. v 15 hod. • BABIâKA VY-
PRÁVÍ POHÁDKU (âR, dûtské pás-
mo). Pásmo animovan˘ch pohádek pro
nejmen‰í diváky.
30.10. v 15 hod. • VYNÁLEZ ZKÁZY
(âR, hran˘, ãeská verze). Film pro-
stfiednictvím verneovské látky varuje
pfied zneuÏitím „vynálezu zkázy“ –
atomové energie.
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