
Kolony aut nejsou pfiíjemné ani pro fiidiãe, ani pro chodce. Co takhle vyuÏít k pohybu
po mûstû jízdy na kole? foto Jan âep
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Na co se zamûfií nová
koncepce ‰kolství

Evropsk˘ t˘den mobility a Evropsk˘
den bez aut 2004 poprvé i v Pfierovû

Celkov˘ objem finanãních pro-
stfiedkÛ vynaloÏen˘ch na akce, kte-
ré uÏ byly realizovány nebo budou
uskuteãnûny do konce roku 2004,
ãiní necel˘ch 170 miliónÛ korun.
Ne v‰echno jsou to prostfiedky, kte-
ré vynaloÏí mûsto - v této ãástce je
zahrnuto i spolufinancování jin˘ch
subjektÛ a nûkteré finanãní dotace
státu a kraje. Podafiilo se nám získat
dotaci Ministerstva pro místní roz-
voj na 1. etapu regenerace panelo-
vého sídli‰tû v Pfiedmostí, získali

jsme znovu dotaci z Ministerstva
kultury na rekonstrukci hradeb,
která postupuje jiÏ nûkolik rokÛ
a od stejného ministerstva i dotaci
na rekonstrukci pfierovského zám-
ku (statika, krov, krytina). Pfiedpo-
kládáme, Ïe nemalou ãástku obdrÏí-
me od Státního fondu dopravní
infrastruktury na cyklostezky do
místní ãásti Kozlovice a u Prechezy.
Státní fond Ïivotního prostfiedí nám
pomÛÏe s financováním plynofikace

Bytová v˘stavba na nábfi. Protifa‰istick˘ch bojovníkÛ - ul. Jateãní

Vynakládání finanãních prostfiedkÛ z mûstské kasy je
jedno z témat, které zajímá obãany na‰eho mûsta. Zastu-
pitel a pfiedseda investiãní komise Ing. Václav Zatloukal
nám poskytl ve struãném pfiehledu informace o investiã-
ních akcích, které jsou realizovány v leto‰ním roce.

Evropsk˘ t˘den mobility vyhla‰uje Evropská unie od roku 2002. Letos
probûhne od 16. do 22. záfií 2004. Evropsk˘ den bez aut, kter˘ pfiipadá na
22. záfií, je jeho souãástí a v zemích Evropské unie se pofiádá jiÏ ‰est let.
Iniciativa Evropské komise patfií k v˘znamn˘m dnÛm Evropy v ochranû
Ïivotního prostfiedí.

Mûsto Pfierov se na návrh komise pro Ïivotní prostfiedí a zemûdûlství roz-
hodlo letos poprvé pfiipojit k této akci. Chce upozornit obãany na problém
automobilové dopravy ve mûstû a doporuãit moÏnosti i jiné ekologiãtûj‰í do-
pravy, jakou jsou napfiíklad mûstská hromadná doprava nebo jízdní kola.

Mûsto bude letos investovat témûfi 170 milionÛ korun

V ãervnu mûstská rada schválila návrh koncepce v ob-
lasti ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy. O informace jsme
poÏádali místostarostku Mgr. Elenu Grambliãkovou. V na-
‰em rozhovoru jsme se zamûfiili pfiedev‰ím na oblast pfied-
‰kolního a základního ‰kolství, jehoÏ zfiizovatel je mûsto.

Zfiizovatelem stfiedních ‰kol v Pfierovû je Olomouck˘
kraj. Vztah mûsta ke dvûma gymnáziím je pouze v rovinû
pronájmu budov, podobnû jako v pfiípadû soukromé stfied-
ní a vy‰‰í Ïivnostenské ‰koly i dlouho oãekávané Vysoké
‰koly logistiky.

Místostarostka zdÛraznila, Ïe schválená koncepce ‰kol-
ství nijak v˘znamnû nezasáhne v nejbliÏ‰í dobû Ïáky na-
‰ich ‰kol, ani jejich rodiãe. Poukázala na to, Ïe v dfiívûj-
‰ích letech provedená redukce ‰kol zjednodu‰ila situaci
a na rozdíl od jin˘ch mûst se podobn˘m problémem není
tfieba v tomto volebním období zab˘vat. Ov‰em dodala, Ïe
ani tato pfiedstava vedení mûsta nemusí b˘t naplnûna sto-
procentnû.

Rozhovor s Elenou Grambliãkovou na toto téma si mÛÏete pfieãíst

na stranách 4 a 5.
Podrobnû se tématu vûnujeme na stranû 7

pokraãování na stranû 3
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Snad v‰echny
politické strany
mûly ve sv˘ch
volebních pro-
gramech pro ko-
munální volby
mnoÏství iden-
tick˘ch bodÛ vy-

cházejících z obecnû známé situace:
ãistota mûsta, podpora vzdûlávání
a kultury, podpora podnikání, ob-
chvat, cyklostezky, Ïivotní prostfiedí,
bezpeãnost atd. Rozdíl v akcentování
toho ãi onoho je pochopiteln˘ a sko-
ro nelze nalézt u strany jedné nûjak˘
bod, kter˘ by byl pro jinou stranu
zcela neakceptovateln˘. Tak vypadá
komunální politika pfied volbami.

Po volbách, po sestavení radniãní
koalice, se v‰ak musí kaÏd˘ rok po-
rovnávat body volebních programÛ
s moÏnostmi finanãními a u investic
i s realitou obtíÏí pfii pfiípravû staveb
(pozemková pfiipravenost, dodrÏení
postupÛ podle stavebního a správního
fiádu). Zfietelnû pak vyplyne oãekáva-
né; totiÏ Ïe poÏadavky na v˘dajovou
ãást rozpoãtu v˘raznû pfievy‰ují moÏ-

nosti pfiíjmové a bez ohledu na pro-
hlá‰ení a programy se vize zmen‰ují
a poÏadavky odborÛ MûÚ okle‰Èují.
BohuÏel. Sportovci, granty, investice,
vlastní správa, doprava; kdekdo poÏa-
doval více, kdeco údajnû nemÛÏe po
takové redukci mít vÛbec smysl.

Rozpoãet je nicménû kaÏdoroãnû
schválen a v‰ichni jsou ãásteãnû spo-
kojeni. Je to jasné koalici i opozici. Je
to zfiejmé pfiíznivcÛm sportu i kultury,
stejnû to vidí propagátofii smûl˘ch pro-
jektÛ v budoucnu i ti, ktefií preferují
krátkodobé v˘sledky a drÏí se pfii zdi.

Zajímavûj‰í a spornûj‰í z pohledu
zastupitele jsou ov‰em rozpoãtová
opatfiení schvalovaná bûhem roku,
zejména na mimofiádné v˘daje. Tu se
ukáÏe, Ïe nová vysoká ‰kola potfiebu-
je na stavební úpravy nûjak˘ ten mi-
lion navíc. Pfii schvalování koncepce
‰kolství se uloÏí radû zajistit finanãní
prostfiedky na úpravu prostor Z·
v Pfiedmostí pro tûlesnû postiÏené ve
v˘‰i 1,4 mil. Kã. Je moÏné hlasovat
jednoznaãnû proti? Pfiijdou hokejisté:
reprezentujeme mûsto, dejte je‰tû mi-
lion, je to ostatnû i pro blaho vefiej-

nosti. Pfiijde provozovatel mûstské
dopravy: dejte je‰tû nûjak˘ milion, ne-
bo se omezí mûstská doprava. Je moÏ-
né b˘t proti? Ale komu v tom pfiípadû
v˘daje sníÏit, nebo kde více vybrat ãi
vydûlat, nebo si snad pÛjãit?

Opût je tfieba, tentokrát v‰ak zcela
zfietelnû, zvednout ãi nezvednout ru-
ku pro hokejisty, mûstskou dopravu,
‰kolu, pro úmysl, u kterého je prav-
dûpodobné vícezdrojové financování.
A i kdyÏ lze pfiipustit, Ïe míra spolu-
financování z jin˘ch zdrojÛ bude vy-
soká, nároky na mûstsk˘ rozpoãet tu
jsou a zase jsme u posouzení a zváÏe-
ní nezbytnosti a v˘hodnosti.

Zejména v tom okamÏiku by ov‰em
mûl nastat ãas si uvûdomit a vzpome-
nout na ãasto pouÏívan˘ termín „prio-
rity“. A tak po pfieãtení Pfierovsk˘ch
listÛ ã. 7/8 bych se stra‰nû rád pfii-
mluvil u v‰ech komunálních politikÛ
i u v‰ech obãanÛ mûsta Pfierova, aby
z projektÛ pfiipravovan˘ch akcí, kte-
ré jsou popsány a zmínûny v tûchto
listech, dostaly pfiednost ty, které sot-
va kdo bude za mûsto Pfierov suplo-
vat. To jest mûstská infrastruktura,

zejména dopravní, její rozvoj a mo-
dernizace. Dal bych tedy v souãasné
dobû pfiednost úpravám na autobuso-
vém nádraÏí i zmiÀované v˘stavbû
okruÏních kfiiÏovatek pfied roz‰ífie-
ním plaveckého areálu.

Pfiípadná varianta s plnûním v‰e-
moÏn˘ch, i velmi dobfie mínûn˘ch
úmyslÛ cestou v˘raznûj‰ího zadluÏe-
ní mûsta také není ta pravá a uÏ by
znamenala mimo jiné finanãní pro-
blémy pro na‰e následovníky; problé-
my, kter˘m se zatím mûsto úspû‰nû
vyh˘bá tím, Ïe finanãní poÏadavky
jsou odpovûdnû provûfiovány jak ve-
dením radnice a finanãním odborem
MûÚ Pfierov, tak i vícestrann˘m po-
hledem zástupcÛ rÛzn˘ch politick˘ch
subjektÛ ve mûstû.

Zmínûná mûstská infrastruktura
slouÏící podstatné ãásti obyvatel mûs-
ta a vytváfiení sociálních podmínek
pro slu‰n˘ Ïivot v‰ech obyvatel by
mûly b˘t tûmi prioritami hlavními.

Ing. Otakar Smejkal,

pfiedseda finanãního v˘boru

a zastupitel za âSSD

Dne 15. ãervence 2004
Rada mûsta Pfierova po projednání

❖ schválila v˘zvu k podání nabídky na realizaci stavby Parkovi‰tû osobních au-
tomobilÛ u domu Hranická 25-27 Pfierov - Pfiedmostí,

❖ schválila uzavfiení smlouvy mezi Olomouck˘m krajem a Mûstem Pfierov o in-
vestiãním pfiíspûvku ve v˘‰i 1,954.000 Kã na v˘stavbu Cyklistické stezky Pfie-
rov-Kozlovice,

❖ schválila uzavfiení smlouvy mezi Olomouck˘m krajem a Mûstem Pfierov o in-
vestiãním pfiíspûvku ve v˘‰i 167.000 Kã na v˘stavbu Cyklistické stezky PRE-
CHEZA,

❖ rozhodla v souladu s usnesením komise pro posouzení a hodnocení nabídek,
Ïe nabídkou, která byla vybrána jako nejvhodnûj‰í na realizaci zaloÏení vege-
taãních trávníkÛ - sadov˘ch úprav parku Michalov v je nabídka uchazeãe Be-
atricie Mádrová z Lipníka n/B. s nabídkovou cenou 769.802,40 Kã (bez DPH),

❖ schválila poskytnutí dotace ve v˘‰i 5.000 Kã a uzavfiení smlouvy o poskytnu-
tí této dotace mezi mûstem Pfierov a subjektem KBC Pfierov na pfiípravu dvou
závodníkÛ klubu Romana Kleibla a Tomá‰e Majdlocha spojenou s jejich úãas-
tí na Mistrovství svûta asociace WKA a s obhajobou titulu mistra svûta Ro-
mana Kleibla na tomto mistrovství, které se bude konat 13. aÏ 19. záfií 2004
ve ‰v˘carské Basileji,

❖ schválila poskytnutí dotace ve v˘‰i 5.000 Kã a uzavfiení smlouvy o poskytnu-
tí této dotace mezi mûstem Pfierov a subjektem Základní umûlecká ‰kola Bed-
fiicha Kozánka na dopravu maÏoretek na Mistrovství Evropy, které se usku-
teãní ve dnech 10. - 12. 9. 2004 v polském Opole,

❖ schválila poskytnutí dotace ve v˘‰i 5.000 Kã a uzavfiení smlouvy o poskytnu-
tí této dotace mezi mûstem Pfierov a subjektem DÛm dûtí a mládeÏe Atlas Pfie-
rov na zaji‰tûní úãasti ãlenÛ Taneãní ‰koly Atlas na Mistrovství svûta, které
se uskuteãní ve dnech 29. 9. - 3. 10. 2004 v Brémách,

❖ schválila poskytnutí dotace ve v˘‰i 5.000 Kã a uzavfiení smlouvy o poskytnu-
tí této dotace mezi mûstem Pfierov a subjektem Smí‰en˘ pûveck˘ sbor Vokál
na zaji‰tûní dopravy do holandského Cuijku,

❖ schválila reprezentaci mûsta Pfierova:
- zdravotnû postiÏen˘mi obãany mûsta Pfierova, ktefií se úãastní jako sou-

tûÏící Celostátní ãi Mezinárodní abilympiády zdravotnû postiÏen˘ch,

- zdravotnû postiÏen˘mi obãany mûsta Pfierova, ktefií se umístili na prvních
tfiech místech na Celostátní ãi Mezinárodní abilympiádû zdravotnû posti-
Ïen˘ch daného roku a na základû toho se mohou úãastnit jako reprezen-
tanti mûsta dal‰ích tfií soutûÏí roãnû v rámci âR.

Dne 12. srpna 2004
Rada mûsta Pfierova po projednání

❖ vzala na vûdomí splnûní usnesení 27. schÛze Rady mûsta Pfierova ze dne
26. 2. 2004 ã. j. 774/27/6 - poÏádat zdravotní poji‰Èovny o celkovou úhradu
ãi o spoluúãast na úhradû finanãních prostfiedkÛ Kabelové televize a.s. Pfie-
rov, U Beãvy 2, za natáãení seriálu s tématikou prevence váÏn˘ch onemoc-
nûní v rámci Programu primární prevence mûsta Pfierova,

❖ schválila v˘bûr následujících zájemcÛ k podání nabídky na stavební úpravy
objektu Palackého 25, Pfierov: Pfierovská stavební spoleãnost s.r.o. a Îelez-
niãní stavitelství Brno a.s.,

❖ schválila v˘zvu k podání nabídky na realizaci stavby úpravy úãelové komu-
nikace u restaurace v parku Michalov v Pfierovû a vyzvané zájemce o zakáz-
ku. Jedná se o následující: SISKO s.r.o. Pfierov, SATES MORAVA s.r.o. Val. Me-
zifiíãí, PROFISTAV Pfierov a.s., STRABAG âR a.s. oblast Olomouc,

❖ vzala na vûdomí poÏadavek Sociálních sluÏeb mûsta Pfierova na zafiazení ak-
ce „Optimalizace rozvodÛ TUV a ÚT v areálu Penzionu U Îebraãky“ do Re-
gistru investic mûsta Pfierova na rok 2004,

❖ schválila pfiijetí daru - finanãního pfiíspûvku na útulek pro zvífiata ve v˘‰i
1.500 Kã,

❖ schválila uzavfiení smlouvy o provedení pfiezkoumání hospodafiení mûsta me-
zi Mûstem Pfierov a firmou OL AUDITING, s.r.o., se sídlem Olomouc; smlou-
va se uzavírá na dobu urãitou do 30. 4. 2005,

❖ vzala na vûdomí rozbory hospodafiení mûsta Pfierova za I. pololetí roku 2004:
Celkové pfiíjmy (vãetnû financování a fondÛ) mûsta Pfierova za I. pololetí jsou
plnûny na 48,6 %, tj. 531,459.893,41 Kã.
Celkové v˘daje (vãetnû financování a fondÛ) mûsta Pfierova za I. pololetí jsou
ãerpány na 46,3 %, tj. 506,094.342,70 Kã.

❖ schválila od 1. 10. 2004 úhrady v Ubytovnû pro neúplné rodiny s dûtmi v Pfie-
rovû, ul. 9. kvûtna ã. 107/2481 ve v˘‰i 3.500 Kã mûsíãnû za jednu obytnou jed-
notku pro rodinu a 4.500 Kã mûsíãnû za dvû obytné jednotky pro rodinu. KaÏ-
dá z tûchto ãástek se zvy‰uje o ãástku 100 Kã mûsíãnû na kaÏdé ubytované ne-
zletilé dítû. Pro umístûní v krizové obytné jednotce ãiní úhrada 100 Kã dennû.

❖ schválila poskytnutí osobní asistenãní sluÏby prostfiednictvím pracovnic ÚSP
- Denního pobytu pro mentálnû postiÏené dûti a mládeÏ v Pfierovû, PurkyÀo-
va 16 v dobû od 1. 9. do 31. 12. 2004:
a) základním a matefisk˘m ‰kolám v Pfierovû, jejichÏ zfiizovatelem je mûsto

Pfierov,
b) soukromé Základní ‰kole v Pfierovû, Máchova 3; osobní asistenãní sluÏba

je poskytována bezplatnû.

V˘bûr z usnesení Rady mûsta Pfierova

Kde jsou mûstské priority?
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lokality Kfiivá, a tak dojde ke sníÏení
zneãi‰tûní ovzdu‰í v této klidové ãás-
ti Pfierova. Nejvût‰í realizovanou ak-
cí leto‰ního roku je bytová v˘stavba
na nábfi. Protifa‰istick˘ch bojovníkÛ
- ul. Jateãní, kde celkov˘ objem in-
vestic tvofií pfies 70 miliónÛ korun,
státní dotace z ministerstva pro
místní rozvoj ãiní 12,2 milionu ko-
run. Jedná se o v˘stavbu 31 nov˘ch
bytÛ, z toho 2 jsou upraveny bez-
bariérovû. Souãástí stavby budou
i obchody, a tak se tato lokalita sta-
ne jistû atraktivní pro v‰echny ob-
ãany Pfierova. Mûsto se dále podí-
lelo ãtyfimi miliony korun na
rekonstrukci koryta Strhance, kte-
rou realizuje v souãasné dobû Po-
vodí Moravy s.p.

Ne v‰echny naplánované stavby se
hlavnû z finanãních dÛvodÛ podafii-
lo realizovat, a proto se odsouvají na
dal‰í rok. Pfiipravujeme k realizaci
vodovod a kanalizaci v âekyni, opra-

Investiãní akce mûsta Pfierova v roce 2004
Název Rozpoãet celkem 2004 (v tis. Kã)

Stavební úprava mûstsk˘ch hradeb 1.000,0
Projektová dokumentace 2.500,0
Kanalizace Îeravice 1.747,0
GIS - 4. etapa 1 440,0
Michalov - sanace vodní plochy, terenní úpravy, kom. pro pû‰í, VO 82,0
Vodovod Penãice 1.058,0
Rekonstrukce domu Mervartova-Fügnerova 6.833,0
Bytová v˘stavba nábfi. PFB - ul. Jateãní 73.407,0
Îerotínovo nám. - I. etapa - chodník 36,0
·kolní hfii‰tû Z· V. DláÏka 8.988,0
Rekonstrukce chodníku ul. Za ml˘nem 966,0
Cyklistická stezka do Kozlovic 16.736,0
Park Michalov - pokraãování v etapách Programu regenerace 2 600,0
Regenerace a revitalizace západní ãásti nám. TGM - dokumentace 2.135,0
OkruÏní kfiiÏovatka nábfi. E. Bene‰e - V. DláÏka 1.000,0
Cyklistická stezka u vleãky - PRECHEZA 727,0
Pfiestavba VST na kanceláfie SSmP 2.498,0
Komunikace ul. Hlavní - Újezdec 11.950,0
Kanalizace Penãice 985,0
Zámek Pfierov - statika, krov, krytina 9.250,0
Plynofikace lokality Kfiivá 2.200,0
Stavební úpravy objektu Palackého 25, Pfierov 8.000,0
Parkovi‰tû Hranická 25, 27, Pfiedmostí 1.370,0
Pfiedzahrádky, obytná zeleÀ Hranická 2-12, Pfiedmostí 5.390,0
Park U bludného balvanu, Pfiedmostí 3.540,0
Úprava polní cesty - cyklotrasa Beãva 1.900,0

Celkem 168.338,0

vu ‰kolního hfii‰tû pfii Z· Trávník, re-
vitalizaci Laguny - vyãi‰tûní dna, ká-
cení stromÛ. Je naplánovaná nová
cyklistická stezka do Henãlova, re-
konstrukce Îerotínova námûstí
II. etapa - chodníky. Bude pokraão-
vat revitalizace Pfiedmostí, u parku
Michalov se vybuduje cyklostezka
a zrekonstruují se skleníky. Poãítá se
stavebními úpravami ve Ztracené
ulici, v˘stavbou okruÏní kfiiÏovatky
u nábfi. Protifa‰istick˘ch bojovníkÛ
a ul. Jateãní. V pfiípravné fázi jsou
dal‰í investiãní akce, které se budou
realizovat v pfií‰tích letech, ze kte-
r˘ch bych chtûl jmenovat domov dÛ-
chodcÛ, regeneraci a revitalizaci zá-
padní ãásti námûstí T. G. Masaryka,
rekonstrukci nebo stavbu Tyr‰ova
mostu pfies fieku Beãvu, vodní atrak-
ce v plaveckém areálu…

Pfii zafiazování jednotliv˘ch akcí se
snaÏíme doporuãovat zastupitelstvu
investiãní akce tak, aby byly uspoko-

jovány poÏadavky obãanÛ z jednotli-
v˘ch oblastí Ïivota, t˘kající se Ïivotní-
ho prostfiedí, dopravy, ‰kolství, kultu-
ry, sociální oblasti a aby se akce také

nezamûfiily jen na jednu mûstkou lo-
kalitu, ale i na pfiímûstské ãásti.
Ing. Václav Zatloukal, zastupitel mûsta

Pfierova, pfiedseda Investiãní komise

Cyklistická stezka do Kozlovic

Investiãní akce mûsta...
pokraãování ze strany 1

Ceník plo‰né inzerce v Pfierovsk˘ch listech platn˘ od 1. 2. 2004
Velikost inzerátu ãerná barva ãerná + purpurová barevn˘ inzerát
1 cm2 13 Kã 17 Kã 25 Kã
celá strana (204 x 270 mm) 5.328 Kã 7.104 Kã 10.656 Kã

Náklad Pfierovsk˘ch listÛ je 20.700 v˘tiskÛ, distribuce do v‰ech pfierovsk˘ch domácností zdarma.
Uvedené ceny jsou bez 19 % DPH. Zájemci o inzerci mohou získat bliÏ‰í informace na tel. ãísle
581 225 393, e-mail: studio@elan-prerov.cz - Miloslav Fla‰ar a Zdenûk Vymlátil. Adresa: Dluhon-
ská 96 (proti nákladní 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 %

Rekonstrukce domu Mervartova-Fügnerova

Finanãní dotace Povodí Moravy s.p. na rekonstrukci koryta Strhance
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V ãervnu mûstská rada schválila návrh koncepce v oblas-
ti ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy. O informace jsme poÏá-
dali místostarostku Mgr. Elenu Grambliãkovou. V na‰em
rozhovoru jsme se zamûfiili pfiedev‰ím na oblast pfied‰kol-
ního a základního ‰kolství, jehoÏ zfiizovatel je mûsto.

Na co se zamûfií nová koncepce ‰kolství

PoÏádali jsme mís-
tostarostku o vy-
hodnocení situace
na jednotliv˘ch
stupních ‰kol. Od-
povûì na první
otázku bude po-

chopitelnû zajímat pfiedev‰ím rodi-
ãe dûtí pfied‰kolního vûku, pfiípadnû
starostlivé prarodiãe pfied‰kolákÛ,
bez jejichÏ pomoci by se leckterá
mladá rodina obe‰la jen stûÏí.
Jaká je situace v oblasti ‰kolsk˘ch
zafiízení pro dûti pfied‰kolního vû-
ku? Jaké jsou zámûry mûsta?

S nízk˘m poãtem dûtí se pot˘ka-
jí nûkteré matefiské ‰koly v míst-
ních ãástech. Zákon stanoví limit
ÏákÛ v bûÏné tfiídû matefiské ‰koly
na 15 dûtí. Pokud v nûkteré na‰í
„obci“ nebude ‰kolka naplnûna, ne-
bude stát hradit finanãní prostfied-
ky na vzdûlávání v plné v˘‰i a orgá-
nÛm mûsta bude pfiedloÏen návrh
na zru‰ení matefiské ‰koly.

V souãasné dobû má mûsto Pfie-
rov zfiízeno 13 samostatn˘ch ma-
tefisk˘ch ‰kol, 2 ‰kolky jsou souãás-
tí základních ‰kol a v Kozlovicích
a Lovû‰icích jsou pouze odlouãená
pracovi‰tû. Souãástí sítû matefisk˘ch
‰kol jsou i soukromé matefiské ‰ko-
ly v ulici Jasínkova, U Beãvy, kde je
i speciální matefiská ‰kola, dále v uli-
ci Bajákova a Na odpoledni.
Na kolika základních ‰kolách
a v jakém poãtu se vzdûlávají dûti
‰kolního vûku?

V Pfierovû je zfiízeno mûstem de-
vût základních ‰kol. V uplynulém
‰kolním roce 2003/2004 je nav‰tû-
vovalo 4.841 ÏákÛ. Nejvíce byly na-
plnûné 4. roãníky prvního stupnû
a 7. a 9. roãníky na druhém stupni.
DÛvodem pro vy‰‰í naplnûnost
ãtvrt˘ch roãníkÛ mÛÏe b˘t pfiechod
dûtí z malotfiídních ‰kol v okolních
obcích do úplné základní ‰koly. Pro
zajímavost uvádím statistick˘ pfie-
hled naplnûnosti jednotliv˘ch zá-
kladních ‰kol (na následující stra-

nû, pozn. red.).
Jaké priority ukazuje nová ‰kolská
koncepce v oblasti vzdûlávání dûtí
a ÏákÛ se speciálními potfiebami?

Na‰e koncepce samozfiejmû ne-
zapomíná ani na dûti se speciální-
mi potfiebami. V souladu s celoev-
ropsk˘m trendem fieditelé na‰ich
základních ‰kol usilují o integraci
dûtí se zdravotním postiÏením do

bûÏného dûtského kolektivu, po-
chopitelnû do urãité míry a podle
sv˘ch moÏností. Integrace je
v mnoha pfiípadech podmínûna pfií-
tomností asistenta pedagoga, na
nûjÏ poskytuje finanãní prostfiedky
krajsk˘ úfiad. Pro dûti s omezenou
pohyblivostí a potfiebou bezbarié-
rového pfiístupu jsou vyãlenûny dvû
základní ‰koly, a to Základní ‰kola
U tenisu a Pod skalkou 11. Rozsah
integrace postiÏen˘ch dûtí je nej-
vût‰í ve ‰kole Pod skalkou, která se

právû letos pfiestûhovala do nov˘ch
prostor, jejichÏ souãástí bude i v˘-
tahová plo‰ina pro vozíãkáfie. Dûti
se zdravotním handicapem pfiijímá
i soukromá ‰kola na Máchovû ulici.
Jaké jsou zámûry mûsta v oblasti
organizovaného vyuÏití volného ãa-
su dûtí a mládeÏe?

Voln˘ ãas dûtí a mládeÏe vyplÀu-
jí nejrÛznûj‰í organizace, sportov-
ní kluby a zafiízení. Jejich ãinnost
mûsto podporuje buì pfiím˘mi do-
tacemi nebo v rámci grantového
programu. BohuÏel poskytované
dotace zdaleka nepokr˘vají potfieby
tûchto organizací. I v leto‰ním ro-
ce jsou jiÏ ve‰keré rezervy vyãerpá-
ny. V˘znamnou roli ve vyplÀování
volného ãasu dûtí a mlad˘ch lidí
mají na území mûsta organizace
zfiizované Olomouck˘m krajem,
v na‰em mûstû je to konkrétnû Zá-
kladní umûlecká ‰kola Bedfiicha
Kozánka, DÛm dûtí a mládeÏe Atlas
a Biologická stanice, která je ve své
podstatû ojedinûl˘m zafiízením své-

ho druhu. I ‰kola Pod skalkou na-
bízí ve stfiedisku volného ãasu hod-
notné aktivity. Mûsto Pfierov fi-
nanãnû podporuje ãinnost nejrÛz-
nûj‰ích zájmov˘ch útvarÛ na zá-
kladních ‰kolách. Pestrost nabídky
krouÏkÛ je v kompetenci jednotli-
v˘ch ‰kol.

Letos koneãnû nastal v˘razn˘ po-
sun i v kvalitû ‰kolních hfii‰È. U zá-
kladní ‰koly na Velké DláÏce se do-
konãuje nové hfii‰tû s umûl˘m
povrchem, velká rekonstrukce ãe-
ká hfii‰tû u ‰koly Trávník a Svisle.
Základní ‰kola Svisle by si zaslou-
Ïila fie‰it sportovi‰tû primárnû, ale
problémy s vlastnictvím nûkter˘ch
pozemkÛ a tlak ãásti vefiejnosti na
zmûnu zámûru se smûnou tûchto
pozemkÛ rekonstrukci hfii‰tû odda-

lují. Vût‰ina hfii‰È pfiímo souvisí
s obytn˘mi zónami, jejichÏ obyva-
telé se obávají ztráty klidu a sou-
kromí v souvislosti se zv˘‰en˘m
provozem. Chceme najít takov˘ re-
Ïim uÏívání hfii‰tû, aby vzájemné
souÏití ‰koly a obyvatel nebylo kon-
fliktní.

Za ãernou teãku na sportovních
ukazatelích mûsta povaÏuji neexi-
stenci moderní multifunkãní haly.
Jedinû s pouÏitím vícezdrojového
financování mÛÏeme uvaÏovat
o generální rekonstrukci nûkteré ze
stávajících sportovních hal nebo,
v lep‰ím pfiípadû, o postavení nové-
ho dÛstojného sportovního stánku.
Pracuje se uÏ konkrétnû na vyuÏi-
tí podpor pro oblast ‰kolství z pro-
stfiedkÛ EU?

Existuje nûkolik moÏností, kde
získat prostfiedky pro nûkteré zají-
mavé projekty v oblasti ‰kolství
i mimo fondy EU. Základní pod-
mínkou je vÏdy dobfie zpracovan˘
projekt. Spolu s odborem ‰kolství se

pfiipravujeme na hledání finanãních
prostfiedkÛ na realizaci projektÛ
smûfiujících ke zlep‰ení stavu vyba-
venosti a vyuÏitelnosti objektÛ slou-
Ïících k v˘chovû, vzdûlávání a inte-
graci dûtí a ÏákÛ ze sociokulturnû
znev˘hodnûného prostfiedí a se spe-
ciálními potfiebami. V úvahu by pfii-
cházely Z· a M· BoÏeny Nûmcové,
Z· a M· Pod skalkou, M· Komen-
ského a Le‰etínská, M· Kratochví-
lova. Projekty budou zamûfieny na
zlep‰ení vnitfiního vybavení uvede-
n˘ch objektÛ, podporu integrace
znev˘hodnûn˘ch skupin dûtí a ÏákÛ
u uveden˘ch organizací, zlep‰ení
podmínek pfiístupu dûtí a ÏákÛ ke
vzdûlávání a informacím prostfied-
nictvím informaãních a komuni-
kaãních technologií. Podali jsme
Ïádost o finanãní podporu z Regio-
nálního fondu pro pfiípravu projek-
tÛ na Stfiední Moravû na ãásteãné
krytí nákladÛ. Pokusíme se získat fi-
nanãní dotaci ze Strukturálních fon-
dÛ Evropské unie na jeho realizaci.

Velmi uÏiteãn˘m projektem, kte-
r˘ se v souãasné dobû uÏ realizuje,
jsou stavební úpravy pavilonu
v Pfiedmostí pro imobilní Ïáky Z·
Pod skalkou. Na zbudování v˘taho-
vé plo‰iny pro imobilní Ïáky, kterou
se tûmto ÏákÛm zpfiístupní ve‰kerá
podlaÏí daného pavilonu a jejíÏ ná-
klady ãiní zhruba 800.000 korun, se
mûsto Pfierov pokusí získat dotaci
od Olomouckého kraje v rámci „v˘-
znamn˘ch projektÛ Olomouckého
kraje“ a souãasnû fieditelka ‰koly
poÏádala Nadaci Charty 77 o po-
skytnutí dotace z konta Bariéry.
¤editelství Z· B. Nûmcové poÏáda-
lo Olomouck˘ kraj o dotaci na
úpravu ‰kolního hfii‰tû v rámci tak
zvaného Operaãního programu
Olomouckého kraje pro rok 2004.

Velkou investiãní akcí, která by
se mûla uskuteãnit v následujícím
kalendáfiním roce, je stavební úpra-
va ‰kolního hfii‰tû pfii Z· Trávník.
Vzhledem k finanãní nároãnosti ce-
lé akce bude odbor rozvoje Ïádat
o dotaci u Spoleãného regionální-
ho programu a pfies v˘znamné pro-
jekty Olomouckého kraje, pfiípadnû
budeme hledat i dal‰í moÏné fi-
nanãní zdroje.

Z uvedeného v˘ãtu je zfiejmé, Ïe
se snaÏíme získat finanãní podporu
z rÛzn˘ch zdrojÛ, protoÏe rozpoãet
mûsta zdaleka nepokr˘vá v‰echny
potfieby nejen v oblasti ‰kolství. Na-
‰e odbory se pomûrnû dobfie orien-
tují v podpÛrn˘ch programech
a mnohé zámûry bychom bez více-
zdrojového financování nemohli
vÛbec realizovat.

Eva ·afránková

První den ‰kolního roku 2003/04 v základní ‰kole Trávník foto D. Vaculíková
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Zatímco v 70. letech podíl dûtské
sloÏky v populaci tvofiil 23 %, tak na
konci roku 2003 to bylo uÏ jen
15 %. Obyvatelstvo v˘raznû zestár-
lo a to bude mít dopad na ve‰keré
dûní v regionu. Vzrostou v˘daje na
zdravotnictví a sociální péãi. Stár-
nutí obyvatelstva lze velmi dobfie
vyjádfiit tak zvan˘m indexem stáfií,
coÏ je pomûr poãtu seniorÛ ve vûku
nad 65 let k poãtu dûtí do 15 let.

ORP Pfierov má ve své správû cel-

kem 59 obcí a ve 21 obcích poãet
dÛchodcÛ nad 65 let pfiev˘‰il dût-
skou sloÏku, tj. poãet dûtí do 15 let
a ve tfiech obcích dosáhl index stá-
fií hodnoty 100, tj. poãet seniorÛ se
rovnal poãtu dûtí. V ORP Pfierov do-
sáhl index stáfií v˘‰e 97 (na 100 dû-
tí pfiipadá 97 dÛchodcÛ) a mezi tfii-
nácti ORP v Olomouckém kraji je
to 3. nejstar‰í obvod obce s roz‰ífie-
nou pÛsobností v Olomouckém
kraji.

Rodí se málo dûtí, coÏ bude mít
dopad na obsazenost M· a Z·. V ro-
ce 2010 ve srovnání s loÀsk˘m ro-
kem poklesne poãet absolventÛ Z·
v ORP Pfierov o 28 %. Naopak se-
niorÛ vûku nad 65 let bude v roce
2010 ve srovnání s rokem loÀsk˘m
o 58 % více. Úbytek dûtí není jen
problémem Pfierovska, ale v‰ech
správních obvodÛ obcí s roz‰ífienou
pÛsobností, jak vypl˘vá z níÏe uve-
dené tabulky.

A jaká bude situace
s poãty ‰kolákÛ v Pfierovû?

Poãet dûtí konãících Z· v roce
2010 bude ve srovnání s rokem
2003 o 34 % ménû a penzistÛ nad
65 let o 64 % více. Úbytek dûtí bude

mít dopad na vyuÏití kapacity nejen
matefisk˘ch ‰kol, ale i Z· a na ten-
to nepfiízniv˘ demografick˘ v˘voj
bude muset reagovat i následná
koncepce vzdûlávání aÈ uÏ stfiedních
nebo uãÀovsk˘ch ‰kol. Je to ne-
úprosná realita, v˘poãty jsou prove-
deny z jednolet˘ch vûkov˘ch skupin
obyvatel ve mûstû Pfierovû a v ob-
cích, které tvofií správní obvod obce
s roz‰ífienou pÛsobností Pfierov.

Zpracovaná anal˘za by mûla
slouÏit samosprávû pfii tvorbû kon-
cepce a rozhodování v oblasti ‰kol-
ství, zdravotnictví a sociální sféfie. 

Ing. Mária Dvofiáková,

âSÚ KR Olomouc, oddûlení

informaãních sluÏeb

Závûry statistikÛ jsou jednoznaãné - ‰kolákÛ bude ub˘vat

Naplnûnost jednotliv˘ch základních ‰kol zfiízen˘ch mûstem Pfierov ve ‰kolním roce 2003/04

Základní ‰koly Poãet ÏákÛ Celkem Poãet ÏákÛ Celkem Celkem Poãet Kapacita
Pfierov 1. roãník 2. roãník 3. roãník 4. roãník 5. roãník 1.stupeÀ 6. roãník 7. roãník 8. roãník 9. roãník 2. stupeÀ Z· tfiíd

Z·
(k 2. 2. 2004) 1. stupeÀ 2003/04 2. stupeÀ 2003/04 2003/04 celkem

Hranická 14 20 22 25 41 43 151 19 48 39 64 170 321 14 690

Velká DláÏka 5 40 49 51 46 56 242 56 56 57 62 231 473 18 540

Za ml˘nem 1 68 61 57 67 78 331 97 149 107 111 464 795 31 880

BoÏeny Nûmcové 16 45 39 40 50 59 233 58 54 59 81 252 485 20 570

Svisle 13 74 64 62 86 71 357 88 90 54 57 289 646 26 750

Trávník 27 90 75 63 90 75 393 98 89 97 62 346 739 30 810

U tenisu 4 55 53 52 64 66 290 79 87 56 89 311 601 26 690

Îelatovská 8 35 43 57 81 74 290 93 72 84 83 332 622 25 650

Pod skalkou 11 19 18 23 19 20 99 19 16 12 13 60 159 9 225

Roãník celkem
v mûstsk˘ch Z· 446 424 430 544 542 2386 607 661 565 622 2455 4841 199 5805

Správní obvod Pokles poãtu Osoby ve vûku NárÛst poãtu
obce Îáci konãící dûtí konãících (65+ let) osob ve vûku
s roz‰ífienou Poãet obcí Z· - index Z· - index - index (65+ let) - 
pÛsobností 2010/2003 2010/2003 2010/2003 index 
(ORP) (v %) (v %) (v %) 2010/2003

(v %)

Hranice 31 71 29 157 57

Jeseník 24 68 32 162 62

Konice 21 74 26 145 45

Lipník n. B. 14 65 35 154 54

Litovel 20 80 20 154 54

Mohelnice 14 74 26 157 57

Olomouc 45 67 33 154 54

Prostûjov 75 73 27 153 53

Pfierov 59 72 28 158 58

·ternberk 18 65 35 156 56

·umperk 35 68 32 156 56

Uniãov 10 77 23 158 58

Zábfieh 28 71 29 157 57

Mûsto Pfierov

Rok Îivû narozeni Rok Îivû narozeni

1971 673 1988 713 *
1972 750 1989 682
1973 845 1990 651
1974 923 1991 624
1975 896 1992 558
1976 897 1993 569
1977 803 1994 478
1978 803 1995 466
1979 813 1996 425
1980 715 1997 452
1981 708 1998 400
1982 732 1999 397
1983 667 2000 385 **
1984 644 2001 401
1985 692 2002 432
1986 659 2003 377 ***
1987 679

* dûti ukonãily Z· v roce 2003, tj. dosáhly vûku 15 let
** dûti narozené v roce 2000 ukonãí Z· v roce 2015,

tj. pokles absolventÛ Z· oproti roku 2003 o 46 %
*** nejniÏ‰í poãet narozen˘ch dûtí od roku 1971

âesk˘ statistick˘ úfiad KR Olomouc provedl anal˘zu slo-
Ïení obyvatelstva správního obvodu obce s roz‰ífienou pÛ-
sobností (ORP) Pfierov za posledních 33 let. Její v˘sled-
ky jsou neradostné, neboÈ se nepfiehlédnutelnû zmûnila
vûková struktura obyvatel.
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NárÛst popularity cyklistické do-
pravy v souãasné dobû je dán jed-
nak snadnou dostupností jízdních
kol, tak i nov˘m pohledem na Ïi-
votní styl. Kolo se stává nejen lev-
n˘m dopravním prostfiedkem ke
kaÏdodennímu dojíÏdûní do za-
mûstnání, ale i prostfiedkem aktiv-
ního odpoãinku a formou rekreace.

Chceme-li tohoto trendu vyuÏít
k nárÛstu podílu cyklistické dopra-
vy, je tfieba cyklistÛm nabídnout
souvislou a dostateãnou síÈ poho-
dln˘ch a bezpeãn˘ch komunikací
vhodn˘ch pro cyklistick˘ provoz.

Cyklistické stezky a trasy mÛÏe-
me rozdûlit na nadregionální, re-
gionální a místní síÈ.

V souãasné dobû prochází Pfiero-
vem nadregionální cyklistická tra-
sa pod názvem Jantarová. Trasa za-
ãíná v obci Sloup a je vedena pfies
Plumlov-Prostûjov-Olomouc-Tr‰i-
ce-Pfierov-Lipník nad Beãvou-Te-
plice nad Beãvou-Hustopeãe nad
Beãvou-Porubu a konãí ve Starém
Jiãínû. Trasa je vedena po komuni-
kacích II. a III. tfiídy a její celková
délka je 156 km. Do Pfierova je tra-
sa pfiivedena od âekynû po silnici

II/436, pokraãuje ulicemi Hranic-
ká-Velká DláÏka-Kopaniny-Osmek
a dále pokraãuje po silnici III/04724
smûrem na Prosenice.

Mûstem je vedena regionální tra-
sa ã. 5042 - Prostûjov-Kralice-Vûro-
vany-Citov-Císafiov-Rokytnice-Pfie-
rov. Celková délka je 32 km.
Mûstem stezka prochází ul. Dlu-
honskou, Na Odpoledni, nábfi. Dr.
E. Bene‰e, Brabanskem a Za Ml˘-
nem, kde se na kfiiÏovatce s ulice-
mi Kopaniny a Osmek napojuje na
Jantarovou stezku.

Problematice cyklistické dopravy
na území mûsta se vedení mûsta
prostfiednictvím odboru rozvoje za-
b˘vá od roku 1995. Do realizace sou-
ãasného stavu cyklistick˘ch stezek
a tras bylo vloÏeno jiÏ 25 mil. Kã. Na
financování se podílí i Státní fond
dopravní infrastruktury a Krajsk˘
úfiad v Olomouci. V˘‰e pfiíspûvku
tûchto institucí je bezmála 7,5 mil.
Kã. Pfiehled vedení místních cyklis-
tick˘ch tras je znázornûn na pfiilo-
Ïeném leteckém snímku. V souãas-
né dobû se dokonãuje cyklistická
stezka do Kozlovic. V projektové pfií-
pravû je stezka do Henãlova. Pro

cyklistickou dopravu se rov-
nûÏ upravuje polní cesta ko-
lem Beãvy pod Kozlovicemi
aÏ po most v Grymovû. Po
dokonãení úprav do Kozlovic
a ke grymovskému mostu
bude délka stávajících stezek
a tras mûfiit 16,5 km.

Hlavní prioritou pfii v˘stav-
bû nov˘ch stezek je vybudová-
ní základního systému cyklis-
tick˘ch tras na dopravnû
nejexponovanûj‰ích komuni-
kacích. To pfiedstavuje po-
stupnû navazovat a doplÀovat
síÈ stezek na ul. Kojetínská,
Velké Novosady, tfi. 17. Listo-
padu, Îelatovská, Dvofiákova,
bfií HovÛrkov˘ch, 9. kvûtna,
Palackého a Velká DláÏka.
Koncepãní materiál „Návrh sí-
tû cyklistick˘ch tras a cyklo-
stezek v Pfierovû“ (viz pfiiloÏe-
ná mapa) poãítá s realizací
dal‰ích 35 km komunikací
v celkové finanãní v˘‰i 150
mil. Kã.

Pavel Gala, odbor rozvoje

RÛst automobilové dopravy v posledních letech zpÛso-
buje zablokování mûst automobily a zatûÏování Ïivotního
prostfiedí ‰kodliv˘mi emisemi. Proto se stále ãastûji obje-
vují snahy v prosazování ekologick˘ch druhÛ dopravy. Cí-
lem dopravní politiky obcí se mimo jiné stává i zv˘‰ení po-
dílu cyklistické dopravy v celkové dûlbû pfiepravní práce.

Cyklistická doprava v Pfierovû
NÁVRH SÍTù CYKLISTICK¯CH TRAS A CYKLOSTEZEK V P¤EROVù

Celková situace

P¤EHLED VEDENÍ MÍSTNÍCH CYKLISTICK¯CH STEZEK

Cyklostezka Beãva (pfiipravovaná)

Smí‰ená stezka pro cyklisty a chodce - návrh

Smí‰ená stezka pro cyklisty a chodce - návrh

Stezka pro cyklisty a chodce - stávající

Cyklostezka 5042

Smí‰ená stezka pro cyklisty a chodce - stávající

Cyklostezka Jantarová

Cyklostezka Beãva - návrh

Probíhá realizace
Projektová pfiíprava v r. 2003-2004
Realizováno
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V âeské republice, kde probíhá
pod zá‰titou Ministerstva Ïivotního
prostfiedí, se konal poprvé v roce
2002. Mûsto Pfierov se na návrh ko-
mise pro Ïivotní prostfiedí a zemû-
dûlství rozhodlo letos poprvé pfiipo-
jit k této akci. Chce upozornit
obãany na problém automobilové
dopravy ve mûstû a doporuãit moÏ-
nosti i jiné ekologiãtûj‰í dopravy, ja-
kou jsou napfiíklad mûstská hro-
madná doprava nebo jízdní kola.

Tento den mûsta dobrovolnû uza-
vfiou na nûkolik hodin svoje centra
nebo urãitou ãást pro automobilo-
vou dopravu a v klidn˘ch ulicích
pofiádají rÛzné akce a aktivity. Ini-
ciativa, ke které se v minul˘ch le-
tech jiÏ zapojila napfiíklad mûsta
Hradec Králové, âeské Budûjovice,
Prostûjov nebo KromûfiíÏ, má také

vytvofiit pfiíleÏitost k zahájení dlou-
hodob˘ch opatfiení a aktivit. Ty by
mûly sníÏit zneãi‰Èování ovzdu‰í,
hluk a omezit dopravní ‰piãky, kte-
ré vznikají právû nadmûrn˘m po-
uÏíváním aut v centrech mûst. Cí-
lem je také hledat a najít shodu
mezi obyvateli mûsta tak, aby se po-
dafiilo prosadit uÏívání dlouhodobû
udrÏitelné dopravy.

V¯ZVA: NECHTE SVÉ AUTO DOMA
Vyz˘vám proto obyvatele Pfiero-

va, aby se pfiipojili a pod mottem
„Ve mûstû bez mého auta“ v t˘dnu
od 16. záfií do 21. záfií omezili své
jízdy autem alespoÀ do centra mûs-
ta a ve stfiedu 22. záfií zcela pone-
chali své auto doma.

Se stejnou v˘zvou se jménem
mûstské komise pro Ïivotní pro-
stfiedí a zemûdûlství obracím také
na zástupce vedení mûsta Pfierova -
starostu, místostarosty, radní, za-
stupitele, ale také úfiedníky mûsta.
BûÏte pfiíkladem a pouÏijte v tyto
dny mûstskou hromadnou dopravu,
kolo nebo se do práce prostû jednou
jen projdûte po sv˘ch. Pro cesty mi-
mo mûsto lze vyuÏít autobus nebo
vlak. Vûfiím, Ïe hned napoprvé pod-
pofiíte tuto akci a pouÏijete auta jen
v nejnutnûj‰ích pfiípadech. A kdyÏ
uÏ autem pojedete, nebudete v nûm
alespoÀ sami.

BEZPEâNÉ ULICE PRO DùTI
Letos má Evropsk˘ den bez aut

téma Bezpeãné ulice pro dûti. In-
formace o této akci proto dostanou

i ‰koláci, studenti a jejich ro-
diãe. Chceme upozornit na
dlouhodob˘ problém, kter˘
tady je: kaÏd˘ pfiechod pro
chodce znamená zv˘‰ené ne-
bezpeãí úrazu ãi nehody a pro
pfiechody, které jsou v bez-
prostfiední blízkosti ‰kol, to
platí nûkolikanásobnû. V‰ich-
ni fiidiãi bez v˘jimky by mûli
právû v tûchto místech ome-
zit rychlost s vûdomím, Ïe od-
povûdn˘m chováním mohou
uchránit zdraví a Ïivoty dûtí.
Ale opatrnost platí také pro
dûti, které jezdí do ‰koly na
kole. Sami víte, Ïe ani sebe-
lep‰í cyklistická pfiilba ãi

chrániãe neubrání cyklistu pfii ne-
hodû pfied následky zranûní. Bez
ohleduplnosti k druh˘m to tedy ne-
pÛjde. Mysleme na to pokaÏdé, kdyÏ
vyjedeme autem do ulic. A nejen
v tomto t˘dnu, ale po cel˘ rok.

Pfierov si Evropsk˘ t˘den mobili-
ty pfiipomene poprvé, ale spoleãnû
se v‰emi, ktefií se do této iniciativy
zapojili, vûfiím, Ïe akce napomÛÏe
k novému vnímání centra mûsta ja-
ko prostoru, kde je moÏné se pohy-
bovat volnû a bez omezení. Vûfiím,
Ïe si obãané uvûdomí, Ïe kolo je ve
mûstû vût‰inou rychlej‰í neÏ auto
a kdyÏ pÛjdeme pû‰ky, tak uvidíme
kolem sebe (i nad sebou) zmûny,
které ná‰ Ïivot v Pfierovû provázejí.
·Èastnou cestu...

K Evropskému t˘dnu mobility a Evropskému dnu
bez aut se mûsto Pfierov pfiipojí nûkolika akcemi:

P¤EROVSKÁ OSMICA
ãtvrtek 16. záfií, start v 16 hodin

CyklosoutûÏ pro zamûstnance Mûsta Pfierova pofiádá v rámci ETM
organizaãní pracovník komise Ïivotního prostfiedí a zemûdûlství
Ing. Jaroslav âagánek. Mimo soutûÏ je moÏná úãast ãlenÛ komise
ÎPaZem a zastupitelÛ mûsta Pfierova. Jedná se zhruba o 20 km dlou-
hou trasu okolo fieky Beãvy.

PREZENTACE EKOBUSU
úter˘ 21. záfií, od 15.30 hodin, námûstí T. G. Masaryka

■ 15.30 * pfiistavení Ekobusu na nám. T. G. Masaryka
■ 16.00 - 17.00 * pfiítomnost zástupcÛ Ekobusu na besedû

s obãany v salónku Mûstského domu, 1. patro, nám. TGM
■ 17.00 - 17.30 * prezentace Ekobusu na závûr besedy
■ 17.30 - 18.00 * prohlídka Ekobusu, projíÏìka (pro zájemce) 

BESEDA NA TÉMA: DOPRAVA V P¤EROVù
úter˘ 21. záfií, Mûstsk˘ dÛm

■ 16.00 - salónek Mûstského domu, 1. patro, nám. T. G. Masaryka, 
zahájení besedy s obãany mûsta;
témata - zhodnocení dopravní situace ve mûstû

■ investiãní zámûry
■ cyklotrasy
■ MHD, Conex a.s.
■ diskuze
■ besedy se zúãastní: Mgr. Zdenûk Boháã, místostarosta • Ing. Mar-

tin Kuãera, místostarosta • Ing. Jifií Lajtoch, místostarosta •
Mgr. Elena Grambliãková, místostarostka • Ing. Lubomír ·tukavec,
vedoucí Odboru dopravy • RNDr. Pavel Juli‰, vedoucí Odboru Ïi-
votního prostfiedí • zástupci Conex a.s., Ekobus a.s. a dal‰í hosté
moderuje - Milo‰ Navrátil, pfiedseda Komise pro Ïivotní prostfie-
dí a zemûdûlství (KÎPaZ).

Stranu pfiipravil Milo‰ Navrátil, pfiedseda Komise pro Ïivotní prostfiedí

a zemûdûlství (KÎPaZ), ãlen Zastupitelstva mûsta Pfierova

kontakt: milos.navratil@atlas.cz, sos.prerov@atlas.cz

Evropsk˘ t˘den mobility a Evropsk˘ den bez aut 2004 poprvé i v Pfierovû

Zkuste pfieÏít den bez auta spoleãnû s námi
Evropsk˘ t˘den mobility vyhla‰uje Evropská unie od ro-

ku 2002. Letos probûhne od 16. do 22. záfií 2004. Evrop-
sk˘ den bez aut, kter˘ pfiipadá na 22. záfií, je jeho souãástí
a v zemích Evropské unie se pofiádá jiÏ ‰est let. Iniciativa
Evropské komise patfií k v˘znamn˘m dnÛm Evropy v ochra-
nû Ïivotního prostfiedí.

ilustraãní foto: stock.xchng



Na základû novely zákona o státní sociální podpofie a usnesení
vlády dochází k zásadní zmûnû v poskytování pfiíspûvku pro Ïáky
a studenty vãetnû uãÀÛ, ktefií pro cesty do ‰koly a zpût vyuÏívají ve-
fiejnou dopravu. Byla zru‰ena dávka státní sociální podpory - pfiís-
pûvek na dopravu a s úãinností od 1. 9. 2004 dochází k zavedení
zlevnûného Ïákovského jízdného.

Îákovské jízdné je rozli‰eno na kategorie ÏákÛ do 15 let a od 15 do 26 let.
Îáci ‰kol ve vûku do 15 let budou pfiepravováni za zlevnûné jízdné ve v˘‰i
maximálnû 37,5 % plného obyãejného jízdného. Îáci a studenti ‰kol vãet-
nû uãÀÛ ve vûku od 15 let do 26 let budou pfiepravováni za zlevnûné jízdné
ve v˘‰i maximálnû 75 % plného obyãejného jízdného.

Nárok na zlevnûné Ïákovské jízdné, v pfiíslu‰né v˘‰i, mají Ïáci v‰ech ‰kol
v âR do vûku 26 let, ktefií plní povinnou ‰kolní docházku nebo se soustav-
nû pfiipravují na budoucí povolání ve stfiední, vy‰‰í odborné, vysoké nebo
speciální ‰kole v denní nebo prezenãní formû studia a vyuÏívají vnitrostát-
ní vefiejnou osobní Ïelezniãní nebo silniãní linkovou autobusovou dopra-
vu k dojíÏdûní z místa bydli‰tû do místa ‰koly, k úãasti na ‰kolním vyuão-
vání nebo praktickém vyuãování, praktické pfiípravû ãi praktické v˘uce
a praxi. 

U ÏákÛ do 15 let prÛkaz platí maximálnû 4 roky (‰kola kaÏdoroãnû po-
tvrzuje prodlouÏení platnosti prÛkazu). U ÏákÛ od 15 do 26 let platí prÛ-
kaz vÏdy jen jeden ‰kolní rok.

Îákovské jízdné se poskytuje v období ‰kolního/akademického roku vy-
znaãeného ‰kolou na Ïákovském prÛkazu s v˘jimkou mûsícÛ ãervence a srp-
na. Pfii denním dojíÏdûní je Ïákovské jízdné pfiiznáváno pouze v pracovní
dny. V pfiípadû, Ïe ‰kola pfie‰krtne na Ïákovském prÛkazu symbol „kladív-
ko“ (napfi. pokud Ïák cestuje na internát ãi vysoko‰kolskou kolej) bude Ïá-
kovské jízdné pfiiznáno i v sobotu, nedûli a ve svátky.

Îákovské jízdné není urãeno a nelze jej nárokovat u linek mûstské hro-
madné dopravy. Zde je Ïák pfiepravován za zlevnûné jízdné ve v˘‰i maxi-
málnû 50 % plného obyãejného jízdného dle podmínek uveden˘ch pro
mûstskou hromadnou dopravu jednotliv˘ch mûst.

Informace o Ïákovském jízdném v IDSOK budou zvefiejnûny v autobu-
sech, v Ïelezniãních stanicích a u obsluhy vlaku Îeleznice Desná a na in-
ternetov˘ch stránkách www.connexmorava.cz, www.ftl.cz, www.kr-olo-
moucky.cz.

Koordinátor IDSOK - Krajsk˘ úfiad Olomouckého kraje

- Odbor dopravy a silniãního hospodáfiství, oddûlení IDS

Od 1. záfií bude platit
zlevnûné Ïákovské jízdné Prázdniny pomalu spûjí ke svému konci a dûti se uÏ ke sv˘m zá-

ÏitkÛm z pobytu na chatách, chalupách, u mofie, v táborech bu-
dou vracet jen ve vzpomínkách. Pracovníci oddûlení sociální pre-
vence, Odboru sociálních sluÏeb a zdravotnictví, Mûstského úfiadu
Pfierov, pfiipravili na léto jiÏ ãtvrt˘m rokem v rámci svého v˘-
chovnû vzdûlávacího programu pro dûti z rodin, s nimiÏ celoroã-
nû pracují, mimo jiné akce v˘chovnû rekreaãní tábory.

„UÏ v posledním t˘dnu ãervna se uskuteãnil první z letních táborÛ, a to

v horském hotelu Kyãerka, kter˘ leÏí v rozlehlém lesnatém údolí pstru-

hové fieky Vsetínské Beãvy ve vala‰ské obci Velké Karlovice. Tábora se zú-

ãastnilo 20 dûtí. Hlavní náplÀ tábora tvofiily ãinnosti, kter˘m dominovala

problematika uÏívání legálních drog a jejich negativní pÛsobení na ãlovû-

ka. Pochopitelnû souãástí programu byly hry a zábavné soutûÏe, celoden-

ní v˘let za poznáním okolí, náv‰tûva muzea, malování a zpûv. Dûti si z po-

bytu na tábofie odnesly spoustu pûkn˘ch záÏitkÛ a nové informace, které

nabyly zejména proÏitkovou formou,“ sdûlila nám Martina Jufienová, pra-
covnice odboru sociálních sluÏeb a zdravotnictví, která pracovala na tom-
to tábofie jako jedna z vedoucích.

„Na první prázdninov˘ mûsíc oddûlení zorganizovalo pro dûti jednodenní

v˘let za poznáním okolí Pfierova. Cílem v˘letu byla mimo jiné snaha po-

skytnout jejich rodiãÛm návod, jak vyrazit s dûtmi na v˘let o víkendu i bû-

hem jejich ‰kolního roku, a to s vynaloÏením minimální finanãní ãástky.

Akce byla zamûfiena na sportovní ãinnost a poznání pfiírody,“ informova-
la Martina Jufienová o dal‰í prázdninové akci a dodala, Ïe na srpen je pfii-
praven dal‰í v˘chovnû rekreaãní tábor, kter˘ se uskuteãní v pfiírodním par-
ku Host˘nsk˘ch vrchÛ pod Kelãsk˘m Javorníkem v rekreaãním stfiedisku
v Rajnochovicích. Tábora se zúãastní 20 dûtí. Jeho program bude zamûfien
pfiedev‰ím na získání nov˘ch pfiírodovûdn˘ch a vlastivûdn˘ch znalostí.

Postupnû v rámci v˘chovnû vzdûlávacího programu se snaÏí pracovníci
odboru sociálních vûcí a zdravotnictví naplnit cíle, které si jejich oddûlení
vytyãilo právû v oblasti práce s dûtmi ze sociokulturnû znev˘hodnûného
prostfiedí, to znamená najít cestu k osobnosti dítûte, nenásilnou a zábavnou
formou pracovat na jeho rozvoji. Mapují zájmy dûtí a podle nich je fiadí do
krouÏkÛ, kde se mohou vûnovat zábavnou formou ãinnostem, ke kter˘m
mají pfiedpoklady a budou v nich pod odborn˘m vedením rozvíjet své vlo-
hy. Za úspûch povaÏují, kdyÏ se jim podafií získat pro tuto svou ãinnost ro-
diãe dûtí, ktefií podle návodu sociálních pracovníkÛ se nauãí dûtem vytvá-
fiet podnûtné prostfiedí i ve vlastních rodinách. Setkání, která se konají
pravidelnû kaÏd˘ mûsíc, vedou podle slov Martiny Jufienové ke zlep‰ení spo-
lupráce s rodinou.

·af

Prázdninová setkání
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Záfiijové kalendárium
připravuje Věra Fišmistrová, SOkA Přerov

9. 9. 1984 - před 20 lety zemřel v Ostravě Alois Beňa, učitel a okresní
školní inspektor, vlastivědný pracovník, organizátor učitelských spol-
ků. Narodil se 31. 1. 1903 v Přerově.

10. 9. 1904 - před 100 lety se narodila v Přerově Jarmila Wertheimro-
vá, roz. Oščádalová, učitelka a spisovatelka. Zemřela 7. 3. 1985 v Přerově.

11. 9. 1869 - před 135 lety se narodil v Přerově František Kočí, uči-
tel, hudebník, divadelní a hudební kritik, zakládající člen PSMU, autor
Školy hry na housle. Své kritiky psal pod šifrou -čí. Zemřel 10. 4. 1951
v Přerově.

13. 9. 1964 - před 40 lety zemřel v Přerově Jindřich Hrbáček, učitel
měšťanské školy v Přerově, v letech 1939-1940 školní inspektor, kul-
turní pracovník, hudebník, skladatel, dirigent, redaktor a vydavatel ča-
sopisů Otázky dneška, Rádce učitelstva a Občan a škola. Narodil se
27. 5. 1890 v Přerově.

15. 9. 1564 - před 440 lety se narodil v Brandýse nad Orlicí Karel st.
ze Žerotína, moravský šlechtic, zemský hejtman, politik a spisovatel,
představitel nekatolických stavů na Moravě. V letech 1598-1636 drži-
tel přerovského panství a zámku, kde pobýval od roku 1633 až do své
smrti dne 9. 10. 1636.

17. 9. 1914 - před 90 lety se narodil v Přerově-Vinarech Stanislav
Krátký, akademický malíř, který se zabýval převážně figurální tvorbou,

maloval i květinová zátiší a krajinky (okolí rodných Vinar). Zemřel
14. 11. 2001 v Přerově.

18. 9. 1964 - před 40 lety zemřel v Přerově Rudolf Uherek, akade-
mický malíř. V jeho tvorbě převažuje krajinářství, tvořil hlavně akvare-
ly, věnoval se figurální kompozici, malbě církevní, nástěnné a restau-
rování starých obrazů. Narodil se 20. 10. 1895 v Lipníku n. B.

22. 9. 1834 - před 170 lety se narodil ve Věrovanech Mořic Skála, prv-
ní sbormistr přerovského Přerubu (1862-1872), učitel Veřejné hlavní
farní školy v Přerově, učil i v Prostějově, kde zemřel 11. 5. 1876.

22. 9. 1859 - před 145 lety se narodil ve Skrbeni u Olomouce Franti-
šek Martínek, středoškolský profesor, v letech 1892-1898 učil na pře-
rovském gymnáziu latinu, řečtinu a češtinu, sbormistr Moravské bese-
dy v Praze, olomouckého Žerotína (rok 1892), přerovské Vlasty, v letech
1893-1898 řídil pěvecký spolek Přerub v Přerově, kde zemřel 9. 11. 1898.

22. 9. 1894 - před 110 lety se narodil v Přerově Josef Přidal, profesor
a ředitel zemědělských škol, tělovýchovný pracovník, zakladatel spor-
tovní házené v Přerově, organizátor sportovních podniků, rozhodčí
v lehké atletice. Zemřel v Přerově 7. 5. 1982.

28. 9. 1879 - před 125 lety se narodil v Přerově Jaroslav Psota, pro-
fesor a od roku 1921 ředitel obchodní školy v Přerově, propagátor čes-
ko-ruských styků, vlastivědný pracovník. Zemřel 28. 7. 1926 v Přerově.
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VáÏení a milí ãtenáfii,

ve ãtvrtém kole soutûÏe byl vylosován
z tûch, ktefií správnû odpovûdûli na otázku
z prázdninového ãísla Pfierovsk˘ch listÛ, Ja-
roslav Îidlík, Trávník 36, Pfierov, kterému
blahopfiejeme!

V‰em, ktefií se chtûjí zúãastnit soutûÏe pfiipo-
mínáme, Ïe své odpovûdi spoleãnû s adresou za-
sílejte vÏdy do 10. dne daného mûsíce na adre-
su Redakce Pfierovské listy, Mûstsk˘ úfiad,
námûstí T. G. Masaryka 2, 750 00 Pfierov nebo
vhoìte do schránky pfiipravené v Mûstském in-
formaãním centru v Kratochvílovû ulici. Na
obálku pfiipi‰te heslo SOUTùÎ. Ze správn˘ch od-
povûdí vylosujeme kaÏd˘ mûsíc jednoho v˘her-
ce, kter˘ od nás obdrÏí kniÏní publikaci. Jméno
v˘herce zvefiejníme v pfií‰tím ãísle Pfierovsk˘ch
listÛ. V˘hru si mÛÏete vyzvednout v redakci po
pfiedchozí telefonické domluvû - tel. 581 268
451, 724 015 273.

SoutûÏní fotografie z minulého ãísla zachy-
cuje Ïeleznou padákovou vûÏ - nejvût‰í atrakci

zábavního parku Stfie-
domoravské v˘stavy
v Pfierovû (20. 6. aÏ
16. 8. 1936). Padáková
vûÏ, vybudovaná Ma-
sarykovou leteckou li-
gou v Pfierovû, mûfiila
41 metrÛ a slouÏila bû-
hem v˘stavy nejen
k seskokÛm, ale i jako
rozhledna.
Navrhovatelem vûÏní
konstrukce byl pfie-
rovsk˘ pfiedseda MLL
·olc, montáÏ provedla

BáÀská a hutní spoleãnost z Tfiince a první se-
skok z vûÏe vykonal svûtov˘ rekordman v se-
skocích padákem, poruãík Ludvík Pavlovsk˘
z Rosic u Brna.

SoutûÏ  Poznáte, co je na fotografii? Dne‰ní úkol zní:
Znáte název dnes jiÏ neexistující stavby?

Název obce Lovû‰ice
V dobû, kdy je‰tû nebyl regulova-

n˘ tok fieky Beãvy, ani nebylo do-
statek zku‰eností s meliorací po-
tfiebné ke zvelebení zemûdûlství,
bylo v okolí mûsta hodnû baÏin
a moãálÛ. Tenkrát se stalo, Ïe se na
kterémsi z nich usídlily ryby. Ale
nebyly ledajaké. Byly to létající ry-
by a lidé je podle v‰eho pojmenova-
li Je‰ice. Mûly pr˘ velmi chutné ma-
so a to lákalo mlsouny. A tak kdyÏ
se lovci jedoucí na koních potfieb-
nû vyzbrojeni vzájemnû potkávali
a povolávali na sebe „kamÏe jedou“,
odpovídali si chlubnû „Na lov Je-
‰ic!“ A tak to zdomácnûlo.

„To víte, o ãem jsem v tûch letech

mohla pfiem˘‰let! Jak asi ty ryby

vypadaly, jak fungovala ta kfiídla

ve vzduchu a pod vodou a tatínek,

od kterého jsem Ïádala vysvûtlení,

jiÏ od mládí rybáfi, se tomu pofiád-

nû zasmál,“ dodává na‰e ãtenáfika.

Pravidelná rubrika Pfierovské
povídání inspirovala jednu ze

stál˘ch ãtenáfiek k zaslání svého pfiíspûvku.

„KdyÏ jsem chodila do mû‰Èanky

Karolíny Svûtlé, vzdûlával nás uãi-

tel Stanislav Koãí. Byl nejen v‰e-

strannû nadan˘ ãlovûk, ale i velmi

dobr˘ pedagog. Jednou nám zadal

za slohov˘ úkol napsat povûst, kte-

rá by se vztahovala k na‰emu mû-

stu. Uch˘lila jsem se o pomoc k ta-

tínkovi, kter˘ byl na to ’ten prav˘‘,“

svûfiila se ãtenáfika, která si pfiála
zÛstat v anonymitû, a jejíÏ adresu
máme v redakci.
Îernavá

Na skále Îernavá se dlouhá léta
dob˘val kámen nejen na v˘stavbu,
ale i na ml˘nské kameny - Ïernovy.
Jednou se ve skalní sluji usídlil vel-
k˘ medvûd. Ten pÛsobil okolním
obyvatelÛm nemalou ‰kodu. Ne-

jenÏe jim hubil domácí zvífiata, ale
také dûsil lamaãe, ktefií se ze stra-
chu zdráhali chodit do práce. Na
boj s ním nemûli ani potfiebnou v˘-
zbroj, ano dost odvahy. Nakonec se
lidé rozhodli zajít s prosbou na zá-
mek. Od pánÛ ze Îerotína se jim
dostalo pochopení i pomoci. Ti
hned uspofiádali na medvûda hon,
kter˘ dobfie dopadl. KÛÏe z velkého
uloveného zvífiete byla vyãinûna
a zavû‰ena ve velké hodovní síni
zámku. Maso dali psÛm a na chut-
n˘ch medvûdích tlapách si pak pr˘
pochutnávali pánové ze Îerotína.

K zamy‰lení donutila na‰i ãte-
náfiku i povûst, kterou pfii této pfií-
leÏitosti pfieãetla jedna z jejích spo-
luÏaãek:

Existuje nûkolik povûstí vysvût-
lujících jméno Pfierova. Jedna uÏ
byla v této rubrice oti‰tûna, teì pfii-
pomínáme jinou.

Jak praví letopisy, zakladatel ro-
du RurikovcÛ pfii‰el do Ruska
v 9. století. A v století následujícím,
desátém, se mezi jeho potomky
rozmohla veliká nenávist. Jak uÏ to
tak v lidsk˘ch dûjinách b˘vá, z vel-
ké ãásti pramenila ze závisti
a z touhy po majetku tûch druh˘ch.
Tak i kníÏe Jaropelk zaãal usilovat
o majetek a Ïivot svého bratra Kol-
gy. KdyÏ se Kolga o bratrov˘ch
úmyslech dozvûdûl, tajnû poslal
svého syna pryã ze zemû, aby ho
pfied Jaropelkovou nenávistí ochrá-
nil. Nedlouho poté Jaropelk Kolgu

místo „první rov“ neboli „Pfierov“.
A je‰tû jednu vûc o nûm dluÏno

zmínit: ProtoÏe mûl ve zvyku ãasto
pfii fieãi opakovat „jdi do vraha“ (coÏ
znamená „jdi k ãertu“), brzy se mu
podle toho zaãalo fiíkat Vrah a jeho
potomkÛm Vrahov‰tí, âerotínové,
pozdûji Îerotínové. 

Zvlá‰tní, Ïe hlavní postava této

povûsti není ani jednou zmínûna

vlastním jménem. A pfiitom ãin

(pojmenování Pfierova) a mluva

(oblíbené úsloví) tohoto „syna kní-

Ïete Kolgy“ jsou jádrem celého po-

vídání. MoÏná tím chtûli vypravûãi

naznaãit, Ïe nakonec docela nic

nezáleÏí na jménu nebo titulu, ale

na tom, co ãlovûk dûlá a co fiíká.

Karolin

napadl a vlastní rukou ho zabil. Leã
ze svého zlého skutku mnoho pro-
spûchu nemûl a dlouho se ze zlo-
ãinnû nabytého majetku neradoval.
Jakmile se o Kolgovû smrti doslec-
hl kníÏe Vladimír, jeho druh˘ bra-
tr, rozhodl se oplatit bratrovrahu
stejnou mincí. Poté co Jaropelka
vlastní rukou usmrtil, rozdûlil kní-
Ïectví obou mrtv˘ch bratrÛ mezi
sv˘ch dvanáct synÛ.

Tenkrát zprávy putovaly pomalu,

O pÛvodu jména mûsta Pfierova

Pfierovské povídání

a tak trvalo nûjak˘ ãas, neÏ Kolgo-
va syna dostihla zpráva o násilné
smrti jeho otce i o krvavé pomstû,
která následovala. V té dobû pob˘-
val na Moravû a dosáhl tu uÏ i urãi-
tého postavení a majetku. Rozhodl
se proto, Ïe se do své b˘valé vlasti
nevrátí, ale Ïe se na Moravû natrva-
lo usadí. Pozdûji se tu také oÏenil
a zaloÏil rodinu. KdyÏ mu zemfielo
jeho první dítû, sám vykopal hrob,
dítû do nûho poloÏil a nazval to

OHLASY âTENÁ¤Ò Výzva - Cena města
Přerova 2004

Komise Ceny mûsta Pfierova, která
je poradním orgánem Rady mûsta,
se obrací na ‰irokou vefiejnost s v˘-
zvou na zasílání návrhÛ na ocenûní
v˘znamn˘ch osobností Pfierova. Jed-
ná se o návrhy osobností, které
v rámci svého Ïivota v˘znamnou
mûrou pfiispûly k popularizaci a pro-
pagaci Pfierova.
Oãekáváme návrhy z oblasti vûdecké
práce, kultury, sportu i dal‰ích ãinnos-
tí, které mají vztah k Pfierovu. Va‰e
návrhy budou v komisi zodpovûdnû
a objektivnû posouzeny a následnû
pfiedloÏeny Radû mûsta ke schválení.
Osobnostem, které schválí Rada mûs-
ta, budou ceny mûsta Pfierova - me-
daile J. A. Komenského slavnostnû
pfiedány v fiíjnu leto‰ního roku. Ná-
vrhy zasílejte na adresu: Mûstsk˘
úfiad Pfierov, kanceláfi starosty, Bra-
trská 34, 750 11 Pfierov.



Osmek slepá ul. 30. 8. 27. 9.
Horní námûstí 6. 9. 4. 10.
Seifertova u v˘stavi‰tû 13. 9. 11. 10.
Svornosti 20. 9. 18. 10.
Na odpoledni u lékárny 30. 8. 27. 9.
Riedlova kfiiÏovatka 6. 9. 20. 9. 4. 10. 18. 10.
Za ml˘nem 3 13. 9. 11. 10.
Sokolská parkovi‰tû 30. 8. 13. 9. 27. 9. 11. 10.
Sokolská u domu 28 6. 9. 20. 9. 4. 10. 18. 10.
V. DláÏka ‰kolní jídelna 30. 8. 27. 9.
P. Jilemnického u VST 13. 9. 11. 10.
Na hrázi za mostkem 6. 9. 20. 9. 4. 10. 18.10.
Mervartova 9 30. 8. 13. 9. 27. 9. 11.10.
tfi. 17. listopadu zezadu 6. 9. 20. 9. 4. 10. 18.10.
Dluhonice toãna 31. 8. 29. 9.
Dluhonice u b˘valé ‰koly 7. 9. 21. 9. 5. 10. 19.10.
Wurmova za KSZ 14. 9. 12. 10.
JiÏní ãtvrÈ u b˘val˘ch jeslí 31. 8. 14. 9. 29. 9. 12.10.
JiÏní ãtvrÈ I/4 7. 9. 21. 9. 5. 10. 19. 10.
·robárova 13 31. 8. 29. 9.
Kozlovská parkovi‰tû 7. 9. 21. 9. 5. 10. 19. 10.
Pod valy u parkovi‰tû 14. 9. 12. 10.
Bayerova parkovi‰tû 31. 8. 29. 9.
Svisle za samoobsluhou 7. 9. 21. 9. 5. 10. 19. 10.
Trávník parkovi‰tû 14. 9. 12. 10.
Trávník u Chemoprojektu 14. 9. 12. 10.
BudovatelÛ parkovi‰tû 31. 8. 14. 9. 29. 9. 12. 10.
U tenisu parkovi‰tû 7. 9. 21. 9. 5. 10. 19. 10.
U rybníka u trafa 1. 9. 15. 9. 29. 9. 13. 10.
Petfiivalského parkovi‰tû 22. 9. 20. 10.
Tyr‰ova parkovi‰tû 8. 9. 6. 10.
Dvofiákova u Rusalky 1. 9. 29. 9.
Dvofiákova u garáÏí 8. 9. 22. 9. 6. 10. 20. 10.
PurkyÀova denní pobyt 15. 9. 13. 10.
B. Nûmce za VST 8. 9. 22. 9. 6.10. 20. 10.
Optiky u lékárny 1. 9. 29. 9.
Husova dvÛr 15. 9. 13. 10.
Pod Skalkou parkovi‰tû 1. 9. 29. 9.
Olomoucká u stavebnin 8. 9. 6. 10.
Hranická u b˘valé cihelny 15. 9. 13. 10.
Dr. M. Horákové 22. 9.
1. kvûtna 20. 10.
Al‰ova u stadionu 1. 9. 15. 9. 29. 9. 13. 10.
Pod hvûzdárnou parkovi‰tû 8. 9. 22. 9. 6. 10. 20. 10.
ÎiÏkova u ka‰ny 2. 9. 30. 9.
Lovû‰ice u parku 9. 9. 7. 10.
Lovû‰ice U sokolovny 16. 9. 14. 10.
VaÀkova dvÛr 23. 9. 21. 10.
Kozlovice zaãátek obce 2. 9. 16. 9. 30. 9. 14. 10.
Kozlovice náves 9. 9. 23. 9. 7. 10. 21. 10.
Nerudova 33 2. 9. 30. 9.
Tománkova u garáÏí 9. 9. 23. 9. 7. 10. 21. 10.
Wolkerova 15 16. 9. 14. 10.
Fr. Rasche u parku 2. 9. 16. 9. 30. 9. 14. 10.
Na louãkách 15 9. 9. 23. 9. 7. 10. 21. 10.
V. Novosady u kostela 2. 9. 16. 9. 30. 9. 14. 10.
Újezdec Vûtrná 9. 9. 7. 10.

Újezdec malé hfii‰tû 23. 9.
Újezdec Pod dubíãky 21. 10.
kfiiÏ. Teliãkova-Sportovní 3. 9. 17. 9. 1. 10. 15.10.
Popovice U trati 10. 9. 24. 9. 8. 10. 22.10.
Vinary u garáÏí 3. 9. 1. 10.
Vinary Ve dvofie 10. 9. 8. 10.
Vinary Mezilesí II 17. 9. 15. 10.
Vinary RÛÏová 24. 9. 22. 10.
Penãiãky zaãátek obce 3. 9. 1. 10.
Henãlov náves 10. 9. 24. 9. 8. 10. 22. 10.
Penãice u po‰ty 17. 9. 15. 10.
âekynû nad rybníãek 3. 9.
âekynû k sokolovnû 10. 9. 15. 10.
âekynû náves 17. 9. 22. 10.
âekynû Na ãervenici 24. 9.
âekynû Podlesí 1. 10.
âekynû Boro‰ín 8. 10.
L˘sky k obchodu 3. 9. 1. 10.
L˘sky za mostkem 17. 9. 15. 10.
Îeravice Na návsi 10. 9. 8. 10.
Îeravice Lapaã 24. 9.
Îeravice Such˘ potok 22. 10.
V˘myslov 2. 9. 7. 10.
Jasínkova za Priorem 9. 9. 14. 10.

Zahrádkáfiské osady - uvedena data prvního pfiistavení,
po naplnûní bude pfiistaven je‰tû jednou prázdn˘ kontejner

ZO âZS ã. 1 u Îebraãky kfiiÏovatka 14. 9.
ZO âZS ã. 1 parkovi‰tû u Laguny 5. 10.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã. 1 7. 9.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã. 2 7. 9.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã. 3 7. 9.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã. 4 7. 9.
ZO âZS ã. 2 pod nemocnicí ã. 5 7. 9.
ZO âZS ã. 16 u Kozlovic ã. 1 8. 9.
ZO âZS ã. 16 u Kozlovic ã. 2 8. 9.
ZO âZS ã. 3 naproti âSAD 14. 9.
ZO âZS ã. 4 Kojetínská za sbûr. surovinami 30. 9.
ZO âZS ã. 4 k Mádrovu podjezdu 30. 9.
ZO âZS ã. 5 Lovû‰ice DruÏstevní 30. 9.
ZO âZS ã. 3 podél cesty k Lovû‰icím ã. 1 21. 9.
ZO âZS ã. 6 podél cesty k Lovû‰icím ã. 2 21. 9.
ZO âZS ã. 6 podél cesty k Lovû‰icím ã. 3 21. 9.
ZO âZS ã. 6 podél cesty k Lovû‰icím ã. 4 21. 9.
ZO âZS ã. 7 podél cesty k Lovû‰icím ã. 5 21. 9.
ZO âZS ã. 8 za benzinou Ekona Petrol 14. 9.
ZO âZS ã. 9 Markrabiny 30. 9.
ZO âZS ã. 10 Îernava - na konci 5. 10.
ZOS Îernava - naproti garáÏí 5. 10.
ZO âZS ã. 15 Dluhonice kfiiÏovatka u váhy 12. 10.
ZOS za hvûzdárnou 12. 10.
ZO âZS ã. 2, ã. 3 pod kasárna termín dle poãasí

(suchá cesta)

ZO âZS ã. 3 za Linde - Technoplyn termín dle poãasí
ZO âZS ã. 7 Al‰ova u rest. Viktoria 14. 9.
ZOS za Kabelíkovou ulicí 14. 9.
ZO âZS ã. 13 âekynû Boro‰ín 5. 10.

Stanovi‰tû velkoobjemov˘ch kontejnerÛ
pro podzimní úklid - záfií aÏ fiíjen 2004
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Malé obrazové ohlédnutí za nûkter˘mi zajímav˘mi akcemi letních mûsícÛ

Pfierovská Slavnost léta

Slavnostní vojenská pfiísaha 

Ministr Ïivotního prostfiedí Libor Ambrozek (tfietí zprava) foto Jan âep

foto Jan âep

STRANA 11

foto Jan âep

foto Jan âep

U pfiíleÏitosti oslav stého v˘roãí
zaloÏení mûstského parku Micha-
lov, které byly zahájeny kfitûním
publikace Mûstsk˘ park Michalov

1904-2004, se uskuteãnila fiada
zajímav˘ch setkání, vystoupení
umûlcÛ a dal‰ích akcí. Oficiálního
zaãátku oslav se zúãastnil i minis-
tr Ïivotního prostfiedí Libor Amb-
rozek.

Pfii této pfiíleÏitosti bychom rádi
podûkovali v‰em sponzorÛm, ktefií
se finanãnû podíleli na vydání uÏ
v˘‰e zmínûné publikace o parku
Michalovu i firmám, jeÏ pfiispûly na
dÛstojnou podobu oslav konan˘ch
pfii této pfiíleÏitosti: KAZETO spol.
s r.o., SISKO spol. s r.o, TEPLO Pfie-
rov, a.s., PROFISTAV P¤EROV a.s.,
PRINTES ATELIER s.r.o., SKYVA

6. srpna se konala na námûstí
T. G. Masaryka slavnostní pfiísaha
témûfi tfií stovek profesionálních vo-
jákÛ. Pro nûkteré ãtenáfie urãitû bu-
de zajímavou informace, Ïe z toho-
to poãtu bylo pûtaosmdesát Ïen.
Tato akce byla první vefiejnou slav-
nostní pfiísahou profesionálních vo-

jákÛ. Kromû absolventÛ vojensk˘ch
‰kol ji sloÏili i civilisté. Vojáci se po
konãení tfiímûsíãní náhradní vo-
jenské sluÏby stanou ãleny útvarÛ
po celé na‰í republice. Podobnû
slavnostní vojenská pfiísaha se
uskuteãní vedle na‰eho mûsta uÏ
jen v Praze.

s.r.o., TOMI - REMONT a.s., PRINS
- Ing. Josef Koláfi, Vodovody a ka-
nalizace Pfierov, a.s., PRECHEZA
a.s. Pfierov, Pavel KONVIâKA, SA-
TES MORAVA s.r.o., V‰eobecná sta-
vební Pfierov spol. s r.o., Civilní bez-
peãnostní sluÏba - Jaroslav âermák,
KEN, Stfiedomoravské stavby s.r.o.,
Kabelová televize Pfierov, a.s.,
EDEN s.r.o., Dalkia âeská republi-
ka, a.s., âeská spofiitelna, a.s., OP
v Novém Jiãínû, Pfierovská stavební
spoleãnost, s.r.o., HANÁCKÁ KY-
SELKA s.r.o., GALA a.s.

ZároveÀ bychom chtûli upozor-
nit, Ïe aÏ do konce záfií máte pfiíle-
Ïitost pfiispût do pokladniãky insta-
lované u restaurace v parku. Sbírka
je urãena na dal‰í zvelebení mûst-
ského parku.

Svatovavfiinecké hody
Pfierovská radnice pokraãuje ve

snaze oÏivit centrum mûsta v let-
ních mûsících pofiádáním hodÛ. Vá-
Ïou se ke svátku sv. Vavfiince, kte-
rému je zasvûcen kostel na námûstí
T. G. Masaryka. Konají se jiÏ dru-
h˘m rokem. S touto událostí, která
by se uÏ mûla stát tradicí, byla spo-
jena fiada koncertÛ. Organizátofii se

snaÏili pfiipravit program, kter˘ by
uspokojil publikum v‰ech vûkov˘ch
skupin. Posluchaãi mûli pfiíleÏitost
poslechnout si folklorní, folkové,
dechové i rockové kapely. Nejatrak-
tivnûj‰ími hosty mezi vystupujícími
umûlci byla zejména pro mladé po-
sluchaãe praÏská skupina TûÏkej Po-
kondr.

Uzávûrka pfií‰tího ãísla je ve ãtvrtek 16. záfií 2004
Kompletní vydání Pfierovsk˘ch listÛ najdete na internetové adrese www.mu-prerov.cz, rubrika Pfierovské

listy - zde jsou umístûny ve formátu PDF. Soubory lze otevfiít pfiímo nebo je mÛÏete uloÏit do svého poãí-
taãe. Pro kontakt s redakcí Pfierovsk˘ch listÛ mÛÏete vyuÏít také e-mail eva.safrankova@mu-prerov.cz.
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„Bilancí ‰kolní-

ho roku se zpravi-

dla rozumí hod-

nocení v˘sledkÛ

v ãervnu na zá-

vûreãné pedago-

gické radû.

Chtûl bych v‰ak

podotknout, Ïe v na‰em pfiípadû by

to bylo opravdu málo. K jakési re-

kapitulaci dochází mnohem ãastû-

ji; aÈ uÏ je to na umûleck˘ch radách,

které se konají kaÏd˘ mûsíc, schÛ-

zích jednotliv˘ch pfiedmûtov˘ch ko-

misí, jiÏ zmínûn˘ch pedagogick˘ch

radách v prÛbûhu roku, nebo napfií-

klad pfii hodnocení porot na soutû-

Ïích. Bez takového dílãího bilanco-

vání by unikla spousta drobn˘ch

vûcí, které v koneãném v˘sledku vy-

tváfiejí obraz o práci, smyslu a po-

slání základní umûlecké ‰koly,“ uji-
stil nás Bohumil Kratochvíl, zá-
stupce ZU· B. Kozánka, kterému
jsem poloÏila nûkolik otázek.
KdyÏ se zamyslíte nad uplynul˘m
‰kolním rokem, k jak˘m závûrÛm
docházíte?

Pokud zalistuji v zápisech z jiÏ
zmínûn˘ch schÛzí, objeví se mi
kromû znaãného mnoÏství ‰kolních
i mimo‰kolních akcí, fiada vítûzství
ÏákÛ v mnoha soutûÏích a pfiijetí
nûkter˘ch na umûlecké ‰koly. Mu-
sím s potû‰ením konstatovat, Ïe
o studium na na‰í ‰kole je stál˘ zá-
jem. Svûdãí o tom témûfi 1200 ÏákÛ
hudebního, v˘tvarného a taneãní-
ho oboru. Toto ãíslo se pfiíli‰ neli‰í
od poãetních stavÛ pfied 10 léty;
pfiitom populaãní úbytek je znaãn˘.
V na‰em pfiípadû se zatím nenapl-
nila prognóza, Ïe za zmínûné ob-
dobí pÛjde nejménû tfietina peda-
gogÛ do „nuceného dÛchodu“.
âím si to vysvûtlujete?

Neprovádíme zatím Ïádn˘ socio-
logick˘ prÛzkum, ze kterého by by-
lo jednoznaãnû patrno, proã je o stu-

Pod pojmem studia na základní
umûlecké ‰kole si vefiejnost jiÏ tra-
diãnû pfiedstaví nastudování nûko-
lika skladbiãek, které dûti pfiedve-
dou na tfiídní besídce, pfiípadnû
koncertû, secviãení baletního pfied-
stavení, pfiíjemnou podívanou na
kost˘my a usmívající se tváfie pÛ-
vabn˘ch maÏoretek, anebo více ãi
ménû zdafiilá dílka mlad˘ch v˘tvar-
níkÛ. Tuto desetiletími zaÏitou
pfiedstavu se snaÏíme oÏivit o nové
netradiãní formy práce, které obo-
hatí a roz‰ífií spektrum poznání

a dovedností nám svûfien˘ch dûtí.
Jedním z nov˘ch progresivních
prvkÛ v˘uky na ‰kole je jazzová im-
provizace, kterou vyuãuje ná‰ mla-
d˘ pedagog, klavírista Petr Stojan.
K potfiebû této doposud opomíjené
oblasti v˘uky dodává:

„Ve váÏné (artificiální) hudbû ne-

jsou prvky improvizace uplatÀová-

ny, protoÏe se dodrÏuje pfiesn˘ no-

tov˘ zápis. Teprve zaãátkem

20. století s rozvojem populární

a hlavnû jazzové hudby se prvek

improvizace dostává do popfiedí.

Touhou kaÏdého hudebníka je na-

uãit se improvizovat. Improvizace

je hudební projev hran˘ bez pfií-

pravy a bez pouÏití not. Hudebník

tvofií vlastní melodii na téma kte-

rékoli pfiedem zvolené písnû. Dobr˘

improvizátor pak zanechává v po-

sluchaãi dojem, jako by mûl svoji

novou improvizovanou melodii

pfiedem nacviãenou. Proto se i na-

‰e ZU· rozhodla tuto v˘uku zafia-

dit, aby se Ïáci a absolventi doká-

zali uplatnit i na poli hudby

jazzové a populární. V na‰em pfií-

padû se jedná o klavírní v˘uku mo-

derní i tradiãní jazzové harmonie

a improvizace.“

V oblasti v˘uky zpûvu jiÏ dávno
nastala potfieba vûnovat se nûkter˘-
mi profesionály opovrhované ob-
lasti populárních písní. Komercio-
nalismus nás zasahuje ve v‰ech
oborech a je souãástí moderní trÏ-
ní ekonomiky. Proto vedle v˘uky
klasického zpûvu je vûnována znaã-
ná pozornost tak zvané populární
hudbû. Uãitel Michal Sabadá‰

dium na ZU· trval˘ zájem. Domní-
vám se, Ïe naplÀujeme pfiedstavu
rodiãÛ a jejich dûtí o smysluplném
vyuÏití volného ãasu a o aktivitách
spojen˘ch s ãinností ‰koly. Zde se
pokusím b˘t pfiece jenom konkrét-
nûj‰í. Vynikající Ïák se uplatní jako
sólista, prÛmûrn˘ v kolektivu a ten,
kterému se nedafií nikam zafiadit,
hledá posléze svoji
parketu v jin˘ch ty-
pech zájmové ãin-
nosti. Mohu v‰ak
prohlásit, Ïe se
v‰ichni snaÏíme jiÏ
pfii pfiijímacím fiíze-
ní o to, aby tako-
v˘ch ÏákÛ bylo co
nejménû. Musím
rovnûÏ zdÛraznit,
Ïe jsme stále v˘bû-
rovou ‰kolou a pfii-
jetí Ïáka je tudíÏ
pro nás zavazující.
Chceme mu nabíd-
nout nejen vzdûlá-
ní v pfiíslu‰ném
oboru, ale pfiede-
v‰ím uplatnûní
v umûleckém svûtû.
Jen tak odolá poku-
‰ení pra‰tit s ná-
strojem, ‰tûtcem
nebo maÏoretko-
vou hÛlkou a vûno-
vat se tak sladkému
a populárnímu nic-
nedûlání.
Jak je patrné z toho, co jste právû
fiekl, rodiãe jsou ochotni ’obûtovat‘
pfiíslu‰nou ãástku penûz na ‰kolné.
MÛÏete uvést konkrétní ãísla?

Základní umûlecká ‰kola je zafia-
zena mezi pfiíspûvkové organizace.
Znamená to, Ïe studium není zdar-
ma a ãastou otázkou je tudíÏ jeho fi-
nanãní nároãnost. Zde bych chtûl
nejprve vysvûtlit, Ïe ãástka, kterou
rodiãe zaplatí, je skuteãnû pouze

pfiíspûvkem. Vrací se jejich dûtem
formou zakoupení materiálu pro
ãinnost v˘tvarného oboru, kost˘mÛ
a údrÏby baletního sálu v taneãním
oboru a pofiizováním nástrojÛ v obo-
ru hudebním. Není snad tfieba zdÛ-
razÀovat, Ïe moderní doba si Ïádá
moderní v˘uku a vybavení s tímto
spojené. V Ïádném pfiípadû nejsou ty-

to finance pouÏity na platy uãitelÛ.
·kolné v hudebním oboru ãiní

300 korun za mûsíc. Leckdo namí-
tá, Ïe pfied 40 léty to bylo témûfi de-
setkrát ménû. Zde musím upozor-
nit, Ïe ceny hudebních nástrojÛ
vzrostly v prÛmûru rozhodnû více
neÏ desetkrát. Napfiíklad cena pia-

nina zaãíná na ãástce 70.000 korun
a u mistrovského violoncella je
bûÏná cena dokonce od 200.000 ko-
run v˘‰e. V ostatních oborech je
‰kolné niÏ‰í a vypoãítává se z fi-
nanãní nároãnosti zmínûn˘ch ná-
kladÛ v uplynulém roce. Nad tím
v‰ím bdí nekompromisní ruka v na-
‰em pfiípadû krajského úfiadu.
V souvislosti s platbou ‰kolného
chci dodat, Ïe novû pfiecházíme na
zálohovou platbu na jedno pololetí
dopfiedu. Chceme tak zamezit urãi-
t˘m problémÛm s tak zvan˘mi ne-
platiãi. Znamená to, Ïe rodiãe stá-
vajících ÏákÛ platí ‰kolné jiÏ
v prÛbûhu prázdnin. V pfiípadû, Ïe
Ïák nenastoupí v záfií do ‰koly, je
ãástka vrácena v plné v˘‰i.
Mohou dostat je‰tû pfiíleÏitost stát
se Ïáky va‰í ‰koly dûti, které se aÏ
v závûru prázdnin rozhodnou pfii-
hlásit se k vám na ‰kolu?

Noví adepti umûleckého fiemesla
se pfiihlásili na základû prÛzkumu
hudebnosti nebo po zvefiejnûní in-
formací o zápisu v mûsíci ãervnu.
I kdyÏ jsou stavy v jednotliv˘ch od-
dûleních vût‰inou naplnûny, nezna-
mená to, Ïe jsme zavfieli dvefie pro
pfiípadné nadané opozdilce. Pfiesto
chci touto cestou upozornit, Ïe vá-
hání fieknûme del‰í neÏ t˘den v zá-
fií znemoÏní pfiijetí dítûte ke studiu.

Rád bych je‰tû závûrem na‰eho
povídání podûkoval za v‰echny za-
mûstnance Základní umûlecké ‰ko-
ly B. Kozánka v Pfierovû ‰iroké ve-
fiejnosti za zájem o studium na na‰í
‰kole, za úãast a podíl na na‰ich ak-
cích a na‰im stávajícím i budoucím
mlad˘m umûlcÛm popfiát hodnû
elánu, úspûchÛ a radosti v pfií‰tím
‰kolním roce.

Eva ·afránková

Uãitelé se nebojí uplatÀovat nové prvky ve v˘uce

Zcela urãitû i nové metody práce uãitelÛ na ZU· jsou dÛvodem toho,
Ïe nemají zásadní problémy s naplnûním stavu ÏákÛ. BlíÏe si o nich
mÛÏete pfieãíst v následujícím pfiíspûvku Bohumila Kratochvíla.

foto archiv ZU· B. Kozánka

(pokraãování na následující stranû)

Na zaãátek nového ‰kolního roku je pfiipravena
i Základní umûlecká ‰kola B. Kozánka
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upfiesÀuje: „Konvenãní zpÛsob v˘-

uky v pûveckém oboru je roz‰ífien

o zpûv na mikrofon, kde si Ïáci

osvojují technické znalosti a uãí se

vnímat rozdílné frázování písní

a v˘razovou sloÏku oproti klasické-

mu zpûvu. Své zku‰enosti si mohou

ovûfiit na fiadû koncertÛ a soutûÏí,

které jsou v regionu pofiádány.“

S nástupem poãítaãové techniky
do‰lo i v hudbû k v˘raznému posu-
nu v moÏnostech uplatnûní tohoto
moderního a populárního prvku ve
v˘uce. Zaãaly vznikat hudební pro-
gramy, pomocí kter˘ch je moÏné
nejen hudbu skládat, zapisovat,
tisknout, ale i dodateãnû upravovat
a obohacovat o spoustu nejrozma-
nitûj‰ích efektÛ. HudebníkÛm se
tak nask˘tají nekoneãné tvÛrãí
moÏnosti práce. Touto oblastí se za-
b˘vá uãitel na elektroakustické ná-
stroje Karel Viãan: „I na na‰í ‰kole

existují jiÏ první pokusy ve v˘uce

na elektronické hudební nástroje,

které jsou zároveÀ pfiipojeny k po-

ãítaãi. Jednotlivé skladby, které Ïá-

ci zahrají, jsou pomocí hudebního

programu upraveny a zbaveny pfií-

padn˘ch nedostatkÛ a chyb. Zpût-

nû pak jsou tyto záznamy pfiehrá-

vány ve finální bezchybné podobû.

Hotové skladby jsou archivovány

na disketách a mohou b˘t kdykoli

pouÏity jako vzor nebo jako napfií-

klad hudební podklad pro dal‰í vy-

uÏití. Tyto nové formy práce oce-

Àuje rovnûÏ spousta uãitelÛ jin˘ch

oborÛ (hra na trubku, flétnu, hous-

le ad.), u nichÏ tento záznam na-

hradí napfiíklad schopného kla-

víristu, kter˘ je nepostradateln˘

k doprovodu sólov˘ch hráãÛ.“

VyuÏití poãítaãe je v souãasném
svûtû samozfiejmostí rovnûÏ v ob-
lasti v˘tvarného umûní. Z tohoto
dÛvodu vznikla potfieba zavedení
v˘uky i této disciplíny. Uãitel Ladi-
slav âasta má s poãítaãovou grafi-
kou zku‰enosti jako profesionál jiÏ
z pfiede‰lého zamûstnání, proto je
logické, Ïe právû jemu byly svûfieny
poãátky poãítaãové praxe budou-
cích v˘tvarníkÛ.

„V˘uka poãítaãové grafiky ve v˘-

tvarném oboru je urãena pfieváÏnû

pro star‰í Ïáky a je zamûfiena na

zvládnutí základÛ profesionálních

grafick˘ch programÛ Illustrator

a Photoshop. Z dÛvodu omezené

kapacity poãítaãÛ se Ïáci stfiídají

po dvojicích, pfiiãemÏ pfiednost ma-

jí zájemci o pfiípravu k talentov˘m

zkou‰kám na umûlecké ‰koly vy‰-

‰ího typu. JelikoÏ uãební osnovy

pro v˘tvarn˘ obor jsou pomûrnû

obsáhlé, v˘uka probíhá paralelnû

s jin˘mi pfiedmûty. Napfiíklad kres-

bu, malbu, grafiku a jiné plo‰né

techniky se Ïáci uãí pomocí poãí-

taãe dále zpracovávat a rozvíjet.

Vytváfií koláÏe, barevné kompozice

a uãí se pracovat s textem. Hlav-

ním zámûrem není potlaãit nena-

podobitelnou ruãní práci a tím i in-

dividuální rukopis a projev. Tím, Ïe

Ïáci zpracovávají na poãítaãi svÛj

pfiedem zhotoven˘ v˘tvor, kter˘ je

jiÏ sám o sobû mal˘m umûleck˘m

dílkem, se uãí najít citliv˘ kompro-

mis mezi perfekcionalizmem tech-

niky a uvolnûností lidské ruky

a lidského vidûní.“

Dalo by se hovofiit o celé fiadû
dal‰ích progresivních metod ve v˘-
uce. Ty by v‰ak zcela urãitû pfiesáh-
ly místo vymûfiené tomuto ãlánku.
Snad nûkdy pfií‰tû...

Bohumil Kratochvíl

Nové prvky ve v˘uce na ZU·...

Informace a platba
Pavel Neãesan˘, Velká DláÏka 1, Pfierov 750 00

mobil 606 437 701, tel. 581 735 244 (odpoledne, veãer)

Zahájení
10. záfií 2004

sál: klub SME Pfierov
mládeÏ

od 17.00 hodin
dospûlí

od 19.30 hodin
cena 950 Kã

za osobu

Taneãní kurzy
pro mládeÏ i dospûlé

(pokraãování z pfiedchozí strany)

Karel Viãan se sv˘mi Ïáky

INZERCE



foto Blanka Ma‰ková
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Pfierováãek si tohoto pozvání vel-
mi cení nejen proto, Ïe Rakousko
doposud patfiilo k zemím, kde sbor
nekoncertoval, ale i proto, Ïe byl
osloven na základû svého dobrého
jména. Za to dûti z tohoto známé-
ho pûveckého sboru mohou dûko-
vat pfiedev‰ím v˘borné práci diri-
gentky sboru Ingrid Sekerové,
dobrému zázemí v Domû dûtí
a mládeÏe ATLAS a v neposlední fia-
dû i podpofie mûsta Pfierov.

Benefiãní koncert Pfierováãku si
pfiijde poslechnout a celou akci
podpofiit také kardinál Schönborn
a ãelní pfiedstavitelé kulturního
a spoleãenského Ïivota mûsta Retz,
ktefií iniciovali celou akci. DÛvûra
vloÏená do Pfierováãku samozfiejmû
zavazuje, a tak i na svém letním
soustfiedûní se budou ãlenové sbo-
ru se svou dirigentkou na koncert
intenzivnû pfiipravovat.

Sbor na tomto koncertû pfiedne-
se skladby klasikÛ i souãasn˘ch au-

Dny evropského dûdictví - EURO-
PEAN HERITAGE DAYS (EHD) jiÏ
po ãtrnácté otevírají v záfií dvefie ev-
ropsk˘ch památek nej‰ir‰í vefiejnos-
ti. Leto‰ní roãník je ve znamení hes-
la „Hudba probouzí památky“.

Hostitelsk˘m mûstem národního
zahájení EHD se v leto‰ním roce sta-
ne ve dnech 10. a 11. záfií mûsto Tá-
bor, pfiiãemÏ EHD budou souãástí
13. roãníku mezinárodního festiva-
lu „Táborská setkání“ s bohat˘m pro-
gramem. Za mûsto Pfierov se národ-
ního zahájení EHD úãastní Jindfiich
Valouch, starosta mûsta Pfierova,
Franti‰ek Pfiesliãka, ãlen kontrolní
komise SdruÏení historick˘ch sídel

Dny evropského dûdictví 2004
âech, Moravy a Slezska a Miroslava
·vástová, pracovnice Odboru Ïivot-
ního prostfiedí MûÚ Pfierov, která je
koordinátorem EHD ve mûstû Pfie-
rovû.

Ve mûstû Pfierovû budou památky
zpfiístupnûny ve dnech 18. a 19. záfií.
V tûchto dnech (zejména v sobotu) by
mûly b˘t vefiejnosti zdarma zpfiístup-
nûny v pfiihlá‰en˘ch mûstech âR pa-
mátky, jejichÏ pfiehled lze získat na
internetov˘ch stránkách na adrese
http://www.ehd.cz, kde zájemce na-
lezne interaktivní mapu a Online ka-
talog v‰ech obcí, které jsou pfiihlá‰e-
ny do EHD 2004.

-red-

torÛ, nezapomene na krásné ãeské
lidové písnû a spirituály. Vût‰inu
z tûch, které Pfierováãek v Rakous-
ku zazpívá, upravil pro sbor pfie-
rovsk˘ autor, dirigent a pedagog
Otokar ·i‰ka, kterému patfií velk˘
dík za dlouholetou spolupráci. Ta-
ké bychom chtûli podûkovat pfie-
rovskému ROTARY clubu a hlavnû
manÏelÛm Jandov˘m, ktefií pomá-
hají Pfierováãku pfii organizaci to-
hoto zájezdu.

Pfiekvapení se chystá i pro sa-
motné zpûváky. Organizátofii pfii-
pravili pro dûti zajímavou prohlíd-
ku místních katakomb, které leÏí
pod cel˘m mûstem a jsou místní
chloubou. Nejvût‰í ocenûní sboru
je v‰ak jiÏ v samotném pozvání,
které v‰echny zavazuje k podání co
nejlep‰ích v˘konÛ i dobré repre-
zentaci na‰eho mûsta v cizinû.

Blanka Ma‰ková,

organizaãní vedoucí sboru

Pfierováãek se pfiipravuje na vystoupení v Rakousku
První záfiijov˘ víkend budou dûti z pûveckého sboru Pfie-

rováãek z DDM ATLAS pob˘vat v rakouském Retzu, kam by-
ly pozvány na benefiãní koncert, jehoÏ v˘tûÏek pÛjde na opra-
vu vzácn˘ch varhan v místním dominikánském klá‰tefie.

Intel, Intel Inside, Intel Inside logo, Pentium, Celeron
jsou ochrann˘mi nebo registrovan˘mi ochrann˘mi

známkami spoleãnosti Intel Corporation 
nebo jejich poboãek ve Spojen˘ch Státech 

a ostatních zemích.

www.triline.cz
� zelená linka 800 12 13 12

COMPUCO Advance s.r.o. Hranická 185, 751 24 Pfierov - Pfiedmostí
tel.: +420 581 211 052, 581 213 346, fax: +420 581 211 053 e-mail: obchod@compuco-advance.cz
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Certifikace nejvy‰‰í kvality ISO 9001

SplÀte si svÛj mal˘ sen...

Triline doporuãuje systém Microsoft® Windows® XP 

Triline HOBBY Pe40

25 200,- 29 990,- s DPH

» procesor Intel® Pentium® 4  3,00 GHz
s technologií HT, 1 MB cache, 800 MHz FSB

» Microsoft® Windows® XP Home CZ
» DDR 512 MB, HDD 120 GB, VGA nVidia

GeForce FX5700LE 128MB, DVI, TV-Out
» DVD±RW 8x8x + software
» int. zvuk. karta

» int. síÈová karta 10/100
» faxmodem 56 kbps
» ãteãka pamûÈov˘ch karet 7 v 1
» bezdrátov˘ optick˘ set Chic ãerno/stfiíbrn˘
» aktivní repro
» záruka 2 roky
» kvalitní 17“ monitor Hyundai Q770 v cenû

Dárek:
• Model vozu F1 na dálkové ovládání
• Anglická konverzace,
• Encyklopedie anatomie
• Vzdûlávací CD Sluníãko

INZERCE

V Pfierovû budou po dohodû s vlastníky ãi nájemci a na základû nûkolikale-
t˘ch zku‰eností zpfiístupnûny památky takto:

objekt adresa datum a hodina zpfiístupnûní

evangelick˘ kostel ul. J. â. Drahlovského 1 18. 9. 9-15 hod.
b˘valá Ïidovská synagoga ul. Wilsonova 16 18. 9. 9-17 hod.
dnes pravoslavn˘ chrám 19. 9. 9-12 hod.
sv. Cyrila a Metodûje
mû‰Èansk˘ dÛm „Korvínsk˘“ Horní nám. 31 18. 9. 9-12 hod.
farní kostel sv. Vavfiince Kratochvílova ul. 18. a 19. 9. 13-16 hod.
kaple sv. Jifií Horní nám. 18. a 19. 9. 9-16 hod.
kostel sv. Michaela ·ífiava 18. 9. 9-16 hod.
Ïidovsk˘ hfibitov Lanãíkov˘ch 19. 9. 9-15 hod.
zámek* Horní nám. 1 18. a 19. 9. 9-17 hod.
farní kostel sv. Mafií Magdalény Pfiedmostí 19. 9. 13-16 hod.

* (z dÛvodu probíhající investiãní akce mÛÏe b˘t provoz mírnû omezen)

V rámci EHD probûhnou i doprovodné akce (bliÏ‰í informace o tûchto ak-
cích budou pofiadateli zvefiejnûny samostatnû v regionálním tisku). Upozor-
Àujeme na moÏnost men‰ích zmûn v ãasech zpfiístupnûní památek.
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MùSTSK¯ DÒM
14. 9. v 19.30 hodin • H¤BITOV
SLONÒ - divadelní tragikomedie.
Hrají: J. Jirásková, J. Brejchová, P. Fi-
lipovská, J. Tvrzníková a J. Ptáãník
18. 9. v od 9 do 15 hodin • Den
otevfien˘ch dvefií památek - zpfiístup-
nûní Mûstského domu
21. 9. v 19.30 hodin • Vûra ·pina-
rová s vlastní kapelou - koncert
29. 9. v 19.30 hodin • StfiíbrÀanka
Vojtûcha Horkého - koncert
Pfiedprodej - vchod z námûstí TGM,
pondûlí aÏ pátek 9-18 hodin, telefon
581 217 596, 581 215 100

Budova pfierovského zámku
otevírací doba v záfií: úter˘ aÏ

pátek 8-17, sobota a nedûle 9-17

do 29. 8. • FR¯DA - v˘stava fotogra-
fií Jaroslava Dufka a Pavla Bartoníka
do 5. 9. • Pfierovsk˘ poklad - nález
mincí ze 17. století
do 12. 9. • Michalov - v˘stava ke
100. v˘roãí zaloÏení mûstského parku
do 7. 10. • Didaktická technika ze
sbírek Muzea Komenského v Pfierovû
2. 9. - 10. 10. • Regionální literatura
9. 9. - 21. 11. • Dendrity a samorosty
16. 9. - 28. 11. • Full in - souãasn˘
ãesk˘ design (vernisáÏ 16. 9. v 17 hod.)
18. 9. • Den otevfien˘ch dvefií u pfií-
leÏitosti DnÛ evropského dûdictví -
vstup zdarma, 9-17 hodin, program

Koncert
17. 9. • Komponovan˘ veãer - básnû
Jana Skácela recituje Josef Somer,
hudba F. X. Du‰ka, J. Zacha, V. Nude-
ry a J. Haydna v podání Klasického
dechového tria (v 17 hodin v prosto-
rách pfierovského zámku)

Korvínsk˘ dÛm
24. - 26. 9. • V˘stava hub - pofiádá My-
kologick˘ klub Pfierov, otevfieno 9 aÏ 17

Moravská ornitologická stanice
otevírací doba v ãervnu: úter˘-pátek

8-16 hodin, sobota a nedûle 9-17 hodin

do 31. 12. • Ekologie ptákÛ, histo-
rie ornitologie, ochrana ptactva
1. 7. - 30. 11. • Fotografie hmyzu
stfiední Moravy
18. 9. • Den otevfien˘ch dvefií - vstup
zdarma

MUZEUM KOMENSKÉHO

otevírací doba: úter˘ aÏ nedûle 9-17

do 31.10. • Historické hodiny - v˘-
stava ze sbírek Muzea Komenského
7. 9. • Vstup do hradu po cel˘ den
zdarma
11. 9. • V˘stava bíglÛ - pofiádá Beag-
le Club âR, 9-15 hodin
12. 9. • Vstup do hradu po cel˘ den
zdarma

11. a 12. 9. • O PRSTEN âERNÉ
VDOVY - stfiedovûk˘ mumraj na go-
tické tvrzi. Informace na tel. ã. 777
205 029, internet:www.sovinec.cz

Pozvánka na výstavu

Taneãní ‰kola
HIT - mistr
âR 2004 za-
hajuje v˘uku
6. záfií. Zájemci se mohou hlásit kaÏ-
d˘ ãtvrtek v zrcadlovém sále Z·
B. Nûmcové od 16 do 17.30 hodin. In-
fo: 602 767 277, 777 180 008 - Vûra
Lakomá, www.agentura-hit.cz

Agentura HIT vyhla‰uje 8. roãník ori-
ginální soutûÏe krásy a elegance MISS
MODEL 2004.  Podmínky úãasti: v˘‰-
ka min. 168 cm, vûk 15-25 let, pfii-
hlá‰ka + foto zaslané do 24. 9. na ad-
resu: Agentura HIT, V. Lakomá, Hav-
líãkova 5, 750 02 Pfierov, tel. 581 219
455, 602 767 277, www.miss-model.cz

HRAD HELF·T¯N

HRAD SOVINEC

DÛm dûtí a mládeÏe ATLAS
ÎiÏkova 12 • www.volny.cz/ddmatlas • tel.: 581 209 353, 581 201 246

Ve stfiedu 15. záfií od 16 hodin probûh-
ne na dopravním hfii‰ti DDM Atlas pre-
zentace krouÏkÛ, kde mohou zájemci
sledovat ukázky z ãinnosti jednotliv˘ch
krouÏkÛ, získat o nich bliÏ‰í informace
a v pfiípadû zájmu se do nich pfiihlásit.
UpozorÀujeme, Ïe do 20. záfií je zv˘-
hodnûné kurzovné.

Nabídka na ‰kolní rok 2004/2005
Oddûlení tûlov˘chovy: Aerobik dûti
a mládeÏ, Aikido pro dûti, mládeÏ i do-
spûlé, Gymnastika pro dûti a mládeÏ,
Cviãení na velkém míãi, Florball, ·ipky,
Rexáci, Bolí vás záda, Cviãení pro dia-
betiky, Kalanetika, Bfii‰ní tance. Novin-
ky: Cyklistika a ·achov˘ krouÏek.
Oddûlení taneãní ‰koly: Beãvánek, Count-
ry tance, Hedvíãata mrÀata, Hedvíãata A,

B, Hedviãky A, B, Hedvinie A, B, Funky
Feet, Elektric boogie, Break dance.
Oddûlení kultury: Pfierovsk˘ dûtsk˘ sbor
- Pfierováãek, Dvojhlásek, Smí‰ek, Píská-
ní pro zdraví (flétna), Trampská kytara,
Keramika, V˘tvarná v˘chova, ·ikovné ru-
ce, Plastikoví modeláfii, Radioamatéfii, di-
vadelní krouÏek Kandrdásek, Paliãková-
ní. Novinka: Novináfisk˘ krouÏek.
Oddûlení jazykové ‰koly: Angliãtina,
nûmãina, ital‰tina, ‰panûl‰tina, ru‰tina,
francouz‰tina - jazykové kurzy M·, Z·,
pro dûti, mládeÏ i dospûlé.
KrouÏek V˘poãetní technika - pro dûti
a mládeÏ a krouÏek Hry na PC.
Pfiihlá‰ky do krouÏkÛ osobnû nebo te-
lefonicky na ãíslech 581 201 246,
581 209 353.

KOUPÁNÍ VEŘEJNOSTI NA PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 736 580

SLUÎBY MùSTA P¤EROVA • ZÁ¤Í 2004

koupel, zábal, masáž,
perličková masáž

pondělí až pátek 7.00 -18.00

VÝJIMKY
1. 9. dětský bazén 10.00 - 20.00

50 m bazén 10.00 - 21.00
venkovní bazén 10.00 - 18.00

2. 9. dětský bazén 10.00 - 20.00
50 m bazén 10.00 - 21.00
částečný pronájem 17.00 - 18.00
venkovní bazén 10.00 - 18.00

3. 9. dětský bazén 10.00 - 20.00
50 m bazén 10.00 - 22.00
venkovní bazén 10.00 - 18.00

18. 9. dětský + 50 m 10 - 12 * 13.30 - 19
venkovní 10 - 18

25. 9. dětský + 50 m 10 - 13
venkovní 10 - 18

26. 9. dětský + 50 m 13 - 18
venkovní 10 - 18

28. 9. dětský + 50 m 10 - 18
venkovní 10 - 18

sauna i masáže - zavřeno!

SAUNA ZIMNÍ STADION
tel. 581 201 268

LÁZNĚ BOCHOŘ * tel. 581 205 045

Den Dûtsk˘ Kryt˘ âásteãn˘ Koupání Venkovní Koupali‰tû
bazén 50 m bazén pronájem imobilních obãanÛ bazén Penãice

Pondělí zavřeno 6.30 - 7.30 11.30 - 13.00 13.30 - 18.00

Úterý 18 - 20 6.30 - 7.30, 18 - 20 13.30 - 18.00

Středa 15 - 20 6.30 - 7.30, 15 - 21 15.00 - 19.00 11.30 - 13.00 13.30 - 18.00

Čtvrtek 18 - 20 6.30 - 7.30, 18 - 21 13.30 - 18.00

Pátek 15 - 20 6.30 - 7.30, 15 - 22 15.00 - 16.00 13.30 - 18.00

Sobota 10 - 20 10 - 20 10.00 - 18.00 9.30 - 18.00

Neděle 10 - 18 10 - 18 10.00 - 18.00 9.30 - 18.00

Den sauna solárium, masáÏe, skot. stfiiky, perliãka rekondiãní stoly
Pondělí 15 - 21 společná jen v párech 12 - 20 7.30 - 21

Úterý 14 - 20 ženy 12 - 20 7.30 - 21

Středa 13 - 21 muži 12 - 20 7.30 - 21

Čtvrtek 15 - 20 ženy 12 - 20 i protiproud 7.30 - 21

Pátek 14 - 21 muži 12 - 20 i protiproud 7.30 - 21

Sobota zavřeno zavřeno zavřeno

Neděle zavřeno zavřeno zavřeno

21.00 - 22.00

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

Výjimky: 28. 9. 2004 - rehabilitace a sauna - vše zavřeno (státní svátek)

Výjimky: 28. 9. 2004 - zavřeno

4. 9. • Hornické muzeum: Hornické
muzeum v Ostravû-Petfikovicích, na-
uãná stezka Landek; 4 km; ved. J. Bal-
cárek ml.; odj. vlak 7.20; pû‰í, kultura
4. 9. • SmrÏická ‰lapka: trasy dle
propozic pofiadatele; cyklo 25, 50,
100, 170 NBT 25, 50, 80 km; ved.
M. DoleÏal; sraz kolo 6.00; cyklo
7. 9. • SchÛze KâT VHT Pfierov -
restaurace Pivovar, salónek; ved.
T. Beránek; 19.00 hod.
11. 9. • Zlínská 50: trasy dle propo-
zic pofiadatele - 12-35 km; ved. J. Bal-
cárek; odj. vlak 6.05
11. - 12. 9. • Vinafiskou stezkou:
StráÏnice a okolí; 50 km dennû; ved.
R. Havelka, J. Martínek; odj. vlak
6.05; cyklo
18. - 19. 9. • Podzimní Vítkovská pa-
desátka: trasy dle propozic pofiadate-
le - 50, 25, 20, 15 a 10 km; ved.
V. Koutn˘; sraz dle dohody na schÛzi 
23. - 26. 9. • Kutnohorsko - Posá-
zaví: hvûzdicové trasy 50-70 km; ved.
J. Zavadilová; odj. vlak 5.14; cyklo

KâT SK P¤EROV
vysokohorská turistika

1. 9. • Hluboãky - Mar. Údolí âD -
Lo‰ov - Sv. Kopeãek ZOO - Velká
Bystfiice - 13 km, odj. vlakem v 7.40
hod., ved. L. Poláková.
4. 9. • ·ternberk - Doma‰ov - Bûl-
kovické údolí - Pohofiany - Sv. Kope-
ãek - 20 km, odjezd rychlíkem v 7.10
hod., ved. V. Vaculík.
8. 9. • Tr‰ice - pfiehrada na Ole‰nici
- Velk˘ Újezd - 10 km, odj. bus 9 hod.,
ved. Z. Sladk˘.
11. 9. • Staré Mûsto pod SnûÏníkem
- Stfiíbrnice - Kapliãka - Adélin pra-
men - Králick˘ SnûÏník - CH Návr‰í
- Stfiíbrnice - Staré Mûsto p. Sn. - 24
km, odj. vlak 6.59 hod., ved. Vl.
Wnuk.

15. 9. • Tesák - âerÀava - památní-
ky padl˘ch - Chvalãov - Bystfiice p. H.
- 13 km, odj. bus 9.35 hod., ved. ing.
V. Polidorová.
18. 9. • Rajnochovice âD - ·aumburk
- Kelãsk˘ Javorník - Jehelník - Kr‰-
kov˘ - Chvalãov - Bystfiice p. H. - 17
km, odj. vlak 7.25 hod., ved. V. PavlÛ.
25. 9. • Velké Karlovice - Kasárne -
Velk˘ Javorník - Stratenec - Mal˘ Ja-
vorník - Karolinka - 21 km, odj. vlak
6.05 hod., ved. Vl. Wnuk (pfiistoupí
v Lipníku n. B.). Nutn˘ s sebou platn˘
obãansk˘ prÛkaz nebo cestovní pas!
29. 9. • Doma‰ov nad Bystfiicí - Tû-
‰íkovská kyselka - ·ternberk - 14 km,
odj. vlak 6.59 hod., ved. L. Král.

KLUB âESK¯CH TURISTÒ SK P¤EROV

Ve dnech 11. a 12. záfií se koná v prostorách tr‰ického zámku pfii pfiíleÏi-
tosti hodÛ v˘stava tfií v˘tvarnic - Michaely Kreãmanové (obrazy), Jarmily
Kreãmanové (keramika) a Hany Münsterové (malované hedvábí). V˘stavu
mÛÏete zhlédnout v sobotu od 15 do 19 hodin, v nedûli od 13 do 19 hodin.



1. 9. v 17 hod. • HARRY POTTER
A VùZE≈ Z AZKABANU - USA, ro-
dinn˘/dobrodruÏn˘, dabing. Zaãíná
Harryho tfietí rok v Bradavicích…
ReÏie: A. Cuarón. Hrají: D. Radclif-
fe, E. Watson, R. Grint.
2. - 8. 9. v 17.30 hod. • LUPIâI PA-
NÍ DOMÁCÍ - USA, komedie, titul-
ky, premiéra. Nejgeniálnûj‰í loupeÏ
v‰ech dob byla koneãnû uskuteãnû-
na! V hlavní roli Tom Hanks. ReÏie
a scénáfi: J. a E. Coenové. Dále hra-
jí: I. P. Hall, M. Wayans, Tzi Ma.
2. - 5. 9. ve 20 hod. • KILL BILL 2
- USA, akãní, titulky. PfieÏila svou
smrt ve svatební den i ãtyfii roky kó-
matu. „Nevûsta“ se vydává zavr‰it
svoji krvavou pomstu. ReÏie: Q. Ta-
rantino. Hrají: U. Thurman, D. Car-
radine, D. Hannah.
6. - 7. 9. ve 20 hod. • PÁNSKÁ JÍZ-
DA - âR, rodinná komedie. ...správ-
n˘ chlapi si poradûj sami... ReÏie:
M. Kotík. Hrají: M. Dejdar, O. Vet-
ch˘, J. Abrhám, J. Kocurová.
9. - 11. 9. v 15.30 hod. a 13. - 15. 9.
v 15.30 hod. • U NÁS NA FARMù -
USA, dûtsk˘, animovan˘, dabing,
premiéra. Tfii krávy, kÛÀ a mnoho
dal‰ích zvífiátek brání svÛj domov
pfied zákefin˘m banditou Slimem.
ReÏie a scénáfi: W. Finn, J. Sanford.
V ãeském znûní: A. Háma, H. ·evãí-
ková, G. Osvaldová, P. Oliva.
9. - 15. 9. v 17.30 hod. • H¤Í·N¯
TANEC 2 - USA, taneãní romance,
titulky, premiéra. Vá‰eÀ a salsa v Ïá-
ru havansk˘ch nocí! ReÏie: G. Fer-
land. Hrají: D. Luna, R. Garai,
S. Ward, J. Slattery.
9. - 14. 9. ve 20 hod. • RIDDICK:
KRONIKA TEMNA - USA, epické
akãní sci-fi, titulky, premiéra. Vrátil
se a s ním pfii‰el zákon. Jeho zákon.
Vin Diesel zachraÀuje vesmír pfied
invazí nemrtv˘ch. ReÏie a scénáfi:
D. Twohy. Hrají: V. Diesel, C. Feore,
T. Newton, J. Dench.
16. - 22. 9. v 17.30 hod. • JÁ, RO-
BOT - USA, sci-fi thriller, titulky,
premiéra. On jedin˘ to tu‰il. ReÏie:
A. Proyas. Hrají: W. Smith, B. Moy-
nah, J. Cromwell.
23. - 29. 9. v 17.30 hod. a 23. - 26. 9.
ve 20 hod. • TERMINÁL - USA, ko-
medie, titulky, premiéra. DrÏitelé
Oscara T. Hanks a C.-Z. Jones hrají
ve filmu Terminál pod reÏijním ve-
dením S. Spielberga.
27. - 28. 9. ve 20 hod. • VATER-
LAND - LOVECK¯ DENÍK - âR,
dobrodruÏn˘ thriller, premiéra. Ka-
rel Roden pofiádá hon na kostrouny!
JenÏe kdo je tu vlastnû lovec a kdo

kofiist? ReÏie: D. Jafiab. Dále hrají:
F. ¤ehák, P. Forman, D. Poláková.
30. 9. - 6. 10. v 17.30 hod. a 30. 9.
- 5. 10. ve 20 hod. • HOREM PÁ-
DEM - âR, hofiká komedie, premié-
ra. Komedie, která vás rozpláãe. Dra-
ma, které vás rozesmûje. ReÏie a scé-
náfi: J. Hfiebejk, P. Jarchovsk˘. Hrají:
P. Forman, J. Macháãek, J. Tfiíska,
J. Du‰ek, P. Li‰ka, E. Va‰áryová.

1. 9. ve 20 hod. • SPALOVAâ MRT-
VOL - âR, tragikomedie, ãernobíl˘,
1969. Sugestivní adaptace románu
L. Fuchse, jeÏ vznikla krátce po PraÏ-
ském jaru 1968, dodnes vyvolává
hrÛzné mrazení. ReÏie: J. Herz. Scé-
náfi: L. Fuks, J. Herz. Kamera: S. Mi-
lota. Hrají: R. Hru‰ínsk˘, V. Chramo-
stová, I. Prachafi, J. Stehnová.

8. 9. ve 20 hod. • T¤INÁCTKA -
Velká Británie, psychologick˘/pfií-
bûh, titulky, premiéra. Dûje se to tak
rychle... Sugestivní snímek dvou do-
spívajících dívek. ReÏie a scénáfi:
C. Hardwicke, N. Reed. Hrají: H. Hun-
ter, E. R. Wood, N. Reed.
15. 9. ve 20 hod. • EDI - Polsko,
drama, titulky, premiéra. Citliv˘ pfií-
bûh o Edim - sbûraãi kovového ‰ro-
tu i knih. ReÏie a scénáfi: P. Trza-
skalski, W. Lepianka. Hrají: H. Gole-
biewski, J. Braciak, A. Kisio.
22. 9. ve 20 hod. • GOOD BYE, LE-
NIN! - Nûmecko, komedie, dabing.
NDR navûky - na rozloze 79 m2. Re-
Ïie a scénáfi: W. Becker. Hrají: A. Bey-
er, D. Bruehl, M. Gwisdek.
29. 9. ve 20 hod. • SPRÁVCE STAT-
KU - âR, rodinn˘ film za rodinn˘
rozpoãet, premiéra. ...kaÏd˘ den je
zázrak... ReÏie, hudba, kamera, scé-
náfi: M. Duba. Hrají: A. Stivín, A. Ve-
selá, J. Dubová, O. Trojan.

5. 9. v 15 hod. • FERDA MRAVE-
NEC (âR) - animované pásmo pro
nejmen‰í diváky
12. 9. v 15 hod. • U NÁS NA FAR-
Mù - USA, dûtsk˘, animovan˘, da-
bing. Tfii krávy, kÛÀ a mnoho dal‰ích
zvífiátek brání svÛj domov pfied zá-
kefin˘m banditou Slimem.
19. 9. v 15 hod. • NEZBEDNÍCI
(âR) - animované pásmo pohádek
pro nejmen‰í diváky.
26. 9. v 15 hod. • Z PEKLA ·TùS-
TÍ 1 (âR) - v˘pravná pohádka reÏi-
séra ZdeÀka Tro‰ky. Hrají: M. Kuk-
lová, M. ·imÛnek, L. Vaculík.

telefon/fax: 581 202 216 • e-mail: hvezda@dokina.cz • net: www.dokina.cz/hvezda
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GALERIE A V¯STAVY
Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 22, tel. 581 216 111 

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

20. záfií - 8. fiíjna
Vlasta ·vejdová - malby a kresby

Brnûnská rodaãka Vlasta ·vejdová vy-
studovala Stfiední umûlecko-prÛmyslo-
vou ‰kolu, u prof. Karla Langra. Vûno-
vala se kreslenému humoru, spolupra-
covala s Filmov˘m studiem Barrandov
a zde vytvofiila sedm kreslen˘ch filmÛ.
Ilustrovala 85 knih, napsala dvû knihy
pro dûti, mûla 60 samostatn˘ch v˘stav
u nás, 20 v zahraniãí (·v˘carsko, Ang-
lie, Finsko, Rusko...). V souãasné dobû
se vûnuje volné tvorbû, pfieváÏnû olejo-
malbû a perokresbám. Stál˘ zdroj in-
spirace nachází v dûtech a Ïenách.

Kamil Lhoták (1912-1990)
Malífi, grafik, ilustrátor, autor filmÛ a knih. âlen skupiny 42 a SâUG Hollar.

Do dûjin ãeského v˘tvarného umû-
ní se zapsal jako vrcholn˘ pfiedsta-
vitel lyrického civilismu a magické-
ho realismu. Nevyãerpateln˘ zdroj
inspirace nachází v mûstsk˘ch peri-
feriích, ve vynálezech 20. století
a v zálibách pro motorismus, letec-
tví, ponorky a pfiedev‰ím idylick˘
svût balonÛ. Lhotákova srozumitel-
ná malífiská, kresebná i grafická fieã
byla vÏdy velmi názorná a pÛvabná.
Jeho umûní pfiímo oslovovalo kaÏ-
dého, kdo se dobrovolnû vystavil té-
to bezprostfiední komunikaci. Jeho obdivuhodnû obsáhlé a v‰estranné Ïivotní
dílo se neuvûfiitelnû rychle zhodnocuje a je stfiedem zájmu sbûratelÛ.

Galerie Atrax pfiedstaví vefiejnosti velkou prodejní kolekci pfiedev‰ím gra-
fické tvorby tohoto v˘znamného autora ve dnech 13. aÏ 24. záfií.

V záfií bude v Minigalerii vystavovat ãlen v˘tvarné skupiny „Olomouãtí“
Ladislav Îlotífi. Îije a tvofií v Olomouci, svÛj v˘tvarn˘ projev zdokonaloval
u profesorÛ JalÛvky a Pfiikryla. Námûty pro své obrazy ãerpá hlavnû v pfiírodû
ve venkovském prostfiedí jak na Hané, tak hlavnû na Vala‰sku, ke kterému má
vroucn˘ vztah. Jeho realisticky malované krajiny jsou hodnû prosvûtlené slun-
cem. Ladislav Îlotífi vystavuje samostatnû nebo kolektivnû se skupinou „Olo-
mouãtí“, a to i v cizinû, napfiíklad v Holandsku.

Minigalerie Îerotín • Komenského 2, tel. 581 202 728

KPVU pofiádá v sobotu 18. záfií zájezd vlakem do Ostravy. Na programu je
náv‰tûva galerií a krátká procházka po památkách mûsta. Sraz je pfied nádra-
Ïím v Ostravû-Svinovu v 9.15 hodin. Odjezd z Pfierova v 8.04 hodin, návrat
pfied 18. hodinou.

Klub pfiátel v˘tvarného umûní

16. záfií - 6. fiíjna • Dagmar Wykrentová - keramika
Autorka se profesnû zab˘vá keramikou od roku 1992. Do této doby pro‰la

nûkolik zamûstnání jako v˘tvarnice v obchodû, ‰kolství a kultufie. Po roce 1992
zafiizuje svou první dílnu v klá‰tefie v Lipníku nad Beãvou. Zab˘vá se tvorbou
volné plastiky, zaãíná majolikou, pozdûji tvorbu oÏivuje nároãnou technikou
RAKU, nyní inklinuje k pfiírodní zemité keramice z kamenin a ‰amotu urãené
pro interiéry i exteriéry.

KINO HVùZDA

Vlasta ·vejdová: Gioia - Radost (olej, 30x40 cm)


