
Mosty 2002
- setkání dvou svûtÛ
V˘stavi‰tû v Pfierovû,
31. kvûtna - 1. ãervna

Malé jubileum oslaví v Pfierovû tradiãní
ãervnová v˘stava Postav dÛm, zafiiì byt. Od
pátku 14. do nedûle 16. ãervna probûhne na
zimním stadionu její jiÏ 5. roãník. V˘stava
si tak vytvofiila tradici, která jiÏ vstoupila do
povûdomí obyvatel Pfierovska. V‰ichni zá-
jemci pfiedev‰ím o bydlení, stavební obory
a vytápûní se mohou nechat inspirovat no-
v˘mi nápady, informacemi, stavebními tren-
dy na tradiãní v˘stavû stavebnictví a bytové-
ho zafiízení.

„Vysoká náv‰tûvnost minul˘ch roãníkÛ,
kdy se na v˘stavu pfii‰lo podívat pfies 10.000
lidí, pfiirozenû znamenala velkou spokoje-
nost vystavovatelÛ s prÛbûhem v˘stavy, coÏ
se letos odrazí v pestfiej‰í nabídce,“ zmiÀuje
se Ing. Jitka Hladíková, manaÏerka projektu
Postav dÛm, zafiiì byt. „Najdeme zde tradiã-
ní vystavovatele z minul˘ch roãníkÛ, ale ta-
ké, coÏ je velmi potû‰ující, vystavovatele no-
vé, ktefií své v˘robky a sluÏby budou v
Pfierovû prezentovat poprvé,“ pfiipomnûla
Ing. J. Hladíková. Souãástí v˘stavy bude tra-
diãní doprovodn˘ program, kter˘ probíhá po
celé tfii v˘stavní dny. Stejnû jako v minulosti
bude zamûfien˘ na dûtské aktivity. Jak nás
upozornila hlavní manaÏerka projektu, jeho

závazná skladba bude uvedena na pozvánkách
a v tisku.

Tfietí ãervnov˘ víkend slibuje tedy pfierov-
ské vefiejnosti moÏnost spojení pfiíjemného
s uÏiteãn˘m, tedy atraktivní zábavy a v˘hod-
ného nákupu. V˘hodného proto, Ïe fiada firem

nabízí po dobu konání akce na své v˘robky
a sluÏby zajímavé v˘stavní slevy. Pfiíjemná pro
náv‰tûvníky je i skuteãnost, Ïe vstup na v˘-
stavu Postav dÛm, zafiiì byt je zdarma.

·af

Z usnesení Rady a Zastupitelstva
mûsta Pfierova

Pfiíprava na rekonstrukci Tyr‰ova
mostu

Grantov˘ program na rok 2002
definitivnû schválen

âím Ïijí klienti ÚSP - Denní pobyt

Závûr ‰kolního roku
v ZU· B. Kozánka

Malé zastavení u pfiíleÏitosti
Ïivotního jubilea E. Siblíkové

Nabídka letních táborÛ

V˘stavy, koncerty, kina ã í s l o  0 5  •  ã e r v e n  2 0 0 2  •  r o ã n í k  I

P¤ÍLOHA:
Volby 2002

JiÏ 5. roãník v˘stavy Postav dÛm, zafiiì byt
Zimní stadion, 14. - 16. ãervna

Cílem projektu, jehoÏ hlavními organizátory jsou Nadaãní fond Genáãek a Ge-
noservis, a. s. Olomouc, Nadace Archa Chantal a Mûsto Pfierov, je podpofiit inte-
graci zdrav˘ch a postiÏen˘ch lidí, pfiedev‰ím dûtí a mládeÏe. Pofiadatelé zvou ne-
jen Pfierovany na jiÏ 3. roãník tohoto mezinárodního setkání dûtí, které se
uskuteãní na pfierovském V˘stavi‰ti na pfielomu mûsíce kvûtna a zaãátkem ãervna.
Ve dnech 31. kvûtna a 1. ãervna je pfiipraven pro náv‰tûvníky jiÏ od devíti hodin
pestr˘ program pln˘ zábavy, sportu a kulturních vystoupení, kter˘ moderuje Mi-
chal Janãafiík. ProtoÏe v minulém ãísle jsme se podrobnûji zmiÀovali o této jiÏ tra-
diãnû v tûchto dnech pofiádané akci, pfiikládáme uÏ jen konkrétní nabídku akcí,
mezi kter˘mi urãitû hlavním magnetem bude páteãní Hvûzdn˘ veãer. Jeho zábav-
n˘ program, jeÏ zaãne ve 20 hodin, zahájí diskotéka, kterou uvádí DJ YEMI. V pro-
gramu Hvûzdného veãera vystoupí fiada na‰ich znám˘ch umûlcÛ - Tereza Slouko-
vá, Dalibor Janda, Davide Matiolli, Michal David, taneãní skupina JAD, dále zazpívají
ãlenové skupiny KOULE a oblíbené skupiny LUNETIC. ·af

âerven jiÏ tradiãnû nabízí fiadu zajímav˘ch akcí

PÁTEK 31. 5. 2002
9.30 ŽELEZNÝ ZEKON
10.50 SLAVNOSTNÍ PŘELET VRTULNÍKŮ
11.00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
11.30 SLAVNOSTNÍ PŘELET VRTULNÍKŮ

13.00 DALIBOR JANDA
18.00 DISKOTÉKA - DJ YEMI

SOBOTA 1. 6. 2002
9.45 ŽELEZNÝ ZEKON
10.30 PAVEL NOVÁK
11.30 SLAVNOSTNÍ PŘELET VRTULNÍKŮ

15.00 JANA NOVÁKOVÁ
16.30 SOUBOR PRVOSIENKA
17.00 PETRA ČERNOCKÁ
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V˘stava koní

Pfierovské listy na internetu
(pov) Kompletní vydání ãasopisu Pfie-

rovské listy najdete na internetu na adre-
se http://mesto.prerov.cz/listy. Pfierov-
ské listy jsou zde umístûny ve formátu
PDF. Soubory lze otevfiít pfiímo nebo je
mÛÏete uloÏit do svého poãítaãe. Pokud
nemáte prohlíÏeã PDF souborÛ, lze ho
zdarma z internetu stáhnout a nainstalo-
vat. Na internetov˘ch stránkách Pfierov-
sk˘ch listÛ najdete podrobnûj‰í informa-
ce. Pro kontakt s redakcí Pfierovsk˘ch listÛ
mÛÏete vyuÏít také email eva.safranko-
va@mu-prerov.cz.

14. a 15. ãervna budou mít Pfierované pfií-
leÏitost sledovat na V˘stavi‰ti vystoupení ãle-
nÛ ãeského profesionálního rodea. Ti své
umûní v leto‰ním roce pfiedvedli zatím v Plz-
ni, kde se jejich vystoupení setkalo s velk˘m
diváck˘m ohlasem - jejich program sledova-
lo více neÏ 2.000 divákÛ. I v Pfierovû náv‰tûv-
níci V˘stavi‰tû v tyto dny uvidí nároãnou ro-
deoshow, na které se bude podílet t˘m
pfiibliÏnû 35 lidí a 55 zvífiat.

„Velmi atraktivní podívanou bude veãerní

rodeoshow doprovázená svûteln˘mi efekty,

která bude zahájena ve 20 hodin,“ upozorni-
la nás na nejzajímavûj‰í ãást dvoudenního
programu Václava Bel‰ánová ze spoleãnosti
COWBOYS a zároveÀ jedna z hlavních orga-
nizátorÛ vystoupení. „Diváci mimo jiné uvi-

dí rychlostní disciplíny - jedná se o dívãí dis-

ciplínu, dále mohou sledovat oddûlování telat

od stáda. Jejich zájem urãitû vzbudí jízda na

divokém koni a poprvé v âeské republice ne-

bude chybût ani nejatraktivnûj‰í disciplína

rodea - jízda na divokém b˘ku,“ doplnila po-
drobnûj‰í informace k programu.

„Jedná se o sport, kter˘ se vyvinul z kaÏ-

dodenních praktik honákÛ dobytka na ame-

rickém Západû. Rodeo tedy vdûãí za svÛj

vznik americk˘m zemûdûlcÛm a chovate-

lÛm skotu, ktefií mezi sebou zaãali soutûÏit

napfiíklad v tom, kdo rychleji a lépe oznaã-

kuje krávu ãi nejlépe zvládne obsedání mla-

d˘ch neposlu‰n˘ch koní potfiebn˘ch k prá-

ci. Rodeo není tedy Ïádnou koridou, kde se

zabíjejí b˘ci, ale sportem, kter˘ se vyvinul

ze soutûÏení v dovednostech honákÛ a o‰et-

fiovatelÛ dobytka,“ zdÛraznila Václava Bel-
‰ánová pro ty, ktefií by snad mûli obavy, Ïe
pfii této podívané jsou zvífiata trápena, ãi do-
konce t˘rána.

·af

Bûhem víkendov˘ch dnÛ 22. a 23. ãervna
se uskuteãní na V˘stavi‰ti 2. samostatná v˘-
stava koní Moravy a Slezska. V sobotním pro-
gramu diváci budou moci sledovat pfiedvádû-
ní plemen koní a volné soutûÏe. Ve veãerních
a noãních hodinách se uskuteãní koÀsk˘ pro-
gram pfii umûlém osvûtlení. Na nedûli jsou
naplánovány sportovní vozatajské a parkuro-
vé soutûÏe koní, které budou pro diváky zvlá‰È
pfiitaÏlivou podívanou.

„Expozice chovu koní byly zatím souãástí

hospodáfisk˘ch v˘stav konan˘ch v Pfierovû

vÏdy po dvou letech. Svaz chovatelÛ koní Mo-

ravy a Slezska se rozhodl pofiádat samostat-

né v˘stavy koní pravidelnû mezi tûmito v˘-

stavami hospodáfisk˘ch zvífiat. Leto‰ní akce

je uÏ druhou samostatnou v˘stavou. Zatím-

co ta první v roce 2000 byla vûnována ple-

menÛm chladnokrevn˘ch koní, druh˘ roãník

se zamûfiuje na populaci moravského teplo-

krevníka,“ informoval nás MVDr. Franti‰ek
Horník z organizaãního v˘boru v˘stavy.

·af

Den dûtí na Atlase
Je pravdûpodobné, Ïe
dostanete do sv˘ch
schránek ãervnové
ãíslo Pfierovsk˘ch
listÛ jiÏ koncem
kvûtna. V tomto pfií-
padû budete mít

moÏnost vyuÏít nabídky DDM ATLAS, kter˘
slaví tento svátek jiÏ ve stfiedu 29. kvûtna.
„Oslavy Dne dûtí na dopravním hfii‰ti Domu

dûtí a mládeÏe mají pokaÏdé jin˘ ráz. Letos

probûhnou pod názvem Cesta k chaloupce

baby Jagy. Pro dûti je tradiãnû pfiipravená

skákací Ïirafa, hrad nebo slon, hasiãi ãi stfií-

kání na plechovky, cukrová vata i dal‰í nová

pfiekvapení, která zatím nechceme prozrazo-

vat. Pro vás, ktefií se chystáte slavit Den dûtí

jinde, ale pochopitelnû i pro ty, kter˘m se

Den dûtí u nás bude líbit, máme pozvánku na

Karneval. Bude dozníváním oslav Dne dûtí.

Od 15 hodin se budou na hfii‰ti pÛjãovat mo-

toreãky a v 16 hodin rej masek zahájí pro-

gram dûtí taneãní ‰koly, tûlov˘chovy a oddû-

lení kultury, ve kterém se pfiedstaví i vítûzo-

vé leto‰ních soutûÏí v break dance, elektric

boogie, gymnastice, show dance, parketov-

kách i v disco dance. Dûti zahrají na kytary

a flétny. V krásn˘ch lidov˘ch krojích vystou-

pí Beãvánek. Vstupné je pro masky zdarma,

pro ostatní dobrovolné. Obãerstvení bude za-

ji‰tûno. Na 20. hodinu zveme v‰echny na‰e

externí pracovníky na závûreãné zhodnocení

‰kolního roku. Chtûli bychom mezi nás po-

zvat i potencionální externisty a dobrovolné

spolupracovníky, ktefií podobnû jako my sil-

nû vnímají fakt, Ïe nikoliv broÏurky, letáky

a plakáty, ale nabídka konkrétních akcí, jak

naplnit voln˘ ãas, je nejlep‰í prevence proti

drogám a negativním vlivÛm,“ seznámila nás
s programem fieditelka DDM Atlas Alena Dûr-
dová.

·af

Duha klub DlaÏka
Duha klub DlaÏka pfiipravila ke Dni dûtí

Pfierovsk˘ sportvíkend, kter˘ se bude konat
v Klubu DlaÏka ve dnech 31. kvûtna aÏ
2. ãervna.

31. 5. v 19.15 hodin - kuleãník, stolní hry -
napfiíklad Scrabble, Osadníci, Zatre, Abalone,
Quixo, Aktivity, Jungle Jam, Cluedo. Startov-
né je pro dûti a ãleny klubu zdarma, ostatní
zaplatí 20 Kã. Obãerstvení je zaji‰tûno.
Softbalové dopoledne • 1. 6. ve 12 hodin •
louka u lodûnice (u parku Michalov) - star-
tovné ãlenové klubu zdarma, ostatní 20 Kã.

Ringo turnaj • 1. 6. od 15
do 19 hodin • louka u lodû-
nice (u Michalova). Hraje se
podle sportovních pravidel
ringa. Kategorie dvojice
a smí‰ené trojice pfii vût‰ím
mnoÏství pfiihlá‰en˘ch bu-

dou oddûleny. Kategorie pro dûti a dospûlé.
Hraje se „ringo“ systémem. Obãerstvení je za-
ji‰tûno. Startovné pro ãleny klubu 40 Kã,
ostatní 80 Kã. Dûti mají slevu 40 %; dal‰í sle-
va, pokud zaplatíte minimálnû dva dny pfie-
dem, ãiní 20 Kã.
Letní veãírek - Klub DlaÏka • 1. 6. v 20.30
hodin. Program: setkání s pfiáteli, hudba, ta-
nec, stolní hry, kuleãník… Vstupné: zdarma.

Rodeoshow v Pfierovû poprvé

âervnové akce pro dûti

foto Vûra Marková
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dne 9. kvûtna 2002
Rada mûsta Pfierova po projednání

❖ povûfiila SluÏby mûsta Pfierova realizací investiãních akcí:
1. Bezbariérov˘ vstup do bazénu v Plaveckém areálu
2. Dobudování sociálního zázemí na hale Zimního stadionu

❖ povûfiila fieditelku Domovní správy mûsta Pfierova komplexním za-
ji‰tûním následujících stavebních akcí financovan˘ch z pÛjãek z fon-
du na opravy bytového fondu postiÏeného povodní:

stavební akce pÛjãka (Kã)

Pfierov v˘mûna oken, dvefií,
JiÏní ãtvrÈ II/5 zateplení plá‰tû

2,900.000

Pfierov
JiÏní ãtvrÈ I/5, 6, 7, 8 v˘mûna oken, dvefií 1,540.000

Pfierov
Na odpoledni 2 obnova fasády 1,000.000

Pfierov
nám. Svobody 4, 5 v˘mûna oken, dvefií 1,400.000

Pfierov
nám. Fr. Rasche 7 v˘mûna oken, dvefií 500.000

Pfierov
Komenského 54 obnova fasády 280.000

Pfierov
Kratochvílova 14 v˘mûna oken, dvefií 300.000

Pfierov
Kratochvílova 20 v˘mûna oken, dvefií 200.000

Pfierov
Kratochvílova 22 v˘mûna oken, dvefií 300.000

❖ uloÏila odboru rozvoje, investic, územního plánu a architektury za-
dání vypracování urbanisticko-architektonické studie „Námûstí TGM,
regulaãní zásady regenerace a dostavby mûstského bloku“ a povûfii-

la odbor rozvoje, investic, územního plánu a architektury pfiípravou
investiãní strategie obnovy a dostavby území vymezeného ulicí Bla-
hoslavovou, Palackého, Bratrskou a námûstím TGM,

❖ vzala na vûdomí zprávu o zpracování v˘stupních podkladÛ ze smlou-
vy o poskytování manaÏersk˘ch a ekonomick˘ch sluÏeb pro mûsto
Pfierov, povûfiila odbor rozvoje, investic, územního plánu a archi-
tektury pokraãováním pfiípravy v˘stavby v lokalitû most Míru - nábfi.
Protifa‰istick˘ch bojovníkÛ - ul. Jateãní - ul. Mostní a schválila za-
dání objemové studie polyfunkãních bytov˘ch domÛ v poloze na ná-
bfi. PFB a plochy vefiejn˘ch koridorÛ,

❖ schválila pofiadníky ÏadatelÛ o poskytnutí bytÛ v domech zvlá‰tní-
ho urãení - domech s peãovatelskou sluÏbou v Pfierovû na adrese
Trávník l, Tyr‰ova 68, Na hrázi 32 a U Strhance 13, Fügnerova 1
a Mervartova 9, JiÏní ãtvrÈ I/25,

❖ schválila zahraniãní pracovní cestu do Vídnû Mgr. Zdence Sekerové
a Petrovi Koutnému,

❖ schválila náhradníka za Ing. J. Lajtocha, místostarostu, na zahra-
niãní cestu do Mnichova ve dnech 15. - 17. 5. (mezinárodní v˘stava
komunální techniky IFAT 2002) ZdeÀka Holase, pracovníka odboru
majetku, kter˘ se zúãastní v˘stavy spolu s TSMP,

❖ vzala na vûdomí úãast Fr. Kavky, fieditele SluÏeb mûsta Pfierova na
zahraniãní cestû ve dnech 20. - 25. 5. 2002 do ·v˘carska, Nûmecka
a Francie za úãelem seznámení se s technologiemi chlazení ledové
plochy na zimních stadionech.

dne 9. kvûtna 2002
Zastupitelstvo mûsta Pfierova po projednání

❖ schválilo uzavfiení smlouvy s Nemocnicí s poliklinikou v Pfierovû
o poskytnutí dotace ve v˘‰i 180.000 Kã v roce 2002 na ãinnost sociál-
ních sester,

❖ uloÏilo místostarostovi MVDr. Jifiímu Pavelkovi pfiipravit na pfií‰tí
zasedání zastupitelstva návrh smlouvy pro Arcidiecézní charitu Olo-
mouc ve v˘‰i 100.000 Kã a uloÏilo místostarostovi Ing. Jifiímu Laj-
tochovi pfiipravit odpovídající rozpoãtové opatfiení.

V˘bûr z usnesení Rady a Zastupitelstva mûsta Pfierova

Mûsto Pfierov zve na
zasedání

Zastupitelstva
mûsta Pfierova,

které se bude konat

ve ãtvrtek 13. ãervna 2002
v 13.30 hodin

ve velkém sále
Mûstského domu v Pfierovû

Pozvánka

V pátek 14. ãervna
a následující den v so-
botu 15. ãervna pro-
bûhnou volby do Po-
slanecké snûmovny
Parlamentu âeské re-
publiky. S Ïádostí o po-

skytnutí základních informací jsme se obrá-
tili na Jaroslava Slámu, vedoucího odboru
vnitfiních vûcí v Pfierovû.

„Volební místnosti budou otevfieny v pátek

14. ãervna od 14 do 22 hodin a v sobotu

15. ãervna od 8 do 14 hodin. Voliã mÛÏe volit

v urãeném volebním okrsku nebo si mÛÏe od

30. kvûtna na ohla‰ovnû pobytu Mûstského

úfiadu v Pfierovû, Bratrská 34 vyfiídit voliãsk˘

prÛkaz a volit v jakémkoliv volebním okrsku.

Nejjednodu‰‰í je osobní náv‰tûva ohla‰ovny.

O voliãsk˘ prÛkaz lze poÏádat i písemnû, nej-

pozdûji do 7. ãervna, Ïádost v‰ak musí b˘t

opatfiena úfiednû ovûfien˘m podpisem. Voliã-

sk˘ prÛkaz mÛÏeme vydat i voliãem povûfie-

né osobû. Ta se v‰ak musí prokázat plnou

mocí s úfiednû ovûfien˘m podpisem voliãe,“

upozornil Jaroslav Sláma a dodal, Ïe voliãské
prÛkazy se vydávají do 16 hodin 12. ãervna.

„Hlasovací lístky bude obãanÛm doruãovat

âeská po‰ta s.p. Hlasovací lístky dostanete

v modr˘ch obálkách nejpozdûji 11. ãervna.

Nedoruãují se voliãi osobnû, ale lze je vloÏit

do po‰tovních schránek, pfiedat rodinnému

pfiíslu‰níkovi nebo napfiíklad sousedovi,“ vy-
jmenoval moÏnosti pfiedání obálek s hlasova-
cími lístky Jaroslav Sláma a dodal, Ïe voliã na
poÏádání mÛÏe obdrÏet hlasovací lístky ve
dnech voleb i ve volební místnosti.

Na otázku, koho budeme volit, nám Jaro-
slav Sláma poskytl úpln˘ seznam v‰ech poli-
tick˘ch stran, hnutí a koalic, jejichÏ kandi-
dátní listiny byly pro Olomouck˘ volební kraj
zaregistrovány:
Cesta zmûny
âeská pravice
âeská strana národnû sociální
âeská strana sociálnû demokratická
Demokratická liga
Humanistická aliance
Koalice KDU-âSL, US-DEU sloÏená z: Kfies-

Èanské a demokratické unie-âeskoslovenské
strany lidové a Unie svobody - Demokratic-
ké Unie

Komunistická strana âech a Moravy
Moravská demokratická strana
Nadûje
Národnû demokratická strana
Obãanská demokratická aliance

Obãanská demokratická strana
Prav˘ blok
Republikáni
Republikáni Miroslava Sládka
SdruÏení nezávisl˘ch
Strana venkova - spojené obãanské síly
Strana za Ïivotní jistoty
Strana zdravého rozumu
Strana zelen˘ch
Volba pro budoucnost

·af

Otázka pro... Jaroslava Slámu, vedoucího odboru vnitfiních vûcí
Volby do Poslanecké snûmovny Parlamentu âeské republiky
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Jak postupuje pfiíprava rekonstrukce mostu u sokolovny

„Pfiíprava probíhá jiÏ ví-

ce neÏ jeden rok. Bylo

tfieba zabezpeãit geode-

tické domûfiení území,

vãetnû souãasné nevyho-

vující lávky a vyÏádat si

hydrogeologické posou-

zení únosnosti mostních

pilífiÛ a opûr. Rozhodují-

cí pro cel˘ zámûr je stanovisko správce vod-

ního toku Beãvy, Povodí Moravy, s.p. KaÏd˘

most je na vodním toku pfiekáÏkou, která

zvy‰uje nebezpeãí pfii prÛchodu velk˘ch vod.

To platí zvlá‰tû v pfiípadû Tyr‰ova mostu, kdy

se nebudou odstraÀovat pÛvodní pilífie z ko-

ryta Beãvy, ale pouze vymûÀovat mostovka

a upravovat vzhled,“ upozornila na v˘znam
odborného vyhodnocení hydrogeologÛ.

„ProtoÏe jsme pfiedpokládali, Ïe pfierovskou

vefiejností probûhne diskuse na téma, zda

moderní architektonick˘ návrh nebo most

v jeho pÛvodní podobû, vûnovali jsme mnoho

ãasu a úsilí dohledávání pÛvodní technické

dokumentace, která byla k dispozici pro stav-

bu mostu v letech 1903-4. Postupnû byly pro-

zkoumány archivy v Opavû, Brnû, Olomouci,

Henãlovû, Ostravû, dále jsme hledali v archi-

vech VUT Brno, âVUT Praha, Národním tech-

nickém muzeu Praha, v soukromém archivu

pana Dr. Du‰ana Josefa, v závodech Povodí

Moravy,“ vyjmenovala v‰echny cesty neús-
pû‰ného vyhledávání dokladÛ o pÛvodní po-
dobû mostu Milena Slováãková a zároveÀ vy-
uÏila pfiíleÏitosti podûkovat prostfiednictvím
na‰eho ãasopisu za obûtavou pomoc pfii této
práci pfiedev‰ím fiediteli Okresního archivu
v Henãlovû, panu PhDr. Jifiímu Lapáãkovi.

„Vzhledem k této situaci odbor rozvoje se-

staví zadávací podmínky vyzvané anonymní

architektonicko-konstruktivní soutûÏe pokud

moÏno co nejvolnûji. ZÛstane otevfiena moÏ-

nost návrhu napodobeniny mostu z let 1903-

-1904. Podle vyjádfiení Povodí Moravy je tfie-

ba si uvûdomit, Ïe most nemÛÏe mít

vzhledem k napojení na obû pfiedpolí normo-

vé pfiev˘‰ení nad hladinou stoleté vody a pfii

povodni mÛÏe dojít k zachycování plovoucích

pfiedmûtÛ o spodní hranu mostovky a stfied-

ní pilífie, a to zejména v pfiípadû napodobeni-

ny pÛvodního mostu, kdy nábûhy mostovky

u pilífiÛ zasahují do prÛtoãného profilu.

V podmínkách soutûÏe nebude zakotveno

právo vítûze na realizaci jeho návrhu. Ve vû-

ci stanovení zadávacích podmínek pro vy-

hlá‰ení soutûÏe byl osloven Okresní úfiad Pfie-

rov, referát kultury, kter˘ postoupil Ïádost

Státnímu památkovému ústavu v Olomouci.

Souãasná podoba Tyr‰ova mostu foto J. âep

V Pfierovsk˘ch listech ã. 1 a ã. 3 jsme ãtenáfie seznámili se zam˘‰len˘mi in-
vesticemi v oblasti dopravy, které mají b˘t financovány ze státních nebo obecních
prostfiedkÛ. Sledovanou stavbou z pohledu obãanÛ mûsta bude zcela jistû za-
m˘‰lená rekonstrukce Tyr‰ova mostu, kter˘ se mÛÏe stát zajímavou dominan-
tou mûsta a dát mu novou tváfi. Na otázku, jak postupuje pfiíprava na rekonstrukci
tohoto mostu, jsme se zeptali ing. Mileny Slováãkové z odboru rozvoje.

Na posledním zasedání zastupitelstva
v kvûtnu byly v definitivní podobû schváleny
poslední dotace pfiidûlené v rámci grantové-
ho programu na rok 2002. Na‰e ãtenáfie ur-
ãitû bude zajímat, jaké finanãní ãástky byly
investovány do jednotliv˘ch oblastí. O po-
drobnûj‰í informace jsme poÏádali Miroslava
Lakomého z odboru ‰kolství.

„Na základû do‰l˘ch Ïádostí a s pfiihlédnu-

tím na loÀsk˘ pomûr poskytnut˘ch dotací by-

la rozdûlena celková ãástka ve v˘‰i 9,771.000

korun. Do sportu bylo pfiidûleno 3,371.000

korun, oblast volného ãasu získala 490.000 Kã,

kultura 1,100.000 Kã, sociální sluÏby 2,390

tis. Kã a oblast zdravotnictví 2,420.000 Kã,“

jmenoval ãástky urãené jednotliv˘m oblastem
grantového programu M. Lakom˘.

„V oblasti sportu bylo zaevidováno 152

grantÛ, jejichÏ celkové náklady dosahovaly

hodnoty 48,964.970 Kã a jejich poÏadovaná

ãástka od mûsta ãinila 18,201.846 Kã. Mezi

hlavní kritéria, jimiÏ se fiídila Komise volné-

ho ãasu, sportu a kultury i Grantov˘ v˘bor,

patfiila pfiedev‰ím velikost mládeÏnické zá-

kladny s pfiihlédnutím na v˘konnost a kvali-

tu soutûÏí a reprezentace mûsta. Granty na

provoz, údrÏbu, v˘stavbu a rekonstrukci

sportovních zafiízení byly fie‰eny individuál-

nû. Z poãtu 30 nepfiidûlen˘ch grantÛ byla

pfieváÏná vût‰ina z kategorie investiãní v˘-

stavby a rekonstrukce sportovních zafiízení.

Dal‰í nepfiidûlené granty patfiily individuál-

ním sportovcÛm, ktefií jsou ãleny klubÛ, jimÏ

byl grant poskytnut na sportovní ãinnost,“

blíÏe specifikoval oblast sportu M. Lakom˘.
„V oblasti volného ãasu bylo zaevidováno

68 grantÛ, jejichÏ celkové náklady dosáhly

hodnoty 14,498.563 Kã. âástka poÏadovaná od

mûsta ãinila 5,256.734 Kã. V oblasti kultury

celkové náklady 80 do‰l˘ch grantÛ dosáhly

hodnoty 10,894.805 Kã a jejich poÏadovaná

ãástka od mûsta ãinila 4,988.909 Kã. V oblasti

sociálních sluÏeb bylo zaznamenáno 33 gran-

tÛ v celkové hodnotû 24,519.717 Kã. Jejich

ãástka poÏadovaná od mûsta ãinila 4,548.700

Kã. Poslední oblastí grantového programu by-

lo zdravotnictví. Zde bylo zaevidováno 10 gran-

tÛ, jejichÏ celkové náklady dosáhly hodnoty

7,273.825 Kã a poÏadavek od mûsta ãinil

5,116.700 Kã,“ vyjmenoval ãástky schválené do
dal‰ích oblastí grantového programu M. Lako-
m˘ a uvedl, Ïe v porovnání s loÀsk˘m rokem,
kdy bylo zaevidováno 272 Ïádostí, vzrostl jejich
poãet o 71 ãísel. ·af

Grantov˘ program na rok 2002 schválen

Ten ponechal sestavení pravidel pro archi-

tektonickou soutûÏ plnû v kompetenci Mûsta

Pfierova. Porotu sestavíme ze zainteresova-

n˘ch i nezainteresovan˘ch ãlenÛ, odborníkÛ,

památkáfiÛ, se zastoupením obãanské vefiej-

nosti. Nová lávka by mûla mít ‰ífii pÛvodního

mostu. Pfiedpokládá se její vyuÏívání pfiede-

v‰ím chodci a cyklisty, v pfiípadû nutnosti

i sanitními a policejními vozy. Návrh mostu

necháme zpracovat pro zatíÏení 22 tun, vãet-

nû fie‰ení jeho napojení na nábfi. Protifa‰is-

tick˘ch bojovníkÛ, ul. Pod Valy a ul. Mostní

a také na nábfi. Luka‰tíkovo a Brabansko.

Musí také umoÏÀovat pfievedení inÏen˘r-

sk˘ch sítí, kde nejvût‰ím problémem zÛstává

potrubí plynu. RovnûÏ podmínka vyãíslení

nákladÛ na rekonstrukci musí b˘t souãástí

pfiipravované soutûÏe. Po vyhodnocení návr-

hÛ odbornou porotou v‰echny projekty, bez

urãení pofiadí, pfiedloÏíme vefiejnosti k disku-

si. Po provûfiení podnûtÛ a pfiipomínek obãa-

nÛ bude mít Rada mûsta a Zastupitelstvo

mûsta Pfierova nelehk˘ úkol koneãného v˘-

bûru,“ podrobnû nastínila postup dal‰ích pfií-
prav na rekonstrukci Tyr‰ova mostu M. Slo-
váãková. ·af
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Bezesporu nejv˘znamnûj‰í osobností, která zavítala do Pfierova
v kvûtnu, byla náv‰tûva ministra obrany Jaroslava Tvrdíka. Stalo se tak
u pfiíleÏitosti propÛjãení bojového praporu a historického názvu zdej-
‰í 33. základnû vrtulníkového letectva, která opût ponese jméno Ed-
varda Bene‰e. Bojov˘ prapor pfiedal vojákÛm ministr obrany za pfií-
tomnosti celé fiady armádních celebrit, mezi kter˘mi jsme mohli vidût
generálporuãíka Franti‰ka Pefiinu, stíhaãe v bojích nad Francií a ge-
nerálporuãíka Franti‰ka Fajtla, úãastníka bitvy o Anglii.

ÚSP - Denní pobyt je státní zafiízení pro mentálnû postiÏené dûti
a mládeÏ. Jeho pracovníci jiÏ 25. rokem vûnují péãi klientÛm z Pfiero-
va i blízkého okolí v dobû, kdy jsou jejich rodiãe v zamûstnání, pfiípad-
nû si potfiebují zajistit provoz vlastní domácnosti. V souãasné dobû nav-
‰tûvuje toto zafiízení 33 klientÛ, kter˘m se snaÏí kvalifikovaní
zamûstnanci zajistit v˘chovu a odpovídající vzdûlání. Klienti jsou zafia-
zeni s ohledem na stupeÀ postiÏení, pohlaví a míru nutné pomoci dru-
hé osoby do ãtyfi oddûlení. Zcela individuálnû je moÏno s klientem pra-
covat v pomocné tfiídû, jejíÏ v˘hodou je to, Ïe vychovatelé v ní pfii práci
se sv˘mi svûfienci nemusejí respektovat a dodrÏovat ‰kolní osnovy.

„PfiestoÏe se po roce 1989 otevfiely brány ústavÛ a mentálnû posti-

Ïení jedinci zaãínají b˘t integrováni do na‰í „zdravé“ spoleãnosti, stá-

le b˘vají pfiedstavy „normálních“ lidí opfiedeny nejasnostmi i zcela ne-

opodstatnûn˘mi obavami. Velk˘ dík patfií pfiedev‰ím médiím, která

sv˘mi ãlánky, programy a charitativními akcemi pomáhají vym˘tit nû-

kdy i vcelku kruté názory na tyto spoluobãany. Jedním z tûch nejzají-

mavûj‰ích setkání byl jiÏ sedm˘ roãník charitativního koncertu ne-
soucí název Chceme Ïít s vámi, na kterém se vystfiídala fiada hvûzd

na‰í hudební scény.

Koncert uspofiádala TV

NOVA zaãátkem mûsí-

ce dubna v Praze. Ten-

to pofiad patfií mezi ty,

jeÏ se tû‰í mezi na‰imi

klienty nejvût‰í oblibû.

Navíc nemá chybu or-

ganizaãní zaji‰tûní ce-

lého programu, vãetnû

lékafiské péãe, pitného

reÏimu ãi pomoci stu-

dentÛ s imobilními kli-

enty ze strany pofiada-

telÛ,“ zmínila se o akci,
která se setkává u klien-
tÛ jejich ústavu s vel-
kou odezvou jiÏ fiadu
let, vychovatelka Len-
ka Faitová.

„Ze sportovních událostí je magnetem pro klienty zejména turnaj
v kuÏelkách, kter˘ uspofiádali pracovníci ÚSP - Denní pobyt v polovinû

dubna. Tato akce je zajímavá tím, Ïe nemá poraÏen˘ch a kaÏd˘ zá-

vodník i divák b˘vá odmûnûn. Velké klání se odehrálo v pfierovské ku-

Ïelnû za silné konkurence ÏákÛ pomocné ‰koly a Centra pro v˘chovu

a vzdûlávání mentálnû postiÏen˘ch. S pfiib˘vajícím jarem jsme také

zintenzívnili tréninkovou ãinnost ãlenÛ na‰eho sportovního klubu Pfie-

rovánek, kter˘ je zafiazen do âeského hnutí speciálních olympiád. Le-

tos totiÏ probûhne olympiáda v Olomouci, a to i s mezinárodní úãastí.

Ov‰em sportování klientÛ není zamûfieno pouze jednostrannû na olym-

piádu. Mezi ostatní sportovní aktivity patfií ko‰íková, kopaná a pfiede-

v‰ím plaveck˘ v˘cvik, kter˘ je velmi dÛleÏit˘ pro zlep‰ení hybnosti a re-

habilitaci imobilních klientÛ,“ pfiiblíÏila nám zájmovou ãinnost
svûfiencÛ ústavu tentokrát z oblasti sportu dal‰í z vychovatelek ÚSP -
Denní pobyt Hana Procházková.

„Na‰i klienti rovnûÏ nav‰tûvují kurzy v IVS Technik. Zásluhou pfie-

dev‰ím Mgr. M. Mifkové a JUDr. J. RÛÏiãky dosahují dobr˘ch v˘sledkÛ

v práci s v˘poãetní technikou,“ pochválila jednu z moÏností dal‰ího
vzdûlávání klientÛ vychovatelka ústavu.

„Nejãerstvûj‰ím a zcela jistû zejména pro klientky na‰eho ústavu nej-

pÛsobivûj‰ím setkáním byla opakovaná náv‰tûva kosmetiãek-vizáÏis-

tek Barbory Drábkové a Evy ·varcové v mûsíci kvûtnu. Zcela nezi‰tnû,

s velkou dávkou taktu a lidského pfiístupu pfiedvedly to, co dokonale

ovládají ve svém oboru kosmetiky. Jak vedení a personál ústavu, tak

i jeho mentálnû postiÏení klienti byli v˘sledky jejich práce nad‰eni a sa-

mi na sobû vidûli, jak je moÏno ’vylep‰it se‘. V˘sledn˘ efekt byl oprav-

du pÛsobiv˘. Zde nezb˘vá, neÏ pouÏít slov na‰ich klientÛ, ktefií toto set-

kání nazvali opravdu v˘stiÏnû - Náv‰tûva krásy,“ zhodnotila s nad‰ením
v hlase fieditelka ústavu Svatava Michalcová.

·af

Státní pocta
pfierovské letce

âím Ïijí klienti Ústavu
sociální péãe - Denní pobyt

Legendy váleãného letectva v Pfierovû: druh˘ zleva generálporuãík Franti‰ek
Pefiina, vpravo generálporuãík Franti‰ek Fajtl s chotí. foto Jan âep

Ohlédnutí

Starosta mûsta Jindfiich Valouch váÏe na Bojov˘ prapor
33. základny vrtulníkového letectva stuhu Mûsta Pfierova. foto Jan âep

Odbor sociálních sluÏeb a zdravotnictví Mûstského úfiadu v Pfiero-
vû v souladu se Strategick˘m plánem ekonomického a územního roz-
voje mikroregionu Pfierov pfiipravuje dílãí projekty, které by mûly pfii-
spût k fie‰ení otázky zamûstnatelnosti a v˘voje trhu práce.

„Návrhy fie‰ení problému zamûstnanosti budou pfiedev‰ím zamû-

fieny na absolventy ‰kol, obãany zdravotnû handicapované a obãany

obtíÏnû umístitelné na trhu práce. DÛleÏit˘mi partnery v této oblas-

ti je Hospodáfiská komora a Úfiad práce. Vzhledem k vysoké mífie ne-

zamûstnanosti, která pfievy‰uje celostátní prÛmûr, mûsto vytváfií pod-

mínky pro snadnûj‰í získávání informací o voln˘ch pracovních

místech na trhu práce. MoÏnost získání tûchto informací chceme

uchazeãÛm o zamûstnání nabídnout prostfiednictvím Vefiejného In-

ternetu. Primárním cílem pfiístupu na Internet pro nezamûstnané je

snaha o aktivní vyhledávání zamûstnání, usnadnûní znovuzapojení

dlouhodobû nezamûstnan˘ch na trhu práce,“ upfiesnila Jana ÎouÏel-
ková z odboru sociálních sluÏeb a zdravotnictví a dodala, Ïe vyuÏití
pfiístupu na Internet bude prÛbûÏnû monitorováno, následnû vyhod-
noceno a s ohledem na v˘sledky mûsto bude zvaÏovat dal‰í zpfiístup-
nûní na Vefiejn˘ Internet. ·af

Nová sluÏba pro nezamûstnané



STRANA 6 âERVEN 2002

Tyto informace nám poskytuje sãítání lidu, je-
hoÏ v˘sledky mimo jiné dávají také pfiehled o do-
saÏeném stupni vzdûlání u obyvatelstva v daném
regionu.

V období sãítání lidu 2001 bylo v Pfierovû 40,8
tisíc trvale Ïijících osob star‰ích patnácti let.
Z tohoto poãtu mûlo 8,1 tisíc obyvatel základní
vzdûlání vãetnû tûch, ktefií je‰tû v 15 letech zá-
kladní vzdûlání neukonãili. UãÀovské ‰koly ab-
solvovalo zhruba stejné mnoÏství (8 tis.), coÏ
v obou pfiípadech je necel˘ch 20 % obyvatelstva
nad 15 let. Úplné stfiední odborné vzdûlání s ma-
turitou má v Pfierovû témûfi 12,5 tisíc obyvatel
tj. 30,3 % a vysoko‰kolsky vzdûlaného obyvatel-
stva Ïije v Pfierovû 4,1 tisíc obyvatel, tedy nûco
málo pfies 10 procent.

Z porovnání vzdûlanostní struktury obyvatel-
stva je zfiejmé, Ïe podíl obyvatelstva se základ-
ním vzdûláním se sniÏuje, ale sniÏuje se i podíl
vyuãen˘ch v uãebních oborech bez maturity. Na-
opak zfiejm˘ je nárÛst stfiedo‰kolsky vzdûlaného
obyvatelstva, jejichÏ absolvování na stfiedních
‰kolách je ukonãeno maturitou. Také podíl vy-
soko‰kolsky vzdûlaného obyvatelstva se zvy‰uje.

Îijící obyvatelstvo podle vzdûlání je do jisté
míry ovlivnûno i pracovními pfiíleÏitostmi, pfií-
tomností vysok˘ch ‰kol v dané obci a také in-
stitucemi, které zamûstnávají stfiedo‰kolsky
a vysoko‰kolsky vzdûlané obyvatelstvo. Z násle-
dujícího pfiehledu je patrné, Ïe zatímco v Praze
Ïije 14,8 % obyvatel s nejvy‰‰ím ukonãen˘m
vzdûláním uãÀovsk˘m a 18,8 % vzdûláním vy-
soko‰kolsk˘m, v Pfierovû je tento pomûr opaã-
n˘. Vyuãen˘ch v oboru je 19,7 % a vysoko‰ko-
lákÛ 10,1 %.

Ing. Miloslav Pospí‰il, âesk˘ statistick˘ ústav

Struktura obyvatel s nejvy‰‰ím ukonãen˘m
vzdûláním ve vybran˘ch mûstech a okresu
Pfierov pfii SDLB v roce 2001 (v %)

Vzdûlání
Mûsto, okres úplné 

vysoko-základní uãÀovské stfiední
‰kolskés mat.

Pfierov 19,9 19,7 30,3 10,1
Praha 14,5 14,8 31,8 18,8
Olomouc 18,3 15,7 29,8 15,5
Okres Pfierov 23,5 25,4 25,9 7,6

Rok 2002 byl vyhlá‰en
Rokem ochrany rekreaã-
ních objektÛ. Pfii této
pfiíleÏitosti jsme poÏáda-
li Danu‰i Sklenáfiovou,
mluvãí Policie âR o ales-
poÀ struãné seznámení
s bezpeãnostní situací
v rámci okresu Pfierov.

„V na‰em regionu do‰lo v roce 2001 ve

srovnání s pfiedchozím rokem ke sníÏení

trestné ãinnosti. Bylo spácháno 4.028 trest-

n˘ch ãinÛ, coÏ znaãí pokles o 506 deliktÛ.

Pfiízniv˘m zji‰tûním je souãasnû podstatné

zv˘‰ení poãtu objasnûn˘ch pfiípadÛ, kdy pro-

cento objasÀovanosti dosáhlo rekordních

60,25 %. ObjasÀovanost v roce 2001 byla vÛ-

bec nejvy‰‰í za období posledních deseti let.

Za zmínku stojí oblast majetkové kriminali-

ty. V roce 2001 ãinil její podíl na celkové

trestné ãinnosti témûfi 38 %. ·lo zejména

o krádeÏe vloupáním do bytÛ, do rekreaãních

objektÛ, krádeÏe aut a vûcí z nich. PfiestoÏe

i na tomto úseku nastal pokles zhruba o 11 %

a zv˘‰ení objasÀovanosti stouplo o 8 %, tato

oblast zÛstává jednou z priorit Policie âR ve

vztahu k obãanÛm. Bezprostfiednû totiÏ ovliv-

Àuje pocit jejich bezpeãí,“ seznámila nás
s konkrétními ãísly Danu‰e Sklenáfiová.

„Jednou z moÏností, jak ãelit kriminalitû,

je vyuÏití situaãní prevence. S touto formou

prevence úzce souvisí i oblast informování

obãanÛ o moÏnostech ochrany pfied zejména

majetkovou trestnou ãinností. Ze statistik se-

staven˘ch podle zpÛsobÛ vniknutí do objek-

tÛ vypl˘vá, Ïe pachatelé se dostávají do ob-

jektÛ nejãastûji okny (35,3 %), hlavními

dvefimi (asi 31,0 %), dvefimi chodby (asi

9,4 %), zadními dvefimi (asi 5,0 %) atd. Uve-

dená ãísla by mûla u kaÏdého obãana vyvo-

lat zájem a následnû konkrétní kroky k za-

bezpeãení svého majetku. Policie i v tomto

smûru poskytuje poradenskou sluÏbu,“ zdÛ-
raznila v˘znam prevence a osobní odpovûd-
nosti obãanÛ Danu‰e Sklenáfiová.

·af

v Pfierovû Ïije více neÏ 10 procent
vysoko‰kolsky vzdûlaného obyvatelstva?

Dokdy mÛÏe b˘t otevfiena zahrádka
pfied restaurací?

Obecnû závaznou vyhlá‰kou mûsta se sta-
noví, Ïe provozovatel musí ukonãit provoz za-
hrádky nejpozdûji do 22 hodin. Z toho vypl˘-
vá, Ïe by mûla obsluha naãasovat toãení
a roznos piva tak, aby ho ‰tamgasti stihli do-
pít do zavírací doby. âí‰ník ãi ãí‰nice tedy ne-
mohou poslouÏit alkoholem ani jin˘mi po-
chutinami po dvaadvacáté hodinû. Tato
omezení pochopitelnû platí pouze pro ven-
kovní posezení a hosté, ktefií je‰tû nemají
dost, se mohou klidnû pfiesunout do vnitfiních
prostor osvûÏovny. Je v‰ak moÏné si zaÏádat
o v˘jimku a nechat si prodlouÏit dobu provo-
zu zahrádky, nejpozdûji v‰ak 14 dnÛ pfied plá-
novan˘m prodlouÏením.
Jak je to s vefiejnou hudební
produkcí v noci?

Vyhlá‰ka mûsta stanoví, Ïe vefiejnou pro-
dukcí hudby se rozumí produkce Ïivé ãi re-
produkované hudby na vefiejnû pfiístupném
místû, pokud je tato produkce sly‰et na ve-
fiejném prostranství mûsta. Restaurace, vi-
nárny, kavárny, hospody, kulturní sály a po-
dobná zafiízení se povaÏují za vefiejnû
pfiístupné místo i v tom pfiípadû, Ïe se zde ko-
ná soukromá akce pro urãitou skupinu úãast-
níkÛ. Pofiadatelé tûchto hudebních produkcí
jsou povinni je ukonãit do 22 hodin a zahájit
je mohou opût aÏ následující den v 6 hodin.
V˘jimka z tohoto opatfiení byla udûlena na ví-
tání nového roku, plesy a jednorázové akce.
Proã nemÛÏu prodávat ‰vestiãky
ze své zahrádky na ulici?

Vyhlá‰ka mûsta stanoví, Ïe prodej mimo
„kamenné obchody“ je moÏn˘ pouze na pfií-
mo urãen˘ch místech - trÏnicích a trÏi‰tích.
Tato místa jsou ve vyhlá‰ce pfiímo uvedena
a je dobré se s nimi seznámit. TrÏnice je mís-
to mající charakter stavby a trÏi‰tû je vefiejnû
pfiístupné místo, mûstem urãené pro prodej
a poskytování sluÏeb. KaÏdé trÏi‰tû je navíc
oznaãeno tabulkou a ohraniãeno bílou ãárou.
Z ãehoÏ vypl˘vá, Ïe jak˘koliv prodej mimo ur-
ãené plochy je pfiestupkem proti této vyhlá‰-
ce a místo toho, aby vám va‰e ‰vestiãky vydû-
laly, tak se vám prodraÏí.
Co mi hrozí, kdyÏ zaparkuji
na vyhrazeném parkovi‰ti?

Na vyhrazeném parkovi‰ti je jin˘m vozid-
lÛm, neÏ pro které je urãeno, zakázáno za-
stavení a stání, pokud se nejedná o parkovi‰-
tû pro invalidy, kam je jin˘m vozidlÛm vjezd
zcela zakázán. Díky novele pfiestupkového zá-
kona, která platí od mûsíce dubna, mohou b˘t
fiidiãi vozidel, ktefií bezohlednû zaparkují své
auto na parkovi‰ti urãeném pro osoby s tû-
lesn˘m postiÏením, na místû pokutováni aÏ
do v˘‰e pûti tisíc korun. Tato sankce se v‰ak
vztahuje pouze na parkovi‰tû pro invalidy. Po-
kud se fiidiã postaví na místo, které je vyhra-
zeno jin˘m osobám nebo firmám, mÛÏe b˘t
na místû pokutován „jen“ tisíci korunami. Je
samozfiejmé, Ïe ãástka udûlena ve správním
fiízení je mnohem vy‰‰í.

Kom

Mûstsk˘ stráÏník
radí a informuje

víte, Ïe...

Rok ochrany rekreaãních objektÛ

Nejvy‰‰í  Obyva- Struktura v %
dosaÏené telstvo muÏi Ïeny

muÏi Ïeny
celkem

vzdûlání celkem 2001 1991 1980

Základní vã. neukonãeného 8 105 2 752 5 353 14,1 25,1 19,9 27,6 35,1
UãÀovské 8 030 4 596 3 434 23,6 16,1 19,7 28,9 26,1
Stfiední odborné 6 464 3 237 3 227 16,6 15,1 15,8 5,8 9,2
UãÀovské s maturitou 597 423 174 2,2 0,8 1,5 1,5 .
Úpné stfiední 

12 351 5 417 6 934 27,8 32,5 30,3 26,9 23,1vã.nástavbového
Vy‰‰í odborné 452 237 215 1,2 1,0 1,1 . .
Vysoko‰kolské 4 136 2 494 1 642 12,8 7,7 10,1 8,0 6,0
Bez ‰kolního vzdûlání 190 67 123 0,3 0,6 0,5 0,2 0,5
Bez údaje o vzdûlání 480 244 236 1,3 1,1 1,2 1,3 _
Obyvatelstvo úhrnem 40 805 19 467 21 338 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Obyvatelstvo v mûstû Pfierovû star‰í 15 let podle nejvy‰‰ího ukonãeného vzdûlání k 1. 3. 2001

To je sice o témûfi 2 procentní body více neÏ je vysoko‰kolákÛ v pfierovském okrese, ale
o 5,4 procentního bodu ménû neÏ v Olomouci a o 8,7 procentního bodu ménû neÏ v Praze.
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V leto‰ním ‰kolním roce absolvuje 1. a 2. stu-
peÀ studia na na‰í ‰kole celkem 73 ÏákÛ. Z to-
hoto poãtu obor hudební ukonãí letos 45 ÏákÛ,
obor v˘tvarn˘ 24 a taneãní obor 4 absolventky.
Vefiejn˘m koncertem, besídkou, v˘stavou ãi vy-
stoupením zavr‰í studium 62 absolventÛ.
Îáci va‰í ‰koly se i v leto‰ním ‰kolním roce zú-
ãastnili mnoha soutûÏí. MÛÏete uvést, ve kte-
r˘ch oborech byli Ïáci nejúspû‰nûj‰í a kter˘ch
dosaÏen˘ch úspûchÛ si nejvíce ceníte?

V krajském kole Národní soutûÏe ZU· ve hfie
na smyãcové nástroje, klavír a akordeon obsadi-
li Ïáci pfierovské „zu‰ky“ 12 prvních, 7 druh˘ch
a 3 tfietí umístûní. Sedm z nich navíc postoupi-
lo do celostátního kola. První místo získali ve
hfie na klavír T. Hrabinová, E. Mertová, M. Kor-
das, S. Petfiíková a P. Nary‰kin. Ve hfie na smyã-
cové nástroje se umístili na nejlep‰ím místû
J. Kopal, K. Îákovská, M. Fikarová a H. Stfielco-
vá a ve hfie na akordeon nejúspû‰nûj‰ími se sta-
ly A. Kratochvílová, M. Bfiezíková a akordeono-
vé duo. Dík a uznání patfií rovnûÏ jejich
vyuãujícím - Markétû Petfiíkové, Editû Mináfio-
vé, Miloslavû Bardonové, Alenû Holãákové, Ma-
rii PajÛrkové a Jindfii‰ce Kratochvílové.

V ústfiedním kole v Pardubicích zvítûzil mla-
d˘ nadûjn˘ klavírista ze tfiídy uãitelky Edity Mi-
náfiové Petr Nary‰kin. V˘sledky ve hfie na smyã-
cové nástroje a akordeon budeme znát aÏ za
3 t˘dny, kdy probûhnou závûreãná kola v Liber-
ci a Chocni.
Ve kter˘ch oborech je tradiãnû nejsilnûj‰í kon-
kurence a které umûlecké ‰koly ji pfiedstavují?

V souãasné dobû mohu posoudit pouze úro-
veÀ ‰kol Olomouckého kraje, protoÏe je‰tû ne-
probûhla v‰echna ústfiední kola. Obecnû jsme se
v porotách shodli na faktu, Ïe nárÛst poãtu kra-
jÛ se na kvalitû soutûÏe projevil negativnû. Lec-
kde v˘kony nûkter˘ch soutûÏících pfiipomínaly
tfiídní pfiedehrávku. Konkrétnû v akordeonech,
kde jsem byl porotcem, jsme se v krajském kole
setkávali se základními metodick˘mi nedostat-
ky, které ov‰em naprosto neoddiskutovatelnû
mûli na svûdomí pedagogové ÏákÛ. Vûfiím v‰ak,
Ïe v ústfiedních kolech bude situace naprosto ji-
ná, protoÏe Ïádná porota si nedovolí prezentaci
kraje s nekvalitnû pfiipraven˘m soutûÏícím. Pod-
le zku‰enosti z pfiedchozích roãníkÛ se dá fiíci,
Ïe úroveÀ v ústfiedních kolech je naprosto vyni-
kající. Napfiíklad vítûzové vy‰‰ích kategorií se
smûle mohou srovnávat s mnoh˘mi studenty
konzervatofií.
Hra na jak˘koliv hudební nástroj vyÏaduje hod-
nû ãasu i úsilí. MÛÏete alespoÀ trochu nazna-
ãit, kolik píle je skryto za v˘kony tûch nejús-
pû‰nûj‰ích soutûÏících?

Odpovûdût krátce na tuto otázku je pomûrnû
obtíÏné. Na koneãném v˘sledku se totiÏ podílí
mnoho faktorÛ. Je to otázka talentu, píle, ro-
dinného zázemí, pedagoga, ale i kvalitního ná-
stroje, financí, a v pfiípadû soutûÏního a kon-
certního v˘konu i ‰tûstí. Kvalitní v˘kon se totiÏ

nedá naãasovat. MÛÏe se pouze dobrou pfiípra-
vou sníÏit riziko neúspûchu. Pokud chci b˘t
opravdu „‰piãkou“, musím podle toho pracovat.
Mohu uvést jako pfiíklad systém pfiípravy jiÏ zmí-
nûného Petra Nary‰kina, kter˘ rozhodnû patfií
k mladé klavírní elitû v âeské republice. Jeho ta-
lent a muzikálnost je nesporná. K nám do ‰koly

dochází tfietím rokem a nároky uãitelky Miná-
fiové mu rozhodnû nevadí. KdyÏ zvítûzil v Mezi-
národní klavírní soutûÏi AMADEUS v Brnû, pro-
hlásil: „Budu nejlep‰í“. S tímto pfiedsevzetím se
mu stalo samozfiejmostí cviãit nejménû ãtyfii ho-
diny dennû. Jeho snem byl rovnûÏ individuální
plán v˘uky v základní ‰kole, aby mûl vût‰í ãaso-
v˘ prostor pro hudbu. Av‰ak vzhledem k tomu,
Ïe se je‰tû stále pot˘ká s ãe‰tinou - pÛvodem je

Rus, musí v‰e zvládnout pfii fiádném studiu. Ro-
diãe jej maximálnû podporují, ale materiální
podmínky jim nedovolí zakoupit mu kvalitní ná-
stroj. Proto kaÏdou volnou chviliãku cviãí na
koncertní klavír u nás ve ‰kole. Jinak je to
skromn˘ obyãejn˘ kluk, kter˘ je ‰Èastn˘, kdyÏ
sedne ke klavíru. Pokud se zam˘‰lím nad prÛ-
mûrnûj‰ími Ïáky, mûla by jim k fiádné pfiípravû
staãit dobfie metodicky promy‰lená hodina do-
mácího cviãení. Pfied nároãnou soutûÏí a kon-
certem kaÏd˘ podle individuální potfieby tento
základ zvy‰uje.
Pfiedvedli tito nadaní Ïáci své umûní i pfierov-
ské vefiejnosti?

Na tuto otázku jsem jiÏ ãásteãnû odpovûdûl.
V‰echny soutûÏe a absolventské koncerty jsou
vefiejné. Îáci na‰í ‰koly se v‰ak neprezentují
pouze tímto zpÛsobem. S celou fiadou prací Ïá-
kÛ napfiíklad v˘tvarného oboru se obãané setká-
vají dennû. Mám na mysli dlouhodobé v˘stavy
v˘tvarn˘ch prací, v˘zdoby matefisk˘ch ‰kol a ji-
n˘ch zafiízení, ilustrace dûtsk˘ch zpûvníãkÛ
apod. Taneãní obor sv˘m velmi zdafiil˘m vy-
stoupením naplnil tfiikrát v jednom dni hledi‰tû
velkého sálu Mûstského domu v Pfierovû. MaÏo-
retky ‰koly zná rozhodnû vût‰ina pfierovské ve-
fiejnosti. Podobnû i dechov˘ a taneãní orchestr.
Mnohdy mám pocit, Ïe podle poãtu posluchaãÛ
v sále a zájmu nûkter˘ch médií pofiádáme kul-
turních akcí aÏ pfiíli‰…
Na které koncerty byste rád pozval milovníky
hudby v samém závûru ‰kolního roku?

V mûsíci ãervnu uspofiádáme v termínu
5. a 6. ãervna Ïákovsk˘ a uãitelsk˘ koncert. V mi-
nulosti bylo tradicí, Ïe to byly koncerty zámec-
ké. V leto‰ním roce jsme se rozhodli obohatit
program o hru na klasické varhany, a proto ze-

jména z prostorov˘ch dÛvodÛ oba koncerty pro-
bûhnou v sále ZU·. Závûreãnou teãkou by mûl
b˘t koncert dûtského pûveckého sboru Prima-
vera k desátému v˘roãí zaloÏení tohoto komor-
ního seskupení. Termín dosud není stanoven,
neboÈ chceme poÏádat o úãast a umûleckou spo-
lupráci na‰eho dlouholetého pfiítele a pfiíznivce
Pavla Nováka.

Eva ·afránková

Závûr ‰kolního roku v ZU· B. Kozánka
Rozhovor se zástupcem Základní umûlecké ‰koly v Pfierovû Bohumilem Kratochvílem

Poslední mûsíc ‰kolního roku vÏdy b˘vá dÛvodem k bilancování. Ti z vás, ktefií
nav‰tívili nûkter˘ ze sedmi absolventsk˘ch koncertÛ a besídek ÏákÛ, mohli oce-
nit úroveÀ úãinkujících. Ne v‰ichni z náv‰tûvníkÛ si uvûdomují, kolik práce se za
pfiedveden˘m v˘konem skr˘vá jak ze strany absolventa samotného, tak i uãitelÛ
této umûlecké ‰koly. Zástupce fieditele ‰koly Bohumila Kratochvíla jsme poÏáda-
li mimo jiné o nûkolik ãísel v souvislosti s poãty leto‰ních absolventÛ ‰koly.

Akordeonové duo - 1. místo v krajském kole Národní soutûÏe ZU· 

Klavírista Petr Nary‰kin
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OZNÁMENÍ
O DOBù A MÍSTù KONÁNÍ VOLEB

Starosta města Přerova podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění  některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

oznamuje

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

v pátek dne 14. června 2002 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
a v sobotu dne 15. června 2002 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku je volební místnost pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:

Volební místnost a volební okrsek
pro voliãe s trval˘m pobytem v ulicích:

Volební místnost a volební okrsek
pro voliãe s trval˘m pobytem v ulicích:

Volební místnost a volební okrsek
pro voliãe s trval˘m pobytem v ulicích:

Základní ‰kola
Za ml˘nem 1
volební okrsek ã. 1

Bajákova
Mikulá‰kova
Seifertova
U v˘stavi‰tû

Základní ‰kola
Za ml˘nem 1
volební okrsek ã. 2

Bezruãova
Brabansko
Kopaniny
Máchova
Riedlova
Sadová
Svornosti
Za ml˘nem

Základní ‰kola
Za ml˘nem 1
volební okrsek ã. 3

Kfiivá
LuÏní
Malá DláÏka
Michalov
Osmek
U Îebraãky

Základní ‰kola
Velká DláÏka 5
volební okrsek ã. 4

Velká DláÏka - sudá ãísla

Základní ‰kola
Sokolská 26
volební okrsek ã. 5

Sokolská

Základní ‰kola
Velká DláÏka 5
volební okrsek ã. 6

Svépomoc II
Svépomoc IV
Velká DláÏka - lichá ãísla

Základní ‰kola
Velká DláÏka 5
volební okrsek ã. 7

Dluhonská
Fügnerova
Jilemnického
Malá Tratidla
Mervartova
Na hrázi
Na svépomoc
Skopalova
Svépomoc I
Svépomoc III
U Strhance

Matefiská ‰kola
Sluníãko
Na odpoledni 16
volební okrsek ã. 8

Na odpoledni
nábfi. Dr. Edvarda Bene‰e

Základní umûlecká
‰kola B. Kozánka
tfi. 17. listopadu 2
volební okrsek ã. 9

Kosmákova
Kozlovská
Pod valy

Základní umûlecká
‰kola B. Kozánka
tfi. 17. listopadu 2
volební okrsek ã. 10

Bayerova
·robárova
Îerotínovo nám.

budova b˘valé
Základní ‰koly
Palackého 25
volební okrsek ã. 11

Horní námûstí
Jateãní
Jiráskova
Kainarova
Kratochvílova
Mostní
Na Marku
nám. T. G. Masaryka
Pivovarská
Spálenec
U Beãvy
Wilsonova

budova b˘valé
Základní ‰koly
Palackého 25
volební okrsek ã. 12

Blahoslavova
Bratrská
Palackého

Obchodní akademie
Barto‰ova 24
volební okrsek ã. 13

Barto‰ova
BoÏeny Nûmcové
â. Drahlovského
Dr. Skaláka

Obchodní akademie
Barto‰ova 24
volební okrsek ã. 14

Cukrovarská
Kojetínská
nábfi. Protifa‰istick˘ch
bojovníkÛ

Tovaãovská
Velké Novosady

Základní ‰kola
Hranická 14
Pfiedmostí
volební okrsek ã. 15

Hranická

Základní ‰kola
Hranická 14
Pfiedmostí
volební okrsek ã. 16

Janáãkova
Karasova
Kotkova
Popovická
Sportovní
Teliãkova
Tyr‰ova
U dráhy
Zahradní

Matefiská ‰kola
Pod skalkou 11
Pfiedmostí
volební okrsek ã. 17

Dr. Milady Horákové
Olomoucká
Pod skalkou 17-21
Prostûjovská
1. kvûtna
Tylova
U po‰ty
Îernava

Základní ‰kola
Hranická 14
Pfiedmostí
volební okrsek ã. 18

Pod skalkou 1-15
Pod skalkou 2-28

Kulturní dÛm
Náves 38
Dluhonice
volební okrsek ã. 19

K nadjezdu
K poli
K Rokytnici
Na trávníãku
Náves
Pfiedmostská
·kolní
U hfii‰tû
U rozvodny
U zbrojnice

budova MûÚ
JabloÀová 6
âekynû
volební okrsek ã. 20

Boro‰ín
JabloÀová
K rybníãku
Na ãervenici
Na podlesí
Pod lipami
Selská
Sluneãná
Vinohrádky
Zámecká

budova MûÚ
ZakladatelÛ 28
Henãlov
volební okrsek ã. 21

Hliník
Martinská
Nová
Slepá
SokolÛ
U leti‰tû
V˘myslov
ZakladatelÛ

budova MûÚ
U silnice 18
L˘sky
volební okrsek ã. 22

Dûdina
K bránû
Komárov
Nad struhou
U silnice
Ve ml˘nû
Za vodou

Základní ‰kola
Hranická 14
(stará ‰kola)
Pfiedmostí
volební okrsek ã. 23

Hanácká
Koãífie
Kováfiská
Na kopci
U trati

DÛm zahrádkáfiÛ
Vinafiská 5
Vinary
volební okrsek ã. 24

Doubí
Mezilesí I
Mezilesí II
Pod zahradami
RÛÏová
U zahradnictví
Ve dvofie
Vinafiská
V poli
Za humny
Za Vrbím
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Volební místnost a volební okrsek
pro voliãe s trval˘m pobytem v ulicích:

Volební místnost a volební okrsek
pro voliãe s trval˘m pobytem v ulicích:

Volební místnost a volební okrsek
pro voliãe s trval˘m pobytem v ulicích:

budova MûÚ
Na návsi 40
Îeravice
volební okrsek ã. 25

âekyÀská
Kopec
Lapaã
Na návsi
Nad ml˘nem
Pod Lapaãem
Pod lesem
Such˘ potok
U stadionu

budova MûÚ
Rohová 1
Penãice
volební okrsek ã. 26

DraÏka
K Buku
K lesu
Ke koupali‰ti
LipÀanská
Na vrchu
Rohová
Tr‰ická
U kostela
U ml˘na
U potoka
V kótû
Ve svahu
Gymnázium

Jakuba ·kody
Komenského 29
volební okrsek ã. 27

âechova
Havlíãkova
Husova
nám. Svobody
·kodova

budova b˘valé
Základní ‰koly
Palackého 25
volební okrsek ã. 28

Jaselská
Komenského
nám. Pfierovského
povstání

Smetanova
·ífiava
Wurmova

Stfiední
pedagogická ‰kola
Denisova 3
volební okrsek ã. 29

Denisova
Jungmannova
Kramáfiova
NádraÏní
nám. Fr. Rasche
Su‰ilova
Tovární

Základní ‰kola
Svisle 13
volební okrsek ã. 30

InterbrigadistÛ
Tománkova
Ztracená

Základní ‰kola
Svisle 13
volební okrsek ã. 31

Jasínkova
R. Stokláskové
Svisle

Stfiední odborná
‰kola a Stfiední
odborné uãili‰tû
·ífiava 7
volební okrsek ã. 32

tfi. 17. listopadu

Základní ‰kola
Trávník 27
volební okrsek ã. 33

Pfiíãní
Trávník - lichá ãísla
U rybníka

Základní ‰kola
Trávník 27
volební okrsek ã. 34

Malá Trávnická
Trávník - sudá ãísla

Základní ‰kola
Trávník 27
volební okrsek ã. 35

BudovatelÛ

Základní ‰kola
U tenisu 4
volební okrsek ã. 36

Dvofiákova - sudá ãísla
Dvofiákova 1-35
Vsadsko

Základní ‰kola
U tenisu 4
volební okrsek ã. 37

Dvofiákova 37-73

Základní ‰kola
U tenisu 4
volební okrsek ã. 38

U tenisu

budova b˘valého
Odborného uãili‰tû
a Uãili‰tû ‰kolsk˘ch
a tech. sluÏeb s. r . o.
Optiky 16
volební okrsek ã. 39

Kabelíkova
PurkyÀova
Slamûníkova

budova b˘valého 
Odborného uãili‰tû
a uãili‰tû ‰kolsk˘ch
a tech. sluÏeb s. r. o.
Optiky 16
volební okrsek ã. 40

tfi. gen. Janou‰ka
VaÀkova
nemocnice,
porodnice

Základní ‰kola
Îelatovská 8
volební okrsek ã. 41

Jana Jiskry
z Brand˘sa
Jána Nálepky
Klivarova
Otakara Jaro‰e
Prokopa Holého
Sokolovská
por. Vodiãky
Îelatovská 1-19
Îelatovská 2-22
ÎiÏkova

budova b˘valého 
Odborného uãili‰tû
a uãili‰tû ‰kolsk˘ch
a tech. sluÏeb s. r. o.
Optiky 16
volební okrsek ã. 42

Bohuslava Nûmce -
lichá ãísla

Optiky

Základní ‰kola
Îelatovská 8
volební okrsek ã. 43

Bohuslava Nûmce -
sudá ãísla

Îelatovská 21-39
Îelatovská 24-38
VÚ 5261

Základní ‰kola
Îelatovská 8
volební okrsek ã. 44

Al‰ova
Koufiílkova
Neumannova
Petfiivalského
Pod hvûzdárnou

Základní ‰kola
Svisle 13
volební okrsek ã. 45

bfií HovÛrkov˘ch

Gymnázium
J. Blahoslava
gen. ·tefánika 10
volební okrsek ã. 48

JiÏní ãtvrÈ II
JiÏní ãtvrÈ III
JiÏní ãtvrÈ IV

budova MûÚ
Mírová 18
Lovû‰ice
volební okrsek ã. 49

Brnûnská
DráÏní
DruÏstevní
Chaloupky
Mírová
Mo‰tûnská
U parku
U sokolovny

budova MûÚ
Grymovská 47
Kozlovice
volební okrsek ã. 50

Grymovská
Na vrbovcích
Na zábraní
Tuãínská
U pomníku
Záhumení
Za ‰kolou

budova MûÚ
Vûtrná 3
Újezdec
volební okrsek ã. 51

Hlavní
Ke Tmeni
Nová ãtvrÈ
Pod dubiãky
Spojovací
·iroká
Uliãka
U spojÛ
U studynky
U Svodnice
Vûtrná
Zahrádky

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským
průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lísků, jinak mu okrsková komise
hlasování neumožní.

6. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy
okrskové volební komise.

V Přerově dne 10. 5. 2002

Matefiská ‰kola
Le‰etín
Le‰etínská 5
volební okrsek ã. 47

âsl. letcÛ
Durychova
gen. Rakovãíka
JiÏní ãtvrÈ I
Lanãíkov˘ch
Le‰etínská
Partyzánská
U hfibitova

Gymnázium
J. Blahoslava
gen. ·tefánika 10
volební okrsek ã. 46

9. kvûtna
gen. ·tefánika
K Mo‰tûnici
Macharova
Na louãkách
Nerudova
Sumínova
Tfiebízského
Wolkerova
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Pocta Franzi Hofmannovi

Za vûdeckou ãinnost mu byla udûlena ãetná
vyznamenání, naposledy 22. bfiezna 2002 obdr-
Ïel z rukou pfiedsedkynû AV âR doc. dr. Heleny
Illnerové, DrSc. zlatou medaili Franti‰ka Pa-
lackého a 26. bfiezna 2002 Cenu mûsta Pfierova
Medaili J. A. Komenského. Málokdo ví, Ïe tento
skromn˘ vûdec Ïije na stfiední Moravû v Olo-
mouci, a Ïe na úseku komeniologie a pedagogi-
ky má úzké kontakty s olomouck˘mi vysoko-
‰kolsk˘mi uãiteli od druhé poloviny padesát˘ch
let dvacátého století. Pfierovské Muzeum Ko-
menského poprvé nav‰tívil v dubnu roku 1962.

Univ. prof. PhDr. Franz Hofmann, Dr.h.c.,
emeritní profesor Univerzity Martina Luthera
v Halle an der Saale, patfií k nejv˘znamnûj‰ím
nûmeck˘m historikÛm pedagogiky. V celosvû-
tovém mûfiíku je uznávan˘m znalcem Ïivota
a díla Jana Amose Komenského.

Narodil se 31. bfiezna 1922 ve Cvikovû v rodi-
nû Ïelezniãáfie. Po absolvování nûmeck˘ch ‰kol
a gymnázia v âeské Lípû a po maturitû byl v ro-
ce 1941 povolán do branné sluÏby. I pfies antifa-
‰istickou aktivitu byl v roce 1945 vysídlen do
Saska, kde krátce vyuãoval v Großkugel jako ves-
nick˘ uãitel. V roce 1954 úspû‰nû dokonãil uni-
verzitu Martina Luthera v Halle/Saale, kde stu-
doval germanistiku a historii. O tfii roky pozdûji
na berlínské Humboltovû univerzitû absolvoval
aspirantské studium a promoval.

První jeho vûdecké práce se zab˘valy nûmeckou
a evropskou reformací, se zvlá‰tním zamûfiením
na kacífiská hnutí. Tak se dostal k materiálÛm
o dûjinách jednoty ãesk˘ch bratfií, náboÏenské-
mu, filozofickému a pedagogickému odkazu Ja-
na Amose Komenského a jeho vlivu na hallské
pietisty. Hofmannovy práce vydané tiskem se vy-
znaãovaly pfiísnou heuristickou metodou, jsou
do detailÛ rozpracované na základû dÛkladného
studia ve‰keré dostupné literatury a archivních
pramenÛ. V roce 1961 se habilitoval na základû
tehdy prÛkopnické práce o v˘znamu Komen-
ského pansofie na soudobé pedagogické my‰le-
ní. Postupnû vedl katedru dûjin pedagogiky, po-

zdûji se stal fieditelem pedagogického ústavu
hallské univerzity. Po roce 1963, kdy byl jme-
nován profesorem pedagogiky, vedl i sekci
pedagogiky této vysoké ‰koly. Tuto funkci vy-
konával aÏ do svého penzionování koncem se-
dmdesát˘ch let.

Vûdecká tvorba Franze Hofmanna je oriento-
vána pfiedev‰ím na osobnost Jana Amose Ko-
menského a jeho spolupracovníky a souãasníky,
z jejichÏ odkazu popularizoval zejména etické
a reformátorské ideje. UdrÏoval tak ve vûdomí ‰i-
rok˘ch vrstev obyvatelstva a u studentÛ v˘chod-

ního Nûmecka i âeskoslovenska v‰estrann˘ od-
kaz Komenského, zejména v oblasti filozoficko
reformátorské a teologické, které byly komu-
nistick˘mi reÏimy zámûrnû tlumeny nebo za-
mlãovány.

Franz Hofmann od ‰edesát˘ch let úzce spolu-
pracoval s ãeskoslovensk˘mi komeniology, his-
toriky a vysoko‰kolsk˘mi uãiteli. Znalost ãe‰ti-
ny, matefiského jazyka Komenského, vyuÏil pfii
studiu pramenÛ ke sv˘m pracím a v publikaãní
i pfiedná‰kové ãinnosti v âeskoslovensku. Byl

ãast˘m hostem uherskobrodsk˘ch a jin˘ch kon-
ferencí. âetné studie publikoval v obou na‰ich
komeniologick˘ch periodikách: Acta Comenia-
na a Studie Comeniana et historica i v univer-
zitních sbornících.

Zvlá‰tní studie vûnoval dûjinám pedagogické
vûdy (problematice v‰eobecného vzdûlání, jed-
notliv˘m fázím dûjin a metodologii pedagogic-
k˘ch vûd). Pfiední komeniolog PhDr. Martin Stei-
ner, pracovník Filozofického ústavu Akademie
vûd âR v Laudatio pfii udûlení âestné oborové
medaile Franti‰ka Palackého AV âR shrnul do-
savadní komeniologickou ãinnost Franze Hof-
manna slovy: „Pan profesor se ve sv˘ch pracích

dotkl i ponûkud oÏehavé problematiky proroc-

tví, jejichÏ byl Jan Amos Komensk˘ horliv˘m

shromaÏìovatelem, pfiekladatelem a vydavate-

lem. Vûnoval se také úvahám o stavu a úkolech

komeniologického bádání. V˘znamnou ãást dí-

la pana profesora Hofmanna zaujímá pedago-

gická teorie Komenského a její ovlivnûní panso-

fií, univerzální moudrostí a v Komenského pojetí

také metodou ve‰kerého lidského poãínání. Pan

profesor pfiistupuje k této problematice samo-

zfiejmû historicky a nalézá si k ní svÛj kritick˘

pfiístup. Jak sám pí‰e v úvodu k jednomu ze

sv˘ch ãlánkÛ, chceme-li uvaÏovat o tom, z ja-

k˘ch zdrojÛ se obohacuje pedagogické my‰lení,

je tfieba zkoumat uãitelskou praxi a zku‰enost,

recepci vychovatelské tradice a vliv filosofie; k to-

mu pfiistupují ov‰em je‰tû konstruktivní intuice

a tvÛrãí fantazie pfiíslu‰ného myslitele. Poté, co

podrobil takto vytyãen˘m kritériím pedagogic-

kou teorii Jana Amose Komenského, konstatuje

pan profesor, Ïe se pod vlivem snahy o vãlenûní

do harmonizované univerzální vûdy postupnû

vzdaluje od vychovatelské praxe, Ïe se tudíÏ

i Komenskému stalo to, co je obvyklé u fiady dal-

‰ích pedagogick˘ch teoretikÛ.“

Publikaãní ãinnost se dále zamûfiila na osob-
nosti a díla klasick˘ch pedagogÛ (Philipp Me-
lanchthon, Wolfgang Ratke, August Hermann
Francke, Johann Heinrich Pestalozzi, Johann
Friedrich Herbart, Friedrich Adolph Wilhelm
Diesterweg). Jeho vûdecko-pedagogická aktivi-
ta byla ocenûna mimo jiné ãestn˘m doktorá-
tem, medailí Jana Amose Komenského (Praha
1970) a medailí holandského mûsta Naardenu
v roce 1992. Rozsáhlá publikaãní ãinnost Fran-
ze Hofmanna zahrnuje více neÏ tfiicet mono-
grafií a 300 statí a recenzí.

Pfiejeme na‰emu jubilantovi do dal‰ích let ne-
jen zdraví, ‰tûstí, ale i fiadu badatelsk˘ch úspûchÛ.

Franti‰ek H˘bl
Muzeum Komenského Pfierov

Na konci bfiezna jsme vzpomenuli nejen 410. v˘roãí narození Jana Amose
Komenského, ale i 80. narozeniny univ. prof. PhDr. Franze Hofmanna, Dr.h.c.,
kter˘ se více neÏ pÛl století zab˘vá Ïivotem a zvlá‰tû dílem Uãitele národÛ.

Na snímku Jana âepa pfiedává místostarosta Dr. Jifií Pavelka Franzi Hofmannovi Medaili J. A. Komenského.

(red.) JiÏ nûkolik let se na oslavu slunovratu
mnohá mûsta ve více neÏ 107 zemích svûta ro-
zeznûla hudbou. Evropsk˘ svátek hudby se ko-
ná kaÏdoroãnû 21. ãervna a v loÀském roce se
poprvé pfiipojili k jeho oslavû i hudebníci na‰e-
ho mûsta. Umûlci, profesionálové i amatéfii, vy-
stupují bez nároku na honoráfi na vefiejnû pfií-
stupn˘ch místech. V tento den se mÛÏete
zaposlouchat do pestré palety hudebních ÏánrÛ.
Na koncertech se nevybírá vstupné.

V Pfierovû si umûlci vybrali pro své vystou-
pení opût prostor pfied kinem Hvûzda. Je to mís-
to, které je Ïiv˘m obchodním centrem praktic-
ky dennû. 21. ãervna budete mít moÏnost na
chvilku se zastavit a vychutnat melodie pfiiná‰e-
jící pohodu. A pokud by snad první letní den byl
ve znamení de‰tû, najdou si jistû posluchaãi

cestiãku za hudbou a muzikanty do foyer kina
Hvûzda.

K Evropskému dni hudby uspofiádají firma
Elan, Matefiská ‰kola U Beãvy 2, Alena ·i‰ková -
Kino Hvûzda a Základní umûlecká ‰kola v Pfie-
rovû ve spolupráci s Mûstem Pfierovem odpoled-
ní koncert pfied kinem Hvûzda.

V programu vystoupí s irskou lidovou hudbou
skupina MABON ze Základní umûlecké ‰koly
v Pfierovû, pfiedstaví se folk-rocková kapela VHS
Pfierov, na historické nástroje zahraje dobovou
hudbu skupina CODEX. Chybût nebude ani pfie-
rovská hudební spoleãnost ENTUZIASTÉ. Ve
stylu funky zahraje PEAR’S BAND, bigbeatové
skladby zazní ve vystoupení skupiny PIRILLO.
V˘voj na‰í i svûtové rockové hudby od 60. let
pfiipomene kapela TRAVELLERS.

Evropsk˘ svátek hudby v Pfierovû
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MÛÏe mít Pfierov nûjaké pofiádné ta-
jemství, kdyÏ nemá tajuplná sklepení,
kfiivolaké uliãky, pochmurná zákoutí
a dal‰í pfiíslu‰enství, které vzbuzuje
zvûdavost, povzbuzuje fantazii, vyvo-
lává otázky a Ïiví romantické pfiedstavy? Inu
mÛÏe. Tím tajemstvím, které na‰im pfiedkÛm
nedávalo spát, je totiÏ otázka pÛvodu jména
Pfierov. ProtoÏe tahle záhada zfiejmû dráÏdila
jejich zvûdavost a fantazii dlouho a dÛkladnû,
máme dnes mezi pfierovsk˘mi povûstmi ne
ménû neÏ tfii (!), které vyprávûjí o pÛvodu
jména mûsta. Krom toho existuje je‰tû pût
dal‰ích, více ãi ménû seriózních v˘kladÛ. Zná-
me tak minimálnû osm rÛzn˘ch pokusÛ o od-
halení tajemství Pfierova:
1. Povûst praví, Ïe kdysi dávno jeden Slovan

chtûl prorubat cestu pralesem, kter˘ po-
kr˘val Moravu. KdyÏ pfierubal polovinu
a dorazil k fiece Beãvû, zaloÏil zde osadu
s názvem Pfierub - dne‰ní Pfierov.

2. Povûst také praví, Ïe syn kníÏete Kolgy
z rodu RurikovcÛ uprchl z Rusi pfied vra-
hy aÏ do na‰í zemû a usadil se tu. KdyÏ mu
zemfielo první dítû, pochoval je a místo na-
zval Pfierovem, prvním rovem.

3. Povûst koneãnû praví, Ïe Pfierov‰tí se stá-
le pfieli a rvali, aÏ od toho jméno dostali.

4. Jin˘ v˘klad ale tvrdí, Ïe v Pfierovû se nao-
pak pfie rovnaly, bylo tu sídlo soudÛ.

5. Jan Blahoslav ve své Gramatice ãeské pí‰e,
Ïe rov znamená hrob a Pfierov je první
hrob. „Slavn˘ hrob byl u mûsta...“, pro-
hla‰uje doslova. Nemyslí tedy hrob první
pofiadím, n˘brÏ v˘znamem.

6. Podle jiného hezkého v˘kladu pochází
jméno Pfierova od slova Pfiedrov, to zna-

mená nûco jako „pfiední rovina“. Pr˘
byl tehdá Pfierov prvním pohraniãním
mûstem.
7. Dal‰í v˘klad fiíká, Ïe pfie-rov zna-

mená nûco, co pfier˘vá, tj. pfiíkop.
Pfierov je tudíÏ osada u pfiíkopu, pfiesnûji
za pfiíkopem (= opevnûná).

8. A zfiejmû nejkouzelnûj‰í dÛminka praví, Ïe
obdrÏel Pfierov jméno své od toho, Ïe stojí na
místû, kde Beãva skaliny Tater jiÏ pfieryla...

Neuvûfiitelné, kolik dÛvtipu, pfiedstavivos-
ti, invence a originálních pfiístupÛ k jazyku
vyprovokovalo zdánlivû obyãejné jméno Pfie-
rov. A podafiilo se vÛbec v nûkterém v˘kladu
odhalit ono tajemství pÛvodu? Pfiihofiívá snad
nûkde, nebo je to samá voda? To uÏ je otázka
pro souãasnou etymologii.

KaM

Malá pfierovská zamy‰lení

Tajemství Pfierova

Akademická malífika Eva Chmelafiová-Sib-
líková se narodila 7. ãervna 1927 v Hradci
Králové. Studovala v Praze na Státní gra-
fické ‰kole a na Vysoké ‰kole umûleckoprÛ-
myslové u prof. Aloise Fi‰árka. Po studiích,
v roce 1952, pracovala krátce v gobelíno-
v˘ch dílnách Marie Hoppe-Teinitzerové
v Jindfiichovû Hradci. O rok pozdûji se pfie-
stûhovala do Pfierova, kde byla nûkolik let
zamûstnána v Pfierovsk˘ch strojírnách v od-
dûlení propagace a od roku 1958 se vûnova-
la samostatné tvÛrãí práci - grafice, malbû
a monumentálním realizacím do architek-
tury (vitráÏe a keramické reliéfy). V povû-
domí ‰iroké vefiejnosti je známá pfiedev‰ím
jako krajináfika a vynikající grafiãka.

Muzeum Komenského v Pfierovû pfiipravuje
k va‰emu jubileu v˘stavu obrazÛ, která bude
ke zhlédnutí od 7. ãervna do 28. ãervence
v galerii pfierovského zámku. Co mohou ná-
v‰tûvníci v˘stavy oãekávat?

V˘stavû v pfierovské zámecké galerii pfied-
chází v˘stava m˘ch obrazÛ a grafik v Muzeu
Prostûjovska, které ji uspofiádalo v rámci cyk-
lu „Îáci Aloise Fi‰árka“. Soubor vystaven˘ch
dûl bude ve svém jádru totoÏn˘. Nejedná se
pfiímo o retrospektivu mé tvorby. Ráda bych
pfiedstavila pfiedev‰ím motivy a námûty, kte-
ré jsou mi blízké a pro mé dílo pfiíznaãné. Je
to pfiedev‰ím prostfiedí sklepÛ, lisování vína
a vinic. Do Pavlova jezdíme skoro 40 let. Ma-
lovat ve vinn˘ch sklepích pfiedpokládá dÛvûr-
n˘ vztah s vinafiem a vzájemn˘ respekt. Na
skleniãku vás pozve rád a ochotnû, ale dovo-
lit si odmítnout pozvání a pfiece vstoupit
a malovat vyÏaduje znaãnou kuráÏ. Neodolat
by pro mne znamenalo nemalovat. Pohromou
byla pro mû potopa v roce 1997, kdy se mimo
jiné zniãilo na 1000 kreseb; spousta „sklepÛ“
vzala tak za své. Nûkteré z vystaven˘ch obra-
zÛ sice jiÏ pocházejí z 80. let, napfiíklad ãtyfii
panoramatické krajiny z Pálavy, ale v nedáv-
né dobû jsem se k nim opût vrátila. Myslím si,

Malé zastavení u pfiíleÏitosti Ïivotního jubilea
Rozhovor s ak. malífikou Evou Chmelafiovou-Siblíkovou

foto Jitka Hanáková

[Odpovûì etymologie zní: je to samá voda. Jméno
Pfierov má praslovansk˘ základ aznamená pfiíkop,
tÛÀ, baÏina, stojatá voda.]

Ïe umûlec má právo pfietváfiet skuteãnost pod-
le své pfiedstavy, osobního proÏitku a vzhle-
dem k zam˘‰lenému úãinku díla. A obojí je
samozfiejmû promûnlivé. Odtud i zásahy do
zdánlivû dokonãen˘ch obrazÛ.
Ve své souãasné tvorbû máte oblíbené nûja-
ké nové námûty nebo se snad nûjak promû-
nilo va‰e malífiské vidûní krajiny?

Motivicky se ve svém díle navracím k za-
hrádce za chalupou v Pavlovû. Zãásti je tento
„objev“ zpÛsoben m˘mi zdravotními problé-
my. UÏ nepodnikám celodenní vycházky do
plenéru, ale do volné krajiny si je‰tû obãas vy-
jedu autem. Má paleta se doslova rozzáfiila.
Z krajinn˘ch námûtÛ si vybírám právû ty, kte-
ré mû podnûcují svou pfiirozenou pestrou ba-
revností k volbû intenzivního koloritu. Ob-
zvlá‰tû barvami h˘fií jarní a podzimní krajina.
KaÏdé jubileum vybízí k bilancování, pohle-

du zpût a ke zhodnocení dosavadního Ïivot-
ního úseku. B˘t umûlcem je sv˘m zpÛsobem
poslání. Otázka na závûr: Co pro vás zname-
ná umûlecká tvorba?

Nechci, aby to znûlo banálnû, ale je to zpÛ-
sob mého Ïivota. DÛleÏitá je pro mû tvorba -
tvÛrãí proces jako takov˘. Je naprosto nepod-
statné, zda se vyjadfiuji zrovna prostfiednic-
tvím malby, grafiky nebo keramického relié-
fu. Zásadní je touha vyjádfiit to, co má podle
mû trvalou hodnotu.
Dûkujeme za rozhovor a pfiejeme do dal‰ích
let mnoho tvÛrãích úspûchÛ a radosti z dob-
fie vykonaného díla.

-om-

Pozn. red.: V˘stava prací Evy Siblíkové bude
ãásteãnû soubûÏnû probíhat ve dnech 10. aÏ
21. ãervna i v galerii Atrax.
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OPRAVY STATICK¯CH PORUCH DOMÒOPRAVY STATICK¯CH PORUCH DOMÒ

• KaÏdé rekonstrukci domu, ale i pouhé opravû fasády by mûla
pfiedcházet prohlídka domu z pohledu statika.

• Statické povrchy se nejãastûji projevují trhlinami ve stûnách
nebo stropech.

• Na základû prohlídky domu stanovíme zpÛsob opravy
a cenu prací - následnû práce statického zaji‰tûní
provedeme.

• Jednou z moÏností
rychlé opravy domÛ
je statické zaji‰tûní
zpÛsobem sepnutí
pomocí pfiedpína-
cích lan.

• Lana ztuÏí dÛm po
jeho obvodu a za-
brání rozevírání trh-
lin stávajících a tvor-
bû trhlin nov˘ch.

• Nejmodernûj‰í tech-
nologie prodlouÏení
Ïivotnosti poru‰e-
n˘ch domÛ.

PRÁCE PROVÁDÍ

KOS CONSULT
Havlíãkova 26, 750 02 Pfierov
tel./fax (0641) 210 188
www.kosconsult.cz
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Obratlovci v mûstském parku Michalov

1. 6. 1872 - před 130 lety se narodil v Pře-
rově Ladislav Hudeček, učitel a význam-
ný entomolog, člen světové entomologické
společnosti, sběratel lidových písní a tanců,
výborný hudebník, autor řady odborných
článků (Katalogy sbírek hmyzu v městském
muzeu v Přerově). V letech 1926-1930 byl ře-
ditelem Žerotínovy obecné školy, od roku
1935 ředitel přírodovědecké laboratoře
„FALCO“ v Mariánských Horách. Svou roz-
sáhlou entomologickou sbírku věnoval Pře-
rovu, část získalo brněnské Moravské mu-
zeum. Zemřel 17. 10. 1941 v Přerově.

7. 6. 1927 - před 75 lety se narodila v Hradci Králové Eva Chme-
lařová, roz. Siblíková, akademická malířka, keramička a grafič-
ka, která od roku 1953 žije a pracuje v Přerově. Věnuje je grafice, li-
tografii a linorytu. V roce 1966 se presentovala veřejnosti svými mo-
notypy pálavské krajiny a brouků. Od malby monumentálních kom-
posic a grafiky přešla ke keramice a tvorbě keramických stěn - při-
pomínáme výzdobu mateřských škol v přerovské Dvořákově ul.,
Máchově ul., ul. B. Němce, ve škole a školce na Potštátě, vestibulu
hotelu Přerov, býv. Domě služeb na Velké Dlážce, vestibulu velké za-
sedací síně OkÚ Přerov atd.

13. 6. 1852 - před 150 lety se narodil v Bohuslavicích u Zábřehu
Josef Neoral, profesor, historik, filolog, vlastenec, kulturní pra-
covník. V letech 1884-1910 učil na střední zemské škole hospodář-
ské v Přerově, byl čestným členem spolku Vlasta, pokladníkem Hos-
podářského spolku, členem ředitelství přerovské okresní záložny,
zasedal ve správní radě rolnické továrny na umělá hnojiva v Přero-
vě. Byl literárně činný (Příspěvek k dialektologii moravské), překlá-
dal z němčiny (Jak má rakouský hospodář pěstovati a zpracovati
let), podílel se na vydání Moravského hospodáře. Zemřel 21. 4. 1935
v Přerově.

14. 6. 1922 - před 80 lety se narodil v Přerově Jiří Mlčoch, návrhář
textilií, jevištní výtvarník. Působil v Letovicích, od roku 1958 v Praze,
spolupracoval s divadly v Brně, Opavě, pro pražské divadlo ABC na-
vrhl kostýmy ke hře „Malováno na skle“. Zemřel 26. 6. 1981 v Praze.

15. 6. 1997 - před 5 lety zemřel v Přerově Jaroslav Markovič,
funkcionář v tělovýchově, člen DTJ, tajemník jednoty Meopty, au-

tor řady článků v Kultuře Přerova a Novém Přerovsku. Narodil se
21. 9. 1916 v Přerově.

16. 6. 1912 - před 90 lety se narodil v Přerově Zdeněk Calábek,
JUDr., profesor na přerovské obchodní akademii, všestranný spor-
tovec. Dne 8. 10. 1941 byl zatčen gestapem za spolupráci s Fr. Sko-
palem a Ad. Svozilem, kteří byli činní v Obraně národa. Vězněn byl
v Přerově a poté v Brně, odkud byl odtransportován do koncent-
račního tábora s označením „Návrat nežádoucí“. Dne 21. 1. 1942
zemřel v koncentračním táboře Osvětim.

20. 6. 1952 - před 50 lety zemřel v Přerově-Předmostí (je zde i po-
hřben) Josef Knejzlík, dlouholetý starosta Předmostí, poslanec
NS, redaktor. Původním povoláním sazeč působil před 1. světovou
válkou v Brně, kde se zúčastnil akcí za české Brno. V roce 1905 se
stal v Přerově ředitelem tiskárny firmy Bartheldy a spol., v roce 1907
začal v Předmostí, kde bydlel, vydávat odborný časopis Český rol-
ník, později Rádce. Zasloužil se o rozvoj Předmostí, kde pod jeho
vedením byla vybudována měšťanská škola, hasičská zbrojnice, ka-
nalizace atd. Narodil se 24. 8. 1878 v Třebíči.

24. 6. 1967 - před 35 lety zemřel v Přerově Jan Libiger, učitel tan-
ce a společenské výchovy, který se od roku 1922 věnoval výuce tan-
ce v Přerově a dalších místech na Moravě. Působil ve funkci před-
sedy moravskoslezské odbočky Svazu čs. tanečních mistrů, je au-
torem řady příruček (Základní tance, Tance moderní, Společenské
chování ad.). Narodil se 4. 3. 1900 v Přerově.

29. 6. 1917 - před 85 lety se narodil v Přerově, Josef Kainar, bás-
ník, dramatik, překladatel, textař, fotograf, kreslíř, hudebník (kyta-
ra), autor divadelních her, komponista tanečních písní, redaktor.
Pocházel z rodiny železničáře. Gymnazijní studia započal v rodišti
(1928-1934), rok dojížděl do Olomouce, a poté, co se rodina v roce
1935 přestěhovala do Ostravy, je dokončil v Hlučíně. V roce 1938 za-
čal studovat na FF UK Praha, po uzavření vysokých škol v roce 1939
pracoval zejména u železnice, v letech 1945-1947 redaktor Rovnos-
ti, od roku 1947 spisovatel z povolání. Zemřel 16. 11. 1971 v Dobří-
ši, okr. Příbram. Jedna z ulic Přerova je pojmenována jeho jménem.

29. 6. 1977 - před 25 lety zemřela v Přerově Marie Bayerová, ře-
ditelka odborné školy pro ženská povolání v Přerově, jejímuž roz-
voji věnovala veškeré síly. Účastnila se kulturního dění ve městě, ze-
jména v Literárním kroužku. Narodila se v Přerově ve známé uči-
telské rodině dne 5. 7. 1894.

âervnové kalendárium
připravuje Věra Fišmistrová, SOkA Přerov

Ladislav Hudeãek

Spoleãenstva obratlovcÛ mají v˘znam ne-
jen vzhledem k rychl˘m zmûnám, vût‰inou
negativním, které nastávají v krajinû, ale
i proto, Ïe mizí mnoho pÛvodních stanovi‰È
a s nimi i rostlinná a Ïivoãi‰ná spoleãenstva.
Obratlovci jsou z hlediska bioindikace ne-
smírnû dÛleÏití a zvlá‰tní v˘znam mají pfii
územním plánování. V˘skyt i hustota jedno-
tliv˘ch druhÛ obratlovcÛ indikuje orientaci
i biologické meze vlivu zmûn v krajinû.
Parky jako Michalov patfií k dobov˘m pa-
mátkám. Jsou nedílnou souãástí mûst
a mnohé mají historick˘ a architektonic-
k˘ v˘znam a jako takové tvofií specifické
prvky na‰í pfiírody. Jejich vegetaãní kryt vy-
tváfií vhodné podmínky pro fiadu druhÛ
obratlovcÛ. Park Michalov byl pÛvodnû luÏ-
ním lesem (habrová doubrava).

V parku Michalov bylo zji‰tûno 131 druhÛ
obratlovcÛ, z toho 6 druhÛ obojÏivelníkÛ,
4 druhy plazÛ, 95 druhÛ ptákÛ a 26 druhÛ
savcÛ. U v‰ech skupin obratlovcÛ byla zji‰-
tûna pomûrnû vysoká druhová rozmanitost,
coÏ ukazuje na pestré a dostateãné podmínky
k rozmnoÏování i úkrytové a potravní moÏ-

nosti prostfiedí parku. Velmi hodnotnou ãás-
tí parku je okolí zbytku starého ramena Beã-
vy a rameno samotné. RozmnoÏují se zde
obojÏivelníci a voda pfiitahuje více druhÛ ptá-
kÛ. Tyto pfiirozené vodní plochy v parku jsou

nezbytné pro v‰echny druhy ÏivoãichÛ. Nej-
poãetnûj‰í skupinou jsou ptáci, pro které je
park Michalov v˘znamn˘m biocentrem.

Podle zákona ã. 114/1992 Sb. jsou ze zji‰-
tûn˘ch obratlovcÛ 2 druhy kriticky ohroÏené
(skokan krátkonoh˘, mandelík hajní), 18 dru-
hÛ silnû ohroÏen˘ch (z toho 6 druhÛ obojÏi-

velníkÛ a plazÛ) a 17 druhÛ ohroÏen˘ch (z to-
ho 3 druhy obojÏivelníkÛ a plazÛ). Podle âer-
vené knihy ÏivoãichÛ âeské republiky je ohro-
Ïeno celkem 24 druhÛ obratlovcÛ.

Z hlediska obratlovcÛ je Michalov stále je‰-
tû kvalitativnû bohat˘m územím a jako tako-

vé pfiispívá k udrÏení vyváÏeného spoleãen-
ství obratlovcÛ a má zvlá‰tní v˘znam pro

nûkteré její sloÏky. Mnohé druhy jsou
v‰estrannû vázány na park a studium
zdej‰ích obratlovcÛ potvrdilo jeho po-
zitivní vliv pro udrÏování pÛvodní fau-

ny obratlovcÛ i bioregulaci vlivÛ ãinnos-
ti ãlovûka. Závûrem lze konstatovat, Ïe
pÛvodnû habrové doubravy Michalova

podmiÀují spolu s biotopy Îebraãky zv˘‰e-
nou druhovou bohatost v celém segmentu

okolní krajiny, biocenózy jsou vyváÏenûj‰í
a stabilnûj‰í. Pro posílení ekologick˘ch funk-
cí tohoto ãlovûkem intenzivnû vyuÏívaného
území je nezbytné zachování urãit˘ch potfieb-
n˘ch prvkÛ stability (napfi. vodních ploch ne-
bo kefiového patra), které jsou zároveÀ pfied-
pokladem udrÏení alespoÀ souãasného stavu.
RNDr. Franti‰ek Hanák, Muzeum Komenského

Rosniãka zelená (foto Jitka Hanáková)
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Muzeum náv‰tûvníkÛm a ‰kolám
V rámci oslav 410. v˘roãí narození Jana

Amose Komenského pfiipravily pracovnice
Muzea Komenského pro náv‰tûvníky mal˘
kvíz. Vyzkou‰et si ho mohl kaÏd˘, kdo si pfii-
‰el prohlédnout Muzeum Komenského bû-
hem Dne otevfien˘ch dvefií 8. kvûtna 2002.
Náv‰tûvníci kaÏdého vûku se nemuseli bát,
Ïe Komenského „je‰tû nebrali“ nebo Ïe vû-
domosti o nûm jsou uloÏeny pfiíli‰ hluboko
v jejich pamûti. Naopak, prostfiednictvím v˘-
sledkÛ kvízu se mohli mnohé dovûdût nebo
„oprá‰it“.

Potû‰itelné je, Ïe vûkové rozpûtí úãastníkÛ
bylo od 7 do 62 let a Ïe se do fie‰ení otázek
ãasto zapojovala celá rodina. Staãilo si pozor-
nû prohlédnout expozice historick˘ch ‰kol-
ních tfiíd, vybrat správnou odpovûì a doplnit
údaj odpovídající správné odpovûdi do tajen-
ky. Vylu‰tûním byly Ïivotopisné údaje Jana
Amose Komenského. Pracovní listy si ná-
v‰tûvníci ponechali a navíc mohli získat mul-
tijazyãného prÛvodce expozicemi muzea „Mu-
seum pictus“. Ten je zpracován na stejném
principu jako Komenského dílo Orbis pictus,
které je pfiínosné pfiedev‰ím svou novou me-
todou v˘uky jazykÛ. Úãastníci kvízu si tak od-
ná‰eli studijní materiál o Komenském také
domÛ.

Témûfi 2.000 náv‰tûvníkÛ si zdarma v rám-
ci Dne otevfien˘ch dvefií Muzea Komenského
mohlo vyslechnout koncert pfierovského pû-
veckého sdruÏení Vokál ãi zhlédnout divadel-

ní hru Robin Hood aneb Jak to bylo ve sku-
teãnosti, kterou nastudoval pfierovsk˘ diva-
delní soubor Dostavník. Dále si mohli pro-
hlédnout atraktivní v˘stavu Kfiehká krása,
která pfiedstavuje uÏitou a dekorativní kera-
miku ze sbírek muzea, stejnû jako v˘stavu ob-
razÛ Adolfa Mrázka a olomouck˘ch v˘tvarní-
kÛ-amatérÛ. A navíc mûli moÏnost dozvûdût
se zábavnou, interaktivní formou základní
údaje o Ïivotû velkého myslitele a pedagoga
J. A. Komenského.

Pokud by nûkterá ‰kola chtûla vyuÏít kvízÛ
nebo Musea pictus pfii náv‰tûvû muzea, kon-
taktujte nás prosím na tel. 0641/30 72 95 -
volba 43 (H. Jake‰ová, M. Konífiová).

Mgr. Helena Jake‰ová, oddûlení dûjin ‰kolství
Muzea Komenského v Pfierovû

1. 6. • ¤íkovice - St. Ves - Zámeãek - Pacetluky - St.
Ves - 18 km, ved. Ing. Z. DoleÏal, odjezd 7.25 hod.

4. 6. • SchÛzka turistÛ, Vinary - Na Skalce ve 14 hod.,
odjezd A13.15 hodin

6. 6. • Lideãko - Pulãínské skály - Fran. Lhota - Stfiel-
ná - 15 km, ved. M. Bráblíková, odjezd 7.22 hodin.

8. 6. • Val. Mezifiíãí - KuÏelek - Lazy - Podolí - Ku-
novice - 14 km, ved. V. Visnar, odjezd 7.25 hodin.

13. 6. • Horka n. M. - Lhotka - StfieÀ - 14 km, ved.
Î. Zapletalová, odjezd 6.00 hodin.

15. 6. • BrÀov - Bystfiiãka pfi. - Vel. Lhota - Val. Me-
zifiíãí - 22 km, ved. J. Sedláková, odjezd 5.42 hodin.

20. 6. • Zábfieh - Lupûné - Hnûvkov - Kosov - Ho-
‰tejn - 16 km, ved. M. Kauer, odjezd 6.00 hodin.

20.6 . • Pfierov - Îelátovice - Podolí - Pavlovice -
13 km, ved. J. ·vec, odchod 8.30 hodin, sraz u ki-
na Hvûzda.

22. 6. • TP Konické ‰trapáce tfiemi kraji - 20 km,
ved. A. Dvofiák, odjezd 4.54 hodin.

22. 6. • Bystfiice p. H. - Skaln˘ - Tesák - Bystfiice p. H.
- 22 km, ved. Z. DoleÏal, odjezd 7.25 hodin.

27. 6. • Tatenice - StráÏná - Ho‰tejn - 20 km, ved.
M. Kauer, odjezd 6.00 hodin.

29. 6. • Jistebník - Ko‰atka - Proskovice - Polanka
- 18 km, ved. J. ·vec, odjezd 7.11 hodin

19. 6. • Turistick˘ zájezd vlakem do Lázní Jeseník.
Vzhledem k tomu, Ïe 16. 6. mûní âD jízdní fiády, bu-
de odjezd vlaku upfiesnûn v Novém Pfierovsku
14. 6. - dle stávajícího jízdního fiádu je odjezd v 7.14
hodin.

26. 6. • Cykloturistick˘ v˘let do lázníãek Skalka,
50 km. Sraz v 10 hodin u sokolovny. Organizátorem
obou akcí je R. Klein.

KOSMETICK¯ SALÓN ISIS
nabízí permanentní make-up,
vykreslení oboãí, horní a dolní

oãní linky, kontury rtÛ.

V˘kony provádí vy‰kolená zdravotní sestra
v ul. Su‰ilova 44, Pfierov - tel. 0641/204 404

SPOLEČNOST INVESTMENT PREMIER K.S.

NABÍZÍ

rodinný dům s provozovnou v obci Chvalčov,
okres Kroměříž; zastavěná plocha 648 m2, pozemek 279 m2

Cena 1,200.000 Kč (= odhadní cena 2,3 mil. Kč).
Při rychlém jednání možnost slevy.

Možnost koupě na splátky.

INVESTMENT PREMIER k.s., Koliště 13, 657 80  Brno
tel: 05/45534269, 05/45241372, fax: 05/45210434

vyřizuje Mgr. Veselská; sl. Vrabcová 0608/701056

SLEVA! Jen do 30. 6. 2002!
Prodej rekreaãní chaty

v lázních Teplice nad Beãvou
BliÏsí informace na ãíslech:

Tel.: 069/613 65 00
mobil: 0603 837 557

tel./fax: 069/613 64 98

foto Jitka Hanáková

KâT SK P¤EROV

Akce pro seniory PSP
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2. ãervna v 19.30 hodin • Politické hara‰e-
ní - dal‰í pokraãování známého zábavného
pofiadu politické satiry v podání Zuzany Bu-
bílkové a Miloslava ·imka, doprovod - oblí-
bená hudební skupina Lokomotiva.

6. ãervna v 19.30 hodin • Vûra Martinová,
„Slunci je to jedno“ Tour 2002 - koncert
nejznámûj‰í na‰í country hvûzdy posledních
let pfii pfiíleÏitosti vydání nového CD.

Informace v pfiedprodeji vstupenek - vchod

z nám. TGM, tel.: 217 596, 215 100, 215 101

MùSTSK¯ DÒM
Kratochvílova 1

tel. 0641/217596

Den Dûtsk˘ bazén Kryt˘ bazén Venkovní bazén
Pondělí zavřeno zavřeno 14 – 18
Úterý 15 – 20 18 – 21 14 – 18
Středa 16 – 20 16 – 21 14 – 18
Čtvrtek 17 – 20 18 – 21 14 – 18
Pátek 15 – 20 15 – 22 14 – 18
Sobota 10 – 20 10 – 20 10 – 18
Neděle 10 – 18 10 – 18 10 – 18

Den sauna BIO-V sv. terapie, masáÏe, rekondiãní stoly
skot. stfiiky, solárium, perliãka

Pondělí zavřeno 12 – 20 7.30 – 20
Úterý zavřeno 12 – 20 7.30 – 20
Středa zavřeno 12 – 20 7.30 – 20
Čtvrtek zavřeno 12 – 20 i protiproud 7.30 – 20
Pátek zavřeno 12 – 20 i protiproud 7.30 – 20
Sobota zavřeno zavřeno zavřeno
Neděle zavřeno zavřeno zavřeno

KOUPÁNÍ VEŘEJNOSTI NA PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 301 580

REHABILITACE A SAUNA NA PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 209 100
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LÁZNĚ BOCHOŘ

Koupel, zábal, masáž,
perličková masáž:

pondělí až pátek 7 – 18

Sauna - zavřeno

VÝJIMKY
Sobota 1. dětský 12 – 18

krytý 12 – 18
venkovní 12 – 18

ZIMNÍ STADION
tel. 201268

V˘stavy a akce v budovû pfierovského zámku
otevírací doba: úter˘-nedûle, 9-17 hodin

do 2. 6. • 80 let evangelického sboru v Pfie-
rovû

do 2. 6. • Olomouãtí
do 7. 7. • Kfiehká krása - keramika ze sbírek

Muzea Komenského
do 7. 7. • Konec ‰kolního roku v zrcadle

dvou staletí
6. 6. - 28. 7. • Eva Siblíková: Obrazy, grafi-

ky (vernisáÏ 6. 6.)

MUZEUM KOMENSKÉHO

otevírací doba: úter˘ - nedûle 9 - 18 hodin,
polední pfiestávka 12.15 - 12.45 hodin

do 28. 10. • Îelezná cesta - ze sbírek Mûst-
ského muzea Ybbsitz v Rakousku.

1. 6. • ·est Ïen Jindfiicha VIII. - muzikál na
hudbu Jifiího ·litra a texty Jifiího Suchého
v nastudování Divadla DOSTAVNÍK Pfierov

1. 6. - 30. 6. • Spolãení pro divadlo a ‰erm TI-
LIA - programy pro ‰koláky (10, 12, 14 hod.)

HRAD HELF·T¯N

1.6. a 15.6. • Keramické hrátky v keramické
dílnû na DDM Atlas Pfierov - pfiihlá‰ky pfie-
dem na tel. 0641/201 246, 209 353.

5. 6. • odpoledne, dopravní hfii‰tû DDM At-
las Pfierov • Karneval pro dûti s ukázkami
vystoupení krouÏkÛ DDM Atlas. Od 15 hod.
jízdy na motoreãkách (5 Kã/1 jízda), od 15.30
rej masek, od 16 hod. prezentace krouÏkÛ.

6. 6. v 18 hod. v Evangelickém kostele •
Koncert Pfierovského dûtského sboru

31. 5. - 1. 6. • Letní víkend v Pfierovû - mj. tur-
naje v ringu a nohejbalu v Pfierovû, softbal…

7. - 9. 6. • Malé DláÏdûní - sportovní turnaj
pro 8-10 ãlenná smí‰ená druÏstva (dûti + do-
spûlí) ve 20 druzích sportu v Rajnochovicích 

7. - 9. 6. • Pfiechod Host˘nsk˘ch vrchÛ

kanceláfi nám. TGM 16, tel. 0641/219 852,
dlazka@cekos.cz, www.dlazka.cz

DUHA KLUB DLAÎKA

Hnutí Brontosaurus - DELFÍN
29. 6. - 13. 7. • Alvarez na Jívové - stano-

v˘ tábor v Jívové u Olomouce pro dûti 7-14 let
- 15 dní pln˘ch dobrodruÏství ve stanech s dfie-
vûn˘mi podsadami pro dvû osoby. Souãástí pro-
gramu je nauãit dûti tábofiit, táborové hry
a soutûÏe, olympiády, karneval, táboráky.

11. - 20. 7. • Ohfie - vodáck˘ putovní tá-
bor pro dûti a mládeÏ do 18 let - sjíÏdûní fie-
ky Ohfie z Chebu do Îatce na kánoích. Noco-
vání ve stanech kaÏd˘ den na jiném místû,
vafiení v pfiírodû, veãerní ohnû s kytarou.

21. - 27. 7. • Berounka s Dingem - vodác-
k˘ putovní tábor pro mládeÏ 18-26 let - sjíÏ-
dûní fieky Berounky z Plznû do Prahy na ká-
noích. Náv‰tûva zajímav˘ch míst podél fieky
(Kfiivoklát, Karl‰tejn, Amerika).

28. 7. - 4. 8. • Berounka s ·o‰onem - vo-
dáck˘ putovní tábor pro mládeÏ 18-26 let -
sjíÏdûní fieky Berounky z Plznû do Prahy na
kánoích. Náv‰tûva zajímav˘ch míst podél fie-
ky (Kfiivoklát, Karl‰tejn, Amerika).

Vodácké víkendy pro vodáky
i zaãáteãníky

15. - 16. 6. • Morava z Litovle do Olomou-
ce - na kánoích, nocleh ve stanech. Pro dûti
i dospûlé, rodiãe s dûtmi, zku‰ené vodáky
i úplné zaãáteãníky.

Akce pro dospûlé
8. - 9. 6. • Vír - vodácká akce - vypou‰tû-

ní pfiehrady
4. - 7. 7. • Slovenské fieky - Dunajec, Váh,

Hron, cena: 1.000 Kã
21. - 27. 7. • BEROUNKA s Dingem - vo-

dáck˘ putovní tábor na kánoích, od 18 let, ce-
na: 1.200 Kã

28. 7. - 3. 8. • BEROUNKA s ·o‰onem -
vodáck˘ putovní tábor na kánoích, od 18 let,
cena: 1.200 Kã

10. - 25. 8. • „V·ECHNO NEBO NIC“ -
Itálie, Slovinsko, Chorvatsko, voda, turistika,
horolezectví, canyoning, potápûní, horská ko-
la, cena: 5.000 Kã

Informace a pfiihlá‰ky: Karel Jílek, Boh.
Nûmce 15, Pfierov, 0641/207 119, 0606/742
438, e-mail: delfini@quick.cz, www.web-
park.cz/delfini nebo v prodejnû Vybavení do
pfiírody, Komenského ul. 49.

Centrum pro voln˘ ãas mládeÏe
4. - 17. 8. • Tábor pro dûti od 7-12 let na

Horní Beãvû - ubytování v chatkách b˘valého
rekreaãního stfiediska Pfierovsk˘ch strojíren,
cena 2.200 Kã (zahrnuje ve‰keré v˘daje). In-
formace a pfiihlá‰ky na tel. 0604/ 680231 ne-
bo 0641/ 211720.

17. - 29. 8. • Tábor pro mládeÏ od 13-18
let na Horní Beãvû - ubytování je zaji‰tûno
v chatkách b˘valého rekreaãního stfiediska
Pfierovsk˘ch strojíren, cena 2.300 Kã.

Informace a pfiihlá‰ky na oba tábory získá-
te na tel. ãísle 0604 680 231 nebo 0641/211
720. Tábory jsou zamûfieny na rekreaãní sport
a pobyt v pfiírodû.

DUHA klub DlaÏka
Letní tábory pro dûti, mládeÏ i rodiny -

35 pobytÛ pro malé, vût‰í i nejvût‰í!
Více informací na www.dlazka.cz, info mail:
dlazka@cekos.cz, telefon: 0641/219 852, ad-
resa: nám. T. G. Masaryka 16.

Nabídka letních táborÛ

DDM ATLAS
ÎiÏkova 12, tel.: 0641/209 353, 201 46

www.volny.cz/ddmatlas

3. - 28. 6. • Monika Badlíková - such˘ pastel
(obrázky)

3. - 28. 6. • Biologická stanice - „Pfiíroda ko-
lem nás“ - v˘stava fotografií dûtí.

MùSTSKÉ
INFORMAâNÍ CENTRUM

v˘stavní síÀ, Kainarova 9



Obrazy Evy Siblíkové
Îivotní jubileum ak. malífiky Evy

Siblíkové je pfiíleÏitostí k zastavení
a ohlédnutí na dílo, které vytváfie-
la s takovou pílí a láskou. Málokdo
z lidí zajímajících se o umûní se
s touto malífikou a grafiãkou ne-
setkal. Její pÛsobení v oblasti v˘-
tvarné kultury ovlivÀovalo cel˘ re-
gion Pfierova po dlouhá léta se v‰í skromností a pfiíkladnou pracovitostí.

Jsme rádi, Ïe se na‰e galerie bude podílet na oslavû tohoto krás-
ného jubilea Evy Siblíkové uspofiádáním prodejní v˘stavy obrazÛ a gra-
fiky ve dnech 10. aÏ 21. ãervna. Blahopfiejeme.

Jifií Ryvola - kreslífi a malífi
3. aÏ 17. ãervna
Pfiedstavuje se nám nejen jako autor, kte-

rého charakterizuje kultivovan˘ projev a fie-
meslná zruãnost, ale i jako ãlovûk lidsky vyzrá-

l˘, umûjící se s námi podûlit o své pocity, záÏitky a nazírání na
okolní svût. V poslední dobû v jeho tvorbû pfiib˘vá zejména portré-
tÛ a postav. A právû v nich dokáÏe mistrnû nahlédnout do nitra li-

dí a zachytit osudy vepsané do
jejich tváfie v zemitém kolori-
tu, kter˘ je pro nûho pfiíznaã-
n˘. Realita se mu stává odra-
zov˘m mÛstkem do kfiehkého
svûta meditace. A tak uliãky,
domy, krajiny, figury a tváfie,
které procházejí sloÏit˘m pro-
cesem transpozice reality do
v˘tvarné zkratky, nás dÛvûrnû
oslovují a hladí po du‰i. Autor
uspofiádal více neÏ 15 samo-
statn˘ch v˘stav, zúãastnil se
fiady skupinov˘ch pfiehlídek
v˘tvarného umûní. Jeho kres-
by a obrazy je moÏno nalézt
v mnoha soukrom˘ch sbír-
kách nejen doma, ale i v za-
hraniãí.
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V prázdninové mûsíce budou zaãát-
ky pfiedstavení v 18.30 a 21.00 ho-
din! S posunut˘m ãase zaãínáme
jiÏ od 27. ãervna u filmu Asterix,
Obelix a Kleopatra.

1. - 5. 6. v 17.30 hod. a 1. - 4. 6.
ve 20.00 hod. • STAR WARS: EPI-
ZODA II - KLONY ÚTOâÍ - USA,
sci-fi, titulky, premiéra. 10 let po
Epizodû I pokraãují dobrodruÏství
a dramatické osudy rytífiÛ Jedi Ana-
kina Skywalkera a Obi-Wana Keno-
biho, ktefií mají za úkol chránit se-
nátorku Padmé Amidalu, jejíÏ Ïivot
je ohroÏen. ReÏie: Ch. Columbus.
Hrají: E. McGregor, N. Portman,
H. Christensen, I. McDiarmid, S. L.
Jackson, C. Lee.
6. - 12. 6. v 17.30 hod. a 6. - 11.
ãervna ve 20.00 hod. • SPIDER-
MAN - USA, dobrodruÏn˘, titulky,
premiéra. Kdo jsem? Opravdu to
chcete vûdût? Jsem Spider-Man!
Uvádíme první t˘den nasazení do
ãesk˘ch kin. ReÏie: S. Raimi. Hrají:
T. McGuire, W. Dafoe, K. Dunst,
J. Franco, C. Robertson.
13. - 19. 6. v 17.30 hod. • K¤I-
ÎOVATKA SMRTI 2 - USA, akãní
komedie, ãeské titulky, premiéra.
Nejrychlej‰í ruce v˘chodu a nej-
ukecanûj‰í klapaãka západu. Podru-
hé, bláznivûji, v˘bu‰nûji! ReÏie:
B. Ratner. Hrají: Ch. Tucker, J. Chan,
J. Lone, A. King, R. Sanchez.
13. - 18. 6. ve 20.00 hod. • âISTÁ
DU·E - USA, drama, ãeské titulky.
Vidûl svût tak, jak si nikdo nedoká-
zal pfiedstavit. Film sklízí ocenûní
po celém svûtû. ReÏie: R. Howard.
Hrají: R. Crowe, E. Harris, J. Conel-
lyová, P. Bettany, A. Goldberg, J. Hir-
schová, J. Lucas, A. Rapp, Ch. Plum-
mer.
20. - 26. 6. v 17.30 hod. (v pátek
21. 6. zaãátek pfiedstavení v 18.00
hod.) • NA K¤ÍDLECH VÁÎKY -
USA, mystické drama, titulky, pre-
miéra. Poselství lásky ze svûta mrt-
v˘ch. V hl. roli Kevin Costner.
20. - 25. 6. ve 20.00 hod. • CROSS-
ROADS - USA, hudební road movie,
titulky, premiéra. Sny se mûní, ale
pfiátelé zÛstávají. Popová královna
Britney Spears v hudebním filmu.
ReÏie: T. Davis. Hrají: B. Spears,
A. Mount, Z. Saldana, T. Manning.
27. 6. - 3. 7. v 18.30 hod. a 27. 6.
- 2. 7. ve 21.00 hod. (pozor, zmû-

na zaãátkÛ pfiedstavení!) • ASTE-
RIX, OBELIX A KLEOPATRA -
Francie, dobrodruÏná komedie, da-
bing, premiéra. Christian Clavier
s Gérardem Depardieu v hlavních
rolích druhého pokraãování úspû‰-
ného filmu. ReÏie: A. Chabat.

5. 6. ve 20.00 hod. • KANDAHÁR
- Irán, symbolické drama, titulky,
premiéra. Cesta pekelnû vyprahlou
zemí, kde lidé Ïízní nejen po vodû.
Film svûtoznámého íránského reÏi-
séra Mohsena Makhmalbafa, ode-
hrávající se v souãasném Afghá-
nistánu.

12. 6. ve 20.00 hod. • MULHOL-
LAND DRIVE - USA, thriller, titul-
ky, premiéra. Pfiíbûh lásky a osamû-
ní z mûsta, kde se sny mûní v noãní
mÛru. Nov˘ film Davida Lynche.
Cena za nejlep‰í reÏii na MFF
v Cannes.
19. 5. ve 20.00 hod. • RADHO·Ë
- âR, povídkov˘ film, premiéra. Nej-
víc hledáme to, co máme pfied oãi-
ma… ReÏie: B. Sláma, P. Göbl,
T. Dobru‰ka. Hrají: J. Dulava,
M. Mazurová, Z. Marek, J. Vymûtal,
L. Dravec, P. Fiala.
26. 6. ve 20.00 hod. • STORY-
TELLING - USA, hofiká komedie, ti-
tulky, premiéra. Ano, vá‰ Ïivot je
velk˘ pfiíbûh. Ale jin˘, neÏ si myslí-
te. Provokativní americká komedie
nezávislého reÏiséra Todda Solond-
ze. Hrají: S. Blairová, L. Fitzpatrick,
R. Wisdom, P. Giamatti, M. Webber,
J. Goodman, J. Hagertyová.

âechova 243, tel./fax: 202216
e-mail: hvezda@atlas.cz,

hvezda@dokina.cz
net: www.dokina.cz/hvezda

v  k i n û  H v û z d a

filmov˘ klub

v  k i n û  H v û z d a
ARTKINO

pfiedstaven í    pro  dût i  a  m ládeÏ

CENTRUM

Uzávûrka
pfií‰tího ãísla

je v pátek
14. ãervna 2002

2. 6. v 15.00 hod. • V âERTÍCH
SLUÎBÁCH (âSR) - pásmo pohá-
dek k potû‰ení kaÏdé dûtské du‰iãky.
9. 6. v 15.00 hod. • ·ROUBKOVO
DOBRODRUÎSTVÍ (âSR) - ani-
mované pásmo pohádek.
16. 5. v 15.00 hod. • Z DEVATE-
RA POHÁDEK (âSR) - animované
pásmo pohádek.
23. 6. v 15 hodin • CVRâEK (âSR)
- animované pásmo pohádek.
30. 6. v 15.00 hod. • KRTKOVO
POHÁDKOVÉ DOBRODRUÎSTVÍ
(âSR) - animované pásmo pohádek.

V prÛbûhu mûsíce ãervna se mÛÏete tû‰it
na novou kolekci originálních textilních v˘-
robkÛ v˘tvarnic Zuzany Krajãoviãové a Ja-
ny Kubínové - upoutají vás zejména oblíbené
ta‰ky, penûÏenky, batÛÏky, klobouky, barevná
triãka a samozfiejmû nebudou chybût ani
ubrusy a prostírání. K zaãátku léta v Domeãku tvorba tûchto textilních
v˘tvarnic jiÏ tradiãnû patfií.

Jasínkova 2 (za Priorem)

M i N i G A L E R i E  Ž E R O T Í N  Z . H .
telefon 0641/202728 • fax 0641/217797 • e-mail: zerotinzh@volny.cz

8. ãervna se koná vlakov˘ zájezd za
kulturními památkami Vala‰ského Me-
zifiíãí a Hustopeã nad Beãvou.

KLUB P¤ÁTEL
V¯TVARNÉHO UMùNÍ

Galerie Centrum, Kratochvílova 22, tel. 0641/216 111
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V ãervnu bude zde vystavovat mlad˘ teprve ãtyfiiadvacetilet˘ v˘tvar-
ník Tomá‰ Ordelt, kter˘ Ïije a tvofií ve Zlínû. Bûhem svého roãního
pobytu v USA zaãal malovat obrazy pastelem, také se zde seznámil
s technikou airbrush. Touto technikou zaãal tvofiit i po návratu vedle
obrazÛ také nástûnné malby do barÛ, heren a diskoték. V souãasné do-
bû maluje pouze olejov˘mi barvami. Jeho tvorba se neustále vyvíjí. Do-
posud nejradûji maloval lidi a hlavnû Ïeny, u kter˘ch se pfieváÏnû za-
mûfiuje na jejich fyzickou a existenãní krásu.


