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kde pfedal zéstupcﬁm jed—
notlivych konzultafznich
stfedisek dékan provozné
ekonomické fakulty osvéd- I ;
Eeni o absolutoriu. Promoce I

se zﬂéastnilo 361 stuqentﬁ
z 84 stfedisek z celé Ceské
republiky, pfiéemi konzultatni stfedisko Méstské
knihovny v Pferové patfilo
Inezi jednu z nejpo<':etnéjQ11 iupin seniorﬁ.

Stndenﬁ vu3v se kromé '

promooe znifastnili také
tradiéniho shvuostniho zakonéeni aktuélniho semestru v Mervartové sini Muzea
Komenského v Pferové, kde

-‘L,n u .

V
a inforz "VU3V
byl
2013
velkym
- se do néj

Einskou medicinou, naEerpali inforrnace tykajici se
etiky i lidského zdravi a
bliie pozngli barokni architekturu v Cechéch nebo Zi—
vot a dilo Michelangela
Buonarrotiho. Tfilety cyklus
nazvany Svét okolo nas pak

pfevzali dne 24. kvétna 2016
z rukou feditele Méstské
knihovny v Pferové, Ing.
Pavla Cimbélnika, pamétni
listy. Pfestoie znaéné East
studentﬁ jii doséhh na
metu nejvy§§i a ma za se—
bou nezapomamtdny pro—
moéni akt, vétiina z nich se

zakonéili semestrem zamé-

rozhodla, Ze Chce we svém

okresu. Necelé pétistovka

ienym na dnes velmi populérni genealogii.
Béhem téchto §es1:i se—
mestrﬁ splnilo 24 seniorﬁ
podminky studia a
19. kvéma 2016 se patnéct z
nich zﬁéastnilo sjavnostni
promoce v aule Ceské ze—
médélské univerzity v Praze,

studiu i nadéle pokrafovat.
Po prézdninové stndijni
pauze tak v éfi navéieme
zimnim semestrem, jehoi
tématem si Iiémuici VU3V
zvolili Kouzelnou geometrii.
Text a foto:
is ‘lkochtové,
Anthea Kopeékové

zévodniktx se v téchto dvou
dnech utkala 0 body a postup na krajské kolo v ce1ostétni hfe Plamen. Jedné se
0 jii 42. roénik této specialni soutéie pro mladé hasife,
kdy soutézni druistva ve
dvou vékovych kategoriich
museji prokézat nejen své
teoretické znalosti a zku§e-
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nad Beévou, ﬁedni - ‘Pure-

star§i — Tomé§ Horék - SDH

Em,
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Pﬁ besedé ﬁky nejvice
zaujal Hedvébny fetéz ktery
odkryvé slinné strénky
vztahﬁ mezi lidmi, stfetévé
se zde wét dospélych a déti.
Hlavni postavou je divka,

venskou televizi. dc to velké se moiné tqxve pfipravuje v dramatmﬁié kuchyni pana Ivan: lzlubaﬁe.
Chce do ﬁlmové yadoby
pfetavit jednak Iunén Sevemé od §edesété paté a
také da1§i Hankavo Iitelarni
dilo Hedvébny fetéz
Nav§tivil autora v Kanadé.
setkali se pﬁ nékoljka pra—
covnich név§tévéch i zde a
proslechlo se, ie pan Ivan
I-Iubaé nebyl za Zdeﬁ kem
I-Iankou naposledy. Oba p‘r’ibéhy si rozhodné filmové
plétno zaslouii a my divéci

speciélni étafeté CTIF. Nedéle na hfi§ti ve Skaliéce
pak patfilo soutéii v kré—
lovské discipliné — poZérni—
mu utoku, kdy 20 druzstev
staréich a 23 druistev
mladéich hasiéﬁ se snazily
ukofistit posledni body do
celkového vyhodnoceni.
V/itézem v kategorii
mlad§ich se stalo druistvo
Hlinska pfed zévodniky z
Vysoké a Paréovic. Ve star§i
kategorii byli nejlepéi mladi
hasiéi ze Stfiteie nad Ludi—
nou, pfed zévodniky z Hustopeéi nad Beévou a hasiéi 2

které musi Eelit §ikané. A je

prévé tak.

Velké.
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to prévé ona, kdo dospélym

Text a foto:

Radka Jakubi¢':kova’

Po teoretické Eésti, 100 In

piekéiek, zévodu jednotIiv—'
cﬁ a poiémim ﬁtoku v kategorii doristenky zvitézilo
dmistvo ze Stfiteie nad
Ludinou v kategorii doros—
tenci druistvo z Dfevohostic
a v kategorii jednotlivcﬁ
zvitézili zévodnici v kategoriich, mlad§i — Stoklas
Franti§ek - SDI-I Hustopeée

nosti, ale také uméni se vy-

béieckym discipliném, kdy
zévodnici plnili ukoly ve
Etafetéch dvojic, 4 x 60 m, a

;

»
sportovnim areélu v Provodovicich se uskuteﬁnilo
okresni kolo dorostu pierovského okresu v poiarnich disciplinéch.

pofédat na trati 5
fekéikami a netradi<':nimi

ukéie sprévnoll (Em.
Iedna z Hankavidl novel ui
byla zpracovéna Ceskoslo-
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obota 22. kvéma pat—
ﬁla na stadionu v
Hranidch. a na hi':i§u’
ve Skalifce v nedéii. mladym hasiéfxm pferovského

VySoka_
V kategorii jednotlivkyfl

zvitézily zévodnice v kategoriich: m1ad§i — Michélkové
Julie - SDH Husto eEe nad

Beévou, stfedni - vehlové
Barbora — SDH Paréovice,
star§i — Katefina Cihalové —
SDH Opatovice.
Velké podékovéni dobrovolnych hasiéﬁ patfi v§em
M
organizétorﬁm, podporova—
telﬁrn a sponzorﬁm na§ich
zévodﬁ a tohoto okresniho
kola hry Plamen.
Vitézové ve v§ech kategoriich budou reprezentovat
okres Pferov na krajské
soutéii ve dnech 10. ai
12. Eervna v Eumperku. Pfejeme jim co nej1ep§i sportovni umisténi.
Text a foto: Boiena Ze|ova',

V sobotu 14. kvétna ve

OSH Pi‘erov
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Spbleénost Elektric-Hranice, v\'/robce rozvadééﬁ a dodavatel

