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Atmosféra Vánoc okouzlí především děti

A pro ně je připraveno tolik zajímavých akcí, že rodiče
zejména těch menších budou mít těžké rozhodování, kterou

z nich vybrat. S pestrou nabídkou přicházejí pracovníci
Střediska volného času ATLAS a BIOS. Pro pobavení dětí
připravili řadu už tradicí ověřených akcí, které pomohou

navodit tu správnou slavnostní náladu.

Jan Verner
pravidelně vystupuje
na koncertech
pořádaných šířavskou
školou.

pokračování na straně 2 �
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Vánoce pro děti připravili
i pracovníci SVČ ATLAS a BIOS
Vánoční salon

Jednou z pravidelných vánočních akcí
je hojně navštěvovaný Vánoční salon,
který se uskuteční v týdnu od 30. listo-
padu do 4. prosince v budově ATLASu.

„Jedná se o tradiční setkání u nazdo-
bených vánočních stromků, betlémů
a adventních věnců, které bývá spojené
s výkladem tradic a výrobou vánočních
ozdob a přání. Návštěvníci si prohlédnou
výstavu předmětů, spojených s Vánoci.
Děti si u nás kromě toho mohou samy
vlastnoručně nazdobit svůj perníček ne-
bo originální vánoční přáníčko,“ prozra-
dila organizátorka akce Daniela Hrdlič-
ková. Vánoční salon každý den zpestří
ukázky tradičních řemesel. K vidění bu-
de výroba adventních věnců, ozdob
z přírodnin, perličkových hvězdiček i ba-
revných vitráží. Kouzelnou atmosféru
doplní jemná krása paličkovaných kra-
jek. „Uvítáme také výrobky drobných ře-
meslníků a dalších zájemců, jejich díla
rádi během salonu vystavíme,“ sdělila
Daniela Hrdličková. Vánoční salon bude
otevřen denně od 8.30 do 11.30 a dále od
13 do 17 hodin, v pátek jen dopoledne.
Čertoviny

„V pátek 4. prosince mohou rodiče
a děti od 17 hodin vyzkoušet, jaké hry
a překvapení skrývají Čertoviny v budo-
vě BIOSu. Děti ze všech tanečních krouž-
ků budou mít možnost setkat se s Miku-
lášem vpodvečer 8. prosince. Předvedou
své dovednosti nejen Mikulášovi, ale
i svým rodičům a prarodičům, pochlubí
se i kamarádům z jiných skupin. Svým
tanečním uměním půjdou malí i větší ta-
nečníci potěšit v sobotu 12. prosince po-
stižené děti ze sdružení Korálek,“ nastí-
nila část programu pro děti a jejich blíz-
ké Blanka Mašková, ředitelka Střediska
volného času (dále SVČ) ATLAS a BIOS.
Rybářské závody

„Pro malé rybáře jsou připraveny na
15. prosince předvánoční rybářské zá-
vody na rybníku za budovou BIOSu. Ve
čtvrtek 17. prosince vystoupí děti SVČ od
16 hodin v programu Vánočních hvězdi-
ček na náměstí T. G. Masaryka. Zároveň
zahajujeme rozšířenou vánoční výstavu
s ukázkami řemesel pro veřejnost v ma-
lém sále Městského domu,“ doplnila
Mašková.
Vánoční zpívání 
a posezení při svíčkách

„V sobotu 19. prosince jsme připravili
pro příznivce Pěveckého dětského sbo-
ru, ale i dalších činností našeho SVČ, Vá-
noční zpívání a posezení při svíčkách ve
velkém sále Městského domu,“ pokra-
čovala ve výčtu akcí ředitelka SVČ. 

Upozornila také na další zajímavou ak-
ci pro milovníky zimních výletů, kteří
se mohou 19. prosince vydat se Stopa-
ří rodinkou na Hostýn. Věříme, že si ur-
čitě vyberete z této zajímavé nabídky.

Pestrá nabídka akcí 
na náměstí T.G. Masaryka¨

Mikulášská show
Slogan Od Mikuláše po silvestra – zába-

va, nákupy a občerstvení charakterizuje
prosincové vánoční svátky už od roku
1999. Stejně tomu bude i letos, kdy již v ne-
děli 29. listopadu se začneme scházet na
náměstí T. G. Masaryka. Právě první ad-
ventní neděli budou zahájeny Mikulášské
trhy a slavnostně se rozsvítí vánoční strom.
V sobotu 5. prosince potěší především ty
nejmenší tradiční Mikulášská show, kte-
rá začne v 16.30 hodin a neobejde se bez
příjezdu samotného Mikuláše. Program
připravily děti z MŠ a ZŠ z Předmostí. Spo-
lečně s Taneční školou agentury HIT vy-
tvoří tu správnou náladu. Pekelné ohně
k opékání buřtů, čertovská kovářská dílna
a závěrečný ohňostroj jsou nedílnou sou-
částí sobotního podvečera,“ informoval
Rudolf Neuls, ředitel Kulturních a infor-
mačních služeb města Přerova. 
Vánoční hvězdičky

Vánoční hvězdičky začínají letos
v pondělí 14. prosince. „Jejich slavnost-
ní zahájení bude v „režii“ skvělého hu-
debního tělesa Trubači Přerov. Ve druhé
polovině vystoupí smíšený pěvecký sbor
Vokál. Kulturní programy budou zaháje-
ny denně od 16 hodin, výjimkou je ne-
děle 20. prosince, kdy začne vánoční
koncert Moravské veselky již v 10.30 ho-
din dopoledne. Podobně tomu bude na
Štědrý den, kdy tradiční koncert začíná
ve stejnou hodinu, letos již v pozměně-
né sestavě s Pavlem Novákem ml. a jeho
hosty,“ ve stručnosti nastínil Rudolf Ne-
uls. Program najdete na straně 15.
Vánoční kamion

Do Přerova přijede Vánoční kamion
Coca-Cola ve středu 16. prosince. Dě-
tem i rodičům přiveze Santa Clause,
skřítky a spoustu zábavy. Kamion zapar-
kuje na náměstí T. G. Masaryka v 16. 30
hodin. Návštěvníci mohou poslat svůj
vánoční pozdrav přímo od kamionu ne-

bo si vyrobit vlastní vánoční kometu, kte-
rou pak doma ozdobí vánoční strome-
ček. Zájemce se vyfotí se Santa Clausem.
Fotografie budou poté umístěny na in-
ternetové stránky www.vanocnikami-
on.cz, odkud si je bude možné stáhnout.
Celý výtěžek z akce věnuje firma Coca-
Cola městu.

K závěru vánočních svátků tradičně
patří silvestrovská show, koupání otu-
žilců v Bečvě, a vítání nového roku na
náměstí TGM, které provází půlnoční
slavnostní ohňostroj. Šaf.

Atmosféra Vánoc okouzlí především děti

■ Plánované uzavírky, rekonstrukce a stavební práce
komunikace/ulice druh omezení trvání
Osmek ãásteãná uzavírka (stavební práce) do 30. 11.

Tovární ãásteãná uzavírka (rekonstrukce autobusového nádraÏí ) do 23. 12.

■ Rozpis pohotovostních lékáren
nedûle a svátky od 8 do 18 hodin

den lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû telefon

6. 12. lékárna Komenského, Komenského 40 581 202 192

13. 12. lékárna U Kostela, Kratochvílova 13 581 738 439

20. 12. lékárna U Kostela, Kratochvílova 13 581 738 439

24. 12. lékárna Sano, BudovatelÛ 6 581 277 956

25. 12. lékárna Komenského, Komenského 40 581 202 192

26. 12. lékárna U zlatého hada, âechova 41 581 209 475

27. 12. lékárna Sano, BudovatelÛ 6 581 277 956

Pohotovostní sluÏbu nevykonávají lékárny: Ústavní lékárna, Dvofiákova 7 • lékárna Dr. Pal-
ler, Îerotínovo nám. 22 • lékárna U zlatého hada, âechova 41, 

V sobotu dopoledne jsou otevfieny lékárny: lékárna U kostela, Kratochvílova 13 • lékárna
U nádraÏí, Husova 2 • lékárna Komenského 40 • lékárna Alfa, nám. Pfierovského povstání

Výstava tradičních
vánočních výrobků

17. až 20. 12. od 9.30 do 17.30 hodin, v neděli do 15.30 hodin v malém sále Městské-
ho domu. Pořadatelem je město ve spolupráci se SVČ ATLAS a BIOS.

� pokračování ze strany 1

Vánoční sbírka
Každým rokem město pořádá veřejnou sbírku pod

vánočním stromem. Tentokrát bude vybraná částka
použita na nákup hraček pro děti městských jeslí.

V loňském roce byly vybrané peníze využity k úhradě nákladů na veterinární péči
a k nákupu krmiv, léčiv a veterinárních pomůcek pro zraněné živočichy v záchyt-
né stanici v areálu ORNIS. Kasička bude zavěšena na vánoční strom 29. listopa-
du, kdy bude slavnostně rozsvícený.

STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV

vyhlašuje výběrové řízení
na úplatný převod nemovitosti, pozemku p.č. 1040 orná půda o výměře

137 738 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova, určeného pro zástavbu rodinnými domy. 

Veškeré informace jsou k dispozici na internetových stránkách statutárního měs-
ta Přerova, www.mu-prerov.cz / Magistrát/ výběrová řízení. Bližší informace po-
dá Magistrát města Přerova, Odbor právní, Bratrská 34, 751 52 Přerov, I. patro, kan-
celář č. 33, Zdeněk Kadlec, tel. 581268124, e-mail: zdenek.kadlec@mu-prerov.cz



■ Rada a Zastupitelstvo města Přerova

3PŘEROVSKÉ LISTY ■ PROSINEC 2009

Ing. Jiří Lajtoch
primátor města
Přerova

Vážené dámy, vážení pánové, 
milé děti!
Při shromažďování podkladů pro vy-
hodnocení vynikajících přerovských
sportovců, umělců a podnikatelů jsem
si znovu uvědomil, že v našem městě
žije spousta úspěšných mladých lidí.
Těší mě, že právě v nastávajícím měsíci
připravujeme řadu akcí, při nichž bu-
deme mít příležitost tyto mladé tváře
mezi sebou vidět. Již začátkem prosin-
ce poděkuji se svými kolegy nejúspěš-
nějším z nich za reprezentaci města
Přerova. Setkání se uskuteční v slav-
nostních prostorách zámku.
První adventní neděle zahájí pestrý
program vystoupení, na kterých se Vám
představí i někteří z nich. V rámci Vá-
nočních hvězdiček budou mladé taneč-
níky a zpěváky obdivovat nejen jejich
nejbližší, ale nejspíše překvapí svými
výkony třeba i spolužáky nebo sousedy.
Atmosféru umocní rozsvícený vánoční
strom a vyzdobené ulice. K dobré poho-
dě přispěje řada připravovaných výstav
a koncertů nejrůznějších žánrů.
Považuji za důležité, že právě tento čas
je příležitostí k oživení tradic v podobě
vánočních zvyků a obyčejů. Velkému
zájmu dětí i jejich dospělému doprovo-
du se těší vánoční salony. Mnozí mladí
rodiče se svými dětmi se budou potká-
vat i při svátečním krmení koní, zdo-
bení vánočního stromu s dobrotami
pro ptáčky. Já sám už se těším, až se
s vnučkami vypravím ke stánkům na
svátečně vyzdobeném náměstí, kde si
společně „užijeme“ a domů se vrátíme
s perníčky a jinými dobrotami.
Přiznám se, že mám moc rád tato ne-
plánovaná adventní setkání v ulicích
města, kdy se potkávám s lidmi, které
jsem třeba celý rok neviděl. Určitě ne-
budu na Štědrý den dopoledne chybět
na koncertu Pavla Nováka mladšího;
kromě radosti přijdou i nostalgické
vzpomínky na jeho tátu. 
Ovšem předvánoční čas není jen dobou
radosti a zábavy. Před tím, než zased-
neme k vánočnímu stolu, nás čeká do-
řešení mnoha pracovních povinností.
Chtěl bych Vás proto pozvat na posled-
ní zasedání zastupitelstva v tomto ro-
ce, které se uskuteční v pondělí 14. pro-
since ve 13 hodin ve velkém sále Měst-
ského domu.

■ Sloupek primátora

■ Pozvánka

Zastupitelstvo
města Přerova
v pondělí 14. prosince

ve 13 hodin ve velkém sále 
Městského domu

■ Podrobněji k rozhodnutím
radních a zastupitelů

Město nenese vinu na pozdní
informovanosti občanů
Již poslední říjnový den překvapila řidi-
če oprava kruhových objezdů na silnici
I/55 v ulici Komenského a tř. 17. listopa-
du. „Chtěli bychom informovat občany
města, že se jedná o akci, jejímž investo-
rem je Ředitelství silnic a dálnic ČR čili
stát. Přestože máme na priority oprav
komunikací procházejících městem, je-
jichž vlastníkem je stát nebo Olomouc-
ký kraj, jiný názor, musíme v tomto pří-
padě respektovat rozhodnutí vlastníka
dané komunikace. Nemáme na ně žád-
ný vliv. My jsme navrhovali k opravě na-
příklad ulici Tovární, Polní a Dvořáko-
vu,“ vysvětlil náměstek primátora Josef
Kulíšek.

„Informace o rozsahu prací na silnici
I/55 a termínech jejich realizace město
obdrželo v úterý 27. října, pouhé dva dny
před započetím vlastních prací. Za dané
situace a neznalosti všech podrobností
celé rozsáhlé rekonstrukce jsme žádali
včasné informování Přerovanů o opra-
vě. Už 29. října Krajský úřad Olomouc-
kého kraje vydal povolení uzavírky
a v sobotu 31. října byly zahájeny práce,“
vysvětlil, proč občané nebyli informová-
ni s větším časovým předstihem, ná-
městek Kulíšek.

Zastupitelé nechtějí nechat
v nepříjemné situaci školní jídelny
V příštím roce totiž stát neuhradí nákla-
dy na platy zaměstnanců v plné výši.
Těmto zařízením by tak chyběl 1 milion
700 tisíc korun. Hledáním přijatelného
řešení se budou zastupitelé zabývat ješ-
tě v první polovině příštího roku.

Stát přišel s novou nabídkou ceny
Radnice má příležitost odkoupit kasárna
za sníženou cenu. „Radní vzali na vědo-
mí dopis ministerstva dopravy, ve kterém
je uvedena výrazně nižší cena, za kterou
stát nabízí areál kasáren. Z původních
190 milionů korun se částka snížila na 99
milionů,“ informovala náměstkyně pri-
mátora Elena Grambličková.
„Vzhledem k současné finanční krizi
i my musíme výrazně šetřit. Přijatelnou
částkou je pro město deset milionů. Po-
kud by armáda přistoupila na náš návrh,
zvažujeme využít tohoto objektu pro
stavbu nové multifunkční haly, pro kte-
rou už několik let hledáme vhodnou lo-
kalitu. Odpadly by nám problémy s or-
ganizací sportovních a kulturních akcí
pro větší masy diváků,“ vysvětlila Elena
Grambličková. Šaf

Krátce z jednání
zastupitelů 2. listopadu

� Schválili poskytnutí dotace 15 000 Kč
Gymnáziu Jakuba Škody na částečnou
úhradu nákladů spojených s výměnným
pobytem studentů z holandského Cuijku.
� Schválili záměr poskytnutí dotace
10 000 Kč TJ Union Lověšice na částečnou
úhradu nákladů s temperováním kultur-
ního domu v Lověšicích v zimě 2009.
� Schválili výjimku z nejnižšího počtu
žáků Základní školy Přerov, Boženy
Němcové 16, v rozsahu 3 žáků pro jednu
třídu, kterou bude navštěvovat 14 žáků,
na školní rok 2009/2010 a příspěvek na
dofinancování vzdělávací činnosti na té-
to škole do celkové výše 90 000 Kč. 
� Schválili záměr na poskytnutí dotace
40 000 Kč organizaci Duševní zdraví, o.p.s,
se sídlem Přerov, na provoz organizace.
� Schválili záměr poskytnutí dotace
39 000 Kč Oblastní charitě Přerov na
úhradu pečovatelské služby účastníkům
národního boje za osvobození.
� Nepřijali usnesení ve věci poskytnutí
dotace ve výši 86 000 Kč občanskému

sdružení Centrum pro komunitní práci
střední Morava, se sídlem Přerov na zajiš-
tění projektu Dobrovolnictví na Přerovsku.

Krátce z jednání radních
4. listopadu

� Uložili odboru rozvoje zajistit zpraco-
vání koncepčního dokumentu mapují-
cího potenciál a využitelnost brownfi-
elds na území Přerova. Více na straně 8.

Krátce z jednání radních
18. listopadu

� Neschválili zvýšení úhrady za stravné
v Domově pro seniory ze 130 na 150 Kč na
uživatele a den s platností od 1. 1. 2010. 
� Schválili s účinností od 1. 1. 2010 zvý-
šení úhrad za poskytování základních
a fakultativních činností sociální služby
denní stacionáře a zvýšení úhrad za so-
ciální službu osobní asistence. 
� Schválili s účinností od 1. 1. 2010 zvý-
šení úhrad za základní a fakultativní čin-
nosti poskytované pečovatelskou službou.

Úplné znění usnesení najdete na 
www.mu-prerov.cz

Přerov má dalšího stoletého občana. V úterý 24. listopadu oslavila 100 let Marie
Adamcová z Přerova. Ke kulatému výročí jí mezi jinými gratulanty přišel popřát také
primátor Přerova Ing. Jiří Lajtoch a předsedkyně komise pro občanské záležitosti Lud-
mila Tomaníková. V Přerově a jeho místních částech žijí dvě stoleté ženy a jedna žena
oslavila již 101. narozeniny. Muži se u nás tak vysokého věku nedožívají.

FOTO PETR LUDÍK
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Začátkem roku 2003 se v Přerově
uskutečnila anketa s názvem Jak dál
v Přerově, řekni, občane! Cílem ankety
bylo zjistit vnímání současného stavu,
celkové spokojenosti s bydlením, pro-
středím, čistotou, možností využití vol-
ného času, pocitu bezpečnosti a doprav-
ní situace. Oblastmi zájmu byly názory
na rozvoj obchodu a služeb, informova-
nost a spolupráce občanů s magistrátem.
Celkem jsme obdrželi 1789 vyplněných
listů šetření, které měly dostatečně vyso-
kou vypovídací schopnost. Výzkum se
stal významným zdrojem informací. 

„Výhodou takto koncipované ankety je
možnost jejího opakování v čase. Opě-
tovné provedení ankety nám poskytne
informace o změně názorů obyvatel. Bu-

de možné vysledovat změny, které dle
názorů respondentů proběhly, zda do-
šlo ke změně chápání některých problé-
mů, ke změně témat, které obyvatele tí-
ží apod. Aby bylo možné sledovat názo-
rové posuny, zůstane anketní lístek ve
značné míře zachován. Některé otázky
však budou lehce změněny či nahraze-
ny z důvodu neaktuálnosti,“ vysvětlil Bo-
huslav Přidal, mluvčí magistráru.

Anketní lístky budou doručeny začát-
kem roku 2010 do všech domácností ve
městě. Anketa bude také dostupná na
webových stránkách města Přerova,
k dispozici bude v informačních cent-
rech a v budovách úřadu. Šetření bude
probíhat po dobu zhruba jednoho a půl
měsíce, v lednu a únoru 2010. red.

Připravujeme anketu Jak
dál v Přerově, řekni, občane!
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„Projekt naší školy probíhá v rámci
operačního programu ROP NUTS II
Střední Morava. Jeho cílem je zvýšení
ekonomické vyspělosti a konkurence-
schopnosti regionu a životní úrovně oby-
vatel, v našem případě prostřednictvím
investice do vzdělávání,“ vysvětlil Oldřich

Baďura, ředitel školy a zdůraznil, že ne-
opomenutelným přínosem je i lepší mož-
nost uplatnění absolventů Střední školy
gastronomie a služeb. 

„Současný trh práce klade na studenty
gastronomických oborů nové požadav-
ky, neboť se stoupající životní úrovní zá-
kazníků se zvyšují i jejich nároky na bez-
chybné a kvalitní služby. Poptávka je po
odbornících s vysokou kvalifikací, která
nezahrnuje pouze znalost standardních
postupů, ale především specifické zna-
losti uplatnitelné v zařízeních vyšší ka-
tegorie. Patří k nim dovednosti v oblasti
flambování, dranžírování, carvingu, stu-
dené kuchyně, stejně jako dokonalá ori-
entace v oblasti baristické, sommelier-
ské a samozřejmě barmanské, včetně ko-
munikace v cizím jazyce,“ dále informo-
val Oldřich Baďura a uvedl, že tento pro-
jekt rozšíří nabídku vzdělávacích pro-
gramů v oblasti gastronomie a cestovní-
ho ruchu.

„V rámci přestavby se budova navýší
o třetí nadzemní podlaží, kde bude kom-
plexní zázemí pro pedagogy a žáky, to
znamená učebny, šatny, sociální zaříze-

ní, cvičná kuchyně, bar a terasa. V rámci
úprav vznikne ve druhém podlaží terasa,
která zcela nepochybně zpříjemní hos-
tům posezení, protože nabídne kromě
možnosti konzumace našich specialit
i jedinečný pohled na řeku Bečvu,“ po-
psal Oldřich Baďura. I z tohoto důvodu
souhlasili s architektonickou stylizací do
podoby parníku. Nedílnou součástí péče
o hosty bude i vybudování výtahu pro
imobilní občany.

„Přínosem projektu bude mimo jiné
i zajištění specializovaných kurzů pro žá-
ky a pedagogy, ale i další zájemce z řad

odborné veřejnosti. Nebudou chybět ani
předváděcí a prezentační akce. Přispěje
tak k využití školy jako vzdělávacího cent-
ra nadregionálního významu. V nepo-
slední řadě výsledkem bude i zvýšení
atraktivity této části města nedaleko jeho
centra,“ podotkl Oldřich Baďura. Je pře-
svědčen, že po dokončení projektu se
Přerov stane významným bodem na gas-
tronomické mapě České republiky. Není
důvod tomu nevěřit, vždyť dosavadní ná-
rodní i mezinárodní kulinářské úspěchy
studentů a pedagogů šířavské školy jsou
toho zárukou. Eva Šafránková

Restaurace Bečva dostává novou podobu

Hosté ocení moderní interiér.

Stylizovanou podobu parníku získává nové třetí nadzemní podlaží.
FOTO JIŘÍ ŠAFRÁNEK

www.csob.cz

V životě občas přijdou chvíle, kdy se člověk dostane do situace okamžité 
potřeby větší finanční částky, kterou však nemá. Co má dělat? Kam se má 
obrátit? S Pavlem Špásem, ředitelem pobočky ČSOB v Přerově, jsme si povídali 
o možnostech půjček a jejich podmínkách.

Co byste doporučil člověku, který si potřebuje půjčit?
V první řadě by si měl ujasnit, kolik chce půjčit, aby nemusel v průběhu 
splácení úvěr zvyšovat. Důležité je si také rozmyslet, na co jsou peníze potřeba. Podle 
toho je také možné vybrat, zda zvolit účelový nebo neúčelový úvěr. Doporučil bych 
také dát přednost bankovním ústavům před soukromými poskytovateli půjček, 
neboť ti mívají klientsky méně výhodné podmínky.

Jak snadné je dosáhnout na půjčku?
Získat půjčku v dnešní době už není tak dlouhodobý proces, jako tomu bývalo 
kdysi. Pokud není zájemce o půjčku zatížen předchozími úvěry, které limitují jeho 
možnosti měsíčních splátek, dosáhne na ni bez větších obtíží.

Co k vyřízení půjčky potřebuje?
Pokud není klientem banky, musí doložit výši příjmů od zaměstnavatele. 

U klientů banky postačí, aby se bankéř podíval na historii 
konta a bonitu klienta.

ČSOB prý v současné době nabízí mimořádně výhodnou 
půjčku. Je to pravda?
Ano, jde v podstatě o půjčku na otočku. To znamená, že 
bez zbytečného papírování mohou u nás lidé získat půjčku 
skutečně na počkání, během jediné návštěvy pobočky. 

Pokud chtějí dopředu znát výši půjčky, na kterou mohou dosáhnout, stačí jen 
zavolat na bezplatnou telefonní linku 800 300 300. 

To zní dobře. Rychlost vyřízení ČSOB Půjčky však prý není její jedinou 
výhodou.
To máte pravdu. Všichni klienti, kteří si o půjčku zažádají do 31. prosince letošního 
roku, získají jako bonus možnost předčasného splacení půjčky zcela zdarma.

Máte i další podobně zajímavé půjčky?
ČSOB může nabídnout z celé škály úvěrových produktů, od kreditní karty 
přes kontokorentní úvěr až po spotřebitelské úvěry. Nabídka spotřebitelských 
úvěrů zahrnuje konkrétně ČSOB Půjčku na cokoliv a ČSOB Půjčku na lepší 
bydlení. S oběma úvěry lze získat až 600 000 korun bez ručitele. Tuto výhodu 
ocení každý, kdo někdy sháněl ručitele a ví, jak je to obtížné. Ale jsou tu 
i další výhody – u ČSOB Půjčky na cokoliv si splátky můžete rozložit na 7 let 
a u ČSOB Půjčky na lepší bydlení až na 10 let. Nově také platí, že peníze 
s ČSOB Půjčkou na lepší bydlení získáte ihned po podpisu smlouvy. Můžete tak 
nejdříve rekonstruovat a na doložení účelového využití prostředků máte celého 
půl roku.

A co když se klient dostane do situace, kdy nebude moci splácet úvěr?
V dnešní době jde o velmi citlivé téma. I pro takovou situaci máme řešení. 
Klienti se mohou na nenadálou situaci připravit prostřednictvím pojištění, 
které ČSOB proti neschopnosti úvěr splácet nabízí. V nabídce nechybí 
ani možnost pojistit se pro případ ztráty zaměstnání. Pojištění lze vyřídit 
v okamžiku zřizování půjčky přímo u nás v pobočce. 

V ČSOB získáte půjčku bez zbytečného papírování doslova na počkání

Člen skupiny KBC Infolinka 800 300 300

Prerovsky_Zpravodaj_PNC_Rozhovor_204x136.indd 1 11/10/09 1:35:59 PM

INZERCE

Začátkem listopadu proběhla částečná kolaudace objektu Bečva na
nábřeží PFB, který slouží jako restaurace a zároveň výukové středisko
studentům Střední školy gastronomie a služeb v Přerově. Od polovi-
ny listopadu tak opět mohou využívat zrekonstruované prostory bu-
dovy. Rozsáhlá stavební úprava byla zahájena v srpnu letošního roku.
Již začátkem dubna 2010 bude restaurace otevřena pro veřejnost.
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„Celá situace nás přiměla k tomu, aby-
chom našli opatření, které současný stav
zlepší. Mimo jiné jsme zahájili jednání
i s pracovníky celního úřadu, protože
jsme zjistili, že mají v kompetenci vedle
dalších činností i převažování kamionů,“
vysvětlila náměstkyně primátora Elena
Grambličková. 

Se žádostí o poskytnutí bližších infor-
mací se obrátila naše redakce na ředitele
Celního úřadu v Přerově Ing. Tomáše Svo-
zila, kterému jsme položili několik otázek.
Ke své návštěvě jsme si vybrali den, kdy
probíhalo vážení těchto dopravních kolo-
sů. Zajímalo nás, jak často se tato kontro-
la provádí a s jakými výsledky. 

Ing. Tomáš Svozil
Celní úřad
v Přerově 
ředitel

„Frekvence vážení se odvíjí od mnoha
faktorů. Naši pracovníci tuto kontrolu
provádějí v průměru jedenkrát až dva-
krát týdně. Za deset měsíců letošního ro-
ku jsme provedli 363 vážení, přibližně 70
procent v Přerově a přilehlých obcích.
Z celkového počtu zvážených silničních
vozidel jsme přetížení zjistili v 76 přípa-
dech. Největší podíl je v přetížení jedno-
tlivých náprav nákladních vozidel. Jsou
to případy, které je řidič schopen sám

ovlivnit po dohodě s nakládajícím. V pří-
padě překročení povolené váhy celníci
jsou oprávněni udělit blokovou pokutu
až do výše pěti tisíc korun či projednat
případ ve správním řízení.

� Na co se zaměřujete při vážení?
Vážení zahrnuje především kontrolu

největší povolené hmotnosti vozidla, nej-
větší povolené hmotnosti na nápravu vo-
zidla a kontrolu největších povolených
rozměrů vozidel a jízdních souprav.

� Najít místa vhodná k vážení velkých
dopravních kolosů určitě není jedno-
duché. Co je vodítkem pro jejich vyti-
pování a co musíte respektovat při je-
jich výběru?

Neprovádíme tyto kontroly svévolně,
ale stanoviště jsou opravdu tam, kde je
k tomu nějaký důvod. Jedná se předev-
ším o místa, kde je zjištěno překvapivě
rychlé poškození či úplné zničení nově
vybudovaných komunikací. Dále jsou to
úseky, kde přetížená vozidla mohou
ohrozit bezpečnost ostatních účastníků
silničního provozu, popřípadě znečistit
silniční komunikace nebo jejich okolí.
Také v regionu Přerova máme vytipová-
no několik lokalit a tras, kde provádíme
standardně kontrolní vážení. Nechtěl
bych je z pochopitelných důvodů uvádět. 

� V čem je při výběru kontrolních sta-
novišť největší problém?

Musíte si uvědomit, že vybrané stano-
viště musí zajistit bezpečnost pracovní-
ků celní správy a ti nesmí narušit plynu-
losti silničního provozu. 

Takových míst je v lokalitě Přerova mi-
nimum. Místo, kde se provádí kontrolní
vážení, musí být totiž dostatečně velké
pro zaparkování nejméně tří kamiónů
a také dostatečně rovné a upravené pro
položení vážních pásů. Pokud takové
místo v lokalitě, kde je důvod provádění
kontrolního vážení, není, zákon nám
umožňuje přikázat řidiči zajet k zařízení
na kontrolní vážení k nám. Tato zajížď-
ka včetně cesty zpět může být dle záko-
na až do vzdálenosti osmi kilometrů, od
nového roku se vzdálenost prodlužuje
na šestnácti kilometrů. Ve velké míře
proto využíváme celní prostor našeho
úřadu, který je k tomuto účelu dostateč-
ně velký a bezpečný. Pochopitelně se
snažíme, aby všechny úkony proběhly
co nejrychleji a zbytečně nezdržovaly
jednotlivé řidiče. 

Radní na svém jednání začátkem listo-
padu rozhodli o zvýšené frekvenci čiště-
ní nejvíce postižených komunikací. 

„Ještě v letošním roce budou jednorá-
zově vyčištěny státní a krajské komuni-
kace I., II. a III. třídy na území Přerova,
přestože jejich údržba není povinností
města. Pověřili jsme pracovníky odboru
životního prostředí zajistit v průběhu ro-
ku 2010, mimo období režimu zimní
údržby, nejméně dvakrát vyčištění těch-
to komunikací. V ulicích Dvořákova, bří
Hovůrkových a 9. května bude provede-
no vyčištění nejméně čtyřikrát ročně,
pochopitelně v závislosti na výši schvá-
lených peněz vyčleněných na čištění
města,“ upřesnila Elena Grambličková.

Eva Šafránková

Hluboké koleje vyjeté těžkými auty. V nich se usazuje prach a další
nečistoty, které víří po okolí vítr a projíždějící auta. Tento stav trá-
pí především ty, kteří žijí v bezprostřední blízkosti takto zničených
komunikací. Ozvali se například obyvatelé ulic Dvořákovy, bří Ho-
vůrkových a ulice 9. května, po kterých denně projedou stovky těž-
kých kamionů.

Radnice řeší stížnosti občanů, kteří žijí
u frekventovaných silnic

Jaké změny přináší
nový zákon o úklidu
chodníků v zimním
období?

Mgr. Elena
Grambličková
náměstkyně
primátora

V letošní zimní sezoně v souvislosti
s tak zvaným chodníkovým zákonem
budou technické služby na základě re-
álných možností města zajišťovat
schůdnost některých chodníků v Pře-
rově i jeho místních částech. Doposud
město ze svých finančních prostředků
udržovalo v zimním období 80 kilomet-
rů chodníků. Od tohoto roku se počet ki-
lometrů ošetřovaných v rámci zimní
údržby zvyšuje na 117,3 kilometru. Po-
třebná finanční částka na údržbu se sa-
mozřejmě bude odvíjet od počtu výjez-
dů v závislosti na průběhu zimy. Cena
jednoho výjezdu je stanovena částkou
zhruba 197 tisíc korun.

Město Přerov má ve svém vlastnictví 92
kilometrů vozovek a 266 kilometrů
chodníků. Nejen z finančních, ale také
z technických důvodů nelze v zimním
období zajistit schůdnost všech chodní-
ků ve městě a jeho místních částech.
Proto byly vyčleněny pro zimní údržbu
nejdůležitější úseky s ohledem přede-
vším na četnost chodců, blízkost zastá-
vek městské hromadné dopravy, škol-
ských zařízení a podobně.

Chodníky, které nebudou v zimě udr-
žovány, jsou vymezeny v Nařízení Sta-
tutárního města Přerova č. 2/2009 (na-
jdete na internetových stránkách měs-
ta). Město nebude udržovat ani vstupy
do jednotlivých domů, to znamená ko-
munikační napojení mezi chodníkem
a budovou.

Další změna daná novým zákonem se
týká odpovědnosti za škody, jejichž pří-
činou byla závada ve schůdnosti místní
komunikace. Za vzniklou škodu odpoví-
dá vždy vlastník chodníku, v těchto pří-
padech město.

Jak jsem už podotkla, není v silách
města ani technických služeb zajistit po
finanční či technické stránce údržbu
všech chodníků. Radní proto přistoupi-
li na kompromis, aby byl sníh odstraňo-
ván z těch nejfrekventovanějších komu-
nikací. Je třeba přiznat, že trochu spolé-
háme i na vstřícný přístup vlastníků při-
lehlých nemovitostí, zda budou ochotni
před svým domem v případě sněhových
přívalů průchodnost chodníku zajistit,
ač jsou této povinnosti uvedeným záko-
nem zproštěni.

Novým nařízením zajišťujeme pouze
nezbytnou bezpečnost občanů a prů-
chodnost městem zejména v zimním
období. V dalších letech může dojít
k operativním změnám, které vyplynou
z potřeb občanů a příznivějšího vývoje
rozpočtu. Šaf

■ Otázka pro...

Za deset měsíců roku 2009 provedli
přerovští celníci 363 vážení. 
Přetížení zjistili v 76 případech.
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Va‰ím úkolem je pfiesnû identifikovat
stavbu, ulici, sochu ãi rÛzné dal‰í pfied-
mûty ãi objekty na území mûsta Pfierova
a jeho pfiímûstsk˘ch ãástí na základû ma-
lého detailu na fotografii. Vylosovaný vý-
herce bude odměněn hodnotnou kni-
hou. Své odpovědi zasílejte vždy do 10.
dne v měsíci e-mailem na adresu
eva.safrankova@mu-prerov.cz nebo
odevzdejte v Městském informačním
centru (v pasáži). Výherce ať kontaktu-

je redakci, tel. 724 015 273.
Výhercem fotosoutěže
v listopadovém čísle se
stává Bohuslav Mojzík. 

Na snímku v listopadovém čísle je sou-
část pískovcové reliéfní výzdoby s námě-
tem spořivosti budovy bývalé Záložny od
přerovského sochaře Františka Mádle.

Prosincový úkol fotosoutěže

■ Fotosoutěž

Poznáte, co je na fotografii?

INZERCE

INZERCE

Regeneraãní centrum STYL – nám Fr. Ra‰e
Kramářova 37, Přerov, tel. 581 210 504

Blanka Chmelařová, reg. fyzioterapeut MZČR

Poskytujeme: 

rehabilitaci po úrazech, bolestiv˘ch 
stavÛ pátefie a kloubÛ, fyzikální terapii, 
reflexní masáÏ, mûkké techniky, 
mobilizace a manipulace kloubÛ a pátefie, 
léãebnou tûles. v˘chovu, posilování 
svalstva, lymfodrenáÏ, magnetoterapii, 
laser. terapii, oxygenoterapii.

U nás mÛÏete absolvovat rehabilitaãní péãi 
hrazenou zdravotnick˘mi poji‰Èovnami

I BEZ LÉKA¤SKÉHO DOPORUâENÍ

Nejčastější žlutou
vodorovnou znač-
kou je plná žlutá
čára. Tato značka
(V 12c) vymezuje

úsek na pozemní komunikaci, kde je za-
kázáno zastavit a stát. Tato čára může
být provedena nejen na vozovce, ale i na
obrubníku. Význam zůstává stejný. Pl-
ná žlutá čára je ekvivalentem svislé do-
pravní značky Zákaz za-
stavení (B 28). Je prove-
dena buď samostatně
nebo ke zdůraznění zá-
kazu vyplývajícího z jiné
dopravní značky či obecné úpravy (na-
př. společně se svislým zákazem zasta-
vení nebo právě v křižovatce, kde je dle
obecné úpravy zakázáno zastavení
a stání).

Dále je možné se
setkat s přerušo-
vanou žlutou čá-
rou. Tato značka
(V 12d) vymezuje

úsek na pozemní komunikaci, kde je za-
kázáno stát. V místech, kde je zakázáno
stání smí řidič zastavit na dobu nezbyt-
ně nutnou pro vystoupení či nastoupe-

ní osoby, nebo vyložení či naložení ná-
kladu. Zaparkování vozidla v zákazu stá-
ní a následné nakupování v obchodě ne-
bo popíjení kafe v kavárně je činnost nad
rámec povoleného zastavení.

Přerušovaná žlutá čára
je ekvivalentem svislé
dopravní značky Zákaz
stání (B 29) a smí být
provedena i na obrubní-
ku vedle vozovky. Stejně jako plná žlutá
čára je proveden buď samostatně nebo
ke zdůraznění zákazu vyplývajícího z ji-
né dopravní značky či obecné úpravy.

Další „vodorovnou
žlutou“ dopravní
značkou, kterou
může řidič v Přero-
vě potkat, jsou žlu-

té klikaté čáry. Tato značka (V 12a) vy-
značuje plochu, kde je zakázáno stání.
Pro účely zásobování může být tato
značka doplněna nápisy „ZAS“.

Na rozdíl od plné žluté čáry a přerušo-
vané žluté čáry, které vyznačují úsek na
pozemní komunikaci, vyznačuje klikatá
čára plochu (tudíž se s ní lze setkat pře-
devším v okolí obchodů, ale také garáží
či vjezdů). Omar Teriaki, ředitel MP

Na mnoha místech ve městě se objevily vodorovné žluté
čáry a to především v křižovatkách, před výjezdy z garáží
a v jiných nepřehledných a nebezpečných místech. Mnoho

řidičů si však neuvědomuje význam této vodorovné
dopravní značky, a proto je na místě si jej připomenout.

Rozumíte žlutým čarám?



7PŘEROVSKÉ LISTY ■ PROSINEC 2009

Nový autobusový
dopravce

Jak budeme platit jízdné
v autobusové dopravě 

na území města 
Od 1. ledna 2010 bude zajišťovat

městskou hromadnou dopravu v Pře-
rově nový dopravce Slovenská autobu-
sová doprava Trnava (SAD).

Autobusová přeprava obyvatel Přero-
va včetně městských částí bude od to-
hoto data zajišťována dvěma dopravci:
v případě městské hromadné dopravy -
firmou SAD Trnava a.s., v případě tzv.
příměstské dopravy firmou Veolia tran-
sport a.s.

Přinášíme informace o možnostech
zakoupení jízdenek na jednotlivé spoje. 

Cestující, který si zakoupí jízdní doklad
u dopravce Veolia Transport Morava,
a.s., může přestoupit k dopravci SAD Tr-
nava a.s. Podmínkou je dodržení časové
a zónové platnosti vyznačené na jízdním
dokladu (v případě přestupu na doprav-
ce SAD Trnava jízdní doklad musí obsa-
hovat zónu 51, což je území Přerova
včetně městských částí). Totéž bude pla-
tit i opačně. Jízdní doklad vydaný SAD
Trnava bude platit i u dopravce Veolia
Transport Morava, a.s. v zóně 51. Platí to
jak pro jednotlivé jízdné, tak i pro před-
platní jízdní doklady.
Příklad: Cestující si zakoupí v předpro-
deji měsíční doklad na zónu 51 Přerov.
Tento doklad může v rámci časové plat-
nosti užívat po celé zóně 51 Přerov jak
dopravcem SAD Trnava, a.s., tak do-
pravcem Veolia Transport Morava.

Pro cestujícího se tedy ve vztahu k ce-
ně jízdního dokladu a využití jízdního
dokladu nic nemění. red.

Koledy si zazpívají společně na návsi
Nejen v Přerově na náměstí TGM, ale

také v některých místních částech měs-
ta se sejdou obyvatelé ke společnému
slavení Vánoc. 

V Lověšicích se tato tradice udržuje již
od roku 1995. První dva roky se obyvate-
lé Lověšic scházeli u vánočního stromku
v sokolovně a po krátké přestávce už del-
ší řádku let na návsi. Letošní Setkání
u rozsvíceného vánoční stromku se bu-
de konat už v neděli 20. prosince v 16.30
hodin. V pestrém programu, který bude
uvádět Vlad. Glozygová, zde vystoupí
děti z mateřské školy, vánoční pastorale
zazpívá Aleš Dufka spolu s dalšími zpě-
váky a vánoční koledy přednesou ženy
z místní organizace Českého svazu žen.

Lákadlem pro návštěvníky vánočních
setkání v Lověšicích je každoročně živý
betlém s Jezulátkem, Pannou Marií, sv.
Josefem, anděly a nezbytnými třemi krá-
li. „Dřív jsme měli anděly čtyři, ale teď
už jen dva,“ vzpomímá Jiřina Sojková,
která stála u zrodu tradice vánočních
setkání v Lověšicích. Ale i tak si pořada-
telé nemohou stěžovat na nezájem lidí
o toto setkání. 

Stejně tomu je i v sousedním Újezdci,
kde se obyvatelé sejdou společně u vá-
nočního stromku na návsi teprve potře-
tí. „Nechtěla jsem tomu věřit při pohle-
du na ty davy a docela mě to pohladilo,“
vzpomíná na jedno z minulých setkání
u vánočního stromku v Újezdci před-

sedkyně výboru této místní části Jarmi-
la Běhalíková, z jejíhož popudu se toto
setkání v Újezdci koná. V této místní čás-
ti se obyvatelé sejdou ke společnému
slavení Vánoc den před Štědrým veče-
rem ve středu 23. prosince v 16 hodin.
Pořadatelé, kromě zajímavého progra-
mu, nabídnou účastníkům také vánoční
linecké cukroví a něco teplého na za-
hřátí. U rozsvíceného vánočního strom-
ku zazpívají koledy ženy z místního Se-
nior klubu a jejich vystoupení zpestří
muzikanti z Újezdce hrou na trubku
a harmoniku. Pořadatelé věří, že také le-
tos nezůstanou pozadu a ke zpěvu koled
se přidají i ostatní účastníci vánočního
setkání. Miroslav Rozkošný

Vernisáž výstavy fotografií 
navštívily téměř tři stovky lidí

„Tolik lidí jsem ještě na vernisáži ne-
vítal,“ pravil ve své úvodní řeči primá-
tor Ing. Jiří Lajtoch k návštěvníkům vý-
stavy fotografií Světový sport objekti-
vem Jiřího Vojzoly.

A měl pravdu, příznivců a obdivovate-
lů prací tohoto Přerovana bylo nečeka-
ně mnoho a organizátory to až zaskoči-
lo. Slavnostní křest katalogu s fotografi-
emi přerovského rodáka Jiřího Vojzoly
se konal 12. listopadu ve slavnostní síni
zámku. Jiří Vojzola poprvé představil
svou tvorbu Přerovanům. Výstavu při-
pravilo Muzeum Komenského v Přerově
k šedesátým narozeninám tohoto ve svě-
tě respektovaného fotografa.

Moderátorka a známá hlasatelka Ma-
rie Retková mezi hosty přivítala i ná-
městka hejtmana Olomouckého kraje
RNDr. Ivana Kosatíka, kterému je sport
velmi blízký.

„Jiřího Vojzolu znám už dlouhé roky
a jsem ráda, že jsem dostala příležitost
být dnes s vámi v Přerově,“ konstatova-
la Retková a o autorovi fotografií se „ne-

bála“ mluvit jako o geniálním fotografo-
vi. „Zmáčknout spoušť umí každý z nás,
ale zmáčknout ji v ten správný okamžik
jen pár,“ podotkla Retková. 

O dobrou náladu se postaral písničko-
vým recitálem i Miroslav Paleček, který
zazpíval jednu píseň složenou výhradně

pro Přerovany. Vtipná a trefná její slova
vyloudila na tvářích přítomných úsměvy.

Krásně řešený katalog vystavených fo-
tografií pokřtil známý pražský bavič Pa-
vel Nový. Výstavu Jiřího Vojzoly máte
příležitost zhlédnout až do 24. ledna
2010 v galerii zámku. Šaf

Zlaté medaile převzalo třináct dárců krve
Slavnostní síň přerovského zámku přivítala začátkem listopadu přes sedmdesát dárců krve,

kteří převzali zlaté, stříbrné a bronzové medaile dr. Jana Janského.
Setkání, které pravidelně připravují

pracovnice Českého červeného kříže-
oblastního spolku v Přerově, se zúčast-
nil i Ing. Martin Tesařík, hejtman Olo-
mouckého kraje. Z rukou předsedkyně
Heleny Podařilové převzali dárci krve 13
zlatých, 25 stříbrných a 38 bronzových
medailí. K poděkování se připojil i pri-
mátor města Ing. Jiří Lajtoch, který pře-
dal zlatým dárcům dárkové balíčky.

Z řady oceněných je třeba jmenovat
dárce krve, kteří převzali zlaté medaile
za 40 bezplatných odběrů krve:

Martin Bartl, Petr Fridrich, Ing. Eva Fu-
číková, Zuzana Gricmanová, Zdeněk
Hanáček, Jan Jarolík, Miroslava Jarolí-
ková, Jarmila Leskovjanová, Marek Ma-
chala, Michal Rada, Jindřich Svozil, Jana
Vysloužilová a Eva Zbořiláková. red.

■ Z místních částí – Lověšice a Újezdec

■ Ohlédnutí

Všem oceněným 
blahopřejeme!

FOTO JIŘÍ KŘIŽKA

Katalog fotografií pokřtil 
známý herec Pavel Nový
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■ Setkávání seniorů Spolu
Centrum Sonus

Besedy na zajímavé téma
pondûlí od 10.15 hod.

�7. 12. Zdravé ãaje • (pfiedná‰ka je spojena
s ochutnávkou) – Olga Îupková (zdravotní sestra)
�14. 12. • Od ústavy k mobilizaci. âeské
zemû v letech 1860 aÏ 1914 – Mgr. L. MaloÀ

Rukodělné činnosti
ãtvrtek od 10.15 hod.

�3. 12. • Vonná svíãka
�10. 12. • Vycházka do Muzea Komenské-
ho – Betlémy. Sraz v 10.30 hod. pfied muzeem.
�17. 12. • Vánoãní svícen
V dobû od 21. 12. do 10. 1. 2010 bude
klub SPOLU uzavfien. 

Zdravotní cvičení s lektorem
po, a ãt 9–10 hod., út 9–10 a 18–19 hod.

Internet pro začátečníky a pokročilé
po a ãt 9–13 hod. (10–12 hod. s lektorem)

Kavárna pro seniory
�9. 12. v 16 hodin • Jifií Balcárek – ·v˘-
carské Alpy
Centrum Sonus, Palackého 17a/2833, Pfierov
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Populace stárne, kapacita domů 
pro seniory nestačí

Česká populace stárne. Průměrná délka života se
u nás pohybuje okolo 77 let. Pokud je člověk zdravý
a soběstačný, může si užívat podzimu života. V oka-
mžiku, kdy ubývají síly a hlásí se nemoci, jsou dříve na-
rození plně odkázaní na pomoc rodiny a státu. Přerov
má od minulého roku Dům pro seniory, jeho kapacita

s osmi desítkami lůžek je ale pro padesátitisícové měs-
to nedostatečná. V pořadníku je totiž dalších 550 žá-
dostí. S nedostatkem míst se potýkají i domy s pečova-
telskou službou. V Přerově máme osm domů s pečo-
vatelskou službou s více než třemi stovkami bytů, z to-
ho devět bytů je bezbariérových. Úředníci z magistrá-
tu ale registrují dalších devět stovek žádostí. O klienty,
kteří jsou doma a nezvládají sebeobsluhu a svou do-
mácnost, se starají čtyři desítky terénních pracovníků
z pečovatelské služby. Ti zajišťují lidem nákupy, obě-
dy a hygienu, a to také o víkendech. Jen v Přerově je
stovka urgentních případů, o které by se měli starat pe-
čovatelé a zdravotníci dnem i nocí. Místa v domovech
pro ně ale scházejí. -ilo-

Zámecká galerie před dokončením
Do finále vstupuje stavba nové zámecké galerie. Ta

vzniká už od začátku září v prostorách, ve kterých mě-
la zázemí stolárna. V současné době se zde instaluje
nová dlažba a elektro rozvody. Nové výstavní prostory
budou sloužit k prezentaci především přerovským ma-
lířům, kteří zde budou moci krátkodobě vystavovat svá
díla. Nová galerie se přerovské veřejnosti poprvé otev-
ře až začátkem příštího roku. Náklady na její stavbu
jsou vyčísleny na 4 miliony korun, z toho částkou
2,5 milionu korun přispělo Ministerstvo kultury ČR.
V přerovském zámku se v současné době také finišuje
s rekonstrukcí ohradní zdi. Tato investice přišla na
2 miliony 200 tisíc korun. –dar- 

Olympus otevírá nové technologické
centrum v Předmostí

Nové technologické centrum otevřela v Předmostí
společnost Olympus. Jeho výstavba trvala přibližně je-
den rok a přišla na šest milionů eur. Zaměřené bude na
vývoj a výrobu zdravotnických přístrojů pro chirurgic-
ké obory, jako jsou gynekologie, urologie či ortopedie.
Do roku 2011 by měl podnik zaměstnat na 150 kvalifi-
kovaných techniků a inženýrů. Projekt je zároveň vy-
soce šetrný k životnímu prostředí, za což firma získala
i certifikát. Při výstavbě nové budovy byly použity so-
lární panely i tepelná čerpadla. -svam-

Neptun už má ruku i trojzubec
Po více než roce se socha sv. Neptuna dočkala opra-

vy. Barokní památka, která se nachází pod hradbami
v ulici Spálenec, se stala loni v říjnu terčem neznámých
vandalů. Ti na soše ulomili ruku a odcizili z ní kovový
trojzubec, který později vylovili strážníci z řeky Bečvy.
Restaurátorské práce potrvají do konce listopadu a při-
jdou zhruba na 16 tisíc korun. –dar- 

V Přerově bude automat na mléko
V nejbližších dnech bude v Přerově uvedený do pro-

vozu první automat na čerstvé mléko. Provozovat jej
bude soukromá zemědělská společnost z Kroměřížska.
Automat se objeví spolu s mléčným barem přímo na
náměstí T. G. Masaryka v místech, kde nedávno býval
bufet s jídelnou. Zákazníci si v něm budou moci kou-
pit do vlastních nádob čerstvé neupravené mléko za 15
korun. K dispozici bude také automat na skleněné ne-
bo plastové láhve. K zavedení vlastních automatů na
mléko nutí farmáře špatná situace v zemědělství a hlav-
ně nízké výkupní ceny mléka. -ilo-

Studie zmapuje industriální stavby
k podnikání

Přerovská radnice nechá zmapovat všechny nevyu-
žité průmyslové areály v Přerově, tak zvané brownfiel-
dy, které jsou vhodné k rekonstrukci a k dalšímu vyu-
žití. Nová studie opuštěných průmyslových nebo ze-
mědělských staveb by měla vzniknout do března příš-
tího roku a radní si od ní slibují, že by mohla do regio-
nu přilákat investory. Na chátrající a nevyužité stavby
je totiž možnost získat dotace z Evropské unie. Brown-
fieldy jsou pozemky či areály, které jsou buď zcela ne-
využité nebo jen částečně, a to buď po průmyslové ne-
bo zemědělské výrobě, může se jednat také o bývalé ar-
mádní objekty. -ilo-

Radní rozhodnou o prodeji budovy
bývalé rehabilitace

O dalším osudu budovy, v níž dříve sídlila rehabilita-
ce, by mělo město rozhodnout do konce listopadu. Ob-
jekt, který se nachází v areálu nemocnice, od letošního
února zeje prázdnotou a město pro něj nemá využití.
O prodeji budovy by měli rozhodnout radní na svém
nebližším zasedání. Do výběrového řízení se přihlásili
tři zájemci. Uchazeč, který předložil nejvyšší cenovou
nabídku, která činila 16 milionů, však z výběrového ří-
zení odstoupil. Nabídky zbývajících dvou zájemců jsou
výrazně nižší. Jeden zájemce nabízí za objekt 8 milio-
nů a druhý 4 miliony korun. Radní navrhují zastupite-
lům odprodat budovu společnosti Karat, která nabízí
osm milionů. –dar-

Letošní rok svatbám přeje
Zatím dvě stovky snoubenců si od začátku roku do

konce října řeklo v Přerově své ano. Z toho třináct pá-
rů dalo přednost sňatku v kostele. Loni za stejné ob-
dobí oddali v Přerově 179 párů. Nejoblíbenějšími mě-
síci byly srpen a září. Ty si vybralo shodně 29 párů. No-
vomanželé si v Přerově mohou zvolit hned z několika
oddacích míst – buď obřadní síň na matrice nebo slav-

nostní síň v zámku, tu zvolila většina snoubenců. Něk-
teří svatebčané dávají přednost obřadu pod širým ne-
bem, a to v parku Michalově. Znovu po padesáti letech
u příležitosti zlaté svatby si v Přerově obřad zopakova-
lo šest párů, diamantovou svatbu letos oslavily dvě
manželské dvojice. -ilo-

www.ktvprerov.cz
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■ Z „Přerovských aktualit“

stalo se v prosinci
� 21. 12. 1425 olomoucká městská rada varovala kní-
žete Albrechta, že Jan Tovačovský chce ovládnout
v kraji nejen Kroměříž, ale též Přerov, Hranice a další
místa. Proto obyvatelé těchto měst žádali Olomouča-
ny o pomoc. V Přerově se shromažďovalo na výzvu
zemského hejtmana Haška z Valdštejna vojsko pod
vedením Mikuláše z Perényi na pomoc obleženým,
které se ale počátkem roku 1426 rozešlo.
� 21. 12. 1512 prodal Vilém z Pernštejna dvorskou roli
některým lidem z Přerova, dále prodal Přerovským lou-
ku Markrabinu, která přináležela k přerovskému dvoru. 
� 28. 12. 1628 psal Karel starší ze Žerotína z Třebíče
Jiřímu Erastovi do Olavy, aby rozhodl, kam mají být
dopraveny „věci Jednoty na Náměšti zůstávající“, pro-
tože se přiblížil „termín našeho vypovědění z Moravy
a ty věci před tím časem musejí odtud odvezeny bej-
ti“. Sám by je nejraději dal dopravit do Přerova, aby
odtud mohly být odvezeny do Uher.
� 7. 12. 1730 se konalo shromáždění celé obce, na kte-
rém informovala přerovská deputace shromážděné
občany o výsledcích jednání o prodeji města s L. V.
Windischgrätzem ve Vídni ve dnech 27. a 28. 11. 1730.
� 4. 12. 1740 podle farní pamětní knihy přišli první cí-
sařské oddíly pěšího pluku Lichtenštejnova do Před-
mostí a druhého dne odtáhli proti Prusku.
� 6. 12. 1805 ve 2 hod. odpoledne povstal ve městě
zmatek, Francouzi překročili demarkační linii od Kro-
měříže a ukládali výkupné vesnicím a pronikli až
k Přerovu (třetí francouzská válka).
� 8. 12. 1906 se v Přerově konala okresní konference
sociálně demokratické strany, na které vystoupil V.
Skopal. Ve městě tehdy pracovalo 3 000 dělníků, z ni-
chž v soc. demokracii bylo organizováno 1 482.
� V prosinci 1907 se při Akademickém klubu vytvořil
sportovní odbor. 
� V prosinci 1913 byla vypsána soutěž na předběžné
či ideové regulační plány města v měřítku 1:2 880, kte-
ré došly v červnu 1914 a koncem téhož měsíce byly též
posouzeny.
� V prosinci 1924 se v bytě lékárníka Vítězslava Ne-
čase konal první přerovský turnaj ve stolním tenisu.
� 26. 12. 1934 zemřel Karel Emanuel ze Žerotína, po-
slední mužský člen žerotínského rodu. Na jeho po-
hřbu 29. 12. byla přítomna i delegace z Přerova.
� 28. 12. 1941 Josef Tománek, nar. 12. 9. 1918 v Pře-
rově, byl pilotem jednoho z letadel RAF, která bom-
bardovala německý přístav Wilhelmshafen. Při ná-
vratu bylo letadlo sestřeleno a během plavby po mo-
ři zemřel i J. Tománek.
� V prosinci 1952 byl při TJ Spartak Meopta Přerov
ustaven oddíl ledního hokeje.
� 3. 12. 1982 byla odhalena busta sochaře Josefa Ba-
jáka v Michalově. 
� 31. 12. 1990 byl zrušen bez likvidace podnik Pře-
rovské strojírny a k 1. 1. 1991 byla založena akciová
společnost Přerovské strojírny, a. s. 
� 31. 12. 1991 byl zrušen Okresní ústav národního
zdraví. 
� V prosinci 1991 byl otevřen první sex-shop v Přero-
vě u školy na Svislech. 
� V prosinci 1992 byla otevřena Tančírna na Palacké-
ho ulici.
� 1. 12. 1993 byla otevřena budova cestovní kancelá-
ře EURO-TOUR ve Wilsonově ul. 
� 5. 12. 1997 byl otevřen supermarket Bala u výsta-
viště (již zrušeno).
� 2. 12. 1998 bylo v areálu přerovské nemocnice otev-
řeno centrum gastroenterologie a hepatologie
� V prosinci 1998 byl zahájen zkušební provoz v no-
vé řídící věži letového provozu na vojenském letišti.
� 15. 12. 1999 bylo v areálu přerovské nemocnice
otevřeno nové pracoviště Okresní hygienické stanice.

Připravila Věra Fišmistrová, SOkA Přerov

Víte, Ïe...
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Měsíc prosinec je pro většinu z nás ve
znamení Vánoc. V ulicích města
Přerova jsme se proto tentokrát ptali:

Co byste nadělili Přerovanům
a městu Přerovu, kdybyste
byli Ježíškem?

Emílie Holíková, 
Přerov
Kdybych měla tu
moc, naložila bych
Přerovu a Přerova-
nům stálé divadlo,
aby si mohli kdyko-

li zajít na nějaké zajímavé představení.
A taky bych rozšířila autobusovou do-
pravu o sobotách a nedělích. O víken-
dech totiž jezdí autobusů málo.

Patrik Koutný,
Přerov

Nadělil bych Pře-
rovanům spoustu
obchodů s kvalit-
ním oblečením, ně-
co ve stylu brněnské
Vaňkovky. Dobrých obchodů je tu totiž
podle mého názoru málo.

Ajten Ristemi,
Přerov
Jako Ježíšek bych
nechala zmoderni-
zovat centrum měs-
ta Přerova, aby v ob-
chodech i kancelá-

řích bylo hezké prostředí. A nadělila
bych lidem lepší vztahy, a to i k národ-
nostním menšinám.

Viliam Mérey,
Přerov

V roli Ježíška bych
nadělil Přerovu
ukázněné řidiče,
kteří dodržují ve
městě předepsanou
rychlost jízdy a taky lepší strážníky.

Věra Zbořilová,
Přerov
Přerovu a Přerova-
nům bych nadělila
obchvat města, aby
se tu zlepšila do-
pravní situace.

Ivoš Raiskub,
Přerov

Být Ježíškem, na-
dělím Přerovanům
moderní sportovní
hřiště na florbal
a fotbal. 

Eva Minarovičová,
Přerov
Určitě bych všem na-
dělila zdraví, aby si
mohli nejen vánoční
svátky užít se svými
rodinami a přáteli.

A taky hezký vánoční stromeček na ná-
městí. Text a foto Renata Gájová

Anketa

Název koleda se odvozuje od řím-
ských lednových přání Calendae Janu-
ariae (první lednové dny, kdy se slavil
slunovrat). Je to tradiční obřad obchůz-
kového charakteru, jehož původním
smyslem bylo přinést štěstí a blaho v ži-
votě. Koledou se nazývaly nejen obřad-
ní obchůzky, ale i dary, které se při ní na-
dělovaly, též písně, říkadla a popěvky
s ní spojené. Po ko-
ledě se chodilo té-
měř po celý rok.
O vánočním čase to
bylo o Štědrém ve-
čeru, ve svátek sv.
Štěpána, na Nový rok a na Tři krále.

Koleda bývávala též důležitým zdro-
jem příjmů věčně hladových žáků.
O vánočních svátcích se nikdo za skry-
tou žebrotu nestyděl. Vždyť kdysi i Jan
Hus zpíval na kůru, koledoval a žebral na
pražských ulicích. Historie vánočních
koled sahá až ke 13. století. Koledami by-
ly původně označovány písně, které by-
ly zpívány během velkých křesťanských
svátků. Postupem času se však koledy
přeměnily v písně s vánoční tématikou,
které měly náboženský charakter – po-
slední dobou však i tento náboženský
charakter vánočních koled vymizel.

Ve středověku byly vánoční koledy ší-
řeny po celé Evropě pomocí potulných
žáků, kteří je zpívali během vánočních
her. Každý stát má své vlastní vánoční
koledy, jejich smysl a význam je však
vždy stejný. V koledách, tedy písních,
popěvcích a říkadlech, je zakódována
celá lidová podstata, smysl a význam ob-
řadu. V koledách náboženských vystu-
puje Bůh, Matka boží, Ježíšek, andělé,
svatí. Koledníci zpívali o narození Ježíš-
ka, cestě do Betléma a královských da-
rech, vinšovali, děkovali za koledu. Pod-
statou náboženských koled je zrození
člověka.

Čas koledy je závěrečná část Vánoc.
Hlavním dnem koledy byl svátek sv. Ště-
pána, tj. 26. prosince. Byl to po dlouhé

době první den veselí a návštěv-koledo-
vání. Na tento den kdysi začínal rok,
měnila se tedy i služba. Užívalo se poře-
kadlo „Na Štěpána není pána“. Za celo-
roční službu se vyplácely vesnické cha-
se peníze, naturálie, šaty, ale i dary spo-
jené s Vánocemi (vánočka, pamlsky). 

K atmosféře venkovských Vánoc pat-
řilo i pastýřské vytrubování, kdy pastýř

ovládal pastýřskou
troubu a poté i běž-
nou trubku. O Vá-
nocích vyhrával
před domem každé-
mu hospodáři, pro

kterého pásl. V 19. století nechyběly me-
zi koledami ani kramářské a písmácké
písně. Zpěv koledníků nejčastěji dopro-
vázela harfa, housle, klarinet či flétna. 

Hudba je nedílnou součástí českých
tradic. Od středověku jsou v českých
kancionálech zachyceny melodie vá-
nočních zpěvů, z nichž mnohé zlidově-
ly. Právě vedle chrámové hudby se vžilo
i prosté koledování, zpívání vánočních
písní lidových či zlidovělých jako dopro-
vodná složka obchůzky po chalupách

během vánočního času. Mezi profesio-
nálními díly nelze opomenout pastore-
ly, které v téměř zlidovělé podobě pro-
vázejí české Vánoce dodnes. V 18. a 19.
století je skládali čeští kantoři. Zcela jis-
tě nejpopulárnější je česká vánoční
pastorální mše Jana Jakuba Ryby Hej,
mistře. Doba se mění. Je třeba si přiznat,
že většina z nás koledy o svátcích nezpí-
vá. Tuto tradici nám obstarávají zpěvá-
ci, jejichž hlasy k nám znějí z cédeček.
Krásné Vánoce! Věra Fišmistrová

(údaje použity z Lidových zvyků) 

Známé české koledy
Nesem vám noviny poslouchejte,
z betlémské krajiny pozor dejte! 
Slyšte je pilně a neomylně, slyšte je
pilně a neomylně, rozjímejte…

Co to znamená v Betlemě nového?
Neviděli jsme nebe tak jasného: 
měsíc překrásně svítí, musí to něco
býti, zpívají libým hlasem andělé,
pastýři vytrubují vesele, nikdá tak 
nedělali, by v noci troubívali: Sláva
Bohu na výsosti! Vždy prozpěvují.

O Vánocích znějí koledy
Neodmyslitelnou součástí „svatých nocí“ byly odedávna koledy.

Střední škola zemědělská v Přerově
bude již tradičně v rámci vánočních
svátků vystavovat Betlém se živými zví-
řaty, a to již od pátku 11. prosince. K je-
ho prohlídce zvou zaměstnanci školy
děti z mateřských a základních škol
a především rodiny s malými dětmi. Ty
mohou zvířata nejen obdivovat, ale také
si je pohladit. Případné přinesené paml-
sky v podobě chleba a jablíček můžete
odložit do přichystaných nádob. Betlém
bude vystaven až do 24. prosince od 10
do 15 hodin. Při této příležitosti si mo-
hou žáci Základních škol prohlédnout
areál školy a zároveň popřemýšlet
o zdejším studiu.

Na Štědrý den proběhne již tradiční
sváteční krmení koní, které se usku-
teční od 9 do 12 hodin. Koně nejvíce po-
těšíte kouskem tvrdého chleba, mrkví
nebo jablíčkem. Jana Mráčková

Přijďte si s dětmi prohlédnout živý betlém

Postupem času se koledy
přeměnily v písně s vánoční

tématikou, které měly
náboženský charakter.
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■ Klub českých turistů
SK Přerov – pěší turistika

Jifií ·vec, tel. 608 730 541
�3. 12. • DomaÏelice–Prusy–BeÀov–Horní
Mo‰tûnice–Pfierov, 14 km, J. ·vec, odj. A8 hod.
�3. 12. • Pfierov–Îebraãka–Michalov,
10 km, Zapletalová, odch. 9 hod., sraz u lávky k
Michalovu
�5. 12. • Nov˘ Jiãín–Svinec–Star˘ Ji-
ãín–Suchdol n. O., 20 km, J. Sedláková, odj.
8.03 hod.
�10. 12. • Lhotka n. B.–Le‰ná–Poruba–Hu-
stopeãe, 10 km, V. Visnar, odj. 7.21 hod.
�10. 12. • Okolím Moravské Tfiebové, 20
km, J. Pûãek, odj. 6.37 hod.
�12. 12. • Zlín stfied–Pod rozhlednou–Zlín
stfied, 16 km, J. ·pinar, odj. 7.21 hod.
�17. 12. • Podolí–DomaÏelice–Dfievohosti-
ce (betlem), 13 km, M. Garzina, odj. A6.55 hod.
�19. 12. • U Buku–Útûchov–Vranov–âes-
ká, 13 km, P. ·Èáva, odj. 6.59 hod.
�30. 12. • Bystfiice p. H.–Sv. Host˘n–Bys-
tfiice p. H., 14 km, J. ·vec, odj. 7.42 hod.
Pozor! Odjezdy vlakÛ informativní, od 13. 12. no-
v˘ jízdní fiád, zmûny budou uvedeny ve skfiínce.

TJ Spartak Přerov
Vladimír Wnuk, tel. 721 487 988, 581 772 543

�2. 12. • Moraviãany–Lo‰tice (betlém)–Mo-
raviãany, 10 km, vlak 7.59 hod., L. Poláková
�9. 12. • Dfievohostice (betlém)–DomaÏeli-
ce–Kocanda–·védské ‰ance–Lovû‰ice–Pfie-
rov, 13 km, odjezd bus 8 hod., C. Punãocháfiová
�16. 12. • Vinary–Záb. Lhota–Tr‰ice, 12
km, bus MHD 9.40 hod., V. Polidorová
�31. 12. • Velk˘ Újezd–Kamenná bou-
da–Tr‰ice, 11 km, bus 8.30 hod., V. Vaculík
�1. 1. 2010 • Novoroãní v˘stup na âekyÀ-
sk˘ kopec, setkání úãastníkÛ u památníku nad
Pfierovskou roklí v dobû od 10 do 14.30 hod.

VHT – TJ Spartak Přerov
Tomá‰ Beránek, tel. 602 575 673

�2. 12. v 19 hod. • schÛze v restauraci Pivovar
�5. 12. • Pfierovsk˘ traverz spojen˘ s promí-
táním z hor a s taneãní zábavou, 12 km, Josef Ma-
chálek, sokolovna, 9. hod. pû‰í
�12. 12. • Vsacké vrchy – Bumbálka–So-
láÀ–RoÏnov, 32 km, Jifií Balcárek ml., vlak 6.03
hod., bûÏky
�19. 12. • Host˘nské vrchy – Host˘n–Tro-
ják–Lazy–Valmez, 33 km, Jifií Balcárek ml., vlak
7.23 hod. bûÏky
�26. 12. • ·tûpánská jízda – Pustev-
ny–MartiÀák–Pustevny–Fren‰tát p. R.,
27 km, Antonín Koufiil, vlak 6.03 hod., bûÏky

INZERCE

INZERCE

INZERCE

PŘEROV, Wilsonova 11, tel.: 581 217 221

po–pá 9–13, 14–18 hod

OLOMOUC, Palackého 3, tel.: 585 224 275

po–pá 9–18 hod, sobota 9–13 hod

www.victoria-ck.cz

LÉTO 2010
PRODEJ ZAHÁJEN!!!

S i l v e s t r  –  p o s l e dn í  m í s t a !

UB – ubytování; SKI – skipas; HP – polopenze; D – doprava
Doprava busem z Brna, z Přerova za příplatek +150 Kč.

ZIMA 2010ZIMA 2010
ITÁLIE • FRANCIE • RAKOUSKO

Sleva za včasný nákup až 3% do 31. 12. 2009, slevy pro děti a seniory.

ABSOLUTNÍ
CENOVÁ BOMBA!
Týden lyžování ve Francii

od 2.490,– Kč/os.
v ceně: 7x ubytování v apartmánu, 6-denní skipas

Termín n/s Stát Název střediska Cena zahrnuje Akce Cena za osobu od

11.–13. 12. 2/3 A Schladming UB+SKI+HP+D PEVNÁ CENA 5.890,–

18.–20. 12. 2/3 A Saalbach/Hinterglemm UB+SKI+HP+D 6.100,–

26. 12. 0/1 A Hochkar SKI+D 1.450,–

26. 12. 0/1 A Stuhleck SKI+D 1.500,–

26.–29. 12. 3/3 A Bad Gastein UB+SKI+HP+D Vánoce 7.300,–

26. –29. 12. 3/3 A Kitzbühel UB+SKI+HP+D Vánoce 7.100,–

29.12.–2.1. 4/4 A Bad Gastein UB+SKI+HP+D Silvestr 8.900,–

29.12.–2.1. 4/4 A Kitzbühel UB+SKI+HP+D Silvestr 8.700,–

2. 1. 0/1 A Hochkar SKI+D 1.450,–

2. 1. 0/1 A Stuhleck SKI+D 1.500,–

9. 1. 0/1 A Stuhleck SKI+D 1.500,–

15.–17.1. 2/3 A Bad Gastein UB+SKI+HP+D SUPER CENA 5.700,–

15.–17.1. 2/3 A Kitzbühel UB+SKI+HP+D 6.100,–

15.–24.1. 7/6 F Les 2 Alpes UB+SKI SUPER CENA 5.500,–

15.–24.1. 7/6 F Tignes/Espace Killy UB+SKI 6.800,–

16. 1. 0/1 A Hochkar SKI+D 1.450,–

16.–21.1. 4/4 I Ponte di Legno UB+SKI 4.900,–

20.–24.1. 3/3 I Ponte di Legno UB+SKI SUPER CENA 4.600,–

22.–24.1. 2/3 A Saalbach/Hinterglemm UB+SKI+HP+D 6.600,–

22.–31.1. 7/6 F Les 2 Alpes UB+SKI 6.000,–

23.–24.1. 1/2 A Schladming UB+SKI+HP+D NEJNIŽŠÍ CENA 3.900,–

23.–29.1. 5/5 I Passo Tonale UB+SKI 6.500,–

28.1.–2. 2. 4/4 I Ponte di Legno UB+SKI 5.800,–

28.1.–2. 2. 4/4 I Passo Tonale UB+SKI 5.500,–

29.–31.1. 2/3 A Bad Gastein UB+SKI+HP+D 6.100,–

29.–31.1. 2/3 A Kitzbühel UB+SKI+HP+D 6.100,–

29.1.–7. 2. 7/6 F Les 2 Alpes UB+SKI SUPER CENA 6.500,–

29.1.–7. 2. 7/6 F Alpe d‘Huez UB+SKI SUPER CENA 6.100,–

30. 1. 0/1 A Hochkar SKI+D 1.450,–

PEVNÁ CENA

SUPER CENA

SUPER CENA

SUPER CENA

SUPER CENA
SUPER CENA

NEJNIŽŠÍ CENA

Nabízím

vedení účetnictví
a daňové evidence.

Praxe 13 let, 
spolehlivost a kvalitu

zaručuji.
Tel. 776 334 615

Den otevřených dveří
na Obchodní akademii 

a Jazykové škole
s právem státní jazykové zkoušky
v Přerově, Bartošova 24 se bude
konat 3. 12. od 15 do 18 hodin.

Pozvánka
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Vánoce na zámku přispějí ke sváteční náladě
Předvánoční – adventní čas by měl být podle tradice dobou rozjímání, uzavření se do sebe, dobou půstu, ale také dobou

příprav vánočních svátků.

Výstava 
Co se stalo v Betlémě

Betlémy patří k neodmyslitelným
symbolům Vánoc, navozující slavnost-
ní, tajuplnou sváteční atmosféru.

Od čtvrtka 3. prosince bude v prosto-
rách přerovského zámku otevřena vá-
noční výstava Co se stalo v Betlémě. Jak
se již stalo tradicí, i v letošním roce bu-
de vystaven betlémský soubor z dílny
Bedřicha Zbořila, žijícího na Sázavě.
Tento řezbář, samouk, vyučený sklář, vy-
řezává svůj velký betlém pro přerovské
muzeum již od roku 1997. Figury o veli-
kosti kolem třiceti centimetrů tvoří z li-
pového dřeva. I přesto, že jim ponechá-
vá přirozený přírodní vzhled, bez použi-
tí barev, dokáže každé figuře vdechnout
osobité kouzlo a životnost. Námětově
čerpá řezbář ze všedního života kolem
sebe. Jeho rukopis je nezaměnitelný.
Svou něžnou, poetickou krásou a doko-
nalým zvládnutím řezbářské techniky,
zaujme a osloví betlém každého z ná-
vštěvníků. V současné době dosáhl Zbo-
řilův betlém počtu 127 figur.

Na výstavě se v letošním roce představí
výběr figur, reprezentujících jednotlivé
betlémské tématické okruhy. Vedle Sva-
té rodiny nebudou samozřejmě chybět
Tři králové, pastýři s ovečkami, darovní-
ci, hudebníci, řemeslníci a další postavy,
které k betlému neodmyslitelně patří.

Zbořilův betlém bude v letošním roce
vystaven poněkud odlišným způsobem,
než na jaký jsme u betlémů zvyklí a jak
jsou nám tradičně předkládány. Jak sa-
motný název výstavy Co se stalo v Betlé-
mě napovídá, prezentace je pojata v ča-
sových proměnách, v souladu s tím, jak
se časově odvíjel biblický příběh. Tento

způsob vystavování není nový, užíval se
jak u kostelních, tak i soukromých bet-
lémů od 18. století. 

Na scéně Štědrovečerního příběhu
představujícího narození se návštěvník
nechá okouzlit betlémskou chýší se Sva-
tou rodinou obklopenou pastýři se stá-

dy oveček, kterým anděl jako prvním
zvěstoval narození Krista a kteří se mu
jako první přišli poklonit.

V předvečer Tří králů dojde k proměně
scény. V Tříkrálovém příběhu zaujmou
pod hvězdou betlémskou místo pastýřů
Tři králové s doprovodem, kteří se klaní
Ježíškovi a obdarovávají jej svými dary –
zlatem, kadidlem a myrhou.

Výstava se koná v Historickém sále
přerovského zámku. Potrvá do 24. led-
na 2010. Otevřeno bude denně mimo
pondělí od 8 do 17 hodin, v sobotu a ne-
děli od 9 do 17 hodin. Otevírací doba
o svátcích: 24., 28. a 31. prosince, 1. led-
na – zavřeno, 25.–27., 29. a 30. prosince
bude otevřeno v době od 9 do 17 hodin.

Výstava Ježíškova dílna
Předvánoční inspirace

Předvánoční čas je obdobím horeč-
ných příprav, vybírání těch nejvhod-
nějších dárků, čas plný shonu a spěchu.
Každý se chce připravit co nejlépe, aby
sváteční dny mohl strávit podle svých
představ v klidu a pohodě. A k tomu pat-

ří samozřejmě především vánoční vý-
zdoba.Vedle tradičního stromečku a bet-
léma se dnes užívá dekorací všeho dru-
hu. A nabídka je pestrá. Od jmelí, ad-
ventního věnce či nazdobených větviček
až po nejrůznější dekorace z papíru, šus-
tí, dřeva, keramiky, skla nebo textilu.
Mnohé se dají koupit. Největší radost
však udělají ty dekorace, které si může-
me připravit sami. Pracovníci muzea
zvou všechny, kteří hledají inspiraci,
v úterý 8. prosince na zámek, kde mo-
hou obdivovat um a zručnost tvůrců
vánočních dekorací. Pod názvem Ježíš-
kova dílna proběhne předvánoční pre-
zentace tvorby uměleckých řemesel.
Nabídka bude velmi pestrá. Před zraky
návštěvníků budou vznikat kouzelná díl-
ka vytvářená z pedigu, paličkované kraj-
ky a dekorace zhotovené patchworko-
vou technikou. Návštěvníci mohou sle-
dovat tvorbu korálkových ozdob či
ozdob vytvářených drátováním. Chybět
nebude ani tvorba řezbářská nebo zho-
tovování vánočních přáníček.

Ježíškova dílna proběhne v úterý
8. prosince v předsálí Slavnostní zá-
mecké síně přerovského zámku v době
od 14 do 18 hodin.

Koncert Dětského
folklorního souboru

Trávníček 

V průběhu Ježíškovy dílny vystoupí
Dětský folklorní soubor Trávníček při
Základní škole Trávník v Přerově. Pod
vedením Mgr. Dagmar Bouchalové
a Mgr. Kristiny Glacové předvedou pás-
mo písní a říkadel „A bela zima veliká …“,
vztahujících se k předvánočním a vánoč-
ním zvykům a obyčejům. Návštěvník si
v jejich podání vyslechne o zvycích na
svátek sv. Martina, sv. Barbory, sv. Miku-
láše nebo sv. Lucie. Samozřejmě, chybět
nebudou ani zvyky a obyčeje štědrove-
černí, jimiž pásmo vyvrcholí. 

Děti vystoupí 8. prosince ve Slavnost-
ní zámecké síni přerovského zámku
dvakrát. První vystoupení proběhne
v 15 hodin, druhé v 17 hodin. Mch

Vánoční koncert
Pro zpříjemnění sváteční atmosféry

pořádá muzeum koncert. Se svým vá-
nočním programem vystoupí komorní
smíšený pěvecký sbor Moravští madri-
galisté z Kroměříže. V jejich podání bu-
dou posluchačům nabídnuty skutečné
hudební skvosty renesančních, ale pře-
devším barokních mistrů – Orlanda di
Lassa, Johna Stanleyho nebo Antonia Vi-
valdiho, z jehož tvorby zazní dvě nejkrás-
nější volné věty z koncertů pro soprani-
novou zobcovou flétnu, nebo Antona
Brucknera či Giovanniho Battisty Pergo-
lesiho. Nepůjde pouze o vokální skladby,
na koncertě zazní i díla instrumentální.

Vánoční koncert se bude konat v ne-
děli 27. prosince ve Slavnostní zámec-
ké síni přerovského zámku v 17 hodin.

Posluchači budou mít možnost před
zahájením koncertu absolvovat noční
prohlídku výstavy Co se stalo v Betlémě
při svíčkách. Vstup od 16 hodin.

M. Chumchal, H. Jánská

Pozvánka

V dnešní době právě v tomto čase nastává období horečných pří-
prav oslavy svátečních dnů. Ve všem tom shonu, který kolem nás
v tomto období panuje, si každý chce alespoň na chvíli oddech-
nout, udělat si chvilku pro sebe, alespoň na chvíli zastavit, aby se
uvolnil a oprostil od všech těch každodenních starostí.
Právě pro tyto okamžiky připravili pracovníci Muzea Komenského
v Přerově na měsíc prosinec několik akcí, kterými chtějí přispět
k navození té pravé vánoční atmosféry.
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Před zraky návštěvníků budou i letos vznikat nádherná díla z paličkované krajky.

FOTO JITKA HANÁKOVÁ

Návštěvníky zaujme 
i práce řezbáře.
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Přerovský hokej slavil v letošním roce
osmdesáté výročí. Zásluhu na jeho dob-
rém jménu má také učitel tělesné vý-
chovy a dlouholetý trenér mládeže Voj-
těch Burian, který se spolu s dalšími
nadšenci stal zakladatelem první hoke-
jové třídy v Přerově, a tím dal podnět
k zakládání sportovních tříd i s jiným za-
měřením. 

�Pane Buriane, svůj vztah ke sportu
jste si zřejmě přivezl do Přerova již ze
svého původního bydliště. Můžete pro-
to na rodnou obec zavzpomínat?

Narodil jsem se v malém městečku Dr-
novicích na Vyškovsku, které se v deva-
desátých letech stalo známé svojí ligo-
vou kopanou. Oddíl kopané byl u nás za-
ložen v roce 1932 a v něm jsem hrál již
jako žák, dorostenec i za družstvo mužů.
Účastnili jsme se okresních i krajských
soutěží. Navštěvoval jsem učitelský
ústav a jako student jsem hrával také
lední hokej, odbíjenou, stolní tenis a rád
jsem lyžoval.

�Co vás přivedlo do Přerova?
Po absolvování učitelského ústavu

jsem učil nejprve v pohraničí na Jese-
nicku a v roce 1954 jsem byl do Přerova
přeložen.

�Jaké byly vaše první kontakty s pře-
rovským sportem?

V době mého nástupu do Přerova byl
obnoven sportovní klub Meopta – Pře-
rovské strojírny, kde jsem hrál hokej
i kopanou. Jako učitel jsem byl přede-
vším tělocvikář. Doplnil jsem si proto
v letech 1963–1966 vzdělání na Pedago-
gické fakultě v Olomouci. Sport jsem
prosazoval nejen ve škole, ale s žáky se
také zúčastňoval různých sportovních

soutěží. Často jsme dosahovali výsled-
ky, které patřily k nejlepším v okrese. Ke
sportu patří i péče o jeho materiální
a finanční zabezpečení. V Předmostí
jsem vybudoval lehkoatletickou dráhu
a kluziště s mantinely.

�Největší váš přínos přerovskému
sportu je v práci s žáky hokejových tříd.
V čem vidíte jejich význam?

V Přerově byla první hokejová třída za-
ložena v roce 1972 v Základní škole Jere-
menkova. Jako její vedoucí jsem vyhle-
dával žáky pro tuto třídu a sbíral zkuše-
nosti z jiných hokejových tříd ve velkých
městech. S pomocí testů bylo každoroč-
ně vybráno třicet žáků ze sto dvaceti zá-
jemců. Hráči těchto tříd se umisťovali na
předních místech v krajských soutěžích
a několikrát v roce jsme také vycestova-
li na turnaje do zahraničí. 

Hráči našich prvních hokejových tříd
hráli dorosteneckou ligu a dva, Měsíček
a Gereš, se dostali do širšího reprezen-
tačního kádru reprezentantů sedmnáct-

ky. Řada dalších se v posledních letech
uplatnila v ligových celcích. Přínosem
hokejových tříd bylo, vedle dostatku do-
brých hráčů, také zapojení dětí a mláde-
že do sportu a ne scházení se v pochyb-
ných partách, které se zabývaly hlavně
kouřením a alkoholem.

�S jakými pocity se nyní ohlížíte za
svojí dlouholetou prací s mládeží
a v hokeji?

Téměř čtyřicet let jsem prožil mezi dět-
mi a cítil jsem se proto šťastně. Měl jsem
rád všechny žáky a vždy mě upřímně tě-
ší, když po létech i dnes si na mě hodně
žáků vzpomene.

Miroslav Rozkošný

„Téměř čtyřicet let jsem prožil mezi dětmi a cítil jsem se proto šťastně.“
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V závěru roku poskytujeme prostor posledním dvěma osobnostem, kterým byla udělena Cena města Přerova 
– Medaile J. A. Komenského v roce 2008. Oba udělali zejména pro mládežnický hokej velký kus práce.

Hokejové třídy vychovaly
řadu velmi dobrých hráčů

Rozhovor s Vojtěchem Burianem
Rodák z Henčlova, Vladislav Chytil, vě-

noval čtyřicet roků svého života přerov-
skému hokeji. Z toho víc než tři desítky
let jako trenér. Trenérské práci se věno-
val převážně při svém dlouholetém za-
městnání v Přerovských strojírnách. Ja-
ko trenér juniorů HC Zubr Přerov půso-
bil až do svých sedmdesáti let, kdy ukon-
čil svoji trenérskou činnost.

�Pane Chytile, vaší dlouholeté trenér-
ské kariéře předcházela hráčská. Mů-
žete na ni zavzpomínat?

Hrát hokej jsem začal na Středním od-
borném učilišti energetických rozvod-
ných závodů v Přerově. Už v sedmnácti
letech jsem hrál za muže Sokola Troub-
ky a na vojně za Duklu Horažďovice. Po
návratu z vojenské základní služby jsem
hrál za Přerovské strojírny a po třech le-
tech přestoupil do Meopty Přerov.

�Jak jste se stal z hráče trenérem ?
K převzetí trenérské funkce mě nejpr-

ve vyzvali moji spoluhráči - Gereš, Baroš,
Hudec, Veselý a Palinek. Stalo se to, když
z funkce trenéra od nás odešel trenér
Kreibich. V prvním roce mé trenérské
činnosti jsme hráli na bývalém hokejo-
vém hřišti u stadionu Viktorky, ale už
další rok na místě současného krytého
stadionu. Hned v prvním roce na tomto
stadionu se mi s mužstvem podařilo po-
stoupit do krajského přeboru. Místo
v „A“ mužstvu jsem potom předal pro-
fesionálnímu trenéru Urbanovi a na-
stoupil jsem jako trenér dorostu.

�Právě s dorostenci a juniory jste do-
sáhl největších úspěchů.

S dorostenci jsem do nejvyšší soutěže
postoupil celkem třikrát. První byl his-
torický postup do I. ligy v roce 1980 a ná-
sledně potom pět úspěšných let jsem
hrál s dorostenci 1. ligu. V sezoně
1984/1985 jsem spolu s Janem Trnkou
převzal „A“ mužstvo, které se nacházelo
na sestupovém místě l. ligy. Záchrana se

podařila. Po sestupu dorostu z 1. ligy
jsem toto družstvo převzal a v sezoně
1988/1989 s nimi podruhé postoupil do
1. ligy. Byli to hráči okolo Romana Ka-
děry, který byl v této soutěži nejlepším
střelcem se 69 brankami a měl také nej-
více asistencí. Třetí postup byl již do no-
vě utvořené soutěže extraligy dorostu
v sezoně 2001/2002. S juniory jsem byl

u postupu v sezoně 1992/1993 do 1. ligy
staršího dorostu. Druhý postup byl již do
nově utvořené juniorské extraligy. Ten
jsem již absolvoval s trenérem Janem
Trnkou. Bylo to v sezoně 1995/1996.
Spolu s trenérem Řezáčem jsme hned
v první sezoně postoupili až do finálové
čtyřky o titul mistra České republiky. Po
velmi urputných bojích jsme nakonec
skončili čtvrtí za mužstvem Zlína, Slávie
Praha a Plzní.

�V trenérské práci jste slavil řadu ús-
pěchů. Jak se za nimi po letech ohlížíte?

Za všechny své trenérské úspěchy bych
chtěl poděkovat všem klukům, které
jsem trénoval, a také samozřejmě trené-
rům a asistentům mládežnickým druž-
stev. I těm, kteří již mezi námi nejsou.
Bez nich bych nikdy nedosáhl těchto vý-
sledků. Také našim pokračovatelům pře-
ji hodně úspěchů s řadou mých odcho-
vanců. Zrekonstruovaná hala zimního
stadionu je opravdu krásná. Ledová plo-
cha i led je zde vynikající. Myslím si, že
nás čeká nová kapitola přerovského ho-
keje, a proto i fanoušci se mají na co tě-
šit. Věřím, že se brzy dočkají postupu „A“
mužstva do 1. ligy. Přerov má velkou ho-
kejovou tradici a jistě by si takovou sou-
těž zasloužil. To přeji všem hráčům
a příznivcům přerovského hokeje. No-
vému vedení přeji hodně trpělivosti, aby
se jim podařilo sehnat více finančních
prostředků pro zabezpečení co nejkva-
litnějšího kádru prvního mužstva, které
by bylo schopno čelit těm nejlepším
mužstvům II. ligy. Miroslav Rozkošný

Přerov si první ligu zaslouží
Rozhovor s Vladislavem Chytilem

FOTO MIROSLAV ROZKOŠNÝ

„Novému vedení 
přeji více peněz 
na zabezpečení 

co nejkvalitnějšího 
kádru prvního 

mužstva.“
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Hanákovi se sice letos nepodařila ob-
hajoba titulu, ale jistě odjel velmi dob-
rou sezonu a post vicemistra Evropy ne-
ní zlým výsledkem. Letos se ale z mist-
rovského titulu ve třídě N2, byť jen do-
mácího, poprvé raduje rallyový pilot
Ondřej Blaťák. K titulu mistra ve sprin-
trally přidal navíc i vicemistrovské umís-
tění ve velkých soutěžích. Zanedlouho
třicetiletý jezdec tak završil svou nejlep-
ší sezonu. K nejcennějším vítězstvím,
jichž letos zaznamenal pět, patří jistě
i obhajoba výhry ve třídě na Barum
Czech rally Zlín. V polovině listopadu
jezdec spolu se svým stálým spolujezd-

cem Jakubem Wagnerem převzal ve Vyš-
kově mistrovské ocenění. Úspěšnému
jezdci jsme položili několik otázek.

�Letos to byla tvá nejúspěšnější sezo-
na. Jak dlouho se rally vlastně věnuješ
a co ti tento sport přináší?

Rally se věnuji asi od roku 2001. V po-
čátcích šlo o ojedinělé starty, později se
program neustále rozšiřoval a letos jsme
absolvovali téměř kompletní oba české
šampionáty. Rally je nejobtížnější auto-
mobilový sport. Je třeba na něj být vý-
borně připraven jak fyzicky a psychicky,
tak technikou. Tato komplexnost a ob-
tížnost rally mě právě láká.

�Kterého letošního vítězství si nejvíc
ceníš?

Nejvíce asi obhajoby vítězství na Barum
rally. Podali jsme letos i lepší výkony než
právě na Barumce, ale je to přece jen nej-
významnější a nejdelší soutěž v ČR.

�K rally patří i nehody a ani tobě se ne-
vyhnuly.

Letos jsme dvě soutěže nedokončili pro
havárie. Na Rally Český Krumlov jsme ve
snaze stáhnout ztrátu zaviněnou defek-
tem na poslední rychlostní zkoušce leh-
ce sklouzli mimo trať. Naštěstí autu se
vůbec nic nestalo, jen jsme se sami ne-
dokázali vrátit se na trať. Nepříjemnější
byla situace na Rally Příbram, kdy jsme
naopak havarovali dost těžce a silně po-
škodili auto. Tato událost nás vlastně stá-
la titul v MMČR, protože jsme se násled-
ně z finančních důvodů nezúčastnili po-
sledního závodu Rally Bohemia. 

�Rallyový sport je označován za ne-
bezpečný, není to v běžném provozu na
silnicích ještě nebezpečnější?

V některých případech to tak být může.
V rally můžete doplatit jen na svou chybu,
kdežto v běžném provozu musíte navíc
doufat, že tu chybu neudělá někdo další.
Rally mě naučila určité předvídavosti, tak-
že na rozdíl od závodů se mi v běžném
provozu jakékoliv kolize vyhýbají. 

�Co nového připravuješ na novou se-
zonu?

V tuto chvíli není vůbec jasné, jak by
mohla vypadat naše příští sezona a už
vůbec ne, jestli na ni připravíme něco
nového. Letošní rok byl finančně hodně
náročný a až další jednání ukáží, zda se
objevíme třeba zase s Hondou nebo s ji-
ným vozem vyšší třídy nebo jestli se bu-
deme na závody jen dívat.

Děkuji za rozhovor a přeji co nejvíce
dalších úspěchů. jmb

■ Sport

Prezident TK Precolor Přerov Petr Huťka předává šek na částku 20 000 Kč ředi-
telce Centra setkávání Haně Ryšánkové – Zlatý Kanár 2008.
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Ondřej Blaťák letos zajel zatím nejlepší sezonu.
FOTO JAN POŘÍZEK

Přerov byl znám jako město autokrosu. Historie ještě tehdy česko-
slovenského autokrosu se začala psát právě u nás v Předmostí. Po-
tom se závody přesunuly na trať Přerovské rokle, kde se dodnes
jezdí i kontinentální šampionát. Město také v autokrosu proslavili
skvělí piloti a mistři volantu Karel Havel a Ladislav Hanák.

Odbor vysokohorské turistiky Klub
českých turistů TJ Spartak Přerov slaví
letos 40. výročí svého působení. Při té-
to příležitosti jsme požádali jeho před-
sedu Ing. Tomáše Beránka o několik in-
formací, které datují vznik a činnost té-
to sportovní aktivity.

V roce 1969 vznikla v tehdejších Pře-
rovských chemických závodech skupina
mladých lidí nadšených pro vysokohor-
skou turistiku, která byla zárodkem bu-
doucího oddílu vysokohorské turistiky
při TJ Meochema Přerov. Náš oddíl, po-
zději odbor, má za sebou skromné za-
čátky v 70. letech. Období vrcholné slá-
vy přišlo v 80. letech, kdy jsme měli 150
členů a 41 cvičitelů. Ročně jsme pořáda-
li stovku akcí. Z nich bych jmenoval pře-
devším Hvězdicový přechod VHT Slo-
venských hor, kdy si jeho účastníci moh-
li vybrat z devíti tras. Útlum našeho od-
boru nastal v 90. letech, kdy členy odbo-
ru bylo pouze dvacet pět lidí. V posled-
ních letech prožíváme opět dobré obdo-
bí. Chtěl bych zdůraznit, že celá ta léta
byla podložena úsilím a obětavou prací,
která přinesla členům i mnoha dalším
příznivcům v Přerově i v celé republice
radost z jejich výsledků.

Nyní má odbor osmdesát šest členů, je-
jichž věkový průměr je čtyřicet osm let. Je
jediným odborem vysokohorské turistiky
KČT v Olomouckém kraji. Máme pět vůd-
ců, stejný počet cvičitelů a vedoucích. Me-
zi členy jsou dva nositelé Čestného od-
znaku Vojty Náprstka, dva získali oceně-
ní Mistr turistiky. Naši turisté se mohou
pochlubit i jedním diamantovým, čtyřmi

zlatými, dvěma stříbrnými a dvaceti bron-
zovými výkonnostní odznaky VHT.
A jak kulaté výročí členové oslaví?

Při příležitosti 40. výročí jsme letos
uspořádali úspěšnou výpravu do Wallis-
kých Alp, v rámci které tři z účastníků vy-
stoupili na Matterhorn a dva stanuli na
vrcholu Weisshornu. Vydali jsme pamět-
ní brožuru o čtyřicetileté historii a čin-
nosti. Myslíme i na svou budoucnost, na-
šich sportovních akcí se účastní se svými
rodiči i malé děti. Chtěl bych využít této
příležitosti a poděkovat bývalým předse-
dům Ing. Rudolfu Štěpančíkovi, Ing. Janu
Doubkovi, Janě Zavadilové a především
všem současným i bývalým členům, kte-
ří se svou prací zasloužili o vznik, budo-
vání a dobré jméno odboru. Šaf

Již 17. ročník Zlatého Kanára se koná
11. prosince v od 18.30 hodin ve spor-
tovní hale (U tenisu).

Akci pořádá TK Precolor Přerov s fir-
mou Sport Management ve spolupráci
s Českým tenisovým svazem. Na slav-
nostním večeru budou vyhlášeni nejlep-
ší čeští tenisté ve dvanácti kategoriích.
Vyhlášení je spojené s dvouhodinovým

kulturním pořadem, ve kterém vystoupí
umělci Petr Bende, Petr Muk, Petr Kolář,
Ewa Farna a skupina Inflagranti. Pořad
moderuje Petr Vichnar. Představí se i na-
ši nejlepší tenisté v čele s Tomášem Ber-
dychem a Radkem Štěpánkem.

Vstupenky v ceně sto korun si můžete
zakoupit v tenisové hale (tel. 581 202
442) nebo v MIC v Přerově. Šaf.

Nový mistr republiky v rally
Ondřej Blaťák

Pozvánka na Zlatý Kanár
Vyhlášení ankety časopisu Tenis o nejlepší české tenisty 2009

Batolata. Budocnost odboru VHT pod
Čertovými skálami

40 let vysokohorské turistiky
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V předvánočním času se veřejnosti
dostává do ruky již 17. číslo Sborníku
SOkA Přerov. Celkem 14 autorů svými
příspěvky zasahuje do rozmanitých te-
matických okruhů a pokrývá celý regi-
on Přerovska a Hranicka. Specifikou
tohoto čísla je, že se věnuje především
novějším dějinám.

Úvodní příspěvek o díle zvonaře Kašpa-
ra Geistera v Lipníku nad Bečvou je z pe-
ra arcidiecézního kampanologa Františka
Johna. Typáře v hranickém muzeu popi-
suje Jiří J. K. Nebeský a historii varhan

v kostele sv. Václava v Tovačově líčí Ingrid
Silná. Dějiny kostela a školy ve Slavkově
u Lipníku nad Bečvou si vzala za předmět
svého zájmu Jana Krejčová. Sportovní té-
ma přináší Rudolf Štěpančík svým pojed-
náním o kopané v příměstských částech
Přerova a Josef Voltr sleduje výrobu klu-
záků v Přerově v předválečných letech.

Bohatý je sborník na příspěvky věno-
vané různým osobnostem, např. život
a dílo Emila Cigánka od Petra Kadlece,
Antonín Dvořák a Přerovsko od Jana Jir-
ky, odkaz Raimunda Šidly moravskému

dějepisectví od Jiřího Lapáčka, práce his-
toričky umění Anny Pavelkové od Oldři-
cha Fialy. Nakonec v tomto případě je
třeba zmínit studii Věry Fišmistrové
o podnikatelských aktivitách rodiny Ky-
jovských a firmy Vrba a Pražák v Přerově.

Dobou 2. světové války se zabývají tři
autoři. Emil Kutálek vysvětluje, jak je tře-
ba se dívat na plánek opevnění Přerova
z konce války, uložený v archivním fondu.
Rozsáhlá práce Pavla Kopečka o odbojo-
vých skupinách Petičního výboru Věrni
zůstaneme a Moravské pětky na Přerov-
sku v letech 1939–1942 shrnuje autorovy
dosavadní výzkumy. Za její doplnění v ur-
čitém směru můžeme považovat příběh
odbojáře Rajmunda Navrátila z Kojetína
od Petra Jiráka. PhDr. Jiří Lapáček

Vychází nový sborník okresního archivu
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Tajenka křížovky: Čínské přísloví Autorka křížovky: Marie Švarcová

Tajenka: Víno pij zmalé sklenky, vědomosti z velké
Vánoční koncerty

Dlažka

8. 12. v 19 hodin • Vánoční koncert Hra-
dišťan, klub Teplo na Horním náměstí
19. 12. v 19 hodin • Vánoční koncert Ja-
blkoň, klub Teplo

Městský dům
10. 12. v 19.30 hodin • Vánoční Tour
2009 – Václav Hudeček. Koncert houslo-
vého virtuóza V. Hudečka, doprovod
prof. P. Adamec – klavír.

Pěvecký sbor Gymnázia
Jakuba Škody v Přerově

15. 12. v 18 hodin • Koncert Pěveckého
sboru Gymnázia Jakuba Škody v koste-
le Sv. Vavřince na náměstí TGM pod
uměleckým vedením sbormistryně Ka-
teřiny Skácelové. Vstupné dobrovolné. 

Kulturní spolek Academic
16. 12. v 19. 30 hodin • Vánoční koncert
přerovského orchestru Academic Jazz

Band ve velkém sále klubu Teplo. Jako
hosté vystoupí Kamarádi na nitích – dře-
věná jazzová kapela přerovského sokol-
ského loutkového divadla. Večerem pro-
vází Richard Pogoda. Předprodej vstu-
penek v Městském informačním centru.
Stolová úprava – pohoštění zajištěno.

Koncert Střední školy
gastronomie a služeb

v Přerově
18. 12. v 19. 30 hodin • Koncert v chrámu
sv. Vavřince v Přerově. Účinkují Vladimír
Roubal – varhany, Jana Koucká – soprán,
Jan Verner – trubka a členové Hradní

stráže prezidenta republiky. Na progra-
mu bude hudba P. J. Vejvanovského,
W. A. Mozarta, V. Roubala, G. F. Hände-
la, F. Mendelssohna-Bartholdyho ad.
Předprodej od 8. 12. v budově školy. 

Smíšený pěvecký sbor Vokál
26. 12. v 16. 30 hodin • Koncert du-
chovní hudby v chrámu sv. Vavřince Ří-
dí dirigentka Mgr. Kamila Fojtová. Na
programu bude Josef Seger, Antonio Vi-
valdi – doprovází komorní orchestr Kon-
zervatoře Brno. Posluchači uslyší pásma
českých a moravských koled a čtyři za-
hraniční koledy - bahamský spirituál,
velšskou, řeckou a francouzskou koledu. 

Pozvánka

na autogramiádu
Autogramiáda Lenky Chalupové, au-

torky nového psychologického románu
Vosí hnízda, se koná ve středu 9. pro-
since od 16 hodin v knihkupectví Kan-
zelsberger ve Wilsonově ulici v Přerově.

Pozvánka

FO
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Obchod Kyjovských 
v domě lékárníka 

Hynka Psoty



■ Plavecký areál – koupání veřejnosti, tel. 581 736 580 • relaxace, sauna, tel. 581 209 100
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■ Loutkové divadlo
�6., 13. a 20. 12. • ·tûdr˘ veãer, vánoãní po-
hádka o Ka‰párkovi, zvífiátkách a malém JeÏí‰kovi 

■ Muzeum Komenského

■ Flora Olomouc

■ SVČ ATLAS a BIOS
�30. 11.–4. 12. • Vánoãní salon – Celot˘-
denní akce pro ‰koly a vefiejnost s ukázkami li-
dové tvofiivosti, dopoledne od 8. 30–11.30 hod.
odpoledne od 13–17 hod., v pátek jen dopoled-
ne, ATLAS

�4. 12. âertoviny • areál BIOS, od 17 hod. kou-
zeln˘ podveãer nejen pro dûti, pfiihlá‰ky pfiedem
�15. 12. • Lov dravcÛ, rybáfiské závody, BIOS
�17. 12. Vystoupení dûtí na nám. TGM
v rámci akce Vánoãní hvûzdiãky
�17.–20. 12. Vánoãní v˘stava v MD

www.svcatlas-bios.cz

Budova přerovského zámku
út–pá 8–17 hod., so–ne 9–17 hod.

Otevírací doba bûhem vánoãních svátkÛ: 
24. 12. zavfieno, 25.–27. 12. otevfieno 9–17 hod.,
28. 12. zavfieno (pondûlí), 29. a 30. 12. otevfie-

no 9–17 hod., 31. 12.–1. 1. zavfieno
�Stálé expozice
�do 31. 12. • Archeologie na hradû Helf-
‰t˘nû – v˘stava (Velk˘ v˘stavní sál) 
�do 24. 1. • Hostince a kavárny v Pfierovû
do roku 1945 – v˘stava (Mal˘ v˘stavní sál)
�do 24. 1. • Svûtov˘ sport objektivem Ji-
fiího Vojzoly. V˘stava k 60. v˘roãí narození pfie-
rovského fotografa (Galerie)
�3. 12.–24. 1. • Co se stalo v Betlémû
(Historick˘ sál). V˘stava betléma fiezbáfie – sa-
mouka Bedfiicha Zbofiila
�8. 12. • JeÏí‰kova dílna, Slavnostní zámec-
ká síÀ 14–18 hod. (více informací na stranû 11)
�27. 12. • Vánoãní koncert Moravsk˘ch
madrigalistÛ, Slavnostní zámecká síÀ v 17 hod.
(více informací na stranû 11)

Korvínský dům
Muzejní úterky, cyklus pfiedná‰ek v 17 hodin

�1. 12. • Sokolské vzpomínky (Ing. Jaroslav
Skopal, Bohumil Domansk˘, Franti‰ek Jemelka)

Ornitologická stanice
tel. 581 219 910

po–pá 8–16 hodin, jindy po domluvû
25. 12.–3. 1. zavfieno

�Stálé expozice: Ptáci âeské republiky, Ptaãí
lípa, Ptaãí zahrada Franti‰ka Gintra
�do 31. 12. • âlovûk a krajina. V˘stava fo-
tografií amatérsk˘ch a zaãínajících fotografÛ, za-
chycující krajinu Vala‰ska a její promûny.
�18. 12. • Pfiedvánoãní setkání ornitologÛ.
Vyprávûní Lubo‰e Doupala a promítání fotografií
z expedice do ¤ecka 2008 od 17 hod. v ORNIS
�24. 12. • Vánoãní strom pro ptactvo. V˘-
roba netradiãních ozdob na vánoãní ptaãí strom
od 10 do 14 hod. v areálu ORNIS
�V˘ukové programy pro ‰koly ❙ Ptáci
❙ Vodní ptáci ❙ Stromy ❙ Bodlinka ❙ Zimní
(e-mail: kosturova@prerovmuzeum.cz)
�Ekoporadna – informace z obl. Ïivot. prostfiedí

Hrad Helfštýn
zavfieno

www.prerovmuzeum.cz

■ Městský dům

■ Přednášky pro veřejnost
od 15 do 16 hodin v zasedací místnosti budovy
fieditelství v nemocnici v Pfierovû, vstup zdarma

�16. 12. • beseda o práci lékafie v Africe,
pfiedná‰í MUDr. Ludmila Klöpferová.

■ Rodinka
Provozní doba v klubovnû 8–16 hod.

�pondûlí–pátek • angliãtina pro rodiãe,
pfied‰koláky a mlad‰í ‰koláky, herna pro kojen-
ce a batolata, taneãní krouÏek, divadlo a hry
pro dûti 6–10 let, cviãení na velk˘ch míãích,
spontánní tanec, v˘tvarná dílna pro ‰kolá-
ky a rodiãe
�4. 12. 16–18 hod. • Mikulá‰ská besídka
v klubu Teplo 
�21. 12. 16.30–17.30 hod. • Vánoãní pfií-
bûh s koledami, pohádka pro dûti od 2 let 
�30. 12.–1.1. • Silvestrovsk˘ pobyt na So-
la Gratii

www.rodinka.cz

Den dûtsk˘ 50m bazén 50m bazén plavání plavání spoleãná sauna sauna relaxace
bazén whirpool ãásteãn˘ pronájem imobilní dÛchodci z bazénu samostatn˘ vchod slender stoly

pondûlí zavfieno 6.15–7.45, 15–16 6.15–7.45, 15–16 11.30–13.30 zavfieno spol. páry 15–21 13.30–20.30

úter˘ 18–20 6.15–7.45, 14–15, 18–21 6.15–7.45, 14–15, 18–19 16–17 18–21 Ïeny 15–21 7.30–20.30

stfieda 15–20 6.15–7.45, 15–21 6.15–7.45, 15–15.30, 18–19 11.30–13.30 15–21 muÏi 13–21 13.30–20.30

ãtvrtek 18–20 6.15–7.45, 14–16, 18–21 6.15–7.45, 14–16, 18–19 18–21 Ïeny 15–21 13.30–20.30

pátek 14–20 6.15–7.45, 14–21 6.15–7.45, 14–18 15–17 15–21 muÏi 15–21 7.30–14.30

sobota 10–20 10–20 10–20 spoleãná 10–20 zavfieno

nedûle 10–18 10–18 10–12 10–12 10–18 spoleãná 10–18 zavfieno

Výjimky: informace na tel. bazén a sauna – 581 736 580, slendr stoly – 581 209 100 a na www.bazenprerov.wz.cz

■ Mateřské centrum
Sluníčko

�pondûlí a pátek 9–12 hod. • Mimiklub pro
dûti do 18 mûs., herna, besedy, cviãení 
�úter˘ 9–12 a 16–18  hod. • herna, zpívání
�stfieda 10 hod. • cviãení rodiãÛ s dûtmi, herna
�ãtvrtek 9–12, 16–18 • herna, cviã. pro rodiãe
�4. 12. 9.30 hod. • Kurz vázání ‰átkÛ
�11. 12. v 10 hod. • Zdravé pfiebalování,
beseda
�14. 12. 10 h. • ·etrná domácnost, beseda
�16. 12. 18 h. • Vánoãní ozdoby, kreat. veãer
�18. 12. 10 hod. • No‰ení miminek, beseda
�21. 12. 10 hod. • Jde to i bez plen!, beseda

Sokolská 26, www.mcslunicko.tym.cz

■ Klub přátel výtvarného
umění

�10. 12. • Architektura a památky Bená-
tek. Beseda s Ing. Helenou Patoãkovou.

■ Klub Dlažka
�4.–6. 12. • Mikulá‰sk˘ víkend, Tesák, pro
rodiãe s dûtmi 
�11.–13. 12. • Diplomacie, Rajnochovice,
akãní víkend pro mládeÏ (od 16 let)
�8. 12. v 19 hodin • Vánoãní koncert Hra-
di‰Èan, klub Teplo na Horním námûstí
�19. 12. v 19 hodin • Vánoãní koncert Ja-
blkoÀ, klub Teplo

www.dlazka.cz

Vánoční strom 
pro ptactvo

Pokud chcete se svými dětmi strávit
pěkné chvilky na Štědrý den, navštivte
24. prosince v době od 10 do 14 hodin
budovu ORNISu. Zde si budete moci
vyrobit ze semínek, jablek a loje různé
dobroty pro ptáky, které ozdobí velikou
jedli v zahradě – vánoční strom pro
ptactvo. Pro všechny je připravený ma-
teriál na výrobu ozdob, chybět nebu-
dou ani sváteční laskominy.

Pozvánka

�3. 12. v 8.30 a v 10 hodin • Mikulá‰ová-
ní, zábavn˘ pofiad pro dûti sloÏen˘ z písniãek
a scének s Mikulá‰em, ãertem a andûlem, nebu-
de chybût ani mal˘ dáreãek
�3. 12. v 19.30 hodin • Vánoãní koncert
2009 orchestru Václava Hyb‰e, Hosté Ludûk
Sobota a ãtyfii talentovaní zpûváci – Veronika Sa-
vincová, Martin RÛÏa, Barbora Mochowá a Jan
Smigmator, kter˘ oblíben˘ pofiad také konferuje.
�8. 12. v 19.30 hodin • Halina Pawlowská
– Banánové rybiãky. Dal‰í ze zábavn˘ch one
woman show populární osobnosti
�10. 12. v 19.30 hodin • Vánoãní Tour
2009 – Václav Hudeãek. Pfiedvánoãní vy-
stoupení houslového virtuóza V. Hudeãka, do-
provod prof. P. Adamec-klavír. 
�13. a 26. 12. od 13,45 do 18 hodin • Ne-
dûlní párty pfii dechovce se Záhorskou kapelou
�16. 12. v 19 hodin • Travesti vánoãní
speciál, skupina Screamers z Prahy 
�19. 12. v 19 hodin • Vánoãní koncert SVâ
ATLAS a BIOS Pfierov. Pfiedvánoãní veãírek pfii
svíãkách rodiãÛ a pfiátel, koncert ÏákÛ.
�20. 12. v 15.30 a v 19. 30 hodin • Ondfiej
Havelka a jeho Melody Makers
�31. 12. ve 20 hodin • Silvestr 2009 nejen
pro pfiátele nedûlních párty s dechovkou.
K tanci a poslechu hraje Záhorská kapela.

www.mdpr.cz • tel.: 581 290 311, 581 215 101

14. 12. pondûlí v 16 hodin
Trubaãi Pfierov, Vokál

15. 12. úter˘ v 16 hodin
M· a Z· Matefiídou‰ka,
KC Band

16. 12. stfieda v 15 hodin
Vánoãní kamion Coca Cola

17. 12. ãtvrtek v 16 hodin
SVâ ATLAS a BIOS,
D2Dance Pfierov

18. 12. pátek v 16 hodin
·ediváci, Isis – taneãní skupina

19. 12. sobota v 16 hodin
Taneãní ‰kola agentury HIT

20. 12. nedûle 
v 10.30 hodin Moravská veselka 

– vánoãní koncert,
v 16 hodin Îiv˘ Betlém

21. 12. pondûlí v 16. hodin
Záhorská kapela – vánoãní koncert,

Duckbeat Pfierov, Armáda spásy

22. 12. úter˘ v 16 hodin
Trávníãek Z· Trávník,

D.U.B. a jejich hosté

23. 12. stfieda v 16 hodin
Hanácké Prosének,

Dechov˘ orchestr Haná ZU· B. Kozánka

24. 12. ãtvrtek v 10.30 hodin
Pavel Novák Jr. a hosté

17.–20. 12. • Vánoãní salon – SVâ ATLAS a BIOS • mal˘ sál Mûstského domu

Vánoãní hvûzdiãky
námûstí T. G. Masaryka

Letos se uskuteční jubilejní už 40. roč-
ník Silvestrovské show otužilců a potá-
pěčů, členů Spartaku Přerov, oddílu zim-
ního a dálkového plavání a Skorpenu,
klubu potápěčů. Tuto atraktivní podíva-
nou můžete sledovat poslední den v ro-
ce ve 14 hodin odpoledne. Akce je vzpo-
mínkou na Františka Venclovského, zná-
mého přemožitele kanálu La Manche.

Silvestrovský běh Show otužilců
Posledním závodem atletů v letošním

roce bude tradičně Silvestrovský běh. Na
startu se u lávky u tenisu sejdou 31. pro-
since v 10 hodin všichni ti, kteří chtějí
zakončit rok ve sportovním duchu. Zá-
vodit budou junioři, muži a veteráni nad
40 let, počítá se i s ženami. Zájemci se
musí přihlásit do 9.30 hodin. Závod se
poběží za každého počasí.

Pozvánka

�12.–21. 12. • V˘stava betlémÛ i zabijaã-
kové hody. Velk˘ v˘bûr z typické pfiedsváteãní
nabídky, stromky, kapry, zabijaãkové hody, po-
hádky – a premiérovû i v˘stava betlémÛ. Nebu-
dou chybût vánoãní stromky z olomouck˘ch
mûstsk˘ch lesÛ a kapfii, které na v˘stavi‰tû pfiive-
zou rybáfii ze ·umvaldu. Pestr˘ doprovodn˘ pro-
gram pro malé i velké náv‰tûvníky.

www.flora-ol.cz



tel./fax: 581 202 216 • www.kinohvezda.cz

Uzávěrka příštího čísla je v úterý 15. prosince

Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 22, tel. 581 216 111 

V prosinci je pro návštěvníky galerie při-
pravena široká nabídka uměleckých děl. 
V grafické tvorbě zde najdete nové kolek-
ce našich nejvýznamnějších autorů: J. An-
derleho, A. Borna, V. Komárka, O. Janeč-
ka, M. Richterové, J. Velčovského. Naiv-
ní umění zastoupí oleje Z. Honsové
a Z. Červinky a oblíbené nové grafiky
I. Hüttnerové a akvarely E. Ivanovova.
Z díla O. Zoubka budou k vidění reliéfy,
plastiky a otisky z reliéfů na ručním papí-
ře. Dalším autorem bude známý Kristian
Kodet a jeho grafiky s motivy žen. Najde-

te zde vtipnou grafiku J. Slívy, kresby
V. Renčína a také typické litografie se slo-
váckými motivy od J. Pavlici. Široká na-
bídka obrazů zahrnuje díla krajinářů
J. Hartingera, M. Dyla, městská zákoutí
od J. Sadílkové, J. Valeše a P. Špačka.
V nabídce grafiky najdete také špičkové
slovenské autory K. Vavrovou, D. Polako-
viče, K. Felixe a další. Se svými filosofic-
kými náměty vás mohou také oslovit ob-
razy S. Kuliny, H. Hurtové nebo M. Gwer-
kové. Široká bude i nabídka užitkové ke-
ramiky, plastik a figurální keramiky.

V předvánoční galerii návštěvníci uvidí
mimo jiné drátované zvonečky, vitrážové
andílky a šperky mistra cechu dráteníků
Evy Jurčíkové, vánoční keramiku Dany
Karpetové, adventní keramické svícny,
užitkovou keramiku a porcelán Petra Jur-
níčka, zvonečky ze zvonařské dílny Marie
Tomáškové-Dytrychové a svítící andílky
keramičky Evy Trbuškové.
Dále bude zastoupena široká paleta ob-
razů a grafiky stálých autorů galerie Cent-
rum. Prohlédnete si například novou ko-
lekci krajinomaleb Jana Hladkého. Uvi-

díte soubor akvarelů a akrylů Ilsy Klin-
gelhőfer, kouzlo a krásu české krajiny
Dagmar Zemánkové. Vystaveny budou
i pohádkové uličky, snové a mystické ob-
razy Ondřeje Kočára, nové grafiky Soni
Lebedové, naivní krajiny Ivany Pavlišové
a keramika Aťky Švestkové-Janečkové.

Iva Hüttnerová

Jiří Anderle

Ondřej Kočár, Mrazivá noc, výřez obrazu

Aťka Švestková-Janečková, Elfka

■ Kino Hvězda ■ Galerie
�1. a 2. 12. v 17.30 hod. • AË ÎIJÍ RYTÍ¤I

(âR, stfiedovûká rodinná komedie, premiéra). Tak
trochu jin˘ stfiedovûk od reÏiséra filmÛ RafÈáci
a Snowborìáci. ReÏie: Karel Janák. Hrají: David Pra-
chafi, Pavel KfiíÏ, Tereza Vofií‰ková, Matûj Hádek.
�1. 12. ve 20 hod. • JULIE A JULIA (USA, ko-
medie, titulky, premiéra). ReÏie: Nora Ephron. Hra-
jí: Meryl Streep, Amy Adams, Linda Emond.
�3.–6. 12. v 17 a ve 20 hod. • 2012
(USA/Kanada, akãní/thriller, titulky, premiéra).
ReÏie: Roland Emmerich. Hrají: John Cusack, Chi-
wetel Ejiofor, Amanda Peet, Olivek Platt.
�7.–9. 12. v 17.30 hod., 7. a 8. 12. ve 20
hod. • SAW VI (USA/Kanada/VB/Austrálie, ho-
ror, titulky, premiéra). ReÏie: Kevin Greutert. Hra-
jí: Costas Mandylor, Tanedra Howard, Tobin Bell.
�10.–12. 12. v 17 hod. • VÁNOâNÍ KOLEDA

(USA, animovan˘, rodinn˘, ãesk˘ dabing, premi-
éra). Podle povídky Charlese Dickense. ReÏie: Ro-
bert Zemeckis. âesk˘ dabing: Jaroslav KaÀkovsk˘,
Miroslav Hanu‰, Jan ·Èastn˘, Mojmír Madûriã.
�10.–13. 12. ve 20 hod. a 13. 12. v 17.30
hod. • LÁSKA NA DRUH¯ POHLED (USA/Ka-
nada, romance, titulky, premiéra). KaÏd˘ ãlovûk se
vypofiádává se ztrátou svého blízkého po svém…
ReÏie: Brandon Camp. Hrají: Jennifer Aniston, Aa-
ron Eckhart, Martin Sheen, Judy Greer.
�14.–16. 12. v 17.30 hod. • PROROCTVÍ
(USA, drama, mysteriózní thriller, titulky). âísel-
ná fiada napsaná pfied padesáti lety se postupnû
naplÀuje… ReÏie: Alex Proyas. Hrají: Nicolas Ca-
ge, Rose Byrne, Ben Mendelsohn.
�14. a 15. 12. ve 20 hod. • PARANORMAL
ACTIVITY (USA, horor, titulky, premiéra). HrÛ-

zostra‰n˘, strhující a jeden z nejdûsivûj‰ích filmÛ
v‰ech dob… ReÏie: Oren Peli. Hrají: Katie Feat-
herston, Mark Friedrichs 
�17.–20. 12. v 17.30 hod. • LOVE AND
DANCE (Polsko, taneãní, titulky, premiéra). Film
je pfiedev‰ím pro mladé lidi, je nabit˘ energií, je
zábavn˘, dynamick˘, prodchnut˘ v‰udypfiítomn˘m
strhujícím tancem… ReÏie: Bruce Parramore.
Hrají: Iza Miko, Mateusz Damiecki, Jacek Koman,
Anna Bosak.
�17.–22. 12. ve 20 hod., 21.–23. 12.
v 17.30 hod. • TWILIGHT SÁGA: NOV¯
MùSÍC (USA, romantick˘, horor, titulky, premié-
ra). ReÏie: Chris Weitz. Hrají: Kristen Stewart, Ro-
bert Pattinson, Taylor Lautner, Ashley Greene.

�24.–26. 12. kino nehraje
�27.–30. 12. v 17 hod. • HANNAH MONTA-
NA (USA, rodinná hudební komedie, ãesk˘ da-
bing). ReÏie: Peter Chelsom. Hrají: Miley Cyrus,
Billy Ray Cyrus, Emily Lameh. âesk˘ dabing: Pav-
lína Dytrtová, Luká‰ Hlavica, BraÀo Holiãek.
�27.–30. 12. ve 20 hod. • 2BOBULE (âR, ko-

medie). Volné pokraãování úspû‰né filmové ko-
medie, která se stala jedním z nejúspû‰nûj‰ích fil-
mÛ roku 2008. ReÏie: Vlad Lanné. Hrají: Luká‰
Langmajer, Kry‰tof Hádek, Lubomír Lipsk˘, Jifií
Kramol, Jana ·vandová.
�31. 12. kino nehraje

�2. 12. ve 20 hod. • ROZERVANÁ OBJETÍ

(·panûlsko, drama, thriller, titulky, premiéra). Pfií-
bûh ne‰Èastné lásky, Ïárlivosti a zrady… ReÏie:
Pedro Almodóvar. Hrají: Penélope Cruz, Lluis Ho-
mar, Tamar Novas.

�9. 12. ve 20 hod. • LOUISE – MICHEL (Fran-
cie, ãerná komedie, titulky, premiéra). Jít na pra-
cák nebo zabít ‰éfa? âerno-ãerná komedie o fi-
nanãní krizi… ReÏie: Gustave Kervern a Beno-
’t Delépine. Hrají: Yolande Moreauová, Bouli Lan-
ners, Mathieu Kassovitz, Beno’t Poelvoorde.
�16. 12. ve 20 hod. • WHISKY S VODKOU
(Nûmecko, melancholická komedie, titulky, premi-
éra). Pfiíbûh slavného herce a jednoho skandální-
ho natáãení… ReÏie: Andreas Dresen. Hrají: Hen-
ry Hübchen, Corinna Harfouch, Sylvester Groth.
�23. 12. ve 20 hod. • DU·E PAULA GIA-
MATTIHO (USA, melancholická komedie, titul-
ky, premiéra). Jemn˘ a inteligentní humor… Re-
Ïie: Sophie Barthes. Hrají: Paul Giamatti, Emily
Watson, David Strathairn.

�v prosinci se nehraje

�6. 12. v 15.30 hod. • VZHÒRU DO OBLAK
(USA, animovan˘, akãní, dobrodruÏn˘, komedie,
ãesk˘ dabing). Film, kter˘ Vás hned na zaãátku vy-
nese do nebe… a potom uÏ jenom pomalu klesá-
te. ReÏie: Pete Docter, Bob Peterson. V ãeském znû-
ní: Vladimír Brabec, Martin Sucharda, J. Skopeãek.
�13. 12. v 15 hod. • VÁNOâNÍ KOLEDA (USA,
animovan˘, rodinn˘, ãesk˘ dabing, premiéra).
Podle povídky Charlese Dickense. ReÏie: Robert
Zemeckis. âesk˘ dabing: Jaroslav KaÀkovsk˘, Mi-
roslav Hanu‰, Jan ·Èastn˘, Mojmír Madûriã.
�20. 12. v 15.30 hod. • ASTRO BOY (Hong
Kong/USA/Japonsko, animovan˘, sci-fi, ãesk˘
dabing, premiéra). Je to pták? Je to letadlo? Ne,
mechanick˘ kluk Astro Boy… ReÏie: David Bo-
wers. âesk˘ dabing.

■ ARTKINO ■

■ BIJÁSEK ■

■ BIOSENIOR ■

■ KLUB P¤ÁTEL FILMU ■

V prosinci v rámci vánočního prodeje vystavují zde výtvarnící, kteří s Minigalerií dlou-
hodobě spolupracují. Mezi velmi oblíbené patří Vilém Pokorný, který se zaměřuje
na krásu české přírody, zvláště krajinu na úpatí Krkonoš. Miroslav Dyl, výtvarník
z Ostravy, si oblíbil krajinu Beskyd a Oderských vrchů. Staré chalupy maluje ve všech
ročních obdobích, v zářivých barvách přírody. Zajímavá jsou i zákoutí města Přero-
va od Pavlíny Filoušové-Haderkové, která také vytváří šperky, náramky a náušnice.
Vánoční kolekci uměleckého skla vystavuje Glass Ateliér Morava z Vizovic. Reliéfy
ze starého Egypta z umělého kamene jsou od Nové Akropolis z Olomouce. Zajímavá
je i umělecká keramika Darji Čejkové z Pardubic.

Minigalerie Žerotín Z.H. • Komenského 2, tel. 581 217 508


