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budou vyhlášeni nejlepší čeští tenisté, se uskuteční v pře-
rovské sportovní hale ve čtvrtek 22. prosince. 

Moderátorem večera bude sportovní komentátor Petr
Vichnar, asistovat mu bude Josef Alois Náhlovský. Účast při-
slíbila i řada známých osobností – v programu slavnostní-
ho večera vystoupí například Petr Kolář, Vašo Patejdl, Mirek
Paleček či Ivo Jahelka. 

Hlavními aktéry budou nejlepší čeští tenisté v čele s Pet-
rou Kvitovou a Tomášem Berdychem. Stejně jako vloni i letos
pořadatelé pozvali prezidenta republiky Václava Klause.

Primátor Jiří Lajtoch, který je pravidelným návštěvníkem
Zlatých kanárů, o této akci říká: „Po vyslovení slov Zlatý
kanár se všem příznivcům bílého sportu vybaví Přerov a set-
kání nejlepších tenistů České republiky, kteří přebírají oce-
nění za své úspěchy. Běžně jsme zvyklí vidět je na kurtu, ale
v Přerově mají diváci možnost potkat své oblíbené sportov-
ce ve zcela jiné roli. Na pódiu, ve světle reflektorů, konver-
zují s moderátorem a vtipkují s diváky.“

Hráči i trenéři budou také letos na Zlatých kanárech vzpo-
mínat na perné chvíle prožité na kurtech a vyprávět veselé
historky z turnajů. Diváci budou mít možnost sledovat na fil-
movém plátně zajímavé záběry z nejzajímavějších zápasů.

red.

Zlatý kanár pod záštitou prezidenta Václava Klause

Vánoční strom už rozzářil Masarykovo náměstí a také na
Přerovany čekají nejkrásnější svátky v roce. Jak si je ještě
zpříjemnit? Poslední letošní Přerovské listy přinášejí řadu
tipů na adventní, vánoční i silvestrovský program.

Takto se strojil přerovský vánoční strom
do slavnostního hávu

Vyhlášení ankety časopisu Tenis 
o nejlepší české tenisty se uskuteční 
opět v Přerově. Prezident Václav Klaus předává

Zlatého kanára za rok 2010
Tomáši Berdychovi.
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Další problémové lokality v okolí pře-
rovského nádraží jsou od poloviny
listopadu pod větším drobnohledem
přerovských městských strážníků. Ti se
zaměřili zejména na obchodní zónu
v Čechově ulici, která se v předvánoč-
ním čase tradičně stává místem zloděj-
ských nájezdů. 

„Zkušenosti z let minulých byly hodně
alarmující. Stávalo se velmi často, že
sociálně nepřizpůsobiví lidé přijeli taxí-
kem až k prodejně, vystoupili z auta
i s hromadou dětí a zamířili do obchodu.
Děti se rozprchly po krámku, odvedly
pozornost prodavačů a pak kradly,“
popsal jednu ze zlodějských „fint“ ředi-
tel přerovských městských strážníků
Omar Teriaki. 

Obchodníci tuto službu kvitují, proto-
že obzvláště v adventním čase se mnoh-
dy museli potýkat s drzými zlodějskými
bandami. Městští strážníci je takto chrá-
ní už čtvrtým rokem. 

„Jsem ráda, když přes výlohu vidím, že
strážníci mají ulici pod kontrolou, už se
nás i přišli zeptat, zda je vše v pořádku
a předali nám kontakt na sebe. Je prav-
dou, že čelit třeba jen nadávkám sociál-
ně nepřizpůsobivých lidí a hlídat je

v plném obchodě je vysilující,“ konsta-
tovala prodavačka ze zlatnictví v Čecho-
vě ulici Martina Hrušková.

Městští policisté situaci rozhodně
nepodceňují a už od začátku letošního
podzimu mají pod větší kontrolou prá-
vě nádražní čtvrti, kde žijí Romové. Aby
zajistili větší klid v této části města,
výrazně tu posílili hlídkovou činnost.

red.

Strážníci chrání obchodníky
před nájezdy zlodějů

Od ledna vejde v platnost
nová sociální reforma.

„Ta má zajistit, aby sociální dávky
dostávali jen lidé, kteří pomoc skutečně
nezbytně potřebují. Navíc má třeba
i zjednodušit systém výplaty dávek a sní-
žit administrativu,“ předeslala vedoucí
odboru sociálních věcí a školství přerov-
ského magistrátu Romana Pospíšilová.
Zdůraznila, že nově bude jednotným
místem pro vyplácení dávek úřad práce.
„Podle posledních informací, které
máme, si budou lidé dávky hmotné nou-
ze vyzvedávat na úřadě ve Smetanově
ulici 4 a příspěvek na péči získají v budo-
vě na Žerotínově náměstí 168/21,“ dopl-
nila vedoucí oddělení dávek pomoci
v hmotné nouzi Marta Šintáková. 

Obce, které až dosud dávky vyplácely,
se už budou v této oblasti soustředit jen
na sociální práci s cílem sociálního
začleňování osob a skupin.

„Novinkou bude i to, že výplata sociál-
ních dávek se bude provádět prostřed-
nictvím karty sociálních systémů. Tato
karta v sobě ponese přehled o všech
vyplácených dávkách konkrétnímu člo-
věku. Navíc umožní přesun využívání
sociálních dávek do bezhotovostního sty-
ku, takže úředník bude moci okamžitě
zjistit všechny dávky, vázané k jednomu
rodnému číslu,“ uvedla Romana Pospíši-

lová. Podle ní karta skýtá ještě i další
výhody. Tak třeba ušetří peníze, protože
dosud platí stát za každou složenku dva-
cet korun – předpokládá se, že celore-
publikově se tak ušetří až jedna miliarda
korun. Dále může tato karta sloužit pro
příjemce dávek jako platební karta. 

Další novinkou v sociální reformě je
změna v systému veřejné služby. Její
výkon se už od ledna nebude týkat jen
osob v hmotné nouzi, ale obecně osob
vedených v evidenci uchazečů o zaměst-
nání.

„Pokud uchazeč o zaměstnání, vedený
v evidenci úřadu práce nepřetržitě více
než dva měsíce, odmítne bez vážného
důvodu vykonávat veřejnou službu
v rozsahu až dvacet hodin týdně, bude
vyřazen z evidence. Tím pádem přesta-
ne mít nárok na dávky pomoci v hmot-
né nouzi,“ vysvětlila vedoucí oddělení
sociálních věcí a zdravotnictví přerov-
ského magistrátu Jana Žouželková. Kri-
téria výběru těchto osob teprve stanoví
metodický pokyn, který obce dostanou
od Úřadu práce ČR. 

„Obce, v nichž nezaměstnaní veřejně
prospěšné práce dosud vykonávali,
s největší pravděpodobností o její výkon
nepřijdou. Předpokládá se, že Úřad prá-
ce České republiky uzavře s takovýmito
obcemi dohodu o jejím pokračování,“
doplnila Jana Žouželková. (lech)

Sociální reforma 
startuje od nového roku

Novým provozovatelem městské hro-
madné dopravy v Přerově se od 1. pro-
since stala Dopravní a logistická spo-
lečnost Přerov.

Jedná se o dceřinou společnost slo-
venské autobusové společnosti SAD
Trnava, která dopravu v Přerově provo-
zovala od 1. ledna roku 2010. Společnost
SAD Trnava měla provozovat městskou
hromadnou dopravu v Přerově až do
konce roku 2019, ale letos v květnu obdr-
želo město Přerov od této slovenské spo-

lečnosti výpověď původní smlouvy.
Důvodem bylo rozhodnutí, že Minister-
stvo dopravy ČR neudělilo dopravci
zvláštní povolení na provozování auto-
busových linek v České republice. 

Nová společnost bude na základě
smlouvy provozovat městskou autobu-
sovou dopravu maximálně dva roky. Za
tu dobu bude mít město Přerov dosta-
tečný časový prostor pro výběr nového
provozovatele MHD cestou veřejné
zakázky. red.

Přerov má nového provozovatele MHD

Zastupitelstvo
města Přerova

v pondělí 12. prosince ve 13 hodin 
v Klubu Teplo na Horním náměstí.

Pozvánka

V pátek 18. listopadu předali členové
bezpečnostní rady města Přerova pře-
rovským profesionálním hasičům do
užívání defibrilátor. Přístroj, pořízený
městem Přerovem za čtyřicet tisíc ko-
run, může významně přispět k záchra-
ně lidských životů. 

„Tento přístroj umožňuje provést
účinnou resuscitaci zraněné osoby
i nezdravotnickým záchranářem. Na
zraněného člověka se připevní elektro-
dy, které vyhodnocují srdeční činnost.
Přístroj provede analýzu, a pak doporu-
čí, nebo nedoporučí provést elektrický
výboj. Zařízení vyhodnocuje i efektivitu
prováděné nepřímé masáže srdce
a navádí obsluhu k případné změně ryt-
mu této masáže,“ vysvětlil vedoucí
oddělení ochrany a krizového řízení pře-
rovského magistrátu Jaromír Dvořák.

Kromě toho na bezpečnostní radě
podepsal přerovský primátor Jiří Lajtoch
s ředitelem Hasičského záchranného
sboru Olomouckého kraje Karlem Kola-
říkem smlouvu o poskytnutí příspěvku
na celoroční provoz dorozumívacího
systému AMDS – neboli automatického
telefonního hovoru se zpětným potvrze-
ním přijatého hovoru. 

„Nový systém spolehlivě poslouží při
svolávání dobrovolných hasičů města.
V minulosti jsme se potýkali se stížnost-
mi Přerovanů, kteří si stěžovali na hluč-
né sirény, svolávající hasiče k události.
Proto jsme se rozhodli pro modernější
metodu,“ uvedl přerovský primátor Jiří
Lajtoch. 

Nový dorozumívací systém spolufinan-
cuje město Přerov částkou sedm a půl
tisíce korun za kalendářní rok. red.

Přerovští hasiči dostali defibrilátor
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Úřad práce na Žerotínově náměstí.
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■ Otázka pro...

Ing. Jiří Lajtoch
primátor města

�Pomalu se budeme loučit s rokem 2011. Můžete
shrnout, co se povedlo udělat pro rozvoj města a kam
bude směřovat Přerov v roce 2012?

Myslím, že tento jedničkový rok byl pro nás v mnoha
ohledech přínosný. Dokončili jsme například restruk-
turalizaci příspěvkových organizací města a od letoš-
ního července máme i nové schéma magistrátu. Díky
tomuto kroku jsme ušetřili pro město peníze a jsem si
jist, že i zlepšili chod našeho úřadu. 

Musíme si přiznat, že i na nás dolehla hospodářská
krize a bylo třeba uvážlivěji investovat, ale i tak se rok
2011 zapíše do dějin města. Třeba tím, že řeku Bečvu
překlenul nový Tyršův most, který je právě před dokon-
čením a v květnu příštího roku bychom přes něj moh-
li už i chodit. Dále se podařilo zmodernizovat bazén,
který dostal nové atrakce jako je proudový kanál, nebo
Kneippův chodník. Vím, že Přerované tento krok oce-
nili, protože se jim otevřela nová možnost relaxace
a bazén už není vnímán jenom coby místo sportovní-
ho vyžití, ale také oddechu. 

Zároveň můžeme konstatovat, že uzavíráme etapu
revitalizace přerovského zámku, který je klenotem Hor-
ního náměstí a chloubou našeho města. Mnozí
návštěvníci Přerova, kteří si tento historický skvost pro-
hlédli, byli velmi mile překvapeni jeho krásou. Občas
zaslechnu od lidí zvenčí, že Přerov není příliš pěkné
město… Ano – lidé, kteří k nám přijíždějí vlakem a vní-
mají Přerov prostřednictvím přednádraží čtvrti, se
mnohdy dívají na naše město trochu s despektem.

Víme to, a proto se soustředíme na to, aby i tato neli-
chotivá část města postupně získala na atraktivnosti.
Už se nám podařilo opravit domy v Husově ulici, v příš-
tím roce bychom si chtěli pohlídat lokalitu v Škodově
ulici, která by už měla být srovnána se zemí. Chci věřit
tomu, že za pár let i toto místo dostane přívětivou
podobu. 

A co nás čeká v příštím roce? Tak třeba připravujeme
dlouhodobou revitalizaci Městského domu, který by se
měl zase stát zkrášlenou dominantou Masarykova
náměstí. Chceme i nadále pokračovat v opravách
komunikací nejen v Přerově, ale i v místních částech.
Jsme rovněž připraveni postupovat v opravách hřbito-
va, protože jsme si vědomi, že toto místo posledního
odpočinku si zaslouží důstojný ráz. A určitě bychom
neměli zapomenout ani na analýzu, která by nám dala
jasnější odpověď na otázku, co dál s méně využívaný-
mi budovami města, jako je třeba Chemoprojekt.
Pozorně budeme samozřejmě sledovat i osud pláno-
vané dálnice, která by měla odlehčit Přerovu od
dopravního kolapsu. A zároveň se budeme snažit pro-
sadit i tolik diskutovaný průpich městem.

V roce 2012 bychom se měli zabývat i budoucností pře-
rovské knihovny, která by si zasloužila lepší prostory pro
své knihy i čtenáře. Jsme si vědomi, že knihovna na úrov-
ni jednadvacátého století si žádá jiné podmínky, než
tomu je dosud. A také magistrát by se měl postupně stá-
vat modernějším úřadem, který bude mít blíže k obča-
nům. Věřím, že díky takzvané výzvě 09 se nám podaří
v nadcházejících letech spustit v celorepublikovém
měřítku unikátní projekt, který lidem umožní vyřizovat
si úřední záležitostí z tepla svého domova. Je třeba zdů-
raznit, že projekt, který by měl stát zhruba sto milionů
korun, má šanci získat 81 milionů z Integrovaného ope-
račního programu. A zapadnout by neměl ani fakt, že
s žádostí o tento projekt uspělo v České republice pou-
ze deset měst. Přerov byl jedním z nich… red.

Na obřad přijali pozvání také manželé Kateřina
a Ondřej Vrbovi se synem Alexem.

Po obřadech vítání dětí následovala zlatá svatba
manželů Marie a Miloše Šidlových. FOTO JAN ČEP

Památník v Lazcích už patří Přerovu

Tento rok? Byl v mnoha ohledech přínosem

Pomník věnovaný zavražděným účastníkům Pře-
rovského povstání, který byl ve vlastnictví města Olo-
mouce, už patří Přerovu. Památník je připomínkou
jednadvaceti Přerovanů, kteří byli 2. května roku
1945 popraveni na střelnici v Olomouci.

„V úterý 15. listopadu pracovníci přerovského magis-
trátu pomník osobně převzali do správy Přerova
a podepsali darovací smlouvu. Nepočítáme s tím, že

bychom monument přemísťovali, své místo bude mít
stále v Olomouci,“ konstatoval náměstek přerovského
primátora Michal Zácha.

Zájem darovat pomník Přerovu deklaroval olomouc-
ký primátor Martin Novotný už v loňském roce. Pra-
covníci odborů obou měst zahájili právní i majetkové
úkony a zastupitelstva obou měst následně převod
schválila. 

Podle Petra Matuly z odboru správy majetku a komu-
nálních služeb přerovského magistrátu je teď nejdůle-
žitější nechat posoudit technický stav památníku
odbornou firmou. „V příštím roce bychom chtěli
pomník, přístupové komunikace i okolí opravit.
Poslední rekonstrukce se totiž uskutečnila už před tři-
advaceti lety,“ řekl Petr Matula. red.

FOTO ARCHIV MĚSTA

V sobotu 19. listopadu se v budově matriky na
Horním náměstí v Přerově konaly obřady vítání
dětí, které připravili členové komise pro občanské
záležitosti. 

Spoleãenská
kronika

1. 5. 1945 • Přerovské povstání. Na vojenské střel-
nici v Olomouci – Lazcích bylo 2. května 1945 popra-
veno 21 Přerovanů, kteří byli vybráni mezi pozatýka-
nými po potlačení Přerovského povstání

50. léta • Byl vybudován pomník v Lazcích.
Pomník je veden v Ústředním seznamu kulturních
památek u Národního památkového ústavu, nemovi-
tou památkou je od 3. 5. 1958. 

1972 • Pomník tvoří hladký sokl. Na něm je osa-
zen kamenný pomník obdélného půdorysu s bronzo-
vými reliéfními deskami.

15. 11. 2011 • Pomník je od tohoto dne ve vlast-
nictví Přerova. Nachází se na severním okraji Olo-
mouce, u vojenské střelnice v městské části Černovír.
Vedení města Přerova nemá v plánu ho přestěhovat.
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Tři místnosti o výměře sto šedesát
metrů čtverečních budě nově využívat
obecně prospěšná společnost Duševní
zdraví. Ta pomáhá lidem, kteří trpí
duševními chorobami. „Zřídíme tam
konzultační místnost, dále místnost pro
ergoterapii, prostor pro denní setkávání
klientů a také zázemí pro pracovníky,“
řekla zakladatelka společnosti Duševní
zdraví Blanka Rektorová.

Další prostory o rozloze bezmála deva-
desát šest metrů čtverečních bude nově
využívat Policie České republiky, která
v Chemoprojektu zřídí výslechovou
místnost. 

„Nebytové prostory budou využity jako
specializovaná výslechová místnost
traumatizovaných obětí trestné činnos-
ti, zejména nezletilých mladistvých, žen,
seniorů, obětí sexuálních trestních činů
či obětí domácího násilí,“ konstatoval
radní Jaroslav Čermák. 

Na výslechovou místnost posílá Minis-
terstvo vnitra ČR do Přerova 270 tisíc
korun, město Přerov na zřízení přispěje
částkou 30 tisíc korun. 

„Za tyto prostředky bude možné vyba-
vit výslechový pokoj například kamera-
mi, ovládacím pultem či monitory. Měs-
to Přerov tak bude mít v Chemoprojek-
tu nejmodernější zařízení dané proble-
matiky v celém Olomouckém kraji,“
zdůraznil Jaroslav Čermák.

Zhruba šedesát let starou budovu Che-
moprojektu v ulici Trávník koupilo měs-
to Přerov v roce 2007 pod nátlakem
místních obyvatel, kteří protestovali pro-
ti plánům investora, jenž chtěl objekt
srovnat se zemí a místo něj vystavět mar-
ket. Zastupitelé nakonec schválili koupi
budovy za 22 milionů korun. Její provoz
je ale stále ztrátový. K dispozici je tu více
než 2300 m2 ploch k pronájmu v budově
a více než 2700 m2 ploch v areálu. red.

Chemoprojekt: Místo pro Duševní
zdraví i pro oběti trestných činů

FOTO PETRA SCHWARZOVÁ

Poslední termín pro podání žádosti
o vydání e-pasu je stanoven na 19. pro-
sinec 2011.

V době odstávky systému bude možno
vydávat pouze cestovní pasy bez strojo-
vě čitelných údajů a bez nosiče dat s bio-
metrickými údaji. Jde o takzvané pasy
typu „BLESK“ - správní poplatek za poří-
zení činí 1 500 korun, u osoby mladší 15
let 1 000 korun.

O vydání stávajícího typu občanského
průkazu se strojově čitelnými údaji bude
možno požádat nejpozději do 14. pro-
since 2011. V době od 15. do 31. prosin-
ce nebudou přijímány žádosti o vydání
občanského průkazu. V této době může
občan požádat o vydání občanského
průkazu bez strojově čitelných údajů.
Jde o bezplatnou „rychlovku“ s dobou
platnosti jeden měsíc. red.

Pozor – plánovaná odstávka systému
Od 1. ledna roku 2012 dochází ke změně typu vydávaných
občanských průkazů. S tím souvisí i plánovaný výpadek

služby vydávání jak občanských průkazů, tak cestovních pasů.

Odborná porota udělila přerovské tele-
vizi příčky nejvyšší v kategoriích zpravo-
dajství a publicistika. Redakční tým tak
ve zpravodajství obhájil loňskou zlatou
medaili, kdy soutěžil ještě pod hlavičkou
Kabelové televize Přerov.

Přehlídky se letos účastnilo čtyřiadva-
cet lokálních studií místního až regio-
nálního významu z celé České republiky
a ze Slovenska. Ty se do soutěže přihlá-
sily s téměř sedmdesáti snímky. Podle
porotců byla letos nejsilnější konkuren-
ce v kategorii zpravodajství za celou his-
torii Kafky a rozhodování o cenách neby-
lo jednoduché. Zlato ale nakonec posla-
li do Přerova. „Máte velmi slušně uděla-
nou relaci z hlediska postavení materiá-
lů, dobrá je práce s kamerou i se stři-
hem,“ ohodnotil příspěvky pedagog
a odborný asistent Karlovy univerzity
v Praze Martin Lokšík. Dalšímu porotci,
zpravodajskému kameramanovi ČT 24
Jiřímu Venclíkovi, se líbila akční kamera,
expozice i kompozice příspěvků. „Pro mě
je Přerov první liga, dokonce bych řekl,

že si sahá na postup do extraligy,“ uvedl
Venclík. Také moderátor a mediální
poradce Jan Tuna nešetřil chválou smě-
rem k přerovskému týmu. „Máte skvělé
studio, výbornou moderaci, dramaturgii.
Natáčíte na místě přímo s lidmi, máte
správně postavené reportáže a dobré
nápady. Oceňuji i práci se zvukem
a ruchy. Tak jako vy to nedělají ani někte-
rá studia celoplošných televizí, a je to
chyba,“ řekl přerovskému týmu Jan
Tuna. 

„Jsem ráda, že porota svým verdiktem
potvrdila, že patříme mezi to nejlepší, co
současný mediální trh v oblasti regionál-
ní a lokální tvorby nabízí,“ uvedla ředi-
telka Televize Přerov Edita Hausnerová.

Pro přerovský televizní kolektiv je to na
Kafce už třetí nejvyšší ocenění v katego-
rii zpravodajství. To první získal v roce
2002, druhé vloni. Kromě toho má na
svém kontě i několik cen v podobě dru-
hých a třetích míst a čestných uznání,
a to i v dalších soutěžních kategoriích -
publicistika, dokument a reklama. red.

Přerovská televize vysílá nejlepší
regionální zprávy a publicistiku

Poslední letošní
oprava v Čekyni

Město Přerov ukončilo poslední letoš-
ní opravu komunikací.

„V Čekyni, místní části Přerova, se nám
podařilo za 1 milion 750 tisíc korun ješ-
tě zrekonstruovat dvě komunikace, a to
v ulicích Na Červenici a Zámecká,“ kon-
statoval náměstek přerovského primá-
tora Michal Zácha.

Po odfrézování vrstvy komunikací
položili dělníci na obě komunikace nový
asfaltový koberec. „V ulici Na Červenici
bylo opraveno 3317 m2 silnice, v ulici
Zámecká 977 m2. Akci jsme realizovali
prostřednictvím firmy Strabag,“ řekl
vedoucí provozu oprav a údržby míst-
ních komunikací Technických služeb
města Přerova Jiří Gala.

Zároveň podotkl, že se jednalo
o poslední akci letošního roku v rámci
oprav cest města. red.

Nejlepší moravská
svíčková? Od Labutě

Šest měst, šest kuchařských elit. Toto
heslo provázelo gastronomický festival
v Kroměříži. Moravští šéfkuchaři dosta-
li jasné zadání – uvařit tu nejlahodnější
svíčkovou. V soutěži zvítězila přerovská
restaurace U Labutě, jejíž šéfkuchař uva-
řil podle hodnocení návštěvníků i od-
borníků tu nejlepší svíčkovou.

„I uznávaný kuchař Zdeněk Pohlreich
její chuť ocenil nejvýše. Omáčka v podá-
ní přerovského kuchaře byla delikátní,“
informoval jeden z organizátorů akce
Moravia Food Festival Vladimír Valouch. 

Majitelé restaurace U Labutě si uzná-
ní považují. „Zvlášť, když se jedná o svíč-
kovou. Šéfkuchař Zdeněk Šimčík ji totiž
připravuje podle našeho starého rodin-
ného receptu. Naši předci takto svíčko-
vou připravovali,“ podotkl spolumajitel
restaurace Ladislav Šimek. red.
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Na snímku redaktorka přerovské televize Renata Gájová při přebírání ceny.

Budova Chemoprojektu bude mít další nájemníky. Objekt, který je
v majetku města a není už několik let plně vytížený, získává šanci
na další využití. Přerovští radní schválili v listopadu hned dvě
smlouvy o výpůjčce.

Dvě prvenství si odvezla Televize Přerov v sobotu 12. listopadu
z 15. jubilejního ročníku soutěžní přehlídky profesionální a polo-
profesionální tvorby videostudií a malých TV studií. Soutěž s ná-
zvem Kafka se konala v Kopřivnici na Novojičínsku.

Budova Chemoprojektu 
není stále plně vytížená.
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Helfštýn letos navštívilo minimálně o sedmnáct tisíc lidí více než vloni.
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Předávání medailí Dr. Jana Janského je
vyjádřením poděkování dárcům krve.
Akci organizuje dvakrát ročně Oblastní
spolek Českého Červeného kříže v Pře-
rově a Hranicích.

Tento slavnostní den připadl v Přerově
na 15. listopad. Z rukou předsedkyně OS
ČČK Přerov Heleny Podařilové a primá-
tora města Přerova ing. Jiřího Lajtocha
převzali dárci krve 38 bronzových, 37
stříbrných a 28 zlatých medailí. 

Mezi zlaté dárce patří: Lukáš Bahou-

nek, Aleš Budský, Lenka Cacková, David
Černošek, Jiří Dohnal, Jiří Doskočil,
Simona Haničáková, Věroslava Havlíč-
ková, Václav Havlík, Michaela Ilko, Ond-
řej Ilko, Ivo Krobot, ing. Roman Labaš,
Rudolf Lakomý, Zdenka Navrátilová,
Zdeněk Novák, David Samohýl, Tomáš
Smýkal, ing. Jiří Souček, Marcela Strža-
novská, Jan Suchý, Pavel Šikula, ing. Sta-
nislav Šmidák, Vladimír Vančura, Jiří
Vávra, Jana Zajícová, Pave Zehnálek
a Rostislav Žákovský. red.

Český červený kříž ocenil
zasloužilé dárce krve

Jan Lauro
kastelán hradu
Helfštýn

�Letošní sezona na hradě skončila. Jak
ji hodnotí pracovníci Helfštýna? Na to
jsme se zeptali kastelána Jana Laura. 

Prozatím nemáme zpracována přesná
čísla, ale očekáváme radostnější bilanci
než v roce 2010. Už teď ale s jistotou
víme, že ve srovnání s loňskem navštívi-
lo Helfštýn minimálně o 17 tisíc lidí více.

Zvýšení návštěvnosti je radostné, ale
není to jediné kriterium naší spokoje-
nosti. Dění na Helfštýně ovlivňuje
množství okolností. Důležité je, aby se
návštěvníci cítili příjemně. Proto si váží-
me spousty pozitivních příspěvků
v pamětních knihách a pochval v knize
přání a stížností. Stejně tak nás těší
výborné hodnocení úrovně našich prů-
vodců v rubrikách, které byly letos otiš-
těny v několika moravských denících. 

Osvědčila se sázka na pestrý program.
Návštěvníkům jsme nabídli akce zamě-
řené na kovářství, historii, šerm, divadlo,
hudbu, film, sport i zvířata.

Tradiční akce se setkaly s velkým úspě-
chem. Mezinárodní setkání uměleckých
kovářů Hefaiston slavilo 30. výročí
a oslava to byla opravdu důstojná. Spo-
lečně s více než pěti sty kováři ji na Helf-
štýně oslavilo téměř jedenáct tisíc
návštěvníků. Tradicí se stává i Festival
vojenské historie, pořádaný skupinou
historického šermu Adorea. Z novinek,
které nám udělaly největší radost,
musím zmínit Hafany na Helfštýně –
aneb ukázky psích dovedností v podání
agility klubu KiRiCAN. S úspěchem se
setkaly i workshopy žonglérů, kejklířů
a artistů, spojené s noční galashow,
konané pod názvem Hradní kejkle. Zmí-
něné události se budou v kalendáři na
nastávající sezonu rozhodně opakovat.

Jako na událost roku bude mnoho lidí
vzpomínat na koncert legendární roc-
kové kapely Jethro Tull.

Už musíme chystat program na rok
2012, takže myšlenky na zajímavé mož-
nosti zpestření kulturního kalendáře
jsou velice živé. Se všemi akcemi na příš-
tí rok se zájemci mohou seznámit popr-
vé v lednu při tradičním Novoročním
výstupu na Helfštýn, kde každý účastník
dostane ke vstupence nový kulturní
kalendář zdarma. 

�V posledních měsících opět ožil
záměr vykácet porost podél hradeb. Jak
jej hodnotíte?

Jako první přišli s nápadem úprav les-
ních porostů okolo hradeb středověcí
obránci hradu. Svahy pod hradbami byly
pravidelně mýceny až do 20. století. Do
nedávné minulosti patřilo udržování les-
ních porostů v bezprostřední blízkosti
hradu k samozřejmým potřebám. 

Upravit části svahu tak, aby bylo vidět
od hradu do Moravské brány a naopak
z údolí na hrad samotný, je společným
cílem řady subjektů. Vážně se o tom
začalo diskutovat v roce 1996. Zaintere-
sovaných stran je i v současnosti mno-
ho. Vlastníkem pozemků je Česká
republika. O osudech lesa bude rozho-
dovat Odbor životního prostředí Olo-
mouckého kraje, stejný úřad v Lipníku
nad Bečvou, Odbor památkové péče -
a také odborníci z řad geologů, znalců
stavebních materiálů a památkářů.
Muzeum Komenského v Přerově je
pověřeno administrací celého projektu.
V tuto chvíli zpracovává žádosti o jed-
notlivé odborné posudky a závazná sta-
noviska dotčených orgánů. 

Až poté, co bude dosaženo shody
všech zainteresovaných, budeme vědět,
zda dojde k úpravě porostů na svahu
podél severozápadní hradby hradu.
V tuto chvíli neznáme přesný rozsah
úprav, možné způsoby jejich provedení
ani případná rizika s realizací spojená.

Šaf.
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Oceněnému Romanu Labašovi blahopřeje Helena Podařilová.

■ Dvě otázky pro...

Víte o úspěšných sportovcích 
či podnikatelích?

Zástupci města Přerova s potěšením sledují výsledky, kterých občané
města dosahují v různých soutěžích. Proto se rozhodli poděkovat symbo-
licky za reprezentaci Přerova lidem, kteří v letošním roce dosáhli významných
úspěchů v oblasti sportu, kultury a podnikatelských aktivit. 
Víte o úspěšných reprezentantech města v těchto oblastech? Do 15.
ledna roku 2012 můžete zasílat tipy na úspěšné Přerovany. Zpráva by měla
obsahovat alespoň jméno osoby nebo název kolektivu či firmy, stručnou cha-
rakteristiku úspěchu a kontakt (kvůli doplnění informací).
Nominovaní by měli úspěchu dosáhnout v roce 2011 – a to minimálně
na krajské úrovni (1.–3. místo), a pochopitelně také v celostátních a meziná-
rodních soutěžích. 
Své nominace zasílejte na adresu: Statutární město Přerov, Kancelář pri-
mátora, Bratrská 34, 750 11 Přerov. Lze i mailem: hana.chmelickova@prerov.eu.

Jedná se o úsek v délce 1,3 kilometru
a náklady na jeho vybudování se vyšpl-
haly na téměř deset milionů korun.

Úsek z Přerova směrem na Želatovice
v délce 1,2 kilometru je v současné
době pouze ve fázi přípravy. 

„Problémem je skutečnost, že trasa je
navržena přes pozemky ve vlastnictví
fyzických i právnických osob,“ řekl
vedoucí majetkoprávního oddělení pře-
rovského magistrátu Miloslav Dohnal.

Upřesnil, že plánovanou stavbou cyk-
lostezky bude dotčeno sedmnáct
pozemků, které musí město Přerov nej-
dříve vykoupit.

„Majitelům pozemků jsme už zaslali
návrhy smluv o budoucí smlouvě kupní.
Příští týden budeme ještě o těchto
smlouvách osobně jednat. Pokud se
podaří pozemky získat, může být cyk-
lostezka v příštím roce zrealizována,“
podotkl Miloslav Dohnal. red.

Cyklostezka ze Želatovic se blíží k Přerovu
První část cyklostezky, která propojí obec Želatovice

s městem Přerovem, se blíží do finiše.

Letos navštívilo Helfštýn více lidí než vloni
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Pečete na svátky?
Tentokrát jsme přerovským ženám

položili otázku, zda zvládají napéct cuk-
roví a velký vánoční úklid samy.

Yvona Vybíralová
V naší rodině už tra-
dičně pečou babič-
ky, ale perníčky si
peču sama a dcera
mi je zdobí. A úklid?
Ten provádím prů-

běžně celý rok, takže nemusím dělat
hloubkový pořádek.

Miluše Dosedělová
Už několik let pe-

čeme s několika ka-
marádkami. Máme
to rozdělené do
dvou dnů, v pátek
připravíme těsta
a celou sobotu pak celý den pečeme
šestnáct druhů cukroví. Už jsme tak se-
hraný tým, že i organizaci práce máme
dobře zvládnutou. A předvánoční úklid
nijak nedramatizuji, umyji okna, vyperu
záclony a běžně uklidím. Tak, jak jsem
zvyklá i mimo svátky.

Karla Lindušková
Právě řeším otázku,
kdo mi na Vánoce
upeče. Když žila
maminka, tak mi
cukroví pekla ona,
teď se musím poo-

hlédnout po někom, kdo by mi tu služ-
bu udělal, protože sama nemám čas.
Vánoční svátky také nepovažuji za
impuls k velkému čištění. Úklid řeším
v průběhu roku.

Miroslava
Fridrichová

Vánoční cukroví si
peču sama. Mám
totiž od maminky,
která byla výbornou
kuchařkou, skvělé
recepty. A navíc mě to baví. Dokud byla
dcera v Přerově, pekly jsme společně.
Také to umí, asi po nás zdědila talent. Co
se týká úklidu, mám jej letos již hotový,
nedávno jsem totiž malovala byt.

Ivana Davídková
Každý rok peču sa-
ma, nevidím v tom
problém. Zatím
jsem ani na úklid ne-
potřebovala žádnou
firmu. Uklízím prů-

běžně a před Vánoci mi pomáhá rodina.

Alena Packová
Na Vánoce to nijak

nepřeháním ani
s pečením ani s úkli-
dem. Peču tak pět až
sedm druhů cukro-
ví. A letos jsme pro-
váděli nějaké úpravy v domě, spojené
i s tříděním nepotřebných věcí. Takže
velký úklid mě nečeká. Jana Šimčíková

Vánoční anketa

Program plný hudby a tance
na přerovském náměstí TGM

letos dozná mnoha změn.
Kromě toho, že doprovodná vystoupe-

ní začala už o dva týdny dříve, než býva-
lo obvyklé, oživení doznalo i zahájení
adventu v neděli 27. listopadu. Rozsví-
cení vánočního stromu na náměstí TGM
v 17 hodin tentokrát svým zpěvem oživil
Pěvecký sbor Gymnázia Jakuba Škody. 

„Přerované se po celý prosinec mohou
těšit na nepřeberné spektrum akcí. Plá-
nované aktivity mají letos z náměstí pře-
sah i do prostor Městského domu nebo
Galerie města Přerova,“ informoval ředi-
tel Kulturních a informačních služeb
města Přerova Rudolf Neuls. Městský
dům bude od neděle 18. do středy
21. prosince hostit výstavu Vánoční salon,
galerie nabízí expozici zimního a zasně-
ženého Přerova v obrazech a fotografiích.

Na co přesně se mohou malí i velcí
těšit? Sled akcí při vánočních trzích, do
jejichž organizace se letos zapojily
i Technické služby města Přerova, bude
pokračovat ihned po první adventní
neděli. Například ve čtvrtek 1. prosince
zahraje od 17 hodin kapela Jen tak a prv-
ní prosincovou neděli čeká na poslu-
chače od 14 hodin vystoupení folklórní-
ho souboru Dyleň.

Od středy 14. prosince organizátoři
potěší příznivce klasického programu
s názvem Vánoční hvězdičky. Vystoupe-
ním malých tanečníků a hudebních sku-
pin ožije náměstí každodenně až do
předvečera Štědrého dne – 23. prosince.
Štědrý den se ponese v duchu tradice.
Koncert Pavla Nováka mladšího začíná
v sobotu 24. prosince v 10.30 hodin. Na
rozdíl od předcházejících let tím ale zába-
va na náměstí až do silvestrovských oslav
nekončí, protože doprovodný program
od 26. do 29. prosince nabídne (v inter-
pretaci revivalových kapel) nestárnoucí
pecky skupin Beatles, ABBA a AC/DC.

Poté přijde na program silvestrovské
veselí. To vypukne v sobotu 31. prosince
už ve 14 hodin Plaveckou show s Bobem
Přidalem. Centrum města pak od 15
hodin rozezní poslední koncert roku 2011
v podání skupiny Bumbrlíci z Pomeran-
čové zahrady, který ve 21 hodin vystřídá
Silvestrovské loučení s René Jančíkem.
„Veselice kromě dobré muziky a taneč-

ních rytmů zahrne i loučení s rokem
2011, vítání nového roku a popůlnoční
ohňostroj,“ uzavřel Rudolf Neuls. 

Lada Galová, Kulturní a informační 
služby města Přerova

Advent, Vánoce a Silvestr v Přerově

Vánoãní hvûzdiãky na námûstí TGM
5. 12. pondûlí od 16 hodin

Mikulá‰ská show 2011
14. 12. stfieda od 16 hodin 

Trubaãi Pfierov – slavnostní zahájení 
·ediváci – vánoãní country 

15. 12. ãtvrtek od 16 hodin 
M· + Z· Matefiídou‰ka Pfiedmostí 
New Side – taneãní skupina

16. 12. pátek od 16 hodin 
Dechov˘ orchestr Haná ZU· B. Kozánka
Trávníãek – vánoãní folklór

17. 12. sobota od 15 hodin 
Bor‰iãanka Antonína Koníãka

18. 12. nedûle od 10.30 hodin 
Moravská Veselka – vánoãní 
Îiv˘ betlém od 16 hodin 

19. 12. pondûlí od 16 hodin 
Taneãní ‰kola HIT 
Vokál Pfierov 
Duckbeat 

20. 12. úter˘ od 16 hodin 
D.U.B. – vánoãní veselice
D2Dance

21. 12. stfieda od 16 hodin 
Karel Caha Duo – vánoãní 

22. 12. ãtvrtek od 16 hodin
SV· Atlas – Bios

23. 12. pátek od 16 hodin 
Prosének – vánoãní folklór
Forum Romana Hambálka 

24. 12. sobota od 10.30 hodin 
Pavel Novák a hosté – tradiãní vánoãní
dopoledne 

18. – 21. 12. nedûle–stfieda od 10 hodin 
Vánoãní salon – mal˘ sál Mûstského
domu, SVâ Atlas – Bios

Vánoce2011 v PfierovûVánoce2011 v Pfierovû
Doprovodn˘ program
• Horní námûstí – Galerie mûsta Pfierova
27. 11. nedûle od 18 hodin 

VernisáÏ v˘stavy Vánoãní Pfierov 
Odhalení vyfiezávaného betlému

• Námûstí TGM
27. 11. nedûle od 17 hodin 

Slavnostní rozsvícení Vánoãní-
ho stromu s programem

28. 11. pondûlí od 17 hodin 
Travellers
Elvis Presley Revival

1. 12. ãtvrtek od 17 hodin 
Jen tak

4. 12. nedûle od 14 hodin 
DyleÀ – folklórní soubor Karlovy Vary
Ginger
Kabát Morava Revival

6. 12. úter˘ od 17 hodin 
Synkopa 2011

9. 12. pátek od 17 hodin 
Záhorská kapela 
Ervínovci – divadelní soubor GJ·
Pfierov

11. 12. nedûle od 17 hodin 
Karel Gott Revival

26. 12. pondûlí od 15 hodin 
Beatles Revival

27. 12. úter˘ od 17 hodin 
ABBA & Boney M Revival

29. 12. ãtvrtek od 17 hodin 
Bon Scott Memorial Band – AC/DC

31. 12. sobota od 15 hodin
Bumbrlíci z Pomeranãové zahra-
dy poslední koncert roku 2011
Silvestrovské louãení s René
Janãíkem od 21 hodin 

• Řeka Beãva
31. 12. sobota od 14 hodin 

Plavecká show s Bobem Pfiidalem
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Ukázky práce kovářského mistra nad
rozžhavenou výhní, čertovskou dílnu,
vlastnoruční opékání špekáčků nebo
ohňostroj – takové atrakce nabídne
v pondělí 5. prosince od 16 hodin
Mikulášská show 2011 na náměstí TGM
v Přerově.

„Vedle příjezdu koňského spřežení
s Mikulášem a jeho družinou se návštěv-
níci dočkají také podívané na pekelné
ohně, mohou se potěšit pohledem na
mistry černého řemesla v čertovské
kovářské dílně nebo si sami opéct špe-
káček,“ zve na zábavné odpoledne ředi-
tel Kulturních a informačních služeb
města Přerova Rudolf Neuls. Program
doplní svým vystoupením děti z mateř-
ské a základní školy Mateřídouška
z Předmostí, taneční škola agentury HIT
či skupina Duckbeat. 

Ani letos tradičně nepochybí čertíci,
kteří budou dětem rozdávat sladkosti.
Celý program bude vpodvečer završen
mikulášským ohňostrojem. lag.

Mikuláše přiveze koňské spřežení
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Také letos přijde na náměstí TGM čertovská výprava.

Další tipy na předvánoční
a vánoční akce najdete 

na stranách 8 a 9.
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Ve Dvořákově ulici se znovu staví

Od začátku listopadu je znovu rušno ve Dvořákově
ulici. Stavební dělníci tu pracují na dopravním napo-
jení hotelu Jana. Letošní podzim zatím stavebním pra-
cím přeje. Bagry ve Dvořákově ulici se už v místě, kde
je sjezd k hotelu Fit a Jana, zakously do obrubníků
i asfaltu. Součástí stavebních prací je také vybudování

nového autobusového zálivu. Autobusová zastávka je
kvůli tomu posunutá jen o několik desítek metrů smě-
rem k nemocnici. Do poloviny prosince budou obě
akce – dopravní napojení i nový autobusový záliv
z žulové kostky včetně nových přístupových chodníků,
dokončeny. V příštím roce by měla získat nový asfalto-
vý koberec i vozovka ve Dvořákově ulici, kterou poni-
čily náklaďáky zásobující stavbu dálnice. -ilo-

Barevné plastové tašky mají
podpořit třídění odpadu

Pilotní projekt v rámci podpory a popularizace třídě-
ní odpadů probíhá také v Přerově. Pětistovka domác-
ností obdrží zdarma speciální sadu žlutých, modrých
a zelených tašek na třídění. Cílem je zvýšit množství,
kvalitu a čistotu vytříděných odpadů. Ve vytipovaných
obytných zónách, většinou se jedná o rodinnou zástav-
bu, lidé dostanou tři plastové tašky barevně odlišné na
tříděný odpad. Ve stejných lokalitách chce autorizova-
ná obalová společnost v příštím roce oslovit obyvatele
s žádostí o vyplnění dotazníků, které nastíní, jaký měla
akce přínos. Sledovat se budou také výsledky třídění.
Pokud se zjistí, že díky praktickým plastovým taškám
lidé třídí více, společnost Eko-kom je dodá i do dalších
domácností. -gáj-

Mrazy zkomplikovaly situaci hlavně
bezdomovcům

S prudkým poklesem teplot, které místy klesly až na
šest stupňů pod bodem mrazu, řeší problémy s ubyto-
váním i někteří lidé bez domova. Období, kdy mohli
bezdomovci přečkat zimu někde v přírodě, pod keřem
nebo pod mostem, končí. Mrazy, které se během víken-
du objevily, jim značně zkomplikovaly situaci. Obzvlášť
v kombinaci s alkoholem jim hrozí nebezpečí umrz-
nutí. Strážníci proto začali kontrolovat místa, kde se

tito lidé s oblibou pohybují a přespávají. Doporučují
jim, aby se obrátili na Český červený kříž, který provo-
zuje Ubytovnu pro bezdomovce na Kopaninách. Ta má
kapacitu 60 míst, je ale z velké části obsazená. K dispo-
zici mají takzvanou seďárnu, kde mohou mrazivou noc
přečkat na židli s teplým čajem. Pokud lidem v nouzi
schází teplé oblečení, mohou přijít do ošacovacího
střediska v sídle Českého červeného kříže U Bečvy 1,
a to každou lichou středu od 13 do 15 hodin. Jeden kus
ošacení je za symbolickou korunu. -ilo-

Stavební dělníci na Tyršův most
nainstalovali umělá vlaštovčí hnízda
Tyršův most má jeden primát. Je prvním mostem

v České republice, na jehož konstrukci jsou namonto-
vána umělá vlaštovčí hnízda. Na tom původním totiž
ptačí hnízda byla a ornitologové proto stavebníkům
doporučili instalaci těch umělých od českého výrobce.
Zatím je dvanáct hnízd ukrytých v podpůrných skru-
žích, ty ale co nevidět stavební dělníci odstraní. Hrubá
stavba mostu je už dokončená včetně inženýrských sítí.
V současné době se intenzivně pracuje na sanaci
nábřežní zdi severního předpolí u sokolovny a na mon-
táži římsových prvků. Počasí zatím pracím přeje, jen

mrazíky komplikují tuhnutí chemického ukotvení. Na
mostě přibyl už nový povrch – ochranná vrstva mostov-
ky z litého asfaltu a první sokl pro sochu – přerovského
zubra. Na jaře se počítá s dlážděním mostu a osazením
výtvarných prvků. Slavnostní otevření je stanoveno na
květen. -ilo-

Nová vyhláška zakazuje pití
alkoholu na veřejnosti

Na některých veřejných místech v Přerově se od polo-
viny listopadu nesmí pít alkohol. Zastupitelé na svém
listopadovém zasedání schválili novou vyhlášku, která
to zakazuje. Nic alkoholického se už nesmí pít napří-
klad u obchodních domů, v prostoru autobusového
a vlakového nádraží, na náměstí Svobody, na nábřeží
Protifašistických bojovníků, v centru města, v oblasti
lagun i v okolí kostelů. Lokality vybírali zástupci města
s městskou policií na základě zkušeností. Vyhláška se
nevztahuje na restaurační zahrádky a kulturní, spor-
tovní i společenské akce. Zákaz také nebude platit
v období oslav konce roku. Vznik vyhlášky inicioval
opoziční zastupitel Břetislav Passinger, na kterého se
obrátili lidé bydlící v blízkosti obchodních řetězců, kde
se často shlukují opilci, kteří obtěžují kolemjdoucí
a znečišťují prostranství. Na dodržování vyhlášky
budou dohlížet městští strážníci. Ti budou moci udě-
lit nejen pokutu, ale alkohol přímo na místě i zabavit.

-gáj-

Dluhy za smetné vymáhají exekutoři
Poplatky za komunální odpad v letošním roce zapla-

tilo téměř 99 procent obyvatel Přerova. Do rozpočtu
města tak přibylo 22 milionů 700 tisíc korun. Magistrát
města eviduje 665 lidí, kteří za letošní rok dluží peníze
za smetné. Poplatek se jim tak namísto pěti set korun
navýšil na 750 Kč. Celkem městu dluží i za předchozí

období 4350 lidí. Nedoplatky město vymáhá prostřed-
nictvím exekutorského úřadu, v takovém případě se
dlužná částka lidem navýší o další pětistovku. Exeku-
tor si k dluhu připočte ještě další poplatky, které mohou
narůst až na několik tisíc korun. Vymáhat takový dluh
lze až 20 let od jeho vzniku. -ilo-

Budoucí architekti diskutovali
o nové knihovně v Přerově

Jak by měla vypadat a kde by měla stát nová knihov-
na v Přerově. To bylo hlavní téma setkání odborníků
s veřejností a studenty architektury. Právě studenti VUT

v Brně si zvolili téma městské knihovny do svých diplo-
mových prací. Navštívili deset evropských knihoven,
aby zjistili moderní trendy v této oblasti. Pro novou kni-
hovnu v Přerově vybrali budoucí architekti celkem osm
lokalit. Vyhodnocení jejich kladů i záporů bude výstu-
pem první části prací v zimním semestru. V letním pak
budou studenti zpracovávat na danou lokalitu kon-
krétní projekt, který musí obhájit ve svých diplomových
pracích. Podklady k jejich zadání vypracoval architekt
Jan Horký společně s fakultou architektury VUT v Brně
a přerovskou knihovnou. Neformální beseda se usku-
tečnila v loutkovém divadle. -rik-

Vozíčkáři Jiřímu Márovi se splnil
sen, navštívil všechny kontinenty

Cestovatelské sny Jiřího Máry z Přerova se splnily.
Navštívil všechny obydlené kontinenty a stal se prvním
českým vozíčkářem, kterému se to podařilo. Poslední
jeho cesta vedla do afrických zemí. O jeho dobrodruž-
ném putování vypráví kniha pod názvem Tajemná Afri-
ka. Ta vychází právě v těchto dnech. Autorem publika-
ce je otec Jirky, který tak rozšířil svůj počet cestopisů
na šest. Vozíčkář Jiří Mára patří ke světoběžníkům. Pro-
cestoval Nový Zéland, ocitl se v amazonské džungli,

dostal se na Galapágy, Faerské ostrovy, Grónsko
a Island. Poté, co navštívil černý kontinent, byl jeho
výkon zapsán do České knihy rekordů. „Je to pro nás
velký úspěch, především pro Jirku. Nicméně syn to
nedělá kvůli rekordům. Cílem je ukázat postiženým
lidem, že zdravotním hendikepem život nekončí a také
motivovat ostatní vozíčkáře v boji za naplnění vlastních
snů,“ uvedl otec mladého cestovatele. -rik-

■ Z „Přerovských aktualit“
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„Výroba dřevěných figur, z nichž nej-
vyšší bude dosahovat 1,60 metru, trvala
již od začátku školního roku. Sedm figur,
jesličky s Ježíškem a malé stádo oveček
vznikalo jako studentská práce v dílnách
tovačovského řezbářského učiliště,“

informoval ředitel Kulturních a infor-
mačních služeb města Přerova Rudolf
Neuls.

Betlém bude před městskou galerií
k vidění po celý advent kromě ponděl-
ků vždy do 17 hodin, v odpoledních

hodinách bude navíc slavnostně
nasvětlen.

Výstava Vánoční Přerov od konce listo-
padu až do 10. ledna láká návštěvníky na
obrazy zasněženého Přerova, které dopl-
ňují archivní fotografie zimního města.
„K vidění jsou také keramické betlémy
z umělecké dílny Danuše Mazurové
a paličkované obrazy i exponáty výtvar-
nice Jitky Hanákové. Ta na výstavě
mimo jiné prezentuje i svůj cyklus Sou-
bor andělů,“ řekla vedoucí Galerie měs-
ta Přerova Lada Galová.

Jak dodala, k vidění jsou na výstavě
díla malířů Augustina Mervarta, Stani-

slava Krátkého, Vlastimila Kozáka nebo
Antonína Kubáta. „Návštěvníci se
mohou těšit také na staré fotografie ze
Státního okresního archivu v Přerově,
některé dokonce pocházejí z dvacátých
let minulého století. Expozici tak zdobí
snímky nestora přerovské fotografie
Františka Totha, Jindřicha Poštulky,
Františka Ptáčka či Oldřicha Kohoutka,“
doplnila Galová. 

Počátek adventu v galerii patřil také
slavnostnímu křtu sborníku Historický
Přerov I, jež na konci listopadu vydal pře-
rovský historik Karel Žurek. Více o sbor-
níku se dočtete v článku níže. red.

Výstava Vánoční Přerov v městské galerii láká na obrazy
zimní krajiny a dřevěný betlém

Svěcení vyřezávaného betlému, slavnostní zahájení výstavy s ná-
zvem Vánoční Přerov a křest sborníku Historický Přerov I – takový
program připravila Galerie města Přerova na první adventní neděli
27. listopadu. O vysvěcení betlému se postaral přerovský farář Pa-
vel Hofírek, vyřezávané biblické postavy jsou dílem studentů řez-
bářského učiliště v Tovačově. Betlém je instalován v mostním ob-
louku zámeckého příkopu před galerií. 

Odborná publikace o nejstarších pře-
rovských dějinách a místní archeologii
vychází na čtyřiašedesáti stranách pou-
tavého textu s bohatou obrazovou přílo-
hou pod titulkem Sborník – Historický
Přerov I. Čtyři tematicky odlišná odbor-
ná pojednání spojuje společný prvek –
nejstarší dějiny města a skutečnost, že
příspěvky zazněly na prvním semináři
svého druhu v Přerově na jaře letošního
roku. V Galerii města Přerova na Horním
náměstí se tehdy uskutečnil první ročník
semináře Historický Přerov I, jež odstar-
toval velký letní vzdělávací projekt Toul-
ky přerovskou minulostí I.

Autorem scénáře projektu i organizá-
torem doprovodných akcí byl přerovský
historik Karel Žurek, který se nyní roz-
hodl příspěvky ze setkání odborníků
vydat knižně. 

„Archeologové Zdeněk Schenk a Jan
Mikulík pojednávají ve sborníku o stře-

dověkém osídlení města z pohledu
nových archeologických výzkumů, Aleš
Drechsler se zaměřil na historii místních
archeologických poznání a výzkumy
Muzea Komenského, ředitel Státního
okresního archivu v Přerově Jiří Lapáček
se zamýšlí nad středověkým Přerovem
na základě archivních pramenů a Pavel
Juliš nás stručně na patnácti stranách
provede Předmostím až do pravěku
a neopomene popsat zamýšlený areál
Mamutov,“ přiblížil obsah sborníku jeho
vydavatel Karel Žurek. 

Bohatá obrazová příloha dává nahléd-
nout do práce archeologů, na staré indi-
kační skici města či ultra moderní vizua-
lizace, jež nastiňují možnou budoucí
podobu areálu Mamutova. Čtenáři si
zkrátka přijdou na své. Publikace vychá-
zí v nákladu sto kusů, k dostání je v měst-
ské galerii za 69 korun.

Lada Galová, Galerie města Přerova

Vánoãní 
koncerty

Kulturní spolek Academic, o.s. 
15. 12. v 19.30 hodin v sále Klubu Tep-
lo Přerov • Vánoční koncert orchestru
Academic Jazz Band. Nestárnoucí jaz-
zové melodie.

Tradiční předvánoční koncert var-
hanní hudby pořádá Střední škola
gastronomie a služeb, Šířava
9. 12. v 19.30 hodin v chrámu sv. Vav-
řince • Předprodej vstupenek v kance-
láři SŠGS, Přerov, Šířava 7 (1. poschodí,
č. dveří 105). Cena vstupenky 80 Kč. Na
programu budou skladby Jakuba Jana
Ryby, Vladimíra Roubala, Jana Zacha,
Pavla Josefa Vejvanovského, Antonína
Dvořáka a dalších. Účinkuje Strahovský
chrámový sbor a orchestr-CollegiuStra-
hoviense, sólisté. Řídí a na varhany hra-
je Vladimír Roubal.

Umělecký soubor Musica Figuralis 

2. 12. v 18.30 hodin v chrámu sv.
Michala, Šířava • Koncertní večer pod
názvem Barokní hudební skvosty a pře-
kvapení na Moravě. Účinkuje Musica
Figuralis, sólový zpěv Lenka Čermáko-
vá. Řídí Marek Čermák. Hra na dobové
nástroje. 

Přerovský komorní orchestr
19. 12. v 18 hodin v Mervartově síni
přerovského zámku • Na programu
zazní skladby Mafredinniho, Linka,
Purcella, Koutníka a Albinoniho.

Sbory Vocantes a Cantabile
23. 12. v 19.30 hodin v kostele sv. Vav-
řince • Vánoční koncert za doprovodu
instrumentalistů, jako host vystoupí
vokální skupina Canteto. red.

Pozvánka

Obálka sborníku

Sborník Historický Přerov I právě vychází

I tento snímek zasněženého 
Tyršova mostu 
je na výstavě k vidění.
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Rok se s rokem sešel a opět je tu doba
adventu a vánočních svátků. V tomto
období je dobrým zvykem nejen se chys-
tat na Vánoce, ale rovněž se zamyslet
nad uplynulým rokem a připomenout si
symboliku těchto svátků. K ní bezespo-
ru patří i dlouholetá tradice vystavování
betlémů, které připomínají narození

Ježíše Krista. Řadu let vysta-
vuje betlémy ze svých sbírek
rovněž Muzeum Komenské-
ho v Přerově, které tento
zvyk neporuší ani v letoš-
ním roce. 

V Historickém sále pře-
rovského zámku tak bu-
de od 1. prosince do 30.
ledna příštího roku vystave-
na větší část betlému Bedři-
cha Zbořila, vyřezaného z li-
pového dřeva na zakázku v le-
tech 1997 až 2009. Soubor
tvoří 127 figur, včetně věže
přerovského zámku a jesliček.
Protože se jedná o figury po-
měrně objemné, není
možné vystavit je
v uvedeném sále
všechny. Ve-
řejnosti tedy
budou před-
staveny kro-
mě klasických
postaviček, které

v žádném betlému nemohou chybět,
především nejzajímavější a nejoriginál-
nější figury z lidské a zvířecí říše. Mezi
zvířátky se kromě klasických oveček
a domácí drůbeže objeví i lesní zvěř
a zvířata exotická, například velbloud.
Možná i žirafa či slon... Mezi
lidskými figurkami

naleznou návštěvníci celou řadu řeme-
slníků a výjevy z běžného života, napří-
klad bruslení na ledě nebo pravou do-
mácí zabíjačku. 

Betlémské vyprávění doplní v předsá-
lí Historického sálu ukázky svátečních
tabulí s vánočním cukrovím paní Jaro-
slavy Novákové z Beňova.

Výstava bude přístupná denně kromě
pondělí, v pracovní dny od 8 do 17

hodin, o víkendech pak od 9 do 17
hodin. Z provozních důvodů
bude výstava a celé muzeum pro
veřejnost uzavřena od 24. do 26.
prosince a pak 31. prosince
a 1. ledna.
Jaká by to však byla vánoční

atmosféra bez hudby. Nezapomně-
li jsme na naše návštěvníky ani s před-
vánočním koncertem - proto 2. pro-
since v 19 hodin vystoupí v Slavnostní
zámecké síni Klasické dechové trio ve
složení Jiří Šlégl – klarinet, Bohumír
Šlégl – klarinet a Jan Valter – fagot.
Pánové si vedle vánočních koled při-
pravili koncertní pásmo ze skladeb
F. X. Duška, J. Zacha, J. Myslivečka

a V. Nudery.
Mgr. Lubor Maloň

Do historického centra města na Hor-
ní náměstí se přesunou městské trhy
v posledním měsíci letošního roku.
Náměstí T. G. Masaryka bude již žít
předvánočním programem – a návštěv-
níci trhů se budou setkávat o kousek výš,
na náměstí Horním. Bronzová, stříbrná

i zlatá neděle proto jistě potěší přízniv-
ce trhů, ale i předvánočních nákupů. Ve
dnech 4., 11. a 18. prosince opět pořa-
datelé připraví širokou nabídku potra-
vin, hraček, keramiky a dalších výrobků
a služeb. Trhy se uskuteční vždy od 8 do
14 hodin. red. 

Městské trhy na Horním náměstí

Předvánoční výpravu za zvířátky
v útulku připravuje pro děti i dospělé
Středisko volného času ATLAS a BIOS
Přerov.

Cílem zajímavé vycházky bude návště-
va městského útulku v Předmostí. Sraz
zájemců o netradiční setkání bude
v sobotu 10. prosince v 8.30 hodin před
budovou BIOS v Bezručově ulici. Jako
dárky pro zvířátka mohou návštěvníci

vzít nejrůznější pamlsky, hračky a třeba
také starší deky.

Kapacita této nevšední akce je limito-
vaná, proto je třeba se přihlásit nejpo-
zději do 8. prosince.

Zájemci se mohou přihlásit  buď osob-
ně na adrese Středisko volného času
ATLAS a BIOS, Bezručova 12, Přerov,
nebo na mailové adrese: kolomazniko-
va@svcatlas-bios.cz. red.

Netradiční výprava za zvířátky 
do útulku v Předmostí

Pro děti, jejich rodiče a prarodiče připravilo Muzeum Komenského jako před-
vánoční dárek divadelní představení Pohádky o mašinkách v podání divadla
Tramtárie z Olomouce. S mašinkami, Nejvyšším panem železničářem a kouzelníkem
Zababou se návštěvníci setkají v sobotu 10. prosince ve čtyři hodiny odpoledne v Lout-
kovém divadle Sokola Přerov. Více informací na www.prerovmuzeum.cz nebo na tele-
fonu 581 250 531. red.

Pohádky o mašinkách

Pojďme spolu do Betléma…

Přerovská ornitologická stanice se síd-
lem v Bezručově ulici pořádá na Štědrý
den tradiční akci – Vánoční strom pro
ptactvo.

Návštěvníci se mohou zapojit do výro-
by netradičních ozdob na ptačí vánoční
strom a zpestřit si tak sváteční den. Do
ornitologické stanice mohou v sobotu

24. prosince přijít kdykoliv od desíti ráno
do dvou odpoledne.

„ Akce se koná už po sedmé, poprvé se
uskutečnila v roce 2005. Věřím, že mezi
nás opět přijdou přátelé přírody a ptáč-
ků a společně vyzdobíme vánoční
strom,“ řekla Jana Kosturová, pedagog
volného času stanice Ornis. red.

Vánoční strom pro ptactvo



10 strana PŘEROVSKÉ LISTY ❙ PROSINEC 2011

INZERCE

AUTOBOXY
NOSICE

Kojetínská 60, Přerov • telefon 581 201 666

www.piccolam.cz

ˇ
SLEVA

5%
P¤I P¤EDLOÎENÍ

TOHOTO INZERÁTU



strana 11PŘEROVSKÉ LISTY ❙ PROSINEC 2011

Život Milana Svobody nebyl spojený
jen se sportem, ale citelně byl svázán
také s významnými událostmi, které
negativně ovlivnily život českého náro-
da v uplynulém století.

Poprvé zasáhla politika do života
dospívajícího Milana při anšlusu
Rakouska německou armádou. Tenkrát
utíkal před řáděním německých ordne-

rů z jihomoravského pohraničí jen s mat-
kou a sestrami, zatímco otec, bývalý rus-
ký legionář, zůstal doma s kulometem
a bedýnkami granátů pod oknem jejich
jaroslavického bytu. O rok později – při
obsazení českého pohraničí – utíkala do
otcova rodného Velkého Meziříčí už celá
rodina, ale jen s polovinou nábytku na
malém náklaďáku. Další zlom do života
Milana Svobody přinesly srpnové udá-
losti v roce 1968. Blokování přerovského
letiště, na kterém se jako velitel útvaru
podílel, mu přineslo vyhazov z armády
a změnilo dosavadní profesní život. 

Vraťme se však ke sportu, za který Milan
Svoboda obdržel Cenu města Přerova.

�Jak se rozvíjel váš vztah ke sporu
a tělovýchově ?

Rodiče ani žádný z příbuzných nespor-
toval. Já jsem začínal, jako většina mých
dětských kamarádů, v Sokole. Mým prv-
ním sportem byla gymnastika. Jako drži-
tel III. výkonnostní třídy jsem se zúčast-
ňoval závodů, ale s nijak vynikajícími
výsledky. Na nářadí jsem cvičil i ve vyš-
ším věku v tělocvičně Jeremenkovy ško-
ly, kde muži měli velmi dobrý kolektiv.

�A jak se ze sokola stane zimní plavec?
Ze začátku to byly také dosti nerozváž-

né sázky s kamarády, kdo ve studené
vodě vydrží plavat. Bylo to v roce 1946 na
Vranovské přehradě. Tehdy jsem poznal,
že voda je studená jen ze začátku.

�Vaši otužileckou jednotou se stal
Oddíl dálkového a zimního plavání
Spartaku PS. Jaký k němu máte vztah?

Do oddílu jsem vstoupil až po jeho zalo-
žení v roce 1970 a kromě závodění jsem
se v něm věnoval funkcionářské práci. Po
zvolení do Sekce Sportovního otužování
při Plaveckém svazu jsem zastával funk-
ci ve sportovně technické komisi. Ale za

svou politickou minulost jsem nesměl
takovou funkci vykonávat, a proto jsem
byl odvolán. Mou zásluhou ale zůstává,
že se změnil název sekce ze sportovního
otužování na sekci dálkového a zimního
plavání. Začátkem 80. let jsem byl zvolen
v Přerově předsedou oddílu za odstupu-
jícího Antonína Uvízla. Po řadě roků ve

funkci předsedy jsem se stal jeho čestným
předsedou a předsednictví po mně pře-
vzala dcera. Dcera je navíc mezinárodní
rozhodčí. Já a manželka, která je rovněž
členkou oddílu od roku 1972, jsme roz-
hodčí 1. třídy pro dálkové a zimní plavá-
ní. Jako plavci jsme se nejčastěji zúčast-
ňovali závodů na jeden kilometr. Bylo to
každoročně asi kolem deseti startů na
závodech po celé republice. 

�Vedle vlastní rodiny jste se setkával
v oddíle i s řadou zajímavých lidí.
Můžete některé z nich vzpomenout? 

Především to byl zakladatel oddílu Voj-
těch Matějčuk, původem z Ostravy.
Výborným plavcem byl a je dosud Zdeněk
Joukl, který měl být druhým Přerovanem,
který překonal kanál La Manche, ale

nestalo se tak. Ne však jeho vinou. Ale nej-
úspěšnější naší ženou byla Lenka Pacá-
ková, která na mistrovství světa v plavec-
kém maratonu v Austrálii obsadila osmé
místo. Naopak nikdy nebyl členem naše-
ho oddílu František Venclovský, jak by
mohli čtenáři předpokládat. Plaval za
Duklu Olomouc. Samozřejmě jsem

poznal všechny plavce, kteří pokořili kanál
La Manche, zakladatele našeho sportu
Oldřicha Lišku a nestora Ladislava Nicka.
Nelze nevzpomenout jednoho z našich
nejlepších operních pěvců Richarda Haa-
na a slovenského pěvce Martina Babjaka,
kteří holdují studené vodě.

�Víc než úspěchy v plaveckých soutě-
žích spojují Přerované váš oddíl se Sil-
vestrovskou show v Bečvě.

Ta je v Přerově nejznámější akcí naše-
ho oddílu, ale nikoliv největší. Co do
počtu plavců bývá naší největší akcí
Memoriál Františka Venclovského, který
se koná v listopadu na Laguně. Jeho letoš-
ního ročníku se zúčastnila stovka závod-
níků z celé republiky. Oddíl v 70. letech
každoročně v březnu pořádal na řece

Bečvě Jarní tisícovku. Nyní již čtvrtým
rokem pořádáme závody v dálkovém pla-
vání v lomu ve Výklekách. Co do počtu
diváků bývá naší největší akcí Silvestrov-
ská show v Bečvě. Údajně se při ní sejde
víc diváků než při podobné akci pod
Národním divadlem v pražské Vltavě.

�Pořádání tolika závodů je jistě nároč-
né. Kolik má váš oddíl členů?

Dřív nás bylo až pětadvacet, ale nyní
jen kolem deseti. Zájem o dálkové a zim-
ní plavání by v Přerově byl, ale chybí
peníze, protože cestování za závody
a startovné není levnou záležitostí.

�Myslíte i na budoucnost přerovského
dálkového plavání? Vychováváte si
mladé následovníky? 

Na budoucnost myslíme, ale nic víc
nelze dělat. Dálkové plavání je dnes
olympijský sport, plavou se mistrovské
soutěže a každý, kdo uvažuje o dálko-
vém plavání, musí být stoprocentní pla-
vec. Kde vzít na pronájem bazénu?
Výcvik, tréninky – to jsou hodiny. A roz-
počet oddílu na rok 2011 je devět tisíc
korun… A tak získáváme ty plavce, kteří
v bazénu nemají výsledky v rychlosti, ale
mají dostatečnou vytrvalost. V minulos-
ti jsme měli velmi dobrou spolupráci
s trenérem plavání Františkem Frgalem.
A tak hlídáme ty „bazéňáky, kteří začnou
pošilhávat po dálkách.

Miroslav Rozkošný

Dálkovým a zimním plavcům nechybí zájem, ale peníze
Rozhovor s Ing. Milanem Svobodou, držitelem Ceny města Přerova – Medaile Jana Amose Komenského
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Milan Svoboda letos v červnu oslavil dvaaosmdesátileté narozeniny.
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Milan Svoboda je zdatný organizátor.

Z jedenácti navržených na Cenu města Přerova – Medaili J. A. Ko-
menského – vybrali letos radní jen dvě osobnosti. Rozhovor se
sportovním fotografem Mgr. Jiřím Vojzolou si mohli čtenáři přečíst
v listopadovém čísle. Dnes mají příležitost se seznámit s druhým vy-
znamenaným – bývalým pilotem a důstojníkem československé
a české armády Ing. Milanem Svobodou. Své ocenění převzal za
dlouholetý přínos přerovskému sportu.

Milan Svoboda se narodil 16. června 1929 v Jaroslavicích u Znojma.
V době okupace se začal učit strojním zámečníkem. Po vyučení - už v době osvobo-
zené vlasti – se přihlásil do vojenské letecké školy. V roce 1949 byl vyřazen v hod-
nosti četaře – pilota. Následně absolvoval školu pro učitele létání. V letech 1952–1956
absolvoval úspěšně vojenskou Technickou akademii v Brně. Po krátkou dobu byl
velitelem posádky Přerov. Z funkce velitele útvaru byl pro politické postoje propuš-
těn z armády a vojenský útvar 6200 Přerov, kterému velel, byl prohlášen za kontra-
revoluční a byl vyškrtnut ze seznamu útvarů Československé lidové armády. Sám
byl zařazen do akce „Norbert“. Po odchodu z armády pracoval jako automechanik,
dělník v Hranických cihelnách a od roku 1980 jako technik v nemocnici Přerov.
V roce 1990 byl rehabilitován a byla mu nabídnuta reaktivace, kterou přijal.
Do studené vody se vrhl poprvé v březnu 1946 na Vranovské přehradě. 
V roce 1956 musel podstoupit operaci plic. Aby se znovu dostal do kondice, začal
se navíc pravidelně sprchovat studenou vodou, což dělá každé ráno dodnes. Kou-
pání ve studené vodě zintenzívnil, když začal v zimě sám se se sekerou v ruce běhat
k Bečvě, aby se v ní mohl vykoupat. Později se spolu s Františkem Venclovským
chodili máchat do ledové vody rybníka. Pak už následovalo první vystoupení v Olo-
mouci.
Počátkem 70. let se začal v Přerově vytvářet základ oddílu plavců ve stu-
dené vodě. Už v této době začal oddíl pořádat závody, které Milan Svoboda pomá-
hal organizovat, například Přerovský jarní kilometr v Bečvě či Silvestrovské koupá-
ní v Bečvě u sokolovny. Koncem 80. let se stal předsedou oddílu a tuto funkci zastá-
val až do roku 2009.
Obnovil tradici plaveckých maratónů na Lipně.
Odplaval jako sportovec mnoho nejdelších zimních závodů na nejdelší trati jed-
noho kilometru (66) a pravidelně se zúčastňoval i letních plaveckých maratónů.
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„Konkrétně bychom chtěli přispět na
mistrovství částkou osmdesát tisíc
korun, protože jsme si vědomi, že půjde
o významnou akci. Na přerovský zimní
stadión budou mít diváci v určené dny
vstup zdarma, takže se mohou podívat,
jak hrají světové hokejistky,“ konstato-
val přerovský primátor Jiří Lajtoch.

O podporu města požádal přerovský
HC Zubr, jehož činovníkům záleží na
tom, aby se tento sportovní svátek usku-
tečnil na nejvyšší úrovni a vzpomínali na
něj jak diváci, tak i účastníci z Evropy i ze
zámoří.

„Jsme si vědomi, že mistrovství světa je
prestižní záležitostí a v ledním hokeji se
jedná o nejvýznamnější podnik v celé
historii přerovského hokeje. Komise
Českého svazu ledního hokeje a IIHF si
už prošly zimní stadion i jeho zázemí
a konstatovaly dobrou připravenost
a kvalitu rekonstruovaného sportoviště,“
podotkl manažer HC Zubr Lubomír Svo-
boda. 

Dotaci už jednohlasně odsouhlasili
přerovští radní, hlasovat o ní budou
v pondělí 12. prosince ještě zastupitelé.

red.

Město chce podpořit
mistrovství světa hokejistek

INZERCE

Letos se uskuteční pro nadšené vytr-
valce již 34. ročník Silvestrovského běhu.
V minulosti vedla trať podél břehu Beč-
vy do Grymova a za mostem po proti-
lehlém břehu zpět.

Dnes mají možnost diváci sledovat
běžce během celého závodu, neboť trať
vede od tenisového areálu přes lávku
u loděnice, dále pak kolem ornitologic-
ké stanice přes lávku u tenisu – a zase
zpět do místa startu. Běží se celkem čty-
ři okruhy, to je přesně 8544 metrů. 

Od roku 2000 vítězil v kategorii mužů
vždy přerovský Petr Vymazal, kterého
překonal až v posledních třech letech
jiný Přerovan – Tomáš Blaha, jenž závo-
dí za AK Kroměříž a drží traťový rekord.
Obdivuhodný je výkon vysokoškolského

pedagoga Ivana Chajdy, který vítězil
v kategorii veteránů nad 35 let od roku
1997 do roku 2007 a znovu v kategorii
nad 60 let v roce 2010. Nejlepšího výko-
nu v kategorii žen dosáhla česká repre-
zentantka Martina Bařinová z SK Přerov. 

Začátkem století se počet účastníků
pohyboval kolem třiceti, ale v roce 2007
dosáhl i 61 účastníků. 

I letos se závod poběží za každého
počasí 31. prosince. Přihlásit se může
každý zdravý sportovec v závodní kan-
celáři u ústředního dvorce do 9.30
hodin, start bude v deset hodin.

Podaří se letos překonat počet účast-
níků? Přijďte se sami přesvědčit
a povzbudit závodníky.

Miloš Přidal

Už tradičně se
Přerované sejdou
na Silvestra u řeky
Bečvy, kde se bude
konat otužilecká
show. Do vod ledové řeky se příznivci
zimního plavání vrhnou ve dvě hodiny
odpoledne.

„Tato akce se koná už po dvaačtyřicá-
té a každý rok je o ni velký zájem z řad

veřejnosti. Určitě
vzpomeneme i le-
gendárního přerov-
ského otužilce Fran-
tiška Venclovského.

Ten před čtyřiceti lety překonal kanál La
Mance a letos 13. prosince si připome-
neme patnácté výročí jeho úmrtí,“ kon-
statoval moderátor otužilecké show Bo-
huslav Přidal. red.

Poslední den v roce poběží
Přerovem vytrvalci

Silvestrovský běh je tradiční oblíbenou akcí sportovců

Silvestrovská show otužilců
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V sobotu 31. prosince v 10 hodin dopoledne se závodníci sejdou na startovní
čáře. Poběží Přerovem za každého počasí.
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Ani zamrzlá Bečva neodradí příznivce zimního plavání od koupání.

Řeka Bečva bude
31. prosince ve dvě hodiny

odpoledne patřit otužilcům.

Mistrovství světa v ledním hokeji žen do osmnácti let bude mít
zřejmě podporu města Přerova. Radní navrhují zastupitelům, aby
na světovou akci, která se bude ve dnech 27. prosince až 7. ledna
konat v Přerově a ve Zlíně, schválili dotaci.
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■ Rozpis pohotovostních lékáren nedûle a svátky od 8 do 18 hodin

4. 12. lékárna Komenského, Komenského 40 581 215 092

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

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

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

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

26. 12. lékárna U NÁDRAÎÍ, Husova 2 581 205 539

Pohotovostní sluÏbu nevykonávají tyto lékárny: Ústavní lékárna, Dvofiákova 7 • lékárna Tab-
letka Dr. Paller, 9. kvûtna 84 • lékárna U Hygie, Komenského 13 • V sobotu dopoledne jsou otev-
fieny lékárny: lékárna U kostela • lékárna U nádraÏí • lékárna Komenského • lékárna ALFA

■ Klub českých turistů
TJ Spartak Přerov

Vladimír Wnuk, tel. 721 487 988, 581 772 543
�3. 12. • Hanu‰ovice–Hynãice–Horní Boh-

díkov–Îárová–Velké Losiny–Sobotín, 18
km, vlak 6.37, C. Punãocháfiová

�7. 12. • Moraviãany–Lo‰tice (náv‰tûva fiez-
báfie)–Moraviãany, 8 km, vlak 9.04, L. Polá-
ková

�10. 12. • akce DP Pfiedvánoãní putování
okolím Vy‰kova, 20 km, vlak 7.39, V. Vaculík

�14. 12. • Su‰ice–Radslavice–Grymov–
Pfierov, 9 km, BUS 9.30, V. Polidorová

�17. 12. • Vycházka do neznáma na ukon-
ãení sezony, pouze pro pfiedem pfiihlá‰ené

�26. 12. • ·tûpánsk˘ pochod za jesliãka-
mi do Vranova, 25, 18 a 15 km

�28. 12. • Vycházka na ukonãení roku
2011, sokolovna 9hod., L. Poláková

�30. 12. • Silvestrovské setkání u b˘valé
kamenné boudy v lese Bûlá u Tr‰ic, odj.
A7 v 8.20 hod., ved. V. Vaculík

�31. 12. • Silvestrovské setkání u Kamen-
né boudy, 8 km, BUS 8.20, V. Vaculík

SK Přerov – pěší turistika
Jifií ·vec, tel. 608 730 541

�1. 12. • Rohatec–Rudník–Vacenovice–
Vracov, 15 km, J. ·vec, odj. 7.36 hod.

�3. 12. • Lan‰kroun, KPâ, 10 km, J. Pûãek,
odj. 6.37 hod.

�8. 12. • Hustopeãe–Poruba–Le‰ná–Lhot-
ka n. B., 10 km, J. ·vec, odj. 8.25 hod.

�10. 12. • Pot‰tát–BoÀkov–Kunzov–Mile-
nov–Drahotu‰e, 19 km, J. Sedláková, odj.
6hod

�15. 12. • DomaÏelice–Dfievohostice (bet-
lém), KPâ, 10 km, M. Garzina, odj. 14.38 hod.

�17. 12. • Brno–Útûchov–Vranov–Leleko-
vice–âeská, 14 km, P. ·Èáva, odj. 7.39 hod.,
vedoucí ãeká v Brnû 

�22. 12. • Pfierov–Îernava–Vinary–Pfierov,
13 km, J. ·vec, odch. 8.15 hod., sraz u mostu
Míru.

�29. 12. • Bystfiice p. H.–Sv. Host˘n–Bys-
tfiice p. H., 14 km, J. ·vec, odj. 7.24 hod.

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

�3. 12. • Pfierovsk˘ traverz. Poslední traverz
pfiátel VHT s promítáním z hor a s taneãní zába-
vou, 12 km, L, Otakar Bujnoch, Sokolovna 9:30
hod, pû‰í, VHT

�6. 12. v 19 hod. • SchÛze v restauraci
Pivovar, promítání ze zajímav˘ch turistick˘ch
akcí na‰eho oddílu

�10. 12. • První ãarodûj. OstruÏná–Papr-
sek–Smrk–Staré Mûsto, 25 km, L, Jifií Balcárek
ml., vlak 6:04 hod, bûÏky

�17. 12. • Host˘nské vrchy. Valmez–Tro-
ják–Bystfiice, 38 km, SO, Jifií Balcárek ml., vlak
6 hod, bûÏky

�26. 12. • ·tûpánská jízda. Pustevny–Marti-
Àák–Pustevny–Fren‰tát p. R., 27 km, L, Antonín
Koufiil, vlak 6 hod, bûÏky

■ Plánované uzavírky, rekonstrukce a stavební práce
ulice druh omezení trvání
krajská silnice ã. II/434 ãásteãná uzavírka (úprava obrub, do 15. 12.
ul. Dvofiákova doãasné pfiemístûní BUS zastávky, 

nová pfiíjezd. komunikace k hotelu Jana)
krajská silnice III/04724, ul. Brabansko, úplná uzavírka (rekonstrukce kfiiÏovatky, do 15. 12.
nábfi. Rudolfa Luka‰tíka oprava komunikací vãetnû pokládky obrub)
MádrÛv podjezd úplná uzavírka (rekonstr. Ïelez. podjezdu) do 31. 12.
Mostní úplná uzavírka (rekonstr. Tyr‰ova mostu) do 30. 4. 2012
krajská sil. III/04724, ul. Brabansko ãást. uzavírka (rekonstr. Tyr‰ova mostu) do 30. 4. 2012
ul. Spálenec, Tyr‰Ûv most úplná uzavírka (rekonstr. Tyr‰ova mostu) do 30. 4. 2012

Základní škola na
Velké Dlážce v Přerově
byla slavnostně otev-
řena 1. září 1971.

Za její čtyřicetiletou
existenci se mnohé
změnilo. Učebnami
školy prošly tisíce
žáků, učitelé tu vycho-
vali už dvě generace
dětí a také řadu úspěš-
ných sportovců – pře-
devším plavců a také volejbalistů.

Zveme proto bývalé zaměstnance,

absolventy, všechny
rodiče i širokou veřej-
nost v pátek 16. pro-
since na slavnostní
Den otevřených dveří. 
Přijďte se podívat, jak
dnes probíhá výuka,
jak škola funguje, jaké
akce škola pořádá
a do jakých projektů
je zapojena… a třeba
si můžeme i společně
zavzpomínat.

Srdečně zve vedení Základní školy
Velká Dlážka

Přijďte zavzpomínat
Den otevřených dveří v ZŠ Velká Dlážka

INZERCE

OD PRIOR – 1. PATRO
za oddûlením koãárkÛ

• ve‰keré úpravy délky a ‰ífiky odûvÛ • v˘mûna zipÛ, pod‰ívky
aj. • odborné zkrácení riflí, úpletu • lemování závûsÛ, záclon

• sluÏba EXPRES – zhotovení do 48 hodin •
Pracovní doba

po, st, pá   9.00–17.00
mobil 737 403 156

opravy a úpravy
odûvÛ

Statutární město Přerov
vyhlašuje výběrové řízení na prodej nemovitostí,
p.č. 6703/1,

6703/6,
6705/4,
1019/2,
1019/5,

1032/12,
2578/2,
5196/9,

5198/59,
5198/60,
5198/61,
2487/39,
5207/47,

5207/49,
5176/20,
5176/22,

5307/254,
5307/129,
5307/136,
5307/241,

4394/10,
4394/12,
4394/13,
4394/14,
4394/15,
4394/28,

4394/40,
4394/50,
4394/52,
5104/2,
5104/3,
5104/4,
4672/9,
6786/2,
3686/2,
3686/3,
3642/2,
3619/3,

4293/22,

4293/19,
4293/20,
4293/21,
4293/18,
4927/2,
480/1, 

560, 
561, 

562/1,
562/2,
552/2,
75/30,
75/29,

75/28, 
99, 

1278, 
2159,
199/1,
646/1,

3111/1,
3114/2,
3346/3,
3346/4,
2790/8,
2790/7,
1032/7,

4394/51,
648/1,
648/2,

2645/2,
2645/7,
5327/1,
5747/5,
5747/6,
5747/7,
5747/8,

6577/120,
6577/121,

vše v k.ú. Přerov a p.č. st. 902 v k.ú. Předmostí (pozemky jsou zastavěny
stavbami ve vlastnictví třetích osob). Minimální nabídková cena 500 Kč/m2. 

Termín podání přihlášky do 30. 1. 2012 do 10 hod., Magistrát města Přerova,
odbor správy majetku a komunálních služeb, pracoviště Blahoslavova 3,
Přerov, Miloslav Dohnal, tel: 581 268 120.

Bližší informace na www. prerov.eu.

V prvních dvou dnech se
utkají dvě spodní skupiny –
v těch se představí týmy TK
Liberec, LTC Pardubice, PSK Olymp
Praha, TK Jihlava, TK Mariánské Lázně
a TK Neridé Praha.

První z každé spodní skupiny postou-
pí do horních skupin, které budou násle-
dovat v dalších dnech. Ve skupině v Pře-
rově budeme hostit družstvo 1. ČLTK
Praha a vítězné družstvo ze spodní sku-
piny z Liberce. Druhá horní skupina ve
stejném termínu bude hrát v Prostějově.
Prostějov bude hostit družstvo TK Spar-
ta a vítězné družstvo ze spodní skupiny
z Neridé.

V loňském roce domácí družstvo TK
Precolor Plus Přerov ve velmi silné sou-
těži vybojovalo stříbrné medaile. I letos
se bude na co dívat. Domácí družstvo

nastoupí ve složení Lukáš
Rosol (v letošním roce se
vyšplhal na 65. místo žebříčku

ATP), Dominik Hrbatý, Jiří Školoudík,
Renata Voráčová, Tereza Hladíková,
Simona Dobrá, Zuzana Ondrášková.
Přerovští ještě jednají ohledně mužské
posily týmu.

„Ve hře je jedno jméno hráče z první
světové padesátky, ale nechci ještě nic
prozrazovat, nemáme to zatím potvrze-
no. V každém případě se ale můžete těšit
na vysokou úroveň zápasů,“ potvrdil
Petr Huťka, prezident TK Precolor Plus
Přerov. Finále extraligy se uskuteční 20.
prosince v Prostějově, kde za domácí
nastoupí Petra Kvitová, Lucie Šafářová,
Tomáš Berdych a Radek Štěpánek. Pro-
slýchají se posily Mayer, Nieminen
a možná i další. Šaf

Tenisová extraliga 
se odehraje v Přerově

Pozvánka

Extraliga smíšených tenisových družstev se uskuteční od 14. do
20. prosince v Přerově. Návštěvníci mohou očekávat zajímavé spor-
tovní výkony. Na kurtech budou hrát skvělí tenisté.

Nenechte 
si ujít
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V soutěži se několika otázkami vra-
címe do minulosti města Přerova.
Úkolem soutěžících je označit sprá-
vnou odpověď vždy ze tří nabídnutých
variant. 

Vylosovaný výherce bude odměněn
hodnotnou knihou. Své odpovědi zasí-
lejte vždy do 10. dne v měsíci e-mailem
na adresu eva.safrankova@mu-pre-
rov.cz (např. 1c), nebo odevzdejte
v Městském informačním centru
(v pasáži). Výherce ať kontaktuje redak-
ci, tel. 724 015 273.

Vyhodnocení listopadového úkolu
soutěže. Správně odpověděl ten, který

označil varianty 1a, 2b, 3b, 4b, 5a, 6c, 7a.
Výhercem se stává Šárka Mojzíková.

Prosincové otázky 
– různé z historie města
1. Sokol Přerov slavnostně otevřel

sokolovnu na náměstí Na Marku:
a) 8. 8. 1897
b) 8. 8. 1898
c) 8. 8. 1899

2. Nová budova přerovského nádraží
byla postavena v roce:
a) 1890
b) 1892
c) 1894

3. Ve kterém roce založil Bedřich
Kozánek hudební školu v obecné
škole v ul. Komenského, která trva-
la do roku 1913?
a) 12. 9. 1884
b) 12. 9. 1886
c) 12. 9. 1888

4. Majitelem přerovského panství
v letech 1598-1636 byl:
a) Fridrich ze Žerotína
b) Karel st. ze Žerotína
c) Baltazar ze Žerotína

5. Ve kterém roce se konalo první
veřejné cvičení přerovského Soko-
la?

a) 1871
b) 1872
c) 1873

6. Okresní záložna v Přerově byla
založena v roce:
a) 1888
b) 1889
c) 1890

7. Sirotčí spolek pro soudní okres
přerovský (pozdější Okresní péče
o mládež) byl založen:
a) 23. 4. 1909
b) 23. 4. 1910
c) 23. 4. 1911 

Připravila Věra Fišmistrová, SOkA Přerov

Soutěž  Znáš své město?
k 755. výročí povýšení Přerova na město

Dříve bylo podarováváno služebnictvo
a domácí chasa ošacením, jídlem, pří-
padně menším finančním obnosem, což
bylo přilepšením k celoroční mzdě. Dár-
ky se dávaly též tulákům a žebrákům,
kteří přicházeli o tomto křesťanském
svátku popřát bohatším rodinám k na-
rození Ježíše Krista. Interpretace darů
v Bibli není jednoznačná. V hebrejštině
existuje asi patnáct slov pro pojmy dar,
dárce a dávání. Ve Starém zákoně ne-
znamená někdy dar nic jiného, než
označení pro výměnný obchod. Dar mo-
hl vyjadřovat i skrytou žádost o přízeň či
ochranu. Byl chápán též jako pocta a po-
platek králům, prorokům. Dle slov No-
vého zákona přinesli tři mudrci (Tři krá-
lové) malému Ježíškovi do Betléma da-

rem kadidlo, zlato
a myrhu. Jejich

skutek snad
později inspi-
roval lidi dob-
ré vůle, aby si
o Vánocích dá-

vali dárky.

Zvyk obdarovávat o Štědrém večeru
děti se v českých zemích stal nedílnou
součástí Vánoc až v 19. století. I ti nej-
chudší se snažili dát svým dětem prostý
dárek (jablíčko či ořechy). Vánoční dár-
ky nosil, stejně jako v sousedním Němec-
ku, Ježíšek. Dárky byly skromné a prak-
tické (tabatěrky, dýmky, šle, pantofle,
kanafas, ubrus, cínoví vojáčci, látka na
šaty), vzácné byly knížky či jižní ovoce,
které se objevovalo jen u bohatých rodin. 

V pražských domácnostech bylo před
1. světovou válkou zvykem dávat pod
stromeček snubní prstýnky. Poprvé si
zde před svatbou směli snoubenci dát
veřejně hubičku. Největším vánočním
dárkem se jim měl stát společný, šťast-
ný a spokojený život.

Šlágr doby? 
Třeba i jízdní kolo

Počátek 20. století přinesl hospodářský
rozmach, a tak se pod stromečkem obje-
vovaly různé drobnosti a hračky. Během
1. světové války se stal ceněným dárkem
pecen chleba, troška pravé zrnkové kávy
či vlněná látka na šaty.

Po válce a v období hospodářské krize
se všichni snažili vynahradit si léta strá-
dání. Podstata vánočního dárku jako
dárku z lásky postupně mizela a nahra-
dila ji snaha ohromit své blízké množ-
stvím darů a jejich cenou (gramofon,
hodinky, jízdní kola). Každé období při-
neslo své. Za 2. světové války bylo prvo-
řadé zajistit na Vánoce co největší množ-
ství jídla, pití a též drobných dárečků,
hlavně pro děti. V současné době, ve 21.
století, mnozí z nás upřednostňují dár-
ky ryze praktické a potřebné, někteří,
pokud to „peněženka dovolí“, vybírají
a pořizují dary nákladné a okázalé.

Neměli bychom ale zapo-
mínat na slova spisovatele
Karla Čapka: „V tom prá-
vě je zvláštní zázračnost

dárků, že radost z něho pře-
sahuje jeho cenu… Přeju všem, aby
dávali a dostávali jen šťastné dárky, tře-
ba byly sebelacinější…“ 

Věra Fišmistrová, SOkA Přerov

Čím obdarovávali své blízké naši předci? 
Někdy i jablky, oříšky, cínovými vojáčky či látkou na šaty
K vánočním svátkům neodmys-
litelně patří vzájemné obdaro-
vávání. Bez dárků by pro mno-
hé z nás nebyly nejkrásnější
svátky roku těmi pravými svát-
ky, o čemž svědčí předvánoční
shon spojený s nákupy a vybírá-
ním dárků. Obdarovávání – na
rozdíl od řady dalších obyčejů –
ale nepatří mezi starobylé vá-
noční zvyky.

ARCHIV MARIE HLOUŠKOVÉ
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■ Plavecký areál – koupání veřejnosti, tel. 581 736 580
dûtsk˘ 50m bazén, aktivity v cenû vstupného spoleãná sauna sauna
bazén pára, whirpool imobilní aqua-aerobic kondiãní plavání z bazénu samostatn˘ vchod

pondûlí zavfieno 6.15–7.30, 9–12 11–13 zavfieno v párech 15–21
úter˘ 18–20 6.15–7.30, 14–15, 18–21 14–15 18–21 Ïeny 14–21
stfieda 15–20 6.15–7.30, 15–21 19–20 15–21 muÏi 13–21
ãtvrtek 18–20 6.15–7.30, 9–12, 14–16, 18–21 11–13 14–16 18–21 Ïeny 15–21
pátek 14–20 6.15–7.30, 14–21 15–17 15–21 muÏi 15–21
sobota 10–20 10–20 10–20 spoleãná 10–20
nedûle 10–18 10–18 10–12 16–17 10–18 spoleãná 10–18
V˘jimky: 10., 11., 23.–26., 29.–31. 12. 2011 a 1. 1. 2012 • informace www.bazenprerov.cz

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

�Stálé expozice: Rekonstrukce historick˘ch
‰kolních tfiíd. Jan Amos Komensk˘. Archeologie
Pfierovska. Entomologie. Mineralogie. Národo-
pis Hané a Záhofií. Tajemství tónu zvonu. Vedu-
ty Pfierova a vyhlídka z vûÏe. Historie odboje na
Pfierovsku 1914–1989

�1. 12. 2011 – 30. 1. 2012 • Pojìme spo-
lu do betléma. Tradiãní vánoãní v˘stava. His-
torick˘ sál. 

�do 26. 2. 2012 • Povídání o ma‰inkách.
170. v˘roãí pfiíjezdu prvního vlaku na
stfiední Moravu, v˘stava. Zámecká kaple,
Chodba ve druhém patfie, Velk˘ v˘stavní sál,
Galerie a Mal˘ v˘stavní sál pod vûÏí.

�2. 12. v 19 hod. • Pfiedvánoãní koncert
klasického dechového tria. Slavnostní
zámecká síÀ pfierovského zámku.

�6. 12. v 17 hod. • Mûsto Pfierov a Ïelez-
nice. Muzejní úterek, PhDr. Jifií Lapáãek – Kor-
vínsk˘ dÛm. 

�10. 12. v 16 hod. • Pohádky o ma‰inkách.
Pfiedstavení divadla Tramtárie z Olomouce v lout-
kovém divadle Pfierovsk˘ Ka‰párek. Pfiedprodej
v pokladnû zámku a na místû. Vstupné 50 Kã. 

www.prerovmuzeum.cz • tel. 581 250 531

Ornitologická stanice ORNIS
po–pá 8–16 hodin, jindy po domluvû

�Stálé expozice: Ptáci âeské republiky. Ptaãí
zahrada Franti‰ka Gintra

�15. 12. • Jan Husák a Jaroslav Koleãek,
Za hoholem islandsk˘m – krásy Islandu
pohledem ornitologa. Pfiedná‰ka s promítáním.
Od 17 hodin v budovû ORNIS.

�24. 12. • Vánoãní strom pro ptactvo.
V˘roba netradiãních ozdob na vánoãní ptaãí
strom. Od 10 do 14 hodin v areálu ORNIS.

�V˘ukové programy pro ‰koly, krouÏky
a jiné zájmové skupiny: Putování k jes-
liãkám – adventem aÏ k vánocÛm. Ptáci – v‰e
ze Ïivota ptákÛ. Stromy – o Ïiv˘ch velikánech
v‰emoÏnû v areálu parku Michalov. JeÏkÛv rok
– o Ïivotû jeÏkÛ v prÛbûhu celého roku. Zimní
– o ptácích na krmítku

�Ekoporadna projektu Pfiírodû OK+
www.ornis.cz • 581 219 910

Hrad Helfštýn
je v mûsíci prosinci pro vefiejnost uzavfien.

www.helfstyn.cz • 581 797 093 ■ SVČ ATLAS a BIOS
�2. 12. • âertoviny – procházka ãertovskou

stezkou, zakonãena nadílkou – Bios
�5.–9. 12. • Vánoãní salon na Atlase pro M·,

Z· i vefiejnost
�8. 12. • Mikulá‰ Taneãní ‰koly Atlas –

hala na V˘stavi‰ti
�10. 12. 9–11 hod. • vycházka do Mûst-

ského útulku Pfierov – Bios 
�13. 12. • Vánoãní koncert PDS Pfierová-

ãek pro Z·
�17.–21. 12. • Vánoãní salon v Mûstském

domû
�20. 12. • Vánoãní koncert PDS Pfierová-

ãek v Mûstském domû
�22. 12. • Vánoãní hvûzdiãky – nám. TGM

www.svcatlas-bios.cz

■ Klub Rodinka
�6.a 13. 12. od 16 hod. • V˘tvarná odpo-

ledne s vánoãní tematikou – zdobení per-
níãkÛ, v˘roba svícnÛ, ‰perkÛ, ozdob a dáreãkÛ
pod stromeãek 

�9. 12. 17–20 hod. • Páteãní podveãery
s Hankou – muzikoterapie

Îelatovská 12 • www.rodinka.cz

■ Městský dům
�3. 12. – sobota 19–1 hodin • Závûreãn˘

ples T· Eva a Libor ·rámkovi. Hudební
doprovod – skupina Classic z KromûfiíÏe. 

�6. 12. – úter˘ v 19.30 hodin • Vánoãní
koncert 2011 orchestru Václava Hyb‰e.
Hosté: Yvonne Pfienosilová /zpûvaãka, moderá-
torka,hereãka/ a dal‰í mladí, talentovaní muzi-
káloví zpûváci: Irena Koukalová, Veronika Savin-
cová, Tomá‰ Reme‰ a Otto Weis. Repertoárov˘
list tradiãního vánoãního koncertu pfiedem zaru-
ãuje nev‰ední kulturní záÏitek. 

�9. 12. – pátek 18–24 hodin • Závûreãná
taneãní 2011, kurz P3. Hudební doprovod
v‰ech 3 závûreãn˘ch taneãních 2011, které se
uskuteãní ve velkém sále Mûstského domu zaji‰-
Èuje skupina BLUE BAND COMPANY z Pfierova. 

�10. 12. – sobota od 18–24 hodin • Závû-
reãná taneãní 2011, kurz â1 a P1 

�11. 12. – nedûle 13.45–18 hodin • Nedûl-
ní párty pfii dechovce se skupinou MINI.
Pokraãování (na ·tûpána) 26. 12. 2011 se
Záhorskou kapelou, ‰atna a pokladna od
13 hod. 

�12. 12. – pondûlí v 19.30 hodin • Hudeb-
ní trojteãka s Jaroslavem Wykrentem.

Koncertní vystoupení oblíbeného pfierovského
zpûváka a textafie v pfiedvánoãnû ladûném obdo-
bí. Doprovod skupina IN BLUE Ivana Nûmeãka,
host Irena Kanovská.

�15. 12. – ãtvrtek v 19.30 hodin • Vánoã-
ní speciál 2011 – travesti skupiny SCREA-
MERS.

�16. 12. – pátek 18–24 hodin • Závûreã-
ná taneãní 2011, kurz P2

�18. 12. – nedûle v 19.30 hodin • Potkal
jsem svÛj sen – Ondfiej Havelka a jeho
Melody Makers. Vzpomínkov˘ pofiad oblíbené-
ho interpreta jako pocta ãeskému swingafii Jifií-
mu Traxlerovi.

�20. 12. – úter˘ v 18 hodin • Vánoãní
koncert SVâ ATLAS a BIOS Pfierov. Pfied-
vánoãní veãírek pfii svíãkách, rodiãÛ a pfiátel,
spojen˘ s koncertním vystoupení ÏákÛ.

�21. 12. – stfieda v 19.30 hodin • Vánoãní
koncert – JoÏka âern˘ a cimbálová muzi-
ka. Závûreãn˘ pfiedvánoãní koncert oblíbeného
interpreta - krále moravsk˘ch lidov˘ch písní.

�29. 12.– ãtvrtek 20–1 hod. • Silvestr
naneãisto se Synkopou 2010. Tradiãní pfied-
silvestrovské setkání v taneãním duchu na vel-
kém sále MD s oblíbenou skupinou. 

�31. 12. – sobota 20–4 hod. • Silvestr
2011 nejen pro pfiátele nedûlních párty
s dechovkou. K tanci a poslechu, pfiedlouhou
silvestrovskou nocí, hraje Záhorská kapela se
sv˘mi sólisty.

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

■ Mateřské centrum Sluníčko
�1. 12. od 16 hod. • Mikulá‰ská nadílka –

ve velkém sále Pivovaru Zubr
�5. 12. od 10 hod. • Hraví kuchtíci – nepe-

ãené cukroví
�12. 12. od 10 hod. • Hraví kuchtíci – zdo-

bení perníãkÛ
�14. 12. od 18 hod. • Kreativ – vánoãní tvo-

fiení 
�15. 12. od 16 hod. • Sebepoznávací

‰Èastné odpoledne
�19. 12. od 10 hod. • Hraví kuchtíci – pfied-

vánoãní peãení v MC
�22. 12. 2011–3. 1. 2012 • Vánoãní prázd-

niny (v MC bude zavfieno)
�KaÏd˘ den 9–12 hod. • HERNA (po – v˘tvar-

né chvilky a cviãení na míãích, út – zpívání, st –
cviãení RD, ãt – pohádkování)

�út, st, pá 16–18 hod. • Keramika a her-
na

Sokolská 26, www.mcslunicko.tym.cz

■ Zimní stadion 
bruslení veřejnosti

dûti do 8 let vefiejnost

3. 12. 9–10 14.30–15.30

4. 12. 9–10 16.30–17.30

10. 12. 9–10 16.45–17.45

11. 12. 9–10 17.45–18.45

17. 12. 10.15–11.15 16.15–17.15

18. 12. 10.15–11.15 16–17

23. 12. 10.15–11.15

24. 12. 9.45–10.45

25. 12. 9.30–10.30 11–12
15–16 16.30–17.30

26. 12. 9.45–10.45 14.45–15.45

27. 12. 9.45–10.45 11–12

29. 12. 8.45–9.45 14.15–15.15

30. 12 9–10

www.zimakprerov.cz

■ Setkávání seniorů Spolu
Centrum Sonus

�Besedy na zajímavé téma – pondûlí od
10.15 hod.
5. 12. • Antibiotika: zhouba nebo lék? –
Olga Îupková
12. 12. • NeÏádoucí úãinky lékÛ, vzájem-
ná interakce lékÛ – Mgr. BoÏena Malinová
19. 12. • Rukodûlná ãinnost: svícínky
z PET lahví – Olga Urbanová (PET lahve si pfii-
neste s sebou)

�âtvrtek 8. 12. • Vycházka s trekingov˘-
mi holemi. Sraz u centra SONUS v 10.20 hod.
Pfiedpokládan˘ návrat kolem 12.30 hod. Vycház-
ka se koná jen za pfiíznivého poãasí. Trekingové
hole rádi zdarma zapÛjãíme. 

�âtvrtek 15. 12. • Vycházka do muzea:
Pojìme spolu do Betléma. Sraz u Muzea
Komenského v 10.30 hod. 

�Zdravotní cviãení s lektorem – vÏdy v pon-
dûlí a ãtvrtek od 9 do 10 hod. 

�Internet pro seniory – vÏdy v pondûlí od 9 do
13 hod. (od 10 do 12 hod. je k dispozici lektor)

�Kavárna pro seniory – stfieda 14. 12. od
16 hod. • Gruzie – Petr Pavlaãík
Centrum Sonus, Palackého 17a/2833, Pfierov

Jaroslav
Wykrent

■ Klub Dlažka
�2.–4. 12. • Mikulá‰sk˘ víkend pro rodiãe

s dûtmi
�10. 12. v 19 hod. • Vánoãní koncert Fle-

ret, Klub Teplo
�16.–18. 12. • Konference, koalice, korup-

ce – akce pro mládeÏ od 15 let, Rajnochovice
�17. 12. ve 20 hod. • Country Vánoce, Klub

Teplo
�23. 12. 9–12 hod. • Vánoce s DlaÏkou –

hry a stolní hry pro dûti Klub DlaÏka 
�23. 12. ve 14 hod. • Vánoãní ‰achov˘

turnaj, Klub DlaÏka
www.dlazka.cz, tel. 581 331 438

Redakce Pfierovsk˘ch listÛ 
pfieje sv˘m ãtenáfiÛm 

pfiíjemné proÏití vánoãních svátkÛ
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Uzávěrka příštího čísla je v úterý 15. listopadu

Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 
V měsíci prosinci mohou zhlédnout
návštěvníci galerie soubor děl kmeno-
vého autora Jiřího Salajky. Svá díla
začal vystavovat v 90. letech minulého
století. Jeho tvorba je zaměřena na
abstrakci, věnuje se grafické tvorbě, ale
velmi zajímavé jsou také jeho malby
a monotypy. Monotyp je technika na
rozhraní grafiky a malby, při které se
barva nanese na desku, otiskne se na
papír a pak ji autor dále zpracovává.
Nejvíce se inspiruje v přírodě, oslovuje
ho poezie. Nové podněty mu nabízí
cestování. Jiří Salajka se narodil v roce
1955 v Uherském Hradišti, vystudoval
pedagogickou fakultu, obor český jazyk
a výtvarná výchova. Pak pokračoval ve
výtvarných studiích v Brně.
Předvánoční atmosféru zpříjemní kera-
mika z ateliéru S. Kuliny, keramičky A. Karasové, Renaty Sedlákové a další.

■ Kino Hvězda ■ Galerie

�1.–4. 12. v 17 hod. • KOCOUR V BOTÁCH
3D (USA, animovaná komedie, ãesk˘ dabing).
Neb˘val Ïádné koÈátko… ReÏie: Chris Miller.
âesk˘ dabing: Ale‰ Procházka, David Suchafiípa,
Tereza Bebarová, Dana âerná, Jaromír Meduna.

�1.–6. 12. ve 20 hod. • HRANA¤I (âR, akã-
ní thriller). Aktuální téma mafiánsk˘ch praktik
v byznysu i politice, proti kter˘m je oficiální apa-
rát ãasto bezmocn˘… ReÏie: Tomá‰ Zelenka.

Hrají: Miroslav Etzler, Sa‰a Ra‰ilov, Jan Tfiíska,
Jifií Langmajer, Martin Dejdar, Milan KÀaÏko, Vil-
ma Cibulková, Katefiina BroÏová, Michal Dlouh˘.

�5.–7. 12. v 17 hod. • KOCOUR V BOTÁCH
2D (USA, animovaná komedie, ãesk˘ dabing).

�8.–11. 12. v 17.30 hod., 12–14. 12. ve 20
hod. • TWILIGHT SÁGA: ROZB¤ESK – 1. ãást
(USA, fantasy/romance/thriller, titulky). Vûãnos-
tí to teprve zaãíná… ReÏie: Bill Condon .Hrají:
Robert Pattinson, Kristen Stewart, Taylor Laut-
ner, Anna Kendrick, Dakota Fanning, Ashley Gre-
ene, Michael Sheen.

�8.–11. 12. ve 20 hod. • PERFECT DAYS –
I ÎENY MAJÍ SVÉ DNY (âR, komedie).
„Nechápu, jak mi za rok mÛÏe b˘t pûtaãtyfiicet,
kdyÏ pofiád je‰tû nevím, ãím chci b˘t, aÏ vyros-
tu“. ReÏie: Alice Nellis. Hrají: Ivana Ch˘lková,
Vojta Kotek, Ondfiej Sokol, Bob Klepl, Zuzana
BydÏovská, Zuzana Kronerová, Igor Chmela,
Martha Issová, Jan Vondráãek, Linda N˘vltová.

�12.–14. 12. v 17 hod. • KOCOUR V BOTÁCH
2D (USA, animovaná komedie, ãesk˘ dabing).

�15. 12. v 17 hod. • VELKÁ VÁNOâNÍ JÍZDA
2D (USA, animovaná komedie, ãesk˘ dabing,
premiéra). Jak jen to Santa dûlá, Ïe dokáÏe
bûhem jedné noci nadûlit v‰echny dárky? ReÏie:
Sarah Smith. âesk˘ dabing: Matou‰ Ruml,
Bohuslav Kalva, Luká‰ Hlavica, Jifií Hromada,
Jana Altmanová.

�16. 12. v 17 hod. • VELKÁ VÁNOâNÍ JÍZDA
3D (USA, animovaná komedie, ãesk˘ dabing,
premiéra).

�15.–18. 12. ve 20 hod. • MISSION IMPOS-
SIBLE – GHOST PROTOCOL (USA, akãní, titul-

ky, republiková premiéra). Bez plánu. Bez pod-
pory. Bez ‰ance. ReÏie: Brad Bird. Hrají: Tom
Cruise, Paula Patton, Jeremy Renner, Simon
Pegg, Tom Wilkinson, Ving Rhames.

�17. 12. v 17 hod. • ·MOULOVÉ 2D (USA,
animovaná komedie, ãesk˘ dabing). Zl˘ ãarodûj
Gargamel vyÏene ·mouly z jejich vesniãky…
ReÏie: Raja Gosnell. Hrají: Neil Patrick Harris,
Jayma Mays, Sofia Vergara. ãesk˘ dabing: Ond-
fiej Brzobohat˘, Nikola Votoãková, Václav Knop.

�18. 12. v 17 hod. • ·MOULOVÉ 3D (USA,
animovaná komedie, ãesk˘ dabing).

�19.–21. 12. v 17 hod. • KOCOUR
V BOTÁCH 3D (USA, animovaná komedie, ães-
k˘ dabing).

�19.–21. 12. ve 20 hod. • HRANA¤I (âR,
akãní thriller).

�22.–23. 12. v 17 hod. • ALVIN A CHIP-
MUNKOVÉ 3 (USA, animovaná komedie, ãesk˘
dabing, republiková premiéra). Chipmunkové
jsou zpût a i o leto‰ních Vánocích to pofiádnû roz-
pi‰tí! ReÏie: Mike Mitchell. Hrají: Alyssa Milano,
Andy Buckley. âesk˘ dabing: Zby‰ek PantÛãek,
Martin Stránsk˘, Jan Maxián, Tomá‰ Jufiiãka,
Zuzana Norrisová.

�22.–23. 12. ve 20 hod. • PERFECT DAYS
– I ÎENY MAJÍ SVÉ DNY (âR, komedie).

�24.–26.12. • SVÁTKY VÁNOâNÍ – KINO
HVùZDA NEHRAJE

�27. 12. v 15 hod. • ·MOULOVÉ 2D (USA,
animovaná komedie, ãesk˘ dabing).

�27. 12. v 17 hod. • ·MOULOVÉ 3D (USA,
animovaná komedie, ãesk˘ dabing).

�27. 12. ve 20 hod. • TWILIGHT SÁGA: ROZ-
B¤ESK – 1. ãást (USA, fantasy/romance/thril-
ler, titulky). Vûãností to teprve zaãíná… ReÏie:
Bill Condon .Hrají: Robert Pattinson, Kristen Ste-
wart, Taylor Lautner, Anna Kendrick, Dakota Fan-
ning, Ashley Greene, Michael Sheen.

�29.–30. 12. v 17 hod. • KOCOUR
V BOTÁCH 3D (USA, animovaná komedie, ães-
k˘ dabing).

�29.–30. 12. ve 20 hod. • TWILIGHT SÁGA:
ROZB¤ESK – 1. ãást (USA, fantasy/roman-
ce/thriller, titulky).

�31. 12. • SILVESTR – KINO HVùZDA
NEHRAJE

�1. 1. 2012 ve 20 hod. • PERFECT DAYS –
I ÎENY MAJÍ SVÉ DNY (âR, komedie).

�28. 12. v 17.30 a 20 hod. • MUÎI V NADùJI
(âR, komedie). Ústfiední otázka této skvûle obsa-
zené komedie Jifiího Vejdûlka zní, zda mÛÏe b˘t
nevûra základem ‰Èastného manÏelství… ReÏie:
Jifií Vejdûlek. Hrají: Jifií Macháãek, Boleslav
Polívka, Simona Sta‰ová, Petra Hfiebíãková, Vica
Kerekés. 

�4. 12. v 15 hod. • KOCOUR V BOTÁCH
2D (USA, animovaná komedie, ãesk˘ dabing).

�11. 12. v 15.30 hod. • MICIMUTR (âR,
v˘pravná hraná pohádka, premiéra). Velkolepû

pojatá pohádka MICIMUTR vypráví pfiíbûh prin-
cezny Karolíny, která má jiÏ brzy poslouÏit jako
svaãina tfiíhlavému drakovi. PrincÛm, ktefií by
Karolínu pfied smutn˘m osudem mûli zachránit,
se ale do boje s drakem zrovna nechce… ReÏie:
Vít Karas. Hrají: Marika ·oposká, Libu‰ka
·afránková, Vojta Dyk, Martin Dejdar, Jifií Novák,
Jifií Barto‰ka .

�18. 12. 16 hod. • PÒLNOâNÍ P¤ÍHODA (âR,
pásmo krátk˘ch filmÛ pro nejmen‰í diváky).

�1. 1. 2012 v 15 hod. • KOCOUR V BOTÁCH
2D (USA, animovaná komedie, ãesk˘ dabing).

�1. 1. 2012 v 17 hod. • KOCOUR V BOTÁCH
3D (USA, animovaná komedie, ãesk˘ dabing).

■ BIJÁSEK ■

■ BIOSENIOR ■

Galerie Střed • Kratochvílova 22, Přerov, tel. 581 201 571
Od 1. 12. do 2. 1. 2012 bude
v galerii Střed probíhat malá
autorská výstava brněnské
malířky Jany Zwinsové. Tato
malířka a výtvarnice vystudova-
la gymnázium, kurzy zaměřené
na estetiku, malbu a kresbu.
Profesionální tvorbě se věnuje
od roku 1997 – a to především
malbě, při které často využívá
kombinovanou techniku. Mezi
autorčiny oblíbené motivy pat-
ří prolínání krajiny s živými tvo-

ry, ať už to jsou lidé, zvířata či bytosti z říše fantazie a také s předměty, jež tento živý
svět doprovázejí. Inspiraci také čerpá na cestách – ať už domácích, nebo zahranič-
ních. Obrazy Jany Zwinsové jsou k vidění na výstavách, v galeriích i v soukromých
sbírkách u nás i ve světě. Okrajově se také věnuje tvorbě šperků a textilu.

Jana Zwinsová

Jiří Salajka

Galerie města Přerova • Horní náměstí 1, tel. 725 310 307

�27. listopadu 2011–10. ledna 2012 • Vánoční Přerov
Obrazy zasněženého Pře-
rova doplňují fotografie
zimního města, keramické
betlémy z umělecké dílny
Danuše Mazurové a palič-
kované obrazy i exponáty
výtvarnice Jitky Hanákové.
K vidění jsou díla Augusti-
na Mervarta, Stanislava
Krátkého, Vlastimila Kozá-
ka a Antonína Kubáta. Ná-
vštěvníci mohou zhléd-
nout archivní fotografie
Františka Totha, Jindřicha
Poštulky, Františka Ptáčka či Oldřicha Kohoutka. Po celý prosinec denně do 17 ho-
din je k vidění vyřezávaný nasvícený betlém v zámeckém příkopu před galerií.

V měsíci prosinci vystavují v Minigalerii Žerotín Z.H. výtvarníci, kteří s Minigalerií
dlouhodobě spolupracují. Vilém Pokorný, který je zaměřen na krajinu a přírodu

v Krkonoších, Vlasta Tvrdá má zase
ráda zátiší s květinami. Darja Čejko-
vá z Pardubic vystavuje svou novou
kolekci umělecké keramiky. Glass Ate-
lier Morava z Vizovic vystavuje umě-
lecké sklo z křišťálu s modrou a zelenou
barevkou, obohacenou o celou řadu
různobarevných frit.
Archeologické reprodukce z umělého
kamene od Nové Akropolis jsou velmi
zajímavé. 

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

Vilém Pokorný


