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Atmosféru Vánoc 
s předstihem přinesl

i listopadový sníh

„Jsem rád, Ïe zastupitelé dali zele-
nou Tyr‰ovu mostu tak, aby se moh-
lo dále pokraãovat s projektovou pfií-
pravou. Je samozfiejmé, a já to re-
spektuji, Ïe na tak sloÏitou a vefiejnû
sledovanou stavbu jsou rÛzné názo-
ry a pohledy. Nakonec zvítûzil a byl
vybrán most, kter˘ sice skonãil v ar-
chitektonické soutûÏi na 2. místû, ale
sv˘m vzhledem nejvíce zapadá do ko-
loritu souãasné podoby nábfieÏí a ta-
ké získal sympatie nejvíce pfierov-
sk˘ch obãanÛ. Je také dobfie, Ïe most
bude stavûn vãetnû pfiedmostí s moÏ-

ností jednosmûrného provozu v dal-
‰ích letech. Most budujeme na celá
desetiletí a bylo by chybou postavit
zde pouze lávku pro pû‰í a cyklisty.
Po dostavbû mostu se budou moci
radní a zastupitelé také rozhodnout,
jak budou dále fie‰it dopravu v této
ãásti Pfierova. Já osobnû se pfiihlásím
k variantû jednosmûrného provozu
ven z mûsta s pfiíkazem odboãení do-
prava na stranû u sokolovny a zjed-
nosmûrnûní ulice Pod Valy smûrem
k Tyr‰ovu mostu. fo

to
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Č

ep

Letos už nikoho nepřekvapili pracovníci Technických služeb, kteří zahájili montáž vánočních ozdob
podobně jako vloni v posledních říjnových dnech. A vzhledem k tomu, že v ulicích města napadal
sníh už 11. listopadu, předvánoční náladě se nikdo nebránil.

Havarijní stav lávky si žádá urychlené řešení

pokračování na straně 2 �

Zastupitelé na svém poslední jednání koncem října schválili vy-
pracování projektové dokumentace na nový Tyršův most podle
návrhu pražské architektky Aleny Šrámkové. Ten se umístil na
2. místě ve veřejné architektonicko-urbanistické soutěži. Blíže in-
formuje náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek.

Stavba Tyršova mostu dostala zelenou

Pokračování na straně 2 �
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Charakteristick˘m rysem nového
mostu, jehoÏ autorkou je renomova-
ná praÏská architektka Alena ·rám-
ková, bude umístûní soch,“ podotkl
námûstek Josef Kulí‰ek.

„Jak jsem jiÏ uvedl, v pfií‰tím roce
probûhne projektová a územní pfií-
prava stavby tak, abychom mohli
s realizací zaãít na konci roku 2008,
nejpozdûji v I. ãtvrtletí 2009. Pro-
stfiedky na financování Tyr‰ova mos-
tu chceme získat z Rozvojového ope-
raãního programu, most je totiÏ sou-
ãástí Integrovaného projektu do-
pravní obsluÏnosti mûsta, nebo se je

pokusíme získat pfiímo ze státního
rozpoãtu. Vûfiím, Ïe nov˘ most Pfie-
rovany nezklame a historiãnost to-
hoto místa bude zv˘raznûna umístû-
ním Tyr‰ov˘ch sloupÛ,“ fiekl Kulí‰ek.

„Pfiíznivce historické repliky mos-
tu bych chtûl upozornit, Ïe nejde
most v této podobû postavit z tech-
nick˘ch a bezpeãnostních dÛvodÛ.
V˘‰ka mostu by neumoÏnila splnit
normu 50 centimetrÛ v˘‰ky nad hla-
dinou stoleté vody, potfiebnou prÛ-
toãnost vody mezi pilífii a pfiedmostí
by zasahovalo aÏ do ulice Brabant-
sko,“ vysvûtlil Kulí‰ek. Šaf

Stavba Tyršova mostu...
Vánočně vyzdobené ulice

„Instalaci vánoãních ozdob jsme
stejnû jako v minul˘ch letech museli
zahájit s dostateãn˘m pfiedstihem po-
slední fiíjnov˘ t˘den. Pfiibylo vánoã-
ních ozdob, protoÏe leto‰ního roku
jsme je dokoupili i na dokonãení v˘-
zdoby Îerotínova námûstí a novû bu-
de vyzdobena i ulice âechova. Tech-
nické sluÏby disponují celkem 520
ozdobami. Ty pochopitelnû vyÏadují
i znaãnou údrÏbu, rok co rok nákla-
dy na jejich obnovu a opravu dosahují
ãástky zhruba sto tisíc korun. Mimo
Pfierov zdobíme i nûkteré místní ãás-
ti, na‰i pracovníci obtáãejí svítícími
fietûzy a Ïárovkami nûkter˘ z míst-
ních rostoucích stromÛ,“ pozname-
nal Ing. Pavel Suchánek, fieditel
Technick˘ch sluÏeb mûsta Pfierova.

„Dvû nejvût‰í pfierovská námûstí
a jedenáct ulic pfiilehl˘ch centru
mûsta musí b˘t slavnostnû rozsvíce-
ny uÏ první adventní nedûli. Kom-
pletní v˘zdoba mûsta vãetnû instala-
ce vánoãního stromu bude dokonãe-
na 2. prosince,“ vysvûtlil ãasné zahá-
jení v˘zdoby Pavel Suchánek.

Vánoční strom
„Vánoãní strom jsme vybrali uÏ na

zaãátku listopadu opût v pot‰tátském
polesí. Na námûstí T.G. Masaryka ho
umístíme 27. listopadu a následující

dva aÏ tfii dny bude trvat jeho nazdo-
bení. Posledním úkolem v rámci pro-
sincov˘ch oslav bude v˘mûna ãíslice
sedm v leto‰ním letopoãtu, umístû-
ném na stfie‰e EMOSu, za osmiãku.
Pfiesnû s odbitím pÛlnoci se rozsvítí
nov˘ letopoãet a bude odpálen˘ sil-
vestrovsk˘ ohÀostroj,“ popsal Pavel
Suchánek.

Pestrý program na náměstí TGM
„Opût uÏ tradiãnû pro Pfierovany

i náv‰tûvníky mûsta jsme pfiipravili
pestr˘ vánoãní program. Zaãíná
2. prosince v 17 hodin rozsvícením
vánoãního stromu na námûstí TGM,
pfiítomn˘ bude i primátor mûsta,“ in-
formoval Bohuslav Pfiidal, mluvãí
pfierovské radnice. 

„Pfiedev‰ím malé dûti si nenechají
ujít Pfierovskou mikulá‰skou nadíl-
ku, kterou pfiipravila Matefiská a Zá-
kladní ‰kola z Pfiedmostí na stfiedu 5.
prosince na námûstí TGM. Kabelová
televize stejnû jako loni bude snímat
a pfiená‰et dûní na velkoplo‰nou ob-
razovku. Na programu se budou po-
dílet i dûti z taneãní ‰koly HIT Vûry
Lakomé. V sobotu 15. prosince do-
razí okolo 15. hodiny na námûstí
TGM Vánoãní kamion Coca Coly, kte-
r˘ „pfiiveze“ atrakce a zábavu pro ná-
v‰tûvníky v‰ech vûkov˘ch kategorií.
Pestr˘ kulturní program zajistí Vá-
noãní hvûzdiãky (více na stranû 15).
Tradiãnû bude zakonãen˘ na ·tûdr˘
den koncertem Pavla Nováka, po kte-
rém vystoupí Trubaãi ze ZU· B. Ko-
zánka. Bohat˘ program je pfiipraven˘
i na poslední den v roce. Silvestrov-
ská show zaãne uÏ ve 14 hodin. V 15
hodin zahájí svÛj koncert kapela
D.U.B. Louãení se star˘m rokem je
plánované na 20. hodinu a vyvrcho-
lí o pÛlnoci slavnostním ohÀostro-

jem,“ zmínil se alespoÀ ve struãném
pfiehledu Rudolf Neuls, námûstek fie-
ditele sluÏeb mûsta Pfierova.

Atmosféru svátkÛ dokreslí i vÛnû
svafieného vína, horké medoviny
i dal‰ího vánoãního zboÏí, které bu-
dou prodejci nabízet ve dvanácti
stáncích uÏ od 2. prosince na ná-
mûstí T. G. Masaryka. Šaf

Děti, které se každoročně připravují na vystoupení v rámci Vánočních hvěz-
diček, dokážou vždy spolehlivě zaplnit náměstí vděčnými diváky.

Vizualizace návrhu, pro který se vyslovilo ve veřejné anketě nejvíce Přerovanů

Atmosféru Vánoc...
� pokračování ze strany 1
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Upozornûní pro obãany

Ulice druh omezení trvání
ul. Jungmannova (od kfi. s ul. úplná uzavírka do 30. 11.
Su‰ilova  po kfi. ul. gen. ·tefánika) – rekonstrukce vodovodu
ul. gen. ·tefánika (od kfi. s ul. ãásteãná  uzavírka do 30. 11.
Jungmannova po kfi. s ul. – rekonstrukce vodovodu 
Ztracená–Denisova)
ul. Havlíãkova (od. kfi. úplná uzavírka – úprava povrchÛ do 30. 11.
Smetanova po kfi. âechova) po rekonstrukci kanalizace 
ul. Velké Novosady – parkovi‰tû zafiízení staveni‰tû do 31. 12.

pro rekonstrukci vodovodu

ul. Velké Novosady, ul. TrÏní, ãásteãná uzavírka do 30. 11.
pÛvodní most – stavba nového mostu
ul. Svépomoc II a III ãásteãná uzavírka (prac. místo do 10. 12.

50 m) – oprava komunikace
ul. Ztracená, Nerudova úplná  uzavírka do 20. 12.

– pfiekopy kanalizace
ul. Jateãní (u odboãky ãásteãná uzavírka (prac. místo do 7. 12.
k polyfunkãnímu domu) 50 m) – rekonstrukce kanalizace
ul. Svépomoc II úplná uzavírka 3. 12.

– oprava komunikace
Ïel. pfiejezd ul. Dluhonská úplná uzavírka od 26. 11.

– oprava komunikace do 9. 12.
ul. 9. kvûtna (od kfi. Durychova úplná uzavírka od 26. 11.
vã. po kfi. se silnicí III/0555 – oprava komunikace do 28. 11.
za benzin. stanicí)

Plánované uzavírky, rekonstrukce a stavební práce
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Rada a Zastupitelstvo města Přerova

Krátce z jednání
zastupitelů 29. října
❖ Schválili poskytnutí dotace na rok

2007 ve v˘‰i 30.000 Kã Domu
dûtí a mládeÏe Atlas Pfierov na
úhradu nákladÛ na dopravu a uby-
tování na Mistrovství svûta v ta-
neãních disciplinách, konané ve
dnech 3.–7. 10. 2007 v nûmeck˘ch
Brémách.

❖ Neschválili poskytnutí dotace na
rok 2007 ve v˘‰i 1.500 Kã Marku
Zatloukalovi na úhradu nákladÛ
spojen˘ch s úãastí ve finále soutû-
Ïe Miss Junior 2007 konaném dne
20.9.2007 v Praze.

❖ Schválili poskytnutí dotace na rok
2007 ve v˘‰i 30.000 Kã Svazu let-
cÛ âeské republiky, odboãka ã. 22,
zastoupen˘m plk. Miroslavem
Chalupeck˘m na úhradu nákladÛ
spojen˘ch s organizací konference
Regionální leti‰tû v blízkosti mûst-
sk˘ch a prÛmyslov˘ch aglomerací.

❖ Schválili vypracování projektové
dokumentace na nov˘ Tyr‰Ûv
most podle návrhu ã. 9 od zpraco-
vatele Architektonická kanceláfi
Alena ·rámková – Architekt, Na
·afránce 25, Praha, kter˘ se umís-
til na 2. místû ve vefiejné architek-
tonicko-urbanistické a konstrukã-
nû-technické soutûÏi s vyzvan˘mi
úãastníky na zpracování návrhu
Tyr‰ova mostu pfies fieku Beãvu
v Pfierovû z roku 2004, s moÏností
zavedení jednosmûrného provozu
v budoucích letech ve smûru
z centra a ve v˘jimeãn˘ch pfiípa-

dech vyuÏití mostu pro obousmûr-
nou automobilovou dopravu vãet-
nû zaãlenûní Tyr‰ov˘ch sloupÛ.

❖ Neschválili zámûr pfievzetí zfiizo-
vatelsk˘ch kompetencí k pfiíspûv-
kov˘m organizacím DÛm dûtí
a mládeÏe Atlas, Pfierov a Stanice
zájmov˘ch ãinností BIOS, Pfierov.

❖ UloÏili obãanskému sdruÏení TJ
Spartak Pfierov odvod penûÏních
prostfiedkÛ ve v˘‰i 161 334 Kã,
spolu s povinností zaplatit penále
ve v˘‰i 43 722 Kã za poru‰ení po-
vinnosti vypl˘vající ze smlouvy
o poskytnutí dotace.

Krátce z jednání
radních 7. listopadu
❖ Podali zastupitelÛm návrh schvá-

lit finanãní spoluúãast pro paní
Pavlu Indrovou ve v˘‰i 40 %
z celkov˘ch nákladÛ k úãasti na 7.
mezinárodní abilympiádû, tj.
16.000 Kã, která se bude konat
v Japonsku ve dnech 12.–18. listo-
padu 2007 ve mûstû ·izuoko.

Pozvánka

Zastupitelstvo
mûsta Pfierova

se koná

v pondûlí 
10. prosince
v 15 hodin

ve velkém sále Mûstského domu

Pomoc je zamûfiena na poskytová-
ní informací v pfiípadû vzniku mimo-
fiádné události nebo krizové situace,
a je bezúplatná. Pfii jejím vyÏádání
bude nutné specifikovat druh, rozsah
a místo pomoci, upfiesnûní kontaktu
na velitele zásahu a na pfiíslu‰ného
ãlena krizového ‰tábu. Souãástí do-

hody jsou kontaktní údaje u obou
stran, vãetnû pfiehledu materiálních
a technick˘ch moÏností. Mûsta tak
mohou vzájemnû vyuÏít prvky proti-
povodÀové ochrany, náhradní zdroje
elektrické energie, vysou‰eãe, tech-
niku pro ãerpání vody ãi prostory pro
nouzové ubytování. red.

Začátkem listopadu podepsali primátor Přerova Ing. Jiří Lajtoch
a primátor Olomouce Martin Novotný dohodu o spolupráci při ře-
šení mimořádných událostí a krizových situací na území měst a te-
ritorií správních území obcí s rozšířenou působností.

Přerov a Olomouc budou spolupracovat
při řešení krizových situací

� Co je cílem?
Systém fiízení

úfiadu, kter˘ zaji‰-
Èuje v˘kon státní
správy a samosprá-
vy pro témûfi 90 ti-
síc obyvatel a 59
obcí a mûst, je stá-

le sloÏitûj‰í. Chaotická zmûÈ nov˘ch
a nov˘ch legislativních norem zaple-
veluje vefiejnou správu a zaãíná ztrp-
ãovat Ïivot nejen obãanÛm, ale i správ-
ním úfiedníkÛm a samosprávû mûsta.
Stále více se projevuje nutnost poznat,
zmûfiit, vyhodnotit a fiídit jednotlivé
pracovní procesy na magistrátu. 

Jednotlivé dílãí metody mûfiení
a srovnávání kvality práce úfiadu
a úfiedníkÛ jiÏ u nás probíhají nûko-
lik let. Napfiíklad metody tak zvaného
Benchmarkingu (srovnávání para-
metrÛ agend mezi jednotliv˘mi mûs-
ty) a CAF (tzv. Spoleãn˘ hodnotící rá-
mec – sebehodnocení) jsou testovány
âeskou spoleãností pro jakost, finan-
covány z evropsk˘ch fondÛ a ná‰ úfiad
získal nûkolik prestiÏních ocenûní.

� Neobáváte se kritiky z fiad obãanÛ,
Ïe pÛjde o „vyhozené“ peníze?

V Ïádném pfiípadû. Firma, která
vze‰la z v˘bûrového fiízení, má zku-
‰enosti z realizace obdobn˘ch úkolÛ
v jin˘ch mûstech. V˘sledkem jejího
nûkolikamûsíãního pÛsobení na na-
‰em úfiadû by mûlo b˘t, kdyÏ to uve-
du heslovitû, nastavení kvalitnûj‰ího
fiízení pracovníkÛ, zlep‰ení t˘mové
práce i úkolování a informování, za-
vedení efektivního systému vedení

dokumentace. Dá se pfiedpokládat
i zmûna systému plánování, která by
se projevila v programov˘ch a strate-
gick˘ch zámûrech vedení mûsta. 

� V ãem spatfiujete pfiínos tohoto
projektu?

Opût se vyjádfiím ve struãném pfie-
hledu – oãekáváme, Ïe jeho v˘stupem
bude dokonalej‰í, pfiehlednûj‰í a efek-
tivnûj‰í zpÛsob fiízení, aktivizace záj-
mu o kvalitnûj‰í práci pfieváÏné ãásti
managementu i ostatních zamûst-
nancÛ, zv˘‰ená moÏnost kontrolní
ãinnosti, lep‰í pfiipravenost k získání
dotaãních titulÛ a souãasnû schopnost
dotace správnû a efektivnû vyuÏít.

ZároveÀ tímto usilujeme o zavede-
ní systému fiízení kvality dle normy
âSN EN ISO 9001:2001 na pfierov-
ském magistrátu, coÏ vidím jako
nadstavbu tohoto auditu.

M˘m úkolem je zajistit co nejvût-
‰í podporu zavádûní nov˘ch metod
fiízení a kvality napfiíã politick˘m
spektrem vedení a samosprávy mûs-
ta. Je to v˘zva, která v urãité dobû
stojí pfied manaÏerem kaÏdé vût‰í
firmy a to srovnání naprosto nepo-
kulhává, ponûvadÏ zaji‰tûní kvality
v˘konu vefiejné správy pro obãany
a instituce vefiejnou sluÏbou beze-
sporu je.

� Kdy bude anal˘za zahájena?
V rámci zákonn˘ch lhÛt v nejbliÏ‰í

dobû podepí‰eme smlouvu s vybra-
nou firmou. Vlastní ostré zahájení
pfiedpokládám hned od prvních dnÛ
pfií‰tího roku. Šaf

Radní na svém posledním jednání schválili vypracování procesní-
ho auditu na přerovském magistrátu. O bližší informace jsme po-
žádali Ing. Jiřího Bakalíka, tajemníka přerovského magistrátu.

Na magistrátu proběhne
procesní audit

Radní rozhodli o v˘bûru nejvhod-
nûj‰í nabídky na realizaci stavby
parkovi‰tû na sídli‰ti Osmek v Pfie-
rovû. Vzniknou zde nová parkovací
stání, která budou napojena na stá-
vající obsluÏné komunikace. Z ar-
chitektonického hlediska budou par-
kovací plochy fie‰eny v souladu se

souãasn˘m stavem, to znamená par-
kovací stání budou navazovat na stá-
vající parkovi‰tû.

V rámci této akce fiidiãi získají cel-
kem 25 stání na sídli‰ti Osmek a 12
stání v ulici U Îebraãky. Mûsto na nû
vyãlení ze svého rozpoãtu 2 155 tisíc
korun. red

Na Osmeku přibudou parkovací místa

Den lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû telefon
2. 12. lékárna MD, Boh. Nûmce 371 581 207 987
9. 12. lékárna Komenského, Komenského 40 581 202 192

16. 12. lékárna U Kostela, Kratochvílova 13 581 738 439
23. 12. lékárna U Kostela, Kratochvílova 13 581 738 439
24. 12. lékárna U nádraÏí, Husova 2 581 205 539
25. 12. lékárna ALFA, nám. Pfierovského povstání 581 204 419
26. 12. lékárna Komenského, Komenského 40 581 202 192
30. 12. lékárna Zlat˘ zubr, Trávník 29 581 209 920
V sobotu dopoledne jsou otevfieny tyto lékárny: lékárna U Kostela, lékárna
U nádraÏí, lékárna Komenského, lékárna ALFA

Rozpis pohotovostních lékárensk˘ch sluÏeb v prosinci
nedûle a svátky od 8 do 18 hodin

Upozornění!  Zbývá už jen jeden měsíc na
výměnu řidičských průkazů (typy CZ 1–3)
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DÛleÏité je, Ïe více neÏ devût set za-
mûstnancÛ neztratí práci a pfierovské
leti‰tû ãeká alespoÀ podle souãasn˘ch
zpráv zajímavá budoucnost. O bliÏ‰í
podrobnosti jsme poÏádali primáto-
ra mûsta Ing. Jifiího Lajtocha.

„Jsem velice rád, Ïe nadûje na za-
chování pfierovského leti‰tû, kterou vy-
slovil v závûru roku 2006 pfiedseda vlá-

dy Mirek Topolánek, se naplnila. Ne-
chtûl bych nyní hovofiit o zásluhách
sv˘ch ãi ostatních politikÛ a vojen-
sk˘ch odborníkÛ. Je pravdou, Ïe usta-
vená meziresortní komise Ministerstva
obrany âR, jejímÏ jsem byl ãlenem pfii
pfiípravû materiálu pro jednání vlády,
hledala dÛvody pro zachování leti‰tû
a ne argumenty na jeho zru‰ení.

Nyní jsme ov‰em na zaãátku, pro-
toÏe nás ãeká spoleãnû s vedením
olomouckého a zlínského kraje fiada
závaÏn˘ch rozhodnutí a úkolÛ.

V první fiadû je to zaloÏení obchod-
ní spoleãnosti, která bude pfiipravo-
vat, realizovat a provozovat civilní le-
ti‰tû. Je potfieba také specifikovat in-
vestice na realizaci projektu leti‰tû se
smí‰en˘m provozem. 

Investovat je tfieba do 33 objektÛ,
z nichÏ 10 je vyuÏíváno jiÏ nyní civil-
ním sektorem, a to buì v rámci Inte-
grovaného záchranného systému re-
gionu Morava, nebo v rámci provo-
zování civilního leti‰tû a budou vyu-
Ïívány i v budoucnu. Náklady na
opravy odhadujeme na 100 milionÛ
korun, z toho Ministerstvo obrany âR
se bude podílet 63 miliony korun a ci-
vilní sektor 37 miliony korun. Mûsto
se zavázalo pfiispût 10 miliony korun.

V˘stavba civilní a vojenské ãásti le-
ti‰tû v letech 2008–2018 si vyÏádá

zhruba 3700 milionu korun. VyuÏi-
jeme penûz z Regionálního operaã-
ního programu v oblasti podpory
spolufinancování regionálního leti‰-
tû,“ nastínil financování primátor.

Nespornû velk˘ podíl na záchranû
leti‰tû mûl i poslanec a ãlen v˘boru
pro obranu, b˘val˘ námûstek primá-
tora Mgr. Zdenûk Boháã.

„Nemá cenu zastírat, Ïe v˘znam-
nou roli v závûru úspû‰n˘ch jedná-
ních o zachování leti‰tû v Pfierovû se-
hrály moje kontakty s lidmi, ktefií se
podíleli na koneãném rozhodnutí, ja-
ko je napfiíklad místopfiedseda vlády
Petr Neãas, ministr vnitra Ivan Langr
i premiér Mirek Topolánek,“ zdÛraz-
nil Zdenûk Boháã.

„Nelituji, Ïe jsem vûnoval tomuto
cíli opravdu hodnû ãasu stráveného
na vypjat˘ch jednáních. VÏdyÈ pfie-
rovské leti‰tû je jedin˘m na Moravû
s nepfietrÏit˘m ãtyfiiadvacetihodino-
v˘m provozem. Jako úspûch hodno-
tím to, Ïe zde zÛstává pohotovostní
letka SAR, kterou pfiedstavuje vrtul-
ník v permanentní pohotovosti
a v pfiípadû potfieby se stává souãástí
integrovaného záchranného systému
a mÛÏe zasahovat pfii pfiírodních ka-
tastrofách,“ vysvûtlil Boháã.

„Cílem je vybudovat leti‰tû se smí‰e-
n˘m provozem a vyuÏít jeho strate-
gické polohy pro vybudování terminá-
lu kombinované dopravy. Poté se dá
poãítat s pfiílivem investorÛ a tím
i zv˘‰ením prestiÏe mûsta. Ov‰em do
jaké míry se podafií naplnit tyto reálné
pfiedstavy závisí na následn˘ch úspû‰-
n˘ch jednáních v Bruselu a dosaÏení
na dotace z programÛ EU,“ zdÛraznil
Zdenûk Boháã. Šaf

Všem, kteří se zasazovali o zachování letiště, udělalo rozhodnutí
vlády z 22. října radost. Ta se totiž usnesla na zachování bochoř-
ské 23. vrtulníkové základny. Zbylo sice trochu hořkosti, protože
prestižní tygří letka se musí stěhovat do Náměště nad Oslavou.
Jedná se o bojové vrtulníky Mi 24 a Mi 35. Transportní Mi 17 a Mi
171š zůstanou na bochořském letišti.

Ankety se zúãastnilo 364 osob, z to-
ho 97 respondentÛ z dotãené lokali-
ty. Dle názoru vût‰iny obãanÛ by
mûsto mûlo podporovat rozvoj byd-
lení v Pfierovû. Pro stavbu nového by-
tového domu u Beãvy se vyjádfiilo
52 % obãanÛ, z ãehoÏ 58 % osob
podporuje v˘stavbu bez omezení.
V rámci navrÏen˘ch omezení, které
byly v dotazníku nabídnuty, se nej-
ãastûji vyskytla podmínka pro v˘‰ko-
v˘ limit budovy, to znamená, Ïe dÛm
nepfiesáhne v˘‰ku ãtyfi nadzemních
podlaÏí. Stavbu nepodporuje 48 %
úãastníkÛ ankety. Nejãastûj‰ími dÛ-
vody proti stavbû domu bylo sníÏení
komfortu bydlení v dané lokalitû, zá-
nik nebo zmen‰ení plochy dûtského
hfii‰tû a úbytek zelenû. 

Obyvatelé dané lokality (Pod Valy,
Kozlovská a U Beãvy) vyplnili 97 do-
tazníkÛ, coÏ ãiní 27 %. DÛleÏit˘m
pohledem pfii zpracování dotazníkÛ

se stala kombinace otázek bydli‰tû
dotazovaného a podpora, resp. ne-
souhlas se stavbou nového bytového
domu u Beãvy. Jak znázorÀuje níÏe
uveden˘ graf, 11 % zúãastnûn˘ch
osob z dané lokality stavbu podpo-
ruje, 89 % nepodporuje. Úãastníci
ankety bydlící v jin˘ch lokalitách
podporují stavbu z 67 %, coÏ pfied-
stavuje 179 osob. red

V říjnovém vydání Přerovských listů jsme uveřejnili v návaznosti
na článek Bude stát u Bečvy nový bytový dům? dotazník, který
připravili z podnětu náměstkyně primátora Mgr. Eleny Gramblič-
kové pracovníci odboru rozvoje přerovského magistrátu. Jeho cí-
lem bylo zjistit názory občanů na výstavbu nového bytového do-
mu ve dvorním traktu mezi ulicemi Pod Valy, Kozlovská a U Bečvy
(za objektem Kabelové televize Přerov).

Lidé se budou učit lákat
turisty do regionů

GUARANT International zahájí cy-
klus pûti workshopÛ 27. listopadu
v Ústí nad Labem. Dal‰í se budou ko-
nat v Pardubicích (11. prosince), Pfie-
rovû (15. ledna 2008), Brnû (19.
února 2008) a v âeském Krumlovû
(18. bfiezna 2008). 

V úvodu kaÏdého setkání se úãast-
níci seznámí s problematikou MICE
turistiky. Sem patfií organizace ‰iro-
ké ‰kály rÛzn˘ch akcí – napfi. incen-
tiv (firemní akce), velk˘ch konferen-
cí a vûdeck˘ch kongresÛ nebo také
men‰ích sportovních a kulturních
akcí pro ‰irokou vefiejnost apod. DÛ-
leÏitou souãástí kaÏdého workshopu
budou praktické ukázky projektÛ,
které si jiÏ získaly jméno a zájem ve-
fiejnosti. Pfii fie‰ení modelov˘ch pfií-

kladÛ se odborníci s úãastníky
workshopu zamyslí nad moÏnostmi,
jak zatraktivnit turisticky dosud opo-
míjenou lokalitu. Poradí úãastní-
kÛm, ktefií by chtûli nûjakou akci ve
svém regionu zorganizovat, ale ne-
vûdí, jak na to. Praktické zku‰enosti
se úãastníkÛm workshopu mají stát
inspirací pro jejich budoucí aktivity. 

GUARANT International pofiádá
workshopy pro Ministerstvo pro míst-
ní rozvoj âR v rámci projektu Event
marketing v cestovním ruchu Ope-
raãního programu Rozvoj lidsk˘ch
zdrojÛ. Tento projekt je financován
ze zdrojÛ Evropského sociálního fon-
du. Na workshopech bude pro‰kole-
no nejménû 100 odborníkÛ a zájem-
cÛ o problematiku oboru. red

Premiér M. Topolánek za přítomnosti zástupců Olomouckého, Zlínského kra-
je a přerovského magistrátu oznámil vojákům v Bochoři rozhodnutí vlády
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Dlouhý boj o zachování
letiště skončil vítězstvím

GUARANT International přiveze do regionů jednodenní works-
hopy, jejichž cílem je představit možnosti využití tzv. MICE akcí
pro povzbuzení cestovního ruchu v regionech. Workshopy mohou
přinést nové poznatky a inspiraci nejen profesionálům z oboru,
ale také zástupcům samospráv a neziskových organizaci. Od li-
stopadu 2007 do března 2008 workshopy proběhnou v pěti čes-
kých a moravských městech. 

A jaké jsou výsledky ankety?

Dali jste hlas novému 
bytovému domu u Bečvy?
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Od listopadu tohoto ‰kolního roku
potkávají Ïáci Soukromé stfiední od-
borné ‰koly Ïivnostenské v Pfierovû
na chodbû novou, nepfiehlédnutel-
nou Ïákyni. 

Je to Lenka VyslouÏilová, Ïákynû
2. D oboru právní administrativa. Po-
zornosti okolojdoucích neunikne,
protoÏe se pohybuje na vozíãku.

„Na Ïivnostenskou ‰kolu jsem pfii‰la
z Brna, kde jsem studovala SO· Ge-
mini, obor vefiejnoprávní ãinnost.
K pfiestupu mû vedlo neprofesionální
chování paní fieditelky, která mû ,‰ika-
novala‘ v matematice, a proto jsem by-
la nucena odejít,“ vysvûtlila Lenka dÛ-
vody, které ji vedly ke zmûnû ‰koly.

„První dojem je nad‰ení z krásného
pfiijetí jak ze strany uãitelÛ, tak i spo-
luÏákÛ. Ale musím se pfiiznat, Ïe
jsem si první den ráno pfiipadala, ja-
ko bych ‰la do první tfiídy,“ svûfiila se
s prvními dojmy nová Ïákynû.

„·kola mi vychází vstfiíc uÏ tím, Ïe
mám moÏnost zde studovat. KdyÏ nû-
kam pfiijde vozíãkáfi, tak si kaÏd˘ mys-
lí, Ïe bude nûãím zvlá‰tní. Brzy v‰ak
v‰ichni uvidí, Ïe jsem normální hol-
ka,“ zdÛraznila Lenka VyslouÏilová.

Budova ‰koly není provoznû pfiizpÛ-
sobená pro vozíãkáfie, ale její vedení
alespoÀ upravilo rozvrh tfiídy tak, aby
se nová Ïákynû mohla pohybovat jen
v rámci jednoho poschodí. red.

Nová žákyně: Škola mi vychází vstříc

V tomto roce vstoupil v platnost
nov˘ zákon o sociálních sluÏbách
ã. 108/2006 Sb., kter˘ mimo jiné ur-
ãuje kategorie sociálních sluÏeb,
podle kter˘ch se musí jednotliví po-
skytovatelé sociálních sluÏeb zare-
gistrovat. Více nám fiekl Ing. Stani-
slav ·mahlík, vedoucí INFO-Centra.

„Na‰e organiza-
ce se zaregistro-
vala v oblasti od-
borného sociální-
ho poradenství
a sociálnû aktivizaãní sluÏby pro se-
niory a osoby se zdravotním postiÏe-
ním,“ informoval Stanislav ·mahlík.

„V oblasti poskytování odborného
sociálního poradenství osob se zdra-
votním postiÏením zapÛjãujeme
kompenzaãní pomÛcky, podáváme
informace ze sociální oblasti, o soci-
álních sluÏbách mûsta Pfierova, pro-
vozujeme komplexní internet v rám-
ci integrace osob se zdravotním po-
stiÏením.

Pfiedev‰ím pÛjãování kompenzaã-
ních pomÛcek pro zdravotnû posti-
Ïené je velmi vyhledávanou sluÏbou
mezi obãany, a proto jsme od leto‰-
ního roku roz‰ífiili pÛjãovní dobu na
cel˘ t˘den. Obãané si u nás mohou
zapÛjãit napfiíklad invalidní vozík,
francouzské hole, rÛzné druhy cho-
dítek ãi hydrolift. V loÀském roce jí
opakovanû vyuÏilo na osmdesát na-
‰ich spoluobãanÛ,“ doplnil ·mahlík.

„V oblasti poskytování sociálnû ak-
tivizaãní sluÏby pro seniory a osoby
se zdravotním postiÏením se pfied-

nostnû zamûfiujeme na pfiedná‰ko-
vou ãinnost, jednodenní vlastivûdné
zájezdy a náv‰tûvy divadel. V tomto
roce jsme zorganizovali celkem dva
ozdravnû-vzdûlávací pobyty. Jeden se
konal na Slovenku na Podhájské
a druh˘ na Soláni. Obou akcí se zú-
ãastnilo celkem 110 ãlenÛ na‰í orga-

nizace. Dále pfii-
pravujeme roãnû
dva jednodenní
tuzemské zájezdy
a jeden zahraniã-

ní. Na tuzemsk˘ zájezd s námi jelo
85 ãlenÛ a do Chorvatska k mofii cel-
kem 25 osob. Zájem je i o zájezdy do
divadel v Olomouci nebo Brnû, letos
jsme pfiipravili tfii. Tûchto akcí se zú-
ãastnilo 135 ãlenÛ. Jsme i pravidel-
n˘mi náv‰tûvníky pfiedstavení
v Mûstském domû v Pfierovû. 

V prostorách INFO-Centra si zá-
jemci z na‰ich fiad mohou celoroãnû
zakoupit masáÏenky. Hojnû jsou na-
v‰tûvované rÛzné v˘stavy pofiádané

v prostorách INFO-Centra. V tomto
roce jich bylo kolem deseti. Nemohu
opomenout stálou prezentaci v˘rob-
kÛ chránûné dílny Most k Ïivotu,“ vy-
jmenoval dal‰í aktivity, do kter˘ch se
mohou zapojit obãané se zdravotním
postiÏením vedoucí INFO-Centra
Stanislav ·mahlík a zdÛraznil, Ïe by
rád podûkoval za pozornost, kterou
vûnuje zdravotnû postiÏen˘m lidem
v na‰em mûstû, vedení pfierovského
magistrátu, odboru sociálních sluÏeb
a zdravotnictví a poslanci Mgr. Zden-
ku Boháãovi. Šaf

INFO-Centrum v listopadu
oslavilo už čtvrtý rok provozu

Přijďte vytvořit světový rekord!

Stfiední odborná ‰kola a stfiední od-
borné uãili‰tû technické, Koufiilko-
va 8 v Pfierovû slaví v leto‰ním roce
v˘znamné v˘roãí svého zaloÏení. 

Za dobu pÛsobení tato ‰kola vycho-
vala tisíce odborníkÛ v technick˘ch
profesích, o které je, hlavnû v posled-
ní dobû, enormní zájem ze strany vel-
k˘ch zamûstnavatelÛ v na‰em regio-
nu. I to je dÛvod, proã se tyto v˘-
znamné firmy zajímají o souãasnost
a hlavnû budoucnost této ‰koly a proã
také podpofiili oslavy. Den otevfien˘ch
dvefií a slavnostní setkání zástupcÛ
‰koly s pfiestaviteli státních institucí,
partnersk˘ch firem a základních
a stfiedních ‰kol byl v‰ak jenom zaãá-
tek. Nyní pfiipravujeme je‰tû jednu,
tentokrát neformální akci. 

MEGA-SRAZ, nejvût‰í setkání pe-
dagogÛ, absolventÛ a studentÛ ‰ko-
ly za celou dobu jejího pÛsobení, or-
ganizátofii plánují na pátek 14. pro-
since na námûstí TGM od 15 do 19
hodin. Tuto v˘jimeãnou událost bu-
de doprovázet 4. speciální pfierovské
rockování na téma Na sraz roku tro-
chu rocku. Vystoupí nûkolik pfierov-
sk˘ch hudebních skupin. Pfiíspûvek
Poãátky rocku ve stfiedovûku vûnuje
znám˘ pfierovsk˘ Medieval Music Co-
dex nejstar‰ím absolventÛm ‰koly,
rockové balady stfiedního vûku za-
hraje skupina POHODA5, souãasn˘
rockov˘ vrchol pfiedvede Tfietí dáma
a nov˘ objev rocku kapelu Spocená
uklízeãka urãitû ocení kaÏd˘, kdo má
rád zábavu a ne‰etfií dobrou náladou.

1. Kolikáté výročí svého založení slaví letos SOŠ a SOU Kou-
řilkova 8 v Přerově?

2. Kolik let slaví organizovaná výuka v optomechanických
a strojírenských oborech na Přerovsku?

Odpovûdi zasílejte na adresu kanovska@motorexpert.cz nejpozdûji do
13. 12. 2007. Ze v‰ech správn˘ch odpovûdí vylosuje fieditel ‰koly v˘herce
zajímav˘ch cen. Info na www.kourilkova8.cz nebo na www.motorexpert.cz

„Kouřilka“ slaví významné výročí

Vozíčkářka Lenka Vysloužilová byla překvapena milým přijetím

Výhodou je umístění INFO-Centra ve středu města a bezbariérový přístup

Toto centrum, provozované Svazem tělesně postižených v ČR, o.s.
– místní organizací Přerov, poskytuje celodenní zázemí pro všech-
ny nestátní neziskové organizace v Přerově. V současné době pů-
sobí v sociální oblasti pro celou veřejnost přes dvě desítky ne-
státních neziskových organizací. Velkou výhodou je umístění
INFO-Centra ve středu města, bezbariérový přístup pro imobilní
občany a poskytování služeb od pondělí do pátku. 
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Kolik peněz stojí přerovskou
radnici vandalismus

NeÏ v‰ak koledníci vyjdou do ulic,
je ãas seznámit vás s vyuÏitím Tfií-
králové sbírky 2007. V lednu 2007 se
v Pfierovû a okolních obcích vybralo
celkem 558 193 korun. Z celkové
ãástky bylo 262 351 korun vyuÏito
SdruÏením âeská katolická charita
pro humanitární pomoc u nás i v za-
hraniãí a pro podporu charitního dí-
la. Druhá ãást 295 842 korun se vrá-
tila zpût do Pfierova.

Na pfiímou pomoc rodinám a lidem
v nouzi bylo pouÏito 90 tisíc korun.
Za 80 tisíc korun byly pofiízeny kom-
penzaãní a rehabilitaãní pomÛcky
k zapÛjãení imobilním nebo ãásteã-
nû mobilním obãanÛm. Dal‰ích 120
tisíc korun bylo vyuÏito na zakoupe-
ní star‰ího automobilu pro Charitní
peãovatelskou sluÏbu. Zb˘vajících
5 842 korun putovalo do nouzového
fondu Arcidiecézní charity, kter˘

slouÏí pro pfiímou pomoc lidem a ro-
dinám v nouzi tam, kde podpora pfie-
sahuje moÏnosti jednotliv˘ch charit. 

Dûkujeme v‰em, ktefií se podíleli na
uskuteãnûní sbírky i v‰em, ktefií nám
sv˘m pfiispûním tuto pomoc umoÏ-
nili a vûfiíme, Ïe také Tfiíkrálová sbír-
ka 2008, která v Pfierovû a okolních
obcích probûhne ve dnech od 2. do
15. ledna 2008 (v Pfierovû se bude
koledovat v nedûli 6. 1. a v pondûlí

7. 1. 2008), bude projevem dobré
vÛle pomáhat tûm, ktefií se bez po-
moci druh˘ch neobejdou. 

KaÏdá kolednická skupinka se sklá-
dá z vedoucího, kter˘ má u sebe prÛ-
kazku vystavenou SâKCH a zapeãe-
tûnou pokladniãku se znakem âeské
katolické charity, a dvou aÏ tfií ko-
ledníkÛ. 

Martina Krejčířová, 
Oblastní charita Přerov 

■ Letos uÏ dvakrát rozbitá tabule na
nauãné stezce Pfierovsk˘m luhem na
panelové cestû od lávky u tenisov˘ch
kurtÛ ke koupali‰ti Laguna. Bûhem
posledních dvou let byla také uÏ tfii-
krát opravena tabule na „pion˘rské
louce“. Celkové náklady na opravy

tûchto tabulí ãinily zhruba 20 tisíc
korun.
■ Vypálen˘ kontejner na papír v lo-
kalitû na tfi. 17. listopadu. Nov˘ stojí
6 600 korun. Pracovníci Technick˘ch
sluÏeb se pokusí s minimálním ná-
kladem po‰kozen˘ kontejner opravit.

Konec roku 2007 se už nezadržitelně blíží a pracovnice přerovské
diecéze se připravují na další Tříkrálovou sbírku, která proběhne
na počátku ledna nového roku.

Koledníci opět vyjdou do přerovských ulic v neděli 6. 1. a v pondělí 7. 1. 2008

Rozhodnû nemÛÏeme do krmítka
dávat kuchyÀské zbytky nebo plesni-
vûjící chleba. Potravu dáváme do kr-
mítka v takovém mnoÏství, aby se ne-
kazila a z hygienick˘ch dÛvodÛ prová-
díme kontrolu a úklid krmítka a jeho
okolí. Zásadnû nekrmíme chlebem,
uzeninami, slan˘mi potravinami, su-
ch˘mi tûstovinami ani kynut˘mi v˘-
robky, protoÏe zpÛsobují ptákÛm váÏ-
né zaÏívací potíÏe. Z kuchynû mÛÏe-
me ke krmení pouÏít strouhanou
housku, plátky loje, vnitfiní sádlo ne-
bo stoprocentní tuk. Z pfiírodních
zdrojÛ jsou vhodná jakákoliv chemic-
ky neo‰etfiená semena nebo plody. 

¤ada druhÛ, napfiíklad kosi, kvíãa-
ly a brkoslavi, se v zimû v pfiírodû Ïi-
ví pfieváÏnû bobulemi ptaãího zobu,
kaliny, ãerného bezu, jefiabin, pfií-

padnû plody hru‰ek a jablek. Neskli-
zené zbytky ovoce na stromech jsou
pro tyto ptáky skuteãnou oázou
v zimním nedostatku. Také na kr-
mítku mÛÏeme dobfie vyuÏít i pro
nás nevzhledná jablka, samozfiejmû
nesmûjí b˘t nahnilá nebo plesnivá. 

S˘kory mají v oblibû mimo loje
a tuãn˘ch semínek sluneãnice, se-
mence a máku také drcené ofiechy.
Vrabci, pûnkavy, strnadi a dal‰í pûvci
ani hrdliãky zahradní urãitû nepohrd-
nou obilninami nebo strouhanou
houskou. Pokud sami nemáme zdroje
potravy pro ptáky, není Ïádn˘ problém
namíchanou smûs pro krmítka i lojo-
vé koule se sluneãnicov˘mi semínky
zakoupit v obchodech specializujících
se na na‰e zvífiecí kamarády.

Adolf Goebel. Moravský ornitologický
spolek – smp ČSO

Už jste vytáhli krmítko?
Martin letos dostál pranostice a opravdu přijel na bílém koni. Sníh
postupně zakrývá zdroje potravy a nastává čas připravit a napl-
nit krmítka pro ptáky. Jak tedy krmit a neuškodit?

Vzácný zimní host brkoslav severní
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Brhlík lesní na krmítku
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O jídle a pití je název ãtrnáctiden-
ního stolního kalendáfie pfierovské-
ho kreslífie a básníka Lubomíra Do-
stála. Jeho úsmûvné barevné obráz-
ky nám pfiipomenou kaÏdodenní zá-
pletky a situace, které nám mÛÏe
gastronomie pfiipravit. 

„Stejnû jako v minulosti se snaÏím
o nenásiln˘ a velice struãn˘ humor,
v tomto pfiípadû smûrovan˘ na
úsmûvné momenty, které mohou na-

stat pfii stolování,“ stejnû krátce hod-
notí obrázkovou podobu kalendáfie
autor kreseb Lubomír Dostál.

Kalendáfi si mÛÏete zakoupit v pro-
dejnû Centro na Palackého ulici. red

Nový kalendář 
Lubomíra Dostála 
pro rok 2008

Tříkrálová sbírka 2007
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Ing. Jiří Lajtoch, 
primátor města

JiÏ fiadu let je pro
mne vyvrcholením
vánoãní atmosféry
koncert Pavla No-

váka. Opravdu s chutí proÏívám
·tûdr˘ den – dopoledne na námûstí
poslouchám a zpívám známé písniã-
ky, v mrazivé pohodû s tepl˘m „ sva-
fiáãkem“ v ruce se zdravím s kama-
rády, pfiáteli i neznám˘mi lidmi.

Vánoce jsou v‰ak pro mne hlavnû
dobou, kterou si nejvíce uÏiji a vy-
chutnám se svou rodinou. 

Dfiíve jsem se tû‰il, aÏ na‰e dûti pfii-
jdou k vánoãnímu stromku a pustí se
do rozbalování sv˘ch vánoãních dár-
kÛ a pfiedají dárky i ostatním. âas bû-
Ïí, dcery vyrostly, star‰í má své dûti,
ale rozzáfiené oãi nad vánoãními dár-
ky mne fascinují dodnes. A tak i ny-
ní s manÏelkou ãekáme s rozbalová-
ním dárkÛ na své dvû vnuãky, které
tento úkol zodpovûdnû plní. 

A jaké zvyky dodrÏujeme? Zpíváme
koledy, na ‰tûdroveãerním stole má-
me prostfieno o talífi navíc, rozkraju-
jeme jablíãka. Zkou‰eli jsme i odlívat
olovo, ale takové radovánky uÏ radû-
ji nechávám mlad‰ím.

Mgr. Josef
Kulíšek,
náměstek
primátora

Jsem zastáncem
k˘ãovit˘ch, ladov-

sk˘ch Vánoc s vyzdoben˘m domem.
Vánoãní atmosféra je pro mû neopa-
kovatelnou událostí, která ukonãuje
kaÏd˘ rok. Urãitû mi nesmí chybût
vÛnû peãeného cukroví, pfiedvánoãní
shon, na vánoãním stole rybí polév-
ka a smaÏen˘ kapr.

To, co pro mû k VánocÛm také ne-
odmyslitelnû patfií, je posezení s ro-
diãi, dûtmi a pfiáteli.

Mgr. Elena
Grambličková, 
náměstkyně 
primátora
Jedineãnost vánoã-

ní atmosféry v sobû
nosíme od dûtství. TouÏíme po kraji-
nû jak v Ladov˘ch obrázcích, ale mu-
síme se spokojit s bfieãkou na chodní-
ku. Milujeme mraziv˘, kfiupající sníh
pod nohama, ale místo toho se chou-
líme pod de‰tníkem. A jestliÏe je Ka-
tefiina na snûhu, uÏ se pfiedem smifiu-
jeme s blátiv˘mi Vánocemi. 

Povzná‰ející vánoãní kouzlo ne-
pfiízní Svatého Petra ponûkud ztrácí
na své pÛsobivosti a musíme si po-
moci sami. Doma uklidíme, domov
vyzdobíme, napeãeme cukroví a já
navíc dám bedliv˘ pozor, aby kapr

pfii‰el o Ïivot pokud moÏno bezbo-
lestnû a aby krmítko za oknem bylo
plné ptaãích dobrot. Celá atmosféra
je pak o rodinû, spoleãné veãefii,
o vzpomínce na na‰e nejbliÏ‰í, ktefií
nám o Vánocích chybí a nûktefií jiÏ
vÏdycky chybût budou.

Mgr. Šárka
Krákorová
Pajůrková
náměstkyně
primátora

Vánoce jsou u nás
doma spojeny s pfiíjemnou vÛní jeh-
liãí. S manÏelem zÛstáváme vûrni
Ïivému stromku – smrku. Stromek
zdobíme v pfiedveãer ·tûdrého dne,
jehoÏ kouzelnou atmosféru dotváfií
vÛnû jiÏ dfiíve upeãeného a nazdo-
beného cukroví. 

Ke ‰tûdroveãerní veãefii usedáme
k jednomu stolu spolu s m˘mi rodi-
ãi a babiãkou. V na‰ich zemích tra-
diãního kapra nahrazujeme kufiecí-
mi a vepfiov˘mi fiízky. ManÏel si také
rád pochutná na vinné klobáse, kte-
rou o ·tûdrém veãeru pokaÏdé míval
v dûtství. Jsou to pro nás ‰Èastné
chvíle, ve kter˘ch vzpomínáme tûch,
ktefií jiÏ nejsou mezi námi. Jedineã-
nou atmosféru umocní rozbalování
dárkÛ, které proÏíváme hned dva-
krát: nejdfiíve u vlastního vánoãního
stromku a o chvíli pozdûji o patro ní-
Ïe u stromku rodiãÛ.

Ing. Jiří Bakalík, 
tajemník
přerovského
magistrátu

SnaÏím se  jiÏ
v období adventu

oprostit od onoho celoroãního pra-
covního napûtí. Pokud je to ãasovû
moÏné, úãastním se s rodinou vût‰i-
ny kulturních akcí, bez kter˘ch si jiÏ
neumím pfiedvánoãní náladu v na-
‰em mûstû pfiedstavit, vãetnû ná-
v‰tûvy tradiãního koncertu Pavla No-
váka na ·tûdr˘ den. 

RovnûÏ vÛnû ãerstvû napeãeného
vánoãního cukroví nesmí v na‰í do-
mácnosti v této citovû mimofiádné
dobû chybût. A ponûvadÏ já i moje ro-
dina vyznáváme tradiãní kfiesÈanské
pojetí Vánoc, tak chvilku pfied ‰tûd-
roveãerní hostinou s kaprem, bram-
borov˘m salátem a v˘bornou houbo-
vou polévkou vyuÏíváme k zamy‰le-
ní nad smyslem a v˘znamem svátkÛ
vánoãních.

No a samozfiejmû sladkou odmûnou
za cel˘ ten pfiedvánoãní shon a sta-
rosti je nám s mojí Ïenou úsmûv
a rozzáfiené oãi na‰eho malého Jirky
pfii postupném odhalování tajemství,
skryt˘ch pod vánoãním stromeãkem.

Šaf

Do svého soukromí nám dali nahlédnout primátor, náměstkové
a tajemník přerovského magistrátu, kterým jsme položili otázku:

Co vám nesmí chybět v atmosféře Vánoc?

Vánoční anketa
Je známo, Ïe tradice zdobení vá-

noãních stromkÛ pochází z nûmec-
k˘ch mûst. První zmínky se objevu-
jí v kronice mûsta Brémy z roku
1570, kdy stromeãek poprvé nazdo-
bil cechmistr pro dûti sv˘ch cecho-
v˘ch mistrÛ. Tehdy si vybral pro
sváteãní dny vysokou jedli, na kte-
rou navûsil spoustu jiÏního ovoce.

Katolická církev zpoãátku povaÏo-
vala zdobení stromÛ za pohansk˘
zvyk a do jisté míry mûla pravdu.
Stromky si v minulosti opravdu zdo-
bily hlavnû germánské kmeny, které
o zimním slunovratu uctívaly boha
Wotana. Zvyk zdobit vánoãní stro-
mek se v Evropû roz‰ífiil patrnû aÏ
v 18. století. Ze Skandinávie se pfies
nûmecké území roz‰ífiil postupnû aÏ
do na‰ich zemí. 

U nás se vánoãní stromky zaãaly
objevovat aÏ na poãátku 19. století.
Mezi prvními, kdo si stromek doma
rozsvítil, byl kolem roku 1820 údaj-
nû fieditel praÏského Stavovského di-
vadla Jan Karel Liebich. V polovinû
19. století se pak uÏ v Praze prodáva-
ly stromky „jak na bûÏícím pásu“, na
Moravû se tento zvyk roz‰ífiil aÏ po-
ãátkem 20. století. Rychle pak sply-
nul se zvyky mnohem star‰ími, jes-
liãkami a betlémem.

V souãasné dobû vedle svíãek ãi svû-
t˘lek nejrÛznûj‰ích tvarÛ zdobíme
stromeãek rÛzn˘mi ozdobami skle-
nûn˘mi, slámov˘mi pfiípadnû i peãe-
n˘mi perníãky ãi ãokoládov˘mi fi-
gurkami. 

Oblíbenou ozdobou vûtviãek vá-
noãních stromÛ jsou i sklenûné zvo-
neãky, které se ti‰e houpají ve svûtle
svíãek a lákají pohledy dûtí i dospû-
l˘ch. Málokdo si v‰ak dnes uvûdo-

muje, Ïe vánoãní zvoneãky jsou pfii-
pomínkou vûcí nadpfiirozen˘ch. V no-
ci ze ·tûdrého dne se podle povûsti
kaÏd˘ rok rozeznûjí zvony v‰ech pro-
padl˘ch kostelÛ a kaplí, otevfiou se
hroby a mrtví se na hodinu probudí
k Ïivotu. Hory se rozestoupí a umoÏ-
ní spravedlivému, kter˘ na snûhu na-
lezl „modrou kvûtinu“, sestoupit

k branám podsvûtí, kde leÏí poklady
v kupách na jin˘ch pokladech a od-
kud si kaÏd˘ smí vzít, co chce a kolik
chce. V podzemní fií‰i není ãasu a jed-
na minuta tu trvá jako osmdesát let
smrtelného Ïivota. OdváÏlivec, jehoÏ
kroky vedla o Svaté noci jen touha po
bohatství a moci, po návratu zestár-
ne a ze‰ediví. Jeho stáfií v‰ak nebude
poÏehnané, neboÈ potomci na nûj za-
pomnûli a jeho souãastníci jsou jiÏ
dávno mrtví. Klid najde tento ne-
‰Èastník jen v kostele, kde se o první
ranní m‰i rozpadne v prach. 

Drobné vánoãní zvoneãky mají
ochránit na‰e srdce pfied lakotou
a jejich klidná krása nám má pfiipo-
menout, Ïe existuje cennûj‰í bohat-
ství neÏ zlato a drahé kamení – ne-
smrtelná lidská du‰e, láska a soucit. 

Věra Fišmistrová (použity údaje 
z Malé encyklopedie Vánoc)

Vánoční zvonky

V noci ze Štědrého dne se podle pověsti každý rok roze-
znějí zvony všech propadlých kostelů a kaplí, otevřou se

hroby a mrtví se na hodinu probudí k životu. 

Redakce Pfierovsk˘ch listÛ 

pfieje sv˘m ãtenáfiÛm pfiíjemné 

proÏití vánoãních svátkÛ
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Z „Pfierovsk˘ch aktualit“
V Přerově se předávaly Jánského plakety 
V úter˘ 6. listopadu byly v prostorách Mervarto-

vy sínû pfierovského zámku pfiedány dárcÛm krve
pamûtní medaile. Za úãasti primátora mûsta Jifií-

ho Lajtocha a primáfie transfúzního oddûlení pfie-
rovské nemocnice ·tefana Repovského pfiedala
pfiedsedkynû âeského ãerveného kfiíÏe v Pfierovû
Helena Podafiilová 17 zlat˘ch, 27 stfiíbrn˘ch a 34
bronzov˘ch plaket. Ty jsou udíleny pravidelnû za
bezplatné dárcovství krve. -zag-

Studenti protestovali proti slučování
Protestní akcí pfied budovou ‰koly chtûli ve

ãtvrtek 15. listopadu dopoledne studenti pfierov-
ského Gymnázia Jana Blahoslava upozornit na
fakt, Ïe odmítají slouãení se sousední Stfiední pe-
dagogickou ‰kolou, coÏ navrhuje jejich zfiizova-
tel Olomouck˘ kraj. Ten argumentuje tím, Ïe kle-
sající demografická kfiivka by v budoucnu mohla
ohrozit fungování obou ‰kol. Po slouãení by sil-
n˘ subjekt mûl vût‰í ‰ance na získaní dotaãních
titulÛ nejen z EU. Studenti ale mají opaãn˘ ná-
zor a dodávají, Ïe je kraj nedostateãnû informu-
je o sv˘ch zámûrech. Krátce po pÛl desáté se nû-
kolik stovek studentÛ chytilo za ruce a spoleãnû
symbolicky obepnuli budovu ‰koly na znamení
své snahy o zachování gymnázia jako samostat-
ného subjektu. -zag-

Rodinné buňky se v domově osvědčily
Dûti z Dûtského domova v Hranicích zaãaly Ïít

v buÀkách rodinného typu. Díky stavebním úpra-
vám se podafiilo v domovû vytvofiit ãtyfii tfiípoko-
jové byty, v nichÏ Ïije aÏ osm dûtí a tfii tety. Ten-
to typ bydlení preferuje stát, kter˘ chce velké
ústavy rozãlenit do bunûk a tím dûtem dopfiát ví-
ce soukromí a navíc je lépe pfiipravit do Ïivota.
Dûti se díky tomu zapojují do chodu domácnos-
ti – pomáhají s bûÏn˘mi domácími pracemi, vidí
jak se vafií, pere ãi uklízí. AÏ dosud byly dûti z do-
movÛ zvyklé dostat v‰e naservírováno a konfron-
tace s realitou pak byla pro mnohé ‰okem. Ne
v‰em domovÛm se ale buÀky podafiilo kvÛli fi-
nanãní nároãnosti zrealizovat. Napfiíklad Dûtsk˘
domov v Pfierovû zatím nemohl tento plán usku-
teãnit právû kvÛli tomu, Ïe na pfiestavbu domo-
va internátního typu Olomouck˘ kraj dosud ne-
uvolnil peníze. -lech-

Kino v novém
âtyfii sta moderních pohodln˘ch sedaãek i 25

dvousedadel pro zamilované páry a nová podla-
hová krytina – to v‰e ãeká uÏ za mûsíc na ná-
v‰tûvníky pfierovského kina Hvûzda. Tato inves-
tiãní akce zaãne 22. listopadu a pfiijde pfiibliÏnû
na ãtyfii miliony korun. Hotová by mûla b˘t 5. pro-
since. Na modernizaci kina získal magistrát pení-
ze ze Státního fondu kinematografie a zhruba po-
lovinu uhradí ze svého rozpoãtu. KvÛli rekon-
strukci sálu nebude kino dva t˘dny hrát. O pre-
miéry filmÛ ale diváci nepfiijdou. Poslední plavky
s Petrem âtvrtníãkem v hlavní roli uvede kino
6. prosince. -svam-

Na Brabansku bude zřejmě stát 
výškový dům

Nov˘ polyfunkãní dÛm mezi pfierovskou Sokolo-
vnou a Strojafiem bude zfiejmû vy‰‰í, neÏ se pfied-
pokládalo. PÛvodnû se hovofiilo maximálnû o os-
mi podlaÏích, teì to vypadá, Ïe se k nebi bude ty-
ãit dvanáct pater, neboÈ investor se rozhodl na zá-
kladû zájmu kupcÛ stavbu vyhnat nahoru. Od srp-
na jsou byty v nabídce realitní kanceláfie a nûkte-
ré byty v desátém patfie jsou uÏ dokonce i zadány.
DÛm bude stavût spoleãnost Immofin, novû pfie-
jmenovaná na Opera Bohemia. Její zástupce Bo-
humil Chodil oãekává, Ïe zastupitelé na základû
doporuãení rady mûsta zmûní územní plán na
takzvanou zónu B3, která umoÏní zástavbu aÏ do
dvanácti pater. Zastupitelka Marta Jandová z koa-
lice Spoleãnû pro Pfierov ale upozorÀuje, Ïe v˘‰-
kov˘ dÛm ne‰etrnû roztfií‰tí prostor na pravém
bfiehu fieky Beãvy a znehodnotí cennou lokalitu ve
stfiedu mûsta. -lech-

Přerov dostal darem budovu naproti Prioru 
Minul˘ t˘den získal Pfierov do svého majetku no-

vou budovu. Podpisem smlouvy o bezplatném pfie-
vodu mu patfií nûkdej‰í armádní dÛm v âechovû

ulici. Zdevastovan˘ objekt sice získalo mûsto zdar-
ma, jeho oprava ale pfiijde minimálnû na 50 mili-
onÛ korun. O této nemovitosti se uvaÏuje jako
o místû, kam by v budoucnu mohli b˘t pfiemístû-
ni tfieba úfiedníci mûsta. MÛÏe tam najít útoãi‰tû
i Mûstská knihovna, která sídlí v nevyhovujících
prostorách na Îerotínovû námûstí. -lech-

Více informací najdete na www.ktvprerov.cz
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5. 12. 1997 – pfied 10 lety zemfiel v Andûlské
Hofie u Bruntálu Vlastimil Kozák, malífi, básník
pÛsobící v Pfierovû, kde Ïil témûfi cel˘ Ïivot. Byl
krajináfiem, ale maloval i záti‰í zejména kvûtino-
vé. Mûl citliv˘ vztah k hudbû a literatufie, napsal
fiadu básní. Patfiil téÏ k nejv˘znamnûj‰ím ãesk˘m
ornitologÛm. Narodil se 21. 1. 1911 v Bediho‰ti
u Prostûjova. 

10. 12. 1907 – pfied 100 lety se narodil v Pfiero-
vû Oldfiich Halma, pedagog, sbormistr, skladatel,
dirigent, kter˘ zde fiídil studentsk˘ sbor. Od roku
1939 ãlen PSMU, od roku 1972 hlavní dirigent
a umûleck˘ vedoucí, dirigent Slováckého symfo-
nického orchestru v Uherském Hradi‰ti, autor
úprav lidov˘ch písní pro muÏsk˘, Ïensk˘, dûtsk˘
a smí‰en˘ sbor, scénické hudby a drobn˘ch pfiíle-
Ïitostn˘ch skladeb. Îil v Uherském Hradi‰ti, kde
21. 3. 1985 zemfiel. 

12. 12. 1972 – pfied 35 lety zemfiel v Pfierovû Ja-
roslav Havel, MUDr., lékafi, primáfi oãního oddû-
lení pfierovské nemocnice. V Pfierovû, kde pÛsobil
od roku 1927, se zaslouÏil o rozvoj nemocnice. Za
aktivní odbojovou ãinnost bûhem 2. svûtové války
obdrÏel âs. medaili za zásluhy II. stupnû a uznání
za partyzánskou ãinnost. Narodil se 30. 6. 1899
v Pohfiebaãce u Hradce Králové. 

13. 12. 1847 – pfied 160 lety se
narodil v Drahlovû u Olomouce
Josef âapka Drahlovsk˘, hudební
skladatel a varhaník, sbormistr
Pfierubu, kter˘ 21 let uãil zpûvu na
gymnáziu. Napsal více neÏ 200 hu-
debních dûl. Ve své dobû byly vel-

mi populární Moravské trojzpûvy a Dvojzpûvy a or-
chestrální skladba Moravské tance. Zemfiel 11. 6.
1926 v Pfierovû, kde je jedna z ulic mûsta pojme-
nována jeho jménem. 

18. 12. 1947 – pfied 60 lety zemfiel v Pfierovû Sta-
nislav ·evãík, fieditel ‰koly, v˘born˘ hudebník, kte-
r˘ umûl hrát témûfi na v‰echny hudební nástroje,
nejvíce si v‰ak oblíbil flétnu, hoboj a ãelo. Za 2. svû-
tové války sestavil v Pfierovû smyãcové kvarteto
a pofiádal pravidelná vystoupení pro vefiejnost. Vy-
choval mnoho hudebníkÛ a stal se jedním z orga-
nizátorÛ pfierovského hudebního Ïivota ve váleã-
ném období. Narodil se 31. 10. 1878 v Pfierovû.

27. 12. 1962 – pfied 45 lety zemfiel v Pfierovû V-
Dluhonicích Inocenc Horák, zvûrolékafi, zootech-
nik moravské zemûdûlské rady, autor ãetn˘ch sta-
tí v Moravském hospodáfii, zakladatel moderní ple-
menáfiské práce v chovu hospodáfisk˘ch zvífiat, or-
ganizátor zvelebovacích akcí v Ïivoãi‰né v˘robû.
ZaslouÏil se také o rozvoj pfierovsk˘ch trhÛ ple-
menného dobytka. Od roku 1930 Ïil v Pfierovû V-
Dluhonicích, kde se narodil 1. 3. 1870.

30. 12. 1927 – pfied 80 lety se narodil v Olo-
mouci Jifií Králík, univ. profesor v. v., MUDr.,
DrSc., lékafi-chirurg. PÛsobil v Olomouci, Ostra-
vû, Pfierovû, kde téÏ vykonával funkci okresního
zdravotního rady.

31. 12. 1907 – pfied 100 lety se na-
rodil v Ostravû Rajmund ·timpl,
uãitel a fieditel ‰koly v Pfierovû-
Pfiedmostí (1959-1967), od roku
1927 ãlen PSMU (v roce 1977 jme-
nován ãestn˘m ãlenem). Vedle
sborového zpûvu se vûnoval i diva-

dlu a recitaci. Je autorem kníÏky pro dûti Bumbu-
línek a Cvrãínek. Zakládal a vedl ochotnické diva-
delní soubory. Zemfiel 27. 3. 1991 v Pfierovû.

Věra Fišmistrová

Kalendárium
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Pfierova se t˘ká pfiíspûvek prof. Ja-
na LuÏného o zemûdûlské ‰kole
v Pfierovû bûhem 2. svûtové války
a krátce po ní s pfiehledem v˘znam-
n˘ch uãitelsk˘ch osobností. Rozsáh-
l˘ materiál pfiipravil JUDr. Jan Jirka,
kter˘ se zab˘vá pfierovsk˘mi dirigen-
ty, kapelníky a sbormistry. Dr. Miro-
slav Marada opût pfiipomnûl dosud
neznámé skuteãnosti ze Ïivota pfie-

rovského rodáka Markuse Bosse, Ïi-
dovského spisovatele poloviny 19.
století. Ladislav Chajda vybral ze své
obsáhlé práce o dûjinách pfierovské-
ho plavání ãást t˘kající se základní
(elementární) plavecké v˘uky v Pfie-
rovû. Ve sborníku byl dán téÏ prostor
Monice Nûmãákové, která vyuÏila té-
ma své diplomové práce V˘uka ang-
liãtiny na stfiedních ‰kolách v Pfiero-

vû v dobû âeskoslovenské
republiky v letech 1918–
1938. Oldfiich Fiala ve dvou
bibliografick˘ch pfiíspûvcích
zpracoval literaturu o dvou
pfierovsk˘ch v˘tvarn˘ch
umûlcích Evû Siblíkové a Ja-
nu Chmelafiovi. ¤editel
Zemského archivu v Opavû
dr. Karel Müller podává v˘-
voj erbu rodu PÛhonãích
z Pfiedmostí a Jarmila Voh-
nická seznamuje ãtenáfie

s nov˘mi tituly regionální literatury.
Dal‰í studie se t˘kají i jin˘ch míst
pfierovského regionu – Hranic, Pot-
‰tátska, Tovaãova, Dfievohostic, So-
bí‰ek, Radvanic, Nele‰ovic, ¤íkovic
a Staré Vsi. Sborník obsahuje boha-
t˘ obrazov˘ materiál.

Zájemci o sborník jej mohou zís-
kat ve Státním okresním archivu
Pfierov, digitální verze je na interne-
tu na adrese www.archives.cz.

PhDr. Jiří Lapáček, 
ředitel SOkA Přerov

V prosinci vyjde nový sborník Státního okresního archivu Přerov,
do kterého přispělo patnáct autorů – archivářů, historiků a od-
borníků z různých oblastí. 

Nový sborník Státního okresního archivu Přerov

Komorní trio s doprovodem houslí. Zleva Zlatuše Karlíková (hous-
le), Ludmila Zapletalová-Jirková (zpěv), sedící Marie Smetanová
(zpěv), Rudolf Macháček (umělecký vedoucí), Libuše Ludíková
(zpěv), jaro 1955

Statutární město Přerov

si Vás dovoluje pozvat na veřejné projednání záměru

Mgr. Elena Grambličková

náměstkyně primátora
Partnery projektu jsou:

Statutární město Přerov, Muzeum Komenského v Přerově, p.o., Základní škola J. A. Komenského v Přero-

vě-Předmostí, Archeologický ústav AV ČR Brno, Občanské sdružení Predmostenzis, Město Ozimek (Polsko)

vybudování areálu
„Mamutov“v Pfiedmostí

Kde?
Ve školním klubu Základní školy J. A. Komenského v Předmostí (v sute-
rénu budovy, vchod z ulice Sportovní)

Kdy?
Ve stfiedu 12. prosince 2007 v 16.00 hodin

Co je „Mamutov“?
„Mamutov“ (tento název je zatím pouze pracovní) bude poskytovat
poznání, zábavu i odpočinek v okolí významné archeologické lokality
Hradisko. Jedná se o pokračování projektu „Předmostím až do pravě-
ku“, jehož první část, Památník lovců mamutů a naučná vlastivědná
stezka, byla realizována v roce 2006.

Proã se zúãastnit?
Zajímá mne, jak bude vypadat okolí mého bydliště, jak bude město pre-
zentovat svou pravěkou historii nebo co v našem městě mohu
v budoucnu doporučit k návštěvě svým známým z jiných měst. Chci
být od začátku u toho, když se o tom bude rozhodovat.

Besedy
pondûlí v 10.15 hodin

3. 12. • Tuky v na‰í stravû – paní Ol-
ga Îupková (zdravotní sestra)
10. 12. • Vánoãní zvyky – Mgr. Kris-
t˘na Glacová
17. 12. • Recept na vánoãní pohodu –
PhDr. Jana Gebauerová 

Rukodûlné ãinnosti

ãtvrtek v 10.15 hod.
6. 12. • Vizovické peãivo
13. 12. • Vánoãní ozdoby z korálkÛ
(s sebou si pfiineste korálky)
20. 12. • Vánoãní stromeãek trochu ji-
nak (s sebou si pfiineste vûtviãky, su‰e-
né citrusové plody, ‰ípky)

Zdravotní cviãení s lektorem

pondûlí a ãtvrtek 9–10 hod.,
úter˘ 9–10 a 18–19 hodin

Internet

pondûlí, ãtvrtek 9–13 hod., 10–12
hod. s lektorem

Kavárna pro seniory
12. 12. v 16 hod. • Nov˘ Zéland,
II. ãást – Jifií Mára

Klub Spolu, Centrum Sonus
Palackého 17a/2833, Přerov

Foto z interní oslavy školy – narozeniny ředitele. Zleva: profesor Křistek, – , profesor-
ka Bolková provdaná Beránková, ředitel Ing. Ferulík, žačky školy v krojích, rok 1943.
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PRECHEZA a.s. soustavnû monito-
ruje vliv své prÛmyslové ãinnosti na
okolí. Tato analytická ãinnost slouÏí
ke zpracování technick˘ch opatfiení
a podkladÛm pro investice na ochra-
nu Ïivotního prostfiedí, které jsou ne-
dílnou souãástí investic do rozvoje
v˘roby. Z rozboru vypl˘vá, Ïe v˘skyt
pachov˘ch látek ze zdrojÛ PRECHE-
ZY a.s. je dvojího druhu – vlivem
bûÏného provozu, kdy pfii ‰patn˘ch
rozptylov˘ch podmínkách mÛÏe b˘t
cítit tzv. zbytkov˘ zápach a dále moÏ-
n˘ v˘skyt pfii mimofiádn˘ch stavech,
coÏ je najíÏdûní a odstavování tech-
nologick˘ch zafiízení.

Obecnû platí, Ïe pokud ucítíte zá-
pach, kter˘ vám není pfiíjemn˘ (aÈ uÏ
je odkudkoli), ihned uzavfiete okna
v místnostech a vyãkejte do odeznû-
ní zápachu. Pak místnost vyvûtrejte.
Pokud máte potfiebu zjistit pÛvodce
zápachu, pfiípadnû dal‰í informace,
informujte se u smûnového dispeãe-
ra PRECHEZY na tel. ãísle: 581 252
356. Dal‰í obecné informace lze zís-
kat na tel. ãísle 156 (Mûstská policie)
nebo 581 268 236 nebo 581 268 276
(Magistrát mûsta Pfierova odbor Ïi-
votního prostfiedí). 

Samotný zápach neškodí
Zápach sám o sobû ne‰kodí zdraví,

ale ovlivÀuje kvalitu Ïivota. Pachové
látky pÛsobí hlavnû na lidskou psy-
chiku a sociální vztahy. Jsou chápá-
ny jako individuální chemické látky
nebo ãastûji jejich smûsi s pÛsobe-
ním na lidsk˘ ãichov˘ systém. âlovûk
je schopen z pfiibliÏnû 30 000 pacho-
v˘ch látek vnímat asi jednu tfietinu,
rozli‰it kolem 200 na pomûrnû velmi
nízké koncentraãní hladinû. 

Vnímání pachu je vysoce subjektiv-
ní záleÏitostí. Napfi. sirovodík( sulfan)
je cítit sv˘m charakteristick˘m zápa-
chem po shnil˘ch vejcích jiÏ pfii kon-
centracích mnohem niÏ‰ích (asi
0,006 mg/m3) neÏ jsou koncentrace
zpÛsobující ohroÏení zdraví
(15 mg/m3, kdy dochází k dráÏdûní
oãí). Jen pro va‰i pfiedstavu okamÏité
koncentrace sirovodíku ve mûstû bez
vlivu západní prÛmyslové zóny se dle
autorizovaného mûfiení bûÏnû pohy-
bují v rozmezí 0,003–0,009 mg/m3.

Jednotlivé možné zdroje
zápachu PRECHEZA a.s.

■ Výrobna Kyseliny sírové

Emise (ãili to, co vychází z komína)
jsou odvedeny komínem o v˘‰ce
100 m. 

Za normálního provozu a pfii na-
jíÏdûní v˘robny po krátkodobé od-
stávce mÛÏe provoz Kyseliny za vel-
mi nepfiízniv˘ch povûtrnostních pod-
mínek zpÛsobovat velmi mal˘ nebo
nepatrn˘ zápach. 

Ke krátkodobû zv˘‰en˘m koncent-
racím dochází pfii najíÏdûní a odsta-
vování v˘roby po dlouhodobé od-
stávce, coÏ se stává zhruba 2× roãnû.
NajíÏdûní trvá 2–3 dny a jeho postup
je pfiesnû definován schválen˘m tech-
nologick˘m reÏimem a vÏdy kontro-
lován âeskou inspekcí Ïivotního pro-
stfiedí. K nájezdu mÛÏe dojít jen za
vhodn˘ch klimatick˘ch podmínek
(coÏ znamená dobré rozptylové pod-
mínky a smûr vûtru mimo mûsto).

Pfii zahájení vyhfiívání pece (kotle
na síru) lehk˘m topn˘m olejem mÛ-
Ïe pfii nepfiízniv˘ch povûtrnostních
podmínkách dojít ke krátkodobému
zakoufiení studen˘mi spalinami z ne-
dokonalého spalování lehkého top-
ného oleje.

Spaliny mohou zpÛsobit dráÏdûní
horních cest d˘chacích a zápach pfii-
pomínající emise ze spalování nafty,
které cítíte napfi. u dieselov˘ch ná-
kladních automobilÛ. 

V souãasné dobû pfiipravujeme tech-
nické fie‰ení k vylouãení této situace.

Po vyhfiátí v˘robny a pfiejezdu na
síru (coÏ trvá asi 5–6 hodin) se mÛÏe
uvolÀovat ‰tiplav˘, dráÏdiv˘ zápach
oxidÛ síry. V tûchto pfiípadech se do-
poruãuje uzavfiení otevfien˘ch míst-
ností a vyvûtrání po odeznûní zápachu.

■ Rozklad ilmenitu – výrobna
titanové běloby

Rozkladné operace probíhají jed-
notlivû v rozkladn˘ch reaktorech (tr-
vají asi 15 minut) a emise z kaÏdé
ãásti operací jsou odvádûny tfiemi ko-
míny o v˘‰ce 49 m. Rozkladn˘ch
operací je cca 10 za 24 hodin (tzn., Ïe
probíhají asi ve dvou a pÛl hodino-
v˘ch intervalech) a za nepfiízniv˘ch
povûtrnostních podmínek (inverze,
mlha, ‰patn˘ rozptyl, bezvûtfií nebo
smûr vûtru pfiímo na centrum mûs-
ta) je moÏno cítit pozadí chemické-
ho zápachu, kter˘ nedráÏdí horní

cesty d˘chací, ale mÛÏe b˘t citlivûj-
‰ími jedinci vnímán zejména v kom-
binaci s jin˘mi pachov˘mi látkami.
Jde o slouãeniny síry s typicky sir-
n˘m zápachem, popfi. zápach mírnû
pfiipomínající shnilá vejce.

■ Kalcinace titanové běloby

Emise jsou odvedeny komínem
o v˘‰ce 100 m. Bûhem normálního
provozu mÛÏe technologie za velmi
nepfiízniv˘ch povûtrnostních podmí-
nek zpÛsobovat jen mal˘ nebo nepa-
trn˘ zápach.

Pfii v˘jimeãném havarijním v˘pad-
ku zafiízení na zachycování emisí
zpÛsobeném v˘padkem elektrického
proudu nebo technologickou poru-
chou, mÛÏe za nepfiízniv˘ch rozpty-
lov˘ch podmínek dojít ke krátkodo-
bému (cca 5 min) zv˘‰enému úniku
emisí oxidÛ síry, které sice nepfie-
kroãí povolen˘ emisní limit, ale mo-
hou zpÛsobit ‰tiplav˘, nasládl˘ zá-
pach, kter˘ mÛÏe zpÛsobit dráÏdûní
horních cest d˘chacích. V tûchto pfií-
padech se doporuãuje uzavfiení otev-
fien˘ch místností a vyvûtrání po
odeznûní zápachu. 

■ Dehydratace zelené skalice
a kalcinace železitých červení

Emise jsou odvádûny do spoleãné-
ho komína vysokého 96 m. Za nor-
málního provozu mÛÏe za velmi ne-
pfiízniv˘ch povûtrnostních podmínek
b˘t cítit mal˘ nebo nepatrn˘ zápach. 

Pfii fiízen˘ch odstávkách (coÏ se
dûje pfiibliÏnû jednou za mûsíc) na-
jíÏdí tzv. havarijní praãka, která za
mokra vypere zbytkové spaliny, kte-
ré zÛstaly v peci. Z v˘duchu praãky
se pak ve v˘‰ce 6 m uvolÀuje zpoãát-
ku odtahování spalin hust˘ namod-
ral˘ koufi nev˘razného nasládlého zá-
pachu s velmi nízk˘m obsahem
‰kodlivin (slouãenin síry). To trvá
pfiibliÏnû pÛl hodiny.

Pfii havarijním v˘padku na kalci-
naci Ïelezit˘ch ãervení (Îâ) a pfii na-
jetí havarijní praãky se krátkodobû
mÛÏe uvolnit ãásteãnû ‰tiplav˘, na-
sládl˘ zápach zpÛsoben˘ zbytkov˘m
obsahem emisí oxidÛ síry. Pokud by
zápach nad únosnou míru obtûÏoval
v místní ãásti pfiilehl˘ch obcí obyva-
tele, doporuãuje se uzavfiení otevfie-
n˘ch místností a vyvûtrání po jeho
odeznûní.

Slovo závěrem
PRECHEZA a.s. za bûÏného pro-

vozu vyuÏívá nejlep‰ích dostupn˘ch
technologií ve svûtû v souladu s po-
Ïadavky prevence a v rámci moÏnos-
tí instaluje nové techniky na ãi‰tûní
emisí ze zdrojÛ zneãi‰Èování ovzdu-
‰í tak, aby vliv akciové spoleãnosti na
imisní zneãi‰tûní byl co nejmen‰í.
Pfiesto za nepfiízniv˘ch rozptylov˘ch
podmínek mÛÏe docházet k ovlivÀo-
vání okolí závodu tzv. pozadím spe-
cifick˘m pro danou technologii v˘-
roby, tedy rÛzn˘ch forem zbytkové-
ho technologického zápachu. O tom,
Ïe skuteãné imisní koncentrace oxi-
dÛ síry jsou v porovnání s legislativ-
nû stanoven˘m limitem (maximální
hodinov˘ prÛmûr 0,35 mg/m3) velmi
nízké, se mÛÏete pfiesvûdãit na we-
bov˘ch stránkách âHMU Ostrava,
monitorovací stanice u Prioru, adre-
sa: www.chmi.cz/uoco/act/aim/aregi-
on/CZ071/c_CZ071.html. BûÏné hod-
noty imisních koncentrací oxidu si-
fiiãitého se pohybují do 0,010 mg/m3.

Informace o moÏn˘ch negativních
dopadech s pfiedstihem oznamujeme
Magistrátu mûsta Pfierova, Mûstské
policii, Hasiãskému záchrannému
sboru, Krajské hygienické stanici
a âeské inspekci Ïivotního prostfiedí.

V pfiípadû mimofiádné události
ovlivÀující velmi negativnû kvalitu
ovzdu‰í mûsta Pfierov, Ïádá PRE-
CHEZA o pfiím˘ vstup do KTV Pfierov
prostfiednictvím HZS nebo pfiím˘
vstup do hlasov˘ch sirén JSVO a in-
formování obyvatel dle vnitfiního
pfiedpisu Magistrátu.

Důležitá telefonní čísla
v PRECHEZE a.s.

■ Smûnov˘ dispeãer: 581 252 356
■ Útvar Ïivotního prostfiedí: 

581 252 283.
■ Dal‰í informace a dotazy vyfiizuje-

me na emailové adrese disku-
ze@precheza.cz

■ Více informací o spoleãnosti PRE-
CHEZA a.s. najdete na webov˘ch
stránkách www.precheza.cz

Dûkujeme za Vá‰ ãas vûnovan˘ pro-
studování ãlánku a za Va‰e pochope-
ní i toleranci.

Milán Šamárek
tiskový mluvčí PRECHEZA a.s.

PRECHEZA chce být dobrým sousedem
Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás informovali o možném vlivu PRECHEZY na ovzduší v Přerově
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Sportovní vefiejnost se pravidelnû
louãí se star˘m kalendáfiním rokem
na silvestrovském dopoledním bûhu.
Letos je pofiádán uÏ po tfiicáté, a to
pod taktovkou atletÛ Spartaku Pfierov. 

TraÈ je stabilní o délce 2136 metrÛ
a vede od tenisového areálu po ná-
bfieÏí fieky Beãvy na most u lodûnice
a po druhém bfiehu okolo ornitolo-
gické stanice a bikrosové dráhy zpût.
BûÏci okruh absolvují ãtyfiikrát, coÏ
celkovû ãiní 8544 metrÛ. Organizáto-
fii vypisují ãtyfii kategorie, pro junio-
ry, muÏe, veterány nad 40 let a Ïeny. 

Silvestrovsk˘ bûh absolvují hlavnû
atleti, ale kaÏdoroãnû zde mÛÏeme
vidût fiady jin˘ch sportovních „od-
borností“. Bûhají cyklisté, fotbalisté,
veslafii, kanoisté a také vefiejnost, kte-
rá si troufne na více neÏ 8 kilometrÛ. 

V posledních letech na trati kralo-
val pfierovsk˘ bûÏec Petr Vymazal
a mezi veterány pak nestárnoucí Ivan

Chajda. Tato tradiãní akce vÏdy kon-
ãí v pfiátelské atmosféfie soutûÏní
sportovní rok. jmb

Jubilejní Silvestrovský běh

Vedle juniorského ITF, kter˘ se ko-
ná pravidelnû na zaãátku roku v ha-
le, a v roce 2008 to bude uÏ jeho 20.
roãník, jsou to téÏ velké mezinárod-
ní turnaje Ïen. Venkovní zaãínal psát
svou historii letos, halov˘ bude mít
své tfietí pokraãování. Zubr cup Ïen
se bude opût hrát s dotací 25 000 do-
larÛ. Kvalifikace, kam mÛÏe nastou-
pit 32 tenistek, zahajuje 3. prosince.

Osm nejlep‰ích pak bude zapsáno do
hlavního pavouka.

Je to pfiíleÏitost hlavnû pro ãeské te-
nisové mládí, ale o úãast v hlavní sou-
tûÏi hraje i mnoho zahraniãních hrá-
ãek. V turnaji bude o body do Ïebfiíã-
ku WTA bojovat 32 tenistek a 16 párÛ
ve ãtyfihfie. Pfiihlá‰ky je‰tû nejsou uza-
vfieny, ale mezi nasazen˘mi budou
hráãky okolo stého místa Ïebfiíãku. 

Finálové boje by se mûly odehrávat
8. prosince. Hrát se bude kaÏd˘ den
od dopoledne a vstup do haly je po
cel˘ t˘den voln˘. Vloni bylo finále bez
ãeské úãasti. Angliãanka Anne Keot-
havongová v nûm porazila Nûmku
Kerberovou. Kerberová pfiedtím vy-
fiadila pfierovskou nadûji Ondrá‰ko-
vou. âR si spravila chuÈ alespoÀ ve
ãtyfihfie. Zde zvítûzil ná‰ pár Franko-
vá, Hlavaãková. Pfierovské turnaje
patfií k nejlépe obsazen˘m v zemi
a tak by bylo ‰koda si zajímav˘ tenis
nechat ujít. jmb

Tenisová sezona ještě nekončí
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor TJ Spartak Přerov

Vl. Wnuk, tel. 721 487 988

1. 12. • Litovel–Mladeã–Bílá Lho-
ta–Nové Ml˘ny–Nové Zámky–Litovel,
22 km, odj. vlak 7 hod., vede Vl. Wnuk
5. 12. • Pfierov (podél Beãvy)–Kozlo-
vice–Pfierov, 10 km, odchod 9.30 hod.
lávka u tenisu, vede L. Poláková
15. 12. • Lipník n. B.–T˘n n. B.–Gab-
rielka–Hranice, 16 km, odj. vlak 8.05
hod., vede Vl. Wnuk

1. 12. • Luhaãovice–Polichno–Nezde-
nice, 19 km, J. Pûãek, odj. 6.31 hod. 
4. 12. • schÛzka turistÛ ve Vinarech
Na Skalce ve 14 hod. (Mikulá‰ská), odj.
A13.15 hod.
6. 12. • Vala‰ské Mezifiíãí–Pfiíluky–
Le‰ná–Hustopeãe n. B., 15 km, J. ·vec,
odj. 8.05 hod.
8. 12. • ·tramberk–Libotín–Îilina–
âarták–Nov˘ Jiãín, 19 km, J. Sedláko-
vá, odj. 8.05 hod.
13. 12. • Buchlovice–Buchlov–sv.
Barbora–Buchlovice, 18 km, J. Pûãek,
odj. 7.36 hod.
13. 12. • Osek n. B.–Veselíãko–Sta-
mûfiice–Veselíãko, 12 km, J. ·vec, odj.
8.05 hod.
15. 12. • Pot‰tát–Stfiedolesí–Podho-
fií–Jezernice– Lipník n. B., 19 km, J.
Pûãek, odj. 6.05 hod.
20. 12. • Dfievohostice–Bystfiice p. H.
–¤íka–Bystfiice p. H., 14 km, M. Gar-
dina, odj. A 8 hod.
27. 12. • Hranice–Teplice n. B.–Opa-
tovice–Malhotice, 15 km, J. ·vec, odj.
7.10 hod.
29. 12. • Bystfiice p. H.–Sv. Host˘n– Bys-
tfiice p. H., 14 km, J. ·vec, odj. 7.36 hod.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor SK Přerov – pěší turistika

Jiří Švec, tel. 608 730 541

1. 12. • Jeseníky–Ramzová–Kouty, 25
km, J. Balcárek, vlak 6.32 hod., bûÏky 
4. 12. • schÛze v restauraci Pivovar
v 19 hodin
8. 12. • Pfierovsk˘ traverz, setkání pfiá-
tel a pfiíznivcÛ vysokohorské turistiky
s programem • procházka v historic-
kém turistickém obleãení v duchu v˘le-
tu do neznáma • promítáním obrázkÛ
z Expedice na Ararat v Turecku • gulá‰
• vyhodnocení historického turistické-
ho obleãení a kvízu • tombola • taneã-
ní mikulá‰ská zábava s kapelou Roky 2.
Start je od pivnice Na JiÏní v Pfierovû
v 9 hodin. Pfiihlá‰ky a bliÏ‰í informace:
T. Beránek, KâT VHT TJ Spartak Pfie-
rov, 602 575 673, tomas.beranek@vol-
ny.cz, www.mujweb.cz/www/vhtprerov
15. 12. • Host˘nské vrchy: Host˘n–
Troják–Lazy–Valmez, 32 km, J. Balcá-
rek ml., vlak 7.33 hod., bûÏky 
22. 12. • Vsacké vrchy: Bumbálka–So-
láÀ–RoÏnov, 32 km, J. Balcárek ml.,
vlak 6.05 hod., bûÏky 
26. 12. • ·tûpánská jízda: Pustevny–
MartiÀák–Pustevny–Fren‰tát p. R., 27
km, T. Beránek, vlak 6.05 hod., bûÏky

KČT VHT TJ
Spartak Přerov

T. Beránek, tel. 602 575 673

Tu úplně definitivní tečku za sportovním rokem učiní otužilci, kteří se ponoří do chladných vln Bečvy, aby si připo-
menuli slavnou postavu sportovních dějin nejen města – Františka Venclovského. Letos se uskuteční již 37. ročník
Silvestrovské show otužilců a potápěčů, členů klubu Skorpen Přerov. Příznivci této atraktivní podívané se mohou
sejít na lávce u loděnice poslední den v roce ve 14 hodin odpoledne.

Silvestrovská show 
otužilců
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Přerov je bezesporu městem tenisu. Velice pěkný a útulný areál
tenisových kurtů u Bečvy je využíván i ke špičkovým mezinárod-
ním akcím, například v Přerově se hrál FED cup.

Silvestrovská show 
otužilců
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To nejlepší pro Vás z p ísp vk  Fondu prevence 
 v roce 2007: 

 

 Preventivní o kování a p eo kování proti klíš ové encefalitid  
 O kování proti rakovin  d ložního ípku 
 Ozdravné pobyty d tí a mládeže po ádané MŠ, ZŠ, SŠ, OU 
 P ísp vek na masáže, pohybové aktivity 
 P ísp vek na plavání kojenc  a d tí 
 P ísp vek pro dárce krve a kostní d en  
 P ísp vek na vitamínový p ípravek pro t hotné ženy + DVD „Jak 
prožít zdravé t hotenství“ 

 Pilotní projekt „Stomatologická prevence d tí“ 
 Sleva ze vstupného na bazén Prost jov, Olomouc, p ísp vek ve výši 
K  250,-/osoba/rok na bazén v P erov  

 
 

Nejste dosud klienty ZP Metal-Aliance? 
 

Využijte možnosti zaregistrovat se k . .2008 a získat tak poukázku 
v hodnot  K  300,- na nákup vitaminových a antikoncep ních p ípravk . 

Stejnou poukázku obdrží i stávající klient, který získá nového klienta. 
 

Veškeré náležitosti za Vás vy ídíme: 
 
Regionální pracovišt                                    Kont.místo P erov 
Partyzánská 3                                   Kratochvílova 34  
Prost jov               P erov 

 582 305 722-5, 582 305 733                          58  208 255 
Ú ední hodiny: :                 Ú ední hodiny: 
Po, St  8,00- 7,00                                          Po- t 8,00- 2,00 3,00- 7,00 
Út, t   8,00- 5,00                                           Pá      8,00- 2,00 
   
www.zpma.cz              info@zpma.cz                 Modrá linka 844 25 24  
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� Letos v lednu
kontejnery na tfií-
dûn˘ odpad v Pfie-
rovû zmûnily bar-
vu. Stejnû jako
v jin˘ch mûstech
a obcích âeské re-
publiky, také v na-

‰em mûstû odkládáme do Ïlut˘ch ná-
dob Pet-láhve, do zelen˘ch sklo a do
modr˘ch nádob papír. Pfiijali obãané
tuto zmûnu a tfiídí správnû?

Zmûna barev kontejnerÛ na tfiídûn˘
odpad probûhla v Pfierovû bez problé-
mÛ. Akci doprovázela pomûrnû roz-
sáhlá komunikaãní kampaÀ v Pfie-
rovsk˘ch listech, Kabelové televizi
Pfierov, ‰kolách i autobusech mûstské
hromadné dopravy. Na vefiejném pro-
stranství, v místû vût‰ího pohybu
osob, jsme umístili mobilní velko-
plo‰n˘ panel s propagaci tfiídûní od-
padu. Kontejnery jsou oznaãeny sa-
molepkami, které napovídají obãano-
vi, do kterého kontejneru odloÏit jed-
notlivé vytfiídûné odpady. Dá se fiíci,
Ïe obãané, i pfies tuto zmûnu barev
kontejnerÛ, tfiídí v Pfierovû správnû.

� Pfierov‰tí obãané se umístili v loÀ-
ské krajské soutûÏi O keramickou
popelnici na jedenáctém místû. KaÏ-
d˘ vytfiídil v prÛmûru 14,46 kg pa-
píru, 8,26 kg skla a 3,69 kg plastÛ.
Podle plánu odpadového hospodáfi-
ství mûsta Pfierova má kaÏd˘ jeho
obãan v roce 2010 vytfiídit v prÛ-
mûru 17,4 kg papíru, 13,2 kg skla
a 7 kg plastÛ. Jak tohoto cíle do-
sáhnete? 

Plán odpadového hospodáfiství je
pro mûsto Pfierov, jakoÏto pÛvodce
komunálního odpadu, závazn˘m
podkladem pro jeho ãinnost. Cíle
stanovené tímto dokumentem, tj.
zv˘‰ení mnoÏství vytfiídûn˘ch sloÏek
v roce 2010 na uvedené hodnoty, bu-
de mûsto realizovat zejména roz‰í-
fiením poãtu kontejnerÛ na tfiídûn˘
odpad na stávajících stanovi‰tích,
pfiípadnû budováním stanovi‰È no-
v˘ch. Dvanáct nov˘ch stanovi‰È pro

kontejnery na tfiídûn˘ odpad bylo jiÏ
v leto‰ním roce vybudováno v míst-
ních ãástech Pfierova. Do systému
nakládání s komunálním odpadem
jsme rovnûÏ zahrnuli sbûr papíru ve
‰kolách a v provozovnách sbûrn˘ch
surovin na území mûsta. Pro dosa-
Ïení limitu tfiídûní plastÛ bude po-
stupnû zavedeno tfiídûní smûsn˘ch
plastÛ. Doposud z plastÛ tfiídíme
pouze Pet-láhve.

� S jak˘m ne‰varem se pfii separaci
odpadu v na‰em mûstû setkáváte
nejãastûji?

Systém nakládání s komunálním
odpadem ve mûstû Pfierovû zaji‰Èují
Technické sluÏby mûsta Pfierova. Za-
ji‰Èují svoz komunálního odpadu
vãetnû jeho vytfiídûn˘ch sloÏek, pro-
vozují skládku komunálního odpadu,
sbûrn˘ dvÛr nebezpeãn˘ch sloÏek ko-
munálního odpadu, dotfiíìovaní lin-

ku a místo pro zpûtn˘ odbûr elektro-
zafiízení. Nelze ale pfiehlédnout pro-
blémy, se kter˘mi se technické sluÏ-
by pot˘kají, zejména u nûkter˘ch ob-
ãanÛ, ktefií do kontejnerÛ na tfiídûn˘
odpad vhazují jiné odpady, napfiíklad
zbytkov˘ odpad. V˘jimkou není vha-
zování stavebního odpadu do tûchto
kontejnerÛ, kter˘ sem nepatfií.

V kontejneru na papír se objevují
napfiíklad papírové pleny a hygie-
nické potfieby, mikrotenové sáãky.
Ne‰varem je i neuzavírání kontej-
nerÛ. Pokud do nûj napr‰í, noviny,
kartony a dal‰í papír je tak znehod-
nocen, nehodí se k dal‰ímu zpraco-
vání a tak bohuÏel konãí na skládce.
Do kontejnerÛ na sklo lidé zase vha-
zují keramiku, autosklo, zrcadlo,
nûkdy v nich objevíme i záfiivky.
Îádn˘ z uveden˘ch odpadÛ do kon-
tejnerÛ na sklo nepatfií. Proto by-
chom touto cestou chtûli poÏádat
obãany, aby pfii tfiídûní odpadÛ do-
drÏovali urãitou kázeÀ. âím více od-
padÛ vytfiídíme, tím ménû zatíÏíme
Ïivotní prostfiedí. 

Libuše Miarková, IKOR

Třídění odpadu pod drobnohledem

inzerce

Rozhovor s Ing. Marcelou Novotnou, vedoucí oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší Magistrátu města Přerov

PPŠ-institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o.
(člen Asociace institucí vzdělávání dospělých České republiky)

za odborné garance Ing. Dostála – daňového poradce
nabízí cyklus seminářů na téma

REFORMA VEŘEJNÝCH FINANCÍ
připraven na základě schválených změn od roku 2008

1) Zdaňování příjmů ze závislé činnosti od 1. 1. 2008
dne: 11. 12. 2007 • lektor: Ing. Hana Vymazalová • cena: 800,-/ osoba bez DPH

2) Změny v oblasti pojistného na sociální zabezpečení
(nemocenské, důchodové pojištění) od 1. 1. 2008
dne: 28. 11. 2007 • lektor: Ing. Michal Ztratil • cena: 1 200,-/ osoba bez DPH

3) Změny v DPH pro rok 2008 
dne: 17. 12. 2007 • lektor: Ing. Dagmar Fitříková • cena: 1 200,-/ osoba bez DPH 

4) Změny v účetnictví a daních podnikatelů od 1. 1. 2008
dne: 4. 12. 2007 • lektor: Ing. Hana Vymazalová • cena: 800,-/ osoba bez DPH

5) Daň z příjmů od roku 2008, daňově uznávané a neuznávané výdaje
dne: 8. 1. 2008 • lektor: Ing. Karel Kvítek • cena: 1 200,-/ osoba bez DPH

SLEVA 15 % pro více než 3 účastníky z jednoho institutu
Pro více informací nás kontaktujte na telefonních číslech 724 972 133, 581 259 138, na e-mai-
lové adrese pps@vslg.cz, popř. přímo v kanceláři institutu – Palackého 1381/25, Přerov 750 02.

Ceník plo‰né inzerce v Pfierovsk˘ch listech platn˘ od 1. 1. 2007
Velikost inzerátu ãerná barva ãerná + azurová barevn˘ inzerát
1 cm2 13 Kã 17 Kã 25 Kã
1/4 strany (100 × 131 mm) 1 703 Kã 2 227 Kã 3 275 Kã
1/2 strany (204 × 131 mm) 3 474 Kã 4 543 Kã 6 681 Kã
celá strana (204 × 265 mm) 7 028 Kã 9 190 Kã 13 515 Kã

Slevy za opakování stejného inzerátu: 3–5× 3 %, 6–8× 5 %, 9–11× 7 %, 12× a ví-
ce 10 %. Uvedené ceny jsou bez 19 % DPH. Náklad Pfierovsk˘ch listÛ je 20.700
v˘tiskÛ, distribuce do v‰ech pfierovsk˘ch domácností zdarma. Zájemci o in-
zerci mohou získat bliÏ‰í informace na tel. ãísle 581 225 393 – M. Fla‰ar, e-
-mail: studio@elan-prerov.cz. Elan spol. s r.o., Dluhonská 96, 750 02 Pfierov

20 700
v˘tiskÛ

Nejlevnûj‰í
inzerce

v regionu!
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VYŠKRTÁVANÉ VÝRAZY:

LOMENÁ OSMISMĚRKA Řetězec písmen každého výrazu se lomí na prostředním písmenu. 
Tajenku přečtete vodorovně z nevyškrtaných písmen.

TAJENKA OSMISMĚRKY: 
CO MUSÍŠ ZAPLATIT, MÁŠ PLATIT SÚSMĚVEM
(Je to totiž za jedny peníze)

PACIČKA
PÁČKA
PALÁC
PALANDA
PANNA
PARŮŽEK
PASÁČEK
PATNÍ
PEKÁČ
PÉRKO
PÍSEČEK
PÍSMO
PLÁTĚNÝ
PODĚS

PODVRHY
PODZIMY
POHAN
POLEDNE
POLOU
PONOS
PORADNA
PÓREK
POZOR
PROTIVA
PŘEDJET
PTÁČE
PULEC
PYROP

I C A P C P O E P Ó R A D N A

P Č E M U R N P P P E U R N S

A Í K L Š D O Z O L K A N O P

L L A A E D T Z I N Á E T A P

A N D A V L Ě M O O A T Ž Á P

S M O U D R O S T P V Ě K Ů P

Í Š P O O P H P E L I N A R O

P T T L P I Y Y J T T Ý N A H

Á S A P O P S Ú D O A Y C P P

Č Č S M Í P O K R E R K M Á A

E Ě E N V S Á P E É Ř K Č I L

P A T K E Č E E P P M P O D Z

Výstava betlémů 
Pod názvem ·tûdr˘ veãer nastal

bude v sobotu 1. prosince otevfiena
v prostorách pfierovského zámku v˘-
stava betléma Bedfiicha Zbofiila, fiez-
báfie Ïijícího na Sázavû, kter˘ od ro-
ku 1997 vyfiezává pro pfierovské mu-
zeum jedineãn˘ betlém. 

V leto‰ním roce se soubor dosahu-
jící jiÏ pfies sto figur rozrostl o dal-
‰ích tfiináct, z nichÏ náv‰tûvníka nej-
více zaujme ztvárnûní pfierovského
zámku nebo postava Divi‰e, typické
betlémské figury.

Kromû Zbofiilova betléma jsou
v dal‰ím sále náv‰tûvníkovi prezen-
továny lidové zvyky a obyãeje, které

se staly tradiãní souãástí vánoãní kul-
tury v na‰em prostfiedí. Tato ãást v˘-
stavy je urãena zejména mladé gene-
raci a dûtem. Zachycuje zvyky, pojí-
cí se k osobám svat˘ch v adventním
období – sv. Ondfieje, sv. Barbory, sv.

Mikulá‰e, ale ukazuje i zvyky a povû-
reãné praktiky, které se vázaly ke
·tûdrému dni. Vánoãní atmosféru
umocní ozdoben˘ stromek, koledy
a dal‰í vánoãní dekorace.

V˘stava ·tûdr˘ veãer nastal je otev-
fiena v prostorách pfierovského zám-
ku v dobû od 1. prosince do 15. ledna
dennû mimo pondûlí od 8 do 17 ho-
din, v sobotu a nedûli od 9 do 17 ho-
din. V dobû od 24. prosince do 2.
ledna je v˘stava uzavfiena.

Milan Chumchal 

foto Jitka Hanáková

Pozvánka 
na vánoční koncerty

Další vámoční akce
16. 12. • Ježíškova dílna. Pfiedvá-
noãní prezentace tvorby umûleck˘ch
fiemeslníkÛ. Pfiedsálí zámecké sínû
10–16 hodin. • Pokoj lidem dob-
ré vůle. Îiv˘ obraz na vánoãní téma
v podání dûtí z krouÏku Mlad˘ch mu-
zejníkÛ. Pfiedsálí zámecké sínû v 10 a ve
14 hod. • Večerní prohlídka bet-
léma. Mal˘ v˘stavní sál 16.30 hodin

Koncerty v Městském domě
3. 12. v 19.30 hodin

vánoãní koncert orchestru Václava Hyb-
‰e. Hosté Naìa Urbánková s dcerou Gab-

rielou, É. Loué-Feichter – hoboj (Fran-
cie), N. Spalasová (¤ecko), J. Smigmator. 

6. 12. v 19.30 hodin
vánoãní koncert Spirituál kvintet 

3. 12. v 19.30 hodin
vánoãní koncert Václava Hudeãka, kla-
vírní doprovod prof. Petr Adamec

18. 12. v 19.30 hodin
vánoãní koncert s Bor‰iãankou, kon-
cert 1. vícemistra Evropy profesionál-
ních dechovek z roku 2002

20. 12. v 19 hodin
vánoãní koncert Pfierovského dûtské-
ho souboru Pfierováãek

21. 12. v 19.30 hodin
Opût nûco starého, av‰ak fungl nového
aneb Nûco nového stejnû pûknû starého,
Ondfiej Havelka a jeho Melody Makers

Mikulášský koncert orchestru
Academic Jazz Band Přerov

6. 12. v 19 hodin
velk˘ sál Klubu Teplo Pfierov, a. s.

Veãerem provází Richard Pogoda. Pfied-
prodej vstupenek v Mûstském informaã-
ním centru, Kratochvilova 14 (velká pa-
sáÏ). BliÏ‰í informace: www.ajb.wz.cz

Galakoncert – předvánoční
setkání s Genáčkem

7. 12. v 19 hodin
v˘stavi‰tû v Pfierovû

V programu se pfiedstaví populární
umûlci, napfiíklad Y. Blanaroviãová za
doprovodu Nosticova kvarteta, L. Vond-
ráãková, V. Horváth. Pfiedprodej vstu-
penek v Mûstském informaãním cent-
ru a v den koncertu také na v˘stavi‰ti. 

Vánoční koncert Střední školy
gastronomie a služeb, Šířava
varhanní koncert duchovní hudby 

14. 12. v 19.30 hodin
chrám sv. Vavfiince v Pfierovû

úãinkují: varhany – regenschori Stra-
hovského klá‰tera V. Roubal, trubka –
sólista Fanfárového orchestru Hradní
stráÏe J. Verner, sopranistka – sólistka
PraÏského filharmonického sboru D.
Williams, sopranistka – sólistka Státní
opery Praha D. VaÀkátová, barytonista
– páter J. Kus˘, basista – J. Verner

Vánoční koncert Přerovského
komorního orchestru

17. 12. v 18 hodin 
pamûtní síÀ A. Mervarta a J. Bajáka 

Muzea J. A. Komenského
V programu zazní díla J. A. Míãi, G.
Tessariniho a A. Vivaldiho. Vstupné je
dobrovolné.

Mimofiádnû se 16. listopadu otev-
fiely brány pfierovského muzea. Mu-
zejní noc se stejnû jako loni setkala
s obrovsk˘m zájmem náv‰tûvníkÛ. 

Pfiedstavení, na nûmÏ se podílelo ví-
ce neÏ 50 lidí, z toho 44 hercÛ, zhléd-
lo více neÏ 750 divákÛ. Bûhem noci
pro‰lo muzeem více neÏ 900 náv‰tûv-
níkÛ. Leto‰ní dramaturgická koncep-
ce vsadila více na humor, nadsázku
a ironii, se kterou se náv‰tûvníci se-
známili s dÛleÏit˘mi i ménû podstat-
n˘mi událostmi z dûjin mûsta Pfiero-
va. Náv‰tûvníci mûli v prÛbûhu hodi-
nové prohlídky moÏnost „oslavit“ ví-
ce neÏ 50 rÛzn˘ch pfierovsk˘ch v˘ro-
ãí. Jedna z hlavních organizátorÛ mu-
zejní noci Mgr. Kristina Glacová vûfií,
Ïe i letos diváci odcházeli spokojeni.
Podotkla, Ïe nad nov˘m scénáfiem za-
ãínají jiÏ usilovnû pfiem˘‰let. red

Velký zájem o noční prohlídku muzeaOhlédnutí

fo
to

 Ja
n 

Č
ep

Vánoce na zámku
Pracovníci Muzea Komenského v Přerově připravili na prosinec ně-
kolik programů, kterými přispějí k navození vánoční atmosféry.

Během noci prošlo muzeem více než 900 návštěvníků
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Muzeum Komenského
Budova přerovského zámku

úter˘ aÏ pátek 8–17 hodin
sobota a nedûle 9–17 hodin

• Stálé expozice – Rekonstrukce histo-
rick˘ch ‰kolních tfiíd, J. Blahoslav, J. A.
Komensk˘, Archeologie Pfierovska, En-
tomologie, Mineralogie, Národopis Hané
a Záhofií, Tajemství tónu zvonu, Veduty
Pfierova a vyhlídka z vûÏe, Historie odbo-
je na Pfierovsku 1914–1989, Lapidárium.
do 26. 12. • Sága moravsk˘ch Pfiemy-
slovcÛ, v˘stava.
do 13. 1. 2008 • Opefiené múzy, prÛ-
fiezová v˘stava v˘tvarnou tvorbou sou-
ãasn˘ch ãesk˘ch autorÛ odborné ilus-
trace ptákÛ nebo z ní vycházející.
1. 12.–15. 1. • v˘stava betlémÛ
24. 12.–31. 1. • zámek uzavfien

Korvínský dům
Cyklus umûleckohistorick˘ch

pfiedná‰ek, kaÏdou stfiedu 
v 16.30 hodin

5. 12. • Mezi kfiíÏem a kalichem (umû-
ní od Václava IV. po Jifiího z Podûbrad)
(Mgr. K. Glacová)
12. 12. • Z dûjin muzeologie IV. –
k nejstar‰ím ãesk˘m muzeím (Mgr. L.
Vidrmertová)
19. 12. • Na rozcestí – Pfierov v obdo-
bí husitsk˘ch válek. (Mgr. Milan
Chumchal)

Ornitologická stanice 
pondûlí–pátek 8–16 hodin, jindy 
po domluvû, 25. 12.–1. 2. zavfieno

• Ptáci âeské republiky – stálá expozice.
• Ptaãí lípa.
do 12. 12. • v˘stava v˘tvarn˘ch prací
ÏákÛ Z· U tenisu v Pfierovû
24. 12. • vánoãní strom pro ptactvo. V˘-
roba jedl˘ch ozdob pro ptáky a zdobení
vánoãního ptaãího stromu, 10–14 hodin
• V‰e o tahu ptákÛ, podzimní v˘ukov˘
program pro 2. stupeÀ Z· a S·.
Pondûlí aÏ pátek od 8 do 16 hodin •
Ekoporadna projektu Pfiírodû OK, in-
formace z oblasti Ïivotního prostfiedí.

Hrad Helfštýn
prosinec–únor zavfieno

5. 1. 2008 • Novoroãní v˘stup na hrad,
8–15 hod hrad otevfien vefiejnosti

Městský dům
1. 12. 18–22 hodin • Spoleãensk˘ ve-
ãírek Alfa Handicap. Akce sdruÏení ob-
ãanÛ tûlesnû postiÏen˘ch Pfierovského
regionu.
4. 12. ve 20 hodin • Nebe poãká…,
hudební setkání, Jan Burian uvádí
Krajiny Václava Cílka, pfiedsálí MD
9., 16. a 26.12. 13.45–18 hodin • Ne-
dûlní párty pfii dechovce, hraje Záhor-
ská kapela 
11. 12. v 19 hodin • Vánoãní speciál
Travesti Screamers 2007. Tradiãní
pfiedvánoãní vystoupení travesti skupi-
ny Screamers z Prahy.
29. 12. ve 20 hodin • Silvestr nane-
ãisto 2007 s pfierovskou Synkopou.
Tradiãní pfiedsilvestrovská taneãní zá-
bava nejen pro dfiíve narozené.
Pfiedprodej po–ãt 8–18, pá 8–16 hod.,
tel. 581 290 311, 581 215 101

KPVU
13. 12. v 16.30 hodin • Architektura
a památky Belgie. Beseda s Ing. Hele-
nou Patoãkovou v Korvínském domû
na Horním námûstí.

KOUPÁNÍ VEŘEJNOSTI V PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 735 045

Den sauna solárium, protiproud, rekondiãní stoly
perliãka, masáÏ Slender

Pondělí 15–21 společná 13–21 7.30–21
Úterý 14–20 ženy 12–20 7.30–21
Středa 13–21 muži 13–21 7.30–21
Čtvrtek 15–20 ženy 12–20 7.30–21
Pátek 14–21 muži 13–21 7.30–21
Sobota 13–18 společná zavřeno zavřeno
Neděle zavřeno zavřeno zavřeno

Výjimky: 22. 12.–1. 1. rekondiční stoly – zavřeno, 23. 12.–1. 1. sauna – zavřeno

REHABILITACE A SAUNA V PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 209 100
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koupel, zábal, masáž, perličková masáž
pondělí až pátek 7–18 hod.

Výjimky: 22. 12. – 6. 1. zavřeno

LÁZNĚ BOCHOŘ • tel. 581 205 045

Výjimky – plavecký areál
15. 12. dětský a 50 m 10–15
16. 12. dětský a 50 m 12–18

koupání imob. občanů zrušeno
24. 12. dětský a 50 m 10–14
25. 12. dětský a 50 m 13–18
26. 12. dětský a 50 m 10–18
27. a 28. 12.  dětský a 50 m 10–20
31. 12. dětský a 50 m 10–14
1. 1. dětský a 50 m 13–18
24.–28., 31. 12. a 1. 1. pára a sprchy zrušeno

Den dûtsk˘ kryt˘ ãásteãn˘ pára koupání koupání
bazén 50 m bazén pronájem sprchy imobilních obãanÛ – dÛchodci

Pondělí zavřeno 6.15–7.45 13.30–15 11.30–13.30
Úterý 18–20 6.15–7.45 18–21 13.30–15 16–17
Středa 15–20 6.15–7.45 15–21 15–16 18–19 13.30–15 11.30–13.30
Čtvrtek 18–20 6.15–7.45 18–21 13.30–15
Pátek 15–20 6.15–7.45 15–22 21–22 13.30–15 15–17
Sobota 10–20 10–20
Neděle 10–18 10–18 10–12

1. 12. • v˘roba adventních vûncÛ od 14
do 17 hodin, pfiihlá‰ky pfiedem
3.–7. 12. • Vánoãní salon – celot˘denní
akce pro ‰koly a vefiejnost s ukázkami li-
dové tvofiivosti, dopoledne od 8.30 do
11.30, odpoledne od 13 do 17 hodin,
v pátek jen dopoledne. 
7. 12. • vystoupení Taneãní ‰koly a Pfie-
rovského dûtského sboru na Galakon-
certû na V˘stavi‰ti
18. 12. • vystoupení DDM Atlas na ná-
mûstí TGM v rámci akce Hvûzdiãky
19.–21. 12. • vánoãní v˘stava v MD

Koncerty Přerováčku
19. 12. • koncert pro základní ‰koly
v kostele sv. Vavfiince
20. 12. • koncert v Mûstském domû
24. 12. • koncert s Pavlem Novákem na
námûstí T. G. Masaryka
26. 12. • koncert s Vokálem v kostele sv.
Vavfiince
26. 12. • koncert v kostele v Rokytnici

DDM Atlas i letos pořádá Vánoční salon, který se každoročně setkává s vel-
kým zájmem ze strany škol i veřejnosti. Vysokou úroveň salonů dlouhá léta po-
máhají organizačně zajišťovat studentky SPgŠ v Přerově. Děti připraví v prosto-
rách DDM Atlas rukodělné ,,dílničky“, kde budou mít možnost nazdobit si per-
níčky, vyrobit si vánoční přáníčko či hezkou jmenovku na dárky. Návštěvníci při-
vítají i výstavu, která připomene vánoční zvyky a tradice.
Vánoční salon můžete navštívit od 3. do 7. prosince denně od 8.30 do 11.30 a od
13 do 17 hodin, v pátek jen dopoledne. Skupiny je nutné přihlásit předem.

Akademie III. věku
12. 12. v 15 hodin • Ochrana seniorÛ
pfied podvodníky a zlodûji. Pfiedná‰í
mûstsk˘ stráÏník Pavel Vojtá‰ek. Nová
zasedací místnost v budovû kuchynû
pfierovské nemocnice.

Flora Olomouc
8.–20. 12. • Vánoãní trhy. Bohat˘ do-
provodn˘ program, letos s pohádkami,
s náv‰tûvou ãerta a Mikulá‰e, Ïiv˘m bet-
lémem, malováním banûk, zdobením
perníku. Nebude chybût ani pravá svá-
teãní zabijaãka. Otevfieno dennû od 9 do
18 hodin, poslední den do 17 hodin.

Dům dětí a mládeže ATLAS 
tel.: 581 209 353, 581 201 246

2. 12. nedûle
17 hod. SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ

VÁNOâNÍHO STROMU
5. 12. stfieda
16 hod. P¤EROVSKÁ MIKULÁ·SKÁ NADÍLKA

Z·+M· Matefiídou‰ka/T· HIT

VÁNOâNÍ HVùZDIâKY
15. 12. sobota
11 hod. Vánoãní kamion
16. 12. nedûle
16 hod. Trubaãi Pfierov

Country vánoce s Poutníky
17. 12. pondûlí
16 hod. Vokál

KC Duo
18. 12. úter˘
16 hod. DDM Atlas

stfieda 19. 12.
Armáda spásy 16 hod.

Záhorská kapela
Duck Beat Pfierov

ãtvrtek 20. 12.
Z· + M· Matefiídou‰ka 16 hod.

pátek 21. 12.
Dechov˘ orchestr Haná 16 hod.

a maÏoretky ZU· B. Kozánka
sobota 22. 12.

Taneãní ‰kola HIT 16 hod.

nedûle 23. 12.
10.30 a 16 hod.

Moravská veselka a Îiv˘ Betlém
pondûlí 24. 12.

PAVEL NOVÁK & Family 10.30 hod.
– vánoãní koncert

Trubaãi ZU· Bedfiicha Kozánka

19.–21. 12. Vánoãní salon DDM Atlas, mal˘ sál Mûstského domu

Vánoãní hvûzdiãky
námûstí T. G. Masaryka
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Galerie a výstavy
Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 22, tel. 581 216 111 

V posledním mûsíci roku je pfiiprave-
na co nej‰ir‰í nabídka umûleck˘ch dûl.
Mimo olejÛ a grafik na‰ich pfiedních
malífiÛ, jejichÏ díla jsou vystavena prÛ-
bûÏnû po cel˘ rok, mÛÏete zhlédnout
zajímavou kolekci komorních plastik
Igora Kitzbergera a novou kolekci gra-
fik Albína Brunovského.

Albín Brunovsk˘ patfií k nejv˘-
znamnûj‰ím slovensk˘m grafikÛm
a ilustrátorÛm. Jeho imaginativní
projev má silné zázemí v dokonalé
kreslífiské schopnosti, která mÛÏe vy-
jádfiit hluboká filozofická poselství.
Autor ilustrací, návrhÛ bankovek
i rozmûrn˘ch obrazÛ obdrÏel mnoho
ocenûní doma i v zahraniãí. Jeho dí-
la jsou v majetku v˘znamn˘ch insti-
tucí a sbûratelÛ.

Bude zde vystavovat Vilém Pokorn˘, kter˘ je ve své tvorbû zamûfien na krásu ães-
ké pfiírody, zvlá‰tû Krkono‰, dále Miroslav Dyl, kter˘ ztvárÀuje krajinu Beskyd
a Odersk˘ch vrchÛ, Bohumil Neãas, jehoÏ hlavním motivem je pfiedev‰ím Ïena.
V˘tvarnice Vlasta Tvrdá maluje záti‰í s kvûtinami a Martin ·evãík se zamûfiuje na
ãernobílé akty. Nová kolekce keramiky pardubické v˘tvarnice Darji âejkové.

Minigalerie Îerotín Z.H. • Komenského 2, tel. 581 202 728

Kino Hvězda

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

V pfiedvánoãním období mÛÏete
v galerii obdivovat obrazy Ivany
Pavli‰ové. Její naivní magické kra-
jiny a záti‰í nás pobaví svou fanta-
zií, nápady a pfienesou ze svûta bûÏ-
né reality do svûta snÛ a pfiání. 

Dal‰í vystavující autorkou je Dag-
mar Zemánková, která ukazuje
kouzlo a krásu ãeské krajiny. Její
obrazy, olejomalby, pfiipomínají
malífisk˘ romantismus 19. století. 

Z dal‰ích v˘tvarníkÛ bude vysta-
vovat své krajinomalby uÏ tradiãnû
v tomto ãase Jan Hladk˘, kter˘ je
upoután rodn˘m Slováckem, ale
stejnû tak i Vysoãinou ãi Vala‰skem.

Figurální tvorbu, kvûtiny a kvûtinová záti‰í pfiedstaví nûmecká v˘tvarnice Il-
sa Klingelhöfer. Jsou vytvofiená pfieváÏnû v akrylu. Pokraãovat ve v˘stavû sv˘ch
dûl bude Ondfiej Koãár, kterého reprezentují snové a mystické obrazy.

Vystaveny budou díla keramiãek Dagmar Wykrentové, AÈky ·vestkové a Dany Kar-
petové, zvoneãky z dílny Marie Tomá‰kové-Dytrychové a obdivovat mÛÏete novou
kolekci umûleckého skla, ‰perkÛ, koÏen˘ch kabelek, páskÛ a hedvábn˘ch ‰átkÛ.

■ K L U B  N Á R O â N É H O ■

■ D I V Á K A ■

■ A R T K I N O ■

■ B I J Á S E K ■

Albín Brunovský, Ex libris – lept

Vánoãní souborná v˘stava pfiedstaví v le-
to‰ní nabídce celou fiadu originálních dár-
kÛ ãesk˘ch umûleckofiemesln˘ch dílen:
uÏitkovou keramiku, kachle a plastiky, vá-
noãní ozdoby, pfiání, vysfiihovánky, kalen-
dáfie, betlémy, adventní svícny, vánoãní
kolekce ubrusÛ a prostírání, veselé textil-
ní pol‰táfiky a kapsáfie, hedvábí a ‰perky,
kované svícny, zvoniãky, hlavolamy a dal-

‰í doplÀky, sklenûné vitráÏe, dfievûné hraãky. Celou kolekci doplní obrázky Ha-
ny Münsterové, Dagmar Mráãkové a dal‰ích autorÛ.

Ivana Pavlišová, Oáza

do 5. 12. • Z DÒVODU V¯MùNY SE-
DADEL V KINOSÁLE KINO NEHRAJE
7.–12. 12. v 17.30 hod. a 6.– 9. 12. ve
20 hod. • POSLEDNÍ PLAVKY (âR,
komedie, premiéra). Nová ãeská roz-
marná komedie s Petrem âtvrtníãkem
v hlavní roli. Film Poslední plavky je
pfiíbûhem Jardy Kuchafie (Petr âtvrtní-
ãek), hrdiny za‰lé éry tuzexového bonu. 
10.–11. 12. ve 20 hod. • VÁ·E≈
A CIT (Velká Británie/USA, romantic-
ké drama, titulky, premiéra). Vá‰niv˘
milostn˘ pfiíbûh o skuteãném setkání
mladé Jane Austen a Toma Lefroye,
kter˘ pravdûpodobnû inspiroval její
nejvût‰í romány. Roku 1795 byl pro
mladou anglickou dámu hlavním Ïi-
votním cílem sÀatek s bohat˘m mu-
Ïem. Jane Austen (Anne Hathaway)
v‰ak vûfií na lásku.
13.–19. 12. v 17.30 hod. • CHYËTE
DOKTORA (âR, komedie, premiéra).
Komedie o lásce a jejich následcích…
Film je inspirován klasick˘mi ãesk˘mi
komediemi jako byli filmy o Básnících,
av‰ak zÛstává pevnû zakotven v souãas-
né realitû. Slovní a situaãní humor pÛ-
sobí autenticky a Ïene ponûkud bizarní
pfiíbûh stále kupfiedu.
13.–18. 12. ve 20 hod. • BEOWULF
(USA, fantasy/dobrodruÏn˘, titulky,
premiéra). Staroanglická báseÀ o bo-
jovníkovi, kter˘ se stal králem. V dáv-
n˘ch dobách hrdinÛ Ïil mocn˘ bojov-
ník jménem Beowulf, kter˘ zabil svého
démonického soka Grendela. Tím vy-
volal konflikt s jeho nebezpeãnou, zá-
roveÀ v‰ak velmi svÛdnou matkou.
Z krále se stává legenda… 
20.–23. 12. v 17.30 hod. • •HUË
LÁSKY (USA, romantick˘, titulky, pre-
miéra). Hofikosladká komedie o prÛ-
zkumu lásky v‰ech variací, vûku a stá-
dií… Jedné noci probudí muÏe noãní
mÛra a on se rozhodne tro‰ku projít.
Na hfii‰ti zahlédne dva milence a v tu
chvíli narazí na Brandleyho Smitha…
Ten mu zaãne vyprávût zvlá‰tní pfiíbû-
hy o lásce a jejích spletitostech. Setká-
váme se s Kathryn, Brandleyho první
Ïenou, která ho opustí kvÛli jiné Ïenû.
20.–23. 12. ve 20 hod. • POSLEDNÍ
LEGIE (USA/VB/Francie, dobrodruÏn˘,
titulky, premiéra). ¤ímská fií‰e se zmítá
na pokraji zániku, ale nová legenda ur-
ãená pfietrvat navûky ãeká na svÛj zrod.
Excalibur byl je‰tû pfied králem Artu-
‰em… Gótové uvûzní císafiského chlap-
ce a jeho uãitele Ambrosia na Capri, od-
kud jej vysvobodí hrstka vûrn˘ch vojákÛ
pod vedením hrdinského Aurelia.
24.–26. 12. • SVÁTKY VÁNOâNÍ –
KINO NEHRAJE
27. 12.–2. 1. v 17.30 hod. • ZLAT¯
KOMPAS (USA, dobrodruÏn˘/fantasy,
ãesk˘ dabing, premiéra). Nové fantas-
tické dobrodruÏství od Pána prstenÛ.

Vedle na‰eho svûta existují i jiné svûty.
Zlat˘ kompas k nim mÛÏe ukázat ces-
tu. Zlat˘ kompas je strhující dobro-
druÏn˘ film, jehoÏ dûj se odehrává v pa-
ralelním svûtû, kde má lidská du‰e po-
dobu zvífiete, kde mluvící medvûdi bo-
jují ve válkách a kde se záhadnû ztráce-
jí dûti. 
27.–30. 12. ve 20 hod. • HRDINOVÉ
A ZBABùLCI (USA, politick˘/thriller,
titulky, premiéra). KdyÏ si nebude‰ stát
za sv˘m, vÏdycky prohraje‰… Robert
Redford nepatfií mezi ty, které mÛÏeme
vidût v americk˘ch prezidentsk˘ch
kampaních, ani v Ïádné v˘raznûj‰í po-
litické pozici. I pfiesto jsou jeho názory
konzistentní a velmi ostfie vyhranûné
proti takové politice, která po‰lapává
lidská práva a svobodu. 
31. 12. • SILVESTR – KINO NE-
HRAJE

5. 12. • KINO NEHRAJE

12. 12. ve 20 hod. • TEN VEâER
(USA, drama, titulky, premiéra). Skvû-
lé hereãky tfií generací se snaÏí fie‰it své
citové problémy… Drama popisující ro-
mantickou minulost a pohnutou pfií-
tomnost Ann a jejich dcer. Na sklonku
svého Ïivota Ann rekapituluje svÛj Ïi-
vot, ve kterém vyvstává jedna silná
vzpomínka, kterou nikdy nikomu ne-
odhalila…
19. 12. ve 20 hod. • VRATNÉ LAHVE
(âR, komedie). FILMOVÁ LAHÒDKA
P¤ED VÁNOCEMI ZA SNÍÎENÉ
VSTUPNÉ. Aby mohlo b˘t vítání, mu-
sí b˘t napfied louãení. Rodinná kome-
die scénáristy ZdeÀka Svûráka a reÏisé-
ra Jana Svûráka uzavírá volnou trilogii,
kterou zapoãala na Oscara nominovaná
Obecná ‰kola a Kolja, ocenûn˘ Oscarem
pro nejlep‰í neanglicky mluven˘ film
roku 1996.

9. 12. v 15.30 hod. • DIVOKÉ VLNY
(USA, rodinná animovaná akãní kome-
die, ãesk˘ dabing). Nauãte se surfovat
s tuãÀáky… KdyÏ bfieh omyla první vl-
na, uÏ tu byl první surfafi. Staãil kousek
naplaveného dfieva nebo ledová kra –
a bylo to, mohli jste jet. 
16. 12. v 16 hod. • BROUâKOVA RO-
DINA I (âR, dûtské pásmo). Pásmo ani-
movan˘ch pohádek pro nejmen‰í diváky.
30. 12. v 15 hod. • RATATOUILLE
(USA, rodinná animovaná komedie,
ãesk˘ dabing). Komedie pro skuteãné
fajn‰mekry. Hlavním hrdinou je krysák
Remy, kter˘ odváÏnû sní o tom, Ïe se
stane vyhlá‰en˘m kuchafiem v pafiíÏské
pûtihvûzdiãkové restauraci.


