
Bečvu překlene zavěšená lávka za dvacet milionů korun

V pondělí  
31. prosince 
bude Magistrát 
města Přerova 
pro veřejnost 
uzavřený. 

Přerovští radní už mají jasnější před-
stavu, jak by měl vypadat most, kte-
rý překlene řeku Bečvu u tenisových 
kurtů. Vybírali ze dvou variant, které 
jim předložili projektanti ze společ-
nosti Pontex. Nakonec se rozhodli 
pro předpjatý železobetonový trám 
se závěsy, který bude bezpečnější 
v případě povodní. Právě velká voda 
je důvodem, proč je třeba současnou 
lávku vyměnit za novou.
„Představili jsme zástupcům měs-
ta dvě možné varianty řešení. Prv-
ní lávka je se závěsy, druhá před-
stavuje visutý pás. My jsme navíc 
pro lepší rozhodování obě varianty 
srovnávali ve dvanácti bodech. Ře-
šili jsme například riziko povodní a 
poškození, pohodu chodců, cyklistů 

či in-line bruslařů, možnosti osvětle-
ní a podobně,“ uvedl Milan Kalný ze 
společnosti Pontex. Obě lávky mají 
návrhovou životnost sto let, nezasa-
hují do prostoru přírodní památky 
Malá laguna, počítají s volným ko-

ridorem pro bezpečný průlet ptáků, 
umožňují nouzový průjezd vozidel a 
mají i stejné předpokládané finanč-
ní náklady. „Počítáme s tím, že nový 
most by měl stát okolo 20 milionů 
korun bez DPH.

Lávka, které dalo vedení města ze-
lenou, bude v případě záplav bez-
pečnější. „Zatímco visutý pás měl 
rezervu nad proudem řeky zvýše-
nou na 0,90 metru, zavěšená lávka 
měla tuto rezervu na hodnotě 1,60 
metru,“ upřesnil Pavel Gala z odbo-
ru rozvoje přerovského magistrátu. 
Pro stavbu nového mostu se zástup-
ci města rozhodli krátce po jarních 
povodních v roce 2010, které stá-
vající konstrukci značně poškodily. 
„Stav lávky byl podroben důkladné-
mu průzkumu – a na základě toho 
byla její životnost omezena. Něko-
lik týdnů byla dokonce zcela uza-
vřena, byli jsme proto nuceni hledat 
odpovídající řešení,“ připomněl ná-
městek Kulíšek. 

S předstihem si už tradičně připomínají vánoční čas v domě dětí Atlas. Týdenní vánoční salon tu začíná už 3. prosince a školáci 

si v tvůrčích dílnách mohou sami ozdobit perníky nebo vyrobit jednoduché dekorace, dospělí zase načerpat inspiraci k domá-

cí výzdobě. Sváteční atmosféru ve městě dokreslí i téměř čtyři stovky světel nainstalovaných v ulicích města a vánoční jarmark 

s rozsvícením vánočního stromu začíná s první adventní nedělí 2. prosince. Výstavu betlémů by si zájemci neměli nechat ujít v 

Muzeu Komenského, živý betlém zase uvidí na pódiu na náměstí TGM v pátek 23. prosince v 16 hodin. Štědrý den bude podle 

přerovské tradice patřit dopolednímu koncertu Pavla Nováka.  (ILO)     Foto Dominik Bachůrek 
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Přerovský Tyršův most vi-
děli v Praze – a to jak běžní 
návštěvníci výstavy Archi-
tecture Week, tak 
i odborníci z řad světových 
architektů.

Jako rodilého Přerovana a patriota 
města, který žije v Praze, mě těší, 
že se Přerov prezentoval na pres-

tižní výstavě. Ta byla v Letohrádku 
královny Anny na Pražském hradě 
k vidění až do konce října.             
Návštěvníci mohli vidět model 
mostu, ale i jeho fotky. Tyršův most 
tak zhlédli z různých úhlů, ale také 
za úsvitu, v žáru poledního slunce 
či po setmění. Kromě toho se Pře-
rov prezentoval na výstavě snímky 
cyklostezek, autobusového nádraží 
či dětských hřišť. Jak jsem se dozvě-

děl, mottem letošního ročníku byl 
Svět v pohybu, lidé v pohybu. Vý-
stava tak byla zaměřena na dopravu 
a dopravní stavby, a ani Přerov se 
na tomto festivalu architektury mezi 
velkou konkurencí určitě neztratil.               
 JIŘÍ PAVLÁT

Stavební ruch skončil

Čtenář napsal: Tyršův most obdivovali na výstavě v Praze

Do ulice Na Marku se po čtyřech měsících znovu vrátil život. Auta od 18. října mohou jezdit i po nově předlážděné Pivovarské ulici, 

jen na Horní náměstí se motoristé z této strany zatím nedostanou. Pozor si ale řidiči musí dávat na změnu dopravního značení – 

silnice podél Bečvy, která vede k Tyršovu mostu, je už pouze pro cyklisty. Do konce roku Na Marku ještě stavební dělníci vybudují 

šestnáctimístné parkoviště. To vyroste vedle archeologické lokality a mezi bývalou trafostanicí. Náklady přestavby jižního před-

polí Tyršova mostu, včetně předláždění silnic a chodníků v přilehlých ulicích a nového parkoviště, dosáhnou na 16 milionů korun. 

(ILO) Foto: Dominik Bachůrek

Fotografie i model Tyršova mos-

tu reprezentovaly Přerov na 

výstavě na Pražském hradě.                                                                               

        Foto: David Paulus

Vánoční strom 
zazáří s první 
adventní nedělí
Předvánoční atmosféra na náměstí 
T. G. Masaryka zavládne od čtvrt-
ka 29. listopadu, kdy se na náměstí 
objeví vánoční strom. Od následu-
jícího dne už bude v provozu 12 
dvojdomků s občerstvením a vá-
nočním zbožím. Letošní novinkou 
na jarmarku budou vánoční hrníč-
ky, v nichž se bude prodávat svaře-
né víno a punč. V těchto dnech pra-
covníci technických služeb vybírají 
v lesích na Potštátsku vhodný jeh-
ličnan. Slavnostní rozsvícení sym-
bolu Vánoc se uskuteční v neděli 
2. prosince v 17 hodin. (ILO) 

Listopadové 
zastupitelstvo
V pořadí už 14. zasedání Zastupi-
telstva města Přerova se uskuteční 
v pondělí 5. listopadu v klubu Teplo 
na Horním náměstí. Kromě majetko-
právních, fi nančních, školských a so-
ciálních záležitostí bude na programu 
projednávání zařízení na energetické 
využití odpadu. Schůze zastupitelů 
začíná ve 13 hodin. (RED) 
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Jednání zastupitelů

Naposledy v tomto roce se sejdou 
zastupitelé města v pondělí 10. 
prosince ve 13 hodin v sále klubu 
Teplo na Horním náměstí v Přero-
vě. Na programu bude projedná-
vání petice za odvolání primátora 
města Jiřího Lajtocha a návrh roz-
počtu na rok 2013. Jednat se bude 
o investičních, rozvojových, škol-
ských a sociálních záležitostech. 
Diskutovat se bude i na téma za-
řízení na energetické využití odpa-
du.   (RED)

Vizualizace nové lávky, která by měla překlenout řeku Bečvu v místě u přerovských 

tenisových kurtů.

Adventní ladění



Nepoctivce na skládkách odhalí fotky

Diamantová 
svatba

Vítání nových 
občánků

2 aktuálně z přerova

Takzvanou fotopast 
vlastní nově přerovští 
městští strážníci. 

Digitální fotoaparát v „maskova-
cím hávu“ má jasný úkol a cíl - sbí-
rat důkazní materiál proti nepoctiv-
cům. Jako první se policisté roz-
hodli prostřednictvím speciálního 
přístroje monitorovat černé sklád-
ky.
„Fotoaparát umístíme na jedno 
z vybraných míst. Přístroj je nato-
lik citlivý, že okamžitě zazname-
ná pohyb a začne pořizovat sním-
ky. Aparát může bez problémů fo-
tit i v noci,“ uvedl ředitel Městské 
policie Přerov Omar Teriaki. 
Dar v podobě fotoaparátu věno-
valy strážníkům Technické služ-
by města Přerova. „Městská poli-

cie a technické služby jsou při od-
halování mnoha problémů partne-
ry. Při řešení problematiky vzniku 
černých skládek, které trápí oby-
vatele Přerova, je následné zto-
tožnění pachatele klíčové. Digi-
tální fotoaparát k tomu může zá-
sadním způsobem pomoci,“ po-
dotkl přerovský primátor Jiří Laj-
toch. 
Fotopast chtějí strážníci proza-
tím využívat právě jen pro poři-
zování důkazního materiálu ve 
věci skládek. „Není ale vylouče-
no, že v budoucnu aparát použije-
me i k řešení jiných problémů – a 
to zejména v okrajových částech 
města, kam se strážníci tak čas-
to nedostanou. Fotopast je mobil-
ní, takže nebude problém ji podle 
potřeby přemístit,“ uvedl závěrem 
Omar Teriaki.  (KOM)

OCENĚNÝ ZACHRÁNCE
Historicky první ocenění - Pomoc-
ná ruka zákona - získal František 
Rapant z Bezuchova na Přerovsku. 
Udělila mu ho Policie České repub-
liky spolu s pojištovnou za příklad-
nou pomoc člověku v nouzi. Muži 
se v létě podařilo vyprostit ženu ze 
sutin domu, do kterého narazil ka-
mion. Vše se událo 2. července. 
František Rapant si se svými dce-
rami zašli na oběd do bistra v Kra-
mářově ulici. Když stáli ve fron-
tě u pultu, ozvala se rána. „Všu-
de bylo hodně prachu a někdo kři-
čel, že uvnitř zůstala prodavačka,“ 
popisoval situaci. „Běžel jsem pak 
přes zadní dvorek k železným dve-
řím, za kterými byla žena uvězně-
na. Byl se mnou ještě jeden mla-

dík, ale po chvíli marné snahy vy-
razit dveře, odešel. Žena naříkala, 
že tam nechce umřít, že má doma 
děti. Slíbil jsem jí, že ji tam nene-
chám.“ Asi po 40 minutách se za-
chránce k ženě dostal a s pomocí 
dopravního policisty ji vytáhli ven. 
Sám Rapant se nikomu svým činem 
nepochlubil, jeho sedmiletá dcerka 
Terezka to ještě ten den zvládla za 
něj.  (GÁJ)

PODCHOD JE PŘÍSTUPNÝ 
Po dlouhých měsících mohou ces-
tující na přerovském nádraží znovu 
využívat podchod pod kolejištěm. 
Ten letos v únoru uzavřely staveb-
ní práce a lidé se dostávali na 3. a 
4. nástupiště přes dočasné úrovňo-
vé přechody. Rekonstrukce nástu-

pišť a stávajícího podchodu skonči-
la o měsíc dříve a je součástí čtyř-
miliardové investice do moderniza-
ce železničního uzlu Přerov. Od 7. 
prosince už budou také vlaky jezdit 
po čtyřech kolejích opraveného že-
lezničního mostu. Postupná obnova 
stanice probíhá od září roku 2009. 
 (SVAM)

BUDOVA ŠKOLY JE NA PRODEJ 
Dvě prázdné budovy zůstaly v cen-
tru Přerova po odstěhování Střed-
ní elektrotechnické školy Přerov do 
Lipníka nad Bečvou. Jeden z objek-
tů na nábřeží Edvarda Beneše zís-
kalo přerovské muzeum a osud dru-
hého, sto let starého objektu v ulici 
Velké Novosady, ještě nebyl zpeče-
těn. Letošní výběrové řízení magis-

trát zrušil, obával se totiž, že by tam 
zájemci zřídili ubytovnu pro nepři-
způsobivé občany. Město budovu 
nabízelo za 4 miliony 200 tisíc ko-
run, což je částka stanovená znalec-
kým posudkem. Do výběrového ří-
zení se v červnu přihlásily dvě fir-
my. Vznikly ale dohady a podezře-
ní, že by zde mohla vzniknout uby-
tovna pro sociálně slabší občany. 
Úplatný převod nemovitosti pro-
to schválen nebyl. Nové výběrové 
řízení už stanovuje podmínky, za 
jakých je možné třípodlažní stav-
bu odkoupit a provozovat. „Nesmí 
tam být vybudována žádná ubytov-
na pro sociálně slabší, máme zde 
předkupní právo a uplatněna bude i 
smluvní pokuta,“ dodává náměstek 
primátora Michal Zácha.  (SVAM)

 Za likvidaci černých skládek město ročně zaplatí desetitisíce korun.             

             FOTO: Archiv Městské policie 

 FOTO: Jan Čep   FOTO: Jan Čep 
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VýstaVba dálnice PřeroV – 
liPník začne na jaře
Dálnice z Přerova do Lipníka nad 
Bečvou nabírá zpoždění. Původní 
termín, letošní srpen, se odsouvá na 
příští rok. „Důvodem je neukončené 
výběrové řízení na dodavatele stav-
by,“ vysvětlil Roman Kluzák z Mi-
nisterstva dopravy ČR. S výstavbou 
zhruba čtrnáctikilometrového úseku 
se má ale začít během jarních měsí-
ců. Na stavbu za pět miliard korun 
jsou pro příští rok vyčleněny dvě 
miliardy. „Stavba má trvat tři roky,“ 
dodal Kluzák. Obyvatele Přerova ale 
nejvíce zajímá druhý nedokončený 
úsek dálnice. Posledních deset kilo-
metrů z Říkovic do Přerova. „V pl-
ném proudu jsou výkupy pozemků 
za 100 milionů korun,“ uvedla Nina 
Ledvinová, tisková mluvčí Ředitel-
ství silnic a dálnic ČR. Pokračuje se 
v projektové přípravě a v příštím roce 
má být dokončený výkup pozemků. 

„Ministr dopravy nám při poslední 
návštěvě v Praze sdělil, že výstavba 
má začít v roce 2015,“ podotkl Jo-
sef Kulíšek, náměstek přerovského 
primátora. Přerov mezitím usiluje o 
dokončení průtahu městem, který by 
odlehčil přetížené dopravě. Vedení 
města se ve svém memorandu již dří-
ve obrátilo na Olomoucký kraj a Ře-
ditelství silnic a dálnic, aby finančně 
podpořily stavbu průpichu. (rik)   

nemocnice má noVoU internU
Od konce září se může nemocnice 
pochlubit nově zrekonstruovaným 
pavilonem interních oborů. Ten se 
přestavoval zhruba čtyři měsíce a 
zaměstnanci nemocnice i pacienti 
museli během té doby snášet zvýše-
nou hlučnost a prašnost.  Přestavba 
přinesla vyšší komfort pro nemocné 
i ošetřující personál. Rekonstrukce se 
interna dočkala po více než čtyřiceti 
letech fungování. Ročně je přitom na 
tomto oddělení hospitalizováno tři 
a půl tisíce pacientů a lékaři tady dal-

ších 20 tisíc lidí ošetří ambulantně. 
Nejčastěji se jedná o srdeční a cév-
ní choroby, nemoci trávicího traktu 
a ledvin. Rekonstrukcí se změnila 
dispozice vstupních prostor ve všech 
patrech budovy. Jinak vypadají chod-
by, pracovny lékařů, sesterny i poko-
je. Přibylo sociálních zařízení. Jedno 
je vždy společné pouze pro dva po-
koje. Ty jsou vybaveny moderními 
přístroji a nábytkem. Samozřejmostí 
jsou medicinální rampy a elektricky 
polohovatelné postele. Stavební část 
rekonstrukce uhradil z investičních 
prostředků Olomoucký kraj a spo-
lufinancovala ji i Evropská unie 
prostřednictvím Regionálního ope-
račního programu Střední Morava. 
Rekonstrukce interny přišla na 45 
milionů korun. V příštích letech by 
se opravy měla dočkat také léčebna 
dlouhodobě nemocných.  (Gáj)

síť cyklostezek se rozšíří 
Město Přerov realizuje další část 
takzvaného severojižního propojení, 

jehož součástí je trasa kolem země-
dělské školy. Jedná se o 220 met-
rů dlouhou dlážděnou komunikaci 
o šířce 2,5 až 3 metry, která navazuje 
na cyklostezku kolem Michalova. 
Během stavebních úprav došlo k pře-
místění autobusové zastávky, která 
dříve stála u školy poblíž přechodu 
pro chodce. Nyní je posunuta zhru-
ba o třicet metrů směrem do centra 
města. Vedení školy si tuto změnu 
pochvaluje. Slibuje si od ní vyšší 
bezpečnost žáků, neboť autobus kvů-
li své délce během nástupu a výstupu 
cestujících stál na přechodu a lidé 
tak nemohli přecházet vozovku. In-
vestiční akci za zhruba milion korun 
dokončí stavební firma do konce 
října. Nová cyklostezka, která končí 
na křižovatce ulic Osmek a U Žeb-
račky, se na jaře příštího roku propojí 
s cyklostezkou Žebračka. Zbývá do-
končit úsek mezi rodinnými domy 
a garážemi, kde dosavadní panelo-
vou komunikaci nahradí asfaltový 
povrch. Původně se náklady na tuto 
akci odhadovaly na 3 miliony korun, 
s výměnou podloží se tato investice 
navýší na zhruba 4,4 milionu korun. 
 (rik)

PřiPraVUje se dokUmentace 
Pro ProtiPoVodňoVoU zídkU
Povodí Moravy společně s přerov-
skou radnicí dál pracují na vybudová-
ní protipovodňové zídky. Ta by měla 
v případě velké vody uchránit ná-
břeží Edvarda Beneše před zatope-
ním. Právě v těchto místech je totiž 
břeh Bečvy v centru města nejnižší 
a voda se tudy z koryta vylévá do 
ulic nejdříve. Zhruba třísetmetrová 
stěna by měla stát na pravém bře-
hu řeky Bečvy mezi mostem Legií 
a mostem Míru. Na bedrech města 
Přerova je vypracování projektové 
dokumentace. Vše ostatní je v režii 
Povodí Moravy, které chce na stav-
bu získat dotaci. Odborníci musí 
ale provést geologický průzkum, 
aby bylo jasné, jak moc bude nut-
né jít do hloubky. Radní na svém 
posledním zasedání také vybrali 
firmu, která nabídla vypracování 
projektové dokumentace za ekono-
micky nejvýhodnější cenu 388 tisíc 
200 korun.  (Gáj) 

tV PřeroV naladíte na ka-
nále sr08-170mHz (diGitální 
nabídka) nebo na kanále sr6 
- 151,25 mHz (analoGoVá na-
bídka).  WWW.tVPreroV.cz
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ZVEME VÁS NA ZÁBAVNÉ
 ODPOLEDNE A VEČER

K OTEVŘENÍ 
RESTAURACE ROUTE 66

SOBOTA 9.6. 2012
od 15-ti hodin

Diskotéka rádia Haná
Soutěže pro děti

Hlavní cena let balónem
Vystoupení mažoretek

Večerní ohňostroj

Čechy 47, Domaželice u Přerova
Rezervace: mob. 604 651 623

Čechy 47, Domaželice u Přerova 
mobil: 721 370 486 

 
 Zveme vás do restaurace 

Route 66-pro všechny 
motorkáře, cyklisty i pěší 
a milovníky dobrého jídla.

 Nabízíme:

denní menu • minutky 
• americké hamburgery 

Dále: mnoho druhů kávy 
• mléčné koktejly • poháry  

• domácí moučníky 
a zákusky

 Vysílání sportovních 
přenosů • wi-fi připojení 
• salonek pro slavnostní 
příležitosti • velké dětské 

hřiště 

 Otevřeno denně 10.00– 22.00 
www.facebook.com/

R66Restaurant

Opravím, natřu střechu, okapy, komín, fasá-
du z lana, horolezeckou technikou. 

Protisněhové zábrany. 
Prořezy a rizikové kácení stromů. 

Tel.: 725 281 406, 
w w w. l eze c ke - p ra ce. c z

Obchodní akademie a Jazyková škola 
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Aktivní sociální učení žáků  
1. ročníku OA Přerov

V září 2012 byl na OA Přerov zahájen interaktivní 
program „Vím, co potřebuji?“, který je součástí pro-
jektu s názvem Aktivní sociální učení žáků 1. roční-
ku OA Přerov. Tento projekt byl podpořen MŠMT 
v  rámci programu PREVENCE RIZIKOVÉHO 
CHOVÁNÍ.
3 třídy žáků letošního 1. ročníku oboru Obchodní 
akademie a Ekonomické lyceum se zúčastnily již 
tradičního adaptačního pobytu, a to postupně po jed-
notlivých oborech ve třídenních cyklech v  termínu 
od 4. 9. do 8. 9. 2012 za doprovodu svých třídních 
učitelů a preventisty rizikového chování. Místem 
konání letošního „adapťáku“ byla chata Orientka 
ve Staré Vsi u Rýmařova. Program začal exkurzí 
v přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé Stráně. Další 
aktivity na Orientce si pro naše žáky připravil STAN, 

jednička v oblasti realizace adaptačních kurzů. Zku-
šení instruktoři ušili program na míru pro naše žáky 
s patřičnou dávkou adrenalinu, dobrodružství a zába-
vy tak, aby byl pro účastníky přínosný v co nejvíce 
směrech: formování nového třídního kolektivu, na-
stavení pozitivního, kreativního a týmového prostře-
dí v třídním kolektivu, eliminace nežádoucích jevů 
v  kolektivu s  prvky prevence, vytvoření dobrých 
vztahů žáků s pedagogy apod. Toho všeho lze dosáh-
nout vyváženou kombinací duševní a fyzické zátěže, 
koncentrace a uvolnění, vyniknutí individuálních 
schopností i zdůraznění smyslu týmovosti. Duševní 
zátěž byla kompenzována zábavným a dobrodruž-
ným outdoorovým programem. Žáci nejdříve absol-
vovali blok seznamovacích her a blok týmových her, 
následovala nízká lana, vysoká lana, lezecká stěna, 
armygame, bungee trampolína aj. Rovněž využili 
vnitřního vyhřívaného bazénu se saunou. V podve-
černích hodinách se žáci věnovali práci s interaktiv-
ním programem „Vím, co potřebuji?“.
Věříme, že „adapťák“ spojil příjemné s  užitečným 
a byl přínosem v oblasti formování třídního kolek-
tivu, posunul kvalitu vztahů ve třídě, přispěl k obje-
vování nepoznaného i zvýšení fyzické kondice žáků.
Práce s interaktivním programem „Vím, co potře-
buji?“ nadále pokračovala doma i ve škole v rámci 
třídnických hodin. Program se nám velmi osvědčil, 
a proto jej budeme využívat i v následujícím škol-
ním roce.

06 Z „Přerovských aktualit“ Televize Přerov, s. r. o.

VýstaVba dálnice PřeroV – 
liPník začne na jaře
Dálnice z Přerova do Lipníka nad 
Bečvou nabírá zpoždění. Původní 
termín, letošní srpen, se odsouvá na 
příští rok. „Důvodem je neukončené 
výběrové řízení na dodavatele stav-
by,“ vysvětlil Roman Kluzák z Mi-
nisterstva dopravy ČR. S výstavbou 
zhruba čtrnáctikilometrového úseku 
se má ale začít během jarních měsí-
ců. Na stavbu za pět miliard korun 
jsou pro příští rok vyčleněny dvě 
miliardy. „Stavba má trvat tři roky,“ 
dodal Kluzák. Obyvatele Přerova ale 
nejvíce zajímá druhý nedokončený 
úsek dálnice. Posledních deset kilo-
metrů z Říkovic do Přerova. „V pl-
ném proudu jsou výkupy pozemků 
za 100 milionů korun,“ uvedla Nina 
Ledvinová, tisková mluvčí Ředitel-
ství silnic a dálnic ČR. Pokračuje se 
v projektové přípravě a v příštím roce 
má být dokončený výkup pozemků. 

„Ministr dopravy nám při poslední 
návštěvě v Praze sdělil, že výstavba 
má začít v roce 2015,“ podotkl Jo-
sef Kulíšek, náměstek přerovského 
primátora. Přerov mezitím usiluje o 
dokončení průtahu městem, který by 
odlehčil přetížené dopravě. Vedení 
města se ve svém memorandu již dří-
ve obrátilo na Olomoucký kraj a Ře-
ditelství silnic a dálnic, aby finančně 
podpořily stavbu průpichu. (rik)   

nemocnice má noVoU internU
Od konce září se může nemocnice 
pochlubit nově zrekonstruovaným 
pavilonem interních oborů. Ten se 
přestavoval zhruba čtyři měsíce a 
zaměstnanci nemocnice i pacienti 
museli během té doby snášet zvýše-
nou hlučnost a prašnost.  Přestavba 
přinesla vyšší komfort pro nemocné 
i ošetřující personál. Rekonstrukce se 
interna dočkala po více než čtyřiceti 
letech fungování. Ročně je přitom na 
tomto oddělení hospitalizováno tři 
a půl tisíce pacientů a lékaři tady dal-

ších 20 tisíc lidí ošetří ambulantně. 
Nejčastěji se jedná o srdeční a cév-
ní choroby, nemoci trávicího traktu 
a ledvin. Rekonstrukcí se změnila 
dispozice vstupních prostor ve všech 
patrech budovy. Jinak vypadají chod-
by, pracovny lékařů, sesterny i poko-
je. Přibylo sociálních zařízení. Jedno 
je vždy společné pouze pro dva po-
koje. Ty jsou vybaveny moderními 
přístroji a nábytkem. Samozřejmostí 
jsou medicinální rampy a elektricky 
polohovatelné postele. Stavební část 
rekonstrukce uhradil z investičních 
prostředků Olomoucký kraj a spo-
lufinancovala ji i Evropská unie 
prostřednictvím Regionálního ope-
račního programu Střední Morava. 
Rekonstrukce interny přišla na 45 
milionů korun. V příštích letech by 
se opravy měla dočkat také léčebna 
dlouhodobě nemocných.  (Gáj)

síť cyklostezek se rozšíří 
Město Přerov realizuje další část 
takzvaného severojižního propojení, 

jehož součástí je trasa kolem země-
dělské školy. Jedná se o 220 met-
rů dlouhou dlážděnou komunikaci 
o šířce 2,5 až 3 metry, která navazuje 
na cyklostezku kolem Michalova. 
Během stavebních úprav došlo k pře-
místění autobusové zastávky, která 
dříve stála u školy poblíž přechodu 
pro chodce. Nyní je posunuta zhru-
ba o třicet metrů směrem do centra 
města. Vedení školy si tuto změnu 
pochvaluje. Slibuje si od ní vyšší 
bezpečnost žáků, neboť autobus kvů-
li své délce během nástupu a výstupu 
cestujících stál na přechodu a lidé 
tak nemohli přecházet vozovku. In-
vestiční akci za zhruba milion korun 
dokončí stavební firma do konce 
října. Nová cyklostezka, která končí 
na křižovatce ulic Osmek a U Žeb-
račky, se na jaře příštího roku propojí 
s cyklostezkou Žebračka. Zbývá do-
končit úsek mezi rodinnými domy 
a garážemi, kde dosavadní panelo-
vou komunikaci nahradí asfaltový 
povrch. Původně se náklady na tuto 
akci odhadovaly na 3 miliony korun, 
s výměnou podloží se tato investice 
navýší na zhruba 4,4 milionu korun. 
 (rik)

PřiPraVUje se dokUmentace 
Pro ProtiPoVodňoVoU zídkU
Povodí Moravy společně s přerov-
skou radnicí dál pracují na vybudová-
ní protipovodňové zídky. Ta by měla 
v případě velké vody uchránit ná-
břeží Edvarda Beneše před zatope-
ním. Právě v těchto místech je totiž 
břeh Bečvy v centru města nejnižší 
a voda se tudy z koryta vylévá do 
ulic nejdříve. Zhruba třísetmetrová 
stěna by měla stát na pravém bře-
hu řeky Bečvy mezi mostem Legií 
a mostem Míru. Na bedrech města 
Přerova je vypracování projektové 
dokumentace. Vše ostatní je v režii 
Povodí Moravy, které chce na stav-
bu získat dotaci. Odborníci musí 
ale provést geologický průzkum, 
aby bylo jasné, jak moc bude nut-
né jít do hloubky. Radní na svém 
posledním zasedání také vybrali 
firmu, která nabídla vypracování 
projektové dokumentace za ekono-
micky nejvýhodnější cenu 388 tisíc 
200 korun.  (Gáj) 

tV PřeroV naladíte na ka-
nále sr08-170mHz (diGitální 
nabídka) nebo na kanále sr6 
- 151,25 mHz (analoGoVá na-
bídka).  WWW.tVPreroV.cz
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ZVEME VÁS NA ZÁBAVNÉ
 ODPOLEDNE A VEČER

K OTEVŘENÍ 
RESTAURACE ROUTE 66

SOBOTA 9.6. 2012
od 15-ti hodin

Diskotéka rádia Haná
Soutěže pro děti

Hlavní cena let balónem
Vystoupení mažoretek

Večerní ohňostroj

Čechy 47, Domaželice u Přerova
Rezervace: mob. 604 651 623

Čechy 47, Domaželice u Přerova 
mobil: 721 370 486 

 
 Zveme vás do restaurace 

Route 66-pro všechny 
motorkáře, cyklisty i pěší 
a milovníky dobrého jídla.

 Nabízíme:

denní menu • minutky 
• americké hamburgery 

Dále: mnoho druhů kávy 
• mléčné koktejly • poháry  

• domácí moučníky 
a zákusky

 Vysílání sportovních 
přenosů • wi-fi připojení 
• salonek pro slavnostní 
příležitosti • velké dětské 

hřiště 

 Otevřeno denně 10.00– 22.00 
www.facebook.com/
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Opravím, natřu střechu, okapy, komín, fasá-
du z lana, horolezeckou technikou. 

Protisněhové zábrany. 
Prořezy a rizikové kácení stromů. 
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Aktivní sociální učení žáků  
1. ročníku OA Přerov

V září 2012 byl na OA Přerov zahájen interaktivní 
program „Vím, co potřebuji?“, který je součástí pro-
jektu s názvem Aktivní sociální učení žáků 1. roční-
ku OA Přerov. Tento projekt byl podpořen MŠMT 
v  rámci programu PREVENCE RIZIKOVÉHO 
CHOVÁNÍ.
3 třídy žáků letošního 1. ročníku oboru Obchodní 
akademie a Ekonomické lyceum se zúčastnily již 
tradičního adaptačního pobytu, a to postupně po jed-
notlivých oborech ve třídenních cyklech v  termínu 
od 4. 9. do 8. 9. 2012 za doprovodu svých třídních 
učitelů a preventisty rizikového chování. Místem 
konání letošního „adapťáku“ byla chata Orientka 
ve Staré Vsi u Rýmařova. Program začal exkurzí 
v přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé Stráně. Další 
aktivity na Orientce si pro naše žáky připravil STAN, 

jednička v oblasti realizace adaptačních kurzů. Zku-
šení instruktoři ušili program na míru pro naše žáky 
s patřičnou dávkou adrenalinu, dobrodružství a zába-
vy tak, aby byl pro účastníky přínosný v co nejvíce 
směrech: formování nového třídního kolektivu, na-
stavení pozitivního, kreativního a týmového prostře-
dí v třídním kolektivu, eliminace nežádoucích jevů 
v  kolektivu s  prvky prevence, vytvoření dobrých 
vztahů žáků s pedagogy apod. Toho všeho lze dosáh-
nout vyváženou kombinací duševní a fyzické zátěže, 
koncentrace a uvolnění, vyniknutí individuálních 
schopností i zdůraznění smyslu týmovosti. Duševní 
zátěž byla kompenzována zábavným a dobrodruž-
ným outdoorovým programem. Žáci nejdříve absol-
vovali blok seznamovacích her a blok týmových her, 
následovala nízká lana, vysoká lana, lezecká stěna, 
armygame, bungee trampolína aj. Rovněž využili 
vnitřního vyhřívaného bazénu se saunou. V podve-
černích hodinách se žáci věnovali práci s interaktiv-
ním programem „Vím, co potřebuji?“.
Věříme, že „adapťák“ spojil příjemné s  užitečným 
a byl přínosem v oblasti formování třídního kolek-
tivu, posunul kvalitu vztahů ve třídě, přispěl k obje-
vování nepoznaného i zvýšení fyzické kondice žáků.
Práce s interaktivním programem „Vím, co potře-
buji?“ nadále pokračovala doma i ve škole v rámci 
třídnických hodin. Program se nám velmi osvědčil, 
a proto jej budeme využívat i v následujícím škol-
ním roce.

Diamantovou svatbu – 60 let spo-
lečného života oslavili v sobotu 17. 
listopadu manželé Liběna a Vladi-
mír Vrbíkovi. Slavnostní obřad pro 
ně připravily členky komise pro ob-
čanské záležitosti v budově matriky.      

Členové komise pro občanské zále-
žitosti zorganizovali v sobotu 3. lis-
topadu obřady vítání dětí. Na pře-
rovskou matriku na Horním náměs-
tí přijali pozvání i manželé Caletko-
vi se syny Filipem a Janem.               



Cenu města Přerova – Medaili J. 
A. Komenského získali také Zde-
něk Lošťák - vývojový konstruk-
tér Meopty Přerov a Oldřich Ba-
ďura, dlouholetý ředitel Střední 
školy gastronomie a služeb v Pře-
rově. V rozhovoru čtenářům před-
stavujeme Zdeňka Lošťáka.

Čím jste chtěl být, když jste byl 
malý kluk? 
Klukovská léta jsem prožíval na 
vesnici koncem 40. a začátkem 50. 
let minulého století, kdy u nás jezdi-
ly vozy s koňmi a auto měli jen tři 
bohatší lidé.  Snad proto jsem často 
sníval, že řídím auto a jsem závod-
níkem. Moji oba rodiče byli učitelé, 
kteří moc peněz neměli, takže jsem 
byl rád, když mi v patnácti letech 
koupili aspoň moped. Tatínek byl 
váženým ředitelem venkovské školy 
a také výborným učitelem matema-
tiky a fyziky, maminka zase tíhla k 
umění, četla básně a hrávala ama-
térské divadlo. Mě přece jen více 
bavila matematika a technika, takže 
jsem k radosti rodičů začal studovat 
pedagogickou kombinaci matemati-
ka - fyzika na Univerzitě Palackého. 

Kdy jste se rozhodl pro studium 
optiky?

Při zápisu do třetího ročníku jsem 
se dověděl od svého spolužáka, 
nadšeného fotoamatéra, že už 
druhým rokem na fakultě funguje 
katedra  jemné mechaniky a opti-
ky a  jestli nechci s ním na tento 
obor přestoupit. To mě okamžitě 
nadchlo.

Kam jste zamířil po univerzitě?
 Po studiích jsem si našel místo asi-
stenta na katedře fyziky na Vysoké 
škole technologické v Pardubi-
cích. Považoval jsem to za výhru, 
že mohu pracovat na akademické 
půdě. Opak byl bohužel pravdou. 
Po prvním nadšení jsem postupně 
poznával, že tam  pro mne nemají 
pořádnou pracovní náplň, tak jsem 
napsal do Meopty. Od 2. ledna 
1969 jsem se ocitl ve Vývoji n. p. 
Meopta Přerov. Nyní už víc než 
dvacet let mám na starosti středis-
ko, jehož současný název je Vývoj 
optiky. 

Kterých svých vývojových 
prototypů si nejvíce ceníte?
V první polovině své kariéry jsem 
se hodně zabýval osvětlovacími 
systémy pro různé druhy promíta-
cích zařízení. Myslím, že v tomto 
oboru, který byl do té doby řešen 

do značné míry empiricky, se mi 
podařilo posunout řešení na kvali-
tativně vyšší úroveň. Z dalšího ob-
dobí mám nejhezčí vzpomínky na 
počátek devadesátých let, kdy jsme 
pro německou firmu Leica, slavnou 
především špičkovými profesionál-
ními fotoaparáty, vyvíjeli speciální 
monokulární dalekohled Spektiv. 
Na jedné straně jsme dokázali, že 
máme výborné optické i mecha-
nické konstruktéry, na druhé straně 
jsme získali nové know how, které 
ještě v 80. letech bylo pro nás díky 
„železné oponě“ takřka neznámé. 
Kromě profesní stránky to pro mne 
mělo i osobní rovinu. Zdokonalil 
jsem se v němčině a hlavně jsem se 
spřátelil s  kolegy z firmy Leica, s 
nimiž stále udržuji kontakty. Díky 
této zkušenosti jsem si zlepšil míně-

ní o současných Němcích. Zkuše-
nosti získané při řešení spektivu pro 
firmu Leica a později spolupráce s 
firmou Zeiss nám dopomohly k vý-
voji vlastního originálního spektivu 
Meostar S2 APO , který má Meop-
ta  ve výrobním programu a snese 
srovnání s absolutní světovou špič-
kou v oblasti sportovní optiky.

Jaký vztah máte ke své 
„mateřské“ firmě?
Jsem v Meoptě skutečně rád a přes 
všechny problémy, se kterými se 
firma musela vypořádat a případně 
se potýká, jsem hrdý, že k ní pat-
řím. Člověka zahřeje u srdce, když 
na  mezinárodních setkáních Meopta 
vzbuzuje respekt. Navíc jsem měl po 
celou dobu štěstí na profesně zdatné 
a slušné spolupracovníky. Přátelská 
atmosféra na pracovišti je důležitá 
pro zvládání stresových situací.

Šel byste znovu stejnou cestou?
Asi víc, než si hodlám připustit.  
Jsem do své práce natolik vrostlý, 
že nedokážu stanovit hranici mezi 
rutinní prací a koníčkem, mezi tím 
co se musím udělat a co mě těší. Já 
rozhodně své cesty nelituji a považu-
ji se za šťastného člověka.
� Ingrid�Lounová

Už od útlého mládí chtěl být Oldřich 
Baďura učitelem. „Všichni přátelé 
mých rodičů byli učiteli. Není pro-
to divu, že i ze mě chtěli mít rodiče 
učitele. A já jsem se tomu nebránil. 
Jsem narozený ve znamení lva a rád 
jsem býval vůdcem smečky,“ vzpo-
míná Oldřich Baďura. Svou první 
vysokou školu - PdF Univerzity Pa-
lackého ukončil v roce 1970. Touto 
školou ale jeho vzdělávací proces 
neskončil. Dálkově ještě absolvoval 
PdF v Ostravě, brněnskou univerzitu 
J. E. Purkyně a Filozofickou fakultu 
UP v Olomouci včetně Karlovy uni-
verzity. Právnické vzdělání si doplnil 
na Masarykově univerzitě v Brně. 
„Když jsem studovat práva ještě jsem 
nevěděl, jak náročný právní spor nás 

čeká. Škole hrozilo, že přijde o své 
budovy. Činila si na ně nároky Kong-
regace sester Neposkvrněného Početí 
Panny Marie III. řádu sv. Františka 
z Assisi. Díky pomoci poslanců PČR, 
senátora Rychetského a právníka Pej-

chala, rozhodl Nejvyšší soud České 
republiky o neoprávněnosti požadav-
ku kongregace a budovy nám zůsta-
ly,“ vzpomíná na vleklý spor.
Pod jeho vedením se ve škole poda-
řilo vytvořit nové obory. „Do roku 
1990 se tu učili jen prodavači, kuchaři 
a číšníci. Velké podniky jako Jednota 
a Restaurace a jídelny se rozpadaly. 
Pracovní trh si žádal nové profese. 
Nově jsme proto zřídili obor rodinná 
škola, kadeřník, čtyřleté obory ob-
chodník a management,“ vzpomíná 
ředitel školy. K dalším oborům přibyl 
řezník-uzenář, cukrář a kosmetické 
služby. Od 1. září 2008 tu mohou 
absolventi devátých tříd nastoupit na 
studijní obor hotelnictví.
   V 90. letech ve škole studovalo 

až 1400 žáků, nyní se i tady pro-
jevil demografický útlum a škola 
má 600 žáků. Přesto její žáci patří 
v nadregionálních soutěžích k ab-
solutní špičce ve svých oborech. 
Vděčí za to nejen svým pedagogům 
ale i nadstandardnímu zázemí. „Ke 
škole patří i vlastní školní restaura-
ce Bečva se špičkově vybavenými 
kuchyněmi i bary včetně zázemí,“ 
doplňuje už bývalý ředitel, který je 
nyní zástupcem ředitele pro teore-
tické vyučování. Vloni také získal 
ocenění Pedagog Olomouckého 
kraje. Na penzi ale 65letý muž ještě 
nepomýšlí. „Ke své profesi učitele 
se rád hlásím a nehodlám s ní ještě 
skončit. Stále mám co předávat,“ 
dodává.  (ILO)

Považuji�se�za�šťastného�člověka

O.�Baďura:�Stále�mám�co�předávat

S Meoptou je 69letý Zdeněk Loš-

ťák spjat více než čtyři desítky let.                                                                                                          

  Foto: Ingrid Lounová 

Oldřich Baďura mezi svými žáky, kteří 

vítězí i v mezinárodních soutěžích.                                                                                                      

  Foto: Ingrid Lounová 
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Senioři nemusí sedět doma,
na koníčky není nikdy pozdě

4 AktivnÍ StÁrnutÍ

Inzerce

Populace stárne a dříve 
narozených ve společnosti 
přibývá.

Letošní rok byl proto vyhlášený 
Evropským rokem aktivního stár-
nutí a mezigenerační solidarity.
Až budu v důchodě, to budu mít na 
všechno čas… Předsevzetí jsou ale 
často ta tam a z mnohých se na za-
slouženém odpočinku stávají osa-
mocení a pasivní lidé. Všechno ale 
může být jinak. „Chodíváme dva-
krát týdně cvičit, nevynecháme 
žádnou výstavu v Přerově a rády 
chodíme na všechny akce, které pořá-
dá sdružení Cukrle a folklorní soubor 
Haná. A jednou týdně si s děvčaty za-
jdeme na dvě deci vína,“ říká Zdenka 
Koluchová, která je v Přerově župní 
vedoucí seniorek Sokola. „Věkem se 
netajím, mám 82 let a mám tolik ak-

tivit, že je jen stěží stihám. Až do Vá-
noc mám plány, jedeme čtyři kama-
rádky do Velkých Karlovic, ať ne-
jsme na Štědrý den samy,“ vypráví 
stále aktivní sokolka.
   Každý týden vyráží na turistiku i 
71letý Jiří Švec. „Dnes mám za se-
bou patnáctikilometrovou procház-
ku po okolí Přerova. Bylo nás tam 
dvacet lidí. Dalších 19 lidí šlo po-
dobnou procházku na Holešovsko. 
Pročistíme si hlavu, povykládáme 
si, ale o politice se nebavíme,“ po-
pisuje Jiří Švec, který se výšlapům 
věnuje čtyři desítky let. Za turisti-
kou s ním míří hlavně ženy, nechy-
bějí ani ty, které se už přehouply 
přes osmdesátku. Nadšení turisté si 
nenechají ujít ani novoroční výstup 
na Čekyňský kopec, který pořáda-
jí kolegové ze Spartaku. Jiří Švec 
organizuje podobnou akci – zimní 

výšlap na Helfštýn.
    Zdravotní cvičení si zase oblíbily 
seniorky, které míří každé pondělí 
a čtvrtek do centra Sonus. „Setká-
vání seniorů v klubu Spolu fungu-
je už devět let. Cvičení je velmi ob-
líbené, průměrně jej navštěvuje tak 
třicet cvičenek, záměrně mluvím 
v ženském rodě, protože muž je ve 
cvičení spíše výjimkou,“ popisuje 
Martina Krejčířová, vedoucí klubu 
Spolu při centru Sonus.  Velmi oblí-
bené jsou také cestopisné přednáš-
ky, těch se účastní až 50 lidí. Dří-
ve narození se v centru Sonus za-
svěcují i do tajů práce s počítačem 
a internetem. „Vedeme  kurzy pro 
začátečníky i pokročilé, někteří se-
nioři se velmi zajímají o Facebook 
i Skype, chtějí komunikovat se svý-
mi příbuznými v zahraničí. Zájem 
je velký,“ pokračuje ve výčtu pes-
tré palety nabídky aktivit v centru 
Sonus Krejčířová. Patří k nim i nej-
různější pracovní a výtvarné dílny. 
„Je to jen o nás samotných. Jak se 
k různým nabízeným aktivitám po-
stavíme a jaké si sami vytvoříme,“ 
říká Marta Šintáková z Odboru so-
ciálních věcí a školství z přerov-
ského magistrátu. V říjnu uspořáda-
lo město Senior sympozium, které-
ho se jen v Přerově zúčastnilo 220 
dříve narozených. „Zájem byl pře-
kvapivě velký, dokonce jsme mu-
seli další seniory z kapacitních dů-
vodů odmítat. Sympozia se kona-
la v dalších čtyřech místech okre-
su a celkem se jich zúčastnilo de-
vět stovek lidí,“ vysvětluje Šintá-
ková.  Z průzkumu mezi účastníky, 
mezi nimiž převládaly ženy, vyply-
nulo, že by podobné akce uvítali i 
v příštích letech. Někteří z nich pro-
jevili také zájem o univerzitu třetí-
ho věku. „Tuto myšlenku podporu-
ji a budu v této věci jednat s Uni-
verzitou Palackého v Olomouci i 
se zástupci Vysoké školy logistiky 
v Přerově. Věřím, že najdeme kva-
litní vzdělávací program pro senio-
ry, kteří mají zájem studovat a udr-
žovat se tak v kondici,“ dodává ná-
městek přerovského primátora Du-
šan Hluzín.  (ILO)

ANKETA
Dříve narozených  jsme se zeptali, 
jak tráví svůj volný čas.

Marie Hnilicová, 
Přerov
Líbí se mi, že tady 
přímo v domě s pe-
čovatelskou službou 

máme cvičení tai-či, ráda se ho účast-
ním. V Přerově bydlím teprve třetí 
měsíc, tak se stále rozkoukávám, čas-
to ještě jezdím do Újezdce, kde jsem 
žila donedávna.

Jaroslava 
Bulharová, Přerov
Stále pletu – teď hlav-
ně ponožky ze zbytků 
a taky ráda vyšívám. 

Před pečovatelským domem se sta-
rám o takovou zahrádku. A těší mě, 
když záhon na jaře rozkvete a trvá to 
až do podzimu.

Zdenka Koluchová, 
Přerov
Navštěvuji výstavy 
v Muzeu Komenské-
ho i v Galerii města. 

Teď jsem byla na výstavě fotografií 
Totha i na keramice paní Mazurové. 
Chystáme se na betlémy do Hranic. 
V sezóně chodíme na hřiby, na tu-
ristiku a hlavně dvakrát týdně cvičí-
me v sokolovně. Teď nás čeká nácvik 
Waldemariony na květnové sokolské 
slavnosti v Roudnici.

Miluše Krylová, 
Přerov
Já chodím pravidel-
ně cvičit do Sonusu 
a taky mě baví prá-

ce na počítači s internetem. Zúčast-
nila jsem se Senior sympozia a byla 
tam řeč o univerzitě třetího věku, kte-
rá je v Olomouci. Líbilo by se mi, 
kdyby v Přerově bylo něco podobné-
ho, mě by nejvíc bavilo studium ar-
cheologie.

Jaroslav Ministr, 
Přerov
Mám 92 roků, tak se 
starám především o 
to, abych byl zdravý 

a udržel se v kondici. Denně chodím 
na procházku. Také sleduji televizi, a 
pokud je v DPS nějaká akce, nevy-
nechám žádnou. Byl jsem i na Senior 
sympoziu, a to se mi líbilo.  (ILO)

K pravidelnému cvičení se sokolky scházejí dvakrát týdně.                                                             

 Foto: Dominik Bachůrek



Pro koho jsou letos určeny 
peníze z kasičky pod 
vánočním stromem na 
náměstí T. G. Masaryka?

Odpovídá Romana Pospíšilová, 
vedoucí Odboru sociálních věcí a 
školství z přerovského magistrátu.
 Letošní výtěžek vánoční sbírky, 
která potrvá od 2. prosince do 4. 
ledna, dostane přerovská nezisko-
vá organizace Duševní zdraví. Spo-
lečnost poskytuje sociální služby li-

dem s duševním onemocněním, na-
pomáhá udržení a roz-
voji dovedností pro 
zvládání péče o vlast-
ní osobu, pomáhá k so-
ciálnímu začleňování 
a v kontaktu se spole-
čenským prostředím.
Výtěžek sbírky bude 
určen na nákup mate-
riálu pro pracovní tera-
pii klientů a na sportov-
ní a rehabilitační pomůcky.
   Tímto způsobem se vánoční sbír-

ka organizuje už dvanáctým rokem, 
kdy vstoupil v platnost
 zákon o veřejných sbír-
kách. Kasička je z bez-
pečnostních důvodů 
průběžně vybírána, fi-
nanční prostředky jsou 
uloženy na samostat-
ném účtu v České spo-
řitelně. Účet je vede-
ný bezplatně.      V loň-
ském roce občané měs-

ta do kasičky přispěli 9 485 koru-
nami. Částku získala nezisková or-

ganizace Roska Přerov na nákup tří 
balančních míčů pro osoby s roz-
troušenou sklerózou.   
   Magistrát města sbírku nejen or-
ganizačně zajišťuje, ale i předklá-
dá její vyúčtování krajskému úřa-
du. Organizace, pro kterou je sbír-
ka pořádána, je povinna magistrátu 
doložit účetní doklady, které proka-
zují využití finančních prostředků. 
Do této rubriky - můžete posílat 
své dotazy na úředníky Magistrátu 
města Přerova, a to na e-mail: pře-
rovské.listy@seznam.cz. 

Nejvíce odpadu 
domácnosti vyprodukují 
v posledních dnech v roce. 
 
 Prosinec je v mnoha domácnos-
tech ve znamení horečnatého 
uklízení, kdy se vyhazuje vše ne-
potřebné, o největší kontejnero-
vou nadílku se vždy postará Štěd-
rý den. Modré kontejnery na papír 
bývají přeplněné, objemné krabi-
ce se často povalují i v kontejne-
rových stáních.
   Ani během svátků bychom roz-
hodně neměli zapomínat na od-
povědné třídění odpadků. Sklo 
by tak mělo končit v zelených 
kontejnerech, papír v modrých a 
petlahve a tetrapaky ve žlutých 
nádobách. „Svoz komunálního 
odpadu během svátků neposilu-
jeme. Častěji ale musejí vyjíždět 

vozy pro tříděný odpad, po Štěd-
rém dni hlavně pro papír,“ upřes-
ňuje ředitel Technických služeb 
Radek Koněvalík.
    Od posledního prosincové-
ho týdne pracovníky technických 
služeb navíc zaměstnává svoz vy-
hozených vánočních stromků. 
S jejich shromažďováním a li-
kvidací začínají už 27. prosince a 
trvá to do posledního dne v roce. 
Druhá etapa svozu jehličnanů po-
kračuje od 3. ledna až do konce 
února. „Vánoční stromky štěpku-
jeme a takto získaný mulč  použí-
váme pod keřovou výsadbu, aby 
pod ní neprorůstal plevel. Zele-
ný mulč zároveň slouží také jako 
hnojivo,“ upřesnil Koněvalík. 
Každoročně tak pracovníci tech-
nických služeb v Přerově a jeho 
místních částech zlikvidují oko-
lo šesti tisíc stromků. Další nároč-

né dny na úklid následují po po-
sledním dni v roce. První směna 
nastupuje hned 1. ledna  v 6 ho-
din na úklid náměstí T. G. Masa-

ryka po silvestrovské veselici. Jen 
z centra města hned v prvním dni 
nového roku odvezou tři až čtyři 
tuny odpadu.  (ILO)

Otázka pro úředníka…

Na Nový rok: čtyři tuny odpadu
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Inzerce

Inzerce

Přerov, K Moštěnici 8a (výpadovka na Hulín)
tel.: 773 747 800, e-mail: sberna.prerov@madpapir.cz

Po-Pá: 9.30 – 12.30  13.00 – 17.00, So: 8.00 – 12.00

MAD PAPÍR

Rádi bychom Vás pozvali do naší nové 
sběrny v Přerově. 

Dovezte nám svůj papír, dobře Vám 
za něj zaplatíme.

Výkupní cena: 
noviny, časopisy, letáky 

1,40 Kč/Kg  

Jsme dceřiná společnost německé papírny.
Na Sezníku 4 (areál školního statku), Olomouc-Černovír 8.00 – 15.30 (nebo dohodou)

e-mail: info@madpapir.cz, tel.: 585 246 074, 585 242 983

Vykupujeme veškeré druhy papíru a také fólii.

Přerov, K Moštěnici 8a (výpadovka na Hulín)
tel.: 773 747 800, e-mail: sberna.prerov@madpapir.cz

Po-Pá: 9.30 – 12.30  13.00 – 17.00, So: 8.00 – 12.00

MAD PAPÍR

Rádi bychom Vás pozvali do naší nové 
sběrny v Přerově. 

Dovezte nám svůj papír, dobře Vám 
za něj zaplatíme.

Výkupní cena: 
noviny, časopisy, letáky 

1,40 Kč/Kg  

Jsme dceřiná společnost německé papírny.
Na Sezníku 4 (areál školního statku), Olomouc-Černovír 8.00 – 15.30 (nebo dohodou)

e-mail: info@madpapir.cz, tel.: 585 246 074, 585 242 983

Vykupujeme veškeré druhy papíru a také fólii.

Přerov, K Moštěnici 8a (výpadovka na Hulín)
tel.: 773 747 800, e-mail: sberna.prerov@madpapir.cz

Po-Pá: 9.30 – 12.30  13.00 – 17.00, So: 8.00 – 12.00

MAD PAPÍR

Rádi bychom Vás pozvali do naší nové 
sběrny v Přerově. 

Dovezte nám svůj papír, dobře Vám 
za něj zaplatíme.

Výkupní cena: 
noviny, časopisy, letáky 

1,40 Kč/Kg  

Jsme dceřiná společnost německé papírny.
Na Sezníku 4 (areál školního statku), Olomouc-Černovír 8.00 – 15.30 (nebo dohodou)

e-mail: info@madpapir.cz, tel.: 585 246 074, 585 242 983

Vykupujeme veškeré druhy papíru a také fólii.

Pracovn’ doba:
Pondělí – pátek   8.00 – 16.00 hodin

Přejeme svým zákazníkům klidné prožití svátků vánočních 
a do nového roku 2013 hodně pracovních i osobních úspěchů

Telefon: 581 213 643, 606 600 203

Olomoucká 43, Přerov – Předmostí
Směr: Přerov – Olomouc (za autosalonem Škoda)

Přejeme svým zákazníkům klidné prožití svátků vánočních 

Změna pracovní do
by:

29.10.2011 - 1.3.
2012

Pondělí - pátek  
8.00 - 16.00 hod

Sobota : Zavřeno

prodejna  sklad  prodejna  sklad  prodejna  sklad
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Jak se dá využít potenciál 
archeologických nálezů Na Marku

6 aktuálně z přerova

Inzerce

Stavba jižního předpolí 
Tyršova mostu 
napomohla k odkrytí 
evropsky významných 
archeologických objevů 
v lokalitě Na Marku.

Kromě základů kostela sv. Marka 
a českobratrské školy objevili ar-
cheologové také středověké pece, 
prožlabenou cestu či zbytky měst-
ské brány. Dnes jsou tyto nálezy 
dočasně zavezeny zeminou tak, 
aby nedocházelo k jejich degra-
daci. To nám dává čas dobře pro-
myslet, jak s potenciálem těchto 
objevů naložit.
Listopadové zastupitelstvo schvá-
lilo pracovní skupinu, jež se bude 
touto lokalitou zabývat. Architek-
tonicko-urbanistická soutěž v ně-
které ze svých možných podob 
bude nejlepším způsobem, jak 
ověřit a třeba i vybrat ten nejvhod-
nější přístup k nové přerovské pa-
mátce.
Architekt Jan Horký představuje 
několik základních směrů, kterými 
se lze vydat:

1. Vyznačení v dlažbě s vysvět-
lující cedulkou. Jednoduchý, 

nenápadný a levný způsob, jak při-
pomenout, že zde kdysi něco stáva-
lo. Může být i předstupněm dalších 
fází.

2. Ochrana původního zdiva 
s novou nadezdívkou, zpří-

stupnění naleziště. Nebudou ukázány 
skutečně dochované relikty, ale nově 
vystavěné fragmenty stěn budou ilu-
strovat původní zdivo anávštěvník 
získá lepší prostorový vjem z místa.

3. Stabilizace nálezů a jejich 
nadstřešení. Přístup, který se 

již významněji uplatňuje i ve vzdá-
lených pohledech na místo. Ukazuje 
skutečné nálezy. Často zahrnuje i in-
formační kiosek. 

4. Obestavění nálezů, zakom-
ponování do novostavby. 

Pro Přerov velmi aktuální. Při srov-
nání pohledu na panorama středu 
města dnes a kdysi je zřejmé, že 
v tomto místě stálo několik staveb-
ních objemů: městská brána, kostel, 
škola. Dnes zde nestojí nic. Mohly 
by se „zabít dvě mouchy jednou ra-
nou“: lze tak ochránit nálezy zakom-
ponováním například do zaskleného 
atria či přízemí nové knihovny po-
dobně, jak naznačili někteří studenti 
Fakulty architektury VUT v Brně ve 
svých diplomových pracích. 
Jistě se shodneme na tom, že prostor 
pro kreativitu, jenž toto místo nabí-
zí, je obrovský. Je však třeba uvažo-

vat nad územím jako celkem, a neo-
mezit se jen na několik čtverečních 
metrů, například v místě kostela. Ur-
banismus obecně je opravdu důleži-
tý, dokonce důležitější, než architek-
tura několika staveb. Nemůžeme si 
dovolit neuváženým rozhodnutím 
či zbrklou stavbou zablokovat nebo 
omezit zdejší život a rozvoj.
Finální prezentace nálezů nemusí 
být okamžitá, ale musí být hlavně 
dobře promyšlená. Nic pak nebrání 
tomu, ukázat nálezy nejprve skrom-
ně a na základě dalších architekto-
nických soutěží je zahrnout třeba 
i do nové knihovny.  Jan Horký 
 Více informací:  
 www.spolecneproprerov.cz

Dnes místo Na Marku spí. Z druhého břehu ani netušíme, jaká historie se zde odehrávala. Foto: Dominik Bachůrek

Výběrové řízení:
Úplatný převod části pozemku 
p.č. 1037/1 ost. plocha označe-
ného dle geometrického plánu č. 
5632-102/2012 jako pozemek p.č. 
1037/11. o výměře 81 m2, v k.ú. 
Přerov. 
Prohlídka (na místě samém):   
4. 12. 2012 v 10.00 hod. 

Uzávěrka podání přihlášek - na-
bídek: 14. 12.2012, do 14 hod. 

Informace: MMPr, Odbor sprá-
vy majetku a komunálních slu-
žeb, Blahoslavova ul. 3, Jarosla-
va Štěpánová tel. 581 268 126, 
email: jaroslava.stepanova@pre-
rov.eu

Statutární město Přerov



Opravené chodníky, nový 
mobiliář, průlezky pro 
děti, pingpongový stůl 
a hřiště na petanque. 

To je jen stručný výčet novinek, 
které napomohou zkvalitnit bydle-
ní na největším panelovém sídlišti 
v Přerově - Předmostí.
   Právě v těchto dnech dokonču-
jí stavební dělníci rozsáhlé opra-
vy, které jsou součástí deváté eta-
py regenerace panelového sídliště 
v Předmostí. V letošním roce při-
šly na řadu opravy chodníků v Hra-
nické ulici, Dr. Milady Horáko-
vé, v Prostějovské a Pod Skalkou. 
„Podařilo se nám vyřešit i problém 
s pozemky kolem soukromého ob-
jektu, v němž je nákupní centrum. 
Měli jsme zájem upravit celou lo-
kalitu, ale majitel nemovitosti se 

nechtěl na úpravách prostranství fi-
nančně podílet. Navštívil jsem jej 
proto v Ostravě a domluvili jsme se 
na spolufinancování,“ informoval 
náměstek primátora Michal Zácha.
   Součástí stavby, která začala v po-
lovině září, je i vybudování nové-

ho mobiliáře, ochrany inženýr-
ských sítí a sadové úpravy. „Jedná 
se o poměrně frekventovanou lo-
kalitu na panelovém sídlišti. Cílem 
je uvést stávající chodníky do řád-
ného stavu z hlediska kvality povr-
chu i konstrukce a případně dopl-

nit chybějící chodníky nebo zrušit 
nepoužívané,“ upřesnil Zdeněk Do-
stál z Odboru správy majetku pře-
rovského magistrátu. V lokalitě při-
budou i nové odpadkové koše, lavič-
ky, stojany na kola, herní prvky pro 
děti a součástí úprav je také výsad-
ba zeleně.
   Před  samoobsluhou v ulici Dr. Ho-
rákové  vznikne  klidová  zóna, kde  
bude  v  pryžové  dlažbě umístěná 
průlezka  pro  děti,  skákací  panák a  
sportovně založení obyvatelé určitě 
uvítají venkovní  pingpongový stůl.  
Pod objektem  restaurace  Red  Zero  
vznikne  hřiště na oblíbenou hru 
francouzských seniorů -  petangue. 
„Původní rozpočet cele akce byl 10 
milionů 600 tisíc korun. Nám se po-
dařilo snížit částku soutěží zhruba 
na 6 milionů. Navíc je třeba zdůraz-
nit, že 4 miliony korun jsme získali 
jako dotaci,“ vyčíslil Zácha.  (ILO)

Regenerace Předmostí pokračuje

Letošní opravy v Předmostí se zaměřily na zdevastované chodníky v okolí obchod-

ního centra a novinkou jsou herní prvky pro děti i dospělé. Foto: Ingrid Lounová

7Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ
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V Dětském domově v Přerově mají 
letos poprvé tři vysokoškolačky 

8 Aktuálně z PřerovA

V Dětském domově 
v Přerově má v současné 
době svůj „náhradní“ 
domov dvaadvacet chlapců 
a děvčat ve věku od 7 do 
23 let.

Těch, o které se jejich rodiče nemoh-
li, neuměli nebo nechtěli postarat. 
Tři dívky teď studují vysokou ško-
lu. Jedna z nich dokonce s červeným 
diplomem. 
   Je to vůbec poprvé v historii pře-
rovského dětského domova. Na je-
jich školní výsledky jsou tety i strej-
dové právem pyšní. „Našim krédem 
je, aby se děti zařadily do společnosti 
a našly v ní plnohodnotné uplatnění. 
Nepodporujeme účast v soutěžích 
typu miss DD, ale vzdělání musí 
být prioritou,“ říká Jan Pavlas, kte-
rý je ředitelem zařízení už 18 let. O 
„svých“ dětech si v domově vedou 
kroniku, a když v ní listují, vzpomí-
nají na ty, které už mají vlastní život. 
„Barbora je kadeřnice, žije a pracu-
je ve Skotsku, Ruda malíř-natěrač, 
Janka servírka a Karin je naše první 
maturantka,“ vzpomíná na některé z 
nich ředitel a pro děti strejda v jedné 
osobě. Nejvíc se teď ale „chlubí“ vy-
sokoškolačkami. 
   Dvaadvacetiletá Hanka je v domo-
vě od svých 15 let, jako jedna z mála 
tam přišla dobrovolně. „Do domova 
jsem chtěla, bylo to mé rozhodnutí. 

K některým tetám jsem si vytvořila 
pěkný vztah a navštěvuji je i doma,“ 
vypráví Hanka, která v Praze studu-
je ekonomii a má už titul bakaláře. 
„Byli jsme jí na promoci v Kostele 
sv. Šimona a Judy Na Františku a byl 
to zážitek. Jako jediná z celého roč-
níku měla červený diplom,“ říká Pa-
vlas. Hance při studiu finančně po-
máhá Kellnerova nadace pro nadané 
studenty a také dotační tituly Prahy 
10. „Ve volném čase navíc chodím 
na brigády do jedné nadnárodní spo-
lečnosti,“ vypráví sympatická dív-
ka. Do přerovského domova teď jez-
dí tak jednou za tři měsíce, Vánoce 

poprvé plánuje sama v Praze. „Při-
jede za mnou sestra, tak jí chci uká-
zat atmosféru ve velkoměstě, moc se 
na to těším.“ 
   Další úspěšnou studentkou je Mi-
chaela, ta žije v domově 12 let a při-
šla tam se svými dvěma sourozen-
ci. „Osmé narozeniny jsem už sla-
vila v domově, teď jsem tři měsí-
ce v Brně a bydlím na privátě,“ vy-
práví dvacetiletá Míša, která odma-
turovala v Přerově na gymnáziu s 
vyznamenáním a teď studuje vete-
rinární medicínu. „Čtyři díly anato-
mie mi sehnal strejda, to jsem ráda. 
Jsou to hodně drahé knihy a stále se 
z nich učím,“ popisuje Míša, které s 
placením nájmu pomáhá zase Nada-
ce Terezy Maxové a Nadace manže-
lů Klausových. Až dostuduje, chtě-
la by pracovat v zoologické zahradě 
nebo ve výzkumu. A Taky by chtěla 
rodinu. „ Přála bych si, aby mé děti 
měly normální život.“ Její spolužá-
ci z veteriny jen vědí, že Míša nemá 
rodiče. I když mámu má, nehlásí se 
k ní. Že je z domova, nikomu neří-
ká. Ten cejch jí není příjemný, stej-
ně jako ostatním. „Když řekne, jsem 
z děcáku, bere na sebe nálepku so-
ciálně vyděděného,“ přitakává ře-
ditel Pavlas, kterému by se více za-
mlouval jiný název. Některé děti to-
tiž svůj domov mají. Ti starší, kteří 
jsou v domově, dokud nedostudují, 
už zase nejsou dětmi. 
   Třetí dívkou na vysoké škole je 
21letá Nikola, ta je sestrou Michaely. 
Také studuje v Praze ekonomii a je 
zatím v prvním ročníku. „Budu ráda, 
když školu dokončím. Zatím jsem 
si v Praze moc nezvykla, stýská se 
mi.“ Také Nikolu při studiu podpo-
rují nadace – Terezy Maxové a Olgy 
Havlové. Na jeden den dostává z do-
mova stejně jako ostatní 75 korun na 
jídlo. „Dá se s tím vyjít, nestěžuji si,“ 
říká Nikola, která do domova jezdí 
tak jednou za měsíc. Vždy se těší na 
sedmiletého Martina, kterému z Pra-
hy vozí dárky. „Někdy mi tu chybí 
ty jejich rošťárny,“ říká dívka, kte-
rá by jednou chtěla mít schopného 
manžela, dvě děti a pěknou rodinu.                                               
 Ingrid Lounová 

Hanka je jednou ze tří dívek z dětského domova, která studuje vysokou školu. A 

studuje výtečně – s červeným diplomem.                         Foto: archiv DD Přerov

Švédský kuchyňský robot, bohaté 
příslušenství, vhodný i do pro�  kuchyní

zaváděcí cena

9 990 Kč

16 500 Kč

Tel.: 776 611 669
Více na 

www.assistent-original.sk

Inzerce



Na 16. soutěžní přehlídce regio-
nálních televizí Kafka obhájila Te-
levize Přerov už potřetí první mís-
to v kategorii zpravodajství 
a podruhé v publicistice. 
“Znovu jsme dokázali, 
že umíme vyrábět 
zpravodajství i 
publicistiku na 
úrovni srov-
natelné s tvor-
bou celoploš-
ných televizí, a 
to rozhodně 
nemáme je-
jich zázemí. 
Co ale určitě 
máme, je tým 
p r o f e s i o n á -
lů,“ zhodnotila 
úspěch přerovské te-
levize její ředitelka 
Edita Hausnerová. 
   Přerované začátkem listopadu v 
Kopřivnici zvítězili v konkurenci 
20 regionálních studií, z toho 14 
českých a šesti slovenských. Pří-
spěvky hodnotili profesionálové 
z oboru - šéfredaktor zpravodaj-
ství České televize Petr Mrzena, 

kreativní producentka ČT Lenka 
Poláková, pedagog z Karlovy uni-
verzity Martin Lokšík a zpravo-

dajský kameraman ČT Jiří 
Venclík. Pouhých sedm mi-

nut stačilo porotě k roz-
hodnutí. Právě tolik 
minut měl ukázkový 
blok zpravodajství i 

pub l i c i s t i c -
ký snímek o 
nepoct ivém 

pod l ahá ř i 
přerovské 
televize.
   Porota 
o c e n i -

la pestrý 
výběr zpra-

vodajských témat 
i profesionalitu jejich 
zpracování. „Ze všeho 
nejvíc oceňuji, že se do 

zpravodajství dostal i humor. Že to 
není jen samá deprese, úřady, pro-
blémy a starosti,“ řekla porotkyně 
Lenka Poláková.  Přerovská tele-
vize se Kafky zúčastnila už popat-
nácté a od roku 1997 se jí podařilo 
získat 16 ocenění.  (RED)

Přerovská televize
získala dvě prvenství 
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VýstaVba dálnice PřeroV – 
liPník začne na jaře
Dálnice z Přerova do Lipníka nad 
Bečvou nabírá zpoždění. Původní 
termín, letošní srpen, se odsouvá na 
příští rok. „Důvodem je neukončené 
výběrové řízení na dodavatele stav-
by,“ vysvětlil Roman Kluzák z Mi-
nisterstva dopravy ČR. S výstavbou 
zhruba čtrnáctikilometrového úseku 
se má ale začít během jarních měsí-
ců. Na stavbu za pět miliard korun 
jsou pro příští rok vyčleněny dvě 
miliardy. „Stavba má trvat tři roky,“ 
dodal Kluzák. Obyvatele Přerova ale 
nejvíce zajímá druhý nedokončený 
úsek dálnice. Posledních deset kilo-
metrů z Říkovic do Přerova. „V pl-
ném proudu jsou výkupy pozemků 
za 100 milionů korun,“ uvedla Nina 
Ledvinová, tisková mluvčí Ředitel-
ství silnic a dálnic ČR. Pokračuje se 
v projektové přípravě a v příštím roce 
má být dokončený výkup pozemků. 

„Ministr dopravy nám při poslední 
návštěvě v Praze sdělil, že výstavba 
má začít v roce 2015,“ podotkl Jo-
sef Kulíšek, náměstek přerovského 
primátora. Přerov mezitím usiluje o 
dokončení průtahu městem, který by 
odlehčil přetížené dopravě. Vedení 
města se ve svém memorandu již dří-
ve obrátilo na Olomoucký kraj a Ře-
ditelství silnic a dálnic, aby finančně 
podpořily stavbu průpichu. (rik)   

nemocnice má noVoU internU
Od konce září se může nemocnice 
pochlubit nově zrekonstruovaným 
pavilonem interních oborů. Ten se 
přestavoval zhruba čtyři měsíce a 
zaměstnanci nemocnice i pacienti 
museli během té doby snášet zvýše-
nou hlučnost a prašnost.  Přestavba 
přinesla vyšší komfort pro nemocné 
i ošetřující personál. Rekonstrukce se 
interna dočkala po více než čtyřiceti 
letech fungování. Ročně je přitom na 
tomto oddělení hospitalizováno tři 
a půl tisíce pacientů a lékaři tady dal-

ších 20 tisíc lidí ošetří ambulantně. 
Nejčastěji se jedná o srdeční a cév-
ní choroby, nemoci trávicího traktu 
a ledvin. Rekonstrukcí se změnila 
dispozice vstupních prostor ve všech 
patrech budovy. Jinak vypadají chod-
by, pracovny lékařů, sesterny i poko-
je. Přibylo sociálních zařízení. Jedno 
je vždy společné pouze pro dva po-
koje. Ty jsou vybaveny moderními 
přístroji a nábytkem. Samozřejmostí 
jsou medicinální rampy a elektricky 
polohovatelné postele. Stavební část 
rekonstrukce uhradil z investičních 
prostředků Olomoucký kraj a spo-
lufinancovala ji i Evropská unie 
prostřednictvím Regionálního ope-
račního programu Střední Morava. 
Rekonstrukce interny přišla na 45 
milionů korun. V příštích letech by 
se opravy měla dočkat také léčebna 
dlouhodobě nemocných.  (Gáj)

síť cyklostezek se rozšíří 
Město Přerov realizuje další část 
takzvaného severojižního propojení, 

jehož součástí je trasa kolem země-
dělské školy. Jedná se o 220 met-
rů dlouhou dlážděnou komunikaci 
o šířce 2,5 až 3 metry, která navazuje 
na cyklostezku kolem Michalova. 
Během stavebních úprav došlo k pře-
místění autobusové zastávky, která 
dříve stála u školy poblíž přechodu 
pro chodce. Nyní je posunuta zhru-
ba o třicet metrů směrem do centra 
města. Vedení školy si tuto změnu 
pochvaluje. Slibuje si od ní vyšší 
bezpečnost žáků, neboť autobus kvů-
li své délce během nástupu a výstupu 
cestujících stál na přechodu a lidé 
tak nemohli přecházet vozovku. In-
vestiční akci za zhruba milion korun 
dokončí stavební firma do konce 
října. Nová cyklostezka, která končí 
na křižovatce ulic Osmek a U Žeb-
račky, se na jaře příštího roku propojí 
s cyklostezkou Žebračka. Zbývá do-
končit úsek mezi rodinnými domy 
a garážemi, kde dosavadní panelo-
vou komunikaci nahradí asfaltový 
povrch. Původně se náklady na tuto 
akci odhadovaly na 3 miliony korun, 
s výměnou podloží se tato investice 
navýší na zhruba 4,4 milionu korun. 
 (rik)

PřiPraVUje se dokUmentace 
Pro ProtiPoVodňoVoU zídkU
Povodí Moravy společně s přerov-
skou radnicí dál pracují na vybudová-
ní protipovodňové zídky. Ta by měla 
v případě velké vody uchránit ná-
břeží Edvarda Beneše před zatope-
ním. Právě v těchto místech je totiž 
břeh Bečvy v centru města nejnižší 
a voda se tudy z koryta vylévá do 
ulic nejdříve. Zhruba třísetmetrová 
stěna by měla stát na pravém bře-
hu řeky Bečvy mezi mostem Legií 
a mostem Míru. Na bedrech města 
Přerova je vypracování projektové 
dokumentace. Vše ostatní je v režii 
Povodí Moravy, které chce na stav-
bu získat dotaci. Odborníci musí 
ale provést geologický průzkum, 
aby bylo jasné, jak moc bude nut-
né jít do hloubky. Radní na svém 
posledním zasedání také vybrali 
firmu, která nabídla vypracování 
projektové dokumentace za ekono-
micky nejvýhodnější cenu 388 tisíc 
200 korun.  (Gáj) 

tV PřeroV naladíte na ka-
nále sr08-170mHz (diGitální 
nabídka) nebo na kanále sr6 
- 151,25 mHz (analoGoVá na-
bídka).  WWW.tVPreroV.cz
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ZVEME VÁS NA ZÁBAVNÉ
 ODPOLEDNE A VEČER

K OTEVŘENÍ 
RESTAURACE ROUTE 66

SOBOTA 9.6. 2012
od 15-ti hodin

Diskotéka rádia Haná
Soutěže pro děti

Hlavní cena let balónem
Vystoupení mažoretek

Večerní ohňostroj

Čechy 47, Domaželice u Přerova
Rezervace: mob. 604 651 623

Čechy 47, Domaželice u Přerova 
mobil: 721 370 486 

 
 Zveme vás do restaurace 

Route 66-pro všechny 
motorkáře, cyklisty i pěší 
a milovníky dobrého jídla.

 Nabízíme:

denní menu • minutky 
• americké hamburgery 

Dále: mnoho druhů kávy 
• mléčné koktejly • poháry  

• domácí moučníky 
a zákusky

 Vysílání sportovních 
přenosů • wi-fi připojení 
• salonek pro slavnostní 
příležitosti • velké dětské 

hřiště 

 Otevřeno denně 10.00– 22.00 
www.facebook.com/

R66Restaurant

Opravím, natřu střechu, okapy, komín, fasá-
du z lana, horolezeckou technikou. 

Protisněhové zábrany. 
Prořezy a rizikové kácení stromů. 

Tel.: 725 281 406, 
w w w. l eze c ke - p ra ce. c z

Obchodní akademie a Jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24

Aktivní sociální učení žáků  
1. ročníku OA Přerov

V září 2012 byl na OA Přerov zahájen interaktivní 
program „Vím, co potřebuji?“, který je součástí pro-
jektu s názvem Aktivní sociální učení žáků 1. roční-
ku OA Přerov. Tento projekt byl podpořen MŠMT 
v  rámci programu PREVENCE RIZIKOVÉHO 
CHOVÁNÍ.
3 třídy žáků letošního 1. ročníku oboru Obchodní 
akademie a Ekonomické lyceum se zúčastnily již 
tradičního adaptačního pobytu, a to postupně po jed-
notlivých oborech ve třídenních cyklech v  termínu 
od 4. 9. do 8. 9. 2012 za doprovodu svých třídních 
učitelů a preventisty rizikového chování. Místem 
konání letošního „adapťáku“ byla chata Orientka 
ve Staré Vsi u Rýmařova. Program začal exkurzí 
v přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé Stráně. Další 
aktivity na Orientce si pro naše žáky připravil STAN, 

jednička v oblasti realizace adaptačních kurzů. Zku-
šení instruktoři ušili program na míru pro naše žáky 
s patřičnou dávkou adrenalinu, dobrodružství a zába-
vy tak, aby byl pro účastníky přínosný v co nejvíce 
směrech: formování nového třídního kolektivu, na-
stavení pozitivního, kreativního a týmového prostře-
dí v třídním kolektivu, eliminace nežádoucích jevů 
v  kolektivu s  prvky prevence, vytvoření dobrých 
vztahů žáků s pedagogy apod. Toho všeho lze dosáh-
nout vyváženou kombinací duševní a fyzické zátěže, 
koncentrace a uvolnění, vyniknutí individuálních 
schopností i zdůraznění smyslu týmovosti. Duševní 
zátěž byla kompenzována zábavným a dobrodruž-
ným outdoorovým programem. Žáci nejdříve absol-
vovali blok seznamovacích her a blok týmových her, 
následovala nízká lana, vysoká lana, lezecká stěna, 
armygame, bungee trampolína aj. Rovněž využili 
vnitřního vyhřívaného bazénu se saunou. V podve-
černích hodinách se žáci věnovali práci s interaktiv-
ním programem „Vím, co potřebuji?“.
Věříme, že „adapťák“ spojil příjemné s  užitečným 
a byl přínosem v oblasti formování třídního kolek-
tivu, posunul kvalitu vztahů ve třídě, přispěl k obje-
vování nepoznaného i zvýšení fyzické kondice žáků.
Práce s interaktivním programem „Vím, co potře-
buji?“ nadále pokračovala doma i ve škole v rámci 
třídnických hodin. Program se nám velmi osvědčil, 
a proto jej budeme využívat i v následujícím škol-
ním roce.

SOUTĚŽ
Tipujte a vyhrajte. Na třetího, 
šestého a dvanáctého čtenáře, 
který správně odpoví na otázku, 
čeká odměna, kterou zašleme 
poštou na vaši adresu.

Soutěžní otázka zní:
Na kterém místě v Přerově se 
nachází socha, kterou vidíte na 
snímku?
Své odpovědi posílejte na e-mail: 
přerovské.listy@seznam.cz

Co můžete vyhrát: 
Tři úspěšní soutěžící obdrží spo-
lečenskou hru Světový fi lm – 
otázky a odpovědi. V této vědo-
mostní hře najdete 1 800 otázek 
ze světového fi lmu rozdělených 
do 6 okruhů a také fotky z fi lmů. 
Máte tak možnost zavzpomínat 
na známé fi lmové scény a vybavit 
si jména oblíbených herců.

 Výherci z minulého čísla:
Správná odpověď – dřevěnou 
plastiku ptáka najdeme na jedné 
ze vstupních bran na lagunu. 
Knihu 100 nejkrásnějších receptů 
časopisu F.O.O.D. z Nakladatel-
ství Mladá fronta získávají: Marie 
Kolaříková, Miroslav Gallas, Irena 
Dvořáková, Ivana Hloušková, 
Markéta Huňková.

to v kategorii zpravodajství 
a podruhé v publicistice. 
“Znovu jsme dokázali, 
že umíme vyrábět 
zpravodajství i 
publicistiku na 
úrovni srov-
natelné s tvor-
bou celoploš-
ných televizí, a 

máme, je tým 
p r o f e s i o n á -
lů,“ zhodnotila 
úspěch přerovské te-
levize její ředitelka 

dajský kameraman ČT Jiří 
Venclík. Pouhých sedm mi-

nut stačilo porotě k roz-
hodnutí. Právě tolik 
minut měl ukázkový 
blok zpravodajství i 

pub l i c i s t i c -
ký snímek o 
nepoct ivém 

výběr zpra-
vodajských témat 

i profesionalitu jejich 
zpracování. „Ze všeho 

Ke všem domům

www.rdrymarov.cz

Ke všem domům

2 371 200 Kč vč. DPH

NOVA 77
dům 4+1 s garáží

ZÁKLADOVÁ 

deSKA v CeNĚSOLÁRNÍ SYSTÉM,
ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ, 
DOPRAVA...

ZDARMA
VzoroVý dům olomouc, Pod letištěm 20, 779 00  Olomouc - Neředín, Mob.: +420 724 003 247



Výstava nabízí perly z depozitářů

Do Betléma spěchejme!

Statutární město Přerov

10 KULTURA

Na poslední letos 
otevírané výstavě v Muzeu 
Komenského se představí 
nejzajímavější kousky, jež 
byly dosud skryty před 
zraky návštěvníků v přítmí 
muzejních depozitářů či 
trezorů.

Dvě místnosti bývalé zámecké kaple 
se na čtyři měsíce promění v jakou-
si „kunstkomoru“, kde si snad každý 
dokáže vyhledat svůj objekt zájmu. 
K přípravě této výstavy bylo třeba 
oslovit většinu kurátorů a společně 
vybrat ze čtyřiceti samostatných čás-
tí sbírky opravdové perly, proto ná-
zev výstavy „Perly Muzea Komen-
ského“.

     Vysoko nad hlavami návštěvní-
ků se bude vypínat strážce výstavy: 
impozantní, asi 200 kg vážící že-
lezná plastika od italského umělec-
kého kováře Claudia Bottera s ná-
zvem „Dech větru“. Pod jejími ro-
zepjatými křídly můžete zhlédnout 
například vůbec nejstarší kus nábyt-
ku z našich sbírek a v úplně odlišné 
oblasti by se stejné dalo říci o vzor-
ku obuvi z počátku 11. století. Ne-
bude chybět ani vzácný renesanční 
mramorový medailon Elišky z Me-
lic. Rádi bychom upozornili na sku-
tečnost, že na samotném začátku vý-
stavy zde budou k spatření předmě-
ty, které se vystavují opravdu jen vý-
jimečně. Mezi takové patří originály 
dopisů J. A. Komenského i prvotisk 
Pražské bible z roku 1488 (v další 
fázi budou nahrazeny faksimilemi).

Těch lákadel je samozřejmě celá 
řada. Vůbec poprvé budou vystave-
ny dva unikátní komorové kachle 
z přelomu 15. a 16. století. V tomto 
případě se jedná o letošní nálezy na-
šich archeologů během záchranné-
ho výzkumu jižního předpolí Tyršo-
va mostu.
     A když už jsme u těch „nej“, rád 
bych zmínil také exkluzivního hos-
ta samotné vernisáže, kterým bude 
člověk bytostně spjatý s Přerovem. 
Pohladit na duši vás přijde zpěvák, 
skladatel, textař, kytarista v jed-
né osobě, Jaroslav Wykrent. Verni-
sáž proběhne ve čtvrtek 13. prosin-
ce od 17 hodin v Slavnostní zámec-
ké síni. Výstavu můžete navštívit až 
do 14. dubna.    
 Lubomír Vyňuchal
 Muzeum Komenského v Přerově

Letošní tradiční vánoční výstava 
v Muzeu Komenského v Přerově 
bude poněkud netradiční. 
V předchozích letech totiž býva-
lo zvykem vystavit co největší část 
Zbořilova novodobého betlému, 
pokud možno vždy s nějakou no-
vou figurou. Tentokrát to ale bude 
trošku jinak. Na výstavě nazva-
né Do Betléma spěchejme!, ote-
vřené od 30. listopadu do 6. ledna, 
bude kromě zmíněného Zbořilova 
betléma prezentován i další, mno-
hem menší a starší dřevěný betlém 
z muzejních sbírek, ale i jiné bet-
lémy, které zapůjčila Římskokato-
lická farnost Kojetín a Vlastivědné 

muzeum v Olomouci. Návštěvní-
ky jistě zaujmou pro Přerovsko po-
někud neobvyklé skříňové betlémy 
z počátku 20. století a samozřejmě 
oba hanácké betlémy. Ten starší, 
z Polkovic, byl vyroben neznámým 
řezbářem roku 1943. Tvoří jej 54 
dřevěných figur, postavy jsou odě-
ny do hanáckého oděvu. Zajíma-
vostí je, že se jedná o betlém me-
chanický. Druhý hanácký betlém 
z Olomouce, který vytvořil v roce 
2004 regionální umělec Jiří Halda, 
se skládá z 31 figur a pozoruhodné 
na něm je, že Ježíšek neleží v jes-
ličkách ve chlévě, ale v kovárně.                                                                      
 (LM)                                                                 

Vyhlašuje výběrové řízení na ná-
jem nebytových prostor v ob-
jektu občanské vybavenosti č.p. 
829, na pozemku p.č.1981/16 v 
k.ú. Přerov - Jasínkova 4 o cel-
kové výměře 63,82 m2 (hlav-
ní místnosti o výměře 46,84 m2 
a vedlejší místnosti o výměře 
16,98 m2).

Prohlídka prostor v úterý 4. 12. 
v 10 hodin.        
Uzávěrka přihlášek v pátek 
14. 12. do 11 hodin.
Informace: MMPr, Odbor sprá-
vy majetku a komunálních služeb, 
Blahoslavova 3, Přerov, Ivana Ko-
záková, tel. 581 268 121, 
e-mail: ivana.kozakova@prerov.eu.

Moravský ornitologický spolek pro 
ochranu ptáků a přírody byl založen 
v roce 1932 skupinou přerovských 
nadšenců.
Letos u příležitosti 80. výročí jeho 
založení se rozhodl výbor MOS spo-
lečně s ornitologickou stanicí (OR-
NIS) Muzea Komenského v Přerově 
uspořádat výstavu. 
Činnost MOS a ORNIS byly od po-
čátku pevně spjaty. Výstava předsta-
vuje  činnost spolku – zejména po-
čátky středomoravské ornitologie 
a odvahu i potíže nadšenců při bu-
dování unikátní ornitologické stani-
ce. K vidění budou dobové ornitolo-

gické pomůcky – odchytová zaříze-
ní, kroužky, dalekohledy, preparátor-
ské pomůcky, archivní materiál – fo-
tografie, písemnosti, exponáty s in-
teraktivními prvky, dioramata, ukáz-
ky získaných dermoplastických pre-
parátů včetně historických obrazů 
s polopreparáty ptáků. Nosnými prv-
ky výstavy bude 20 panelů pojedná-
vajících o historii MOS a osm pane-
lů seznamujících návštěvníky s nej-
důležitějšími ornitologickými lokali-
tami členů MOS.
Vernisáž je v úterý 4. prosince v 17 
hodin v galerii přerovského zámku - 
v 1.poschodí.        (RED)                                                                                                    

Svatý Jan Křtitel, polychromované dře-

vo, počátek 14. stol.

Dobový snímek z 30. let minulého století šíří osvětu – do každé zahrádky – budku.      

 Foto: archiv MOS

Ornitologie  
v Přerově slaví



Jak vidí své město 
Přerované – je ústředním 
tématem sady kalendářů 
pro rok 2013, kterou 
vydalo město Přerov. 

Na listopadovém slavnostním křtu 
sadu do života přivítali zástupci 
města i amatérští fotografové, je-
jichž snímky jsou v kalendáři. 
   „Sady kalendářů vydáváme už od 
roku 2010. Vždycky byly tematic-
ky zaměřené – a letos poprvé jsme 
se rozhodli, že vydáme kalendář 
s amatérskými fotografiemi od ob-
čanů města,“ uvedl Zdeněk Daněk 
z kanceláře primátora. Aby mohl 
vybrat nejzdařilejší snímky, musel 
probrat 350 fotografií od 72 auto-
rů, kteří v průběhu let přispívali do 

fotosoutěží na webových stránkách 
města.
    „Výběr nebyl jednoduchý, museli 
jsme hledat nějakou jednotící kon-
cepci vztahující se k danému roč-
nímu období či přímo k datu, k ně-
muž jsme chtěli fotografii umístit. 
Některé snímky měly své kouzlo, 
ale museli jsme je z výběru vyřadit, 
protože nesplňovaly tiskovou kvali-
tu,“ podotkl Zdeněk Daněk. 

   Kalendáře pokřtil sektem pře-
rovský primátor Jiří Lajtoch: “Pro 
mne jsou tyto fotografie o to vzác-
nější a kouzelnější, že v nich vidím 
otisky práce Přerovanů. Lidí, kteří 
se rádi dívají na svět přes hledáček 
fotoaparátu a umějí zvěčnit svůj 
pohled na místo, ale třeba i mo-
mentální náladu či pocit.“ 
Kalendáře se prodávají v sadě, kte-
rou tvoří nástěnný kalendář, stolní 
a čtyři kusy kapesních kalendáříků. 
Cena sady je 180 korun. „Tyto sety 
jsou v prodeji v Městském infor-
mačním centru v Kratochvílově 
ulici a v Galerii města Přerova na 
Horním náměstí. Navíc se budeme 
snažit prodejní místa rozšířit – tře-
ba o prodejny knih, možná se bu-
dou kalendáře prodávat i na nádra-
ží,“ dodal Zdeněk Daněk.  (KOM)

Na kalendářích se podíleli
amatérští fotografové

Kalendáře se prodávají v městském 

infocentru. Foto: archiv MMPr.

Foto: archiv MMPr
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Vánoční strom se rozzáří
v neděli 2. prosince
První adventní neděli 2. prosince se 
na náměstí T. G. Masaryka rozsvítí 
vánoční strom. V 16.40 se nejdříve 
náměstím rozezní Věžní hudba ZUŠ 
B. Kozánka a poté v 17 hodin primá-
tor města Jiří Lajtoch rozsvítí sváteč-
ně nazdobený strom. Pět minut po 17. 
hodině adventní náladu umocní písně 
v podání smíšeného pěveckého sboru 
Vokál z Přerova. O půl šesté večer se 
za doprovodu Věžní hudby rozsvítí 
také betlém v Galerii města na Hor-
ním náměstí .  (RED)

Mikulášská show na TGM
Mikuláš spolu se svou družinou přije-
de na náměstí T. G. Masaryka ve středu 
5. prosince. Od 17 hodin bude pódium 
patřit dětem z MŠ a ZŠ Mateřídouška 
z Předmostí a děvčatům Hit Cheerle-
aders . Poté do centra dění přijede sám 
Mikuláš spolu se svou družinou a jako 
obvykle nebude chybět ani opékání 
špekáčků a čertovská kovářská dílna. 
Zábavný podvečer vyvrcholí mikuláš-
ským ohňostrojem.                      (RED)

V ATLASu chystají perníky 
i čertovské reje

Varhanní koncert

Atmosféru Vánoc v Přerově 
navodí již během prvního 
prosincového týdne 
Středisko volného času 
ATLAS a BIOS.

   Atmosféru Vánoc v Přerově navodí 
již během prvního prosincového týd-
ne Středisko volného času ATLAS 
a BIOS.  V akci nazvané Vánoční 
salon nabídne veřejnosti od 3. do 9. 
prosince seznámení se s tradicemi 
nejkrásnějších svátků v roce. Budovu 
ATLASu v Žižkově ulici stejně jako 
v minulých letech provoní perníkové 
těsto, chvojí a sušené ovoce. Návštěv-
níci tak při prohlídce mohou načerpat 
inspiraci pro výzdobu svých domovů, 

ti nejmenší si ve výtvarných dílnič-
kách vyrobí originální přání a ozdobí 
perníčky.
    Zatímco v ATLASu dýchnou na 
příchozí Vánoce, v budově BIOSu si 
dají dostaveníčko čerti, anděl a Mi-
kuláš. Oblíbené Čertoviny pro děti 
i jejich rodiče se zde konají v úterý 4. 
prosince od 17 hodin. Na přícházející 
odvážlivce bude čekat čertovská stez-
ka odvahy, zakončená sladkou nadíl-
kou. Kouzlo nejkrásnějších svátků 
v roce připomenou Přerovanům v zá-
věru měsíce také tradiční koncerty 
Přerovského dětského sboru a vánoč-
ní výstava v malém sále městského 
domu. Vystoupení dětí ze zájmových 
kroužků zase oživí tancem pódium na 
náměstí v Přerově.  (DaK)

Výběr ze skvostů evropské du-
chovní hudby zazní v pátek 14. 
prosince v 19.30 hodin na tradič-
ním varhanním koncertu v chrá-
mu sv. Vavřince v Přerově. Účin-

kují: Vladimír Roubal (varhany 
– regenschori Strahovského kláš-
tera), Jan Verner (trubka), Jana 
Koucká (soprán), Pavel Svejkov-
ský (tympány). Jedenadvacátý 

ročník varhanního koncertu po-
řádá Střední škola gastronomie 
a služeb. Vstupenky za 80 korun 
se prodávají v kanceláři školy 
v ulici Šířava 7. 
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Přerov-Želatovice 110
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ŽALUZIE • VENKOVNÍ ROLETY

GARÁŽOVÁ VRATA

SÍTĚ PROTI HMYZU

MARKÝZY
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ZASKLÍVÁNÍ
BALKONŮ A LODŽIÍ

Přerov-Želatovice 110
tel.: 581 205 230, mobil: 602 890 587

ŽALUZIE • VENKOVNÍ ROLETY

GARÁŽOVÁ VRATA

SÍTĚ PROTI HMYZU

MARKÝZY

ZASKLÍVÁNÍ
BALKONŮ A LODŽIÍ

Nová vzorková prodejna  
v Čechách u Přerova

tel.: 602 890 587, 606 739 867

Inzerce



Po ledové koupeli zahřeje bujón

Vánoce v Přerově 

12 Vánoce A SIlVetr

Poslední den v roce 
patří v Přerově tradiční 
silvestrovské show 
otužilců v řece Bečvě. 

Úžasnou podívanou, při níž běhá 
mráz po těle, si v Přerově nenechají 
ujít stovky přihlížejících.
Do ledové vodní lázně řeky Beč-
vy se letos příznivci zimního dálko-
vého plavání vnoří už po dvaačty-
řicáté. I když - kdoví, možná, že le-
tos voda tak ledová nebude. Odvážní 
sportovci, kteří se do Přerova sjíždějí 
z různých koutů Moravy, zažili poča-
sí hluboko pod bodem mrazu i něko-
lik stupňů nad nulou. „Bývá nás tu tak 
kolem tří desítek plavců z Ostravy, 
Olomouce, Brna, Prostějova a samo-
zřejmě hlavně domácí. Hodně nám 
pomáhají taky potápěči kolem Mar-
ka Krejčiříka a z klubu Skorpen,“ říká 
Kamila Svobodová, zástupce sekce 
dálkového a zimního plavání.
Na recesistickou akci si plavci každo-
ročně nosí nejrůznější převleky. Ne-
chybějí originální župánky, paraplíč-

ka, klobouky nebo plavky jako vy-
střižené z filmu Rozmarné léto. „Ka-
marádka z Ostravy promýšlí převle-
ky s divadelní kostymérkou – takže 
se v Přerově obje-
vují vodníci, číšní-
ci, šmoulové nebo 
chodící reklama 
na Mattoni,“ podá-
vá výčet roztodivných masek 32 letá 
Kamila Svobodová, která se zimnímu 
plavání věnuje díky svým rodičům už 

od plenek. A jaké jsou první poci-
ty, když se člověk vnoří mezi ledové 
kry? „Celé vás to sevře, ale dá se na 
to tréninkem zvyknout a jít do vody 

s úsměvem,“ 
popisuje Zde-
něk Joukl, který 
se v zimní Beč-
vě koupe už 37 

let. Plavci nezapomínají ani na pře-
možitele kanálu La Manche Františ-
ka Venclovského, který už není mezi 

námi, a po vodě mu každoročně posí-
lají kytičku. To vše pozorují stovky 
lidí na obou březích Bečvy. Hlavní 
podívaná se odehrává u řeky pod so-
kolovnou.  Letos poprvé budou moci 
diváci pozorovat ledové vodní rado-
vánky z nového Tyršova mostu. 
„V Přerově bývá vůbec nejvíce di-
váků. Ani v Praze 26. prosince ne-
jsou břehy Vltavy tak obsypané lid-
mi jako tady na Silvestra,“ pochva-
luje si atmosféru zimní show v Beč-
vě Zdeněk Joukl. A co se děje poté, 
když plavci po několika minutách 
zimní koupele odchází do sokolov-
ny? „Když vyjdete z vody, tak je 
vám pocitově teplo, mozek vyplaví 
endorfiny a je vám krásně. Až poté 
se dostaví otužilecký třes,“ popisu-
je Svobodová. Organizmus si začne 
vyrábět teplo. „Rozhodně není dob-
ré se hned navléct do teplého obleče-
ní. Nám vyhovuje lehnout si na to-
pení nebo se zahřát u ohníčku nebo 
v páře,“ popisuje zkušená plavkyně. 
A lepší než teplý čaj na zahřátí je prý 
horký hovězí bujón a studené pivo. 
 (ILO)

 

4. 12. úterý v 17:00 
Karel Caha Band, Synkopa 
5. 12. středa v 17:00 
Mikulášská show 
7. 12. pátek v 17:00 
Doro Revival 
Jiří Schelinger Revival Band 
9. 12. neděle v 17:00 
Ginger
Penzistor 

11. 12. úterý v 17:00 
Forum, Elton John Revival 
14. 12. pátek v 17:00 
Yelllowe Bardějov 
Kabát Revival Second Hand 
15. 12. sobota v 17:00 
Rabussa , Spektrum 
16. 12. neděle v 17:00 
Jen tak , Travellers 
17. 12. pondělí v 17:00 
Hudební centrum Olgy Lukešové 

a kytarová škola Ivana Němečka 
ve spolupráci se sborem 
ZŠ Želatovská Přerov , Šediváci 
18. 12. úterý v 17:00 
Jazz Base ZUŠ B. Kozánka 
Hot Jazz Šůtrs 
19. 12. středa v 17:00 
SVČ Atlas a Bios 
VHS 
20. 12. čtvrtek v 17:00 
Vánoční kamión Coca-Cola 
Taneční škola HIT 
21. 12. pátek v 17:00 
Trávníček 
Dechový orchestr Haná ZUŠ B. Ko-
zánka 
22. 12. sobota v 17:00 
Hanácké Prosének 
Divadelní soubor Dostavník s pořa-
dem Písničkál 
23. 12. neděle v 16:00 
Živý betlém 
SZUŠ D-MUSIC s.r.o. Kroměříž 
24. 12. pondělí v 10:30 
Vánoční koncert Pavla Nováka 
26. 12. středa v 17:00 
Eric Clapton Revival 
Petr Novák Revival 

27. 12. čtvrtek v 17:00 
Tchoři 
Smokie Revival Praha 
28. 12. pátek v 17.00 
Press Rock 
AC/DC Revival-Bon Scott Memo-
rial Band 
30. 12. neděle v 17.00 
Kiss Revival 
31. 12. pondělí 
Silvestr na náměstí TGM 
16. - 19. 12. 
Malý sál Městského domu 
Vánoční salon 
SVČ Atlas a Bios 
Změna programu vyhrazena 

Bečva patří 31. prosince už tradičně příznivcům zimního plavání.

                               Foto: archiv sportovců

Na vánočním pódiu se střídají taneční vystoupení i kapely různých žánrů.

                                                                                                       Foto: archiv KIS 

Otužilecká show na Bečvě
31. prosince ve 14 hodin

Program Silvestr  2012
14 hod. 
plavecká show – řeka Bečva
15 – 16 hod. 
kapela Freďáci – nám TGM
17 – 24 hod. 
Forum II a DJ Mádr
24.00 hod. 
ohňostroj
24.00 – 01.00 
DJ Mádr



Po probdělé noci zaběhl Klíma
na Havaji svůj životní závod

13SPORT

Vynikajícího úspěchu 
dosáhl koncem října 
triatlonista Jiří Klíma 
v extrémně náročném 
závodu Xterra na 
havajském ostrově Maui. 

V konkurenci několika stovek zá-
vodníků z celého světa zaběhl 
25letý triatlonista svůj životní zá-
vod a ve své kategorii 25 - 29letých 
se stal mistrem světa. Noc před zá-
vodem mu přitom vůbec nebyla na-
kloněna. Večer se dozvěděl o hroz-
bě tsunami a musel se evakuovat do 
hor. Po probdělé noci se vybičoval 
k výkonu a zvítězil.

Jak vypadala dramatická noc 
před závodem? A jak se vám 
podařilo poprat s počáteční 
nepřízní?
 Docela nás ovládla panika, protože 
jsme byli ubytováni asi 5 metrů nad 
hladinou a 50 metrů od oceánu, na-
víc vlny mířily  přímo do naší ob-
lasti. Naházeli jsme kola a věci do 
auta a ujeli jsme do kopců. Nedo-
statek spánku a ohromný stres byl 
znát a já byl doslova bez energie. 
Většina závodníků ale spala v jiné 
části ostrova v kopcích, tak se jich 
ta zpráva nijak nedotkla. Já jsem si 
říkal, že budu rád, když závod vů-
bec dokončím.  

Popište, jak takový závod 
vypadá a kdo byl favoritem.
Každý musí zvládnout tisíc pět set 
metrů plavání v oceánu, 30 km na 
horském kole na velmi těžkém a 
technickém okruhu a 9,5 km běhu 
rozděleného z poloviny do kopce a 
následně z kopce. Navíc oceán byl 
hodně rozbouřený a tři metry vel-
ké vlny nebyly výjimkou, několi-
krát jsem se nedobrovolně napil. 
Hlavou se mi honilo, že snad zá-
vod vůbec nedokončím. Po sednu-
tí na kolo mi hned došlo, že v no-
hách nemám žádný tah. Hlavní a je-
diný úkol byl závod se ctí dokončit. 
V závěrečném běhu mi bylo řeče-
no, že se aktuálně pohybuji na dru-

hém místě ve své kategorii. I když 
se mi neběželo dobře, tak zhruba 3 
km před cílem jsem doběhl vedou-
cího muže mé kategorie. Z posled-
ních sil jsem nastoupil pekelné tem-
po. V cíli jsem se dozvěděl, že jsem 
měl druhý nejrychlejší běžecký čas 
mezi všemi amatéry (přibližně 590 
závodníků). Závod mi trval dvě ho-
diny 45 minut. Hlavním favoritem 
byl stříbrný muž z olympiády a ně-
kolikanásobný mistr světa Javier 
Gomez, to se také potvrdilo a Go-
mez zvítězil. 

Kolik Čechů tam závodilo a 
panuje mezi vámi rivalita nebo 
si pomáháte?
Přesný počet ani nevím. Bylo to 
zhruba 12 závodníků, každý tady 
závodí sám za sebe a za vlastní tým. 
Podpora je jedině psychická, jinou 
si nedovedu představit a rivalita tu 
samozřejmě je. Závodí se na mis-
trovství světa a každá pozice se po-
čítá.
 
Vytvořili přihlížející tu správnou 
sportovní kulisu?
Atmosféra během závodu je tu nád-
herná a neskutečná. Fanoušci fandí 
úplně všem a v cílové rovince, kde 
už každý běží z posledních sil, tak 

dav diváků člověka ještě vyburcu-
je k finiši. 
 
Kde jste trénoval a jak jste se na 
závod připravoval? 
V podstatě  cílená příprava probí-
hala celý rok. S mým novým trené-
rem Standou Špilerem jsme veške-
rý trénink a formu směřovali až na 
Havaj. Veškeré závody, které mám 
letos za sebou, byly absolvovány z 
plného tréninku bez speciální pří-
pravy. I tak se mi povedlo v letošní 
sezoně vyhrát 21 závodů. Po úspěš-
né kvalifikaci na mistrovství světa 
mi trenér a jedna cestovní kancelář 
zajistili týdenní soustředění v Ra-
kousku. Poslední měsíc před závo-
dem bylo hlavní náplní tréninku do-
ladění formy na samotný závod.

Dá se říct, která disciplína 
triatlonu je vám bližší?
Mám rád všechny tři disciplíny, bližší 
je mi ale kolo a běh. Možná je to tím, 
že jsou to mé silnější disciplíny.

 Jakou cenu má vítězství, 
dostáváte profesionální 
nabídky?
Je to nejcennější výsledek v mé 
sportovní kariéře, titul mistra světa 
je nejvyšší meta. Bohužel jsem žád-

nou nabídku jít k profesionálům za-
tím nedostal, stále o ní jenom sním.

Na jaký závod se připravujete 
nyní?
Ještě dva týdny jsem na Havaji zů-
stal a využil dobrých klimatických 
podmínek k tréninku. Termíny dal-
ších závodů ještě přesně nevím. Až 
s trenérem vše probereme a uvidí-
me, co bude dál.

Na co jste se domů nejvíc těšil?
Hlavně na kamarády a rodinu, 
přece jenom měsíc mimo domov 
je dlouhá doba. Musím poděko-
vat  sponzorům, všem co mě pod-
porovali a fandili mi a hlavně tre-
nérovi Standovi Špilerovi, protože, 
nebýt ho, tak bych se letos mistrem 
světa nestal.
 Ingrid Lounová

ZVEME VÁS NA ZÁBAVNÉ
 ODPOLEDNE A VEČER

K OTEVŘENÍ 
RESTAURACE ROUTE 66

SOBOTA 9.6. 2012
od 15-ti hodin

Diskotéka rádia Haná
Soutěže pro děti

Hlavní cena let balónem
Vystoupení mažoretek

Večerní ohňostroj

Čechy 47, Domaželice u Přerova
Rezervace: mob. 604 651 623

Čechy 47, Domaželice u Přerova 
mobil: 721 370 486 

 
 Zveme vás do restaurace 

Route 66-pro všechny 
motorkáře, cyklisty i pěší 
a milovníky dobrého jídla.

 Nabízíme:

denní menu • minutky 
• americké hamburgery 

Dále: mnoho druhů kávy 
• mléčné koktejly • poháry  

• domácí moučníky 
a zákusky

 Vysílání sportovních 
přenosů • wi-fi připojení 
• salonek pro slavnostní 
příležitosti • velké dětské 

hřiště 

 Otevřeno denně 10.00– 22.00 
www.facebook.com/

R66Restaurant
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Vysílání sportovních 
přenosů • wi-fi připojení

• salonek až pro 80 lidí –
možnosti akcí a pronájmů 

• velké dětské
hřiště

Inzerce

Startovní číslo 258 bylo pro Jiřího v závodě Xterra šťastným číslem.

 Foto: Archiv Jiřího Klímy



KLUB ČESKÝCH TURISTŮ  

SK Přerov
Jiří Švec, tel. 608 730 541
1. 12. Zlín – Mladcová - Pod Rozhled-
nou – Paseky – Zlín, 16 km, vede J. 
Sedláková, odj.  v 8.14 hod.
6. 12. Hustopeče n. B. – Poruba – Leš-
ná - Lhotka n.B., 10 km, vede J. Švec, 
odj. v 8.25 hod.
6. 12. Tovačov – Zástudánčí – Tova-
čov, 8 km, vede Z. Kolařík, odj. auto-
busem v 8.25 hod.
8. 12. Šternberk – Domášov - Bělko-
vické údolí – Bělkovice, 13 km, vede 
J. Pěček, odj. v 7.04 hod.
13. 12. Domaželice – Dřevohostice 
(betlém) – KPČ, 10 km, vede M. Gar-
zina, odj. autobuse ve 14.38 hod.
15. 12. Drahotuše – Maleník – Sobě-
chleby, 12 km, vede Z. Kolařík, odj. 
v 7.56 hod.
15. 12. Útěchov – Vranov - Česká - 
Mokrá hora, 14 km, vede  P. Šťáva, 
odj. v 6.39 hod., vedoucí čeká v Brně.
20. 12. Přerov – Žernava – Vinary – 
Přerov, 13 km, vede  J. Švec, sraz u 
mostu Míru, odch. v 8.20 hod.
27. 12. Sv. Kopeček – Dolany, 15 km, 
vede  Z. Vybíralová, odj. v 8.06 hod., 
vedoucí čeká v Olomouci.
29.12. Bystřice p.H. - Sv.Hostýn - 
Bystřice p.H., 14 km, vede  J.Švec, 
odj. v 7.24 hod.

KLUB PřáTEL vÝTvaRnéHo Umění 

13. 12. Sicílie a antické památky – be-
seda s Helenou Patočkovou. Korvínský 
dům na Horním náměstí, v 16.30 hod.

advEnTní KonCERTy

17. 12. Adventní koncert Přerovského 
Komorního orchestru, v 18 hod., zá-
mek v Přerově 
23. 12.  Vánoční koncert pěveckého 
sboru Vocantes, ve 20 hod., kostel sv. 
Vavřince

 měSTSKÝ dŮm, KRaToCHvíLova 1

1. 12. od 19 – 01.00 hod.  Závěreč-
ný ples Taneční školy - Eva a Libor 
Šrámkovi,hraje Classic.      
3. 12. v 19.30 hod. VÁNOČNÍ KON-
CERT 2012 orchestru Václava Hybše, 
hosté: přední operetní a muzikálová 
zpěvačka Pavla Břínková a muziká-
loví zpěváci: V. Savincová, V. Vítová, 
K. Korsa a O. Weis. 
6. 12. v 19.30 hod. PŘEDVÁNOČNÍ 
TURNÉ 2012 Václava Hudečka. Kon-
cert oblíbeného houslisty za doprovo-
du Quinteto Moravia a M. Vokáčové.           
7. 12. od 18 - 24.00 hod.  ZÁVĚREČ-
NÉ TANEČNÍ 2012, kurz P1, hraje 
skupina BLUE BAND COMPANY 
z Přerova.                    
8. 12. od 18 - 23.00 hod. Společenský 
večer ALFA HANDICAP  
9. 12. od 13.30 – 17.30 hod. NEDĚL-
NÍ PÁRTY PŘI DECHOVCE se sku-
pinou MINI,                pokračování: 26. 
12. 2012 se Záhorskou kapelou, šatna 
+ pokladna od 13 hod. 
10. 12. v 19.30 hod. Vánoční koncert 
Jakuba Smolíka, oblíbený romantik 
opět na prknech MD      
13. 12. v 19.30 hod. Předvánoční 
koncert zpěváka DANIELA HŮLKY 
a kytarového virtuóza LUBOMÍRA 
BRABCE společně s pěveckým sbo-
rem ZUŠ -VOCANTES.
14. 12. od 20 – 02.00 hod. Maturitní 
ples Střední zdravotnické školy, třídy 
4.C
15. 12. od 18. – 24.00 hod. ZÁVĚ-
REČNÉ TANEČNÍ 2012, kurz P2
17. 12. v 19.30 hod. Divadlo DO-
STAVNÍK - Alibisti aneb Španělsky 
rychle a snadno
18. 12. v 19 hod. Vánoční speciál tra-
vesti skupiny SCREAMERS“   
19. 12. v 18 hod. Vánoční koncert 
SVČ ATLAS a BIOS Přerov, tradičně 
při svíčkách a vínu.
22. 12. v 19.30 hod. Ondřej HAVEL-
KA a jeho Melody Makers – PERLY 
SWINGU
28. 12. od 20 do 01.00 hod. SILVES-
TR NANEČISTO se Synkopou 2010
31. 12. od 20 do 04.00 hod. SILVES-
TR 2012 nejen pro přátele nedělních 
párty s dechovkou. K tanci a poslechu 
hraje skupina MINI.

vánoČní KonCERT gymnazISTŮ

Srdečně zveme všechny příznivce 
sborového zpěvu na tradiční koncert  
Pěveckého sboru Gymnázia Jakuba 
Škody. Koncert se koná ve čtvrtek 
20. prosince v 17 hodin v kostele sv. 
Vavřince na Náměstí TGM. Sbor řídí 
Kateřina Skácelová.

nými chvílemi z historie Moravského 
ornitologického spolku. Po skončení 
vánoční setkání ornitologů. Od 17 ho-
din v ORNIS.
23. 12. Vánoční strom pro ptactvo. 
Odpolední čas poslední adventní ne-
děle strávený výrobou krmení pro 
ptáky a zdobení vánočního ptačího 
stromu. Výroba hvězdiček ze skleně-
ných perel, po setmění pouštění lodi-
ček z oříšků (možná na nezamrzlém 
jezírku) a od 17 hodin vánoční kon-
cert se zpíváním koled. Od 14 do 18 
hodin v budově ORNIS, koncert od 
17 hodin. Vstupné 30 Kč (vstupenka 
z tvoření platí i na koncert).

výukové programy pro školy a zá-
jmové skupiny:
Putování k jesličkám – adventem až 
k Vánocům
Zimní  - o ptácích na krmítku
Ptáci – vše ze života ptáků
Ježkův rok – o životě ježků v průběhu 
celého roku
Stromy – o stromech mezi stromy par-
ku Michalov
Kontakt na tel. 581 219 910 nebo 
osobně v ORNIS.
Ekoporadna: poskytování informací 
z oblasti životního prostředí pondělí 
až pátek 8 - 16 hodin

HRad HELFŠTÝn
Hrad Helfštýn je v měsíci prosinci pro 
veřejnost uzavřen

  PoHoTovoST LéKáREn

2. 12. LÉKÁRNA KOMENSKÉHO, 
Komenského 40, 581 215 092 
9. 12. LÉKÁRNA U PIVOVARU, 
Komenského 42, 588 881 388 
16. 12. LÉKÁRNA U KOSTELA,  
Kratochvílova 13, 581 738 439 
23. 12. LÉKÁRNA U KOSTELA,  
Kratochvílova 13, 581 738 439 
24. 12. LÉKÁRNA MD,  Boh.Němce 
371, 581 207 987 
25. 12. LÉKÁRNA SANO,  Budova-
telů 6, 581 277 956 
26. 12. LÉKÁRNA ALFA,  nám. Pře-
rovského povstání 581 204 419 
30. 12. LÉKÁRNA U NÁDRAŽÍ, 
Husova 2,  581 205 539

rách přerovského zámku.
14. 12.  – 14. 3. 2013 Perly muzea Ko-
menského. Zámecká kaple. Vernisáž 
výstavy se uskuteční 13. 12. v 17 ho-
din ve Slavnostní zámecké síni.
do 6. 1. 2013 Do betléma spěchejme! 
Tradiční výstava betlémů, která tento-
krát představí nejen betlémy ze sbírek 
muzea Komenského. Historický sál
do 28. 2. 2013 František Toth – foto-
grafie. Velký výstavní sál. 

akce:
7. 12. Jak jsme chránili naše ptáky. 
Tradiční hrané noční prohlídky mu-
zea, tentokráte na ornitologické téma. 
Na prohlídky je nutná rezervace. Časy 
prohlídek: 19.00, 19.30. 20.30. 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30, 23.00. Předpro-
dej vstupenek a rezervace je možná 
na pokladně zámku nebo na telefonu 
581 250 531 denně mimo pondělí od 
9 do 16 hod. Cena vstupného: 30 Kč 
a 60 Kč. 

muzejní edukace pro školy a jiné 
zájmové skupiny
Dlouhodobě nabízené animační pro-
gramy ve stálých expozicích:
Expozice archeologie – „Jak k nám 
lovci mamutů přiletěli dymníkem“
Expozice mineralogie – „Dobrodruž-
ná výprava za lesklými kamínky“
Expozice entomologie – „Příběhy ze 
života hmyzích kamarádů“
Expozice hanáckého kroje – „Lidové 
zvyky na Hané“
NOVINKA! Hra na muzeum… Jan 
Amos Komenský.
Kontakt: 725 337 426 (K. Tomeško-
vá)

oRnIToLogICKá STanICE  
Otevírací doba:
Po  - Pá 8  - 16 hod.
Jindy po domluvě 
24. 12. 2012 – 1. 1. 2013 zavřeno
Stálé expozice: Ptáci České republi-
ky, Ptačí zahrada Františka Gintra
 
13. 12. Historie MOS – přednáška. 
RNDr. Jiljí Sitko, CSc. seznámí se 
zajímavými, dramatickými i úsměv-

 mUzEUm  KomEnSKéHo

Přerovský zámek
Otevírací doba: 
Út–Pá 8–17 hod. 
So–Ne 9–12 a 13–17 hod. 
Stálé expozice: Rekonstrukce his-
torických školních tříd, Jan Amos 
Komenský, Archeologie Přerovska, 
Entomologie, Mineralogie, Národopis 
Hané a Záhoří, Tajemství tónu zvonu, 
Veduty Přerova a vyhlídka z věže, His-
torie odboje na Přerovsku 1914–1989 
 
výstavy:
5. 12. - 3. 3. 2013 Osmdesát let společ-
ně pro ptáky a lidi. Vernisáž výstavy 
proběhne 4. 12. v 17 hodin v prosto-

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ  

TJ SPaRTaK
vladimír Wnuk, tel. 721 487 988, 
581 772 543
1.12. Rajnochovice – Rosošné – Tesák 
– U Tří kamenů – Skalný – Rusava, 17 
km. Odj. rychlíkem v 7.24 hod., vede 
V. Wnuk.
5. 12. Tesák – Thedorův pramen – Ro-
sošné – Podhradní Lhota – Rajnocho-
vice ČD, 11 km. Odj. autobusem č. 18 
v 9.35 hod., vede L. Poláková.
8. 12. Strážisko – Štarnov – Budětsko 
– Konice, 12 km. Odj. vlakem 7.04 
hod., vede C. Punčochářová.
8. 12. Předvánoční courání okolím 
Vyškova. Trasa 20 km, odj. rychlíkem 
7.39 hod., vede V. Vaculík.
12. 12. Dřevohostice (betlém) – Do-
maželice – Karlovice – Holý kopec 
– Stará Ves, 13 km. Odj. autobusem 
č.23 v 8 hod., návrat ve 13.52 hod., 
vede C. Punčochářová.
19. 12. Želatovice – Radslavice – Gry-
mov – zahrádky – Přerov, 10 km. Odj. 
autobusem č.23 v 8 hod., vede V. Po-
lidorová.
26. 12. Štěpánská vycházka do okolí 
Přerova, 12 km. Sraz v 9 hod. u soko-
lovny, vede V. Wnuk.
29. 12. Vycházka na ukončení roku 
2012. Sraz v 9 hod. u sokolovny, vede 
L. Poláková.

14 SERVIS
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Setkávání Seniorů SPoLU 

Centrum Sonus, 
Palackého 17a/2833, Přerov 
Pondělí od 10:15 hod. 3. 12. Osteo-
poróza – Olga Župková, 10.15 hod.
6. 12. Vycházka s trekingovými ho-
lemi. Sraz v 10:20 hod. u centra SO-
NUS. Vycházka se koná jen za příz-
nivého počasí. Trekingové hole jsou 
k zapůjčení. Předpokládaný návrat 
kolem 12:30 hod.
10. 12. Rukodělná činnost: pletení 
z papíru – zvonečky, 10.15 hod.
12. 12. Kavárna pro seniory - Japon-
sko II. část, Ladislav Župka, od 16 
hod. 
13.12. Vycházka do Muzea Komen-
ského: Výstava František Toth – foto-
grafie a Do Betléma spěchejme. Sraz 
v 10:30 hod. u muzea. 
17. 12. Zimní onemocnění. Vitami-
ny, bylinky, homeopatika a léky ve 
volném prodeji - Božena Malinová, 
10.15 hod.

Zdravotní cvičení s lektorem
Každé pondělí a čtvrtek od 9 do 10 
hod. 

internet pro seniory
Každé pondělí od 9 do 13 hod.

pro rodiče s dětmi v Rodince, začátek 
v 16 hod.
14. 12. Adventní divadelní IMPRO od 
17 do 19 hod.
Každé sudé pondělí od 16 do 18 
hod. Montekluby + hudební hrátky 
pro rodiče s dětmi od 2,5 – 5 let. 
Výchovně - vzdělávací program a 
práce se speciálními didaktickými 
pomůckami. 
každé úterý Zdravotní cvičení s jó-
gou pro děti, od 16 do 17 hod., výtvar-
né tvoření od 17 do 18 hod. (2 sku-
piny: děti 2 – 4 roky a děti 4 – 8 let). 
Každou středu a pátek dopolední pro-
gram Cvičení, tvoření a hudební hrát-
ky pro rodiče s dětmi od 1,5 – 3 let a 

První krůčky bez maminky – adaptač-
ní program pro děti. 
Miniškolička pro děti od 2 let: denně 
od 7 do 16 hod. Další pravidelné pro-
gramy najdete na www.rodinka.cz. 

www.Prerov.eU

DUha kLUb roDinka 

4. 12. Mikulášské pohodové posezení  

vánoční konCerty entUZiaStů

30. 11. Osek n Bečvou, Obecní úřad 
v 18 hod.
7. 12. Radslavice, Kulturní dům v 18 
hod.
14. 12. Paršovice, Kulturní dům v 18 hod.
16. 12. Prosenice, farní kostel v 15 hod.
Přerov, Evangelický kostel v 18 hod.

vánoční konCerty S vokáLem

16. 12. v Domaželicích (v 18 hod.)
19. 12. v Beňově (v 17 hod.)
26. 12.  v Přerově (v 16.30 hod.) v kos-
tele sv. Vavřince. Členové Smíšeného 
pěveckého sboru Vokál přivítají i nové 
zájemce o sborový zpěv - každé pon-
dělí od 17.30 hod. v koncertním sále 
ZUŠ.

mC SLUníčko 

3. 12.  Zdobení perníčků 
19. 12. Vánoční quilling 
Každou středu nabízíme od 16 do 
18 hodin hlídání dětí (od 1,5 roku): 
v prostředí herny s výtvarným, hu-
debním a pohybovým programem. 
Kontakt: 776 758 543, slunicko.mc@
seznam.cz 

LoUtkovÉ DivaDLo

SokoL PŘerov – PŘerovSkÝ 
kaŠPárek 
 2. 12., 9. 12., 16. 12.,    ŠTĚDRÝ VE-
ČER, začátky představení ve 14 a 16 
hodin.
6. 1. POHÁDKA Z KOUZELNÉ 
OBÁLKY – ve 14 a 16 hodin.

Svč atLaS a bioS

Žižkova 12, Přerov 
3. - 7. 12. Vánoční salon- budova  
Atlasu od 8.30  do 11.30 hod. pro 
nahlášené skupiny, od 13 do 17 hod. 
pro veřejnost, v páte jen dopoledne, 
15,- Kč/dítě
4. 12. Čertoviny od 17 hod.  v budově 
BIOS
8.12. Předvánoční výprava „Za zvířát-
ky do útulku“ od 8.30 – 11 hod., sraz 
před budovou BIOS
16. - 19. 12. Vánoční výstava v Měst-
ském domě
17. 12. Betlémské zastavení - předsta-
vení PDS Přerováček pro ZŠ v Klubu 
TEPLO
19.12. Vánoční koncert PDS Přerová-
ček  - Posezení při svíčkách, Městský 
dům v 17 hod.       
19.12. Vánoční tancování na náměstí 
TGM
Po celý měsíc  probíhá výtvarná sou-
těž  Vánoční čas.

ProvoZní Doba PLaveCkÝ areáL PŘerov – LiStoPaD 2012

www.bazenprerov.cz  ZmĚny vyhraZeny

 

dětský
bazén

50m ba-
zén, pára
whirpool

částečný
pronájem

ostatní
aktivity

společná 
sauna

z bazénu

sauna
samostat-
ný vchod

Pondělí zavřeno
6,15 - 7,30

9 – 13
6,15 - 7,30

9 – 13
imobilní
11 – 13

zavřeno
v párech
15 – 21

Úterý 16 - 20
6,15 - 7,30
* 13 – 15 *

16 – 21

6,15 – 7,30
* 13 – 15 *

16 - 19

* kondiční 
plavání

+ pára (bez 
atrakcí) *

18 – 21
ženy

14 – 21

Středa 15 - 20
6,15 – 7,30

15 – 21

6,15 – 7,30
15 – 16
18 – 19

15 – 21
muži

13 – 21

Čtvrtek 18 - 20
6,15 – 7,30

9 – 12
15 – 21

6,15 – 7,30
9 – 12
15 – 19

imobilní 
13 – 15

18 – 21
ženy

15 – 21

Pátek 14 - 20
6,15 – 7,30

14 – 21
6,15 – 7,30

14 – 15
imobilní
14 – 16

15 – 21
muži

15 – 21

Sobota 10 - 20 10 - 20 10 – 20
společná
10 – 20

Neděle 10 - 18 10 - 18

imobilní 
10 - 12
aqua 

aerobic 
16 – 17

10 - 18
společná
10 – 18

VÝJIMKY:

Sobota 
22.12.

10 - 20 10 - 20 11 – 20
společná 
11 – 20

Neděle 
23.12.

10 – 18 10 – 18
aqua 

aerobic 
16 – 17

11 – 18
společná 

11 – 18

Pondělí 
24.12.

10 – 14 10 – 14 10 – 14
společná 
10 – 14

Úterý 
25.12.

13 – 20 13 – 20 14 – 20
společná 
14 – 20

Středa 
26.12.

10 – 20 10 – 20
aqua 

aerobic 
18 – 19

11 – 20
společná 
11 – 20

Čtvrtek 
27.12

10 – 20 10 – 20 11 – 20
ženy 14 

- 20

Pátek 
28.12.

10 - 20 10 - 20
imobilní 
10 - 12

11 - 20
muži 13 

- 20

Sobota 
29.12.

10 - 20 10 - 20 11 - 20
společná 

11 - 20

Neděle 
30.12.

10 - 20 10 - 20
aqua aero-
bic 18 - 19

11 - 20
společná 

11 - 20

Pondělí 
31.12.

10 – 14 10 – 14 10 – 14
Společná 
10 – 14

Úterý 
1.1.2013

zavřeno

Středa 2.1. 10 - 20 10 – 20
aqua 

aerobic 
18 – 19

11 – 20
muži 13 

– 20

  oDbor vySokohorSkÉ tUriStiky kčt 

tJ Spartak Přerov

www.vhtprerov.cz 
1. 12. Přerovský traverz – poslední tra-
verz přátel VHT s promítáním z hor a 
s taneční zábavou, 12 km, vede Ota-
kar Bujnoch, sraz u sokolovny v 9.30 
hod., pěší.
4. 12. Schůze v restauraci Pivovar v 
19 hod.,  promítání z akcí 
8 . 12. První čaroděj Ostružná - Papr-
sek - Smrk - Staré Město, 25 km, vede 
Jiří Balcárek ml., odj. vlak 6:02 hod., 
běžky. 
15. 12. Hostýnské vrchy - Valmez - 
Troják – Bystřice, 38 km, Jiří Balcá-
rek ml., odj. vlak v 6:00 hod.,  běžky.
22. 12. Nízký Jeseník - Moravský Be-
roun – Jívová – Pohořany – Sv. Kope-
ček, 20 km, vede Milan Bezděk, odj. 
vlak v 7:04 hod., běžky.

Inzerce

PØEROV

PØEDPRODEJ
Pokladna kina Hvìzda - 581 202 216



16 KINO/GALERIE

V prosinci bude Galerie Střed patřit 
výstavě keramiky Jarky Rybové a Dity 
Maruscákové. Rybová ve své tvorbě vy-
užívá různorodých charakterů keramic-
kých hlín a pracuje s barevností glazur, 
jejich leskem a matem. Vytváří modelo-
vané a lepené plastiky i reliéfy. Marus-
cáková se věnuje keramickému designu, 
jehož užitný nebo dekorativní charakter 
občas doplňuje odlišným materiálem.

GALERIE STŘED, KRATOCHVÍLOVA 22, PŘEROV, TEL. 581 201 571

Svou autorskou keramiku v Galerii 
města prezentuje keramička, designér-
ka, významná přerovská pedagožka 
Danuše Mazurová. Ve své poeticky 
laděné volné tvorbě představuje reliéfy 
s převážně přírodními motivy, stromy, 
kachle i fi gurální tvorbu zaměřenou na 
romantické cykly ženských postav,  kte-
ré obléká do zajímavých rób,  jindy je 
stylizuje jako květinové víly či anděly. 
Výstava potrvá do 8. ledna. 

GALERIE MĚSTA PŘEROVA, HORNÍ NÁMĚSTÍ 1, TEL. 725 310 307

Až do 15. prosince jsou v Minigalerii 
k vidění obrazy přerovského výtvarní-
ka Jana Mičkala. Poté je vystřídají vý-
tvarná díla Radky Trojanové a Štěpána 
Krhuta a již nežijících malířů Viléma 
Pokorného a Ladislava Žlotíře.

MINIGALERIE ŽEROTÍN Z. H., KOMENSKÉHO 2, PŘEROV, TEL. 581 217 508

Andělé a jejich křídla – je téma prosin-
cové výstavy v Trafačce. Symbol Vánoc 
– anděla má ve své tvorbě zastoupeného 
snad každý výtvarník a vyrábí jej z ma-
teriálu, který je mu nejbližší.  Zuzana 
Straková a Hana Krejčí – tvoří anděly 
a světlonoše z keramiky, veselí malova-
ní andělé  Prokopa Veselého jsou také 
z hlíny ale v kombinaci s přírodní per-
letí a platinou, Veronika Matiovská zase 
tepe do mědi v kombinaci se smaltem 

a textilní výtvarnice Dagmar Mráčková 
sáhla po látce, krajce a štětci.

TRAFAČKA – KRÁMEK PRO RADOST, NA MARKU, PŘEROV, TEL. 608 408 295

V prosince mohou návštěvníci ga-
lerie ještě zhlédnout oleje, pastely 
a linoryty Oty Janečka. V grafické 
tvorbě budou k vidění kolekce na-
šich významných autorů - J. An-
derleho, J. Zrzavého, K. Demla, K. 
Beneše, V. Komárka, V Suchánka, 
A. Borna, M. Richterové a dalších 
výtvarníků. Atmosférů svátků na-
vodí vánoční keramika manželů 

Kaňákových a betlémy V. Mikun-
dové malované na skle.

GALERIE ATRAX, KOZLOVSKÁ 8, PŘEROV, TEL. 581 201 031, 731 672 514

1. 12. v 17:00 - Legendární parta 
(3D)          
1. -  4.12. v 19:00 -  Atlas mraků   
(164 min.)      
3 .-  4.12. v 17:00 -  Legendární 
parta (2D)
2. 12.  v 16:00 -  Legendární parta 
(3D) - BIJÁSEK                                                            
5.12. v 17:30 - kino nehraje - sou-
kromá akce                      
5.12. ve 20:00 - POD PAMÍRSKOU 
OBLOHOU - outdoor                      
6. -  9.12. v 17:30 - Twilight Sága: 
Rozbřesk – 1.část 
6. -  9.12. ve 20:00 - Twilight Sága: 
Rozbřesk – 2.část
10. -  11.12. v 17:00 - Rebelka (3D)
10. -  11.12. ve 20:00 - Paranormal 
Aktivity 4 
9.12.  v 15:30 - Asterix a Obelix ve 
službách jejího veličenstva (3D) - 
BIJÁSEK     
12. 12. v 17:30 - Anna Karenina - 
ARTkino                  
12.12. ve 20:00 - Anna Karenina - 
ARTkino                                    
13.12.  v 00:00 - Hobit: neočekávaná 
cesta (3D), český dabing, 164 min.    
13. - 15.12. v 17:00 - Zvonilka: Ta-
jemství křídel (3D)       
13. - 16.12. v 19:00 - Hobit: neoče-
kávaná cesta (3D), český dabing, 
164min.     
17. -  18.12. v 19:00 - Hobit: neoče-

kávaná cesta (2D), český dabing, 
164min.           
17 .-  19. 11. v 17:00 - Zvonilka:Ta-
jemství křídel (2D)
16. 12. v 16:00 - Zvonilka:Tajemství 
křídel (3D) - BIJÁSEK                  
19. 12. v  19:00 - Hobit: neočekávaná 
cesta (2D), (titulky)           
20. - 22. 12. v 17:00 - Kozí příběh se 
sýrem (3D)
20. -  21. 12. ve 20:00 - Skyfall
22 .-  23. 12. ve 20:00 - Svatba mezi 
citróny
23. 12. v 17:30 - Svatba mezi citróny                                                            
23. 12.  v 15:30 - Kozí příběh se 
sýrem (3D) - BIJÁSEK                                                            
24.,25.,26. 12. - KINO NEHRAJE – 
SVÁTKY VÁNOČNÍ
27. -  29. 12. v 17:00 - Kozí příběh se 
sýrem (2D)         
27. -  30.12. v 19:00 -  Atlas mraků      
30. 12. v 16:00 - Kozí příběh se 
sýrem (2D) - BIJÁSEK                                                            
31. 12 . 2012 SILVESTR – KINO 
NEHRAJE

út 1.1.13. 16:00h. Legendární parta 
3D BIJÁSEK
út 1.1.13. 18:30h. Hobit: neočeká-
vaná cesta 3D  (český dabing) 164 
min.                          
st 2.1.13 17:00h. Legendární parta 
2D                                       
st 2.1.13 20:00h. The Words KLUB

KINO HVĚZDA PŘEROV, TEL. 581 202 216, WWW.KINOHVEZDA.CZ

Inzerce
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Galerie města Přerova, Horní náměstí 1, Přerov • Otevřeno denně mimo pondělí.

Ateliérová tvorba přerovské výtvarnice

16. 11. 2012 – 8. 1. 2013
Vernisáž v pátek 16. listopadu v 17 hodin.

Danuše Mazurová
AUTORSKÁ KERAMIKA

NOVINKA! ŠIROKÁ  NABÍDKA  WELLNESS 
BALÍČKŮ  PRO  KAŽDÉHO!

NEJVÝHODNĚJŠÍ
DÁRKOVÉ POUKAZY DO AQUAPARKU
A TO SE SLEVOU

až 50 %
ZAKOUPÍTE V NAŠEM E-SHOPU
Neváhejte, počet poukazů je omezen!

www.aqua-olomouc.cz


