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„Opût s pfiedstihem, kter˘ si neod-
pustili nûktefií spoluobãané negativ-
nû komentovat, jsme zahájili montáÏ
vánoãních ozdob. Opûtovnû bych rád
upozornil, Ïe pro na‰e pracovníky za-
ãínají Vánoce nikoliv 24. prosince,
ale první adventní nedûlí, kdy bude
deset ulic a dvû nejvût‰í pfierovská
námûstí slavnostnû rozsvícena. Chci
také zdÛraznit, Ïe tuto práci musíme
zvládnout v poãtu dvou, maximálnû
tfií pracovníkÛ, ostatní plní jiné pra-
covní úkoly. Pfierované by si také mû-
li uvûdomit, Ïe ve srovnání s dobou
zhruba pfied deseti lety, kdy se zaãí-
nalo s vánoãní v˘zdobou ulic a ná-
mûstí Pfierova, se znaãnû zvût‰ila ãást
mûsta, která je takto vánoãnû nasví-
cena. Letos budeme instalovat na
450 kusÛ ozdob. Dal‰ím dÛvodem
vût‰ího pfiedstihu tûchto prací je
i „letitost“ ozdob, nûkteré slouÏí uÏ

zhruba deset let, ãili je zfiejmé, Ïe
opravy jsou rok od roku nároãnûj‰í.
Letos pfiedpokládáme, Ïe na nû bu-
deme muset vynaloÏit okolo 160 ti-
síc korun“, vysvûtil Ing. Pavel Su-
chánek, fieditel Technick˘ch sluÏeb
mûsta Pfierova.

„Vánoãní strom, kter˘ bude umís-
tûn˘ na tradiãním místû na námûstí
T. G. Masaryka, vybereme stejnû jako
v pfiedcházejících letech v pot‰tát-
ském polesí. Jako zajímavost bych
chtûl uvést, Ïe jenom na nûm zazáfií
na dvû stû Ïárovek. Budeme se sna-
Ïit, aby po jeho upevnûní mûl strom
v˘‰ku okolo dvaceti tfií metrÛ. Jeho
usazení je naplánované na 28. listo-
padu. Slavnostnû se rozsvítí v sobo-
tu 2. prosince v 16.30 hodin za pfií-
tomnosti primátora mûsta“, dodal
Pavel Suchánek.
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Vánoční jarmark 2003 na náměstí T. G. Masaryka Foto Ingrid Lounová

I ti největší odpůrci prosincových svátků chtě nechtě, dříve nebo později podlehnou jímavé náladě
Vánoc. Už se nepodivujeme, když vidíme pracovníky Technických služeb montovat vánoční ozdoby
v říjnových prosluněných dnech, kdy jsme se procházeli ulicemi města v letním oblečení. A že ob-
chodníci začínají „vánočně“ útočit na obsah našich peněženek snad ještě dříve, nás už taky nepře-
kvapuje. Začíná prosinec a u většiny z nás vítězí přání užít si těchto svátků se vším všudy, co k nim
patří. Bude nás těšit, když i my obsahem prosincového vydání Listů přispějeme k navození milé vá-
noční nálady.

I v loňském roce zájem o tuto show byl velký jak ze strany samotných otu-
žilců, tak i diváků.
Letos se uskuteční již 37. ročník Silvestrovské show otužilců a po-
tápěčů, členů klubu Skorpen Přerov. Příznivci této atraktivní po-
dívané se mohou sejít na lávce u loděnice poslední den v roce ve
14 hodin odpoledne. Celá akce je vzpomínkou na Františka Venc-
lovského, známého přemožitele kanálu La Manche.

OtuÏilci si i letos zaplavou
v ledov˘ch vodách Beãvy
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Vánoãní atmosféra zavládla v ulicích mûsta
„Opût se drÏíme osvûdãeného

sloganu Od Mikulá‰e po Silvestra –
zábava, nákupy a obãerstvení. Vá-
noãní náladu stejnû jako v pfied-
cházejících letech podtrhnou Mi-
kulá‰ské trhy, které budou zaháje-
ny v sobotu 2. prosince. Ve stejn˘
den se rozsvítí vánoãní strom a na
úter˘ 5. prosince je pfiipravena od
16 hodin tradiãní mikulá‰ská na-
dílka. Pfiíjezd Mikulá‰e mohou dû-
ti oãekávat vpodveãer v 18 hodin.
Opût budeme prodávat karty v cenû
100 korun, které opravÀují jejich
majitele k vyzvednutí balíãku s na-
dílkou. Karty jsou v prodeji jiÏ od
20. listopadu v Mûstském infor-
maãním centru, které sídlí v pasá-
Ïi. V úter˘ 19. prosince pfiijede do
na‰eho mûsta Vánoãní kamion Co-
ca Coly, kter˘ „pfiiveze“ spoustu zá-

bavy a atrakcí pro náv‰tûvníky
v‰ech vûkov˘ch kategorií“, infor-
moval námûstek fieditele SluÏeb
mûsta Pfierova Rudolf Neuls.

„Opût pfierovské námûstí T. G. Ma-
saryka zaplní od 2. prosince prodejní
stánky, ve kter˘ch budou prodejci
v rámci vánoãních trhÛ nabízet sva-
fiené víno, horkou medovinu a ná-
v‰tûvníci si budou vybírat z nabídky
vánoãního zboÏí. K pfiíjemné sváteã-
ní náladû pfiispûjí i Vánoãní hvûzdiã-
ky, na kter˘ch vystoupí fiada zná-
m˘ch umûlcÛ z na‰eho regionu. Je-
jich závûr podobnû jako vloni bude
patfiit Pavlu Novákovi“, upfiesnil Ru-
dolf Neuls.

„V sobotu 23. prosince bude
v 15.30 hodin na námûstí T. G. Masa-
ryka slavnostnû odhalen model mûs-
ta Pfierova a na 16. hodinu je pfiipra-
ven symbolick˘ Ïiv˘ betlém. Pfii lou-
ãení se star˘m rokem nebude chybût
pÛlnoãní ohÀostroj, kterému bude
pfiedcházet projev primátora mûsta
Ing. Jifiího Lajtocha.

Rudolf Neuls

úterý 19. 12. v 15 hodin, nám. T. G. Masaryka

Evropská databanka (EDB), pfied-
ní tuzemská informaãní agentura,
zprovoznila nejen pro své klienty no-
vou poptávkovou sluÏbu. Zpracová-
ní, zvefiejnûní i distribuce poptávek
konkrétním firmám pfiitom bude pro
poptávající i dodavatele zdarma. No-
vá sluÏba tak pfiedstavuje dal‰í ze
souãasného portfolia sluÏeb EDB. 

Stále více se mezi dotazy po fir-
mách a kontaktech zaãaly prosazovat
dotazy, za kter˘mi byla primárnû cí-
tit poptávka nikoli po konkrétní fir-
mû, ale spí‰e poptávka po nûjaké sluÏ-
bû ãi v˘robku, pfiiãemÏ poptávajícímu
ani tak nezáleÏí na tom, která firma
vyhoví jeho poÏadavku,“ pfiiblíÏil mo-
tivaci k zavedení sluÏby fieditel Ev-
ropské databanky, Ludûk ZdraÏil.

Na telefonické lince INFOTEL
14 000 mají nyní domácí i firemní
uÏivatelé moÏnost sdûlit operátorce
svou poptávku. Ta je bezprostfiednû
po zavolání zpracována, a to do dvou
komunikaãních kanálÛ. Jedním
z nich je operátorsk˘ v˘bûr firem,
které by mohly svou nabídkou po-
ptávku uspokojit, a tûm je bezpro-
stfiednû zaslána e-mailem podrobná
informace s identifikací poptávky
(pfiedmût poptávky, obchodní kon-
takty, podrobnûj‰í specifikace). Dru-
h˘m komunikaãním kanálem je
umístûní poptávky na web Evropské
databanky www.edb.cz, a to aÏ na
úrovni nahraného zvukového zázna-
mu, pokud si to poptávající pfieje.

Nová sluÏba EDB má silné zázemí.
Kromû know-how spoleãnosti, inter-
netové podpory a mediálnû známé
a populární sluÏby Infotel 14 000 za
ní stojí také profesionální call cen-
trum s kapacitou aÏ 500 ãlovûkoho-
din operátorské sluÏby dennû a v ne-
poslední fiadû kvalitní databáze po-
skytovatelÛ sluÏeb. „Pfii posuzování
kvality databází pfiitom povaÏuji za
klíãovou zejména schopnost posky-
tovatele udrÏet je trvale v aktuálním
stavu. V pfiípadû Evropské databanky
databázi spravuje celorepubliková síÈ
80 pracovníkÛ v terénu, ktefií mapu-
jí trh firem a dennû provádûjí její ak-
tualizace,“ dodal Ludûk ZdraÏil.

Formuláfi poptávkové sluÏby je
k dispozici na internetu na adrese
http://www.edb.cz/popForm.aspx

Evropská databanka je soukromá in-
formaãní agentura, která byla zaloÏe-
na v roce 1991. Se sv˘mi partnery
v jednotliv˘ch regionech âeské repub-
liky trvale provozuje informaãní sluÏ-
by o podnikatelsk˘ch subjektech, zpra-
covává informace o jejich v˘robcích,
sluÏbách a podnikatelsk˘ch aktivitách.

Kompletní profil Evropské data-
banky naleznete na: www.edb.cz

Evropská databanka
zprovoznila
poptávkovou službu
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14.12. ãtvrtek
16 hod. Trubaãi OMS Pfierov – zahájení

DDM Atlas

15.12. pátek
16 hod. Z· & M· Matefiídou‰ka

16.12. sobota
10.30 hod. Armáda spásy
16 hod. Záhorská kapela – vánoãní koncert

17.12. nedûle
16 hod. Zábavn˘ pofiad – nejen pro dûti

Václav Upír Krejãí

18.12. pondûlí
16 hod. Stfiední pedagogická ‰kola – sbor

Vokál – smí‰en˘ sbor

19.12. úter˘
10 hod. Vánoãní kamion 2006
14.45 hod. Zahájení programu
15 hod. Pfiíjezd kamionu Coca-Cola

stfieda 20.12.
ZU· Bedfiicha Kozánka 16 hod.

Dechov˘ orchestr Haná & MaÏoretky

ãtvrtek 21.12.
Agentura HIT – taneãní ‰kola 16 hod.

pátek 22.12.
Hanácké Prosének 16 hod.

Hanák Troubky

sobota 23.12.
Moravská Veselka – vánoãní koncert 10 hod.

Odhalení modelu mûsta 15.30 hod.
Îiv˘ Betlém 16 hod.

nedûle 24.12.
Pavel Novák & Family – vánoãní koncert 10.30 hod.

Trubaãi ZU· Bedfiicha Kozánka – závûr

18.–22.12.
DDM ATLAS – Vánoãní salon v Mûstském domû

zahájení 18.12. ve 13.30 hod., ostatní dny 9.30–17.30 hod.
ukonãení 22.12. ve 13.30 hod.

Loňské vystoupení trubačů na Vánočních hvězdičkách foto Jan Čep

vánoãní hvûzdiãky
14.–24. 12. 2006 • námûstí T. G. Masaryka
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Krátce z jednání
zastupitelů 30. října
❖ Konstatovali, Ïe v‰ech 35 ãlenÛ Zastupitelstva

mûsta Pfierova obdrÏelo Osvûdãení o zvolení ãle-
nem Zastupitelstva mûsta Pfierova a vzali na vû-
domí sloÏení slibu v‰ech ãlenÛ Zastupitelstva
mûsta Pfierova.
Seznam ãlenÛ Zastupitelstva mûsta Pfierova 
pro volební období 2006–2010:

1. Monika Bednafiíková âSSD
2. Mgr. Zdenûk Boháã ODS
3. Jifií Bucher KSâM
4. Bc. Jaroslav âermák ODS
5. Mgr. Elena Grambliãková ODS
6. âestmír Hlavinka âSSD
7. MUDr. Michal Chromec PK
8. Ing. NadûÏda Jaãková ODS
9. Marta Jandová SPP

10. Mgr. Petr Karola KSâM
11. Ing. Zdenûk Kazílek ODS
12. Ing. Martin Kolafiík SPP
13. Mgr. ·árka Krákorová PajÛrková âSSD
14. Ivo Kropáã ODS
15. Mgr. Josef Kulí‰ek ODS
16. Petr Laga KSâM
17. Ing. Jifií Lajtoch âSSD
18. Ing. Ale‰ Martinec âSSD
19. RSDr. Josef Nekl KSâM
20. Bfietislav Passinger KSâM
21. Ing. arch. Vladimír Petro‰ âSSD
22. MUDr. Beáta Philippová ODS
23. Mgr. Monika Pfiecechtûlová ODS
24. Mgr. Vladimír Puchalsk˘ SPP
25. Radovan Ra‰Èák âSSD
26. MUDr. Lubomír Skopal PK
27. Ing. Otakar Smejkal âSSD
28. Ing. Michal Symersk˘ KSâM
29. MUDr. Eva ·enk˘fiová KDU-âSL
30. Ing. Richard ·lechta SPP
31. Ludmila Tomaníková KSâM
32. Ing. Marta Valenãíková KDU-âSL
33. Jindfiich Valouch âSSD
34. MUDr. Vladimír Vosmansk˘ ODS
35. Václav Zatloukal âSSD

❖ Stanovili poãet ãlenÛ Rady mûsta Pfierova na 11.

❖ Stanovili 4 dlouhodobû uvolnûné ãleny Zastu-
pitelstva mûsta Pfierova, tj. primátora a 3 ná-
mûstky.

❖ Zvolili vefiejn˘m hlasováním:
• primátora statutárního mûsta Pfierova Ing. Ji-

fiího Lajtocha

• 3 námûstky primátora – Mgr. Elenu Gramb-
liãkovou, Mgr. ·árku Krákorovou PajÛrkovou,
Mgr. Josefa Kulí‰ka

• a dal‰ích 7 ãlenÛ Rady mûsta Pfierova – Bc.
Jaroslava âermáka, âestmíra Hlavinku, Ing.
NadûÏdu Jaãkovou, Ivo Kropáãe, Radovana
Ra‰Èáka, MUDr. Vladimíra Vosmanského, Vác-
lava Zatloukala

Svûfiili:
• primátorovi Ing. Jifiímu Laj-
tochovi plnûní úkolÛ souvisejí-
cích se zastupováním statutár-
ního mûsta Pfierova v oblasti
samostatné pÛsobnosti svûfiené
do kompetence odboru finanã-
ního, a to vãetnû jednání, uza-
vírání smluv a podepisování

právních úkonÛ ve v˘‰e uveden˘ch vûcech,
• námûstkyni primátora Mgr.
Elenû Grambliãkové plnûní
úkolÛ souvisejících se zastu-
pováním statutárního mûsta
Pfierova v oblasti samostatné
pÛsobnosti svûfiené do kom-
petence odboru majetku mûs-
ta, jeho správy a provozu, dá-

le odboru právního a odboru Ïivotního
prostfiedí, a to vãetnû jednání, uzavírání
smluv a podepisování právních úkonÛ ve v˘-
‰e uveden˘ch vûcech,

• námûstkyni primátora Mgr.
·árce Krákorové PajÛrkové pl-
nûní úkolÛ souvisejících se za-
stupováním statutárního mûs-
ta Pfierova v oblasti samostatné
pÛsobnosti svûfiené do kompe-
tence odboru ‰kolství, mládeÏe
a tûlov˘chovy a odboru sociál-

ních sluÏeb a zdravotnictví, a to vãetnû jednání,
uzavírání smluv a podepisování právních úko-
nÛ ve v˘‰e uveden˘ch vûcech,

• námûstkovi primátora Mgr.
Josefu Kulí‰kovi plnûní úkolÛ
souvisejících se zastupováním
statutárního mûsta Pfierova
v oblasti samostatné pÛsobnos-
ti svûfiené do kompetence od-
boru rozvoje, odboru dopravy
a odboru zemûdûlství, a to vãet-

nû jednání, uzavírání smluv a podepisování
právních úkonÛ ve v˘‰e uveden˘ch vûcech.

❖ Urãili námûstka primátora Mgr. Josefa Kulí‰ka
k zastupování primátora statutárního mûsta
Pfierova.

❖ Delegovali zástupce statutárního mûsta Pfiero-
va, s v˘jimkou §102 odst. 2 písm. c), na valnou
hromadu obchodních spoleãností, v nichÏ má
mûsto majetkovou úãast primátora Ing. Jifiího
Lajtocha a v pfiípadû jeho nepfiítomnosti ná-
mûstka Mgr. Josefa Kulí‰ka.

Zastupitelstvo města Přerova

Nově zvolený primátor a náměstci statutárního města Přerova foto Jan Čep

na zastupitelstvo
v pondûlí 11. 12. 2006

v 15 hodin 
ve velkém sále 

Mûstského domu

Pozvánka
na omezení provozu 

odboru správního
Odbor správní upozorÀuje obãany, Ïe
ve ãtvrtek 7. prosince 2006 budou
pracovi‰tû odboru správního od 12
hodin uzavfiena. Jde o tato pracovi‰-
tû: matrika – Horní námûstí 10, ob-
ãanské prÛkazy a cestovní doklady -
nám. T. G. Masaryka 16, ohla‰ovna
pobytu a pfiestupky – Bratrská 34.

Upozornûní

Kompletní vydání Pfierovsk˘ch listÛ
najdete na adrese www.mu-prerov.cz.
Pfierovské listy jsou zde umístûny ve
formátu PDF. Soubory lze otevfiít pfií-
mo nebo je mÛÏete uloÏit do svého
poãítaãe. Pro kontakt s redakcí Pfie-
rovsk˘ch listÛ mÛÏete vyuÏít také e-
mail eva.safrankova@mu-prerov.cz.

Pfierovské listy 
na internetu

zaji‰Èuje âeská po‰ta s.p. S nes-
rovnalostmi v doruãování se proto
obracejte pfiímo na odpovûdnou ve-
doucí oddûlení Danu‰i Pelikáno-
vou, telefon 581 278 203. Do vy-
ãerpání zásob je ãasopis k dispozici
v Mûstském informaãním centru
(pasáÏ v Kratochvílovû ulici).

Distribuci
Pfierovsk˘ch listÛ
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Vedení mûsta má zájem podat ob-
ãanÛm mûsta prostfiednictví této pra-
videlné rubriky vãasné vysvûtlení
provádûn˘ch oprav. Aktuální infor-
mace budeme získávat u odpovûd-
n˘ch pracovníkÛ firem, které tyto
práce provádûjí. V dne‰ním ãísle Lis-
tÛ vám odpovídá:

Ing. Pavel Suchánek, 
fieditel TSMP

Úprava veřejného osvětlení 

Koncem mûsíce fiíjna byla zaháje-
na úprava rozvodÛ vefiejného osvût-
lení na námûstí T. G. Masaryka
a v ulici Wilsonova v Pfierovû.

Úprava spoãívá v pfiemístûní svor-
kovnic u jednotliv˘ch stoÏárÛ z kra-
bic umístûn˘ch pod kamennou dlaÏ-
bou na stoÏáry, které budou potom
zakryty atypick˘mi paticemi.

Úãelem úpravy je pfiedcházení po-
ruch vãetnû jejich rychlého odstra-
nûní. Práce provádûjí odborné firmy
SKEL s.r.o., Pfierov a SATES Morava,
spol. s r.o., Vala‰ské Mezifiíãí.

Termín ukonãení prací je stanoven
na 30. listopad 2006.

Ing. Miroslav Dundálek, 
fieditel akciové spoleãnosti Vodovo-
dy a kanalizace Pfierov 

Byla ukonãena v˘mûna
vodovodních fiadÛ v ulicích
B. Nûmcové, Bratrská,
â. Drahlovského vãetnû
úpravy povrchÛ a pfiípojek.
V souãasné dobû se provádí
poslední etapa v˘mûny vo-
dovodu v ulici Su‰ilova,
nám. Svobody, a to v oblas-
ti na ·ífiavû kolem VaKu,
HZS a Telecomu. Tato eta-
pa a celá stavba bude ukon-
ãena do konce roku. Stavbu
provádí VS Pfierov, s.r.o.

Souãasnû provádí firma
Du‰an Kleiber VaK-stav v˘-

Kde a proč je Přerov rozkopaný?
Všímaví Přerované při pohybu městem zaznamenávají výkopové
práce různého charakteru, které někdy vnímají negativně v tom
směru, že jejich život zbytečně omezují a narušují.

Plastick˘ model bude znázorÀovat
centrum mûsta, respektive mûstskou
památkovou zónu a ãást ochranného
pásma MPZ, to znamená Horní ná-
mûstí, námûstí T. G. Masaryka, ãást
Îerotínova námûstí a pfiilehlé uliãky.
Pro umístûní plastiky vybral autor dí-
la ve spolupráci s Ing. arch. Petrem
Braunerem dvû vhodné lokality, 
z nichÏ radní zvolili prostor pfied bu-
dovou staré radnice. Odlitek modelu
bude pfiipevnûn k podstavci obloÏe-
nému materiálem korespondujícím
s ka‰nou doc. Appla na nám. T. G.
Masaryka. V zájmu zv˘raznûní detai-
lÛ architektury bylo mûfiítko modelu
zmen‰eno, ale zÛstal zachován plá-
novan˘ formát pÛdorysu 1,5 × 1,5 m. 

Samotná realizace modelu pfied-
stavovala uzpÛsobit katastrální ma-
py do poÏadovaného rozmûru, vytvo-
fiit reliéf terénu, kter˘ akceptuje re-

álné zamûfiení polohopisu a v˘‰kopi-
su komunikací, budov a dal‰í archi-
tektury. Poté byly vymodelovány jed-
notlivé bloky budov, které doplnily
detaily oken, dvefií, fiímsy, portály.
Tento polotovar poslouÏil pro vyro-
bení voskov˘ch modelÛ a etylsiliká-
tov˘ch forem pro pfiesné odlití mo-
delu z bronzové slitiny.

Model bude slavnostnû odhalen˘
23. prosince v 15.30 hodin na ná-
mûstí T. G. Masaryka.

Kdo je akademický sochař
André Vícha?

Autor modelu je absolventem SU-
P· Uherské Hradi‰tû a AVU Praha. Je-
ho dílo tvofií ‰iroké spektrum – od
medailí, peãetidel, insignií, znakÛ
mûst a obcí po ka‰ny a pomníky.
Z mnoh˘ch jmenujme napfiíklad me-
daili J. A. Komenského vsazenou do

pfiebalu knihy, soubor medailí k 200.
v˘roãí bitvy u Slavkova (císafi Napo-
leon, císafi Franti‰ek I., car Alexandr,
Mohyla Míru), medaili mûstsk˘ch
ãástí Praha 1 - Hradãany, Malá Stra-
na, Staré mûsto,
raÏené medaile
mûst a obcí Lipní-
ku n. Beãvou, Ústí
nad Labem, Lito-
mûfiic, Uherského
Hradi‰tû a dal‰ích,
insignie V· Insti-
tut restaurování
Litomûfiice, insig-
nie pro V· Hotelo-
vou v Praze, insig-
nie Královského
fiádu MRSRAK, klí-
ãe a insignie mûs-
ta Dobfií‰e, První
kfiíÏ v Dfiínovû, pa-
mátník brnûn-
sk˘m uãitelÛm vy-
sok˘ch ‰kol umu-
ãen˘m v koncent-
raãním tábofie
Mauthausen, in-
teriérové fontány,
insignie a vyzna-
menání Spoleãen-

stva cukráfiÛ âR, vyznamenání pro
Reunion ¤ádu sv. Lazara Jeruzalém-
ského. 

Ing. Kamila Lesáková, 
odbor rozvoje MMPr

mûnu vodovodu v ul. âechova, Deni-
sova a ul. Wurmova. Zde by mûly b˘t
obû stavby dokonãeny vãetnû povr-
chov˘ch úprav nejpozdûji do 10. pro-
since. Za zmínku jistû stojí, Ïe uÏ
v listopadu jsme zahájili dal‰í stavbu
v Pfiedmostí, kde bude provádûna
opût v˘mûna vodovodu v ul. Kotko-
va, Teliãkova, Prostûjovská a dal‰ích,
kde pfiipravíme podmínky mûstu pro
následující opravy komunikací. Celá
tato stavba bude dokonãena aÏ v ro-
ce 2007. Do konce roku zde budou
provádûny práce na vodovodním fia-
du a pfiípojkách v ul. Kotkova a Te-
liãkova. V˘mûnami rozsáhl˘ch úsekÛ
vodovodu sledujeme pfiedev‰ím sní-
Ïení únikÛ vody z potrubí, ale i zlep-
‰ení kvality pitné vody, protoÏe pou-
Ïíváme nejkvalitnûj‰í potrubí s vnitfi-
ní v˘stelkou, kde nedochází k usazo-
vání inkrustací. Za zmínku jistû sto-
jí, Ïe v leto‰ním roce jsme provedli
na území Pfierova v˘mûnu okolo 3,1
km vodovodu a zhruba 230 vodovod-
ních pfiípojek.

Ing. Jaroslav Klvaã, fieditel akciové
spoleãnosti Teplo Pfierov

Skonãila dal‰í etapa Modernizace
a optimalizace CZT v Pfierovû.

Zaãátkem fiíjna byla zahájena
v Pfierovû nová topná sezóna. S pfií-
chodem chladnûj‰ích dní i nocí bylo
zahájeno topení v pfieváÏné ãásti
mûsta Pfierova. V této souvislosti
jsme se informovali u akciové spo-
leãnosti Teplo Pfierov na to, jak jsou

pfiipraveni na zaji‰tûní dodávek tepla
a teplé vody jejím odbûratelÛm.

V prÛbûhu leto‰ního roku Pfiero-
vané totiÏ zaznamenali rozsáhlé sta-
vební práce v nûkter˘ch lokalitách
mûsta. PfieváÏná ãást tûchto prací
byla realizována spoleãností Teplo.
Tato spoleãnost pokraãovala i letos
v plnûní plánu na zrekonstruování
zastaral˘ch a nevyhovujících tech-
nologick˘ch zafiízení. Jedná se
o modernizaci a optimalizaci systé-
mu centrálního zásobování teplem
a dle sdûlení zástupcÛ Tepla byl ten-
to rok z hlediska rozsahu prací nej-
v˘znamnûj‰í.

Do‰lo k nejrozsáhlej‰í rekon-
strukci v celé historii novodobé ak-
ciové spoleãnosti Teplo, kdy bylo re-
alizováno více neÏ 5 km nov˘ch
pfiedizolovan˘ch potrubních rozvo-
dÛ, zru‰eno 28 parních v˘mûníko-
v˘ch stanic, zrekonstruovány 4 par-
ní v˘mûníkové stanice a v zásobova-
n˘ch objektech instalováno 96 ob-
jektov˘ch pfiedávacích stanic. Práce
byly zahájeny v dubnu leto‰ního ro-
ku a v podstatû byly ukonãeny v prÛ-
bûhu fiíjna. V souãasné dobû jsou
provádûny uÏ jen drobné dokonão-
vací práce pfieváÏnû v prostorách v˘-
mûníkov˘ch stanic. BûÏí zku‰ební
provoz, kdy se ovûfiují technické pa-
rametry zafiízení a probíhá zaregu-
lování jak jednotliv˘ch objektov˘ch
pfiedávacích stanic v zásobovan˘ch
objektech, tak i celého topného
systému. Šaf

André Vícha při práci v ateliéru

Myšlenka vytvořit bronzový model města na počest 750. výročí po-
výšení Přerova na město vznikla na sklonku loňského roku. Snaha
zachytit současnou tvář města a potřeba rozvíjet město vyváženě
i po kulturní a umělecké stránce vedla k zadání zpracování a odlití
modelu města některému umělci. Komise pro výběr nejvhodnější
nabídky modelu města Přerova, složená ze členů rady města a tří
nezávislých architektů, vyhodnotila v rámci výběrového řízení na-
bídku akad. soch. André Víchy jako nejlepší.

Plastický model města Přerova si prohlédnete už před Vánocemi

Úprava usnadní rychlé
odstranění poruch 

foto Zdeněk Daněk
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Dle slov PhDr.
Marty Vani‰ové,
fieditelky Sociál-
ních sluÏeb mûsta
Pfierova (dále
SSMP), je tento
zákon velmi v˘-
znamn˘m doku-

mentem. Pfiinese mnoho zmûn a dá
se oãekávat, Ïe nastanou i jisté pro-
blémy s jeho zavádûním do praxe,
a to jak uÏivatelÛm, tak poskytovate-
lÛm sociálních sluÏeb. ¤editelka
SSMP se domnívá, Ïe mu bohuÏel
byla vûnována velmi malá pozornost
v médiích.
� Co vlastnû nov˘ zákon o sociálních
sluÏbách upravuje a komu má slou-
Ïit?

Hlavním posláním zákona je chrá-
nit práva a oprávnûné zájmy tûch li-
dí, ktefií jsou oslabeni v jejich prosa-
zování, napfiíklad pro svÛj vysok˘
vûk, zdravotní postiÏení, nedostateã-
nû podnûtné sociální prostfiedí, kri-
zové Ïivotní situace i z fiady dal‰ích
pfiíãin. Zákon vymezuje vedle práv
a povinností uÏivatelÛ také práva
a povinnosti tûch, ktefií sociální sluÏ-
by poskytují.

Zásadní zmûna se t˘ká financová-
ní. Doposud pfiíspûvek na poskytová-
ní sociálních sluÏeb nesl zfiizovatel,
kter˘m je mûsto, a men‰ím podílem
uÏivatel sluÏby. Nyní finanãní tok by
mûl plynout pfiímo ze státního roz-
poãtu. Tak jako dosud, ov‰em men‰í
mûrou, by se na financování mûla po-
dílet obec a samotní uÏivatelé. Za
jedno z pozitiv nového zákona pova-
Ïuji to, Ïe sociální sluÏby budou je‰-
tû více vycházet z individuálních po-
tfieb ãlovûka a pÛsobit na nûj tak, aby
byla posílena jeho schopnost sociál-
ního zaãlenûní ve spoleãnosti. Lidé
se sníÏenou sobûstaãností budou mít
nárok na finanãní pfiíspûvek na péãi,
kterou si sami mohou vybrat. Budou
mít právo a moÏnost Ïádat o pomoc
a podporu v pfiípadû, Ïe ji budou po-
tfiebovat a sami si svou nepfiíznivou
situaci fie‰it nedokáÏí.
� Jak byste upfiesnila, ãi vysvûtlila,
pojem sociální zaãlenûní nebo nao-
pak sociální vylouãení?

Je to nov˘ v˘raz v oblasti sociální
politiky. Základním principem zaãle-
nûní ãlovûka do spoleãnosti je posi-
lování jeho osobních kompetencí,
schopností a dovedností tak, aby 
mohl vyuÏívat bûÏné spoleãenské
zdroje, mezi které patfií napfiíklad
pfiístup ke vzdûlání, moÏnost za-
mûstnání a v neposlední fiadû aktivní
úãast na spoleãenském Ïivotû. Soci-
álním vylouãením se naopak rozumí
urãitá pfiekáÏka v Ïivotû ãlovûka, kte-
rá brání, komplikuje nebo zcela za-
mezuje, aby Ïil zpÛsobem, kter˘ je ve
spoleãnosti povaÏován za bûÏn˘.

� VraÈme se ale ke zmûnám, které
pfiiná‰í nov˘ zákon. 

Novû se stanovuje pfiíspûvek na pé-
ãi. Ten bude náleÏet osobám, které
z dÛvodÛ dlouhodobû nepfiíznivého
zdravotního stavu potfiebují pomoc
jiné osoby. Závislost na této pomoci
se rozdûluje do ãtyfi stupÀÛ, s ozna-
ãením jako lehká, stfiednû tûÏká, tûÏ-
ká a úplná.

O pfiíspûvek na péãi si uÏivatel po-
Ïádá sám. Souãasn˘m pfiíjemcÛm
star‰ím osmnácti let, ktefií pobírají
pfiíspûvek pro bezmocnost, bude ná-
leÏet pfiíspûvek na péãi v té v˘‰i, kte-
rá odpovídá dosavadnímu stupni bez-
mocnosti. Pfii ãásteãné bezmocnosti
budou mít nárok na pfiíspûvek ve v˘-
‰i 1. stupnû závislosti, kter˘ bude ãi-
nit 2000 korun. Pfii pfieváÏné bez-
mocnosti získají pfiíspûvek ve v˘‰i
2. stupnû závislosti, budou dostávat
4 000 korun. V pfiípadû úplné bez-
mocnosti se bude jednat o pfiíspûvek
ve v˘‰i 3. stupnû závislosti, to zna-
mená 8 000 korun. Pfiíjemci pfiíspûv-
ku pfii ãásteãné bezmocnosti, ktefií
jsou star‰í 80 let a je o nû peãováno
osobou, která pobírá pfiíspûvek pfii
péãi o osobu blízkou nebo jinou oso-
bu, bude náleÏet pfiíspûvek ve v˘‰i
2. stupnû závislosti. V tûchto pfiípa-
dech pfiíspûvek na péãi bude pfiiznán,
aniÏ by o nûj osoba musela Ïádat.
O pfiíspûvek pfii úplné závislosti, kte-
r˘ bude ãinit 11 tisíc, si musí obãan
sám poÏádat.
� MÛÏete upfiesnit, kde mají obãané
získat potfiebné aktuální informace?

Obãané se mohou obrátit na obec-
ní úfiad obce s roz‰ífienou pÛsobnos-
tí dle trvalého bydli‰tû, v na‰em pfií-
padû na Magistrát mûsta Pfierova, od-
bor sociálních dávek. U ÏadatelÛ o ty-
to pfiíspûvky provede pracovník ma-
gistrátu objektivní sociální ‰etfiení.
Dále se touto Ïádostí bude zab˘vat
posudkov˘ lékafi úfiadu práce, kter˘
posoudí zdravotní stav a schopnost
Ïadatele zvládat péãi o vlastní osobu.
S koneãnou platností o pfiíspûvku na
péãi rozhodne odbor sociálních dá-
vek pfierovského magistrátu.

UÏivatel umístûn˘ v pobytovém za-
fiízení sociálních sluÏeb zaplatí úhra-
du za poskytované sluÏby pfiiznan˘m
pfiíspûvkem. Není moÏné, aby uÏiva-
tel pfiíspûvek pobíral, péãi odmítal
a pfiíspûvek si nechával. Pfiíspûvek na
péãi není povaÏován za pfiíjem. K to-
mu, aby byl pfiíspûvek správnû vyuÏí-
ván, bude slouÏit nastaven˘ kontrol-
ní systém. 
� Pfiejdûme zpátky ke zmûnám, kte-
ré pfiiná‰í nov˘ zákon v oblasti po-
skytování sluÏeb. Které základní dru-

hy a formy poskytování sociálních
sluÏeb jsou v nûm specifikovány?

Sociální sluÏby zahrnují sociální
poradenství, sluÏby sociální péãe
a sluÏby sociální prevence. Sociální
sluÏby mûsta Pfierova se zamûfií na
oblast základního sociálního pora-
denství, které je povinností v‰ech po-
skytovatelÛ sociálních sluÏeb bez
rozdílu a je zdarma. Jeho smyslem je
dávat potfiebné informace, které pfii-
spûjí k fie‰ení nepfiíznivé sociální si-
tuace.

Druhou oblast pfiedstavují sluÏby
sociální péãe. Zde je zafiazena napfií-
klad peãovatelská sluÏba. Je to sluÏ-
ba terénní, poskytovaná uÏivatelÛm
v jejich pfiirozeném domácím pro-
stfiedí nebo uÏivatelÛm Ïijících v do-
mech s peãovatelskou sluÏbou. Patfií
sem i ambulantní forma poskytování
peãovatelské sluÏby, konkrétnûji, jde
o poskytnutí pomoci pfii celkové
osobní hygienû vãetnû mytí vlasÛ
v na‰ich stfiediscích osobní hygieny.
Tuto formu poskytování vyuÏívají
osoby, které nemají ve svém pfiiroze-

ném prostfiedí takové podmínky ne-
bo jejich schopnosti jsou natolik sní-
Ïeny, Ïe bez pomoci si tento úkon sa-
mi nezabezpeãí. Tfietí oblastí jsou
sluÏby sociální prevence. Zde se za-
mûfiíme na jevy a situace, které mo-
hou vést k sociálnímu vylouãení
osob. Na‰e zafiízení bude poskytovat
dva druhy sluÏeb, a to sociálnû akti-
vizaãní sluÏby pro seniory a osoby se
zdravotním postiÏením a sluÏby po-
skytované v azylovém domû pro mat-
ky s dûtmi. V rámci sociálnû aktivi-
zaãních sluÏeb pro seniory a osoby se

zdravotním postiÏením chceme na-
bízet spoleãenské, kulturní, vzdûlá-
vací, zájmové a jiné aktivizaãní ãin-
nosti, a to proto, aby tato cílová sku-
pina nebyla ohroÏena sociálním vy-
louãením. 

V druhém pfiípadû pÛjde o pobyto-
vou sociální sluÏbu pro matky s dût-
mi v azylovém domû. Bude to ob-
dobná forma sociální sluÏby, jaká by-
la poskytována ve stávajícím na‰em
zafiízení – ubytovnû pro neúplné ro-
diny s dûtmi.
� Co se ukázalo jako problematické
v souvislosti s pfiijetím nového zá-
kona?

Nejvût‰ím problémem bylo najít
vhodnou formu sociální sluÏby pro
stávající zafiízení sociálních sluÏeb
domov-penzion pro dÛchodce. Tento
pojem nov˘ zákon nezná. Jako nej-
vhodnûj‰í se jeví pfietransformovat
domov-penzion na chránûné bydle-
ní. Je to pobytová sluÏba, která spo-
lu s dal‰ími bude tvofiit komplex po-
moci, zamûfiené na individuální po-
tfieby uÏivatelÛ, ktefií mají sníÏenou
sobûstaãnost a jejichÏ situace vyÏa-
duje pomoc jiné fyzické osoby. SluÏ-
ba obsahuje úkony, mezi které patfií
poskytnutí stravy nebo pomoc pfii za-

ji‰tûní stravy, poskytnutí ubytování,
pomoc pfii zaji‰tûní chodu domác-
nosti, v˘chovné, vzdûlávací aktivi-
zaãní ãinnosti, zprostfiedkování kon-
taktu se spoleãensk˘m prostfiedím,
sociálnû terapeutické ãinnosti, po-
moc pfii uplatÀování práv, oprávnû-
n˘ch zájmÛ a pfii obstarávání osob-
ních záleÏitostí.

Teprve pfií‰tí roky ukáÏí, do jaké
míry budou zmûny, které tento zá-
kon pfiiná‰í, skuteãn˘m pfiínosem
pro jeho uÏivatele. Eva Šafránková

Po mnoha letech byla přijata nová právní norma v oblasti sociálních
služeb. Od 1. ledna 2007 nabude účinnosti Zákon o sociálních služ-
bách č. 108/2006 Sb., a doprovodný zákon č. 109/2006 Sb.

Jaké zmûny pfiiná‰í nov˘ zákon o poskytování sociálních sluÏeb

I hra patří k výchově dětí v ubytovně pro neúplné rodiny s dětmi
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Je potû‰itelné, Ïe do Pfierova pfiije-
la poãetná skupina vysoko‰kolsk˘ch
pedagogÛ ze Slovenska, vedená prof.
dr. J. P‰enákem a prof. Vierou Îbir-
kovou, která zde pfiednesla tfiináct
pfiíspûvkÛ. Z ãesk˘ch pedagogÛ zvlá‰-
tû zaujala vystoupení prof. dr. K. R˘d-
la, doc. dr. V. Krejãího, doc. dr. Z. Fi-
lipa, doc. dr. L. Zeliny, doc. dr. RÛÏe-
ny VáÀové, doc. dr. J. Uhlífiové
a doc. dr. J. Kubíãka, fieditele Morav-
ské zemské knihovny v Brnû a záro-
veÀ pfiedsedy Vlastivûdné spoleãnos-
ti moravské.

Ve v‰ech pfiíspûvcích byla vysoce
hodnocena práce uãitelÛ jak po od-

borné, tak i jazykové stránce. Díky jim
jsou dnes, po mnoha letech, vyhledá-
vána a obdivována jejich díla literár-
ní, muzejní sbírky, expozice a jsou dá-
vána za vzor i dne‰ním uãitelÛm.

V závûru tohoto dvoudenního jed-
nání byla ocenûna práce oddûlení dû-
jin ‰kolství Muzea Komenského
v Pfierovû, p.o., které supluje ãinnost
neexistující instituce, která by sou-
stavnû se vûnovala historii ãeské
a slovenské ‰koly a jejího uãitelstva.
I z tohoto oddûlení byly pfiedneseny
ãtyfii pfiíspûvky.

PhDr. František Hýbl, 
ředitel MK v Přerově, p.o.

Mezi účastníky konference můžete poznat i známé tváře pracovníků okres-
ního archivu v Přerově (zleva ředitel PhDr. Jiří Lapáček a Věra Fišmistrová)

Ve dnech 7. až 8. listopadu se konala v přerovském tzv. Korvín-
ském domě konference, která se věnovala muzejní, osvětové a
vlastivědné činnosti učitelů, za účasti více než padesáti historiků
pedagogiky, historiků, archivářů z Čech, Moravy, Slezska a Slo-
venska. Celkem na dané téma bylo předneseno 39 referátů, kte-
ré v příštím roce vyjdou tiskem ve sborníku.

Do muzea se sjely významné pedagogické osobnosti

foto Jitka Hanáková

Koledníci v přerovských ulicích v lednu letošního roku

Konference Nám i budoucím

Mezi novodobûj‰í pfierovská umû-
lecká díla se fiadí pomník Jana Blaho-
slava umístûn˘ na Horním námûstí.

K prvnímu uctûní památky slavné-
ho pfierovského rodáka Jana Blaho-
slava do‰lo z podnûtu stfiedomorav-
sk˘ch uãitelÛ v roce 1882, kdy mu by-
la na budovû b˘valé radnice na Dol-
ním námûstí odhalena pamûtní des-
ka. V roce 1911 na schÛzi Akademic-
kého klubu bylo navrÏeno pfiipome-
nout si v˘znam Jana Blahoslava po-
stavením pomníku, posléze byl k to-
muto úãelu zaloÏen finanãní fond. JiÏ
tehdy byl za autora pomníku navrÏen

v˘znamn˘ sochafi Franti‰ek Bílek,
kter˘ byl aÏ o nûkolik let pozdûji (rok
1919) pozván do Pfierova. Tehdy bylo
také rozhodnuto, Ïe souso‰í bude
provedeno z jemného hofiického pís-
kovce a osazeno na Horním námûstí.
Odhalení pomníku bylo stanoveno na
20. února 1923, u pfiíleÏitosti 400. v˘-
roãí narození Jana Blahoslava. Podle
Bílkova návrhu provedl souso‰í Vác-
lav ·koda z Hradce Králové, jeho osa-
zení pak realizovala místní kameno-
sochafiská firma Urban-Polá‰ek. Po-
mník byl nakonec slavnostnû odhalen
aÏ 20. kvûtna 1923.

Kompozice pomníku je velmi pÛ-
sobivá. Na zv˘‰eném podnoÏí je osa-
zen stylizovan˘ oltáfi, na kterém je
umístûna rozevfiená kniha, kalich,
chleba a ruka drÏící misku s ohnûm,
která symbolizuje víru Jednoty Bra-
trské. Po obou stranách oltáfie jsou
dva figurální reliéfy vysoké ãtyfii met-
ry a ‰iroké jeden metr. Vlevo se Jan
Blahoslav louãí s vlastí pfied odcho-

Za poznáním památek

JiÏ sedm˘m rokem probûhne v na-
‰í diecézi na poãátku ledna nového ro-
ku Tfiíkrálová sbírka. NeÏ v‰ak koled-
níci vyjdou do ulic, je ãas seznámit vás
s vyuÏitím Tfiíkrálové sbírky 2006.
V lednu 2006 se v Pfierovû a okolních
obcích vybralo celkem 531 831 korun.
Z celkové ãástky bylo 186 140 korun
vyuÏito SdruÏením âeská katolická
charita pro humanitární pomoc u nás
i v zahraniãí a pro podporu charitního
díla. Druhá ãást 345 690 korun se
vrátila zpût do Pfierova.

Na pfiímou pomoc rodinám a lidem
v nouzi bylo pouÏito 130 000 Kã. Za
81 000 Kã byly pofiízeny kompenzaã-
ní a rehabilitaãní pomÛcky pro klien-
ty Charitní o‰etfiovatelské a peãovatel-
ské sluÏby. Dal‰ích 50 000 Kã pomoh-
lo zajistit dobr˘ rozjezd nového zafií-
zení OCHP, které se bude zab˘vat pra-
covní rehabilitací du‰evnû nemoc-

n˘ch. âástkou 25 000 Kã pfiispûla
OCHP Církevnímu dûtskému domovu
Emanuel ve Staré Vsi na koupi star‰í-
ho vozu a ãástkou 40 000 Kã na opra-
vu stfiechy dûtského domova. Zb˘vají-
cích 19 190 Kã putovalo do nouzové-
ho fondu Arcidiecézní charity, kter˘
slouÏí pro pfiímou pomoc lidem a ro-
dinám v nouzi tam, kde podpora pfie-
sahuje moÏnosti jednotliv˘ch charit. 

Dûkujeme v‰em, ktefií se podíleli na
uskuteãnûní sbírky, v‰em, ktefií nám
sv˘m pfiispûním tuto pomoc umoÏni-
li a vûfiíme, Ïe i Tfiíkrálová sbírka
2007, která v Pfierovû a okolních ob-
cích probûhne ve dnech od 2. do 15.
ledna 2007 (v Pfierovû se bude kole-
dovat v pátek 5. 1. a v nedûli 7.1.),
bude projevem dobré vÛle pomáhat
tûm, ktefií se bez pomoci druh˘ch ne-
obejdou. Za Oblastní charitu Přerov 
Martina Krejčířová

Využití Tříkrálové sbírky 2006

dem na studia do Královce a Basile-
je, vpravo je pfiipomínka zvolení Bla-
hoslava star‰ím Jednoty Bratrské.
Oba reliéfy doplÀují vysvûtlující ná-
pisy v písmu ve stylu secese. Pfied ol-
táfiem stojí tfii a pÛl metru vysoká po-

stava Jana Blahoslava, kter˘ symbo-
licky pfiedává národu pfieklad bible
jako odkaz vzdûlanosti Jednoty Bra-
trské.

Mgr. Miroslava Švástová, odbor život-
ního prostředí přerovského magistrátu

inzerce
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Rozhovor s Ing. Georgem Kleinem, drÏitelem Ceny mûsta Pfierova – Medaile J. A. Komenského

� Kde jste se, pane inÏen˘re, naro-
dil a jaké bylo va‰e dûtství?

Narodil jsem se 3. ãervna 1927
v domû mého dûdeãka Andrease We-
bera v tehdej‰í Janovû Lehotû/Drex-
lerhäu ãíslo 42 v Kremnickém kraji
na Slovensku. Îil jsem tam spolu
s m˘mi rodiãi, nevlastní sestrou, dû-
deãkem, tetou a dvûma sestfienicemi
aÏ do roku 1931. Poté si moji rodiãe
koupili vlastní dÛm ãíslo 305, kde
jsme bydleli, je‰tû spolu s m˘mi tfie-
mi sourozenci, aÏ do útûku do Ba-
vorska v roce 1945.
� MÛÏete nám povûdût nûco o va‰ich
stfiedo‰kolsk˘ch a vysoko‰kolsk˘ch
studiích?

ProtoÏe v Janovû Lehotû nebyla
Ïádná navazující ‰kola, nav‰tûvoval
jsem ve ‰kolním roce 1941/42 s ús-
pûchem ãtvrtou tfiídu státní mû‰Èan-
ské ‰koly v sousední obci Handlo-
vá/Kircherhau. Chtûl jsem se stát
uãitelem. Nezbytnou podmínkou pro
pfiijetí na uãitelsk˘ stav bylo získání
“odznaku zdatného sportovce“. Aã-
koliv jsem zvládl teoretickou zkou‰-
ku úspû‰nû, nebyl jsem nakonec pfii-
jat, protoÏe se mi nepodafiilo kvÛli
m˘m neúspûchÛm pfii sportovních
kláních získat onen odznak. 

MÛj otec, kter˘ tehdy pracoval ja-
ko zahraniãní dûlník (Gastarbeiter)
a zedník v Rakousku, se domníval, Ïe
bych mûl jet s ním, protoÏe bych tam
urãitû na‰el místo v nûjaké kancelá-
fii. Následoval jsem jeho radu a jiÏ po
nûkolika dnech jsem pracoval na fi-
nanãním úfiadû, pak v oddûlení daní
a v pokladnû. Tam mi bylo po tfiech
mûsících pfiedáno úãetnictví a já tam
zÛstal aÏ do 15. záfií 1944.

Následkem váleãného v˘voje na
Slovensku na podzim roku 1944 se
rodiãe s m˘mi dvûma mlad‰ími bra-
try ocitli v na‰í vlasti v akutním
ohroÏení Ïivota. Proto jsem chtûl b˘t
s nimi a odcestoval jsem neodkladnû
po v˘povûdi na finanãním úfiadû do-
mÛ do Janovy Lehoty. JelikoÏ mÛj
otec mezitím opût pracoval, tento-
krát jako zedník ve ·kodov˘ch závo-
dech, mohl jsem tam b˘t také za-
mûstnán ve správû a zÛstal jsem tam
aÏ do prozatímního uzavfiení závodu
2. dubna 1945. Dne 3. dubna 1945
jsem odjel k m˘m rodiãÛm do Ai-
gen/Inn v Dolním Bavorsku, kam
mezitím uprchli. Pracoval jsem jako
pomocn˘ dûlník a pfie‰kolen˘ zedník

v Mnichovû. Rok poté jsem absolvo-
val zednické zkou‰ky a o rok pozdû-
ji, v záfií 1948, jsem zaãal studovat
stavební inÏen˘rství na Polytechnic-
ké akademii Oskara von Millera pro
aplikovanou techniku. V Allachu,
mnichovském pfiedmûstí, jsem na‰el
ve studeném, nevytápûném podkrov-
ním pokoji levné ubytování. Studium
jsem si financoval pfiedev‰ím pomo-
cí pÛldenních brigád. Titul inÏen˘ra
jsem obdrÏel 12. ãervence1952, v ro-

ce 1967 jsem získal doklad stavitele
a nakonec v roce 1971 jsem byl za-
psán do seznamu bavorsk˘ch archi-
tektÛ.
� Co pro vás a va‰e nejbliÏ‰í zname-
nala druhá svûtová válka a události
bezprostfiednû po ní?

Vûfiím, Ïe 2. svûtová válka nám
v‰em ukázala velmi jasnû, k jak stra‰-
né a nelidské krutosti jsou bezohled-
ní a nezodpovûdní agitátofii schopni
po‰tvat lidi, jak se pomocí slepé po-
puzující propagandy mohou jinak
z vût‰í ãásti fiádní a mírumilovní ob-
ãané zmûnit ve válce na brutální be-
stie, Ïe nacionální nadfiazenost, bez-
ohledná, fanatická víra a pohrdání ji-
n˘mi lidsk˘mi rasami není v souladu
s pokojn˘m a ‰Èastn˘m souÏitím lid-
stva na této planetû, n˘brÏ neustále
vytváfií nepokoje a nakonec ústí v ka-
tastrofu. Dovedla mû k závûru, Ïe by-
chom se mûli dennû snaÏit, pfii ve‰-
keré rozdílnosti jazykÛ, vyznání, zpÛ-
sobÛ Ïivota, sm˘‰lení a zpÛsobÛ cho-

vání, projevovat ostatním, co nejvíce
to dokáÏeme, porozumûní a nutn˘
respekt. To je moje zku‰enost a du-
‰evní rozpoloÏení v‰ech m˘ch zná-
m˘ch. Zatím ale vûãnû nepouãitelné
a klid ru‰ící jevy v jak˘chkoli národ-
nostních skupinách stále existují
a my je nesmíme tolerovat. Druhá
svûtová válka znamená pro mne a mé
krajany ztrátu na‰eho starého do-
mova na Slovensku a pfiedev‰ím ná-
silnou pfiedãasnou smrt pfiíbuzn˘ch,
jakoÏ i mnoha pfiátel a ãlenÛ na‰eho
dfiívûj‰ího spoleãenství.

ZáÏitky z války a jejího konce pro
nás pfieÏiv‰í znamenaly nejprve ob-
tíÏnou nástavbu na‰í nové existence
a vytvofiily v nás úctu k relativnû
rychle se vyvíjejícímu demokratické-
mu spoleãenskému fiádu.

� Vedete spoleãnost Drexlerhauer
Gemeinschaft. MÛÏete nám o ní a je-
jím ãasopise Drexlerhauer Famili-
enblatt nûco povûdût?

Po skonãení 2. svûtové války byli
také mí janolehot‰tí krajané rozpt˘-
lení po polovinû svûta a dlouhou do-
bu se nevûdûlo, kde se kdo zdrÏuje.
Proto jsem zaãal, po vybudování
vlastní existence, s bádáním a sbírá-
ním nov˘ch adres na‰ich krajanÛ
a vydal jsem v lednu 1976 ve svém
volném ãase první “Drexlerhauer Fa-
milienblatt“. Zpoãátku vycházel ãty-
fiikrát roãnû. Po tûÏkém srdeãním in-
farktu jsem vydávání zredukoval na
dvakrát roãnû. Tím jsem vytvofiil po-
jítko mezi na‰imi roztrou‰en˘mi
krajany. Následkem náhle se objeve-
né tûÏké nemoci jsem pfieru‰il na na-
léhavé doporuãení lékafiÛ na konci
roku 2005, po 30 letech, dal‰í vydá-
vání tohoto listu. 

V létû 1945 se mezi na‰imi lidmi
prvnû ‰ífiila stra‰ná fáma, Ïe bylo

v âechách zavraÏdûno mnoho jano-
lehotsk˘ch rodin. ProtoÏe v‰ak neby-
lo známo nic bliÏ‰ího, zaãal jsem
o 20 let pozdûji se zkoumáním dûní,
stejnû jako jmen a dat postiÏen˘ch
obûtí.

Od roku 1968 jsem zaãal se svolá-
váním na‰ich setkání v jiÏním Nû-
mecku, kter˘ch se na zaãátku úãast-
nilo aÏ 700 lidí. Stal jsem se vedou-
cím Místního spoleãenství a zaloÏil
jsem V˘bor janolehotské organizace. 
� Na Pfierovany udûlal velmi dobr˘
dojem také Mnsg. Ernst Tatarka
i úsilí organizace Ackermann-Ge-
meinde o smífiení mezi na‰imi ná-
rody. MÛÏete nám blíÏe osvûtlit ce-
loÏivotní snaÏení pana monsignora
i organizace A-G? 

Ná‰ Mnsg. Ernst Tatarko, naroze-
n˘ ve Spi‰i, byl dlouhá desetiletí
pfiedsedou správní rady “Pomocného
spolku karpatonûmeck˘ch katolíkÛ“
a angaÏuje se nyní je‰tû vzornû a rád
jako fiímskokatolick˘ faráfi také pfii
rÛzn˘ch akcích a setkáních v‰ech na-
‰ich karpatonûmeck˘ch krajanÛ. Le-
Ïí mu na srdci usmífiení mezi na‰imi
národy a vynakládá na to seriózní
úsilí.“Ackermann Gemeinde“ je spo-
lek b˘val˘ch sudetonûmeck˘ch kra-
janÛ, kter˘ se snaÏí pomocí v‰elija-
k˘ch kontaktÛ a v˘znamn˘ch fi-
nanãních aktivit o usmífiení s ãesk˘-
mi sousedy.
� Co pro vás znamenal Pfierov v mi-
nulosti a pak i v souãasnosti?

Pfierov, nûmecky Prerau, byl pro
nás v minulosti zcela neznám˘m
mûstem v b˘valém âeskoslovensku.
Název mûsta Pfierov byl mezi na‰imi
lidmi po konci války sice znám˘, ale
následkem stra‰n˘ch událostí na
·védsk˘ch ‰ancích mûl bohuÏel vel-
mi hofik˘ nádech. Se zhodnocením
názoru tamních obyvatel to bylo aÏ
do politického pfievratu pfied 16 lety
trochu nejisté.

Na‰tûstí se tato nejistota zmûnila
po navázání kontaktu se zástupci
mûsta v roce 1990, kdy se hodnocení
stále více a více pfiibliÏuje k positiv-
nímu zhodnocení. Na‰e dlouholeté
osobní kontakty a jednání o zfiízení
dÛstojného památníku probíhají od
zaãátku ve vzájemné laskavé a do-
konce i pfiátelské atmosféfie. Mám
dojem, Ïe se díky opravdovému sna-
Ïení mezitím vyvinuly skuteãné pfiá-
telské kontakty. Jsem pfiesvûdãen
o tom, Ïe nyní jiÏ jméno Pfierov zís-
kalo u na‰ich lidí lep‰í zvuk a pfiátel-
ské pfiijetí obãanÛ a zástupcÛ mûsta
je zcela zfiejmé. To v‰e na‰i krajané
sledují s velk˘m zájmem a uznáním.

Otázky kladl PhDr. František Hýbl
Přeložil Mgr. Lubor Maloň

Vnímání Přerova očima Georga Kleina
Mezi držiteli Ceny města Přerova z roku 2005 je i Ing. Georg Klein,
přední představitel Drexlerhauer Gemeinschaft, který byl jedním
z iniciátorů postavení památníčku na přerovském hřbitově a návštěv
příbuzných obětí slovenských karpatských Němců ze Švédských šan-
cí. Panu inženýru Georgu Kleinovi jsme položili šest otázek, na kte-
ré redakci Přerovských listů odpověděl v dopise z 15. května 2006.
Výpovědi vám ve zkrácené podobě předkládáme.

Georg Klein (druhý zleva) na Švédských šancích
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1. 12. 1946 – pfied 60 lety zemfiel
v Pfierovû Otomar Viglic, ing., profe-
sor na prÛmyslové ‰kole, autor ro-
mánÛ a povídek. Psal pod jménem V.
Otomar a své první práce zvefiejnil ve
Voln˘ch smûrech, Nivû, Moravské
Orlici a dal‰ích ãasopisech. Samo-
statnû vy‰la kniha Z boufie, prachu
a bláta. Narodil se 7. 11. 1867 v obci
PoÏega v b˘v. Jugoslávii.

2. 12. 1886 – pfied
120 lety se narodil
v Hradci Králové Jaro-
slav Durych, MUDr.,
vojensk˘ lékafi, bás-
ník, pfiekladatel, ro-
manopisec a drama-

tik. Po 1. svûtové válce pÛsobil jako
zubní lékafi v Pfierovû. Zemfiel 7. 4.
1962 v Praze. Jedna z ulic mûsta Pfie-
rova je pojmenována jeho jménem.

5. 12. 1886 – pfied 120 lety se na-
rodil v Hulínû Franti‰ek Lanãík, zem-
sk˘ poslanec (1929–1933), ãlen mûst-
ského zastupitelstva a rady, starosta
Pfierova (1938–1939), pfiedseda spol-
ku Svornost, ãlen DTJ, úãastník II. za-
hraãniãního odboje, nositel Váleãné-
ho kfiíÏe, dopisovatel Práva lidu a Hla-
su lidu. Zemfiel v Pfierovû 15.1. 1976.

6. 12. 1916 – pfied
90 lety se narodil
v Majetínû Josef Ri-
edl, atlet SK Pfierov,
obûÈ fa‰istického te-
roru. Za aktivní
úãast v odbojovém

hnutí bûhem 2. svûtové války zatãen
gestapem, vûznûn a umuãen v kon-
centraãním tábofie Mauthausen dne
3. 4. 1942 podobnû jako jeho otec Jo-
sef Riedl st. (1887–1942), kominick˘
mistr v Pfierovû, legionáfi.

13. 12. 1996 –
pfied 10 lety zemfiel
v Pfierovû Franti‰ek
Venclovsk˘, dÛstoj-
ník, první pfiemoÏi-
tel kanálu La Man-
che dne 30. 7. 1971,

kdy plaval celkem 15 hod. 26 mi-
nut.Vzdu‰nou ãárou mûfií kanál 32
km, ale k jeho pfiekonání musel
Venclovsk˘ uplavat vzdálenost o 22
km del‰í. La Manche pfiekonal je‰tû
dvakrát v roce 1975, tfiikrát pokofiil
sibifiskou Angaru a spolu s Janem
Novákem pfieplaval jako první na
svûtû napfiíã jezero Bajkal. Za celoÏi-
votní sportovní úspûchy obdrÏel
v roce 1996 Cenu mûsta Pfierova-Me-
daili J. A. Komenského. V roce 2001
byla v Pfierovû na nábfieÏí fieky Beã-
vy odhalena pamûtní deska s jeho
jménem. Narodil se 25. 4. 1932
v Lipníku n. B. 

21. 12. 1941 – pfied 65 lety zem-
fiel v Pfierovû Klement Slavick˘, var-
haník, sbormistr, vynikající houslafi,
fieditel kÛru, Ïák Leo‰e Janáãka na
brnûnské varhanické ‰kole, kter˘ od
roku 1921 pÛsobil nepfietrÏitû v Pfie-
rovû. Napsal Hanácké tance, smuteã-
ní pochody, skladby klavírní a var-
hanní preludia. Narodil se 20. 3.
1863 v Bystfiici p. H. 

29. 12. 1911 – pfied
95 lety se narodil
v Pfierovû-Pfiedmostí
Karel Vrba, MUDr.,
lékafi, primáfi gyne-
kologicko-porodnic-
kého oddûlení pfie-

rovské nemocnice. Zemfiel 17. 1.
1971 v Pfierovû.

Věra Fišmistrová

Kalendárium

Počítačový tomograf

V pondûlí 13. listopadu pfiedstavi-
la pfierovská nemocnice svÛj nov˘
poãítaãov˘ tomograf v hodnotû 15,5
milionu korun. Nemocnice tak zís-
kala dokonalej‰í, rychlej‰í a ‰etrnûj-
‰í diagnostick˘ pfiístroj, neÏ mûla do-
posud, a mÛÏe se srovnávat se ‰piã-
kov˘mi pracovi‰ti v republice. Poãí-
taãov˘ tomograf nemocnice vyuÏíva-
la pfied tímto datem uÏ 14 dní a vy-
‰etfiila na nûm pfiibliÏnû stovku paci-
entÛ. Jednalo se pfieváÏnû o akutní
pfiípady, pfiedoperaãní prohlídky a vy-
‰etfiení pfii onkologick˘ch onemoc-
nûních. Poãítaãov˘ tomograf se fiadí
do nové generace CT pfiístrojÛ a kro-
mû dnes jiÏ rutinních vy‰etfiení do-
káÏe provést funkãní zobrazení moz-
ku a rychle vyhodnotit jeho poruchy.
Nákup tomografu povaÏuje vedení
nemocnice za nejvût‰í investici do
pfiístrojového vybavení vÛbec. -svam-

Rekonstrukce Mádrova
podjezdu

Zhruba do ‰esti let chtûjí âeské drá-
hy zrekonstruovat MádrÛv podjezd
v Pfierovû. Souãástí stavby bude i jeho
roz‰ífiení. To umoÏní v dal‰ích letech
vybudovat novou silnici, která poslou-
Ïí jako ãásteãn˘ obchvat Pfierova. Mû-
stu se tak ulehãí od dopravy. MádrÛv
podjezd chtûly pÛvodnû dráhy pouze
opravit. Na základû Ïádosti mûsta ho
i roz‰ífií. Náklady se z pÛvodních 59
milionÛ vy‰plhají na 97 milionÛ. Roz-
díl zaplatí Olomouck˘ kraj. MádrÛv
podjezd Správa Ïelezniãní dopravní
cesty zrekonstruuje v souladu s gene-
relem dopravy mûsta Pfierova, to zna-
mená, Ïe umoÏní v˘hledovû vybudo-
vat komunikaci II. tfiídy, která spojí
Kojetínskou ulici s ulicí gen. ·tefáni-
ka. Od nové silnice, která nahradí jiÏ-

ní ãást takzvaného malého obchvatu,
radnice oãekává rozmûlnûní dopravy
ve mûstû a úbytek aut v obydlen˘ch
zónách. ZároveÀ zajistí dopravní ob-
sluÏnost prÛmyslové zóny. Roz‰ífiení
Mádrova podjezdu je souãástí první
stavby rekonstrukce Ïelezniãního uzlu
Pfierov, která by mûla zaãít v roce 2008
a skonãit v roce 2012. -gáj-

Dům pod hradbami 
Jeden z nezrekonstruovan˘ch domÛ

v pfierovské památkové zónû, v ulici
Pod valy, by se uÏ na jafie mûl doãkat
zahájení opravy. Podle majitelÛ objek-
tu, v nûmÏ byla v minulosti restaura-
ce, je v souãasnosti uÏ odsouhlasen˘
projekt pro opravu a zbudování obyt-
ného domu. K rekonstrukci se uÏ vy-
jádfiili i pfierov‰tí památkáfii. DÛm sice
nemá zvlá‰tní historickou hodnotu, je
ale v památkové zónû, a proto se k pro-
jektu museli vyjádfiit odborníci. -zag- 

Prach znečišťuje vzduch
Pfierov patfií k mûstÛm s nejhor-

‰ím ovzdu‰ím v Olomouckém kraji.
Pravidelnû se pohybuje na první ne-
bo druhé pfiíãce mezi nejvíce zneãi‰-
tûn˘mi obcemi, a to díky polétavému
prachu. K nejvût‰ím evidovan˘m
zdrojÛm zneãi‰tûní v Pfierovû patfií
teplárna, slévárna a chemiãka. V ob-
dobí jejich odstávky se ale podle mû-
fiení ovzdu‰í v Pfierovû nezlep‰ilo.
âistotu vzduchu tak v˘raznûji ovliv-
Àuje celá fiada men‰ích zdrojÛ. Pod-
le informací Pavla Juli‰e z Odboru Ïi-
votního prostfiedí Magistrátu mûsta
Pfierova vzduch nejvíce zneãi‰Èuje
doprava, a to primárnû v˘fukov˘mi
plyny a sekundárnû zvifiováním pra-
chu pfii jízdû. Kvalitu ovzdu‰í v Pfie-
rovû by mohl zlep‰it obchvat mûsta.
Na jeho v˘stavbu ale zatím nejsou
peníze. Podle lékafiÛ mÛÏe mít zne-
ãi‰tûné ovzdu‰í negativní dopad na
zdraví lidí. Vyvolat mÛÏe napfiíklad
astma, dráÏdûní v krku, ka‰el nebo
alergické reakce na prach. -gáj-

Nový průvodce Přerovem
SluÏby mûsta Pfierova v tûchto

dnech vydaly novou broÏurku – Ma-
l˘ prÛvodce mûstem Pfierovem. Oby-
vatelé mûsta a turisté ji mohou zdar-
ma získat v Mûstském informaãním
centru v Kratochvílovû ulici v Pfiero-
vû. BroÏurka obsahuje plánek mûsta,
seznam mûstsk˘ch zafiízení, pamá-
tek, ale i pfiehled míst, kde se mohou
ubytovat a obãerstvit. PrÛvodce vy‰el
v ãe‰tinû nákladem pûti tisíc kusÛ
a v tûchto dnech se pfiipravuje vydá-
ní jeho anglické mutace v poãtu jed-
noho tisíce kusÛ. -gáj-

Z „Přerovských aktualit“

Více informací najdete na www.ktvprerov.cz

foto Zdeněk Přikryl

foto Petr Ludík

Dne 14. listopadu 2006 se roz-
louãila ve stra‰nickém krematoriu
v Praze nejbliÏ‰í rodina a pfiátelé
s PhDr. Franti‰kem Sedláãkem,
dlouholet˘m fieditelem pfierovské-
ho gymnázia, kter˘ na této stfiední
‰kole pÛsobil v letech 1953–1990,
nejprve jako profesor, od roku
1958–1962 jako zástupce fieditele
PhDr. Jaroslava Bubeníka a od ro-
ku 1962 ve funkci fieditele. Za je-
ho vedení byla od základu zmoder-

nizována budova ‰koly, jejíÏ archi-
tektonick˘ projekt obdrÏel na svû-
tové v˘stavû v PafiíÏi zlatou medai-
li. Tato stfiední ‰kola patfiila za jeho
vedení k nejuznávanûj‰ím v celém
Severomoravském kraji, coÏ se mj.
projevovalo v úspû‰nosti pfii pfiijí-
macích zkou‰kách na vysoké ‰koly
v‰ech zamûfiení. I na penzi vyuãoval
v Praze na gymnáziu aÏ do dubna
leto‰ního roku.

Jako externí vysoko‰kolsk˘ uãitel
pÛsobil také na Filozofické fakultû
Univerzity Palackého v Olomouci,
kterou v roce 1953 úspû‰nû absolvo-
val. Stfiedem jeho zájmu byla v˘uka
dûjepisu, obãanské v˘chovy, otázky
fiízení ‰kol i novodobá historie na‰e-
ho státu, o ãemÏ svûdãí více neÏ 250
ãlánkÛ a studií z let 1959–2005.
I kdyÏ nûkteré byly poplatné dobû,
svou prací i ãinností zesnul˘ PhDr.
F. Sedláãek se fiadí k v˘znamn˘m
pfierovsk˘m osobnostem druhé polo-
viny dvacátého století. František Hýbl

Za PhDr. Franti‰kem Sedláãkem



PROSINEC 2006 9

Za pár dní tady máme Vánoce,
svátky, s nimiÏ je spojena fiada zvy-
kÛ, záhad, úkazÛ. Jedním z nich je
i betlémská hvûzda. Ve starovûku by-
ly hvûzdy pokládány za mocné ne-
beské bytosti, které mohou ovlivÀo-
vat osudy lidí. Víra ¤ekÛ a ¤ímanÛ
v boÏsk˘ pÛvod hvûzd byla odvozová-
na ze starobyl˘ch kultÛ Babylonie
a Persie. Uctívaná boÏstva Venu‰e,
Merkur a Saturn záfiila na nebi jako
hvûzda. Dary (kadidlo, víno, koláãe)
jim byly do chrámÛ pfiiná‰eny podle
doporuãení astrologÛ, knûÏí a mágÛ.
Objevení se nové hvûzdy na obloze
bylo povaÏováno za pfiedzvûst dÛleÏi-
té události. Ve staré âínû museli dvo-
fiané kvÛli kometû (nové hvûzdû) pro-
budit císafie. Nové hvûzdy, komety
a vlasatice nebyly ojedinûl˘m jevem.
Îádná nová hvûzda ale nikdy neza-
stínila hvûzdu nejslavnûj‰í, záfiící
kdysi v kraji judském nad vesniãkou
Betlémem. Jen málo starovûk˘ch zá-
had je tak rozporupln˘ch jako bet-
lémská hvûzda, která dle kfiesÈanské
tradice ohlásila narození JeÏí‰e Na-
zaretského. Hvûzda vyvolala (a vyvo-
lává) fiadu dohadÛ mezi teology
i hvûzdáfii, názory na ni se rÛzní. Je
pokládána za zázraãn˘ projev boÏské
vÛle, ale b˘vá spojována i s fiadou as-
tronomick˘ch jevÛ, kdy je vykládána
jako konjunkce dvou planet ãi hvûzd.
V Matou‰ovû evangeliu se fiíká, Ïe
hvûzda „na v˘chodû“ dovedla mudr-
ce-lékafie a astronomy z V˘chodu
k Mesiá‰ovi v Judsku. Král Herodes
je poslal do Betléma (Bethelema),
protoÏe tak urãili rodi‰tû Mesiá‰e
proroci. Tak se hvûzda mudrcÛ stala
známou jako hvûzda betlémská. Nûk-
tefií astronomové vysvûtlují slova, „Ïe
hvûzda se ukázala na v˘chodû“, jako
astronomick˘ termín konstatující
fakt objevení se hvûzdy poprvé pfies-
nû pfii v˘chodu slunce. Nûktefií bada-
telé vûfií, Ïe Ïádná hvûzda neexisto-
vala a tento pfiíbûh je m˘tem. Je tûÏ-
ké urãit, co mudrce do Judska pfii-
vedlo, protoÏe pfiesné datum JeÏí‰o-

va narození není známo. Biblisti ho-
vofií o tom, Ïe 25. prosinec není
dnem JeÏí‰ov˘ch narozenin, ale fiím-
sk˘ svátek NepfiemoÏitelného slunce,
kter˘ kfiesÈané pfievzali kolem roku
354 po Kristu. Vût‰ina biblick˘ch od-
borníkÛ povaÏuje za pravdûpodob-
nou dobu JeÏí‰ova narození rozpûtí
let 8-4 pfied Kristem, protoÏe Hero-
des zemfiel poãátkem roku 4 pfied
Kristem a JeÏí‰ se narodil „za dní He-
roda“. Komety, ve starovûku naz˘va-
né vlasatice, nejpravdûpodobnûji od-
povídají popisu hvûzdy z Betléma,
protoÏe hvûzda ‰la „pfied nimi“ a po-
tom „se zastavila“ nad prvorozen˘m
JeÏí‰em. Komety se pohybují mezi
hvûzdami pomalu a jejich objevení
b˘valo znamením smrti krále, ne je-
ho narození. Existuje ãínsk˘ záznam
o novû z roku 5 pfied Kristem, ale
Ïádné západní astrologické záznamy

o nové hvûzdû, oznamující narození
krále, nic nefiíkají. Nov˘ pohled na
astrologick˘ pÛvod této „betlémské“

hvûzdy neoãekávanû pfiinesla fiímská
mince vydaná v Antiochii kolem do-
by JeÏí‰ova narození. Bronzová min-
ce znázorÀuje astrologické znamení
Berana-Aries, stojícího pod hvûzdou.
Mince snad pfiipomíná slouãení Jud-
ska s fiímskou S˘rií (hlavní mûsto
Antiochia). Hvûzda nad Beranem te-
dy symbolizuje nov˘ osud Judska pod
fiímskou nadvládou Antiochie. Min-
ce dokazuje, jak starostlivû astrolo-
gové sledovali znamení Berana kvÛ-
li narození krále v Judsku. Prameny
fiíkají, Ïe astrologové hledali nejen
nového krále ÎidÛ, souãasnû vysvût-
lují, která hvûzda královo narození
oznámila. Panovnickou hvûzdou by-
la „hvûzda otce bohÛ Dia“, tedy pla-
neta Jupiter. Optimální doba na to,
aby Jupiter udûloval královské trÛny,
nastala, kdyÏ tato planeta vycházela
jako hvûzda ranní, tedy „na v˘chodû“.

Existovaly i jiné královské podmínky,
které nebyly ale tak dÛleÏité jako po-
stavení „na v˘chodû“. KdyÏ Jan Kep-

ler pozoroval v Praze v prosinci 1603
konjunkci Jupitera a Saturna a ná-
sledujícího roku se v souhvûzdí Ha-
dono‰e objevila velmi jasná superno-
va, vyslovil domnûnku, Ïe podobná
situace mohla nastat i v dobû JeÏí‰o-
va narození. Kepler vypoãítal velkou
konjunkci Jupitera se Saturnem
(konjunkce, která se tfiikrát opakuje)
v souhvûzdí Ryb na rok 7 pfi. n. l.
a nepfiímo tak oznaãil hvûzdu z Bet-
léma za velkou, trojnásobnou kon-
junkci Jupitera se Saturnem v sou-
hvûzdí Ryb. Podobn˘ úkaz je velmi
vzácn˘ – v prvních dvou tisíciletích
na‰eho letopoãtu podobn˘ astrono-
mick˘ úkaz nenastal a ani se neoãe-
kává. Kromû biblického není Ïádné
jiné svûdectví o tom, Ïe si mudrci ne-
bo nûkdo jin˘ JeÏí‰ovo narození ovû-
fiil. Ale raní kfiesÈané vûfiili, Ïe se Je-
Ïí‰ narodil pod královskou hvûzdou,
coÏ bylo vyplnûní mesiá‰ského pro-
roctví. Den 25. prosinec – „Natalis
Dominii, scilicet dies, den Narození
Pánû“ (doslovn˘ pfieklad: Narození
Pánû, to znamená BoÏí) je v západní
církvi jedním z nejdÛleÏitûj‰ích,
i kdyÏ nejmlad‰ích kfiesÈansk˘ch
svátkÛ, téÏ je prvním vánoãním
dnem. V na‰ich zemích se tomuto
svátku fiíká BoÏí hod vánoãní, kdy je
ãas vûnován oslavû narození boÏské-
ho dítûte. 

AÈ jiÏ byla hvûzda záfiící nad Bet-
lémem novou, supernovou, vlasati-
cí nebo konjunkcí planet, stala se
symbolem JeÏí‰e Krista, kter˘ stej-
nû jako BÛh Stvofiitel je „pánem
hvûzd“. Mudrci od v˘chodu to uzna-
li, pfii‰li se poklonit malému dítûti
a pfiinesli mu dary. Nová betlémská
hvûzda by na obloze mûla zazáfiit je‰-
tû jednou. Druh˘ pfiíchod KristÛv
má b˘t spojen se znameními „na
Slunci, na Mûsíci i na hvûzdách“. 

Věra Fišmistrová, SOkA Přerov

V pfiíspûvku jsou pouÏity údaje z Ma-
lé encyklopedie Vánoc, Sedmdesát
velk˘ch záhad

V tûchto dnech je pfiipravena do
tisku dal‰í básnická sbírka pfierov-
ského kreslífie a básníka Lubomíra
Dostála s názvem Doteky. „Pokud
v‰e bude podle plánu, spatfií kniha
svûtlo svûta v polovinû prosince to-
hoto roku. A proã název Doteky? Do-
t˘káme se v Ïivotû vlastnû v‰eho, svo-
jí mámy, lásek, tuÏky, papíru i této
básnické sbírky, na jejímÏ obalu je
otisk dlanû jako symbol dotekÛ“, vy-
svûtlil autor. Nová sbírka obsahuje
jak básnû jiÏ dfiíve napsané, tak i bás-
nû "staré" nûkolik hodin.

Vyzafiuje z nich jemnost, je jim
spoleãná struãnost sdûlení, která
charakterizuje v‰echny Dostálovy
básnû. A jak dodal autor, je na ãtená-

fii, aby posoudil, zda laÈku básník Lu-
bomír Dostál posouvá smûrem na-
horu.

Lubomír Dostál samozfiejmû neza-
pomíná ani na kreslen˘ humor a uÏ
v fiíjnu se na pultech objevil nov˘
stolní kalendáfi s názvem Ve dvou se
to lépe táhne, kter˘ si mÛÏete za-
koupit v prodejnû Centro v Palacké-
ho ulici.

Ukázky z nové básnické sbírky
Doteky: 

Louka
Voní‰ jak parfém,
Kter˘ koupit se nedá...
Voní‰ a mnû to nedá -
Pfiivonût...

Před usnutím
Otevfiel jsem oãi -
Na stropû visely hvûzdy
Jak hru‰ky…
A u nich cedule:
"TRHAT SE NESMÍ"

Děti věří
¤íká se, Ïe ãas letí,
Ale tomu vûfií jenom dûti
Jenom dûti vûfií v‰emu,
Îe hlavnû lítá, co má pefií.

Jsi jako?
Jsi
Jak rosa z trávy
Jsi
Zajímavá,
Jak ãerstvé zprávy.

Záhada betlémské hvûzdy

Nová básnická sbírka a humorný kalendář Lubomíra Dostála
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inzerce

Obecnû prospû‰ná spoleãnost DO-
NATOR vypracovala a nyní uÏ nûko-
lik mûsícÛ realizuje projekt, kter˘
byl vybrán v rámci grantového sché-
matu Spoleãného regionálního ope-
raãního programu nazvaného Pod-
pora sociální integrace v Olomouc-
kém kraji. 

Tato spoleãnost (www.donator.us)
se zab˘vá zavádûním informaãních
technologií do nestátních nezisko-
v˘ch organizací v âR a v˘vojem fi-
nanãních produktÛ pro neziskové or-
ganizace. Projekt je spolufinancován
ze státních i krajsk˘ch prostfiedkÛ
a z prostfiedkÛ Strukturálních fondÛ
Evropské unie prostfiednictvím Spo-
leãného regionálního operaãního
programu. 

„Cílem projektu je zv˘‰it vzdûla-
nost u tfií cílov˘ch skupin, RomÛ,
mládeÏe do 25 let a tûlesnû postiÏe-
n˘ch v regionu mûsta Pfierov, a to for-
mou získání základního, roz‰ífieného
a speciálního vzdûlání v oblasti v˘po-
ãetní techniky. Úãastník vzdûlání ab-
solvuje podle dosaÏené míry vzdûlání
základní nebo roz‰ífien˘ kurz PC, ãi
oba kurzy PC. Vybran˘m jedincÛm ze
v‰ech cílov˘ch skupin, ktefií úspû‰nû
zvládnou roz‰ífien˘ kurz PC, bude
umoÏnûno absolvovat speciální kurz

internetové telefonie pro v˘kon pro-
fese marketingov˘ specialista“, infor-
moval vedoucí projektu Ing. Zdenûk
Pumprla ze spoleãnosti DONATOR. 

„Projekt jsme zaãali realizovat
1. dubna leto‰ního roku a bude
ukonãen˘ 28. února 2007. Kurzy
probíhají v novû vybudované multi-
funkãní PC uãebnû v ulici B. Nûmco-
vé v Pfierovû. Na realizaci projektu se
podílí ‰est pracovníkÛ, z toho pût
pracovníkÛ DONATOR na hlavní pra-
covní pomûr a jeden pracovník pro-
jektového partnera, kter˘m je rom-
ské obãanské sdruÏení Romale z Pfie-
rova. V rámci projektu vznikla tfii
pracovní místa a bude vy‰koleno pro
práci s poãítaãem 204 osob“, dále vy-
svûtlil Zdenûk Pumprla a uvedl, Ïe
projekt klade dÛraz na rovné pfiíleÏi-
tosti vylouãen˘ch skupin obyvatel-
stva a na rovné pfiíleÏitosti Ïen v tom,
Ïe 50 % úãastníkÛ vzdûlávacích akcí
budou tvofiit sociálnû vylouãené Ïe-
ny. Pfiedností projektu je moÏnost vy-
uÏití poãítaãové uãebny i v sobotu,
a to bezplatn˘m pfiístupem na inter-
net a vyuÏitím poãítaãové techniky.

BliÏ‰í informace o projektu vám
rád poskytne Ing. Zdenûk Pumprla
na telefonu 723 459 685, e-mail: 
info@donator.us

Centrum informační vzdělanosti
handicapovaných osob nabízí užitečné kurzy

inzerce

Den Lékárna poskytující sluÏbu v Pfierovû Telefon

3. 12. Lékárna ALFA, nám. Pfierovského povstání 581 204 419

10. 12. Lékárna U Kostela, Kratochvílova 13 581 738 439

17. 12. Lékárna U Kostela, Kratochvílova 13 581 738 439

24. 12. Lékárna Komenského, Komenského 40 581 202 192

25. 12. Lékárna U nádraÏí, Husova 20 581 205 539

26. 12. Lékárna Media, Jiráskova 20 581 209 922

31. 12. Lékárna Alfa, nám. Pfierovského povstání 581 204 419

V sobotu dopoledne jsou otevfieny tyto lékárny: U Kostela – Kratochvílova
13, U nádraÏí – Husova 2, Komenského, Komenského 40, Alfa – nám. Pfie-
rovského povstání

Rozpis pohotovostních lékárensk˘ch sluÏeb 
v prosinci – nedûle a svátky od 8 do 18 hodin
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Pracovníci DDM Atlas a Pfierovské-
ho dûtského sboru uspofiádali ve dnech
8. a 9. listopadu IV. roãník pûvecké
soutûÏe Slavíci z Pfierova pro Ïáky zá-
kladních ‰kol a vícelet˘ch gymnázií.

„Hlavním cílem pofiadatelÛ byla
motivace mal˘ch a vût‰ích zpûváãkÛ
a snaha zjistit, zda stále platí rãení co
âech, to muzikant. JiÏ v dobû pfiíprav
soutûÏe nás mile pfiekvapil poãet pfii-

hlá‰en˘ch dûtí do obou hlavních ka-
tegorií soutûÏe, kter˘ vedl porotu
k rozhodnutí dále rozdûlit dûti podle
vûku. Pfiihlá‰en˘ch bylo více neÏ sto
dûtí z tfiinácti Z· a tfií vícelet˘ch
gymnázií“, informovala jedna ze tfií
ãlenÛ poroty Blanka Ma‰ková, ve-
doucí oddûlení kultury (dal‰í ãleno-
vé Michal Sabadá‰, uãitel ZU· B. Ko-
zánka a Ingrid Sekerová, umûlecká
vedoucí Pfierovského dûtského sbo-
ru, pozn. red.).
Vítûzové jednotliv˘ch kategorií: 
kategorie I A: 1.–3. tfiída
1. místo – Jana CzyÏová, Z· Svisle
2. místo – Petra Gerhátová, Z· Svisle
3. místo – Barbora ·midáková, 

Z· Svisle
kategorie I B: 4.–5. tfiída
1. místo – Lucie Netopilová, 

Z· Trávník
2. místo – Lenka Skácelíková, 

Z· Svisle
3. místo – Michala Matou‰ková, 

Z· Sluníãko Lipník n. B.

kategorie II A: 6.–7. tfiída
1. místo – Aneta O‰ãádalová, 

Z· V. DláÏka
2. místo – Roman Zapletal, 

Z· Îelátovská
3. místo – Denisa Langrová, 

Z· Trávník
kategorie II B: 8. – 9.tfiída
1. místo – Jitka Îujová, Z· Osecká,

Lipník n/B
2. místo – Martina Mouãková, 

Z· Trávník
3. místo – Hana Zezulová, 

Gymnázium Lipník n/B
Zvlá‰tní cenu poroty dostala Deni-

sa VraÏbová ze Z· B. Nûmcové a také
duo Martina Mouãková a Monika
Pfiidalová, které bylo nejlep‰í ve ví-
cehlasém provedení písnû.

V I. kategorii bylo pfiihlá‰eno cel-
kem 56 dûtí, zúãastnilo se 53 z je-
denácti ‰kol. Ve druhé kategorii by-
lo celkem 66 úãinkujících z osmi
základních ‰kol a tfií vícelet˘ch
gymnázií. Šaf

Dûti z Taneãní ‰koly pfii DDM At-
las opravdu tancem Ïijí, dokladem je
fiada úspûchÛ dosaÏen˘ch na v˘-
znamn˘ch soutûÏích.

„Taneãní ‰kola pfii DDM Atlas za-
hrnuje ‰est pfiípravn˘ch a ‰est v˘bû-
rov˘ch taneãních skupin, ãtyfii
krouÏky akrobacie, jeden národopis-
n˘ soubor Beãvánek a letos novû
otevfiené dvû skupiny maÏoretek.
V‰echny jsou urãeny dûtem a mláde-
Ïi od 3 do 18 let, chlapcÛm i dívkám
a jsou vûkovû rozdûleny. Pfiípravné
krouÏky se vûnují základÛm techni-
ky tance, základÛm rytmiky, gymna-
stiky, akrobacie a baletu, uãí se vní-
mat hudbu a rytmus, spojovat taneã-
ní prvky do choreografií a dle zvlád-
nutí základÛ se úãastní spoleãn˘ch
vystoupení T·. Nejlep‰í taneãníci pfií-
pravn˘ch skupin B jsou vybíráni do
skupin „áãkov˘ch“. Tyto v˘bûrové
krouÏky se vûnují stylu disco dance,
disco show, break dance a elektric
boogie“, seznámila nás s taneãními
aktivitami vedoucí taneãní ‰koly pfii
DDM Atlas Vladimíra Zmarzliaková.

Reprezentují Atlas a na‰e mûsto na
akcích, pravidelnû vystupují na ná-
mûstí TGM v pfiedvánoãním období
i v dobû Velikonoc, zpestfiují program
spoleãensk˘ch veãerÛ a plesÛ pro
rÛzné organizace. Dûti se celoroãnû
úãastní soutûÏí na vrcholové úrovni
organizovan˘ch âeskomoravskou ta-
neãní organizací, na kter˘ch sbírají
body pro postup na úãast v Extralize
a následnû na Mistrovství âR a Mist-
rovství svûta. 

O tom, Ïe pfiíprava ãlenÛ v˘bûro-
v˘ch skupin je velmi kvalitní, svûdãí
kaÏdoroãní úãast skupiny Hedviãky
A na Mistrovství âR v disco dance
formací a kaÏdoroãní postup chlap-
cÛ z Break dance a Elektric boogie na
mistrovství svûta v nûmeck˘ch Bré-
mách. 

„V loÀském ‰kolním roce se na
Mistrovství svûta v disco dance v Pro-
stûjovû probojovalo poprvé i sedm
dûvãat z Hedviãek A – malá skupina
a jedno duo, K. Kavková, T. Mintûlo-
vá. Malá skupina disco dance byla no-
minována dokonce na soutûÏ aÏ do

nûmecké Bochumi, ale úãast jsme
nepotvrdili pro velkou finanãní ná-
roãnost. Úspû‰nû reprezentovali
DDM Atlas, mûsto Pfierov a âeskou
republiku chlapci na záfiijovém Mist-
rovství svûta v Brémách, duo elektric
boogie juniofii pfiivezlo ocenûní za

1. místo a titul MistrÛ svûta 2006,
v sólu juniorÛ Michal Zaoral obsadil
4. pfiíãku v této disciplinû a v break
dance slaví úspûch na 4. místû Ro-
bert Sivák a na 9. místû Eduard Ja-
wiãek“, pochlubila se úspûchy dûtí
Vladimíra Zmarzliaková. Šaf

Hedvičky A – malá skupina disco dance

Do soutěže se přihlásilo více než sto dětí z třinácti základních škol a tří více-
letých gymnázií.

Děti se v Domě dětí a mládeže Atlas nenudí

Jako kaÏd˘ rok pofiádá DÛm dûtí
a mládeÏe Atlas v prvním prosinco-
vém t˘dnu od 4. do 8. prosince
v Domeãku v ÎiÏkovû ulici Vánoãní
salon. 

„Akce je urãená nejen dûtem ma-
tefisk˘ch a základních ‰kol pfierov-
ského regionu, ale hlavnû ‰iroké ve-
fiejnosti. Dûti i dospûlí mohou spat-
fiit praktické ukázky v˘roby vánoã-
ních pfiáníãek a ozdob a vyzkou‰et si
jejich v˘robu. K vidûní bude i tradiã-
ní vánoãní v˘stava, na níÏ nechybí té-
mûfi desítka rÛznû ozdoben˘ch smrã-

kÛ. Zájemci mohou obdivovat napfií-
klad paliãkované, slamûné, háãkova-
né ozdoby, stromky ozdobené su‰e-
n˘m ovocem, perníãky ãi v˘robky ze
‰ustí. KaÏdé dítû obdrÏí vánoãní per-
níãek, kter˘ si mÛÏe vlastnoruãnû
ozdobit. Akce probíhá dennû od 8.30
do 11.30 hodin a odpoledne od 13 do
17 hodin, v pátek jen dopoledne.
KaÏdoroãnû tuto akci nav‰tíví kolem
tisíce náv‰tûvníkÛ. Tento poãet by
nebylo moÏné zvládnout bez pomoci
studentek Stfiední pedagogické ‰ko-
ly v Pfierovû, s níÏ Atlas jiÏ léta ús-

pû‰nû spolupracuje“, informovala
Alena Dûrdová, fieditelka DDM Atlas.

„Tato tradiãní akce je jen jednou
z mnoha pfiipravovan˘ch pfiedvánoã-
ních akcí. Hned první prosincov˘
den vystoupí dûti z Atlasu na Gala-
koncertu na V˘stavi‰ti, 6. a 7. pro-
since probûhne v Pivovaru pro dûti z
krouÏku Tûlov˘chovy a Taneãní ‰ko-
ly Mikulá‰ská nadílka, 14. prosince
se pfiedstaví dûti na námûstí TGM na
Vánoãních hvûzdiãkách. Zveme ve-
fiejnost i na vystoupení Pfierovského
dûtského sboru na vánoãních kon-

certech, které se budou konat 22. 12.
v Mûstském domû, 26. 12. v kostele
sv. Vavfiince a ve stejn˘ den dûti za-
zpívají na koncertu i v Rokytnici.“,
vyjmenovala hlavní pfiedvánoãní 
akce Alena Dûrdová.

Tento v˘ãet akcí není zdaleka ko-
neãn˘, pro dûti je pfiipraven florbalo-
v˘ a ‰ipkov˘ turnaj, vystoupí na fiadû
spoleãensk˘ch akcí, napfiíklad pro
Korálek, Svaz tûlesnû postiÏen˘ch
a dal‰í. Dûti z Taneãní ‰koly se v pro-
sinci zúãastní nûkolika postupov˘ch
taneãních soutûÏí. Šaf

Jak zpívali slavíci z Přerova

DDM Atlas žije tancem

Vánoční salon
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inzerce

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor TJ Spartak Přerov

Vl. Wnuk, tel. 721 487 988

6. 12. • Moraviãany–Lo‰tice (bet-
lém)– Moraviãany, 8 km, vlak 7.44
hod., vede L. Poláková.
13. 12. • Zlín–Mladcová–Soudná–
Zlínské Paseky–Zlín, 15 km, vlak 7.23
hod., vede Zd. Sladk˘.
27. 12. • vycházka v okolí Pfierova na
rozlouãení s rokem 2006, odchod so-
kolovna 9 hod., vede Vl. Wnuk
31. 12. • Tr‰ice–Kamenná bouda–
údolí Ole‰nice–Tr‰ice, 10 km, bus
8.20 hod., vede V. Vaculík

2. 12. • Lysá pod Makytou–Makyta–
Huslenky, 20 km, J. Pûãek, odj.
4.59 hod.
5. 12. • schÛzka turistÛ, Vinary – Na
Skalce ve 14 hod. (Mikulá‰ská), odj.
A 13.15 hod.
7. 12. • Îelatovice–Podolí–DomaÏe-
lice–âechy, 10 km, M. Garzina, odj.
A 8 hod.
9. 12. • Otrokovice–Kvasice–Kromû-
fiíÏ, 22 km, A. Dvofiák, odj. 7.33 hod.
12. 12. • schÛzka turistÛ v restaura-
ci Tribuna Pfierov, Sokolská 28,
A 13.47 h.
14. 12. • Vala‰ské Mezifiíãí–Pfiíluky–
Le‰ná–Hustopeãe nad Beãvou, 15 km,
J. ·vec, odj. 8.03 hod.
16. 12. • Brno–V. Klajdovka–ReslÛv
památník–Bílovice n. S., 12 km, P.
·Èáva, odj. 7.10 hod.
21. 12. • Osek n. B.–Veselíãko–Sta-
mûfiice–Veselíãko, 12 km, M. Kauer,
odj. 8.03 hod.
28. 12. • Pfierov–Îebraãka–Vinary–
âekynû–Pfierov, 14 km, J. ·vec, odch.
8 hod., sraz u mostu Míru
30. 12. • Bystfiice p. H.–Sv. Host˘n–
Bystfiice p. H., 14 km, J. ·vec, odj.
7.33 hod.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
odbor SK Přerov – pěší turistika

Jiří Švec, tel. 608 730 541

5. 12. • schÛze v restauraci Pivovar,
v 19 hod.
12. 12. • Jeseníky Ramzová–Kouty,
25 km, J. Balcárek, vlak v 6.44 hod.,
bûÏky
9. 12. • Pfierovsk˘ traverz, poslední
traverz pfiátel VHT spojen˘ s promítá-
ním z hor a s taneãní zábavou, 12 km,
Tomá‰ Beránek, sokolovna v 9.30 ho-
din, pû‰í
16. 12. • Host˘nské vrchy Host˘n–
Troják–Lazy–Vala‰ské Mezifiíãí, 32
km, J. Balcárek ml., vlak 7.33 hod.,
bûÏky
26. 12. • ·tûpánská jízda Pustevny–
MartiÀák–Pustevny–Mír–RoÏnov,
27 km, T. Beránek , vlak 6 hod., bûÏky
31. 12. • Silvestrovsk˘ v˘‰lap ke Ka-
menné boudû Tr‰ice–Kamenná bou-
da–Tr‰ice, 10 km, R. Havelka, bus 9.15
hod., pû‰í

KČT VHT TJ
Spartak Přerov

T. Beránek, tel. 602 575 673

Besedy na zajímavé téma
pondûlí v 10.15 hodin

4. 12. • Jakub Jan Ryba a Vánoce –
Mgr. Franti‰ek Kyselák
11. 12. • Klí‰Èová encefalitida a oã-
kování proti ní – MUDr. ZdeÀka Se-
kerová
18. 12. • Baroko – Mgr. Hana M. B.
NároÏná

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

Rukodělné činnosti
ãtvrtek v 10.15 hodin

7. 12. • Vánoãní prostírání – ubrous-
ková technika, dekorace z proutí
14. 12. • Vánoãní pfiání, vánoãní
hvûzda
21. 12. • Vánoãní svícen, vánoãní
stromek

Zdravotní cvičení s lektorem
vÏdy v pondûlí, úter˘ a ãtvrtek 

od 9 do 10 hod.

Internet s lektorem i bez lektora
vÏdy v pondûlí a ve ãtvrtek 

od 9 do 10 hod. pro pokroãilé
vÏdy v pondûlí a ve ãtvrtek 
od 11 do 13 hod. s lektorem

Poplatek za uÏívání internetu 
15 Kã/h.

Symbolické vstupné 15 Kã

Kavárna pro seniory
ãtvrtek 14. 12. v 16 hodin

• Maroko – pfiedná‰í Ladislav Îupka
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Bezpečné užití zemního plynu

inzerce

Co dûlat, kdyÏ ucítím zemní plyn?
Zemní plyn je pfiírodní plyn, lehãí

neÏ vzduch, kter˘ nezapáchá, není
jedovat˘ a ne‰kodné jsou i jeho zplo-
diny – pfiedev‰ím pára a oxid uhliãi-
t˘. KvÛli jeho bezpeãné distribuci
a pouÏití se provádí tzv. odorizace,
coÏ je umûlé obohacení zemního ply-
nu látkou ãi smûsí látek, odorantem,
s mimofiádnû intenzivním a charak-
teristick˘m zápachem, aby jiÏ pfii jed-
noprocentní koncentraci zemního
plynu ve vzduchu byl signalizován
jeho únik.
Jak zjistíme sami, Ïe dochází
k unikání zemního plynu?

Pfii vût‰ím úniku pomûrnû snadno,
ãichem, pfiípadnû sluchem. Pokud je
únik men‰í a nejsme si jisti, zda
a kde k nûmu dochází, potíráme po-

dezfielá místa m˘dlovou vodou, ne-
tûsnost se pak projeví tvorbou bubli-
nek v místû úniku. A teì jedna zása-
da - k vyhledávání místa úniku ne-
smíme nikdy pouÏít otevfien˘ oheÀ!
Co dûlat, kdyÏ zemní plyn uniká?

V pfiípadû zji‰tûní úniku plynu ne-
bo podezfiení na jeho únik je tfieba
neprodlenû zavolat na linku 1239 Po-
hotovostní sluÏby Severomoravské
plynárenské, a.s., a dále provést tato
bezpeãnostní opatfiení:
• Uzavfiít hlavní uzávûr plynu, pfiíp.

uhasit v‰echny plameny v objektu!
• Zajistit co nejsilnûj‰í odvûtrání pro-

storu!
• NepouÏívat otevfien˘ oheÀ, nekou-

fiit!
• Vypnout hlavní pfiívod elektfiiny do

objektu!

• Nemanipulovat s elektrick˘mi spo-
tfiebiãi, nevytahovat je ze zástrãek!

• NepouÏívat spotfiebiãe s bateriov˘m
napájením (zvonky, mobilní telefo-
ny)!

• NepouÏívat v˘tah!
• Varovat ostatní obyvatele a urych-

lenû opustit budovu!
• U nepfiístupn˘ch prostor uvûdomit

policii a hasiãe!
• Zpfiístupnit místo úniku pro poho-

tovostní a poruchovou sluÏbu!
DÛleÏitá telefonní ãísla:
Pohotovostní sluÏba Severomorav-

ské plynárenské, a.s. 1239
Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor 150
Záchranná sluÏba 155
Policie âR 158
Téma pfií‰tû: Bezpeãnost pfii distri-
buci ZP

Martex Piknovi, s.r.o.
Novû otevfiená vzorková 
prodejna v Penãicích,
Lipňanská  110, bývalá škola.

·ijeme a prodáváme 
znaãkovou sportovní módu 
za zavádûcí vánoãní ceny.

Otevfieno kaÏd˘ den 
od 8 do16 hodin

inzerce

V rámci T˘dne vzdûlávání dospûl˘ch 
pofiádáme ve dnech 

27. 11. – 1. 12. 2006 tyto akce:

Poznejme logistiku 
a Vysokou ‰kolu logistiky

■ 30. 11. od 14 do 17 hodin • Den
otevfien˘ch dvefií V·LG • prohlídka v˘-
ukov˘ch prostor • panelové prezentace
na chodbách - ukázky vzdûlávacích pro-
gramÛ, vzdûlávání v akademii III. vûku
a dal‰í vzdûlávací aktivity,  prezentace
fie‰en˘ch projektÛ a v˘zkumn˘ch úloh
Vysoké ‰koly • v˘stava odborné litera-
tury v prostorách ‰koly • prezentace ak-
tivit PP· – institutu celoÏivotního vzdû-
lávání Pfierov, s.r.o., partnera ‰koly
■ 27., 28. a 30. 11. vÏdy od 10 do 16
hodin • pfiedstavení a prezentace pra-
covi‰tû virtuální reality V·LG
■ 30. 11. od 15 do 17 hodin • odbor-
ná pfiedná‰ka V˘znam logistiky a sou-
ãasná dopravní infrastruktura svûto-
v˘ch velkomûst (Beijing – âína, Brazi-
lia – Brazilie, Chicago – USA, Tokio –
Japonsko), pfiedná‰í rektor V·LG,  prof.
Vladimír Strako‰
■ 28. 11. od 15 do 17 hodin • odbor-
ná pfiedná‰ka Poznáme na‰i zemi?,
pfiedná‰í prof. Ctirad Schejbal, vedou-
cí katedry pfiírodovûdn˘ch a humanit-
ních disciplín, garant studijního oboru
Logistika cestovního ruchu
■ 27. 11. – 1. 12. vÏdy od 10 do 16
hodin • v˘stava fotografií a dokumen-
tÛ z historie ‰koly

■ 28. – 30. 11. • prezentace ‰kol na
v˘stavû Scholaris 2006 – prezentaãní
v˘stava stfiedních a vy‰‰ích odborn˘ch
‰kol Olomouckého kraje v prostorách
S·P (stfiední ‰kola polytechnická), Olo-
mouc, Rooseveltova 79

BliÏ‰í informace získáte na telefonu
581 701 445, 581 277 913, I. Koláfiová,
S. Hrnãífiová nebo na www.vslg.cz.
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VYŠKRTÁVANÉ VÝRAZY:

OSMISMĚRKA  Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832), německý básník, prozaik, drama-
tik a politik. Působil jako právník, později byl dvorním radou a ministrem státní správy. 
Po vyškrtání uvedených výrazů přečtete jeho výrok svisle po sloupcích.

TAJENKA OSMISMĚRKY: VŠE, CO CHCE IMPONOVAT, MUSÍ MÍT CHARAKTER.

ECHO
GOGOL
GOLEM
HEREČKA
LAVIČKA

P V A C P O A P Í L I B E L A T
Y Ř CH R E O T P O P L E T A A S
N Š E L O V D G P Í O P A V K A
I E Í S P P O S K Ř O L O I K R
N P L E T G O E T H E R E Č K A
D C E T O A D V Á A T V I K I M
Z Z S L O Á V D Ě M T L A A T N
Á E E I Ř A K B S S U A R H E O
R M V O N A M U A Í T CH P R A CH
P O P M K Á P Y R A M I D A R E

LIBELA
LÍPA
MARAST
MEZ
OPORA

PÍLE
POČIN
PODSTATA
POHÁDKA
POLE

POPLETA
POŘÁDEK
POVĚSTI
PRACH

PRÁZDNINY
PŘESTAVBA
PŘEVAHA
PYRAMIDA

REST
RYPÁK
ULIČKA
VESELÍ
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Pozvánka na ranní sváteãní krmení koní

Jezdecký oddíl při Střední škole zemědělské v Přerově zve všechny milovníky
koní na už tradiční Ranní sváteční krmení koní, které se uskuteční na
Štědrý den v době od 9 do 12 hodin v areálu zemědělské školy, Osmek 47.

Mûsto Pfierov vyhlásilo pfii pfiíleÏi-
tosti 750. v˘roãí svého zaloÏení sou-
tûÏ o nejzdafiilej‰í amatérskou foto-
grafii pofiízenou na vefiejnû pfiístup-
ném místû v Pfierovû s pÛvodním
termínem zasílání fotografií do kon-
ce fiíjna 2006. Termín se prodluÏu-
je aÏ do konce prosince 2006.

Zúãastnit se mÛÏe kaÏd˘ s v˘jim-
kou profesionálních fotografÛ. Vûk
ani bydli‰tû nerozhoduje.
SoutûÏí se ve dvou kategoriích:
1. MùSTO P¤EROV – JAK SE NÁM

LÍBÍ 
Pofiiìte fotografii místa, které se
vám líbí. MÛÏe to b˘t cokoliv, co
na vás tfieba jen na chvíli pfiíjem-
nû zapÛsobilo - hezky opraven˘
dÛm, starobylá památka, pfiíroda,
rozkvetl˘ záhon, námûstí, hfii‰tû,
dobrá nálada...

2. MùSTO P¤EROV – JAK SE NÁM
NELÍBÍ

Mrzí vás, Ïe se na nûco takového
musíte v Pfierovû dívat? Vyfoto-
grafujte to a po‰lete do soutûÏe.

Jeden soutûÏící mÛÏe do soutûÏe
pfiihlásit v kaÏdé kategorii nejvíce tfii
fotografie, a to tak, Ïe je za‰le v za-
lepené obálce oznaãené „FOTO-
SOUTùÎ 750“ na adresu: Magistrát
mûsta Pfierova, odbor Ïivotního pro-
stfiedí, Bratrská 34, 750 11 Pfierov.
Do obálky pfiiloÏí voln˘ list, kde bude
uvedeno: jméno, vûk a adresa autora
a dále krátk˘ text ozfiejmující pÛvod
fotografie (napfi. Beãva pod nemocni-
cí – srpen 2006) a oznaãení soutûÏní
kategorie (1 nebo 2). Obálku s foto-
grafiemi lze pfiedat i osobnû na poda-
telnû Magistrátu mûsta Pfierova.

SoutûÏní fotografie zasílejte do
konce prosince 2006.

Fotografie mohou b˘t libovolného
formátu a provedení. Musí zachyco-
vat skuteãn˘ stav (nikoliv koláÏ nebo

fotomontáÏ) zaznamenan˘ nebo tr-
vající v roce 2006.

Z pfiihlá‰en˘ch fotografií vybere
porota sloÏená z odborníkÛ a zástup-
cÛ mûsta v kaÏdé kategorii tfii nej-
zdafiilej‰í. Vybrané fotografie se jmé-
ny autorÛ budou zvefiejnûny v Pfie-
rovsk˘ch listech. Autofii budou od-
mûnûni hodnotn˘mi upomínkov˘mi
pfiedmûty.

Pfiihlá‰ením fotografie do soutûÏe
soutûÏící souhlasí s uvefiejnûním fo-
tografie v Pfierovsk˘ch listech bez ná-
roku na honoráfi.
RNDr. Pavel Juliš, vedoucí odboru život-

ního prostředí Magistrátu města Přerova

Soutěž Přerov v hledáčku fotoamatérů pokračuje

Vánoce Flora 2006
8.–20. prosince

Nákupy i pravá hanácká zabijaãka
Na prodejních trzích se pestrou na-

bídkou od vánoãních ozdob, cukrovi-
nek, hraãek, knih, galanterie, drogis-
tického zboÏí aÏ po sportovní potfie-
by, obuv a konfekci pfiedstaví prodej-
ci z celé âR. Ani letos nebudou chy-
bût vánoãní stromky a Ïiví kapfii.

Brány V˘stavi‰tû Flora Olomouc
budou otevfieny dennû od 9 do 18 ho-
din, poslední den trhÛ do 17 hodin.

Ahoj Přerove...

K pfiíjemné pfiedvánoãní náladû
pfiispûje podobnû jako v pfiedcháze-
jících letech i letos fiada znám˘ch
umûlcÛ. MÛÏete si vybrat z velké na-
bídky koncertÛ.

Mûstsk˘ dÛm
4.12. v 19.30 hodin • Láìa Kerndl
se skupinou

7.12. v 19.30 hodin • Vûra ·pi-
narová se skupinou

12.12. v 19.30 hodin • Petr Kot-
vald – Vánoce hrajou glorijá aneb od
Ondfieje ke tfiem králÛm. 

18.12. v 19.30 hodin • Mora-
vanka Jana Slabáka

22.12. v 19 hodin • Pûveck˘ dût-
sk˘ sbor Pfierováãek

Vánoãní koncert 
v Korvínském domû

30. 11. v 18 hodin • Hudební
skupina The ·Ûtrs s jejími hosty
·punt Pfierov a Entuziasté Pfierov.
Vstupné dobrovolné.

Galakoncert
pfiedvánoãní setkání

s Genáãkem na v˘stavi‰ti
v Pfierovû

1. 12. ve 20 hodin • Lucie Bílá,
Václav Bárta alias Noid, Gabriela Al
Dhába, jako host DDM Atlas Pfierov,
M·, Z·, S·, Credo o.p.s. pod ob-
ãansk˘m sdruÏením Jitro, Dûtsk˘
domov ve Zlínû

Tradiãní vánoãní
koncert

SO· a SOU Pfierov, ·ífiava 7
v chrámu sv. Vavfiince

8. 12. ve 20 hodin • Na progra-
mu dílo W. A. Mozarta – Requiem.
Úãinkují ãlenové Strahovského chrá-
mového sboru a orchestru Collegi-
um Strahoviense. Solisté Jana Kouc-
ká, Virginie Walterová, Viktor Bych-
tek, Jan Verner. Umûleck˘ vedoucí
Vladimír Roubal.

Koncert duchovní
hudby

v chrámu sv. Vavfiince
26. 12. v 16.30 hodin • Smí‰e-
n˘ pûveck˘ sbor Vokál diriguje Ka-
mila Fojtová. Jako host vystoupí dût-
sk˘ sbor Pfierováãek za fiízení Ingrid
Sekerové.

Vánoãní 
koncerty

koncert v rámci oslav 750 let mûsta Pfierova

neděle 3. prosince v 18 hodin
hala přerovského výstaviště

• hudební skupina Codex • taneãní
skupiny DDM Atlas • Taneãní sdru-
Ïení Pfierov – Petr Orálek a Marcela
VyslouÏilová • Electric Boogie – mist-
fii svûta • hudební skupina Jen tak •
Viktor Kozánek • Marcela Urbá‰ková
• Pavel Novák • Jaroslav Wykrent •
veãerem provází Bob Pfiidal
Pfiedprodej vstupenek v Mûstském domû

foto Jan Čep
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MĚSTSKÝ DŮM
2. 12. v 18 hodin • spoleãensk˘ veãírek
Alfa handicap. Akce sdruÏení obãanÛ tû-
lesnû postiÏen˘ch pfierovského regionu.
4. 12. v 19.30 hodin • vánoãní kon-
cert Ládi Kerndla se skupinou
7. 12. v 19.30 hodin • vánoãní kon-
cert Vûry ·pinarové se skupinou
10., 17. a 26. 12. v 13.45 hod. • Nedûl-
ní párty pfii dechovce, Záhorská kapela
12. 12. v 19.30 hodin • vánoãní kon-
cert Petra Kotvalda a jeho hostÛ Vá-
noce hrajou glorijá aneb od Ondfieje ke
tfiem králÛm.
14.12. v 19.30 hodin • Vánoãní spe-
ciál Travesti Screamers 2006
18. 12. v 19.30 hodin • vánoãní kon-
cert Moravanky Jana Slabáka
19. 12. v 8.30, 9.45 a 11 hodin,
20. 12. v 8.30 a v 10 hodin • Pavel
Novák, pfiedvánoãní pásmo pro dûti 
21.12. v 19.30 hodin • To nejlep‰í …
– Ondfiej Havelka a jeho Melody Makers
22.12. v 19 hodin • vánoãní koncert
PDS Pfierováãek (DDM Atlas Pfierov)

MUZEUM KOMENSKÉHO
Budova přerovského zámku

Budova pfierovského zámku je z dÛ-
vodÛ oprav pro vefiejnost uzavfiena

Korvínský dům
Gloria in excelsis deo

30. 11. v 18 hodin • Vánoãní koncert
hudební skupiny The ·Ûtrs s jejími
hosty ·punt Pfierov a Entuziasté Pfie-
rov. Vstupné dobrovolné
4. 12.–29. 12. od 9 do 16 hodin • Ta-
jemné kouzlo Vánoc. V˘stava pfiedvá-
noãních a vánoãních lidov˘ch zvykÛ.
6. 12. v 16 hodin • Od Ondfieje k Miku-
lá‰i – vánoãní lidové zvyky v podání mla-
d˘ch muzejníkÛ ... na závûr pfiekvapení

Prezentace lidového fiemesla s ukáz-
kami tvorby umûleck˘ch fiemesel

vÏdy od 16 do 18 hodin
11. 12. • David Rubáã – fiezbáfiství, Jit-
ka Hanáková – paliãkování
12.12. • M. Malinová – paliãkování, M.
Weissová – korálkové vánoãní ozdoby
15.12. • Milena Malinová – paliãková-
ní, Zuzana Vale‰ová – ozdoby ze slámy
18.12. • M. Barbofiíková – zdobení per-
níku, M. Weissová – ozdoby z perníku
19.12. • H. Holásková – adventní deko-
race, A. ·indlerová – vánoãní dekorace
20.12. • Milena Malinová – paliãkování,
Magda Barbofiíková – zdobení perníku
KaÏdé prezentaci bude pfiedcházet od
13 do 15 hodin Dûtská vánoãní dílna,
pfii níÏ budou dûti vyrábût betlém.

Muzejní úterky – podzimní cyklus
pfiedná‰ek a besed,

zaãátek v 17 hodin, vstup voln˘
5. 12. • Prehistorické a slovanské
Pfiedmostí (Mgr. A. Drechsler)

Desetimûsíãní cyklus pfiedná‰ek
z ãesk˘ch dûjin, dûjin v˘tvarného

umûní a historie Pfierova, 
stfieda v 16. 30 hodin

7. 12. • Zmûna pÛvodního termínu! Me-
zi kfiíÏem a kalichem (Mgr. K. Glacová)
13. 12. • Na rozcestí – Pfierov v obdo-
bí husitsk˘ch válek (Mgr. M. Chumchal)

KOUPÁNÍ VEŘEJNOSTI V PLAVECKÉM AREÁLU • tel. 581 735 045

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

Pondělí 15–21 společná jen v párech zavřeno 7.30–21

Úterý 14–20 ženy 12–20 7.30–21

Středa 13–21 muži 13–21 7.30–21

Čtvrtek 15–20 ženy zavřeno 7.30–21

Pátek 14–21 muži 13–21 7.30–21

Sobota zavřeno zavřeno zavřeno

Neděle zavřeno zavřeno zavřeno

Výjimky: 22. 12.–1. 1. včetně Slendr stolů zavřeno, 23. 12.–1. 1. včetně sauny zavřeno

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

Výjimka: 23. 12.–7. 1. zavřeno

LÁZNĚ BOCHOŘ (tel. 581 205 045)

VÝJIMKY – plavecký areál
9. 12. dětský, 50 m 14–20
23. a 30. 12. dětský, 50 m 10–20
24. a 31. 12. dětský, 50 m 10–14

koupání imob. občanů 10–12
25. 12. a 1. 1. dětský, 50 m 13–18

koupání imob. občanů zavřeno
26. 12. dětský, 50 m 10–18

koupání – důchodci 16–17
27. 12. dětský, 50 m 10–20

koup. imob. občanů 11.30–13.30
29. 12. dětský, 50 m 10–20

koupání imob. občanů 15–17

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

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

Ornitologická stanice
pondûlí aÏ pátek 8–16 hod., 

jindy po dohodû
24. 12. od 10 do 12 hodin • Vánoãní
strom pro ptactvo. Vyrobíme chutné
ozdoby na ptaãí vánoãní strom.
• V˘stava Ptáci v nitce. Ptaãí motivy
v paliãkované krajce pfierovsk˘ch kraj-
káfiek pod vedením Jitky Hanákové.
• Mikro a makrosvût karlovarského
vfiídlovce. V˘stava fotografií Lenky Lisé.
• stálá expozice – Ptáci âR

Hrad Helfštýn
v prosinci zavfieno

Dům dětí a mládeže ATLAS
1. 12. • Vystoupení Taneãní ‰koly
a Pfierovského dûtského sboru na Ga-
lakoncertu na V˘stavi‰ti
4.–8. 12. • Vánoãní salon, dennû od
8.30 do 11.30 hod. a od 13 do 17, v pá-
tek jen dopoledne
6. a 7. 12. • Mikulá‰ká besídka pro dû-
ti Taneãní ‰koly a Tûlov˘chovy v sále
Pivovaru
12. 12. • Vystoupení Pfierováãku na
koncertû Petra Kotvalda v MD
14. 12. • Atlas na Vánoãních hvûzdiã-
kách na nám. TGM
16. 12. • Vánoãní cena ve florbale 
20. 12. • Vánoãní ‰ipkov˘ turnaj v DDM
21. 12. dopol. • Vánoãní koncert Pfie-
rováãku pro Z· v kostele sv. Vavfiince
22. 12. • Vánoãní koncert Pfierováãku
v Mûstském domû
26. 12. • Vánoãní koncert Pfierováãku
s Vokálem v kostele sv. Vavfiince
26. 12. • Koncert PDS v kostele v Ro-
kytnici

Pozvánka na Silvestrovský běh

Posledním závodem atletů v roce 2006 bude opět Silvestrovský běh pořá-
daný tradičně poslední den v roce. Na startu 29. ročníku se u lávky u teni-
su sejdou v 10 hodin všichni ti, kteří chtějí zakončit rok ve sportovním du-
chu. Závodit budou junioři, muži a veteráni nad 40 let. Pokud si budou chtít
zaběhat i ženy, nesetkají se s odmítnutím. Všichni zájemci se musí přihlásit
nejpozději do 9.30 hodin. Závod se poběží za každého počasí.

DDM Atlas Děti z mateřských a základních škol přerovského regionu,
ale i dospělí, si tradičně mohou na Vánočním salonu vyzkoušet výrobu vá-
nočních přáníček a ozdob.

KPVU
14. 12. v 16.30 hodin • Architektura
a památky ostrova Malty, beseda
s Ing. Helenou Patoãkovou v Korvín-
ském domû

foto Jan Čep
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Galerie a výstavy
Galerie Atrax • Kozlovská 8, tel. 581 201 039 

Galerie Centrum • Kratochvílova 22, tel. 581 216 111 

V prosinci je pro ná-
v‰tûvníky opût pfiipravena
co nej‰ir‰í nabídka umû-
leck˘ch dûl. Mimo olejÛ
a grafik na‰ich pfiedních
malífiÛ, jejichÏ díla vysta-
vujeme prÛbûÏnû po cel˘
rok, nabídneme novou
kolekci kombinovan˘ch
technik Oty Janeãka, Ja-
na Zrzavého a Toyen. 
Grafika, ilustrátora a ka-

rikaturistu Vladimíra
Renãína vám jistû nemu-
síme pfiedstavovat. Od ro-

ku 1965 se vûnuje v˘hradnû v˘tvarné tvorbû. Ilustroval mnoho knih a jeho kres-
len˘ humor mÛÏete vidût témûfi dennû na stránkách novin a ãasopisÛ. Do  na‰í
galerie jsme pfiivezli kolekci originálních kreseb tohoto oblíbeného autora.

V prosinci v rámci vánoãního prodeje zde budou vystavovat v˘tvarníci, ktefií
s Minigalerií dlouhodobû spolupracují. Mezi velmi oblíbené patfií Vilém Pokor-
n˘, kter˘ je ve své tvorbû zamûfien na krásu ãeské pfiírody. Dále uvidíte díla Mi-
roslava Dyla, kter˘ maluje pfieváÏnû krajinu Beskyd a Odersk˘ch vrchÛ, oblíbil
si kouzlo star˘ch chalup. Zajímavé jsou obrazy od Bohumila Neãase z Blanska.
Z pfierovsk˘ch malífiÛ budou vystavovat krajiny, záti‰í a zákoutí mûsta Pfierova
Jan Miãkal, Jan Ka‰par a Pavlína Filou‰ová-Haderková.

Velmi zajímavá je kolekce umûleckého skla z GlassAteliéru Morava z Vizovic
a dále v˘robky z umûlého kamene, které vystavuje Nová Akropolis Olomouc.

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

Kino Hvězda

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

V prosincové galerii se pokocháte
tím nejlep‰ím od stál˘ch autorÛ a sa-
mozfiejmû nebude chybût vánoãní at-
mosféra vytvofiená keramick˘mi drob-
nostmi, dfievofiezy, vitráÏemi aj.

Dále se mÛÏete tû‰it na obrazy no-
v˘ch autorÛ. MÛÏete si prohlédnout
díla Petra Sedlíka – akty, Lídy Cedi-
dlové – kytice (olej na papífie). Vysta-
vovat své práce bude Renata Greiner –
grafiãka a malífika, která vyrÛstala
v dfiívûj‰ím âeskoslovensku. V roce
1968 ode‰la do NSR, kde v Mohuãi
1973 úspû‰nû ukonãila vysokou gra-
fickou ‰kolu. Pracovala samostatnû pro
ZDF a rÛzná trikfilmová studia. Od ro-
ku 1979 pracuje v Mnichovû jako umû-
lecká malífika. Její tvorba se vyznaãu-
je souhrou mezi surrealismem, ma-
n˘rismem a realismem ve spojení
s grafickou abstrakcí, která nechává prostor pro vlastní pfiedstavivost.

1.–3. 12. v 17 hod. • LET’S DANCE
(USA, hudební romantick˘, titulky, pre-
miéra). Tyler Gage (Channing Tatum)
je rebel na ‰patné stranû Baltimore,
kter˘ má v‰ak sen, Ïe se jednoho dne
odtud dostane. Nora (Jenna Dewan) je
prvotfiídní primabalerína, která nav‰tû-
vuje v Baltimore ultra elitní Maryland-
skou ‰kolu umûní.
4.–6. 12. v 17.30 hod. • ëÁBEL NO-
SÍ PRADU (USA, komedie, titulky, pre-
miéra). V závratném svûtû newyorské
módy, kde nepoveden˘ úães mÛÏe zabít
celou va‰i kariéru, je ãasopis Runway
vysnûn˘m Olympem v‰ech, kdo se jen
trochu zajímají o svÛj vzhled. 
1.–5. 12. ve 20 hodin • CASINO RO-
YALE (USA, akãní/dobrodruÏn˘, titul-
ky, premiéra). Casino Royale je v pofia-
dí 21. filmem s Jamesem Bondem. Na-
táãení probíhalo v âeské republice, na
Bahamách, v Itálii a ve Velké Británii.
7.–13. 12. v 17 hodin • LOVECKÁ
SEZÓNA (USA, dûtsk˘/rodinn˘, ãesk˘
dabing, premiéra). Do Ïivota Noova,
zdomácnûlého medvûda grizzlyho, bez
jak˘chkoliv schopností k pfieÏití v divo-
ãinû, vtrhne jako uragán vychrtl˘
a upovídan˘ jelen Elliot.
14.–20. 12. v 17.30 hodin a 17. 12.
v 15 hodin • SPLÁCHNUTEJ (Velká
Británie, komedie, ãesk˘ dabing, pre-
miéra). SvûÏí animovaná komedie
Spláchnutej, stojí na precizní americké
poãítaãové animaci, která do nejmen‰í-
ho detailu pfievedla lidsk˘ svût do jeho
kanálové verze. 
14.–19. 12. ve 20 hodin • PARFÉM:
P¤ÍBùH VRAHA (Francie/·panûlsko/Nû-
mecko, drama, titulky, premiéra). Film
podle známého bestselleru Patricka Süs-
kinda. Jean se narodil za podivn˘ch okol-
ností na pafiíÏském trhu roku 1738.
21.–23. 12. v 17.30 a ve 20 hodin,
27.–30. 12. v 17.30 hod. a 28.–30. 12.
ve 20 hodin • ERAGON (USA, fantasy,
titulky, premiéra). Chud˘ farmáfisk˘
chlapec Eragon najde v Draãích horách
podivn˘ modr˘ kámen. Zprvu ho chce
pouze zpenûÏit a zabezpeãit jím rodinu
na nadcházející krutou zimu, jenÏe
kdyÏ se z kamene „vyklube“ draãí vejce
a z nûj pozdûji draãí mládû – Safira,
uvûdomí si, Ïe stojí tváfií v tváfi dobro-
druÏství, které sahá vysoko nad jeho
moÏnosti.
24.–26. 12. • Vánoãní svátky – kino
nehraje 
31. 12. • Silvestr – kino nehraje

Mal˘ pfiedvánoãní dárek pravideln˘m di-
vákÛm kina Hvûzda Pfierov. V˘bûr filmo-
v˘ch lahÛdek za sníÏené vstupné 45 Kã
7. 12. ve 20 hodin • DOBA LEDOVÁ
2 – OBLEVA (USA, animovaná kome-
die, ãesk˘ dabing). A chládek je fuã…

8. 12. ve 20 hodin • ROMÁN PRO ÎE-
NY (âR, inteligentní romantická ko-
medie). Groteskní pfiíbûh dvou Ïen…
9. 12. ve 20 hodin • AMADEUS (USA,
velkolep˘ historick˘ epos, titulky). V‰ech-
no, co jste o nûm sly‰eli je pravda…
10. 12. ve 20 hodin • ·IFRA MISTRA
LEONARDA (USA, drama, titulky).
Hledejte pravdu…
11. 12. ve 20 hodin • HOREM
PÁDEM (âR, tragikomedie). Komedie,
která vás rozpláãe. Drama, které vás ro-
zesmûje…
12. 12. ve 20 hodin • MRTVÁ NE-
VùSTA TIMA BURTONA (VB, animo-
van˘ horor, titulky). Láska hroby pfie-
ná‰í…

6. 12. ve 20 hodin • VOLVER (·pa-
nûlsko, smutná komedie, titulky, pre-
miéra). Pfiíbûh matky, jejích dcer, vnuã-
ky a rodinné pfiítelkynû je o Ïivotû Ïen
tfií generací, které pojí pokrevní pouto
i schopnost pfieÏívat a fie‰it nástrahy ne-
pfiíznû osudu.

13. 12. ve 20 hodin • CAPOTE (USA,
drama/biografie, titulky, premiéra).
Chladnokrevn˘ zloãin oãima slavného
spisovatele – film ovûnãen˘ fiadou pres-
tiÏních cen. Pí‰e se rok 1959 a Truman
Capote, autor „Snídanû u Tiffanyho“
a oblíbená postava americké smetánky,
si právû ãte jeden ãlánek na poslední
stranû New York Times.
20. 12. ve 20 hodin • FAKTÓTUM
(USA/Norsko, drama, titulky, premiéra).
Kdo by neznal Charlese Bukowského
a jeho „erekce, ejakulace, exhibice
a dal‰í „pfiíbûhy obyãejného ‰ílenství?
Faktótum pfiedstavuje Bukowského li-
terárního dvojníka Chinaskiho, ‰ílence,
poustevníka, milovníka nûÏného i kru-
tého, Ïijícího svÛj Ïivot s bláznivou ro-
mantickou naléhavostí ...
27. 12. ve 20 hodin • SHORTBUS
(USA, drama, titulky, premiéra). Film
ukazuje moÏné zpÛsoby, jak najít od-
povûdi na stále vracející se otázky: jak
milovat a b˘t milován. Shortbus sledu-
je osudy nûkolika obyvatel New Yorku.

3. 12. v 15 hodin • HVùZDA BET-
LÉMSKÁ (âR, dûtské pásmo). Vánoãní
pásmo animovan˘ch pohádek pro ne-
jmen‰í diváky.
10. 12. v 15 hodin • PÒLNOâNÍ
P¤ÍHODA (âR, dûtské pásmo). Vánoã-
ní pásmo animovan˘ch pohádek pro
nejmen‰í diváky. 
17. 12. v 15 hodin • SPLÁCHNUTEJ
(Velká Británie, komedie, ãesk˘ dabing,
premiéra). Nûkdo skonãí tam dole…

■ K L U B  N Á R O â N É H O ■

■ D I VÁ K A ■

■ A R T K I N O ■

■ F I L M Á N I E ■

■ B I J Á S E K ■

Vladimír Renčín, originální kresba

Renata Greiner, Interiér s motýlem

V nabídce originálních dárkÛ se v závûru le-
to‰ního roku pfiedstaví fiada autorÛ ãesk˘ch
umûleckofiemesln˘ch dílen: • tradiãní vánoãní
ozdoby a doplÀky, vánoãní pfiání, kalendáfie,
betlémy z ‰ustí a keramiky (M. Zatloukalová,
J. Martínek, J. Koãi‰ová a dal‰í) • uÏitková a
figurální keramika, kachle, plastiky (J. Vichta,
J. Kreãmanová a dal‰í) • vánoãní kolekce ori-

ginálních ubrusÛ a prostírání, veselé textilní pol‰táfiky • kované svícny, vitrá-
Ïe • ‰perky, hedvábné ‰ály a ‰átky • dfievûné a textilní hraãky


