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Mají betlém po jednotlivých scénách
Pavel Karban
Desítky i vzácných historických figurek z betlémů vytáhli
z depozitářů muzejníci v Příboře na Novojičínsku. A s nimi
sestavili v rámci výstavy o dřevu příběh o narození Ježíška.
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„A protože to je dlouhodobá
výstava a trošku nám supluje
naši stálou expozici, tak jsme se
rozhodli během adventu a vánočního času přidat jesličkové
scény a betlémové figurky,“ vysvětlila Monika Chromečková
z CETRAT. Muzejníci vynesli
na světlo i 200 let staré vyřezávané figurky z několika betlémů ze sbírek muzea. A vystavili je tak, aby se před očima návštěvníků rozprostřel známý
vánočních příběh.
„Začíná tím, kdy se Marie
dozví, že se jí narodí Boží syn,
a pokračujeme přes setkání sva-

■ Peníze na odpady
Betlémský příběh o narození Ježíška ukazují muzejníci v širších souvislostech.

té Alžběty a Panny Marie a cestu Marie s Josefem do Betléma,“
popsala. Následuje narození Ježíška a scéna, v níž anděl zvěstuje třem vybraným pastýřům
radostnou novinu. Nechybějí tři
králové v Betlémě a další výjevy až po útěk svaté rodiny před
Herodem.

„Všechny figurky mohou lidé
vidět hodně zblízka, takže najdou i řadu detailů, které jinak
při vystavení v betlému mnohdy
zaniknou,“ upozornila Chromečková. To, že výstava nabízí
Josefa, Marii a Ježíška hned
v několika figurkách, podle ní
na škodu není. Jednou je totiž

Ježíšek v jesličkách, podruhé
sedí Marii na klíně.
„Kdysi se figurky dávaly do
betléma postupně, zatímco teď
jsme zvyklí vidět betlém celý
a hned. Ale v minulosti se figurky měnily během svátků a postupně přibývaly,“ osvětlila pracovnice muzea a dodala, že tři

králové se tak v betlémě objevili
až na Tři krále. Mezi scénami
mohou lidé vidět i ty, které
dnešní betlémy už neznají. Jde
například o ukamenování svatého Štěpána.
Netradiční výstava bude
v Příboře otevřena do konce
ledna.

Fotbalisté Slovácka
si na Plzeň znovu věří

(Inzerce)

Takřka přesně před rokem
zdolali na svém stadionu Plzeň
vysoko 4:0. Fotbalisté Slovácka
by rádi podobný výsledek zopakovali i v nedělním ligovém
duelu se stejným soupeřem.
Atraktivní střetnutí bude mít na
hradišťském stadionu výkop
v 18 hodin.
„Loňské utkání mám pořád
v živé paměti. Byl to z našeho
pohledu krásný zápas s výborným výsledkem. V kabině jsme
si ho teď připomněli,“ říká záložník Slovácka Milan Petržela, který v západočeském klubu
v minulosti strávil podstatnou
část kariéry, a má tudíž velkou
motivaci. „Uděláme maximum,
abychom Viktorku zase zaskočili a napravili předchozí výpadek v Budějovicích,“ předsevzal si.

(Inzerce)

Největší stanoviště nabíječek
elektromobilů na Moravě vybudovala energetická společnost
ČEZ v areálu Outlet Arena Moravia v Ostravě. Stanoviště disponuje šesti stojany, z toho jsou
čtyři běžné a dva rychlodobíjecí. Ty nabijí většinu kapacity
baterií do půl hodiny. (plk)

Přestože provozovatel služeb
senior taxi a baby taxi v Bohumíně dal letos na podzim výpověď, lidé o tyto služby nepřijdou.
Městu se podařilo úspěšně vypsat novou zakázku, a tak bude
službu provozovat nová firma.
Na službu bude doplácet ročně
o tři sta tisíc korun více než doposud a připlatí si i senioři, ovšem jen o pětikorunu více za jednu jízdu, která bude stát dvacet
korun. Zatímco jiná města tuto
službu v posledních měsících
zrušila pro nezájem, v Bohumíně
se těší velké oblibě.
(hon)

Monika Chromečková,
CETRAT

Vánoční příběh

■ Nabíječky v outletu

■ Senior taxi pokračuje

Kdysi se ﬁgurky
dávaly do betléma
postupně

Už od léta mohou návštěvníci
Centra tradičních technologií
Příbor (CETRAT) spadajícího
pod Muzeum Novojičínska zavítat do expozice Dřevěný svět,
která ukazuje věci každodenního
života našich předků ze dřeva.

STRANA 17

Plzeňští před týdnem ukončili vysokým vítězstvím 6:0
nad Bohemians 1905 krátkou
výsledkovou krizi. „Před rokem k nám ale taky přijeli po
utkání, v němž si s chutí zastříleli. Tehdy zdolali Teplice dokonce 7:0. Přesto jsme je jasně
přehráli,“ připomněl Petržela.
Mrzí ho, že zítřejší duel nebude mít tak velkolepou diváckou kulisu, jako když Slovácko
před čtrnácti dny uštědřilo
čtyřgólový debakl Spartě. Kvůli vládnímu opatření v rámci
boje proti koronaviru může být
totiž v hledišti maximálně tisíc
diváků.
„Je to velká škoda, že nemůžeme podruhé zažít plný dům.
S tím ovšem nic nenaděláme,“
pokrčil rameny bývalý reprezentant.
(čfo)

Tři miliony korun rozdělí
Moravskoslezský kraj obcím,
aby podpořil nakládání s odpady. Obce mohou peníze využít
na optimalizační studie systému
nakládání s komunálními odpady nebo dokumentace pro realizaci překládacích stanic. Zatímco na studii mohou žadatelé dostat až 200 tisíc korun, dotace
na překládací stanici může být
až 300 tisíc. O příspěvek si mohou zažádat obce, dobrovolné
svazky obcí, případně městské
a obecní firmy.
(plk)

■ Vydali Čti Jeseníky
Nejvyšší moravskoslezské
hory přibližuje nová netradiční
obrazová encyklopedie Čti Jeseníky. Čtenáři v ní vedle velkoformátových koláží historických fotografií najdou také kuriózní příběhy a informace
o klíčových osobnostech regionu a místních zajímavostech.
Netradiční obrazovou publikaci určenou nejen mládeži, ale
i turistům a příznivcům hor,
připravil tým regionálních autorů. Jejich snahou je zvýšit povědomí o Jeseníkách. (pem)

