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Únorové
zastavení
v čase

Pojďme se na jeho začátek vrátit do doby, kdy v Prostějově vládl jeden z nejmocnějších a nejvlivnějších
šlechtických rodů u nás – Pernštejnové.
27. 2. 1495 Vratislav z Pernštejna, komorník zemského soudu a moravský zemský hejtman, za přítomnosti
městské rady osobně položil kámen k výstavbě prostějovských hradeb. „…pan Vratislav z Pernštejna učinil počátek zdi stavenie okolo města Prostějova, v ten pátek po
svatém Matěji v hodinu čtrnáctú, minutu octavo ANNO
DOMINI MCCCCXCV,“ uvádí v Pamětní knize města
Prostějova Jan Bělkovský z Ronšova. Hradby byly totiž
významným znakem města, zároveň představovaly symbol bezpečnosti, stability i rozvoje města. Prostějov měl do
této doby jen jednoduchou dřevěnou hradbu. Nový opevňovací systém byl potom budován až do roku 1531. Jeho
součástí bylo 13 bašt, 4 brány, dva vodní příkopy a val. Objemově se jednalo o největší prostějovskou stavbu. Z vnější strany zaujímaly prostor vymezený ulicemi Vápenice,
Přikrylovo náměstí, Blahoslavova ulice, Palackého ulice,
Komenského ulice, Sádky, Netušilova ulice, Husserlovo
a Hlaváčkovo náměstí. O tom, jak opevnění vypadalo, si
můžeme udělat představu z veduty Jana Willenbergera v
Paprockého Zrcadle slavného markrabství moravského
(1593), z perokresby Prostana od Františka Josefa Velehradského (1728) nebo katastrální mapy města (1833).
Do dneška se zachoval jen zlomek – tvořený nárožní polygonální baštou s přilehlou třistametrovou zdí (tzv. kurtinou) ve Školní ulici. Dalším pozůstatkem je přestavěná
bašta v Knihařské ulici. Úsek hradeb ve Školní ulici prochází v současné době rozsáhlými rekonstrukcemi. Věříme, že po jejich skončení v roce 2016 se zlepší technický
stav i vzhled této významné památky, která je pozůstatkem pozdně gotického opevnění města.
Před pěti sty lety – 5. 2. 1515 – Vilém z Pernštejna potvrdil práva a svobody prostějovských měšťanů. Především dostali právo svobodně odkazovat své jmění. Upravil
také dědické právo pro případ úmrtí bez závěti a povolil
svobodné uzavírání smluv.
Poslední událost patří do poloviny 19. století. Před sto
padesáti lety – 13. 2. 1865 se konala v sále Nového domu
v Prostějově první valná hromada Občanské záložny. Jednalo se o kapitálově nejsilnější a druhou nejstarší záložnu
na Moravě. Podporovala rozvoj obchodu
a řemesel ve městě. V roce 1871 se rozhodla ve městě
zřídit a finančně podporovat českou reálku. Tyto aktivity
se staly trnem v oku německému kasinu, které posílalo
do záložny revize, ale také dosáhlo 28. 8. 1872 rozpuštění
ústavu pro údajnou politickou činnost. Už v roce 1873
se však podařilo založit náhradní peněžní ústav (Úvěrový
spolek záložna v Prostějově). Připomenout můžeme i některé osobnosti, které se zapsaly do historie záložny. Patřili
mezi ně například Jan Edmund Böhm, Eduard Chmelař,
František Možný, Alois Pořízka, Čeněk Höger a Hynek
Čecháček.
Hana Bartková

Primátor města Prostějova Miroslav Pišťák a náměstkyně Ivana Hemerková přivítali první prostějovské dítě roku 2015 narozené v prostějovské porodnici. Stala se jím Claudia Dohnalová, jejíž
rodiče obdrželi drobný dárek a finanční obnos.

V obřadní síni prostějovské radnice převzali ocenění nejlepší policisté, občanští pracovníci PČR
a zástupci ozbrojených složek.

Připomenuli jsme si nedožité sté narozeniny válečného hrdiny, generálmajora Rajmunda Hanáka.

Prostějovské radnièní listy
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Distribuci Radničních listů zajišťuje

Česká pošta, a. s.

V případě problémů s doručováním Radničních listů
je možno volat panu Urbanovi – 731 132 452
nebo Waischornové Kláře 730 188 644.
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Poradny pro spotřebitele v Prostějově
Poradenskou službu pro spotřebitele zajišťuje:
Sdružení obrany spotřebitelů ČR
V Prostějově každý 1. čtvrtek
v měsíci
(konkrétně: 5.2., 5.3., 2.4., 7.5.,
4.6., 3.9., 1.10., 5.11., 3.12.2015)
Městská knihovna – přízemí od
15.00 – 17.00 hodin
SČeská obchodní inspekce
(ČOI)
V Prostějově každé 1. pondělí
v měsíci
(konkrétně: 2.2., 2.3., 13.4., 4.5.,
1.6., 13.7., 3.8., 7.9., 5.10., 2.11.,
7.12.2015)
Magistrát města Prostějova,
Školní 4, Prostějov – 3. patro :
zasedací místnost odboru rozvoje a investic od 13.00 – 16.00 hodin
Kontakt na ČOI:
Česká obchodní inspekce, Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký
Provozní 1, 722 00 Ostrava – Třebovice

( + 420 554 818 211
Pracoviště Olomouc:
Krapkova 1159/3, 779 00 OLOMOUC
+ 420 585 223 317m www.coi.cz
(poradenská služba denně od 7.30
do 15.30 hodin)
Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající
výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou
podobnou činnost na vnitřním trhu,
poskytující spotřebitelský úvěr nebo
provozující tržiště (tržnice), pokud
podle zvláštních právních předpisů
nevykonává tento dozor jiný správní
úřad.
Česká obchodní inspekce kontroluje:
- dodržování podmínek stanovených k zabezpečení jakosti zboží
nebo výrobků (kromě potravin)
včetně jejich zdravotní nezávadnosti,
podmínek pro skladování a dopravu;

- zda se při prodeji zboží používají ověřená měřidla (pokud ověření
podléhají), a zda používaná měřidla
odpovídají příslušným předpisům,
technickým normám či patřičnému
schválení;
- dodržování podmínek stanovených právními a jinými příslušnými
předpisy pro poskytování určitých
služeb a provozování některých specifických činností;
- zda při uvádění výrobků na trh
byly tyto výrobky opatřeny náležitým
povinným označením, popřípadě
zda k nim byl vydán či přiložen předepsaný certifikát, zda vlastnosti stanovených výrobků uvedených na trh
odpovídají příslušným technickým
požadavkům a podobně;
- zda výrobky uváděné na trh jsou
bezpečné;
- zda jsou při sjednávání spotřebitelského úvěru dodržovány povinnosti stanovené právními předpisy
(pokud dozor v daném případě ne-

vykonává Česká národní banka).
Občanské sdružení spotřebitelů
TEST nabízí v rámci poradny
Moskevská 415/1, 101 00 Praha
10, tel.: 299 149 009,
e-mail: dtest@dtest.cz , www.dtest.
cz
Poradenství v oblasti spotřebitelského práva (reklamace, nedodání zboží v termínu, poškození oděvu
v čistírně, předváděcí akce, ubytování v hotelu nižší kategorie, vysoké
vyúčtování za energie, podmínky
pojistných, úvěrových a leasingových smluv a jiné) na telefonní lince
a přes elektronickou poradnu.
Vlastní poradenství je zdarma,
platí se pouze cena běžného hovoru.
Telefonní linky:
299 149 009 (běžný tarif)
222 767 221 (běžný tarif)
Provozní doba:
Po – Pá 9 – 17 hod.
Elektronická poradna:
www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna/

Mimosoudní řešení sporů VašeStížnosti.cz, které zprostředkovává
dohody ve sporech mezi spotřebiteli
a podnikateli. Jde o internetovou
službu přístupnou každému na
webových stránkách www.vasestiznosti.cz. Jejich prostřednictvím může
spotřebitel zadat stížnost, sledovat
postup případu a v závěru ohodnotit přístup podnikatele k řešení jeho
stížnosti.
Databázi nebezpečných výrobků volně zpřístupněnou na
webových stránkách www.nebezpecnevyrobky.cz s možností si zvolit
pravidelné zasílání nových informací
k vybrané kategorii výrobků.
Vzory, vybrané vzory právních
listin a podání vypracované pro konkrétní účel (ke stažení na webových
stránkách www.dtest.cz ).
Elektronické příručky: Spotřebitelská práva v novém, Jak na koupi
ojetého vozu a další (ke stažení na
webových stránkách www.dtest.cz ).

Dopady novely zákona o zemědělství Jednání Zastupitelstva města
Evidence zemědělských podnikatelů

Novelou
zákona
č.
179/2014 Sb., kterou se mění
zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, došlo 1.1.2015
k legislativním úpravám

v evidenci zemědělských
podnikatelů:
zrušena místní příslušnost
obecních úřadů,
odstraněno zaměření zemědělské výroby,

rozšíření výčtu důvodů pro
vyřazení z evidence a
zpřesnění požadavků na
evidenci zemědělských podnikatelů a vydávání změnových
osvědčení.

Zpráva o výsledcích kontrol provedených odborem obecní
živnostenský úřad Magistrátu města Prostějova za rok 2014

(zveřejněná dle § 26 zákona č.
255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Odbor obecní živnostenský
úřad Magistrátu města Prostějova provedl ve městě Prostějov
a v jeho správním obvodu za rok
2014 celkem 487 živnostenských
kontrol. Bylo uloženo 310 pokut,
v blokových pokutách bylo uloženo 167.500 Kč. Dále OŽÚ řešil
v přestupkovém řízení 3 případy
neoprávněného podnikání.
Živnostenský úřad „sankčně“
zrušil 36 živnostenských oprávnění (ztráta bezúhonnosti, konkursní
překážka, nedoložení právního
důvodu k sídlu), 3 živnostenská
oprávnění byla sankčně pozastavena.
Živnostenské kontroly byly v r.
2014 zaměřeny mj. na tyto oblasti:
- kontroly zákazu nočního
prodeje v bazarech a zastavárnách
Na území města Prostějova bylo
zkontrolováno všech 73 provozoven, ve kterých si podnikatelé
oznámili výkon uvedené činnosti. U žádné z nich nebylo zjištěno
porušení zákazu nočního prodeje.
- kontroly hostinských a obchodních provozoven
S ohledem na povinnost prodejců lihu a lihovin mít od 18. 4.
2014 k prodeji příslušnou koncesi
Strana 4

bylo prověřeno 221 subjektů se
zjištěním 1 přestupku neoprávněného podnikání, kdy byly v omezené míře prodávány lihoviny v
malém prodejním zařízení, aniž by
měl prodejce koncesi.
I v rámci těchto kontrol byly
zjištěny jiné správní delikty, za které bylo uloženo 45 pokut.
- kontroly očních optik
V rámci nařízených kontrol
nadřízeným orgánem bylo zkontrolováno ve správním obvodu
OŽÚ Prostějov 15 provozoven
očních optik se zaměřením na to,
zdali neposkytují bez příslušného
oprávnění služby, které spadají do
ostatních zdravotnických služeb,
- kontroly zahraničních osob
Průběžně probíhaly kontroly
zahraničních osob, které podnikají ve správním obvodu. Kontroly
se zaměřují na splnění podmínky
povoleného pobytu, na splnění
podmínek znalosti českého jazyka,
na splnění podmínek stanovených
dalšími právními předpisy souvisejícími s podnikáním (např. zda se
nejedná o zastřený pracovně-právní vztah apod.).
Nejčastější správní delikty:
Z výsledků živnostenských
kontrol vyplynulo, že nejčastěji
(až v 75 % zjištění) podnikatelé
neplní svou povinnost předem
oznámit živnostenskému úřadu

zahájení nebo ukončení činnosti
v provozovně. Je zapotřebí si uvědomit, že údaje o provozovnách
jsou součástí veřejného živnostenského rejstříku (dostupný na
www.rzp.cz), proto živnostenský
zákon vynucuje tuto povinnost
pod hrozbou sankce (kterou musí
živnostenský úřad při zjištění nedostatků uložit vždy).
Dalším častým zjištěním je nedostatečné označení provozovny, neoznámení změn v osobě
odpovědného zástupce nebo
neprokázání právního důvodu
k adrese, kterou podnikatel uvedl
v živnostenském rejstříku jako
své sídlo a která je odlišná od
jeho bydliště. Podnikatelé v řadě
případů také nejsou schopni splnit
povinnost zajistit způsobilost provozovny, ve které živnost provozují
(tím, že nepředloží patřičné rozhodnutí stavebního úřadu).
Odbor obecní živnostenský
úřad spolupracuje při výkonu dozorové činnosti s Městskou policií Prostějov, dále také
s ostatními orgány státní správy,
např. s ČOI, KHS nebo celním
úřadem, v některých případech
předává svá zjištění i Státnímu
úřadu inspekce práce nebo příslušnému stavebnímu úřadu.
Zdroj: OŽÚ Prostějov,
leden 2015

Prostějova v roce 2015:

16. února, 13. dubna, 8. června, 7. září, 2. listopadu, 14. prosince

Jednání Rady města Prostějova
v roce 2015:

6. a 20. ledna, 3. února, 3., 17. a 31. března, 28. dubna, 12. a 26.
května, 16. a 30. června, 28. července, 25. srpna, 22. září, 6. a 20.
října, 10. a 24. listopadu, 8. prosince.

Toalety pro veřejnost
na Magistrátu města Prostějova

Toalety se nacházejí ve dvoře u budovy C (viz foto) a jsou
otevřeny každý pracovní den od
7,15 do doby ukončení provozní doby úřadu. Zvýšenou kontrolu toalet zajišťují pracovníci
ostrahy objektu. Trasy k toaletám jsou provizorně vysměrovány a v průběhu měsíce ledna
dojde k doplnění orientačního
systému k řádnému označení
přístupu k WC v rámci budov A, B, C (radnice, přístavba
a dvorní trakt). WC pro imo-

bilní občany zůstává v provozu
stávající u vstupu do budovy C
(k podatelně) a na chodbě za
informační službou v budově B.

-red-

Vyhodnocení soutěže Jízda bez nehod
Dne 3. 1. 2015 dojeli řidiči osob250 000 km:
ní dopravy FTL rozhodnou hrani- Stanislav Řezáč
Jiří Vinkler
ci v soutěži „Jízda bez nehod“

1 000 000 km:
Stanislav Možný
Pavel Straka
Jaromír Stražický

Kilometry bez dopravní
nehody dojeli i řidiči nákladní
dopravy FTL:

500 000 km:
Miloslav Koutný
Ivo Ošťádal
Jaroslav Vykydal

Milan Harik – 2 250 000 km
Jaroslav Sedláček – 1 750 000 km
Jaroslav Škvír st. – 750 000 km
Jaroslav Škvír ml. – 250 000 km
28. ledna 2015
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ROZPOČET MĚSTA PROSTĚJOVA PRO ROK 2015
(usnesení Zastupitelstva města Prostějova schválené dne 15. 12. 2014):
Zastupitelstvo města Prostějova schvaluje
A. rozpočet statutárního města Prostějova pro rok
2015 s těmito ukazateli:
celkový objem příjmů ve výši
Kč 708 818 310,celkový objem výdajů ve výši	
Kč 800 558 770,z toho:
celkový objem neinvestičních výdajů Kč 595.698.770,celkový objem investičních výdajůKč 204.860.000,celkový objem financujících operací ve výši		

Kč 91 740 460,B. čerpání finančních prostředků ze základního
běžného účtu v období od 1.1.2015 do doby schválení závěrečného účtu statutárního města Prostějova za
rok 2014 formou rozpočtových opatření jako čerpání
finančních prostředků v rámci trvalého peněžního fondu města Prostějova – fondu rezerv a rozvoje,

15.
16.

bere na vědomí
A. rozpis investičních výdajů v celkovém objemu
	
Kč 204 860 000,jmenovitě takto:
1.
Nákup uměleckých děl
400.000,Celkem kapitola 10 – Kancelář
400
000,primátora

24.

2.

Limit ostatních investic
celkem – bude individuálně
řešeno v průběhu roku 2015
Celkem kapitola 70 – Finanční

15 000 000,-

3.

14 000 000,-

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nová radnice rekonstrukce fasády, střecha
Vnější okruh Brněnská,
Plumlovská II. kvadrant úsek Anenská
Revitalizace školních zahrad
- I. a II. et. (vč. PD)
CS Dolní Kralická
Víceúčelové hřiště
Čechovice (ZŠ Čechovice)
ZŠ a MŠ Palackého repase a výměna oken (ZŠ
Skálovo)
CS Prostějov - Žešov
Vnitroblok Bulharská,
Okružní, Waitova
Městské hradby
CS Šmeralova - Anenská
Zálivy u ZŠ J. Železného
Regenerace Sídliště svobody
- PD bloky 7,8,9,10,11

15 000 000,-

12 000 000,1 800 000,6 400 000,4 800 000,2 500 000,1 500 000,-

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

3 600 000,-

34.

2 500 000,5 500 000,200 000,-

35.
36.

5 400 000,-

CS Okružní (vč. PD)
Regenerace parku kostela
Sv. Petra a Pavla (dotace
max. 1 500,00 tis. Kč)
Hřiště Anenská
Rekonstrukce hřiště ZŠ
Palackého ul.
Zrzavého 3975 - okna,
zateplení a střecha
Urnové hroby,
kolumbárium na hřbitově
ve Vrahovicích
Rekonstrukce arkád
Městského hřbitova
Rekonstrukce východní
strany ulice Kostelecká (vč.
PD)
Revitalizace zeleně Husovo náměstí (vč. PD)
dotace cca 900 tis. Kč
ZŠ Kollárova - TUV pro
hyg. zař.
ZŠ Melantrichova - TUV
soc. zařízení
ZŠ E. Valenty - zbudování
hyg. kabinek
Revitalizace nám. TGM kuželna (dotace cca 16 000
tis. Kč)
JSDH Čechovice - zázemí
- střešní nadstavba
(dokončení)
Komunikace a chodník
v Čechovicích č.p. 18/71
(PD) - zúžení komunikace
Studie proveditelnosti
k realizaci
protipovodňových opatření
Národní dům - sanace zdiva
suterénu, střecha, kašna,
výplně otvorů, dlažby
Autobusové čekárny (ul.
Určická a Čechovická)
Úprava nádvoří
a zbývajících interiérů
prostějovského zámku (vč.
PD)
Křižovatka na Poděbradově
nám. (PD)
Smetanovy sady - studna
EÚO ZŠ Dr. Horáka
(dotace max. 15 000,00 tis.
Kč) - vyhodnocení úspor

300 000,-

37.

3 000 000,-

38.

500 000,-

39.

2 600 000,-

40.

5 000 000,700 000,2 700 000,3 100 000,-

41.
42.
43.
44.

550 000,850 000,-

45.

550 000,-

46.

1 300 000,16 000 000,100 000,100 000,750 000,2 900 000,-

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

500 000,5 000 000,-

54.
55.

500 000,600 000,50 000,-

56.
57.

EÚO MŠ Šárka vyhodnocení úspor
EÚO MŠ Husovo nám. vyhodnocení úspor
Plavecký bazén a koupaliště
za Kosteleckou ul. (PD)
CS Vrahovická - II.etapa
(pivovar-ZŠ Majakovského)
(vč. PD)
CS a chodník Určická,
Okružní ul. - azylové
centrum (PD)
Technická infrastruktura
M. Alše vč. PD (společná
investice)
Regenerace sídliště Šárka
Vybudování chodníků
a komunikace v lokalitě
Čechovice - Domamyslice
dle PD
Zámek - nádvoří, jižní
křídlo, severozápadní křídlo
ZŠ Palackého rekonstrukce kotelny ZŠ
Skálova (vyhodnocení)
Revitalizace Kolářových
sadů - rozšíření parku
Dešťová kanalizace
a komunikace J. Köhlera
a Hrázky (vč. PD)
EÚO MŠ Železného –
vyhodnocení
EÚO MŠ Libušinka –
vyhodnocení
EÚO MŠ Květná –
vyhodnocení
Chodníky na sídlišti
Hloučela, pojížděný
chodník S. Suchardy
Obratiště pro autobusy
MHD v průmyslové
zóně (s příspěvkem
spoluinvestorů)
CS Martinákova - Pod
Kosířem (vč. PD)
Náměstí Spojenců komunikace, chodníky, VO,
úprava hracích ploch
MŠ Smetanova EÚO (PD) dotace max. 5 600,00 tis. Kč
MŠ Moravská - EÚO
(dotace max.
2 600,00 tis. Kč)

50 000,50 000,1 000 000,1 500 000,100 000,300 000,3 000 000,700 000,2 000 000,50 000,600 000,500 000,50 000,50 000,50 000,500 000,500 000,700 000,400 000,9 000 000,5 000 000,-

INZERCE

Největší cestovní kancelář v ČR má od ledna zastoupení v Prostějově

Největší cestovní kancelář
působící na českém trhu EXIM
tours je nyní blíže svým klientům v Prostějově, kde na náměstí Edmunda Husserla 18
otevřela letos v lednu provozovnu. Zákazníkům v našem regionu tak umožňuje přímý servis
renomované cestovní kanceláře,
která je v posledních několika
letech jedničkou v ČR.
Aktivní obchodní politiku
EXIM tours lze doložit postupným
zakládáním dceřiných cestovních
kanceláří v Polsku – EXIM tours
Poland, na Slovensku – Kartago
tours Slovakia a v Maďarsku – Kartago tours Hungary. V roce 2011 se
tyto dceřiné společnosti staly součástí EXIM HOLDING a.s., a tak
28. ledna 2015

i největším středoevropským gigantem v oboru cestovního ruchu. Celkový obrat skupiny dosahuje v přepočtu více než osmi miliard korun.
EXIM tours je součástí koncernu
Der Touristik, který je druhý největší
v Německu s celkovým obratem 4,5
mld. EUR. Nyní se partnerstvím
EXIM Holding a.s. a Der Touristik otevírají koncovým klientům nové možnosti. Jako jedna z nejsilnějších skupin
v oblasti cestovního ruchu bude moci
svým zákazníkům představit širší a výhodnější nabídku hotelů a destinací.
EXIM tours jako vůbec první
česká cestovní kancelář začala
provozovat samostatně dálkové
charterové linky, čímž ceny pobytů například v Karibiku přiblížila
tuzemským možnostem.

Společnost má dnes zcela dominantní, téměř tříčtvrtinové
postavení na trhu exotických
dovolených, když obsazuje již 9
charterových linek vypravovaných z ČR přímo do dalekých
destinací. Exotické země, v nichž
každým rokem u teplých moří
odpočívá víc než čtvrt milionu
klientů, patří na trhu k nejžádanějším. V zájmu o exotickou
dovolenou stále jednoznačně
vede Karibik. Poté, co před lety
EXIM tours objevila pro české
klienty venezuelskou Isla Margaritu, později Kapverdské ostrovy
u břehů západní Afriky, zahájila
přímé charterové lety na Jamajku
a začala létat také do mexického
Cancúnu, vedle charterových

letů do Dominikánské republiky
a na Kubu vozí turisty také do
Keni a na Zanzibar, pro zimní
sezónu 2014/2015 zařadila do
svého portfolia i ostrovy Mauritius a Bali.
Letní nabídka v současnosti
zahrnuje Maroko, Egypt, Tunisko, Turecko, řecké ostrovy Krétu,
Rhodos, Kos, Korfu, Lefkadu,
Zakynthos, Leros a Evii, dále pak
Chorvatsko, španělské ostrovy
Mallorcu a Menorcu, stejně jako
populární Bulharsko, ale také Sicílii, Kalábrii a Ischii. Jako velmi
dobrý tah se ukázalo rozhodnutí

létat na Kapverdské ostrovy i během letní sezóny.
Celoroční nabídku doplňují
zimní lyžařské zájezdy jak vlastní,
tak autobusovou dopravou. Nabídka cestovní kanceláře obsahuje téměř kompletní spektrum zájezdů a měla by uspokojit všechny
typy zákazníků.
Pracovníci EXIM tours se
těší na své stálé i nové zákazníky
z Prostějova a okolí v rekonstruované prodejně na prostějovském
náměstí E. Husserla a jsou připraveni všem pomoci při výběru
ideální dovolené.
-prStrana 5

ww

Město Prostějov

w.

pr

os

te j

o v.e u

Prostějovské radniční listy

Informace

ROZPOČET MĚSTA PROS
58.

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

ZŠ a MŠ Melantrichova
- EÚO MŠ Fanderlíkova
(dotace max. 2 000,00 tis.
Kč)
ZŠ Dr. Horáka - stavební
úpravy technologie ředící
vody bazénu (vč. PD)
Kanalizační přípojka
hasičské zbrojnice v Žešově
(PD)
Úpravy prostoru pod věží,
nová radnice (PD)
Chodník Žešov PD
Komunikace a chodník
Žešov (U palírny) včetně
PD
Hřiště Kostelecká vč. PD
Most Čechovická vč. PD
ZŠ Dr. Horáka rekonstrukce vodovodního
potrubí PD
Parkoviště na Anenské ulici
Realizace dětských hřišť při
mateřských školách v PV
v přírodním stylu (dotace
cca 5.000 tis. Kč)
Zimní stadion – šatny
Městský hřbitov - urnové
hroby (PD)
Zámek - rekonstrukce
oplocení
VO u chodníku podél
Romže směrem k ul. Kpt.
Nálepky
Parkoviště za obchodním
domem “KUBUS”
Komunikace ve vnitrobloku
Kostelecká 11 – 15
(dokončení)
Sídliště Svornosti regenerace (PD)
Komunikace a CS Anglická
- Holandská
CS Říční (PD)
Komunikace a chodník
Čechovice, propojení Luční
– Plumlovská
Zóna G - doplnění
komunikací, úprava
ostrůvku (SSOK)
Osvětlení CS a chodníku
směrem na Kralice na Hané
(PD)
Úprava veřejného
prostranství v okolí zámku
(PD)
Přikrylovo nám. - okružní
křižovatka (PD) investor
KÚ
Parkovací stání Okružní
ulice (PD)
ZŠ Palackého ul. rekonstrukce soc. zařízení
Regenerace sídliště Tylova
Rekonstrukce
a restaurování Mariánského
sloupu
Strategické materiály
pro čerpání dotací EU neinvestiční studie
Strategické materiály pro
čerpání dotací EU – PD
Strategické materiály
pro čerpání dotací EU investiční studie
SOŠP a SOUS Lidická 4 rek. kotelny
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91.

5 000 000,500 000,50 000,200 000,50 000,500 000,1 000 000,500 000,500 000,2 000 000,5 650 000,2 000 000,1 000 000,3 900 000,200 000,1 000 000,600 000,400 000,800 000,100 000,1 200 000,400 000,450 000,300 000,1 000 000,500 000,1 500 000,8 000 000,1 200 000,200 000,400 000,200 000,100 000,-

Rekonstrukce dvorní fasády
800 000,budovy Vápenice 3 (SZŠ)
92. Vybudování dětského hřiště
500 000,na sídl. E. Beneše
93. Regenerace panelového sídl.
300 000,B. Šmerala (PD)
94. Výměna oken hasičské
300 000,zbrojnice ve Vrahovicích
95. Zpracování územní studie
a dokumentace pro ÚR
400 000,Malá průmyslová zóna
Brněnská
96. Vybudování chodníku v ul.
250 000,Na Brachlavě vč. PD
97. Revitalizace nám. Odboje
500 000,a Neumannova nám.
98. ZŠ Kollárova - okna
300 000,Erbenova
99. Kino metro - rekonstrukce
střešního pláště, plošina
1 200 000,a výtah
100. Nový park za novou
200 000,nemocnicí (PD)
101. Biocentrum Močidýlka
– přírodě blízká
300 000,protipovodňová opatření
(PD - dokončení)
102. Rozšíření biookoridoru
100 000,Hloučela (PD)
103. Krasický rybník - stavební
150 000,úpravy (vč. PD)
104. Vybudování nového VO
- ul. M. Alše a Jaselská ve
900 000,Vrahovicích (vč. PD)
105. MŠ Partyzánská - zvýšení
60 000,kapacity (PD)
106. MŠ Čechovice - kompletní
rekonstrukce + zvýšení
150 000,kapacity (PD)
107. ZŠ a MŠ J. Železného 100 000,zvýšení kapacity
108. Rekonstrukce komunikace
2 000 000,Jasmínová (vč. PD)
109. CS Kostelecká (PD)
100 000,110. Severní obslužná
komunikace - protihlukové
2 000 000,opatření (tzv. tichý asfalt)
111. Jezdecká kasárna zakonzerv. hlav. objektu
3 000 000,a demolice přidružených
částí
112. Rekonstrukce komunikace
500 000,Dykova (vč. PD)
Celkem kapitola 60 – Rozvoj
189 460 000,a investice
B. rozpis účtu financujících operací v úhrnné sumě

Kč 91 740 460,jmenovitě takto:
1.
Užití rezerv města (fond
rezerv a rozvoje) –
93 367 620,stavební investiční akce
2.
Dotace do fondu
-2 187 160,reinvestic nájemného
3.
Příděl do sociálního
-2 489 750,fondu z rozpočtu města
4.
Užití přídělu do
sociálního fondu ve
2 489 750,výdajích kapitoly 71
5.
Příděl do sociálního
fondu (předpokládaný
560 000,zůstatek SF k 31.12.2014)
C. rozpis rozpočtu statutárního města Prostějova pro
rok 2015 tak, jak je uveden v příloze č. 10 důvodové zprávy,
D. rozpis neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím schválených RMP 18.11.2014
v úhrnné sumě
Kč 63 688 320,-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

MŠ Prostějov, Rumunská ul.
23, PO
MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a,
PO
MŠ Prostějov, Partyzánská
ul. 34, PO
MŠ Prostějov, Smetanova ul.
24, PO
MŠ Prostějov, Moravská ul.
30, PO
ZŠ a MŠ Prostějov,
Palackého tř. 14
ZŠ a MŠ Prostějov,
Kollárova ul. 4
ZŠ a MŠ JŽ Prostějov,
Sídliště svobody 24/79
ZŠ a MŠ Prostějov,
Melantrichova ul. 60
ZŠ Prostějov, ul. Vl.
Majakovského 1
RG a ZŠ města Prostějova,
Studentská ul. 2
ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka
24
ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty
52
Sportcentrum – DDM
Prostějov, PO, Olympijská 4
ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov,
Kravařova 14
Městské divadlo
v Prostějově, PO, Vojáčkovo
nám. 1
Městská knihovna Prostějov,
PO, Skálovo nám. 6
Jesle, sídliště Svobody,
Prostějov

1 210 000,1 917 900,2 707 000,2 264 000,1 013 400,4 363 000,3 055 000,6 140 000,3 425 000,1 411 000,4 709 000,5 932 000,3 385 000,5 861 490,1 248 930,5 298 200,7 670 000,2 057 400,-

E. ekonomické a hmotné údaje příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Prostějovem pro rok
2015 schválených RMP 18.11.2014 tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 11,
stanovuje
A. výši osobních výdajů na činnost MMPv a zvláštních orgánů statutárního města Prostějova v celkovém
objemu 170 979 240 Kč,
B. výši věcných výdajů na činnost MMPv a zvláštních orgánů statutárního města Prostějova v celkovém
objemu 52 470 950 Kč,
svěřuje
A. v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a § 16 odst. 3 písm. b) zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Radě města
Prostějova oprávnění provádět rozpočtová opatření,
pokud jde o použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů, jedná-li se v jednotlivém případě o změny
rozpočtu do výše 2 000 000 Kč včetně, vyjma nabytí nemovitých věcí do majetku města, akcií a majetkových
podílů,
B. v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a § 16 odst. 3 písm. a) zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Radě města
Prostějova oprávnění provádět rozpočtová opatření,
pokud jde o přesun rozpočtových prostředků, mimo
užití rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová
opatření a rezervy pro havarijní a krizové situace, při
němž se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů, jedná-li se v jednotlivém případě o změny rozpočtu do výše 5 000 000
Kč včetně, (tzn. přesuny mezi jednotlivými položkami
28. ledna 2015
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STĚJOVA PRO ROK 2015
v rámci schválených celkových objemů příjmů a výdajů
rozpočtu města Prostějova), jde - li o:
- investiční výdaje, které nemají charakter nabytí
nebo převodu nemovitého majetku města, akcií a majetkových podílů,
- snížení finančního objemu jedné stávající investiční akce nebo její úplné vypuštění z rozpočtu a navýšení
finančního objemu jiné investiční akce nebo zařazení
nové investiční akce do rozpočtu, vyjma
1. finančních prostředků již schválených Zastupitelstvem města Prostějova na investiční akce spojené s nemovitým majetkem města Prostějova, nebo
2. nabytí nemovitých věcí do majetku města, které
dosud nebylo schváleno Zastupitelstvem města Prostějova,
C. Radě města Prostějova oprávnění užít prostředky
rezervy Rady města Prostějova pro rozpočtová opatření takto:
- k pokrytí požadavků na navýšení neinvestičních
výdajů jednotlivých kapitol rozpočtu k zajištění nezbytných potřeb kapitoly v průběhu rozpočtového roku
2014 (do 5 000 000 Kč včetně),
- poskytnutí veřejné finanční podpory v souladu
s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
a v souladu se zásadami poskytování veřejné finanční
podpory, které schválilo Zastupitelstvo města Prostějova,
- k zařazení nových investičních akcí včetně pořízení dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého nehmotného majetku do výše 5 000 000 Kč včetně
v jednotlivém případě, vyjma nabytí nemovitého majetku, akcií a majetkových podílů,
D. Radě města Prostějova oprávnění užít prostředky
rezervy pro škodní, havarijní a krizové události k pokrytí neinvestičních i investičních výdajů souvisejících
s likvidací škodních a havarijních událostí vzniklých

na majetku města a vzniklých krizových situací, vyjma
nabytí nemovitého majetku (do 3 000 000 Kč včetně),
E. v souladu s ust. § 16 odst. 3 písm. b) zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vedoucímu
Finančního odboru MMPv oprávnění provádět rozpočtová opatření, pokud jde o použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových,
rozpočtem nezajištěných výdajů, čímž se zvýší celkový objem rozpočtu, jedná-li se o úpravu transferu ze
státního rozpočtu ČR v rámci tzv. souhrnného dotačního vztahu nebo o jiné účelové transfery ze státního
rozpočtu, státních fondů, zvláštních fondů ústřední
úrovně, Národního fondu, Fondů EU a jiných veřejných rozpočtů, s následným schválením ZMP při pololetních rozborech hospodaření statutárního města
Prostějova a při projednání závěrečného účtu statutárního města Prostějova po skončení kalendářního
roku,
F. primátorovi a náměstkům primátora oprávnění
k předběžnému souhlasu s rozpočtovým opatřením,
kdy uskutečnění výdaje je nutné z hlediska zabezpečení
chodu úřadu nebo k zabránění škod s tím, že na nejbližším zasedání bude rozpočtové opatření schváleno
ZMP nebo RMP dle výše uvedených kompetencí RMP
v konkrétních částkách,
pověřuje
vedoucí odborů, vykonávající metodickou funkci
vůči příspěvkovým organizacím zřízeným městem,
projednávat a schvalovat:
- řádně odůvodněné změny ukazatele - spotřeba
energie ve finančních plánech příspěvkových organizací předložených v průběhu roku 2014 a vést o těchto
změnách úplnou evidenci v rámci každé příspěvkové
organizace s údaji, kdy byla změna provedena (datum),
o jakou finanční částku se jednalo (Kč), odůvodnění
provedení změny (text) a kdy byla změna projednána

Poradna při finanční tísni, o.p.s.
Bezplatnou sociální službu poradenského centra mohou klienti
využít každý měsíc v rozsahu dvou
hodin. Kancelář č. dv. 328 na Odboru sociálních věcí, Magistrátu města
Prostějova, Školní 4, Prostějov.

Plán konzultací:
11. 02. 2015
13:30 - 16:00
11. 03. 2015
13:30 - 16:00
08. 04. 2015
13:30 - 16:00
06. 05. 2015
13:30 - 16:00
03. 06. 2015
13:30 - 16:00
01. 07. 2015
13:30 - 16:00
29. 07. 2015
13:30 - 16:00
26. 08. 2015
13:30 - 16:00
23. 09. 2015
13:30 - 16:00
21. 10. 2015
13:30 - 16:00
18. 11. 2015
13:30 - 16:00
16. 12. 2015
13:30 - 16:00
Konzultace probíhají v časovém
rozmezí: od 13.30 do 16.00 hod.
Nutné objednání na tel. čísle:
595 532 740
Zelená linka: 800 722 722
Provozní doba zelené linky:
každé pracovní pondělí od 8.30
- 12.00 hod. a od 13.00 - 17.30 hod.
Komu jsou služby určeny
· těm, kteří se zamýšlí zadlužit, tj.
uvažují o půjčce, úvěru apod.
· těm, jimž hrozí platební neschopnost (insolvence), tedy je
28. ledna 2015

zřejmé, že v důsledku nepředvídané změny životní situace nebudou
schopni splácet své dluhy řádně
a včas;
· těm, kteří se v platební neschopnosti již ocitli, tj. po určitou
dobu jsou v prodlení se splácením
svých dluhů.
· těm organizacím, které poskytují poradenské či sociální
služby a mají zájem na konzultaci
konkrétního případu nebo na
přednášce či školení zaměstnanců
nebo klientů.
Služby poskytujeme fyzickým
osobám – spotřebitelům.
V případě konzultace (osobní,
telefonické, elektronické) ohledně platební neschopnosti nebo
oddlužení-osobního bankrotu je
vhodné, aby klient měl připraven
přehled o veškerých svých závazcích (věřitelé a výše jednotlivých
závazků, kolik zbývá doplatit,
jaké je RPSN) a sečtenu celkovou
výši všech svých závazků (dluhů). Nerozlišuje se, zda je nějaký
závazek řádně splácen či ne –
jedná se o celkový a vyčerpávající
přehled vč. např. nehrazeného
nájmu, výživného, dlužných pokut dopravním podnikům atd.
www.financnitisen.cz

a schválena vedoucím odboru vykonávajícím funkci
zřizovatele (datum),
ukládá
A. vedoucímu Finančního odboru MMPv zaslat rozpis rozpočtu správcům kapitol v členění dle podrobné
rozpočtové skladby s výší ukazatelů rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2015, kterými jsou povinni se řídit,
B. správcům kapitol zaslat písemnou formou řízeným organizacím – právnickým osobám, jejichž
zřizovatelem nebo zakladatelem je statutární město
Prostějov a dalším subjektům - příjemcům dotací a příspěvků z rozpočtu města, rozpis rozpočtu v členění dle
podrobné rozpočtové skladby s výší ukazatelů rozpočtu
statutárního města Prostějova pro rok 2015, kterými
jsou povinny se řídit,
C. Radě města Prostějova a správcům kapitol krýt
případné nově zjištěné výdaje rozpočtu statutárního
města Prostějova pro rok 2015, které vyvstanou v průběhu rozpočtového období roku 2015:
- navýšením příjmové stránky rozpočtu o nově zjištěné příjmy běžného období,
- bez navýšení příjmové stránky o nově zjištěné
příjmy běžného roku přesunem určitého objemu finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu mezi
položkami v rámci jedné kapitoly nebo v rámci jednotlivých kapitol tak, aby nedošlo ke zvýšení celkových výdajů,
- bez navýšení příjmové stránky o nově zjištěné
příjmy běžného roku využitím rezerv v rozpočtu statutárního města Prostějova pro rok 2015 (rezerva pro
rozpočtová opatření prováděná Radou města Prostějova a rezerva pro škodní a havarijní události) tak, aby
nedošlo ke zvýšení celkových výdajů.
Tímto opatřením je sledována nutnost zamezit dalšímu zvyšování rozpočtového deficitu běžného období
roku 2015 zapojováním rezervních zdrojů města.

Informace k místnímu
poplatku za odpady

V průběhu měsíce února t. r.
obdrží všichni občané, kteří ještě neuhradili místní poplatek za
provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů (dále jen „místní poplatek za odpad“) za rok 2014 platební výměr. Pokud si nejste jisti
úhradou tohoto poplatku, můžete si telefonicky, e-mailem nebo
osobně ověřit tuto skutečnost
u referentek oddělení poplat-

Jízdní řády

čitelnější

Město Prostějov zaznamenalo
několik připomínek týkajících se čitelnosti nedávno vydaných jízdních
řádů městské hromadné dopravy.
Dle sdělení provozovatele MHD
v Prostějově, společnosti FTL, vyjdou do konce února 2015 v omezeném nákladu jízdní řády s přehlednějšími a čitelnějšími rozpisy
jednotlivých linek městské hromad-redné dopravy k výměně. 

ků a plateb Finančního odboru
Magistrátu města Prostějova
Kateřiny Soldánové, tel.
582 329 103, e-mail: katerina.soldanova@prostejov.eu nebo
Jiřiny Kubové, tel. 582 329 105,
e-mail: jirina.kubova@prostejov.eu.
Platební výměr je exekučním
titulem a v případě, že nebude
poplatek uhrazen po jeho vydání,
je možno nařídit exekuci.
Správce místního poplatku opakovaně upozorňuje

všechny fyzické osoby, které
jsou vlastníky bytů (v osobním vlastnictví) a rodinných
domů, v nichž není hlášena
k pobytu žádná osoba, na jejich poplatkovou povinnost.
Současně jsou povinni si splnit i ohlašovací povinnost, tzn.
přihlásit se u správce místního
poplatku k povinnosti platit
místní poplatek za odpad za
každý byt nebo rodinný dům.

-fo-

Městské divadlo
přijme od 1. srpna 2015

UKLÍZEČKU
na poloviční úvazek.
Další informace sdělí ředitelka divadla
Jana Maršálková, tel: 582 329 600,
e-mail: info@divadloprostejov.cz
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po Galvě jsou bez zástavy
„Do konce roku 2014 byly na
katastru nemovitostí vymazány
všechny zástavy, které blokovaly
nakládání s pozemky po neuskutečněném projektu firmy Galva
v průmyslové zóně. Chci poděkovat vedení této společnosti
za vstřícné a korektní jednání,
byť jednání byla složitá a v některých okamžicích se zadrhla,
nakonec jsme našli řešení přijatelné pro obě strany. Nyní již nic
nebrání tomu, aby předmětné
pozemky mohlo město prodat

společnosti Mubea v souvislosti
s jejím projektem na výstavbu
nového výrobního areálu, který
přinese Prostějovu stovky nových pracovních míst. Věřím,
že podobným způsobem skončí
další zbytečné spory se subjekty,
které podle stanovených smluvních podmínek nesplnili realizaci
staveb v termínu na pozemcích,
Město Prostějov udělí také v lekteré jim město prodalo,“ uvedl
Jiří Pospíšil, náměstek primátora. tošním roce významným osobMgr. Jana Gáborová, mluvčí nostem Ceny města Prostějova. Do
Magistrátu města Prostějova 28. února 2015 mohou občané, organizace nebo občanská sdružení
nominovat jakoukoli významnou
osobnost nebo kolektiv, jejíchž
práce znamená přínos pro město
Prostějov.
„Osobnosti a kolektivy, které výrazně napomohly ke zvýšení prestiže
města v jakékoli oblasti své činnosti,
si zaslouží naše uznání. Oceňované
obory činnosti nijak nevymezujeme,
abychom tím nezúžili výběr nominovaných. V uplynulých letech byla
Cena města udělena mnoha osobnostem, jejichž práce je rozmanitá.
Od šíření demokracie, přes celoživotní práci v divadelnictví až třeba po
činnost literární či hudební,“ uvedla
vedoucí Odboru kancelář primátora

Problematika okružní křižovatky
Krasická – Anenská – Drozdovice

„Vzhledem k informacím v tisku
je nutné podotknout, že předmětná
křižovatka byla otevřena před vánočními svátky v provizorním provozu.

V úterý 6. ledna 2015 byla křižovatka osazena dopravním značením.
Je nutné podotknout, že křižovatka
bude dokončena současně s výstavbou navazující okružní křižovatky
Anenská – B. Šmerala. Až po její
realizaci bude v celé lokalitě položen
tzv. tichý asfalt, který vyžaduje teploty v rozmezí nejméně 10 – 15° C,“
vysvětlil Zdeněk Fišer, náměstek primátora.
Mgr. Jana Gáborová,
mluvčí Magistrátu města Prostějova

Magistrátu města Prostějova Jaroslava Tatarkovičová.
K nominaci je třeba uvést jméno
a příjmení osoby nebo název kolektivu navržených na ocenění, dále za
jakou činnost by měli navržení kandidáti cenu získat a podpis a kontakt
na navrhovatele. Nominace doručí
navrhovatelé v písemné formě osobně nebo poštou na podatelnu magistrátu města do 28. února 2015.
Přehled oceněných osobností
a kolektivů, jednoduchý formulář
k Cenám města Prostějova a pravidla pro udílení naleznete také na
webových stránkách města pod tímto odkazem:
http://www.mestopv.cz/cz/
turista/o_meste/slavne-osobnosti/ceny-mesta-prostejova.html
Mgr. Jana Gáborová, mluvčí
Magistrátu města Prostějova

Poradna pro občany ve finanční tísni
Od roku 2013 podporuje statutární město Prostějov bezplatnou
sociální službu, a to bezplatné finanční poradenství občanům, kteří jsou ve svízelné situaci, nemohou
platit své dluhy a hrozí jim exekuce.
Do složité finanční situace se může
dostat každý z nás a Poradna při
finanční tísni ukázala, že má svoji
úlohu při řešení otázek s dluhy a insolvencí. Velmi často se setkáváme
s velkou neinformovaností dlužníků, která je bohužel přivádí do poměrně obtížných životních situací.
Právě tato poradna poskytuje svým
klientům profesionální a odborné

rady, jak v jednotlivých fázích zadlužení postupovat.
Nejdůležitější ovšem je, aby se
občané naučili řešit svoji platební
neschopnost včas a předcházeli exekucím. Jedině tak totiž mohou minimalizovat tíživé následky, které sebou
exekuce majetku a příjmů přináší.
Vzhledem k současné aktuálnosti
problému osob s finančními problémy, bude tato služba zachována
i v roce 2015.
„Poradna při finanční tísni byla
zřízena na Odboru sociálních věcí
od 27. března 2013. V tomto roce
byla otevřena 10x, probíhala jeden-

krát měsíčně a navštívilo ji celkem
51 klientů, kdy někteří tuto poradnu
využili i vícekrát. V roce 2014 obdržel
poskytovatel služby veřejnou finanční podporu z rozpočtu statutárního
města Prostějova ve výši 12.000 Kč
na měsíční poradenskou činnost.
V tomto roce byla poradna otevřena 13x a schůzek s klientem bylo 63
a rovněž v tomto roce poradnu využili někteří opakovaně,“ shrnula 1.náměstkyně primátora Alena Rašková
(na snímku).
Řešeny jsou otázky oddlužení – osobní bankrot, insolvenční
návrhy, exekuce, platební rozkazy,

rozhodčí doložky, nedobrovolné
dražby, podílové vlastnictví nemovitostí, dělení dluhů a majetku před
rozvodem, práva a povinnosti exekutora, dluhy manžela, odstoupení
od smlouvy.
Propagace poradny probíhá
zejména formou oznámení v Prostějovských radničních listech, na
webových stránkách města Prostějova a společnosti Poradna při finanční
tísni, o. p. s., a letáků, které jsou dostupné na Regionálním informačním centru a v prostorách Odboru
sociálních věcí Magistrátu města
Prostějova.-OSV-

Každoroční ohlašovací povinnost firem i podnikatelů produkujících odpad
Se začátkem kalendářního roku
mají firmy i soukromí podnikatelé,
kteří produkují odpady, ohlašovací
povinnost podle zákona o odpadech.
Musí vyplnit a elektronicky odeslat
tzv. hlášení o produkci a nakládání
s odpady za uplynulý kalendářní rok.
Povinnost podat hlášení vzniká,
když původce odpadů během jednoho kalendářního roku vyprodukoval
a předal k likvidaci nebo s odpady
jinak nakládal, v množství větším než
100kg nebezpečných odpadů nebo
100 tun ostatních odpadů (součet
všech nebezpečných nebo všech
ostatních odpadů).
Termín pro podání je 15. únor následujícího kalendářního roku (tedy
Strana 8

15. 2. 2015 pro odpady z roku 2014).
Je dobré hlášení zpracovat a podat co
nejdříve během ledna, pro případ, že
bude nutné řešit nějaké komplikace
při odesílání hlášení nebo v hlášení
opravovat nějaké chyby.
Hlášení se podává v elektronické
podobě přes www.ispop.cz. Nejprve
je nutné se na www.ispop.cz zaregistrovat, čímž získáte přihlašovací
údaje ke svému účtu na www.ispop.
cz. Poté můžete na www.ispop.cz vyplnit samotné hlášení. Pokud odpad
pouze produkujete, vyplňujete formulář F_ODP_PROD. V případě,
že by Vám hlášení nešlo odeslat, můžete to také zkusit přes http://odpady.
inisoft.cz.

Zdrojem dat pro vyplnění formuláře v elektronické podobě je průběžná
evidence odpadů, kterou si původce
odpadů vede v průběhu celého roku.
Hlášení se podává zvlášť za každou samostatnou provozovnu,
činnost, mobilní zařízení a za každý
druh odpadu. To znamená, že je třeba do hlášení uvést všechny odpady
a jejich množství vyprodukované
v uplynulém kalendářním roce, ne
jen ty druhy, které přesáhly limit 100
kg nebo tun.
V hlášení se mimo jiné uvádí způsob nakládání s vyprodukovanými
odpady. Nejčastěji to bývá „A00“
produkce odpadu ohlašovatelem
a „AN3“ předání odpadu osobě

oprávněné k nakládání s odpady
(sběrna, skládka, spalovna apod.).
Hlášení je systémem ISPOP
předáváno obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností místně příslušnému podle místa nakládání
s odpadem (např. Prostějov).
„Zpětný odběr“ nepodléhá evidenci o produkci odpadů a ani se
neobjevuje v ročním hlášení. Týká se
totiž výrobků vrácených v rámci zpětného odběru, které nejsou odpadem
podle zákona o odpadech.
Jde o povinnost původců odpadů podle § 39 odst. (2) zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech; povinnost
podat hlášení elektronicky stanovuje
§ 82 odst. (3) novely č. 77/2011 Sb.;

vzor hlášení je uveden v příloze č. 20
k vyhlášce č. 383/2001 Sb.
Další informace a užitečné manuály najdete na www.ispop.cz, a také
na webových stránkách Magistrátu
města Prostějova (cesta: Občan >
Magistrát města Prostějova > Struktura magistrátu > Odbor životního
prostředí > Odpadové hospodářství)
nebo můžete volat na tato telefonní
čísla: 582 329 406 (Ing. Blažková)
a 582 329 403 (Mgr. Daňhová).

Mgr. Jana Daňhová
Odbor životního prostředí
Magistrátu města Prostějova
Oddělení ochrany životního
prostředí, úsek odpadového
hospodářství
28. ledna 2015
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Vyhlášení nejlepších policistů a občanských pracovníků ÚO Prostějov za rok 2014
V pátek 9. ledna 2015 proběhlo v prostorách obřadní síně
Magistrátu města Prostějova slavnostní vyhlášení nejlepších policistů a občanských zaměstnanců
územního odboru Prostějov za
rok 2014. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili poslanci MUDr.
Pavel Holík a Ladislav Okleštěk,
primátor statutárního města Prostějov Miroslav Pišťák, starostka
města Němčice nad Hanou Ivana
Dvořáková, starosta města Plumlov Adolf Sušeň, starosta města
Konice František Novák, ředitel
Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia plk. Ing.
Tomáš Lerch, ředitel Krajského
ředitelství policie Olomouckého
kraje plk. Ing. Libor Krejčiřík,
zástupci integrovaného záchranného systému a zástupci veřejné
správy Prostějovska.
Slavnostní akt zahájil vedoucí
územního odboru Prostějov plk.
Mgr. Pavel Novák, který přivítal
přítomné a ve svém projevu zhodnotil a poděkoval za dobrou práci
policistům v roce 2014. Poděkoval
i zástupcům ostatních složek a veřejné správy. Poté následoval projev
ředitele Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje plk. Ing. Libora
Krejčiříka a primátora statutárního
města Prostějov Miroslava Pišťáka.
Hlavním bodem oceňování
bylo slavnostní předání medailí
policejní prezidenta, medailí ředitele Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje a vyhlášení

nejlepších
policistů
a občanských zaměstnanců územního odboru Prostějov za rok
2014. Medaile policejního prezidenta „Za
věrnost III. stupně“
byla udělena: nprap.
Mgr. Pavlu Rausovi,
prap. Janu Kašpárkovi, prap. Bc. Tomáši
Skaličkovi a pprap.
Bc. Michalu Sychrovi.
Medaile policejního
prezidenta „Za věrnost II. stupně“ byla
udělena kpt. Mgr. Leoši Klučkovi, por. Mgr. Martinu Drmolovi, por. Josefu Hornischerovi
DiS., nprap. Zbyňku Ambrosovi, nprap. Luboši Jirkovskému
a nprap. Františku Nesvadbíkovi,
DiS. Čestná medaile“ policejního
prezidenta byla udělena npor. Bc.
Robertu Babičkovi a npor. Bc.
Pavlu Benešovi. Medaile Ředitelství služby dopravní policie
Policejního prezidia byla udělena por. Ing. Michaelu Vafkovi,
za příkladné dlouhodobé úsilí,
vynaložené k budování a prosazování dobrého jména dopravní
policie, vzornou reprezentaci
Policie ČR a déle jak 35 let trvání
služby u dopravní policie.
Dále byly uděleny medaile ředitele Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje, za dlouhodobé a iniciativní plnění úkolů nad
rámec služebních povinností, za

Nejlepším velitelem územního odboru Prostějov za rok
2014 se stal npor. JUDr. Leoš Navrátil (na fotografii
přebírá ocenění z rukou plk. Mgr. Pavla Nováka).

aktivní podíl a vynaložené úsilí při prosazování dobrého jména
krajského ředitelství.
Medailemi byli vyznamenáni:
nprap. Iveta Pokorná – vrchní inspektor
Oddělení obecné kriminality služby kriminální policie a vyšetřování
nprap. Bc. Josef
Charvát – vrchní inspektor Obvodního
oddělení Prostějov 1
prap. Tomáš Janeček, DiS. - inspektor Dopravního inspektorátu
Prostějov
prap. Mgr. Kamil Jarušek – inspektor Obvodního oddělení Němčice nad Hanou
Dalším z hlavních bodů bylo
slavnostní vyhlášení nejlepších policistů a občanských pracovníků
Územního odboru Prostějov za rok
2014.
Nejlepšími policisty roku 2014
v rámci obvodního oddělení Prostějov 1 se stali: nprap Bc. Pavel
KARÁSEK a prap. Mgr. Ota
VOPALECKÝ
Nejlepším policistou obvodního
oddělení Prostějov 2 za rok 2014 se
stal prap. Radim CETKOVSKÝ
Nejlepším policistou obvodního
oddělení Konice za rok 2014 byl vyhlášen prap. Petr GRULICH
Nejlepším policistou obvodního
oddělení Němčice nad Hanou za

Oceňované policisty pozdravil také primátor města Prostějova Miroslav Pišťák
rok 2014 se stal nprap. Ing. Radomír BÁBEK
Nejlepším policistou obvodního
oddělení Plumlov za rok 2014 se stal
nprap. Zdeněk NEUBAUER
Nejlepším policistou Oddělení obecné kriminality SKPV za
rok 2014 se stal por. Mgr. Tomáš
VÍTEK
Nejlepším policistou Oddělení
hospodářské kriminality SKPV
za rok 2014 se stal por. Bc. Michal
VÝMOLA
Nejlepším policistou Dopravního inspektorátu za rok 2014 se stal
nprap. Bc. Ladislav ČECH
Nejlepším velitelem územního odboru Prostějov za rok
2014 se stal npor. JUDr. Leoš
NAVRÁTIL, vedoucí Oddělení
hospodářské kriminality SKPV
Prostějov

Nejlepší občanskou pracovnicí
ÚO Prostějov za rok 2014 se stala
paní Jitka FILKOVÁ
Slavnostní oceňování uzavřel vedoucí územního odboru Policie ČR Prostějov plk. Mgr. Pavel Novák, který společně se zástupcem vedoucího územního
odboru Prostějov plk. Mgr. Miroslavem
Spurným a primátorem statutárního
města Prostějov Miroslavem Pišťákem
předali pamětní medaili územního odboru Prostějov pplk. Ing. René Sabelovi, veliteli 102. průzkumného praporu
AČR za upevňování vzájemné spolupráce ozbrojených složek a prosazování
dobrého jména územního odboru Prostějov i Policie České republiky.
Celý slavnostní den byl zpříjemněn kulturním vystoupením žáků
Základní umělecké školy Vladimíra
Ambrose z Prostějova.

por. Mgr. Irena Urbánková

Ocenění z rukou ředitele Ředitelství služby dopravní
Nejlepší občanskou pracovnicí ÚO Prostějov za rok policie Policejního prezidia plk. Ing. Tomáše Lercha
2014 se stala paní Jitka Filková.
převzal dopravní inženýr, por. Ing. Michael Vafek.

Medailí byla vyznamenána také nprap. Iveta Pokorná – vrchní inspektor Odděle- Čestná medaile policejního prezidenta byla udělena npor. Bc. Robertu Babičkovi
ní obecné kriminality služby kriminální policie a vyšetřování.
a npor. Bc. Pavlu Benešovi.
28. ledna 2015
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Příspěvky zastupitelů

„Co nového na radnici?“
Tímto jednoduchým dotazem mne častují mí blízcí
i vzdálenější známí a přátelé,
takřka při každém setkání. Co
odpovědět. Nejsem tak blízko

(na štěstí, či neštěstí), abych
mohla zcela jasně odpovědět.
Každého, kdo zavítal na tři
jednání zastupitelstva minulého roku, musela ovanout ne-li přímo smést „duch vichřice
podoba“ při našich vzájemných jednáních.
Kolegové a spolustraníci mne
omluví, nekandidovala jsem do
zastupitelstva, abych byla „vítězná koalice nebo silná opozice“,
ba přímo se domnívám, že politika a troufnu si říci na jakékoli úrovni, je o lidech, nikoliv
přímo o stranách, byť stranický
základ je třeba zachovat a držet linii. Nejsem a dá-li bůh,
nebudu profesionální politik.

Teď to myslím bez jakéhokoli
podtextu. Když jsem se na těch
předchozích
zastupitelstvech
pořádně rozhlédla, z mnohých
tváří mých kolegů zastupitelů
jsem vyčetla stejný otazník, jako
mám já. Šli jsme do zastupitelstva dále tvořit, pomáhat a rozvíjet město Prostějov. Místo toho
následuje studená sprcha politikaření, pletichaření a ne zcela
jasné strategie.
Nebudu konkrétnější, vnímavý občan si může domyslet
své. Jak říká otec papež František, kdo jsem já, abych soudil
druhé. Každý z nás má v sobě,
alespoň se domnívám nastavenou laťku, ať jí říkáme svědomí,

Práce sportovní komise, veřejná finanční podpora,
rozvoj masových sportovních aktivit v našem městě.

Chtěl bych dnes představit
několik pohledů hnutí ANO
2011na problematiku a podporu masových sportovních
aktivit, sportování široké
veřejnosti, práce sportovní
komise, sportování rodičů
s dětmi, složení a fungování
sportovní komise, atd.
Naší snahou je usilovat o to,
aby i nadále město rozvíjelo
možnosti využívání školních
víceúčelových
sportovních
areálů nejen žáky, ale i širokou
veřejností zejména v odpoledních hodinách, o víkendech
a v období letních prázdnin.
Snahou bude vybudování dalších takových sportovních areálů u vytipovaných základních
škol. Usnesením Rady města
Prostějova by měl být stanoven koncept výstavby a údržby centrálních (tj. oplocených
a uzamykatelných) dětských
hřišť, volně přístupných hracích
ploch a volně přístupných zpevněných ploch pro míčové hry.
Důležitým prvkem těchto sportovišť je dobudování sociálního
zázemí pro veřejnost u vytipovaných základních škol.
Dalším bodem ve volebním
programu Hnutí Ano byla myšlenka vybudování přírodních
Strana 10

tělocvičen v lesoparku Hloučela. Tato myšlenka se nám velmi
líbí, a pokud mám správné informace, tak se již na tomto návrhu pracuje a do úvahy přichází vybudování např. lanového
centra. Nadále budeme sledovat
a prosazovat tyto aktivity.
Významnou událostí v rámci podpory sportu by měl být
vznik a schválení dokumentu
„Koncepce finanční podpory sportu statutárního města
Prostějova“. Díky této koncepci a finančním zdrojům pocházejícím ze zdanění loterijních a sázkových her by došlo
v daleko větší míře k podpoře
sportovních organizací na
území města. Jejich manažeři by se mohli v plánování
rozvoje pohybovat v delším
střednědobém horizontu alespoň čtyř let. Finance z loterijního a sázkového průmyslu by
mohly být v rámci koncepce
využity také na rekonstrukce
dalších vybraných sportovišť
– převážně školských, jak je
uvedeno výše.
Systém přidělování veřejné
finanční podpory je vždy provázen určitou nespokojeností
některých sportovních subjektů
nebo politických stran či dalších
dotčených institucí. Ve velké
většině měst už došlo k tomu,
že jsou, tak jako u nás, vybrány
prioritní sporty a ty jsou podporovány rozhodnutím zastupitelstva na návrh rady města, které
připravuje podklady sportovní
komise. Myslím, že je to správná cesta, byť jsem si vědom, že
kritéria k rozhodování, který
sport má být prioritní, budou
vždy předmětem diskusí. Musíme brát v potaz profesionální

kluby, které reprezentují naše
město v rámci nejen naší republiky, ale doslova po celém světě,
je to neocenitelná reklama pro
naše město a taktéž je důležitým
faktorem, aby naše děti měly své
vzory a idoly.
Našim cílem je snaha o to,
aby byly podporovány i ostatní
sporty, hlavně ty masové a neprofesionální, a to přímo z gesce
sportovní komise.
Dalším návrhem k diskusi
by měl být nový model členství
ve sportovní komisi. Pracovat
by v ní dle mého osobního názoru nejen zástupci politických
klubů v zastupitelstvu města,
ale také místní odborníci na
problematiku sportu, popř. členové vedení organizací podporujících sportovce a sportovní
oddíly. Ta by potom měla mít
k dispozici odpovídající finanční možnosti, to znamená
určitě vyšší, než tomu bylo doposud.
Aby se finančními prostředky
efektivně hospodařilo, navrhujeme k diskusi ustanovení funkce koordinátora sportu, která
je v městech i srovnatelných
velikostí běžná. Náplň jeho práce, pravomoc a odpovědnost je
věcí následné diskuse, ale jedna
z priorit by dle mého názoru
měla být aktivita při shánění dotací a finančních prostředků pro
sport. Přitom nemusí jít nutně
o nové pracovní místo, jehož
zřizování na radnici není obecně vnímáno mezi veřejností
pozitivně. Funkce by mohla být
sloučena či přičleněna k již existujícímu tabulkovému místu.
Mgr. František Jura
člen zastupitelstva města za
Hnutí ANO 2011

či vyšší princip? Kam mne má
laťka posouvá, záleží na každém z nás.
Mé přání v dění na prostějovské radnici nejen v době
zastupitelstva je, abychom našli společnou cestu pro dobro
Prostějovanů a pro Prostějov
i okolí. Je to přání možná naivní, ale přesné. Z hlediska své
hygienické praxe mám jedno
heslo: „Kdo nebyl milec čistoty
a pořádku za minulého režimu,
nepropadl zvýšené sanitaci ani
v režimu tomto“, říkám to v praxi drsněji, ale pro tisk zjemním.
Další hesla si už může čtenář
přidat sám. A přece si ještě jedno své rčení neodpustím: “Není

jednoduché nadchnout lidi pro
společnou věc“. V tomto prostějovském zastupitelstvu to platí
stonásobně.
Ráda bych také upozornila,
že kancelář Okresní i Městské
organizace KDU-ČSL PV je na
Vápenici v Lidovém domě zajišťována paní Studenou a slečnou
Bartošovou každou středu od
9.30 do 12 hodin a odpoledne
od 14 do 16 hodin, takže v případě podnětů lze se zde obrátit
nebo pokud by občané chtěli,
mohou využít moji email. adresu: Zuzana.Bartosova@email.cz.
Za podněty děkuji.
 MVDr. Zuzana Bartošová
 zastupitelka KDU- ČSL

Byl jsem nazván

antikomunistickým apoštolem

V listopadových RL jsem
v článku „K zamyšlení“ vyjádřil
jako člen zastupitelstva našeho
města svůj názor na komunistickou koalici na radnici. Vcelku
v klidu jsem si později přečetl
reakci jistého J. Š., který mne ocejchoval výše uvedeným označením. Ve stejných RL reaguje totéž
jméno na články dalších zastupitelů. K tomu jsem na prosincovém jednání zastupitelstva vznesl
protest. Možná bych záležitost
přešel podáním onoho protestu,
kdyby se situace neopakovala
v prosinci. Opět totéž jméno.
Opět reakce na článek opoziční
zastupitelky. Zaráží mne prostor,
který měl pisatel k dispozici a zaráží mne, jak to, že dostal nejen
články zastupitelů před uveřejněním k dispozici, ale dokonce daleko větší prostor nikoli k názorům,
ale k osobním urážkám. K tomu
jsem na základě svého protestu
dostal dopis podepsaný primátorem města. Odvolává se v něm na
tiskový zákon a má za to, že je vše
v pořádku. Není!
§10 Tiskového zákona hovoří
jasně: Jestliže bylo v periodickém
tisku uveřejněno sdělení obsahující

skutkové tvrzení, které se dotýká
cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo
dobré pověsti určité právnické osoby, má tato osoba právo požadovat
na vydavateli uveřejnění odpovědi.
Vydavatel je povinen na žádost
této osoby odpověď uveřejnit.
Jak je vidět, na články lze vyžadovat uveřejnění odpovědi až
po jejich zveřejnění. Tak hovoří
Tiskový zákon. To je jeden aspekt
problému. Zákon dále stanoví, že
odpověď má mít srovnatelný rozsah. Každý si může porovnat, jak je
tento požadavek tiskového zákona
ve všech reakcích na články zastupitelů plněn.
Druhým, daleko závažnějším
aspektem je, že dotyčné reakce
nejsou argumentačně zaměřené
na názory, které opoziční zastupitelé předložili veřejnosti. Jsou
to pouhé osobní útoky proti
jejich autorům, které se je snaží
před veřejností znectít. Připomíná mi to plamennou rétoriku
komunistické éry – nikoli argumenty, názor proti názoru, svoboda projevu, ale osobní urážky.
Souběžné zveřejnění článku
a reakce je vzhledem k zákonu
vadné a osobní útoky pisatele oněch reakcí jsou vážným
faulem vůči zastupitelům, kteří
reprezentují téměř polovinu voličů, kteří přišli volit.
Proto nám všem, vážení
spoluobčané, přeji za celý klub
zastupitelů TOP09 do letošního
roku hodně sil nejen k práci a zábavě, ale i odpovědnosti za naše
město a jeho prosperitu.

Aleš Matyášek,

zastupitel TOP09
28. ledna 2015
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Příspěvky zastupitelů

Zrušení IT komise nepomůže městské kase ani průhlednosti radnice

Jedním z našich hlavních cílů
při rozhodování o fungování
Prostějova je pro nás, zastupitele za ODS, snaha prosazovat
maximální průhlednost řízení
města. Z tohoto důvodu jsme
v minulém funkčním období
úspěšně prosadili zřízení Komise pro informační technologie
Rady města Prostějova (IT).
Vedla nás k tomu nejenom tehdejší, ve veřejnosti často diskutovaná situace, v „počítačových“
veřejných zakázkách, ale také
dlouhodobě platná skutečnost,
že nákupy informačních technologií jsou velmi odbornou zá-

ležitostí, které mohou pravidelně u občanů vyvolávat dohady,
zda je vše v pořádku.

Ušetřené miliony
Komise se podle našeho názoru prokazatelně osvědčila.
Nejenom se podařilo rozptýlit
pochyby o průhlednosti veřejných zakázek, ale došlo také
k výrazným úsporám peněz
Prostějovanů, když komise
navrhla v řadě případů levnější řešení pro nákupy nové
techniky a programů. Jsme
přesvědčeni, že se těmito aktivitami podařilo uspořit měst-

ské kase až několik milionů
korun.
Z tohoto důvodů nás jako
ty, kterým leží na srdci průhlednost a dobré hospodaření
města, velmi nemile překvapilo
rozhodnutí nové městské rady
tuto komisi na další čtyři roky
zrušit. Argumentací radních
města pro zrušení komise se
stalo tvrzení, že situace v odboru, která IT na radnici řeší,
je již stabilizována, a proto není
třeba existence komise pro IT.
I kdyby byla stabilizace odboru
IT realitou, nebyl by to určitě
argument pro rušení komise,
která byla tolik prospěšná pro
šetření prostředků, které město
získalo z kapes Vás, prostějovských daňových prostředníků.
Na radnici jsou totiž určitě
i další odbory, které jsou stabilizované. Takový stav ale určitě není důvodem pro zrušení
třeba sportovní komise, když
na radnici funguje odbor řešící sport. Jde přece o to, aby
se prostřednictvím komisí do
řízení města vtáhla široká paleta odborníků z celého vějíře
odborné veřejnosti.

V oblasti IT to platí obzvlášť,
Stejně tak o stabilizaci odbokdyž v současné radě nezasedá ru IT na radnici moc nesvědčí,
žádný specialista na problema- že z čela odboru po pár měsítiku informačních technologií. cích odchází její vedoucí. Věřme proto, že radniční většina
své obavy z existence komise
Nabídka kompromisního přehodnotí a najdeme společně
řešení
řešení ve prospěch města.
Jako opoziční formace, která nechce „sedět v koutě“ a vše
Společně pro město
kritizovat, ale naopak hledat
Jako zástupci ODS v zastupiřešení pro Prostějov, jsme se
rozhodli pro nás nepochopitel- telstvu navíc doufáme, že alené rozhodnutí rady „opravit“ spoň v ostatních zachovaných
návrhem, aby komisi pro infor- komisích a výborech převládne
mační technologie zřídilo jako konstruktivní nadstranická atsvůj poradní orgán zastupitel- mosféra a pustíme se do spostvo města. Bohužel koalice ten- lečné práce. Do všech komisí
to návrh smetla ze stolu. Mrzí a výborů jsme i proto navrhli
nás proto, že hned následující za ODS zkušené osobnosti, ktevývoj v oblasti informačních ré mají k problémům města co
technologií nám dal za pravdu, říct.
Zároveň Vám jako občanům
když se do výběrového řízení na
nové notebooky pro zastupitele nabízíme možnost nás přímo
přihlásily jen dvě firmy. Dopře- kontaktovat s jakýmikoli poddu jsme poukazovali na to, že něty či připomínkami k chodu
zakázka je vypsána příliš „úzce“ města, a to například na naše
a povede k omezení konkuren- emaily: miladasokolova@seznam.cz
ce v tomto případě. Nebylo nám nebo tomas@blumenstein.cz.
Ještě jednou hodně štěstí
nasloucháno a komise pro IT již
do nového roku Tomáš
neexistuje, takže nedošlo k náBlumenstein a Milada Sokolová
pravě.

Klub sociálně- Držíme slovo - přímé přenosy
- demokratických ze zastupitelstva
žen zve na své akce
Rády bychom přiblížily
veřejnosti některé akce, které pro nadcházející období
chystáme.
Právě vrcholí přípravy na
další tradiční setkání prostějovských klubů a spolků se
senátorkou Boženou Sekaninovou v její senátorské kanceláři. Jednotlivé kluby zde
předestřou své problémy a my
se potom společně pokusíme
najít jejich řešení.
Nadále bude pokračovat
spolupráce našeho klubu
s europoslankyní Olgou Sehnalovou, která chystá pro
prostějovskou veřejnost seminář Veřejnost proti šmejdům.
Olga Sehnalová se těmto
osvětovým seminářům věnuje
již několik let. Setkala se i s režisérkou dokumentu Šmejdi
Silvií Dymákovou a zrealizovala promítání tohoto filmu
na půdě Evropského parlamentu.
Předběžně bylo domluveno také setkání syrského velvyslance Bashara Akbik při
uspořádání besedy s občany
v Prostějově.
28. ledna 2015

Přelom dubna a května je
spojen se vzpomínkovými akcemi událostí konce 2. světové
války.
Naše ženy se již tradičně
účastní pietních aktů v Javoříčku, Lidicích, Ležácích, ale
i např. v Tovačově či Kralicích
na Hané.
Mimoto budeme pokračovat v našich dobročinných, charitativních a společenských aktivitách, za které
jsme byly oceněny a které
slouží ku prospěchu našim
spřáteleným prostějovským
klubům, spolkům, nadačním fondům, ale i jednotlivcům.
Připomeňme, že v celé České republice pracuje celkem
devadesát Klubů sociálně demokratických žen. Ten prostějovský má ve svých řadách
čtyři ženy, které byly zvoleny
do zastupitelstva města. To se
povedlo už jen Klubu Ostrava
-jih.
Za Klub SDŽ Prostějov
předsedkyně Jana Halvadžievová, zastupitelka města
Prostějova

Změna pro Prostějov
před volbami deklarovala,
že hodlá prosazovat co největší zprůhlednění radnice
a její politiky. Jednou z věcí,
kterou jsme slíbili, byly přímé přenosy ze zasedání zastupitelstva. Volby jsme sice
nevyhráli, ale přesto cítíme
povinnost prosadit z našeho
programu maximum. Informovali jsme se na legislativu i běžnou praxi v jiných
obcích a zjistili, že zahájení
přenosů nic nebrání. Proto
náš zastupitel Petr Kapounek
zajistil online přenosy, které
jste již měli možnost vidět
na facebookovém profilu
Změny. Vítáme proto příslib
pana primátora, že nyní budou oficiální online přenosy
na webu statutárního města
v lepší obrazové a zvukové
kvalitě při minimálních finančních nákladech.
Obdobně budeme postupovat i v dalších bodech našeho
programu. Návrhy ke zprůhlednění magistrátu, které
jsme předkládali na ustanovujícím zastupitelstvu, nebyly
připuštěny k projednání. Rada
ale připravuje některé kroky
k větší transparentnosti. Toto
vítáme, bedlivě sledujeme
a budeme věcně připomínkovat. Už nyní máme výhrady

k bezzubosti a neúplnosti některých chystaných opatření.
Pokud by se v následujících
měsících ukázalo, že to rada
města se zprůhledněním radnice nemyslí vážně, jsme připraveni postupovat obdobně
jako v případě přímých přenosů. Využít tedy všech zákonných možností, jak radnici
přímo otevřít občanům. Zkušenosti i právní podporu můžeme čerpat u Pirátské strany,
která se tímto zabývá od svého
vzniku, a slaví v tomto ohledu
řadu úspěchů, například v����
���
Mariánských Lázních.
Budoucnost Prostějova je
v rukou nás všech. Transparentnost je cesta, jak Prostějov
vést spolu a lépe. Sledujte nás
v přímém přenosu ze zastupitelstva.

Redakční rada
Radničních listů
V minulém čísle Radničních
listů si mohli čtenáři přečíst
hned několik reakcí uvolněného pana radního Jaroslava
Šlambora na články, které byly
doručeny ke zveřejnění v Radničních listech.
Přidáváme
se
rovněž
k ostatním opozičním stranám a nesouhlasíme s postupem, kdy uvolněný radní

Šlambor (ač zřejmě není členem redakce či redakční rady)
reaguje dlouhou polemikou
přesahující rozsah původního
článku opozičních zastupitelů
v témže čísle radniční listů.
Navíc se nejednalo o pouhé
vyjasnění či vymezení vůči
tvrzením směřujícím k jeho
osobě. Toto překračuje zásady
novinářské etiky a zřejmě i zákona č. 46/2000 Sb., („tiskový
zákon“).
Na nejbližším zastupitelstvu
budeme proto požadovat aktualizaci složení Redakční rady
Radničních listů a Redakční
rady webu města s 47% zastoupením opozice - v souladu s výsledkem voleb.
Váš zastupitelský klub
Změna pro Prostějov
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Dotazy občanů:
Magistrát města Prostějova přijal zúčastněných na 4. Evropské konferenci
několik opakujících se dotazů, na které o politice hromadných sdělovacích proproto odpovídáme i prostřednictvím středků konané v Praze v prosinci 1994.
Prostějovských radničních listů.
Z těchto dokumentů vyplývá zejména
povinnost informovat objektivně a vyJeden okruh dotazů se týkal zpo- váženě. Etický kodex novináře dále zmimalovacích prahů v ulici Žitná – „Kdo ňuje právo občanů na včasné, pravdivé
a proč je tam umístil?“
a nezkreslené informace a odkazuje na čl.
Zpomalovací prahy na místní komu- 17 Listiny práv a svobod, jež je součástí
nikaci v ulici Žitná byly vybudovány Ústavy České republiky.
v rámci stavby „Infrastruktura pro byJe garantováno právo zastupitelů infortovou výstavbu lokalita Domamyslice movat občany o své činnosti. To však zá– Žitná“, objekt S01 Komunikace a zpev- roveň může znamenat, že v případě, kdy
něné plochy. Investorem akce je DONA kdokoli ze zastupitelů zmiňuje či hodInvestment s.r.o., Za Olomouckou 487, notí činnost jiného zastupitele nebo jiné
Držovice. Stavební povolení nabylo práv- osoby/subjektu, musí být dána možnost
ní moci dne 28.7.2014, závěrečná kont- takovému zastupiteli/ osobě/subjektu
rolní prohlídka proběhla dne18.12.2014. se k danému hodnocení (ať již kladnéV rámci této akce bylo vybudováno na- mu nebo zápornému) vyjádřit. Termíny
pojení dvou komunikací na ulici Žitnou. uzávěrek jsou stanoveny redakcí tak, aby
Požadavek na to, aby toto napojení bylo bylo možno provést jazykovou korektuna zvýšených plochách, byl uplatněn ze ru článků, editaci, případně (po dohodě
strany Policie ČR a to již ve stupni územ- s autorem) článek redakčně zkrátit. Poního řízení – územní rozhodnutí nabylo kud redakce edituje článek, v němž je
právní moci dne 24.8.2013. Důvodem kriticky zmíněna činnost jiného subjekbyla potřeba zklidnit dopravu v ulici Žit- tu, je povinna takový subjekt kontaktoné, protože ze strany policie bylo zjišťová- vat a vyžádat si jeho názor. Není přitom
no časté výrazné překračování povolené právem redakce posuzovat oprávněnost
rychlosti.
či neoprávněnost kritiky, pouze si vyžáCo se týká budování zvýšených ploch dat názor protistrany. V případě, že tento
v místech přechodů pro chodce nebo na- subjekt má zájem reagovat a je schopen
pojení komunikací, jedná se bezpečnost- svou reakci dodat ještě před odesláním
ní prvek uplatňovaný ze strany subjektů editovaného čísla grafikovi, respektive do
zodpovědných za bezpečnost silničního tiskárny, je reakce zařazena do aktuálníprovozu a v poslední době se rozšiřující ho čísla. Pokud reagovat nechce, je názor
(i v Prostějově to již máme, např. v ul. E. otištěn bez reakce protistrany. Pokud reValenty).
agovat chce, ale jeho příspěvek nemůže
-Odbor dopravy Magistrátu města být již z časových důvodů zveřejněn v akProstějova- tuálním čísle radničního periodika, je autor polemického názoru informován, že
Další se týkaly obsahu Prostějov- jeho názor i s názorem protistrany bude
ských radničních listů – „Jak je možné otištěn v dalším vydání.
v rámci jednoho čísla rovnou reagovat
Takový postup je v souladu s tiskona zveřejněný článek?“
vým zákonem a neodporuje ani Statutu
Vydávání Prostějovských radničních Prostějovských radničních listů. Tiskolistů se řídí platným zákonem č. 46/2000 vý zákon obecně vymezuje pojmy, svou
Sb., o právech a povinnostech při vydá- působnost, odpovědnost za obsah, řeší
vání periodického tisku a o změně ně- oznámení v naléhavém veřejném zájmu
kterých dalších zákonů (tiskový zákon), a kromě dalšího také právo na odpověď.
dále Statutem Prostějovských radničních To náleží osobám, které se cítí poškozeny
listů schváleným Zastupitelstvem města zveřejněným sdělením, které obsahovalo
Prostějova dne 18. 2. 2014 a v neposled- skutkové tvrzení dotýkající se cti, důstojní řadě také Etickým kodexem novináře nosti nebo soukromí určité fyzické osoby,
vycházejícím z Deklarace ministrů států anebo jména nebo dobré pověsti určité

právnické osoby. Prakticky práva na odpověď může tedy využít ten, kdo nebyl
redakcí osloven, aby se vyjádřil k záležitosti, která se ho dle jeho názoru dotýká.
Vydavatel je povinen na žádost této osoby odpověď uveřejnit.
Naopak postup zveřejňování polemických názorů, který dodržují Prostějovské radniční listy, maximálně ctí právo
případných polemizujících subjektů na
vyjádření, ale zejména právo občana na
vyvážené informace v rámci jednoho
vydání (nikoli s měsíčním zpožděním)
tak, aby si mohl čtenář udělat svůj vlastní
svobodný názor na diskutovanou problematiku. 
Mgr. Jana Gáborová,
tisková mluvčí
Dotazy se sešly i kolem „pirátského“
záznamu jednání Zastupitelstva města
Prostějova. „Kdo ho umístil na web a co
s tím bude město dělat?“
Město Prostějov připravuje vlastní on-line přenosy jednání ze Zastupitelstva
města Prostějova s následným zveřejněním záznamu jednání na internetu.
S tímto záměrem je spojena celá řada
právních úkonů jako například povinnost prokazatelně informovat zúčastněné subjekty, že probíhá on-line přenos,
respektive natáčení s následným umístěním záznamu na webu nebo změna
jednacího řádu. V případě, že by někdo
z vystupujících, zejména z řad občanů,
nesouhlasil se zveřejněním svých osobních údajů touto cestou, je povinnost
města nebo jakéhokoli jiného pořizovatele záznamu postarat se o anonymizaci
osobních údajů občana. Toto všechno
bude mít město Prostějov ošetřeno, takže se občané v brzké době dočkají kvalitního technického přenosu i záznamu
jednání zastupitelstva, který bude plně
respektovat platnou legislativu.
Co se týče zveřejněného „pirátského“
záznamu, ten nepořizovalo město Prostějov ani jej nezveřejnilo, k jeho pořízení
a umístění na webové stránky se přihlásilo uskupení Změna. Zda pořizovatel záznamu zajistil splnění povinností vyplývajících z příslušných zákonů, nám není
známo. Na druhou stranu problematika
zveřejnění záznamu jednání zastupitelstva, respektive anonymizace osobních

údajů se dotýká spíše občanů vystupujících na zastupitelstvu nebo v rámci jednání zmíněných a tito lidé by se při nedostatečné ochraně jejich osobních údajů
mohli domáhat nápravy. Proto dělá město Prostějov maximum pro to, aby povinnosti stanovené zákonem o ochraně
osobních údajů při pořizování a zveřejňování záznamů jednání zastupitelstva
dodrželo.
Mgr. Jana Gáborová,
tisková mluvčí
Téma, které se objevilo i v regionálním tisku, bylo i obsahem několika dotazů adresovaných magistrátu:
„Z jakého důvodu byla zrušena komise
IT, když městu ušetřila spoustu peněz na
zakázkách na informační technologie?“
Funkční období komisí je totožné
s volebním obdobím zastupitelstev a zřizují si je jako poradní orgány příslušné
orgány města. Zanikají tudíž automaticky
s volbami do zastupitelstva. Obecně tedy
fungují jako poradní orgán rady města
a Zákon o obcích jejich zřizování neukládá (ten hovoří o povinném zřízení výborů finančního a kontrolního). Komise
mají svůj význam, zejména pracují-li
v nich odborníci na danou problematiku či praktici, kteří mohou vnést nový
pohled na koncepční záležitost. Komise
se také v řadě případů zabývají návrhy
na rozdělení veřejné finanční podpory
v oblasti kultury, sportu, životního prostředí, v oblasti sociální apod. Vzhledem
k tomu, že odbor informačních technologií v současné době řeší zejména běžné provozní záležitosti (veřejné zakázky
jsou již dávno pod kontrolou veřejnosti, zadání veřejných zakázek je zveřejňováno na webových stránkách města vč.
průběhu a ukončení řízení a smlouvy
s vybraným uchazečem), neshledala rada
města nyní důvody ke zřízení komise IT.
To se může v průběhu volebního období
změnit, ostatně i v minulých volebních
obdobích vznikaly či zanikaly některé
komise právě v závislosti na potřebě jejich činnosti. Lze tedy konstatovat, že
důsledná aplikace zákona o veřejných
zakázkách a zadávání veřejných zakázek
bylo tím momentem, který městu ušetřil
peníze. 
Mgr. Jana Gáborová,
tisková mluvčí
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Zápis žáků do prvních ročníků základních škol pro školní rok 2015/2016
se v souladu s § 36 odst. 4) zákona
561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění koná v pátek 6. února
2015 od 12:00 – 18:00 hodin
Spádové obvody základních škol jsou obecně závaznou vyhláškou č. 7 /2009, kterou se stanoví spádové obvody základních škol v územním obvodu statutárního města Prostějova, ve
znění pozdějších předpisů, stanoveny takto:

I. OBVOD
Sídliště svobody
pro Základní školu a mateřskou školu Jana
Železného Prostějov, Sídliště svobody 24/79
- opět otevřena jedna 1. třída s nabídkou rodiči placených kurzů angličtiny a matematiky
II. OBVOD
5. května, Aloise Fišárka, Akátová, Aloise
Krále, Anenská, Anglická, Antonína Slavíčka,
Arbesovo nám., Atletická, Balbínova, Barákova, Belgická, Beskydská, Bezručovo nám., Blahoslavova, Bohumíra Dvorského, Bohumíra
Šmerala, Bohuslava Martinů, Borová, Boženy
Němcové, Brandlova, Bratří Čapků, Brněnská, Brodecká, Březinova, Budovcova, Bulharská, Cyrila Boudy, Čechovická, Čechůvky,
Česká, Českobratrská, Čs. armádního sboru,
Čs. odboje, Daliborka, Dělnická, Demelova,
Divišova, Dobrovského, Dolní, Domamyslická, Dr. Horáka, Dr. Uhra, Drozdovice, Družební, Družstevní, Duhová, Dukelská brána,
Dvořákova, Dykova, Edvarda Valenty, Elišky
Krásnohorské, Emila Králíka, Erbenova, EspeINZERCE

rantská, Fanderlíkova, Filipcovo nám., Finská,
Floriána Nováka, Floriánské nám., Foerstrova,
Francouzská, Fügnerova, Gabriely Preisové,
Gen. Dudy, Gen. Kraváka, Gen. Sachera, Hacarova, Hanačka, Habrová, Havlíčkova, Hlaváčkovo nám., Hliníky, Hloučelní, Holandská,
Hradební, Hrázky, Husitská, Husovo nám.,
Hvězda, Hyacintová, Hybešova, Chodská, Italská, Ivana Olbrachta, Jabloňová, J. B. Pecky, J. V.
Myslbeka, Jana Kuchaře, Jana Olivetského, Jana
Rokycany, Jana Švermy, Jana Zrzavého, Janáčkova, Jana Köhlera, Jaroslava Kaštila, Jaroslava
Křičky, Jaroslava Kučery, Jasanová, Jaselská,
Jasmínová, Javorová, Javoříčská, Ječmínkova,
Ječná, Jezdecká, Jihoslovanská, Jiráskovo nám.,
Josefa Hory, Josefa Lady, Josefa Suka, Joštovo
nám., Jungmannova, K rybníku, K. H. Kepky,
Karafiátová, Karla Svolinského, Karlov, Karoliny Světlé, Kaštanová, Kazín, Kelčická, Knihařská, Kojetínská, Kolářovy sady, Kollárova,
Komenského, Konečná, Kopečného, Kosířská,
Kostelecká, Kostelní, Košická, Kotěrova, Kotkova, Kováříkova, Koželuhova, Kpt. Nálepky,
Kpt. O. Jaroše, Kralická, Kramářská, Krapkova,
Krasická, Krásná, Krátká, Kravařova, Krokova,
Krumlovského, Křížkovského, Kubelíkova,
Květná, Kyjevská, Legionářská, Letecká, Libušinka, Lidická, Lipová, Lísková, Lomená, Luční,
Lutinovova, Lužická, Máchova, Majakovského,
Mánesova, Marie Majerové, Marie Pujmanové, Martinákova, Mathonova, Melantrichova,
Mikoláše Alše, Milíčova, Mlýnská, Močidýlka,
Mojmírova, Moravská, Mozartova, Na blatech,
Na Brachlavě, Na hrázi, Na okraji, Na příhoně,
Na splávku, Na spojce, Na vyhlídce, Na výsluní,
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nám. E. Husserla, nám. J. V. Sládka, nám. Odboje, nám. Padlých hrdinů, nám. Práce, nám.
Spojenců, nám. Svatopluka Čecha, nám. T. G.
Masaryka, nám. U kalicha, Nerudova, Netušilova, Neumannovo nám., Norská, Obránců
míru, Okružní, Olomoucká L 1 až 101 S 2 až
116, Olšová, Olympijská, Ořechová, Oskara
Nedbala, Otakara Ostrčila, Ovesná, Ovocná,
Palackého, Palečkova, Partyzánská, Pernštýnské nám., Pešinova, Petra Jilemnického, Petrské
nám., Plumlovská, Pod Kosířem, Pod vinohrádkem, Pod Záhořím, Poděbradovo nám.,
Podjezd, Podivínského, Pod svahem, Poláčkova, Polišenského, Polská, Pražská, Prešovská,
Průchodní, Průchozí, Průmyslová, Předina,
Přemyslovka, Příční, Přikrylovo nám., Puškinova, Raisova, Rejskova, Resslova, Riegrova,
Rostislavova, Rovná, Rozhonova, Rudolfa Těsnohlídka, Rumunská, Ruská, Růžová, Říční,
Sádky, Sadová, sídl. E. Beneše, sídl. Svornosti,
Skálovo nám., Sladkovského, Slezská, Slovácká,
Slovenská, Slunečná, Smetanova, Sokolovská,
Sokolská, Spitznerova, Sportovní, Stanislava
Manharda, Stanislava Suchardy, Staškova,
Strojnická, Stroupežnického, Střížova, Studentská, Sušilova, Svatoplukova, Šafaříkova,
Šárka, Šerhovní, Šeříková, Šípková, Školní,
Šlikova, Švabinského, Švýcarská, Šumavská,
Tetín, Tovačovského, Tovární, Trávnická, Trnková, Trpinky, Třebízského, Třešňová, Třískova,
Tylova, Tylšarova, Tyršova, Tulipánová, U Boží
muky,U Spalovny, U spořitelny, U Stadionu,
U sv. Anny, Újezd, Úprkova, Určická, V loučkách, V polích, V zahradách, Václava Špály,
Václava Talicha, Valašská, Vápenice, Vasila
Škracha, Veleslavínská, Vencovského, Višňová,
Vícovská, Vítězslava Nezvala, Vítězslava Nováka, Vladimíra Ambrose, Vodní, Vojáčkovo
nám., Vojtěcha Outraty, Vrahovická, Vrbová,
Vrchlického, Vrlova, Vřesová, Waitova, Werichova, Winklerova, Wichterlova, Wolfova,
Wolkerova, Za drahou, Za humny, Za Místním nádražím, Za Olomouckou, Za velodromem, Zahradní, Západní, Zátiší, Zborov,
Zikmunda Wintra, Zlechovská, Žeranovská,
Žešov, Žitná, Žižkovo nám.
pro Základní školu a mateřskou školu
Prostějov, Palackého tř. 14
Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Kollárova ul. 4
Základní školu a mateřskou školu Prostějov, Melantrichova ul. 60
Základní školu Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1

Reálné gymnázium a základní školu města Prostějova, Studentská ul. 2
Základní školu Prostějov, ul. Dr. Horáka
24
Základní školu Prostějov, ul. E. Valenty 52
Podrobnější pokyny o organizaci zápisu
budou na jednotlivých základních školách
zřizovaných statutárním městem Prostějovem.
Ve stejném termínu, nezávisle na stanovených obvodech se koná zápis do:
Střední školy, základní školy a mateřské
školy Prostějov, Komenského 10,
jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj.
Bližší podmínky přijetí sdělí ředitelství školy.

UPOZORNĚNÍ
- k zápisu se dostaví s dětmi rodiče (jejich zákonní zástupci) a předloží tyto doklady
1. Rodný list dítěte nebo výpis z matriky
2. Občanský průkaz rodiče (zákonného zástupce)
- na ZŠ budou přednostně zapsány a zařazeny děti s trvalým bydlištěm ve spádovém
obvodu ZŠ.
Podle § 36 odst. 3) povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který
následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého
roku věku, pokud mu není povolen odklad;
dítě, které dosáhne šestého roku věku v době
od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné
školní docházky již v tomto školním roce, je-li
přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou je
doporučující vyjádření školského poradenského zařízení u dětí narozených od září do
konce prosince, u dětí narozených do konce
června příslušného školního roku i doporučení odborného lékaře.
Pokud se nemohou rodiče s dětmi ve zdůvodněných případech dostavit ve stanovený
den zápisu, mohou přijít individuálně po dohodě s ředitelem ZŠ po tomto termínu, nejpozději však do 15. 2. 2015 do 12:00 hodin.
Termín zápisu je stanoven po dohodě všech
ředitelů a ředitelek základních škol ve městě
Prostějově.
V případě nepřijetí je možno se odvolat ke
Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odbor
školství, mládeže a tělovýchovy, Jeremenkova
ul. 40a.Mgr. Petr Ivánek, v. r.
vedoucí odboru školství, kultury a sportu
Magistrát města Prostějova

Oprava zastávky u lázní
Při setkání členů Rady města Prostějova
s občany na sídlišti Svobody v loňském roce
byla vznesena připomínka ke špatnému
stavu komunikace na přechodu pro chodce u zastávky MHD u lázní na ul. Blahoslavova.
Komunikace včetně zálivky autobusové
zastávky je v majetku Olomouckého kraje,

město Prostějov proto oslovilo Správu silnic
Olomouckého kraje a požádalo o opravu této
poškozené vozovky. „Dle sdělení Správy silnic
Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby
Jih bude v jarních měsících roku 2015 provedena přiměřená oprava části vozovky
jízdního pruhu u zastávky MHD,“ potvrdil
náměstek Jiří Pospíšil.
-jg-

Informace k harmonogramu oprav radnice:
Přední část opravy radnice – z důvodu bezpečnosti je částečně omezen
průchod před radnicí a částečně zabráno
parkoviště po pravé straně při pohledu
na radnici. Vstup do radnice je zajištěn.
V pondělí 19. 1. 2015 byla zahájena stavba lešení.

Zádlažba před radnicí – na základě vhodných klimatických podmínek bude prováděno dláždění
levé části při pohledu na radnici
(před informačním centrem), provoz radnice nebude omezen.

-ORIStrana 13
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Informace

Významné stavebně investiční akce roku 2014
V roce 2014 bylo realizováno množství investičních akcí. Finanční objem těchto stavebních akcí
přesáhl 180 mil. Kč. Více než 50 mil. Kč bylo získáno formou dotací.
Rozšíření botanické zahrady
Za příspěvku z Operačního programu životního prostředí ve výši 0,7 mil. Kč
bylo provedeno rozšíření botanické zahrady. Celkové náklady dosáhly 3,6 mil.
Kč. Stavbu provedla firma Stavby Krejčí s.r.o.

Energeticky úsporná opatření na ZŠ Dr. Horáka
Za příspěvku Operačního programu životního prostředí ve výši 14 mil. Kč bylo
provedeno zateplení fasád, střech a výměna oken. Celkové náklady činily cca
26 mil. Kč. Práce provedly firmy Prostas s.r.o. a Stavkom s.r.o.

Energeticky úsporné opatření MŠ Libušinka
Za příspěvku operačního programu životního prostředí ve výši 1,4 mil. Kč bylo
provedeno zateplení stěn, střechy a výměna oken a dveří. Celkové náklady
činily cca 3,9 mil. Kč. Realizovala firma Pozemstav a.s.

Křižovatka Olomoucká, Barákova, Sladkovského
V rámci společné investiční akce města Prostějova a Krajského úřadu Olomouckého
kraje proběhla rekonstrukce křižovatky včetně signalizačního zařízení železničního přejezdu. Finanční náklady města činily cca 12 mil. Kč. Stavbu provedla firma Strabag a.s.

Rekonstrukce křižovatky U Rodenů
Byla vybudována okružní křižovatka včetně chodníků, cyklistické stezky a veřejného osvětlení. Celkové náklady činily cca 3,2 mil. Kč. Práce provedla firma
Skanska a.s.

Cyklistická stezka Okružní
Byl vybudován další navazující úsek cyklistické stezky od ulice Určická po ulici Brněnskou v celkové délce téměř 800 m včetně dopravního značení a výsadby stromů. Finanční náklady činily 3,6 mil. Kč. Stavbu realizovala firma Skanska a.s.
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INZERCE

Společnost

HELEN DORON ENGLISH - ANGLIČTINA PRO DĚTI

MASOPUST – VESELÍ S ANGLIČTINOU

angličtina pro děti
od malička do 19 let

Bílá nebo nebílá zima už je v polovině a angličtina už myslí na jeden
z nejdivočejších a nejbarevnějších
svátků v roce – Masopust (Mardi
Gras). Pravda, karnevalu jako v Riu
konkurovat nemůže, ale kdo ví?! Mladí angličtináři jsou stejně jako jejich
angličtina velmi podnikaví, kreativní
a fantazii meze nekladou.
Kostýmový angličtinový týden - Mardi Gras se bude konat už v únoru a pak
už na angličtinu čeká intenzivní příprava na Cambridge zkoušky, v dubnu pak
Fool’s Day a Easter Egg Hunt a věřte
nebo ne, už se začíná plánovat i letní
tábor 2015, který se bude odehrávat
v a o Africe!
V lednu odstartovala celonárodní
kampaň Helen Doron English zaměřená na nejmladší – miminkovskou –
angličtinářskou populaci. Pro nejmenší
nabízí angličtina dva začátečnické kur-

zy: Baby’s Best Start a Fun With Flupe;
a jeden pokračující: More Fun with Flupe. Speciálně Baby’s Best Start je šitý na
tělo těm nejmenším „babies,“ protože
výuka probíhá ruku v ruce se zdravým
vývojem dítěte, v kurzu se cvičí, konzumuje, i organizovaně odpočívá.
Angličtina ze srdce přeje vše nejlepší
v roce 2015, když ne bílou, tak určitě veselou a sportovní zimu. V rámci novoročních předsevzetí si Angličtina nepřeje nic jiného než, aby byla příjemným
a spolehlivým kamarádem a partnerem
všem svým dětem, studentům a jejich
rodičům!
Aktuální informace o Angličtině pro
děti najdete na webu angličtiny na www.
helendoron.cz - LC Prostějov, webu angličtiny www.anglictinaprodetiprostejov.
Nebo, jednoduše napište na info@anglictinaprodetiprostejov.cz či zavolejte na
tel. 604 792 446.

pozvánka na
ukázkovou

hodinu zdarMa

AngličtinA, která přináší
skutečné výsledky!
z áp
+420 604 792 446

pr á is
vě
te Ď

info@anglictinaprodetiprostejov.cz
HDE_inzerce_137x70_PROSTEJOV.indd
28.
ledna 2015

1

6/30/14 6:51 PM
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Kino Metro 70

Školní 1, Prostějov, tel.: 582 329 642

NEDĚLE 1. ÚNORA
15.30 Velká šestka 3D americký anim. film
Režie: Don Hall, Ch. Williams, 108 min., český
dabing, premiéra, mládeži přístupný, vstupné
165 Kč
17.30 E. A. Poe: Podivný experiment
Děsivá atmosféra viktoriánského ústavu pro
choromyslné podle povídky E. A. Poea.
V hl.rolích.B. Kingsley, M. Vaine, K. Beckinsale, J. Sturgess, Režie: Brad Aderson, 112 min.,
české titulky, premiéra, pro mládež do 12 let
nevhodný, vstupné 110 Kč
americké filmové drama
20.00 Whiplash 
Nikdy nekončící hra a neskutečně gradující závěr
V hl.rolích M. Teller, M. Benoist, J.K. Simmons,
A. Stowell, P, Reiser, J. Blair aj.
Režie: Damien Chazelle, 105 min., české titulky, premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný,
vstupné 140 Kč

NEDĚLE 8. ÚNORA
15.30 SpongeBob ve filmu: Houba na suchu 3D
Vstupné 130 Kč
17.30 Big Eyes
20.00 Jupiter vychází

PONDĚLÍ 2. ÚNORA
17.30 Kód Enigmy

amer.-britský životopis. film
V hl. rolích: B.Cumberbatch, K. Knigtley M.
Goode. Režie: Morten Tyldum, 114 min., české titulky, premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 120 Kč
20.00 Mortdecai: Grandiózní případ 

americká krimikomedie
To chce knír a nohy v teple…
hl. rolích: J. Deep, G. Partlow, E. McGregor,
P. Bettany, O. Munn, J. Goldblum aj.
Režie: David Koepp, 97 min., české titulky, premiéra, premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč

STŘEDA 11. ÚNORA
17.30 Hacker
20.00 Nezlomný

ÚTERÝ 3. ÚNORA
17.30 Kód Enigmy
20.00 Sils Marie - Art film francouzské drama
Pohled do minulosti odhalí její skryté touhy
i vlastní identitu
V hl.rolích J. Binoche, K. Stewart, Ch. G. Moretz, L. Eidinger
Režie: Olivier Assayas, 123 min., české titulky,
Pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 100 Kč

PÁTEK 13. ÚNORA
15.30 Zvonilka a tvor Netvor americký anim. film
Režie: Steve Loter, 76 min., český dabing. Premiéra, mládeži přístupný, vstupné 140, pro děti
do 15 let 110 Kč
česká komedie
17.30 Babovřesky 3 
V hl. rolích: V. Žilková, J. Synková aj.
Režie: Zdeněk Troška, 103 min., repríza, mládeži přístupný, Vstupné 120 Kč
20.00 Padesát odstínů šedi

STŘEDA 4. ÚNORA
17.30 Kód Enigmy
20.00 Mortdecai:: Grandiózní případ

PONDĚLÍ 9. ÚNORA
17.30 Hacker 
americký thriller
V hl.rolích Ch. Hemsworth, V. Davis
Režie: Michael Mann, české titulky, Premiéra,
pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč
20.00 Nezlomný  americké válečné drama
V hl.rolích J. O’ Conell, G. Hedlund. Režie:
Angelina Jolie, 137 minuit, české titulky, premiéra,
Pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 120 Kč
ÚTERÝ 10. ÚNORA
17.30 Hacker
20.00 Nezlomný

ČTVRTEK 12. ÚNORA
17.30 Opři žebřík o nebe - Art film

český filmový dokument
Režie: Jana Ševčíková, 100 min., české titulky,
premiéra,vstupné 95 Kč
20.00 Padesát odstínů šedi
americký erotický film
Nech se ovládat…!
V hl. rolích: J. Dornan, D. Johnson. aj.
Režie: Sam Taylor – Johnson, 124 min., české
titulky,premiéra, vstupné 130 Kč, mládeži do
15 let nepřístupný

SOBOTA 14. ÚNORA
15.30 Zvonilka a tvor Netvor 3D
vstupné 175 Kč, pro děti do 15 let 145 Kč
ČTVRTEK 5. ÚNORA
17.30 Babovřesky 3
17.30 Jupiter vychází 
americké sci-fi 20.00 Padesát odstínů šedi
V hl.rolích Ch. Tatum, M. Kunis, S. Bean,E.
NEDĚLE 15. ÚNORA
Redmayne, režie: Andy a Lana Wachovski,
128 min., české titulky, premiéra, Pro mládež 15.30 Zvonilka a tvor Netvor 3D
17.30 Babovřesky 3
do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč
20.00 Padesát odstínů šedi
20.00 Jupiter vychází
PÁTEK 6. ÚNORA
15.30 SpongeBob ve filmu: Houba na suchu

americká animovaná komedie
Budou dělat vlny v našem světě….
Režie: Paul Tibbit a Mike Mitchell,?? min., český dabing, premiéra, mládeži přístupný
17.30 Jupiter vychází 3D
Vstupné 140 Kč
20.00 Jupiter vychází 3D

Nový Bijásek právě začíná!!!
PONDĚLÍ 16. ÚNORA
14.00 Pondělní Bijásek – Splněná přání
Pásmo krátkých filmů, cca 75 min
americký film
17.30 Slídil 
V hl.rolích J.Gyllenhaal, R. Russo aj.
Režie: Dan Gillroy, 117 min., české titulky, premiéra, pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné 110 Kč
20.00 Padesát odstínů šedi

SOBOTA 7. ÚNORA
15.30 SpongeBob ve filmu: Houba na suchu 3D
Vstupné 130 Kč
17.30 Jupiter vychází 3D
20.00 Big Eyes  amer.-britský životopisný film
V hl.rolích A. Adams, Ch. Waltz režie: Tim
Burton, 106 min., České titulky, premiéra,
Pro mládež do 12 let nevhodný, vstupné
110 Kč

ÚTERÝ 17. ÚNORA
14.00 Úterní Bijásek – Splněná přání
Pásmo krátkých filmů, cca 75 min
17.30 Slídil
20.00 Padesát odstínů šedi
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STŘEDA 18. ÚNORA
17.30 Slídil
20.00 Padesát odstínů šedi

ČTVRTEK 19. ÚNORA
17.00 Sedmý syn 3D

americký dobrodružný fantasy film
V hl.rolích J. Bridges, B. Barnes, J. Moore, A.
Vickander, D, Honsou
Režie: Sergej Bodrov, 142 min., český dabing,
repríza, mládeži přístupný, vstupné 140 Kč
20.00 Kobry a užovky  české filmové drama
Hlavní je mít, plán…
V hl. rolích: M. Hádek, K. Hádek, J. Hájek, L.
Polišenská L. Žáčková, J. Šulcová aj.
Režie: Jan Prušinovský, 111 min., české titulky, premiéra, mládeži do 15 let nepřístupný,
vstupné 140 Kč

Kultura
Kulturní
klub

DUHA

Školní 4, PV, tel.: 582 329 625

Na měsíc únor připravujeme:
Padesát odstínů šedi
Mortdecai
Zvonilka a tvor Netvor
SOBOTA 7. ÚNORA
15.00 O hloupém Peciválovi
Vstupné 20 Kč pásmo pohádek
17.30 Století Miroslava Zikmunda

český životopisný film
Režie: Petr Horký, 75 minut, repríza,
mládeži přístupný, Vstupné 80 Kč
20.00 Století Miroslava Zikmunda
vstupné 80 Kč

PÁTEK 20. ÚNORA
17.30 Kobry a užovky
STŘEDA 11. ÚNORA
15.00 Bio Senior – Babovřesky 2
20.00 Žena v černém 2: Anděl smrti 
britský horror Vstupné 35 Kč
V hl. rolích: J. Irvine, H. McCrory,
Režie:Tom Harper, 98 min., české titulky, premiéSOBOTA 14. ÚNORA
ra, mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 130 Kč 15.00 Sametka pásmo pohádek
Vstupné 20 Kč
SOBOTA 21. ÚNORA
17.30 Winx club: V tajemných
17.30 Kobry a užovky
hlubinách italský animovaný film
20.00 Žena v černém 2: Anděl smrti
Vstupné 40 Kč
20.00 Stoletý stařík, který vylezl
NEDĚLE 22. ÚNORA
z okna a zmizel švédská komedie
17.00 Sedmý syn 3D
Vstupné 80 Kč
20.00 Kobry a užovky
SOBOTA 21. ÚNORA
PONDĚLÍ 23. ÚNORA
15.00 Povídání o pejskovi a kočičce
17.30 Kingsman: Tajná služba
vstupné 20 Kč pásmo pohádek

americká akční komedie 17.30 Zloba, královna černé magie
V hl.rolích C. Firth, T. Egerton, M. Hamill, S. 
americký rodinný film
L. Jackson. Režie: Matthew Vaughn, 129 min., Režie: Robert Stromberg, mládeži
přístupný, premiéra, vstupné 40 Kč
české titulky, premiéra
Mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 120 Kč 20.00 Pojedeme k moři

český rodinný film
20.00 Kingsman – Tajná služba
Režie: Jiří Mádl, 90 min., repríza,
ÚTERÝ 24. ÚNORA
mládeži přístupný. Vstupné 80 Kč
17.30 Tři srdce - Art film  francouzský film
Jarní Duhové prázdniny
V hl.rolích Ch. Gainsbourg, C. Deneveue,
PONDĚLÍ 23. ÚNORA
Ch. Mastroianni, B. Poelvoorde režie: Benit
Jacquot, 106 min., české titulky, premiéra, pro 15.15 Arthur a Minimojové
Režie: Luc Besson, český dabing,
mládež do 12 let nevhodný, vstupné 100 Kč
mládeži přístupný Vstupné 20 Kč
20.00 Kingsman: Tajná služba
Další lákavý záznam z MET je tady!!!
ÚTERÝ 24. ÚNORA
STŘEDA 25. ÚNORA
14.00 Arthur a Maltazardova pomsta
18.00 Gaetano Donizzetti – Don Pasquale
Vstupné 20 Kč
Délka představení: 2 hodiny 25 min; 1 přeSTŘEDA 25. ÚNORA
stávka, opera zazní v italštině, v záznamu jsou
použity anglické a české titulky, vstupné 300 Kč 13.00 Arthur a souboj dvou světů
Vstupné 20 Kč
ČTVRTEK 26. ÚNORA
15.00 Bio Senior – Líbánky
17.30 Focus 
americká krimikomedie Režie: Jan Hřebejk, pro mládež do
Nesmíš prohrát
12 let nevhodný, vstupné 35 Kč
V hl.rolích W. Smith, M. Robbie, R. Santoro
ČTVRTEK 26. ÚNORA
Režie: Glenn Ficarra, John Requa, 105 min.,
české titulky, Premiéra, ŠUP, pro mládež do 14.00 Šmoulové 2
am. animovaná rodinná komedie
12 let nevhodný, vstupné 100 Kč
20.00 Ghoul český temný horrorový thriller Vstupné 20 Kč
V hl.rolích J. Armour, J. Isabella, P. S. Tracey, aj.
PÁTEK 27. ÚNORA
režie: Petr Jákl, 86 min., české titulky, premiéra,
mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné 100 Kč 15.15 Říše hraček americký rodinný film
PÁTEK 27. ÚNORA
Režie. Zach Helm, 92 min., český
17.30 Focus
dabing, repríza, mládeži přístupný,
20.00 Ghoul 3D
vstupné 20 Kč
Vstupné 130 Kč
SOBOTA 28. ÚNORA
SOBOTA 28. ÚNORA
15.00 Za kamarády z televize 6
17.30 Focus
vstupné 20 Kč pásmo pohádek
17.30 Hodinový manžel 
20.00 Ghoul 3D
Vstupné 80 Kč česká komedie
Změna programu a výše vstupného vyhrazena! 20.00 Hodinový manžel
28. ledna 2015
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Kultura

Plesy na Prostějovsku 2015
TERMÍN

AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

obec

POŘADATEL

ÚNOR
6.2.

Reprezentační ples školy
a klubu přátel GJW

Společenský dům Prostějov

Prostějov

GJW Prostějov

6.2.

Maturitní ples

Městské divadlo v Prostějově

Prostějov

SOŠ podnikání a obchodu Prostějov

Městské divadlo v Prostějově

Prostějov

Cukrovar Vrbátky

7.2.

III.Společný ples Cukrovaru
Vrbátky a.s. a Skláren Moravia

7.2.

Obecní ples

Kulturní dům Smržice

Smržice

Obec Smržice

7.2.

Hanácký bál

Kulturní dům Kralice n/H

Kralice n/H

Klas Kralice

7.2.

XXI. Zemědělsko-potravinářský ples

Společenský dům Prostějov

Prostějov

Okresní agrární komora Prostějov

7.2.

Školní ples

Sokolovna Určice

Určice

Klub přátel školy při ZŠ a MŠ Určice

7.2.

Myslivecký ples

KZ Čelčice

Čelčice

Okresní myslivecký spolek PV o.s.

7.2.

VI. Společenský ples

U Tří bříz

Prostějov

Tyflocentrum Prostějov

II 13

Hasičský ples

Sokolovna Mostkovice

Mostkovice

JSDH Mostkovice

13.2.

Reprezentační maturitní ples

Společenský dům Prostějov

Prostějov

SOŠ průmyslová a SOÚ strojírenské Prostějov

13.2.

Maturitní ples

Městské divadlo v Prostějově

Prostějov

SOŠ automobilní

14.2.

Ples hnutí ANO

Městské divadlo v Prostějově

Prostějov

Hnutí ANO

14.2.

Ples Plumlovských nadšenců

Kulturní dům Žárovice

Žárovice

Spolek plumlovských nadšenců

14.2.

Hanácký bál

Kulturní dům Kralice n/H

Kralice n/H

Klas Kralice

14.2.

Velké sportovní plesy

Sokolovna Čechovice

Čechovice

TJ Sokol Čechovice

14.2.

Fotbalový ples

Sokolovna Kostelec n/H

Kostelec n/H

FC Kostelec na Hané

14.2.

Reprezentační ples Koutný

Společenský dům Prostějov, s.r.o.

Prostějov

Koutný spol. s.r.o. Prostějov

14.2.

Hasičský ples

Sokolovna Ptení

Ptení

SDH Ptení

15.2.

Dětský karneval

Sokolovna Ptení

Ptení

SDH Ptení

21.2.

Sokolský ples

Sokolovna Určice

Určice

TJ Sokol Určice

21.2.

Ples OV KSČM Prostějov

U Tří bříz

Prostějov

OV KSČM Prostějov

21.2.

Maškarní ples

Sokolovna Smržice

Smržice

TJ Sokol Smržice

22.2.

Dětské Šibřinky

Sokolovna Kralice n/H

Kralice n/H

TJ Sokol Kralice n/H

28.2.

Ples SDH Lipová

Kulturní dům Lipová

Lipová

SDH Lipová

28.2.

Velké sportovní plesy

Sokolovna Čechovice

Čechovice

TJ Sokol Čechovice

28.2.

Poslední leč

Městské divadlo v Prostějově

Prostějov

Vojenské lesy Plumlov

28.2.

Šibřinky

Sokolovna Kralice n/H

Kralice n/H

TJ Sokol Kralice n/H

28.2.

Myslivecký ples

Sokolovna Němčice n/H

Němčice n/H

MS Němčice n/H

28. ledna 2015
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MGP, p.o. nám. T. G. Masaryka 2
796 01 Prostějov
Tel.:582 330 991

HLAVNÍ BUDOVA MUZEA a GALERIE,
nám. T. G. Masaryka 2
do 1. 2. 2015
EMIL FILLA
Pozoruhodná osobnost českého výtvarného umění

Zélandu – např. Whangarei, Tongariro National Park, Mount
Taranaki, Jižní Alpy, Arthurs Pass National Park, Fiorland
National Park, nádherná jezera Wanaka, Hawea, Wakatipu,Te
Anau i tři největší města Nového Zélandu Auckland, Wellington
a Christchurch.“
ŠPALÍČEK, Uprkova 18
do 1. 2. 2015
NĚŽNÉ VÁNOCE - vánoční aranžmá a dekorace
do 2. 2. 2015
ČTYŘI V JEDNOM
Lucie Hradilová, Markéta Krupíková, Hana Palacká,
Markéta Vykoukalová Dvořáková
Výstava učitelů výtvarného oboru ZUŠ Vladimíra Ambrose
Prostějov.

Od 28. listopadu byl otevřen v Muzeu a galerii v Prostějově
zcela mimořádný exkluzivní výtvarný projekt, kterým
vyvrcholila minulá výstavní sezóna. Pod názvem Emil Filla
– Pozoruhodná osobnost českého výtvarného umění se
představují olejomalby a plastiky jedné z nejvýznamnějších
osobností českého umění 1. poloviny 20. století.
Do Prostějova byla přivezena početná kolekce exponátů, které
v retrospektivě mapují jednotlivé fáze kubismu (především
v početných umělcových zátiších, ukázkách z cyklů
Boje a zápasy a Písně a balady) i závěrečnou realistickou
krajinářskou tvorbu.
Obrazy jsou zapůjčeny ze sbírek mnoha prestižních galerií
a muzeí České republiky a zájemci si je budou moci
prohlédnout do 1. února příštího roku.

6. 2 - 5. 4. 2015
vernisáž 5. 2. v 17 hodin
RUDOLF ŠTĚPANČÍK - KRÁSA HOR

Viděl jsem hory plné ledu, však zpívat o nich nedovedu...
Jaroslav Seifert

MUZEJNÍ PODVEČER
26. 2. 2015 v 17 hodin
RUDOLF ŠTĚPANČÍK - Nový Zéland

Vystavené fotografie zahrnují období posledních 10 let,
kdy autor přešel na digitální fotografii. Hory a jejich
květy fotí už přes 40 let a za tu dobu pořídil skoro 7000
diapozitivů z celého světa.

Přerovský cestovatel a fotograf Vás zve k návštěvě exotické
země v jihozápadní části Tichého oceánu.
„Projedeme Nový Zéland od nejsevernějšího cípu Severního
ostrova – Cape Reigna – až po nejjižnější pobřeží Jižního
ostrova u města Bluff. Navštívíme přitom řadu národních parků
a chráněných území i významná místa pro historii Nového
Strana 18

6. 2 - 5. 4. 2015
vernisáž 5. 2. v 17 hodin
INVENTURA
Výstava pořádaná ve spolupráci se ZUŠ Vladimíra Ambrose
ku příležitosti 125. výročí založení školy. K vidění budou
práce současných i bývalých žáků.
www.muzeumpv.cz,
www.facebook.com/muzeumagalerievprostejove
Otevřeno mimo pondělí od 9:30- 12:00 a 13:00 – 17:00
28. ledna 2015
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ASTRONOMICKÉ ODDĚLENÍ MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ HVĚZDÁRNA
Přednáška
26. 2. 2015 (čtvrtek) v 18:00 hodin –
Inventura Sluneční soustavy
Mgr. Pavel Gabzdyl

Jak se proměnil náš pohled na naše nejbližší vesmírné okolí v průběhu
poslední dekády? Proč bylo Pluto vyškrtnuto ze seznamu planet? Co
vše tvoří náš planetární systém? Mgr. Pavel Gabzdyl (* 1974) je
jedním z předních českých popularizátorů astronomie. Vystudoval
geologii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
V současnosti pracuje jako zástupce ředitele Hvězdárny Brno.
Hlavním předmětem jeho odborného zájmu je Měsíc a planetární
geologie. Je autorem několika populárně astronomických knih. Zcela
jedinečný a obsahově bezkonkurenčně nejobsáhlejší projekt, který
v České republice nemá obdoby, je internetový průvodce „Prohlídka
Měsíce“, na kterém Pavel Gabzdyl pracuje již od roku 1998.
Vstupné dospělí 40 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé
20 Kč. Vstupenky je možné předem rezervovat.
Exkurze
27. 2. 2015 (pátek) v 11:00 hodin – MEOPTA PŘEROV:
výroba špičkové sportovní optiky

V říjnu loňského roku bylo možné na naší hvězdárně shlédnout
výstavu věnovanou renomovanému výrobci vysoce kvalitní optiky,
firmě Meopta Přerov. V letošním roce navazujeme exkurzí přímo
do výrobního závodu, kde se rodí špičková optika i celé optické
přístroje.
Na tuto akci je nutné se předem přihlásit na e-mailovou adresu
hvezdarna@hvezdarnapv.cz, a to nejpozději do pátku 6. února.
Sraz je v pátek 27. 2. před hlavním vchodem do podniku Meopta optika, s.r.o., Kabelíkova 1, 750 02, Přerov. Exkurze začíná v 11 hodin.
Účast na akci je zdarma.
Pravidelná astronomická pozorování pro veřejnost:

Pozorování Slunce v pondělí, čtvrtek a pátek od 14:00 do 15:00 hod.
Večerní pozorování hvězdné oblohy v pondělí, čtvrtek a pátek
v 18:30 hodin a ve středu od 17:30 do 18:30 hodin. Ve večerních
hodinách je mimo ostatní astronomické objekty pozorovatelná též
kometa C/2004 Q2 (Lovejoy).
Podmínkou pro uskutečnění pozorování je dobrá viditelnost hvězd,
či Slunce. V případě špatného počasí je připraven náhradní program.
Vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.
28. ledna 2015

Kolářovy sady 3348
796 01 Prostějov
Tel.:582 344 130

Astronomický víkend:
sobota 28. 2. a neděle 1. 3. 2015
Během Astronomického víkendu je možné navštívit
hvězdárnu a zúčastnit se v sobotu i v neděli pozorování
Slunce od 14:00 do 15:00 hodin a v sobotu též pozorování
večerní hvězdné oblohy v 18:30 hodin. Vstupné dospělí
20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč.
V neděli 1. 3. 2015 v 15:00 hodin soutěž pro děti z cyklu
soutěží „SOUHVĚZDÍ“- LEV NA JARNÍ OBLOZE.
Soutěži bude předcházet povídání o souhvězdích jarního trojúhelníku,
o Lvu, Panně a Pastýři. Vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 let, senioři
a invalidé 10 Kč.
Pohádková středa pro děti:
KOLIK JE SLUNÍČEK
Povídání uvádíme každou únorovou středu
v 15:30 hodin. Báseň Františka Hrubína
o Slunci, Zemi, Měsíci a hvězdách, doplněná
obrázky dětí z prostějovských mateřských
škol. Vstupné 20 Kč, děti, studenti do 26 let,
senioři a invalidé 10 Kč.
Prázdninové pořady pro nejmenší:
9. 2. a 23. 2. 2015 v 10:00 hodin Jak si mlsné medvídě chtělo líznout
mlíčka z Mléčné dráhy. Pohádka o Velké a Malé medvědici.
10. 2. a 24. 2. 2015 v 10:00 hodin Hrdina Perseus. Pohádka o Perseovi
a Andromedě.
11. 2. a 25. 2. 2015 v 10:00 hodin Vyprávění hajného Vonáska.
Pohádka o souhvězdí Oriona, Velkém a Malém psu a o Býku.
12. 2. a 26. 2. 2015 v 10:00 hodin O pyšné princezně, zlém draku
a silném Herkulovi. Pohádka o souhvězdích.
13. 2. a 27. 2. 2015 v 10:00 hodin Princezna Labuť. Pohádka o letních
souhvězdích.
23. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK
Klub pro 5 až 11-leté děti se schází vždy ve středu od 16:30 hodin.
Obsahem únorových setkání bude seznámení se sluneční soustavou.
Za vhodných podmínek doplněno pozorováním Měsíce, planet
a souhvězdí. Pololetní poplatek 100 Kč.
44. ROČNÍK KLUBU GEMINI
Členem klubu GEMINI může být kdokoliv, koho láká poznání základů
astronomie a astronomická pozorování. Astronomický klub GEMINI
je rozdělen na dvě části. Klub GEMINI I navštěvují žáci ZŠ od 10
let. Termíny schůzek GEMINI I jsou každý pracovní čtvrtek v 16:30
hodin. Jednorázový poplatek na školní rok činí 300 Kč. Klub GEMINI
II je určen pro studenty středních škol a starší zájemce o astronomii
a schází se každé pracovní pondělí v 17:30 hodin, není-li stanoveno
jinak. Jednorázový poplatek na školní rok činí 400 Kč. Podrobné
informace lze získat na telefonu 724 013 039.
VÝSTAVY/EXPOZICE
STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU
Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE
VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI
OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN
OPTIKA
Výstavy/expozice jsou dostupné na začátku astronomických
pozorování a v tom případě jsou jejich součástí a po domluvě
i kdykoliv jindy. V takovém případě je vstupné dospělí 20 Kč, děti,
studenti do 26 let, senioři a invalidé 10 Kč. Třetí a čtvrtou výše
uvedenou výstavu také zdarma zapůjčujeme.
Změna programu vyhrazena.
Strana 19
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Kultura

VÝSTAVY U HANÁKA
Galerie u Hanáka Školní 24, Prostějov
Michal Wolf „Loutkáři“ vernisáž 27. 2. 2015 v 17.30 hod.
výstava potrvá do 31. 3. 2015.
Galerie u Hanáka Školní 24, Prostějov
Helena Pirohová „Ochutnávka“ vernisáž 13. 2. 2015 v 17.30 hod.
výstava potrvá do 17. 3. 2015.

Galerie N7 zve:
Jitka Jarmarová a Nao Higano
- LiveArt - ukázky kreativního tvoření s hudebním doprovodem v podání Nao Higano.
Malba na hedvábí, keramika, japonská kaligrafie, výroba šperků
ve středu 4. února 2015 od 17 hodin
v Galerii N7 (za Zlatou bránou)
Česká výtvarnice Jitka Jarmarová,
známá originální malbou na hedvábí, tvorbou keramiky a uměleckých
dárků. Japonská operní zpěvačka Nao
Higano, také uznávaná kaligrafička
a šperkařka. Srdečně zve Galerie N7,

nám. Svat. Čecha 3, Prostějov

Výstava 4 absolventů GJW
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Kultura

POHÁDKY MATIČKY RUSI
Pod tímto názvem se skrývá dvojice tradičních ruských
lidových pohádek. Divadlo
Plyšového Medvídka se však
nebojí uchopit tradiční látku netradičním způsobem.
Pohádky Matičky Rusi patří
mezi nejvýpravnější inscenace
letošní sezóny, zejména co se
týče náročnosti výroby loutek,
scény a kostýmů.
První z pohádek Finis
Jasný Sokol, může divákům
připomínat českou Popelku.
Jen kulisy jsou trochu jiné.

Můžeme sledovat příběh trojice sester. Ta nejmladší trpí
nepřejícností a nevraživostí
svých starších sester. Na rozdíl
od nich netouží po krásných
šatech ani drahých špercích,
ale jen po jediném – Finistu
Jasném Sokolovi do kterého
se zamiluje. Závistivé sestry
se pokusí jejich lásku překazit,
ale díky obětavosti, vytrvalosti
a odvaze nejmladší se jim to
nepodaří.
Druhá z pohádek, Marja
Morevna, může připomínat

pohádkový horor. Ale nebojte
se, všechno nakonec dobře dopadne. A také tento příběh bude
divákům asi povědomý – z pohádky Boženy Němcové O Měsíčníku, Slunečníku a Větrníku.
Hlavní hrdina, carevič Ivan,
provdá své tři sestry za tři švarné mládence, kteří se umí proměnit v sokola, orla a havrana.
Ivan se pak sám vydá do světa
hledat vlastní štěstí. Zamiluje
se do Marji Morevny a vezme
si ji za ženu. Osvobodí Kostěje
Nesmrtelného, kterého Marja

KAVÁRNA AVATARKA ZVE NA VÝSTAVU:

POD MÝMI VÍČKY – Brančíková Lucie
Prodejní výstava kreseb a maleb
10. 2. – 8. 3. 2015		
Vernisáž 10. 2. 2015 v 17:00 hod.
Úvodní slovo: PhDr. Antonín Bůžek, Ph. D.
KAVÁRNA AVATARKA, PROSTĚJOV, NÁM. TGM 20
		
Po – so. 9:00 až 22:00
Ne: 15:00 až 20:00
Výstava je organizována za podpory Statutárního města Prostějov

si Vás dovoluje pozvat na výstavu
v Kavárně GALERIE
Národního domu v Prostějově.
Kurátor výstavy: Miroslav Švancara

KATEŘINA ŽLEBKOVÁ

věznila a ten Marju unese. Nešťastný carevič Ivan se ji vydá
hledat, ale nedaří se mu ji vysvobodit. Kostěj Nesmrtelný je
mocnější. Teprve s pomocí kobylky Baby Jagy a trojice švagrů se Ivanovi podaří Kostěje
přemoci.
Režie: Zoja Mikotová
Scénář: Radim Toman
Výprava a loutky: Alžběta
Hanzlová
Hudba a texty písní: Marina
Ra a Pavel Petr Procházka
Produkce: Jana Černá

Hrají: Miroslav Černý,
Konrád Popel a Marina Ra
Pro děti od 4 let.
Vznik inscenací pro děti a
mládež 2014 v Olomouckém
kraji finančně podpořil Olomoucký kraj. Dále inscenace
vznikly za finanční spoluúčasti
NADACE ŽIVOT UMĚLCE
a statutárního města Prostějova.
Neděle 8. 2. 2015. Farní
dům, Demelova 3, Prostějov
www.divadloplysovehomedvidka.cz

MULTI-INSTRUMENTÁLNÍ
HUDEBNÍ VEČER
DANIEL JUN (klavír) &
PAVEL ZEMEN (klavír, klarinet)
IGOR KLOKOV (kytara)
ONDŘEJ JISKRA (trombón)
JAROSLAV MINÁŘ (kytara)
DOMINIKA MIKŠOVSKÁ (saxofon)
MARTIN „TUGI“ PIVOŇKA (perkuse)
Na programu:
S. Prokofjev, F. Chopin, S. Joplin a další...
Prostějov, sál ČCE U Kalicha 1 / Kollárova 6
Neděle 15. 2. 2015, 18:00

KRESBY A OBRAZY
5. 2. – 8. 4. 2015

Vernisáž se koná za účasti autorky
ve čtvrtek 5. 2. 2015 v 18.00 hodin.
Úvodní slovo:
PhDr. Anežka Šimková, historička umění,
kurátorka Muzea moderního umění v Olomouci
VÝSTAVA SE KONÁ ZA FINANČNÍ PODPORY STATUTÁRNÍHO MĚSTA PROSTĚJOVA

28. ledna 2015

Strana 21

ww

Město Prostějov

w.

pr

os

te j

o v.e u

Prostějovské radniční listy

Kultura

LiStOVáNí v únoru

jako rodinné představení

Předplatitele LiStOVáNí čeká v neděli 15. února 2015 v 16 hodin lehké vybočení z dramaturgické linie nového abonentního cyklu scénického čtení, který
se v Prostějově těší velké divácké přízni.
Chystaný pořad Bláznivá teta a já podle
knihy německé autorky Sylvie Heinlein
patří do kategorie rodinných představení. V komorním prostoru na jevišti
za oponou bude tedy tentokrát vítané
i dětské publikum.
Sára má skvělou tetu. Je sice trochu
pomatená, ale rozhodně s ní není nuda.
A na rozdíl od jiných dospělých poslouchá, co jí Sára říká. Mamince se ovšem
nelíbí, že Sára za tetou každou středu

jezdí na návštěvu. Měla by se prý chovat
normálně a kamarádit se radši se stejně
starými dětmi. Navíc prý teta potřebuje klid, takže by se měla odstěhovat na
venkov. Sára ani teta s tím samozřejmě
nesouhlasí. Jenže rodiče mají vždycky
pravdu. Anebo ne? Sára s tetou musí něco
podniknout. A tak se vydají na cestu do
neznáma, aby zjistily, že není všechno takové, jak se na první pohled zdá.
V Bláznivé tetě budou „listovat“ Lenka
Janíková a Petra Bučková, besedu s autorkou Sylvií Heinlein, která je v Česku na
turné, moderuje Lukáš Hejlík. A jak je při
LiStOVáNí zvykem, kniha bude v prodeji
na místě.
-eze-

Maryše, která je Inscenací
roku 2014, tleskal i Prostějov

Představení Maryša brněnského
HaDivadla, které vzniklo před čtyřiceti lety v Prostějově, je Inscenací roku
2014. V prestižní anketě Divadelních
novin o tom rozhodlo 106 kritiků, publicistů a osobností, kteří své hlasy rozdělili mezi 65 inscenací divadel z celé
republiky.
„HaDivadlo stále tak trochu vnímám
jako prostějovské, i když soubor již třicet let působí v Brně. Cenu navíc získalo
v roce, kdy oslavilo své jubileum, takže dostalo krásný dárek k narozeninám,“ uvedla
ředitelka Městského divadla v Prostějově
Jana Maršálková.
Oceněné představení nastudované
mladým režisérem Lukášem Brutovským
prostějovské publikum zhlédlo koncem

listopadu, kdy Městské divadlo v Prostějově připomnělo představením, výstavou
a písňovým pořadem založení HaDivadla. „Jsem ráda, že jsme pro oslavy výročí v Prostějově zvolili právě Maryšu.
Dlouhotrvajícím potleskem ocenili tuto
krásnou a silnou inscenaci i diváci,“ připomněla ředitelka Maršálková. 
-eze-

DIVADLO POINT při Gymnáziu Jiřího Wolkera, Olomoucká 25, Prostějov
10. SEZÓNA, ÚNOR 2015
Středa 11. února v 19.30 hodin
Čtvrtek 19. února v 19 hodin
BURANTEATR, Kounicova 22, BRNO
BASKERVILLSKÁ BESTIE
TESTOSTERON
(Arthur Conan Doyle,
(Andrzej Saramonowicz)
Aleš Procházka a kol.)
překlad: Tomáš Svoboda
Sherlock Holmes a doktor Watson na
„To znamená, že ony s náma vyjebávají straně dobra. Proti nim stojí záhadná bestie,
za to, že se špatně chováme,… my to vůbec která uprostřed ponuré krajiny plné močálů
nemůžeme ovlivnit, protože nám to porou- terorizuje rod Baskervillů. Dokáže si doktor
čí nějakej zasranej hormón …a nakonec, Watson poradit s metodou dedukční a překdyž ony dostanou trochu toho testostero- vleky slavného detektiva?
nu... tak se chovají stejně jak my?“
Komediálně laděná inscenace na motiSedm chlapů, sedm povah, sedm ná- vy románu A. C. Doyla představí proslulé
tur, sedm rozdílných hladin testosteronu. vyšetřovatele v poněkud jiném světle.
Avšak jeden stejný cíl. Stejná radost a
Hrají:
stejná bolest. Muži o ženách a také sami o
J. Šprynar, O. Krátký, L. Kadlčík, J. Hynsobě v drsné komedii, která si ani na sva- drich, L. Hejlová, V. Lužný, K. Vejmělková,
tební hostině nebere servítky.
L. Kameníček, D. Krchňavý, J. Krátký, J.
Hrají: Vítězslav Lužný, Aleš Procházka, Mojžíš Krejčí, M. Nevrlá, A. Mlčochová,
Vojtěch Pospíšil, Jakub Krejčí, Lukáš Ka- A. Daněčková a další
meníček, Jan Šprynar a Miroslav Ondra
Režie: Aleš Procházka
nebo David Kolba
Režie: Jakub Hyndrich
Úterý 24. února v 19.00 hodin
Přístupné od 15 let ! ! !
TESTOSTERON
(Andrzej Saramonowicz)
Čtvrtek 12. února v 19 hodin
Režie: Jakub Hyndrich
TESTOSTERON
Přístupné od 15 let ! ! !
(Andrzej Saramonowicz)
Režie: Jakub Hyndrich
Přístupné od 15 let ! ! !
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Akce plánované na únor
Tvořivá dílna s ICM – Valentýnské překvapení
Chystáte překvapení nebo dárek na Valentýna? Chcete si vyrobit svůj vlastní
obal na čokoládu nebo jiné dobrůtky? Přijďte tedy v pondělí 9. února od 15.00
do 17.30 hod. na tvořivou dílnu, která proběhne ve studovně ICM, Komenského
17, Prostějov (4. patro budovy CMG). Více informací o valentýnské tvořivé dílně
najdete na našem webu www.icmprostejov.cz.

Den internetu zdarma – Světový den sociální spravedlnosti
U příležitosti Světového dne sociální spravedlnosti (20. února) pro vás ICM Prostějov připravuje na pátek 20. února 2015 Den internetu zdarma. Přijít můžete od
14.00 do 17.00 hod. (a to na max. 1 hodinu). Také pro vás bude připravena tematická nástěnka se zajímavými informacemi.
Jarní prázdniny
V pondělí 23. února 2015 bude ICM z provozních důvodů zavřeno. V průběhu
dalších dnů, tj. 24.–27. února 2015 bude mít ICM Prostějov prázdninovou otevírací dobu, tedy bude otevřeno od 10.00 do 16.00 hod.
Slevové karty ISIC, ISIC SCHOLAR a ITIC
Skončila vám platnost slevové karty ISIC (studenti), ISIC SCHOLAR (žáci)
nebo ITIC (pedagogové) v prosinci 2014? Přijďte po Novém roce do ICM Prostějov, rádi vám vystavíme novou kartu na počkání v otevírací době. Informace o tom,
co potřebujete k vyřízení karty (včetně formuláře), a naši otevírací dobu najdete na
našem webu www.icmprostejov.cz.

Počítačové kurzy pro dospělé

Od začátku února zahajujeme další
sérii počítačových kurzů pro dospělé
v Centru Celoživotního učení na Cyrilometodějském gymnáziu. Úplným začátečníkům jsou určeny úterní kurzy od
14:00, kde se seznámí s úplnými základy
práce na počítači. Kurz pro začátečníky
trvá pět týdnů a na něj navazuje Rozšiřující počítačový kurz. Pro mírně pokro-

čilé nabízíme nadstavbové kurzy Práce
s flash diskem a Práce s fotografií, které
budou probíhat každé pondělí od 14:30.
Na kurzy je třeba se přihlásit u Ing. Markéty Novotné na telefonu 582 302 555,
emailem na adrese: novotna@cmgpv.cz
nebo osobně v budově Cyrilometodějského gymnázia, Komenského 17 v Prostějově. Těšíme se na vás! 
-mn-

Seznam přivítaných dětí
Vítání dětí ze dne 18. 12. 2014:
Timmy Cikánek
Dominik Zachar
Adéla Drábková
Šimon Toman
Ondřej Koutný
Linda Paulová
Tomáš Jurkovič
Jakub Zapletal
Robin Frňka
Natálie Božena Vlková
Šimon Klos
Klára Frňková
Ema Konečná
Štěpán Šefrna
Zita Ďurašková
Edita Lošťáková
Ondřej Neděla
Aleš Pěnička
Matyáš Hrubý
Vanessa Hastíková
Veronique Sofie Muller
Monika Kalandrová
Veronika Sluková
Aiden James Long
Zuzana Marešová
Beáta Zachníková
Marcel Coufal
Matyáš Švéda
Viktorie Vystavělová
Eliška Dragounová
Matěj Nehera
Michal Bubeníček
Nicol Papšová
Natálie Dostalíková
Lucie Dokoupilová

Vítání dětí ze dne 8. 1. 2015:
Karolína Kovářová
Petr Přecechtěl
Mia Kumstátová
Matyáš Havlen
Nadja Radkovičová
David Benešovský
Matyáš Steiner
Samuel Straka
Barbora Faktorová
Stela Hudcová
Michal Mišurec
Sofie Valdezová
Tomáš Všetička
Antonín Černák
Anna Julínková
Dominik Burian
Jaromír Macháček

INZERCE

VZDĚLÁVACÍ AKCE

Asociace Reiki vás zve
na červnový seminář:
web: www.reikimorava.cz, tel: 582 336 195,
e-mail: asociace@reikimorava.cz mob: 608 707 122

Sobota 14. 2. 2015, 10.00 hodin
příchod okolo 12 hod po úvodní části
Tradiční Usuiho REIKI – I. STUPEŇ – a iniciaci.)
ART ECON - Střední škola Prostějov, HusoNa výše uvedenou akci srdečně zveme
členové Rady
vo nám. 91, 2. NP, multimediální posluchárna všechny zájemce. 
Přibližně hodinová prezentace o RE
ASOCIACE REIKI MORAVA o. s.
IKI, potom iniciace/naladění/ a násleProjekt „Seznamování veřejnosti
duje seminář o práci s energií REIKI
s tradičním Usuiho REIKI“
s průběžným procvičováním jednotlije spolufinancován
vých technik, které jsou součástí výuky
Olomouckým krajem
prvního stupně. Naladění probíhá individuálně. Získáte certifikát a praktický
manuál. Ti, kteří již získali I. stupeň u
Dr. Hodka nebo Mgr. Frantise mohou
přijít na opakování (doporučujeme
28. ledna 2015
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Český svaz ochránců přírody
Ekocentrum Iris
Husovo náměstí 67, Prostějov www.iris.cz, iris@iris.cz, tel: 582 338 278

pořádá v únoru tyto akce:
beseda
Příroda Prostějovska:
Studánky a prameny
KDY: pátek 6. února od 16:00 do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris,
Husovo nám. 67, Prostějov
Povídání spojené s promítáním o
pramenech prostějovských říček,
o léčivých či „zázračných“ pramenech v regionu i o dalších vodních
zdrojích na Prostějovsku.
Účastníci získají zdarma naše materiály o prostějovských říčkách.
tvořivá dílna
Keramika
KDY: pondělí 9. února od 16:00
do 18:00
KDE: Kovárna Ekocentra Iris,
Husovo nám. 67, Prostějov
Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 100 Kč za osobu na 2 pracovní
hodiny.
Den otevřených dveří v Ekocentrum Iris
KDY: pátek 13. února od 12:00
do 18:00

KDE: Kovárna Ekocentra Iris,
Husovo nám. 67, Prostějov
Tvořivá stolařská dílna, ve které
vyrobíme několik typů hnízdních
budek pro ptactvo – především
sýkorníky a špačníky. Materiál na
výrobu budek bude k dispozici.
Autoři si mohou „svou“ budku
jakkoliv ozdobit, natřít či jinak
výtvarně upravit. Budky budou
následně vyvěšeny v biokoridoru
Hloučela. Účastníkům bude nabídnuta možnost „adopce“ jimi
zhotovené budky, to znamená, že
tvořivá dílna
začátkem jara se zúčastní jejího
Keramika
vyvěšení a následně se mohou o
KDY: pondělí 16. února od 16:00 budku starat, pravidelně ji čistit a
do 18:00
pozorovat její obyvatele.
KDE: Kovárna Ekocentra Iris,
Akce finančně podpořili:
Husovo nám. 67, Prostějov
statutární město Prostějov,
Pracovní oblečení s sebou. Poplatek 100 Kč za osobu na 2 pracovní Nadace Partnerství v rámci Blokového grantu – Fondu pro NNO
hodiny.
Akce finančně podpořili:
Statutární město Prostějov,
tvořivá dílna
Výroba ptačích budek na Hloučelu Nadace Partnerství v rámci BlokovéKDY: pátek 20. února od 16:00 do 18:00
ho grantu – Fondu pro NNO
KDE: Ekocentrum Iris, Husovo
nám. 67, Prostějov
Prezentace a ukázka aktivit z ekologických výukových programů,
doplněná praktickými naučnými
i tvořivými dílničkami (např. stopování živočichů, kresba do písku,
ochutnávka čajů, smyslové poznávání přírodnin a mnoho dalšího).
Součástí bude i slavnostní slosování kalendářů akcí, při němž výherci získají zajímavé ceny. Začátek
slosování v 17:00 hod.

Společnost

Zahrádkáři mají své pokračovatele

Velkou pozornost věnuje Územní
sdružení Českého zahrádkářského
svazu Prostějov práci s dětmi a mládeží. V průběhu roku uspořádalo
několik regionálních kol zajímavých
soutěží. 21. ročníku výtvarné soutěže
na téma „Má oblíbená rostlina“ se
zúčastnilo přes 300 dětí ve věku od 3
do 15 let. Ze všech došlých prací byla
pro veřejnost uspořádána okresní
výstava. Nejlepší výtvory byly odeslány do celostátního kola. Zde získalo
ocenění 13 mladých autorů (Adéla
Navarová, Pavla Kolářová, Anna
Šišková, Nikol Kubíčková – ZUŠ
Prostějov, Barbora Latýnová, Natálie
Pavlů – CMG Prostějov, Jakub Žáčik,
Jana Mihoková, Adéla Čurejová, Dominik Šťuka, Lukáš Plodko – SŠ, ZŠ
a DD Prostějov, Adéla Němčanská
– ZŠ Majakovského Prostějov, Linda
Ambrožová – ZŠ Valenty, Prostějov).
Začátkem května se uskutečnila
okresní kola Floristiky a Mladého zahrádkáře. Ve floristické soutěži účastníci vytvářeli vypichované misky
na slavnostně prostřený stůl a kytici
pro oslavence. Vítězky kategorie žáci
(Andrea Kučerová ze ZŠ Valenty),
junioři (Nikol Menšíková z RG Prostějov) a senioři (Helena Berčáková ze
ZO ČZS Hrubčice) reprezentovaly
okres na zemském kole, které se pořádalo z pověření ČZS také v Prostějově. Záštitu nad touto akcí převzal

Olomoucký kraj. Helena Berčáková
se stala i vítězkou celostátního finále
v Lysé nad Labem při výstavě Květy.
V Mladém zahrádkáři žáci prokazují své znalosti z pěstování a určování rostlin. Vítězové okresního kola
úspěšně bojovali v národním kole
v Rakovníku. Dominik Zajíček ze
ZŠ v Brodku u Konice se umístil na
2. místě. Linda Ambrožová, žákyně
druhé třídy ze ZŠ Valenty, skončila
mezi 40 žáky pátých a šestých tříd na
pěkném 13. místě.
Děti se také zapojily do 11. ročníku soutěže Mladý pěstitel při Hortikomplexu na výstavišti Flora v Olomouci. Vystavovaly zde své výpěstky
s popisem pěstování. Mezi nejvýše
oceněnými byla i Michaela Soukalová ze ZŠ Majakovského, která získala
3. místo ve starší kategorii.
Velké poděkování patří statutárnímu
městu Prostějovu a také Olomouckému
kraji za finanční podporu všech pořádaných akcí pro děti a mládež.
Pro rok 2015 jsou připraveny
další ročníky uvedených soutěží. Do
konce ledna 2015 je možné odesílat
fotografie s námětem „Rozkvetlé
ulice a města“ (kategorie ZŠ a SŠ). Do
26. února 2015 pak výtvarné práce
na téma „Kytice ve váze“ (kategorie
MŠ, ZŠ, Speciální školy) na adresu
Územní sdružení ČZS, Daliborka 3,
Prostějov.
-va-

INZERCE

Chcete pomoci od dluhů?
Jsem člověk pomáhající lidem,
kteří chtějí žít bez dluhů

Insolvenční zákon upravuje způsob řešení dluhů dlužníka, kterým je oddlužení tj. osobní bankrot. Při splnění zákonem daných podmínek, se může dlužník jednou provždy vypořádat se svými dluhy. Osobní bankrot funguje na spojení všech dluhů, kde věřitelé jsou uspokojeni částečně a zbytek až do výše 70% dluhů je dlužníkovi odpuštěn. Podáním návrhu oddlužení k soudu, se zastavují veškeré, na Vás
vedené exekuce i nařízené dražby majetku a již Vám nenarůstají úroky.
•
•
•

Pokud máte poctivé úmysly a chcete řešit svoji tíživou finanční situaci, domluvte si bezplatnou konzultaci.
Určeno pro zaměstnané, nezaměstnané, živnostníky i OSVČ. (můžou být i malé dluhy z podnikání)
Dále nabízím právní poradenství, včetně sepsání veškerých právních smluv a návrhů (i na počkání).

Nerudova 11, Prostějov
Návštěvy kdykoliv po-pá 9-16

Na Vaši návštěvu se těší:
				
				

Tomáš Novák Dr.H.C. – insolvence, likvidace, právní poradenství tel. 775 220 192
Ing. Libuše Hýblová – insolvence, likvidace – tel.: 727 939 871
Ing. Petra Tichá
– insolvence – tel.: - 608 10 20 22

Chcete vědět kolik budete splácet v oddlužení?
Například: Máte celkem 400 tisíc dluh, momentálně splácíte 8-12000,– měsíčně. Pokud se domluvíme na osobním oddlužení, budete
splácet měsíčně jen 2000 Kč a za 60 měsíců jste úplně bez dluhů. To samé platí i pro dluh 200 tisíc, kde splácíte jen 1000 Kč měsíčně, atd.
Jednoduše splatíte jen necelou třetinu svých dluhů.

BEZPLATNÉ KONZULTACE: 775 220 192
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Knihovna půjčuje e-knihy
Pod pomyslný stromeček od nás všichni uživatelé
knihovny dostali dárek. Více
než 1500 elektronických knih!
Vedle kompletní nabídky
knihovny, která čítá téměř
100 tisíc titulů, jde sice o pouhý zlomek, ale jsou mezi nimi
například takové bestsellery,
jakými nedávno byly knížky Stoletý stařík, který vylezl
z okna a zmizel, Analfabetka,
která uměla počítat, Žítkovské
bohyně, série Padesáti odstínů,
Dívka, která kopla do vosího
hnízda a mnohé další. Ve velké
míře jde také o původní a současnou českou prózu. Tuto pro
mnohé jistě zajímavou službu
poskytujeme ve spolupráci s

portálem elektronických knih
eReading.cz. Půjčování e-knih
probíhá jednoduše jejich objednáním přes online katalog
knihovny a následným stažením z portálu www.ereading.
cz. Pro registrované uživatele knihovny je zcela zdarma.
Systém má však také nějaká
omezení, především technologická. Zapůjčené e-knihy je
možné číst na tabletech a chytrých telefonech s operačními
systémy Android nebo iOS,
a to pomocí příslušné aplikace
eReading, a na čtečkách e-knih
pouze značky eReading. Knihy
budou uživateli k dispozici 21
dní, po uplynutí této doby se
automaticky znepřístupní. Je

možné mít vypůjčené nejvíce 2 tituly současně. Všechny
podrobnosti a názorný návod
jak na to najdete na adrese
www.knihovnapv.cz/e-knihy.
Na této stránce jsme pro vás
připravili také tematické seznamy e-knih k zapůjčení, které
by vám výběr četby mohly
usnadnit a zpříjemnit. Případné dotazy rádi zodpovíme e-mailem (sluzby@knihovnapv.
cz), telefonicky (582 329 660)
nebo ústně přímo v knihovně.
Vyzkoušejte to, jedná se o pilotní provoz a podle míry vašeho
zájmu budeme v podporování
této služby pokračovat nebo
nikoli. Uvítáme vaše názory
i připomínky.

Nová výstava v knihovně: Zajímavosti
ze světa literatury, čtení a psaní
Při hlasitém předčítání jakých
knih rostou rostliny nejrychleji? Která je nejdelší kniha světa?
Která největší? Kterých deset
knih je nejprodávanějších? Který
autor je nejplodnější? Který nejúspěšnější? Co má společného
Jarek Nohavica s knihovnami?
Kdo stojí za úspěchem Nabokova? Kdo za úspěchem Dumase?
Kolik prstů potřeboval Tolkien
k napsání Pána prstenů? Jaké má

v současnosti zaměstnání Harry
Potter? Co vám zlepší paměť? Jakou žárovku byste měli používat
při čtení? Proč by měl číst každý?
A víte, co je to třeba abibliofobie? Strach z nedostatku čtiva.
Tou však trpět nemusíte, protože máte ve městě svou veřejnou
knihovnu. Během celého minulého roku jsme na naší facebookové stránce (www.facebook.
com/knihovnaprostejov) každý

pátek přinášeli jednu nebo více
zajímavostí, týkajících se literárních autorů, jejich životů a jejich
knih, spisovatelského řemesla,
čtenářství a všeho možného, co
s tím může souviset. Nastřádali
jsme tak na 50 pozoruhodných,
obrazově zpracovaných informací ze světa literatury, které si
pohromadě můžete prohlédnout
v naší Galerii Na Půdě do konce
února.

Setkání seniorů
Lidí v tzv. seniorském věku
stále přibývá. O tom, že je možné i toto životní období strávit
příjemně a aktivně, jsme se přesvědčili na lednovém setkání
senior klubu v knihovně.
Setkání jsme připravili společně s Janou Šmudlovou,
která provozuje obchůdek pro
seniory Filemon & Baucis na
náměstí T.G. Masaryka a kromě toho pořádá také výlety
pro seniory. Pozvali jsme nejen
příznivce našeho senior klubu, ale i účastníky jejích akcí
a společně jsme se ohlédli za
uplynulým rokem. Víte, co je to

28. ledna 2015

Audiostop? A víte, kde najdete
papouščí zoo? A jak si kdysi
naše prababičky vázaly šátek k
hanáckému kroji? A že kromě
knih a časopisů si v knihovně
můžete půjčit také filmy, zvukové knihy a třeba i společenské hry? To vše jsme si připomněli při promítání fotografií
z našich minulých setkání.
Zavzpomínali jsme na zajímavé přednášky a besedy a také
na spoustu výletů za krásami
našeho kraje. O tom, že jsou
tyto výlety mezi seniory velmi
oblíbené, svědčí i výstavka fotografií na chodbě knihovny. Na

těchto společných výpravách
můžete navštívit místa, která
neznáte nebo se vrátit tam,
kde se vám líbilo. Rozšíříte své
znalosti, strávíte příjemný čas
ve společnosti lidí se stejnými zájmy a vytvoříte si nová
přátelství. Zveme vás tedy na
další zajímavá setkání a výlety
za poznáním, které se konají
s podporou projektu Zdravé
město Prostějov. Příští senior
klub se uskuteční v úterý 10.
února v 10 hod. v podkrovním
sále knihovny a přivítáme na
něm preventisty Městské policie Prostějov.

Strana 25

ww

Město Prostějov

w.

pr

os

te j

o v.e u

Prostějovské radniční listy

Poděkování

Děkujeme statutárnímu městu Prostějovu za finanční příspěvek pro organizaci Senioři Prostějova o.s.. Peníze byly použity
na pronájem přednáškového sálu ND, kde se pravidelně každý
měsíc scházíme. Dále na cestovné při našich zájezdech. První
zájezd 7. 3. 2014 byl
do Rájce-Jestřebí a Černé Hory. Další zájezd 11. 4. 2014 byl
do Tupes, kde jsme navštívili muzeum keramiky. Následovala
prohlídka Velehradské Baziliky s průvodkyní. V květnu jsme
navštívili město Znojmo, kde jsme se seznámili s historií města a jeho památek. Zájezdy jsou u našich členů velmi oblíbené
a hojně navštěvované. Marie Týnová, předsedkyně organizace

Informace o činnosti občanského sdružení
Senioři Prostějova za rok 2014
Každý měsíc se schází členové občanského sdružení v přednáškovém sále Národního domu na besedách, které jsou různě
tematicky zaměřeny.
Např.: 1. Podpořit život seniora - Mgr. Vychodilová, 2. Cestování po Japonsku - Mgr. Servus, 3. Trénink paměti - paní Vyroubalová, 4. Přednáška o odívání - paní Suchánková, 5. Jak se
neotrávit houbami prof. Bičík, 6. Botanická zahrada v OL Mgr.
Cigánek. Lektoři těchto besed vždy dokáží poutavě a zasvěceně
zaujmout naše členy a za to jim děkujeme.
Na den matek nás vystoupením potěšila skupina Proměny
z PV a členky Sokola Vrahovice, které byly tak hodné a cvičením nám zpříjemnily i Den seniorů. V říjnu na Den seniorů
nám zatančily Veselé babičky z Plumlova a na harmoniku zahrál pan Nedbal. Také jim patří naše poděkování. Stejně jako
PhDr. Havlíkové z RG , která se svými studenty nám zahrála
a zazpívala Jedenkrát až dvakrát měsíčně chodíme na vycházky.
Zvláště musíme vyzvednout dubnovou procházku s paní Mgr.
Zikmundovou, která nás seznámila s historií prostějovského
hřbitova a poutavě vyprávěla o zajímavých osobnostech tam pochovaných.
Oblíbené jsou i jednodenní zájezdy např. Velehrad, Znojmo,
Rájec- Jestřebí, Velký Meděr a pobytové zájezdy do Podhájské,
Ramzové a Luhačovic. Naše poděkování patří paní ing. Sokolové a PhDr. Sokolovi za jednodenní zájezd do Prahy s návštěvou
Sovových mlýnů.
Činnost občanského sdružení podporují a navštěvují zastupitelé magistrátu náměstkyně RNDr. Alena Rašková a Mgr. Ivana
Hemerková, radní Ing. Milada Sokolová a také primátor statutárního města Miroslav Pišťák, kterým patří naše poděkování.
Zároveň děkujeme statutárnímu městu Prostějov za finanční
příspěvek v roce 2014 na naši činnost.

Výbor občanského sdružení Senioři Prostějova

Kaleidoskop

CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV o.s.
Nám. J.V.Sládka 2, 79604 Prostějov-Krasice,
http://prostejov.dcpr.cz/, cprpv@seznam.cz, tel.731 626 126
Seminář na téma: ,,Jak vést děti k odpovědnosti“
V sobotu 7.února od 9,00 - 13,00 hodin
Přednášející Bc. Marcela Kořenková je lektorkou projektu KER a terapeutkou v oblasti rodičovského poradenství.
Součástí semináře je bezplatné hlídání dětí.
Kapacita je omezena, proto se prosím hlaste emailem na cprpv@seznam.cz nebo telefonicky
na 731 626 126
Dále nabízíme :
ODBORNÉ RODINNÉ PORADENSTVÍ A
TERAPIE – 1x měsíčně do Centra pro rodinu
Prostějov přijíždí pro objednané klienty Bc. Marcela Kořenková - terapeutka v oblasti rodičovského poradenství. Příspěvek 200 Kč/h. Dle potřeby
zajistíme i hlídání dětí. Kontakt: 731 626 126
SLUŽBA NASLOUCHÁNÍ je určena pro
rodiny s dětmi a jejich členům, kteří řeší především vztahové či výchovné problémy, soulad
rodiny a práce, mezigenerační vztahy apod. Na
krátké rozhovory se nemusíte objednávat a probíhají kdekoliv v prostorách centra, obvykle v
přítomnosti hrajícího si dítěte. V případě potřeby delšího rozhovoru je nutné se objednat, dle
potřeby zajistíme i hlídání dětí. Poradce bude
vaším „průvodcem“ při hledání možných řešení. Zároveň vám může zprostředkovat další odborné služby, včetně dalšího poradenství či terapie. Služba naslouchání je poskytována zdarma,

probíhá po dobu školního roku pravidelně 1x
týdně v pátek dopoledne v době otevřené herny.
Kontakt: 731 626 126
KREATIVNÍ PODVEČERY PRO ŽENY–
pondělí od 19 hod
9.2. Ubrousková technika
23.2. Brože z filcu
KŘESŤANSKÉ MATEŘSKÉ CENTRUM
MATKY MARKÉTY
Zveme k návštěvě všechny maminky a tatínky,
kteří jsou s dětmi doma. Naše MC nabízí setkávání rodičů s dětmi, rodičovské inspirace, tvůrčí
a pohybové činnosti, přednášky, hernu pro děti.
Můžete nás navštívit každé dopoledne od 9 12 hodin.
Volná místa máme v kroužcích:
PŘÍPRAVA DĚTÍ NA ŠKOLU – kroužek pro
předškoláky, zaměřený na rozvoj jemné a hrubé
motoriky, na grafomotoriku, logopedii, rozvoj
slovní zásoby a komunikačních schopností.
Bude probíhat každou středu od 17 do 18.30 hodin.
PRVNÍ ŠKOLIČKA – je dopolední kroužek
typu miniškolky, určený rodinám s dětmi od 2
do 4 roků. Usnadňuje přípravu na nástup do MŠ,
připravuje na separaci od rodičů a navazování
vztahů s vrstevníky v malé skupině a bezpečném
prostředí. Probíhá každý čtvrtek od 8.30 do 11.30
hodin.

Přehled odchycených psů v Prostějově,
které je možné si osvojit
Voříšek - útulek pro psy, adresa: Samota 133, 798 58, Čechy pod Kosířem.
Telefon: +420776189235 E-mail: info@vorisek.org, webové stránky: http://www.vorisek.org/

Poděkování
Svatolazarská komenda Prostějov, o.s. děkuje statutárnímu
městu Prostějovu za poskytnutí veřejné finanční podpory.
Bez této vstřícnosti by nemohl být uskutečněn humanitární koncert Musicy Animae, který byl, stejně jako v minulých
letech, provázen projevy spokojenosti a díků všech diváků
– zdravotně postižených i seniorů, kteří v září loňského roku
Miroslav Pišťák
zaplnili Městské divadlo v Prostějově.

vedoucí Svatolazarské komendy v Prostějově

Evid. č. 838/14 (Lucka) – fenka, kříženec,
odchycena v lesoparku Hloučela

Evid. č. 830/14 (Bája) – fenka, kříženec, odchycena v Kolářových sadech

JIŽ JE TO TU OPĚT aneb ÚNOROVÝ RESTAURANT DAY JIŽ KLEPE NA DVEŘE!

Na co se můžete těšit tentokrát? Vaše chuťové pohárky jistě
potěší netradiční topinky se sekanou, výborné sushi, Honzíkovo rizoto či cibulové marmelády. Pro milovníky čokolády a
sladkostí tu máme úžasné 3D
dorty, ručně dělané čokoládové pralinky, plněné čokoládové bonbony a spoustu dalších
dortíků a zákusků. A pro velký
úspěch budou k ochutnání znovu červi v čokoládě
Strana 26

Přijďte ochutnat
naše Valentýnské
menu!
Valentýnský Restaurant
Day se koná v neděli 15. února v prostorách Kulturního
a společenského centra v
Prostějově, tentokrát již netradičně od jedenácti hodin!
Přijďte se naobědvat a neopomeňte vzít s sebou nádoby na
dobroty!

Poděkování
Rády bychom touto cestou
poděkovaly 1. náměstkyni
primátora Aleně Raškové
za nemalou podporu našich
akcí. Díky Vám je ve městě
opět o trošku víc kultury a
dění.
Naše poděkování patří také
zastupitelce a předsedkyni
Okrašlovacího spolku města
Prostějova Miladě Sokolové

za to, že nám pomohla uskutečnit a zorganizovat velmi
populární Restaurant day,
který bude v únoru v Prostějově již po čtvrté. Taktéž se s
námi pustila do projektu Jarmark maminky maminkám,
který jsme se rozhodly pro
svoji úspěšnost pořádat dvakrát ročně.
A ještě jedno velké poděkování patří paní Heleně Chalánkové, ředitelce Okresní

hospodářské komory Prostějov, která v našem městě
uspořádala kurz „Od kočárku
k podnikání“, kde jsme se potkaly a kde tyto krásné akce
pomalu začaly vznikat a která
částečně i naše počiny sponzoruje.
Dámy, máte naše veliké díky

Martina Šponarová

a Markéta Valentová
(poděkování redakčně
zkráceno)
28. ledna 2015
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PROGRAM NA ÚNOR
Pondělky 9.30 – 11.30 Mul- všichni před cestou tvrdili, že to
tikulturní klub rodičů a dětí nejde, tak v tomto zajímavém
– naše lektorky provedou děti dokumentu uvidíte, že když
postupně celým světem, rodiče si jdou lidé za svým cílem, tak se
zatím můžou u čaje či kávy troš- i nemožná věc může podařit.
ku odpočinout. Vstupné 20 Kč. Délka 95 minut.
Úterky 17.00 – 19.00 Multikulturní podvečery s hlídáním
dětí, vstupné 20 Kč, hlídání dětí
20 Kč.
3. 2. Singapur a Malajsie –
promítání cestovatelského dokumentu
Autentický dokument o cestě české rodiny po Singapuru
a Malajsii. Nejen komerčně
vytvářené televizní dokumenty
o dalekých zemích mohou být
zajímavé. V tomto dokumentu
si projdete tyto země, jako byste
tam sami byli. Délka 75 minut.

24. 2. Co je (a není) super
na životě v USA – beseda s J.
Danihelem
V této besedě s vámi bude
sdílet své osudy člověk, který
s rodinou odešel žít americký
sen. Budete mít možnost poznat americkou přírodu, včetně
hor a oceánu. Dozvíte se, jaké
to je, dělat 10 let programátora
v Microsoftu a o střetnutí amerického snu a reality. Dále proč
se rozhodli vrátit a jak prožívali
svůj návrat do Olomouce.		
Čtvrtky 16.00 – 19.00 Čajovna – přijďte si posedět, poznat nové lidi, popovídat si,
zahrát stolní hry nebo zdarma
využít PC (Internet, Skype, levnější telefonování).

10. 2. Plody moře – kulinářské setkání s V. Stehlíkovou
V rámci tohoto podvečera
se naučíte osvědčené recepty na
přípravu darů moře. Konkrétně
si společně uvaříme a ochutnáSrdečně zveme širokou veme: Krabí maso v pivním těstíčku, Krevety s limetkovou záliv- řejnost k návštěvě multikulturního centra Mozaika!
kou a Kalamáry v trojobalu.
Adresa: Mozaika – multikul17. 2. Trabantem napříč Af- turní centrum, Raisova 1159,
Prostějov.
rikou – dokumentární film
Bližší informace: J. RozehnaParta čtyř dobrodruhů se
rozhodla vzít dvě nejubožejší lová 776 347 021,
auta z Evropy a projet s nimi mozaika@zebrik-os.cz
FB: mozaika.multikulturni.
nejchudší světový kontinent
od severu k jihu. Přestože jim centrum, www.zebrik.org.
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska
a Norska v rámci EHP fondů.

CENTRUM PODPORY CIZINCŮ, VRAHOVICE
RODIČŮM A DĚTEM, PRO VÁŠ VOLNÝ ČAS
Úterky 9.30 – 11.30
Přednáška s Mgr. T. Urbanem
jsou vyhrazeny pro děti (0,5 - 4
10. 2. Klub rodičů a dětí
12. 2. Šperk ze sutašek
let) a čekají je pohybové hry, říkanky, písničky… Rodiče si mohou Tvořivá dílna s L. Poskočilovou,
zatím společně vydechnout u šálku DiS., M.A.
17. 2. Klub rodičů a dětí
něčeho teplého. Příspěvek na vstup
19. 2.
Fotografování
10 Kč.
Tvořivá dílna se S. Burdovou, DiS.
24. 2. Klub rodičů a dětí
Čtvrtky 9.30 – 11.30
26. 2. Správná výživa batolat
hlavní program patří pro změnu
rodičům, zatímco pro děti je v herně Přednáška s výživovou poradkyní L.
zajištěn kvalifikovaný dozor s pro- Němcovou
gramem. Příspěvek na vstup 10 Kč.
Kontakty: Žebřík o. s., Centrum
podpory cizinců, Dům služeb, VraCizincům navíc nabízíme:
hlídání dětí ve středy 9.00 – hovická 83, Prostějov
Multikulturní klub pro rodi12.00
pro děti od 1,5 do 7 let, 1 hod = če s dětmi, Hlídání dětí cizin20,-/ 3 hod. = 50,-. Nutno objednat ců, tel: 605 121 002, Poradna
telefonicky či emailem minimálně pro cizince, tel: 731 065 267,
cpc@zebrik-os.cz
den předem.
www.procizince.cz, www.zebrik.
org
PROGRAM NA ÚNOR
3. 2. Klub rodičů a dětí
Projekt je podpořen v programu
5. 2. Insolvence = osobní
švýcarsko-české spolupráce.
bankrot
28. ledna 2015

Společnost

OS Lipka nabízí všem zájemcům příjemná
a zajímavá setkání v rámci Akademie seniorů
Termín		
Hodina Tematické zaměření setkání 
Lektor
3.2.2015
14.00
Esenciální oleje
Hana a Vlastimil Slaní
Pokud vás zaujala přednáška o alternativní medicíně, tak toto je její volné pokračování. Tentokrát
se dozvíme něco o této terapeutické alternativě. Navíc bude i slíbené skenování.
10.2.2015
14.00
Cestujeme po Podkarpatské Ukrajině 
Hana Vybíhalová
Pokud se chcete na chvíli podívat, jak to vypadá na území, které bylo kdysi součástí našeho státu,
je tato přednáška právě pro vás.
17.2.2015
14.00
Procházka Prostějovem na starých fotografiích
Pokud jste s námi byli v červnu na procházce prostějovským náměstím, teď se budete moci
podívat, jak naše město vypadalo v minulých dobách na starých fotografiích.
Sejdeme se ve 14 hodin před budovou muzea.
Mgr. Jana Hanusová
24.2.2015
14.00
Cvičení s Pavlínkou 
Pavla Glocová
Oblíbené dechové cvičení, které se bude konat v naší tělocvičně.
Nezapomeňte si s sebou vzít pohodlné cvičební oblečení a obuv vhodnou do tělocvičny.
Všechny přednášky a besedy AKADEMIE SENIORŮ se uskuteční v prostorách OS LIPKA,
Tetín 1, II. patro (pokud není uvedeno jinak). Těšíme se na vaši návštěvu..

VÝLETY PRO SENIORY
Tento článek je pozvánkou
hned na 18 výletů. I když se
jedná o lednovou akci, zimy se
bát nemusíte. V rámci Seniorklubu pořádaného Městskou
knihovnou Prostějov si promítneme fotografie z výletů, které

se uskutečnily v roce 2014 a po- kách městské knihovny a na
víme i to, co nám neřekli prů- webu www.filemon-baucis.cz.
Těší se na vás koordinátorvodci. Přijměte tímto pozvání
ka Zdravého města PaedDr.
na posezení u kávy a bylinkového čaje 13. ledna dopoledne do Alena Dvořáková a provozoknihovny v Prostějově. Podrob- vatelka webu a obchůdku pro
seniory Jana Šmudlová.
né informace najdete na strán-

Blahopřejeme
V měsíci prosinci 2014 oslavili své životní jubileum
tito občané města a příměstských částí:

70 let
75 let
80 let
85 let
90 let
91 let
92 let
93 let

 olák Jaroslav, Jochová Marta, Bábková Marie, Mgr. Macek Milan,
D
Švécarová Dagmar, Mgr. Znojilová Ludmila, Adamcová Jaroslava,
Tomšíková Jiřina, Tomášek Vlastimil, Klemsa Jiří, Křepelka František,
Kopová Jana, Chudějová Danuše, Laurenčíková Zdenka, Ščuka František,
Kolečkářova Eva, Zemánkova Bohumila, Ing. Slepánek Petr, Lázeňský
František, Rehovičová Božena, Ing. Svoboda Vít CSc.
Marálová Marie, Kleveta Josef, Mezuliánek Jiří, Mgr. Žáčkova Eva, Vertetič Jan,
Rimanovská Marie, Zdražilová Drahoslava, Pořísková Miluše, Havelka Josef,
Kořínková Marie, Bezdíčková Jarmila, Malíčková Vlasta, Trpáková Marie, Žáček
Josef, Kaňák Josef, Skopcová Věra
Valdová Jitka, Konečný Václav, Ing. Duda Milan, Král Zdeněk,

Pospíšilová Dobruška, Sedláček Alois, Herlich Kurt, Koudelková
Danuška, Slezáková Věra, Brablecová Marie, Urbanec Jindřich

Pfafová Dobroslava, Mezihoráková Věra, Melzerová Květoslava, Valda Josef,
Becková Bohumila, Bílková Emilie, Krátká Svatava
 avlová Vlasta, Mikova Františka, Navrátilová Františka, Prachař Leo, Novotná
H
Jarmila, Skyvová Věra, Veselá Jaroslava
PhMr. Bartoušková Božena, Jetelinová Eliška, Smítal Antonín,
Koblihová Anna
Zatloukalová Veronika, Sedláček Jan
Trunda Jan, Skořínská Marie
Strana 27
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Moravskoslezská
křesťanská akademie,
region Prostějov vás srdečně zve na
přednášku , kterou prosloví
plk.Václav Adam a Ing.Hanuš Šamánek

ALPSKÉ ŘEKY

Přednáška bude doplněná bohatým obrazovýmmateriálem,uskutečnísedne18.února2015
v 17.30hod. v budově Cyrilometodějského
gymnázia v Prostějově, Komenského 17. Setkání se uskuteční za finanční podpory statutárního města Prostějova.
Srdečně zveme vás i vaše přátele.
PaedDr.Karel Kotyza, předseda regionu

Moji veteráni ve filmu

přednáška Klubu historického
a státovědného v Prostějově
Na únor letošního roku připravil Klub historický a státovědný v Prostějově další pravidelný
podvečer, na kterém vystoupí pan
Hubert Grmela, sběratel a majitel soukromého muzea automobilů Praga v nedalekém Dobrochově.
Během povídání nazvaném Moji veteráni ve filmu
nás Hubert Grmela seznámí s účastí svých veteránů při filmovém natáčení, z nichž asi nejznámější je
populární seriál Četnické humoresky. Akce se uskuteční v tradiční třetí úterý v měsíci dne 17. února
2015 v 17.00 hod. ve výstavním sále Státního okresního archivu Prostějov v Třebízského ulici. Všichni
jsou srdečně zváni.
-tc-
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Osvětim – memento holocaustu
Před 70 lety – 27. ledna 1945 – osvobodili vojáci 1. ukrajinského frontu
Sovětské armády koncentrační tábor
Osvětim. Tento největší koncentrační
a vyhlazovací tábor byl vybudován
v bývalých polských kasárnách v dubnu 1940 a postupně byl rozšířen o dva
další komplexy – Birkenau (Březinka)
a Monowice (Monowitz).
Neblaze proslulý blok 11 s onou černou zdí, u níž se konaly popravy, vstupní brána s cynickým nápisem „Arbeit
macht frei“, vězeňské prostory, plynové
komory, popraviště či rampa, která sloužila k selekci nově příchozích vězňů – to
vše je svědectvím nacistických hrůz, holocaustu a ponižování člověka. Celkem
zde zahynulo přes milion lidí, především
Židů. Osvětim byl od roku 1942 určen
k masovému vyvražďování Židů. Když
se blížila Sovětská armáda, snažili se nacisté většinu přeživších vězňů deportovat
do jiných koncentračních táborů, mnozí
byli vysláni do tzv. pochodu smrti. Rovněž zlikvidovali některá zařízení a zničili
písemné materiály. I tak však zůstalo dostatek důkazů o těchto zločinech proti lidskosti. Osvobození se zde dočkalo 7 000
bývalých vězňů, především Židů.
V plynových komorách koncentračního tábora Osvětim zahynuli i prostějovští Židé. Připomeňme si některá

jména. Otto Grűnwald – obchodník,
Josef Holz – pojišťovací zástupce, Albert
Schön – prostějovský rabín, Artur Bergel
– kožešník, Ondřej Somogyi – tovární
ředitel, Robert Sonnenmark – advokát.
Osvětim jako místo umučení a popravy
najdeme uvedeno také u téměř dvou desítek prostějovských občanů, účastníků
protifašistického odboje. Například Oldřich Dobrovolný – profesor, František
Foukal – advokát, Jan Mládek – zahradník, Josef Vinkler – zámečník… Jedním
z těch, kteří přežili osvětimské peklo, je
válečný veterán, voják a vězeň několika

koncentračních táborů, prostějovský
občan, plukovník v. v. Alfréd Jánský.
I on o tom všem podal řadu svědectví.
Na paměť těchto událostí byl 27. leden vyhlášen OSN jako Mezinárodní
den památky obětí holocaustu.

Hana Bartková
Na webových stránkách města Prostějova naleznete fotogalerii obětí holocaustu, z nichž některé byly zavražděny
právě v Osvětimi:
http://www.mestopv.cz/cz/turista/o_
meste/historie/holocaust-prostejove.
html

INZERCE

Firma Václavková a spol. Soukromá pohřební služba
působí v Prostějově od roku 1993, má vlastní smuteční síň

Firma Václavková a spol. Soukromá pohřební služba působí
od roku 1993 v Mlýnské ulici
v Prostějově. Za dobu svého působení v našem městě se snaží plnit
přání pozůstalých, ale i zákazníků, kteří docházejí do firemního
obchodu.
„Ve vlastní vazárně zhotovujeme věnce, kytice a žardinky k pohřbům. Uvážeme kytice k různým
jiným příležitostem. V obchodě
prodáváme pohřební zboží, růžence, svíce, hřbitovní lampy, vázy,

ozdobné urny, křestní roušky, svíce a také umělé a řezané květiny,“
jmenuje hlavní atributy z bohatého
sortimentu zboží a služeb Dagmar
Václavková, spolumajitelka firmy Václavková a spol. Soukromá
pohřební služba v Mlýnské ulici
v Prostějově.
K výrazné specialitě této
pohřební služby patří vlastní
smuteční síň v Mlýnské ulici.
„Pohřby realizujeme ve smutečních síních a kostelech nejen
například na Městském hřbi-

tově v Prostějově, v Plumlově,
ale také po celé České republice. V Mlýnské ulici již sedmým
rokem provádíme poslední rozloučení ve vlastní malé smuteční
síni v úzkém rodinném kruhu
pozůstalých. K obřadům zajistíme vše potřebné – řečníka, kněze, hudbu, kopání a následnou
úpravu hrobu, fotografa i autobus pro smuteční hosty. Květiny
k obřadům si zákazník vybírá
přímo na místě,“ popisuje Dag- Obřady v Mlýnské. Výraznou výhodou, která je mezi pozůstalými velmi vyhledávána, je vlastní smuteční síň pro obřady
mar Václavková.
Firma Václavková a spol. Sou- v úzkém rodinném kruhu.
kromá pohřební služba působí také
v Kralicích na Hané, kde má provoDOPORUČUJEME VŠEM POZŮSTALÝM :
zovnu a obchod. Také zde prodává
• Nenechte si vnutit pohřební služby konkrétního subjektu
pohřební zboží a zhotovuje kytice
bezprostředně po úmrtí blízké osoby!
k různým příležitostem.
• Vyberte pohřební službu, která se o důstojné rozloučení se
Tato prostějovská tradiční souzesnulým postará, až po poradě s blízkými nebo na doporukromá pohřební služba disponuje
čení důvěryhodného člověka!
vysoce odborným personálem.
• Sepište si ještě před jednáním v pohřební službě všechny
„Naši pracovníci pravidelně propožadavky, které na poslední rozloučení máte!
cházejí různým školením, kde
• Před sepsáním objednávky žádejte ke každé položce i její
získají certifikát, například i na kocenu!
pání hrobů. Firma má proškolené
• Máte právo na objednávku služby v písemné podobě, a to
pracovníky na hygienické zaopatvčetně kalkulace všech nákladů objednaných pohřebních
ření lidských pozůstatků a následně
služeb!
jejich úpravy. Na přání pozůstalých
• Vyplatí se pověřit někoho z příbuzenstva kontrolou, zda
upravíme zesnulé podle fotografie,
byly objednané služby v plném rozsahu poskytnuty!
v těchto případech jde především
• Ve vyúčtování (faktuře) žádejte rozepsání všech položek,
o úpravy účesu, líčení a podobně,“
které byly v rámci objednané služby skutečně poskytnuty!
potvrzuje Dagmar Václavková,
Znak kvality. Dagmar Václavková, spolumajitelka firmy Václav- spolumajitelka firmy Václavková
• Případné nesrovnalosti řešte okamžitě na místě sepsáním
ková a spol. Soukromá pohřební služba v Mlýnské ulici v Pros- a spol. Soukromá pohřební služba
reklamace!
tějově se může pyšnit oceněním kvality služeb.
v Mlýnské ulici v Prostějově.
Strana 28

28. ledna 2015

ww

Město Prostějov

w.

pr

os

te j

o v.e u

Prostějovské radniční listy

MC Cipísek - komunitní

centrum pro rodinu
Program MC Cipísek na únor
Na všechny programy MC Cipísek je potřeba se kapacitních důvodů přihlásit předem.
Cipískova narozeninová párty - MC Cipísek
Odpolední herny pro rodiče a prarodiče s
slaví 16. narozeniny
dětmi do 5 let
16. 2. - 20. 2. 2015 - karnevalový narozeninový
vždy v pondělí 15.00-17.00 / Na tyto herny
týden. V maskách ve všech skupinách pravidel- není potřeba se hlásit předem.
ného programu.
V pondělí 23. 2. 2015 herna mimořádně není.
Pohádková sobota - O perníkové chaloupce
Na všechny programy MC Cipísek je potřeba
sobota 14. 2. 2015, 15.00-17.00
se z kapacitních důvodů přihlásit předem.
Pohádkové odpoledne pro rodiče a prarodiče
s dětmi. Maňásková pohádka, hry, tvořivá dílničInformace o volných místech v pravidelných
ka.
programech MC Cipísek pro rodiče s dětmi
od miminek po předškoláky získáte na našich
Jak zvládnout období dětského vzdoru?
kontaktních adresách a přímo v MC.
úterý 17. 2. 2015, 18.00-20.00, beseda pro rodiče.
Termíny, přihlášky a bližší informace v MC.
www.mcprostejov.cz www.facebook.com/cipiKurz efektivního rodičovství pro pokročilé
sekprostejov
dle rozpisu pro nahlášené.
e-mail: mcprostejov@centrum.cz

Kaleidoskop

Pozvánka
srdečně Vás zveme na

IV. sraz amatérských cukrářek a cukrářů
ve dnech 21. - 22. 3. 2015
sraz se koná na klubovně
hasičské zbrojnice Vrahovice
Armádního sboru 72 Vrahovice

Přihlášky a zápisné se přijímají do 28. 2. 2014 na adrese:
Marie Starobová, Janáčkova 8, Prostějov tel: 773 495 712
/vedle zdrav. střediska u hl. nádraží/
Anna Faltýnková, Hrázky 26,
Prostějov - Vrahovice tel: 775 001 879
Nebo na http://pecenicko.cz v sekci: registrace na sraz
podrobné informace o srazu najdete na http://pecenicko.cz
Počet míst je omezený.
Srdečně zvou pořadatelky.

Talentovaný fotograf Tonda Melichar
vystavuje v únoru v Regionálním
informačním centru prostějovského zámku
Fotograf roku 2014 v kategorii Quick foto, student aplikované informatiky pocházející z malebných Čech pod
Kosířem, představí své fotografie
v Regionálním informačním
centru prostějovského zámku.
Kreativnost a odlišnost je v jeho
tvorbě i díky mládí samozřejmostí. Zaměřuje se na zobrazení přírody, ať už v detailu nebo

jejím celku. Ne nepodstatný je
fakt, že veškeré své fotografie
pořizuje mobilním telefonem.
To je Tonda Melichar.
Vernisáž výstavy proběhne
v úterý 3. února 2015 v 16 hodin za účasti autora. Výstava potrvá do 28. února 2015.
Otevírací
doba
RIC:
PO – PÁ od 9 do 17 hodin,
SO, NE od 9 do 12 hodin.

Základní umělecká škola

V. Ambrose v Prostějově

Kravařova 14, telefon: 582 406 050
ÚNOR 2015

HUDEBNÍ OBOR :
11. 2. 2015 Společný koncert žáků a rodinných příslušníků
v 17.00 hod. sál ZUŠ
12. 2. 2015 – Okresní kolo soutěže - Sólový a komorní zpěv
– sál ZUŠ
19. 2. 2015 – Okresní kolo soutěže - Dechové dřevěné
nástroje – sál ZUŠ

VÝTVARNÝ OBOR
Galerie Linka – Kravařova ul.:
Stroje a strojky na…
– oceněné práce z okresní soutěže
28. ledna 2015
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Melantriška podpořila
projekt Dobrý anděl
Závěr kalendářního roku
patřil na ZŠ a MŠ Melantrichova tradičnímu Vánočnímu jarmarku, který se konal
v pondělí 8. prosince 2014.
Každoroční vánoční jarmarky na Melantrišce bývají
zaměřeny výhradně na dobročinnost, kdy je výtěžek z
prodeje rukodělných výrobků
věnován charitativním organizacím.
Prosincový jarmark byl unikátního v tom, že podpořil
projekt Dobrý anděl. Projekt
pomáhá rodinám, které se vlivem nemoci dítěte či některého
z rodičů dostaly do finanční tísně. Mezi nemoci, jejichž
léčbu andělé podporují, patří
například cystická fibróza, nemoc motýlích křídel, chronické
selhání orgánů dítěte, dědičné
poruchy metabolismu, onkologická onemocnění a jiné
závažné, neléčitelné choroby.
S návrhem podpory tohoto významného projektu přišla školní Dětská rada pod vedením
vyučujících Renaty Šilhánkové
a Kateřiny Macákové. Žáci se
svými rodiči a některými vyučujícími upekli chutné muffiny,

které za dobrovolnou částku
prodávali návštěvníkům školy.
Celkový výtěžek z prodeje muffinů a rukodělných výrobků v
tento den činil neuvěřitelných
21 083 Kč. Peníze putovaly na
centrální účet Dobrého anděla,
kde v současnosti čekají na přidělení potřebným. Škola může
pohyb finanční částky sledovat
a brzy se tak dozvíme jméno
konkrétní rodiny, které peníze
pomohou. Jsme velice rádi, že se
realizace akce podařila v takovém rozsahu. Naše škola bude
i nadále projekt Dobrý anděl
podporovat, protože tím, mimo
jiné, vede své žáky k soucítění
a solidaritě. D
 ětská rada při ZŠ

a MŠ Melantrichova

Povinnost elektronické komunikace s finanční správou

S účinností od 1.ledna 2015 se
rozšířila povinnost elektronické komunikace s finanční správou, neboť
od tohoto data platí, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo
má zákonem uloženou povinnost
mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání přihlášky

k registraci, oznámení o změně
registračních údajů, řádného daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání, hlášení a vyúčtování,
učinit pouze elektronicky - datovou
zprávou.
Tato datová zpráva musí být ve
správcem daně stanoveném formátu a struktuře a musí být odeslaná

Do celostátní soutěže
„Princ a princezna české
pohádky“ se také velice
úspěšně zapojily prostějovské děti.
Jde o soutěž, jejímž cílem
je kultivovat mluvený projev, obrátit pozornost rodičů i dětí k české pohádkové
tvorbě, k české literatuře i
filmové tvorbě s ohledem
na národní tradice. Obsahem je vybrat si oblíbenou
pohádkovou postavu a s ní
postupovat celou roční soutěží. Soutěžící má za postavu
mluvit i myslet, pohotově a
vtipně reagovat na dotazy
odborné poroty (složené ze
známých herců) a nechat
pracovat svoji fantazii a tvořivost.

Děti soutěží ve třech věkových kategoriích a do závěrečného Finále se dostanou jen ti
nejlepší.
O to cennější je úspěch Davida Iránka ze ZŠ Majakovského
v Prostějově, který nejenže vyhrál svoji věkovou kategorii 10
– 12 let, ale také získal cenu za
nejlepší literární projev a stal se
i absolutním vítězem celé soutěže. Úspěšná byla i Linda Ambrožová ze ZŠ E. Valenty, která
se ve věkové kategorii 8 – 10 let
umístila na třetím místě. -va-

nejlépe prostřednictvím aplikace
Elektronická podání pro Finanční
správu (dostupné na internetových stránkách finanční správy),
a to s ověřenou identitou podatele
způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky nebo
podepsaná uznávaným elektronickým podpisem. Další možností je

odeslání prostřednictvím datové
schránky. Všechny tyto způsoby
jsou přípustné.
Za nedodržení povinné elektronické formy u podání, jejichž seznam
je zveřejněn na internetu finanční
správy na úředních deskách finančních úřadů, uloží správce daně pokutu ve výši 2000 Kč. Pokud daňový

subjekt nesplněním povinnosti učinit
podání elektronicky závažně ztěžuje
správu daní, může mu správce daně
uložit pokutu až do 50 000 Kč.
Podrobnější informace, zejména
k formátu a struktuře datové zprávy, jsou dostupné na internetových
stránkách finanční správy na www.
-FÚfinancnisprava.cz.

Princ a princezna české pohádky

Strana 30

vrahovické školy Vlasty AmDavidova postava byla
brožové, která posílala žáky krysák Hubert z pohádky a
do této soutěže od prvního večerníčku Krysáci od Jiřího
kola.
Žáčka
Do každého kola si museli
Soutěž se jmenuje Princ a připravit úkol, který prezentoprincezna české pohádky (r. vali před pětičlennou porotou
2014 proběhl 8. ročník)
složenou z herců, učitelů na
Je to soutěž pro děti zaměře- konzervatoři a výtvarnků
ná na mluvené slovo, improviPo připravené prezentaci jim
zaci a fantazii
členové poroty kladli doplňující
Zúčastnilo se asi 40 dětí otázky, které prověřily pohotoz celé ČR (děti rozděleni do ka- vost, fantazii a improvizaci
tegorií A, B, C podle věku)
Jejich výkon po celou dobu
Soutěž proběhla ve třech natáčela kamera, záznam byl
kolech (duben, červen a říjen pak uveřejněn na youtube
Soutěžící a výherce:
2014) v Praze
V prvním kole měly děti za
David Iránek
Finále – hotel Jalta na Václav- úkol představit se jako vybraná
Žák 5. třídy ZŠ Vl. Majakov- ském náměstí 14. 12. 2014
pohádková bytost
ského Prostějov- Vrahovice
Soutěžící si měli vybrat poVe druhém kole měly pozvat
O soutěži jsme se dozvě- hádkovou postavu (z české po- jiné pohádkové bytosti na ples,
děli od bývalé paní ředitelky hádky)
který pořádají

Ve druhém kole dostali
soutěžící i literární úkol na
doma. Měli vymyslet a napsat zajímavý příběh, který
se pohádkové postavě někdy
a někde stal. (cena za literární
projev)
Ve třetím kole měli za úkol
povyprávět prázdninový příběh jako vybraná pohádková
postava
Umístění Davida: Absolutní vítěz VIII. ročníku
1. místo v kategorii C
Cena za literární projev
Odkaz na informace o soutěži a na video ze všech kol
http://www.princeznaaprinc.cz/
https://www.youtube.com/
user/princeznaaprinc
28. ledna 2015
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Sváteční Workshopy v Echu opět na scéně!
Nemusíte se obávat, že
po dalším workshopu na téma
prohlídky voblíbené
novém roce přijdete o své
vosková batika za studena.
Tvořivé Čtvrtky. BuNašim pravidelným návštěvse konat stejně jako loni
níkům tuto techniku již netřeba
radniční dou
v dvoutýdenním intervalu,
představovat. Všechny ostatní
už od 16:00 hodin a věřrádi naučíme jak na to. Stačí 19.
věže v roce letos
te, že se máte na co těšit! Kreaúnora přijít a začít tvořit. K distivní tým Nezávislého Prostopozici pro vás budou plátěné
2015
ru Echo, který funguje pod
tašky, které si voskovou batikou

Zájemci o prohlídku radniční
věže se mohou hlásit na Informační službě Magistrátu města
Prostějova nebo Regionálním
informačním centru. K objednání mohou využít i bezplatnou
linku 800 900 001. Pokud nebude prohlídka věže kapacitně
obsazena, mohou se jí daný
den zúčastnit i neobjednaní návštěvníci, kteří se budou v danou hodinu nacházet před radnicí. Prohlídky jsou zdarma.
„Valentýnský výstup na věž“
sobota 14. 2. 2015
ve 13.00, 14.00, 15.00 hodin

hlavičkou Občanského Sdružení Pro Nezávislou Kulturu
z.s. si pro vás totiž přichystal
spoustu zajímavých témat.
Některá zbrusu nová, k jiným
se pro velký zájem vrátíme
a zopakujeme v pokročilejší
formě.
Začínáme již 5. února a jako
první bude na programu FIMO
hmota.
FIMO je velmi kvalitní polymerová modelovací hmota
podobná moduritu, která je
zdravotně nezávadná a mohou s ní pracovat i malé děti.
Po krátkém ručním hnětení
se stává velice poddajnou a dá
se lehce modelovat (jako plastelína). Dají se z ní vytvářet
nejrůznější předměty - postavičky, těžítka, přívěsky, náramky, sponky, korálky, náušnice a jiné šperky, prakticky

cokoliv vás napadne. Hodí se
také pro dekoraci skla i kovových předmětů. FIMO hmotě
můžete dokonce dát i podobu
porcelánu a to tím, že po vychladnutí výrobek přelakujete.
Je dostupná v řadě odstínů,
nebo jí lze i barvit.
Přijďte si k nám vyzkoušet
práci s FIMO hmotou a objevte
její možnosti. Zkušenější z vás
mohou načerpat novou inspiraci na využití této zajímavé
hmoty.
Vyslyšeli jsme vaše volání

zkrášlíte, nebo si můžete přinést něco svého, co byste chtěli
takto vylepšit. Ze starého povlečení, šátku nebo trička, které by
jinak skončilo v koši, tak uděláte originální umělecký výtvor.
K pohodovému tvoření
nabízí ECHO možnost občerstvení. Tak moc neváhejte
a přijďte. Už teď se na všechny
moc těšíme.
Tato akce je pořádána za finanční podpory statutárního
města Prostějova.
Kdy? 5. února 2015 - FIMO
hmota a 19. Února 2015 Vosková batika za studena
V kolik? Od 16:00 do 20:00
hodin
Kde? V Prostějově na Kostelecké ulici č. 39 (na konci slepé
uličky k panelákům, naproti restaurace U Chmelů)

Společnost
Odborná konference pro
nelékařské zdravotnické
pracovníky 7. a 9. února
8.30 - 13.10 v oblastním spolku
ČČK, Milíčova 3, Prostějov
Témata a přednášející:
1/ Zdravé bydlení FENG ŠUEJ –
Ing. Arch. Milena Moudrá
2/ Sociální práce s duševně nemocnými – Mgr. Kristýna Jurášová
3/ První pomoc u otevřené zlomeniny – Ing. Lenka
Černochová, Monika Čížková
Pokud máte o konferenci zájem,
přihlaste se na mail: prostejov@
cervenykriz.eu nebo na mobil:
723 005 411 (nahlaste svoje jméno
a datum narození a na který den
se hlásíte), poplatek za konferenci
je 200 Kč, platba na začátku konference.
 Všeobecná sestra
 Zubní technik
 Porodní asistentka
 Ortoptista
 Dentální hygienista
 Zdravotní laborant
 Zdravotnický záchranář
 Asistent ochrany veřejného zdraví
 Farmaceutický asistent
 Nutriční terapeut
 Zdravotně sociální
pracovník

INZERCE

PRACOVNÍ PLOŠINA MP 20
s obsluhou
Plošina na podvozku Nissan Cabstar je poháněna
naftovým i elektrickým pohonem 230V.
To umožňuje i práci v uzavřených prostorech (halách)
Plošina má nízkou hmotnost do 3,5t,
proto nepoškozuje zámkovou dlažbu, ani jiné povrchy

•
•
•

Max. pracovní výška
Max. boční dosah
Max. nosnost

20 m
7m
200 kg

•
•
•

Min. průjezdní výška 2,9 m
Min. průjezdní šířka 1,97 m
Celková hmotnost
3,5t

MOŽNOST PRONÁJMU:

Tel.: 582 332 078, 602 792 729
E-mail: info@galvys.cz
www.galvys.cz
Tovární 840/9d, 798 11 Prostějov-Vrahovice

PRACOVNÍ PLOŠINA MP 20
s obsluhou
Plošina na podvozku Nissan Cabstar je poháněna
naftovým i elektrickým pohonem 230V.
To umožňuje i práci v uzavřených prostorech (halách)
Plošina má nízkou hmotnost do 3,5t,
proto nepoškozuje zámkovou dlažbu, ani jiné povrchy

Nabídky posílejte do konce února 2015
•

Max. pracovní výška

•

Max. nosnost

• ledna
Max. 2015
boční dosah
28.

20 m
7m
200 kg

•
•
•

Min. průjezdní výška 2,9 m
Min. průjezdní šířka 1,97 m
Celková hmotnost
3,5t

MOŽNOST PRONÁJMU:

Tel.: 582 332 078, 602 792 729

E-mail: info@galvys.cz
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Sousedská
posezení
pro dříve
narozené

Prostějovské radniční listy
OBLASTNÍ SPOLEK ČČK PROSTĚJOV
Milíčova 3
Zastoupený : Ing. Lenkou Černochovou,
ředitelkou úřadu

Sport
SPORTCENTRUM dům dětí a mládeže

Olympijská 4, 796 01 PROSTĚJOV, tel. 587 571 972
www.sportcentrumddm.cz, e-mail: sportcentrum@sportcentrumddm.cz

POŘÁDÁ PRO DĚTI, MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ

Český červený kříž Prostějov pořádá 3 turnusy příměstského
tábora – Zdravý záchranář.

Setkávání u písničky, ručních prací, malování, zajímavých besed, společenských
her nebo kvízů, posezení u
dobrých nápojů, na jaře vycházky a sportovní vyžití.
Každé úterý a čtvrtek od 15
do 17 hodin. Přijďte se inspirovat do „domečku“, budova
Sportcentra - DDM ve dvoře
vpravo, Vápenice 9, Prostějov.
Pro všechny, kteří mají rádi
moučníky, pořádáme soutěž:
„Bábovkování.“ Upečte bábovku a s receptem ji přineste
v úterý 24. 2. 2015 v 15 hodin.
Nejlepší odměníme. Uvítáme
recepty pro diabetiky a bezlepkovou dietu.
Akce pořádá Občanské sdružení KOKTEJL a podporuje
město Prostějov. Bližší informace přímo na místě nebo na
plakátech. 
-jl-

Bude probíhat na ČČK Prostějov, Milíčova 3 a bude zaměřen na výuku první pomoci
hravou formou a zdravou stravu.
Tábor je kapacitně a věkově omezen (děti od 5 do 9 let) 20 – 24 dětí – 1. turnus, od
7.15 do 16.45 hod. Děti se kromě praktického seznámení s poskytováním první
pomoci naučí i základy zdravého vaření ( budou pomáhat při přípravě stravy a
sestavování jídelníčku). V ceně tábora je celodenní strava + pitný režim. Během
tábora budou 2 výlety – koupání, cachtání dle možnosti dětí v Tovačově na
Donbasu a výlet do Seče na houby a borůvky.
1. turnus 1. července středa – 10. července pátek – 7

pracovních dní plus 1 den státního svátku, cena 1990 Kč
2. turnus 20. července pondělí – 24. července pátek – 5
pracovních dní, cena 1250 Kč
3. turnus 24. srpna pondělí – 31. srpna pondělí – 6 pracovních
dní, cena 1490 Kč
Pokud máte o tábor zájem, zašleme Vám na mail nebo si osobně
přijďte vyzvednout přihlášku na ČČK Prostějov, Milíčova 3. Platí se
500 Kč záloha při podpisu přihlášky, která je vratná v případě
nemoci dítěte nebo nedostavení se z jiného vážného důvodu.

Ing. Lenka Černochová
ředitelka úřadu Oblastního spolku ČČK Prostějov
Milíčova 3
796 01 Prostějov
IČ: 00426369
mobil: 723005411
e‐mail: prostejov@cervenykriz.eu
www.cervenykrizprostejov.cz
facebook/Lenka Černochova

TERMÍNY:
sobota
sobota
sobota
sobota

14.2.2015 přihlášky do
21.2.2015 přihlášky do
7.3.2015 přihlášky do
14.3.2015 přihlášky do

5.2.2015
12.2.2015
28.2.2015
4.2.2015

RAMZOVÁ – Ski aréna R3
Doprava: vlakem z hl. nádraží, sraz v 7,00 hod.
doprava lyží a zavazadel doprovodným vozidlem
(návrat 19,00 hod. na hl. nádraží do Prostějova)
Pedagogický dozor zajištěn po celou dobu konání zájezdu.
Výuka lyžování a snowboardingu pro děti proběhne v dopoledních hodinách pod
vedením instruktorů (výuka lyžování je v ceně zájezdu).

CENA: 400,- Kč/ osoba

Cena zahrnuje: dopravu vlakem, skipas v areálu Ski aréna R3, služby instruktora
Cena pouze za dopravu vlakem a přepravu zavazadel (bez skipasu a výuky): 150,- Kč
PŘIHLÁŠKY A PLATBY: předem na pokladně Sportcentra – DDM nebo převodem
dle uvedeného harmonogramu
Informace: Mgr. Bc. Tereza Zajíčková tel. 737 069 621, 587 571 972,
e-mail: tzajickova@sportcentrumddm.cz

INZERCE

Střední škola
automobilní
Prostějov, s.r.o.

Učební obory:

Nástavbové obory:

Automechanik Provozní technika
Autoklempíř
Kadeřnické služby
Kadeřník

www.ssaprostejov.cz
email: ssa@ssaprostejov.cz
tel.:587 571 965
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SPORTCENTRUM dům dětí a mládeže

Olympijská 4, 796 01 Prostějov, Vápenice 9, 79601 Prostějov,
ww.sportcentrumddm.cz

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V POHYBU
23.2.2015 – 27.2.2015
PRO DĚTI OD 6 DO 15 LET

PROGRAM od 8:00 – 16:00 hod. Vápenice 9, Prostějov
- ETAPOVÁ HRA “ PO STOPÁCH YETIHO “

- OCHUTNÁVKA SPORTŮ – PINEC,
- KERAMICKÁ DÍLNA
- DVA CELODENNÍ VÝLETY:
ZRCADLOVÉ BLUDIŠTĚ
V KROMĚŘÍŽI

BADMINTON, SEBEOBRANA
PLUMLOVSKÝ ZÁMEK

V CENĚ

- DOPRAVA A VSTUPNÉ
- OBĚDY (V RESTAURACI LÁZNĚ, PANEL A V KROMĚŘÍŽI)
- PITNÝ REŽIM, ODMĚNY ZA ETAPOVOU HRU

S SEBOU:

- DOPOLEDNÍ A ODPOLEDNÍ SVAČINU, PITÍ
- PŘEZUTÍ A PŘEVLEČENÍ DO TĚLOCVIČNY
- KOPII KARTIČKY POJIŠTĚNCE, POPŘÍPADĚ ORIGINÁL PONECHANÝ
U DÍTĚTE

POKUD NEMÁTE NA PRÁZDNINY PRO DĚTI PROGRAM… …
NEVÁHEJTE 
Těší se na vás pedagogický tým
Mgr.Lenka Zápařková
Mgr.Zdenka Ševčíková
Bc.Martina Koudelková

Informace, přihlášky: vapenice@sportcentrumddm.cz
tel: 730 805 144, změna programu vyhrazena

Sport

Domácí závodník Lukáš Řehořek
ovládl Velkou cenu Prostějova
Praskačová, Cibulka a Řehořek – Mistři republiky v prostějovském bazéně

Poslední víkend před Vánocemi se v plzeňském bazénu na
Slovanech uskutečnilo Zimní mistrovství České republiky dorostu a
dospělých. V průběhu čtyř dnů se
na startu představilo pět prostějovských plavců. A jaká byla bilance?
Tři zlaté medaile, dvě stříbrné a jedna bronzová. Je krásné, že v prostějovském bazéně už zase plavou zlatí
Mistři republiky.
Hned první den vynesl výkon Jakuba Cibulky prostějovskému plavání stříbrnou medaili v disciplíně 100
metrů polohový závod. Čas 0:57,63
je současně Jakubovým osobním
rekordem.
Skvělé výkony předvedl v úvodu
druhého dne třináctiletý Lukáš Řehořek, který byl na „velkém“ mistrovství poprvé. Lukáš Řehořek se stal
třikrát mistrem republiky už o týden
dříve na Mistrovství třináctiletých v
Prostějově. Medailové šance ve starší konkurenci sice neměl, ale svým
výkonem v disciplíně 50 metrů prsa
vytvořil rekord třináctiletého žactva,
který má nyní hodnotu 0:31,78. Druhý den pokračoval skvěle. Kateřina
Praskačová a Jakub Cibulka se do-

stali do finále v disciplíně 100 metrů
motýlek. Ve finále pak Jakub Cibulka
proměnil šanci v bronzovou medaili
a Kateřina Praskačová skončila šestá.
Třetí den zahájil Lukáš Řehořek
dalším rekordem, tentokrát v disciplíně 100 metrů prsa a výkonem
1:09,36. Povzbuzeni úspěchem
svého mladšího oddílového kolegy,
vyplavali si i Kateřina Praskačová i
Jakub Cibulka další finálovou účast
v disciplíně 200 metrů motýlek. V
odpoledním finálovém bloku se na
svůj první start postavil Jakub Cibulka ve finále na 50 metrů znak. Po
výborné obrátce a skvělém vyvlnění
si vypracoval náskok, který si udržel
až do finiše a časem 0:26,57 získal
zaslouženě titul Mistra ČR. Ve finále na 200 metrů motýlek se nedala
zahanbit ani Kateřina Praskačová.
Skvělým finišem v závěru trati porazila soupeřku Anastasii Krastelevu z
Bohemians Praha výkonem 2:20,35
a také ona se postavila na stupínek
nejvyšší pro Mistryni ČR. Na závěr
ve stejné disciplíně mužů opět výborným finišem získal Jakub Cibulka
pro náš klub stříbrnou medaili, když
dohmátl v čase 2:04,48.

Poslední den mistrovství to cinklo
naposledy a hned dvakrát. V odpoledním finále na 50 metrů motýlek
vybojoval Jakub Cibulka výkonem
0:25,27 stříbrnou medaili. Ve stejném finále žen skončila Kateřina
Praskačová časem 0:29,69 na 7. místě. Stejnou pozici získala i ve finále
100m volný způsob, když dohmátla
časem 1:00,06. Zlatá tečka přišla při
posledním startu Jakuba Cibulky ve
finále na 100 metrů znak. Výborným výkonem nedal soupeřům ve
finiši šanci a výkonem 0:57,69 získal
svůj již druhý titul Mistra ČR.
Prostějovští plavci Kateřina Kadlecová a Michal Kašpar sice na
medaile nedosáhli, ale vylepšili svá
osobní maxima a rozhodně prostějovskému plavání neudělali ostudu.
Zimní sezóna je tedy za námi.
Nyní se mohou prostějovští plavci
po zaslouženém odpočinku začít
připravovat na jarní sezónu, která se
kvapem blíží. Děkujeme všem přátelům prostějovského plavání i městu
Prostějovu a Olomouckému kraji
za podporu. I v malých sportech je
možné dosáhnout velkých vítězství.

-mn-

INZERCE

Hledáme do naší společnosti
pracovníka na pozici

KOORDINÁTORA VÝROBY:
POŽADAVKY:
 Praxe v oděvním oboru
A
 ktivní znalost alespoň

jednoho cizího jazyka ( AJ/NJ)
 Aktivní práce s PC
 Řidičský průkaz skupiny B
Životopisy zasílejte
na personalistu firmy:
paní Jelínkovou: jelinkovam@koutny.cz
28. ledna 2015
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Štěpánský rapid Prostějov 2014 Vánoční turnaj 2014
Již po desáté uspořádal oddíl šachů Sportovního klubu
Prostějov otevřený vánoční rapid turnaj Štěpánský rapid.

Již podle názvu je jasné, že
se turnaj koná ve druhý svátek
vánoční tedy na Štěpána.
Také letos se turnaj hrál
jako otevřený okresní přebor
v rapid šachu okresu Prostějov.
Tedy hráči z okresu Prostějov
hráli nejen o ceny, ale také o titul okresního přeborníka. Pro
přední umístění si ale přijeli také
hráči z jiných okresů a ve dvou
případech i s titulem. Nejvýše
nasazeným tak byl IM Zdeněk
Beil z Tatranu Litovel.
Druhým nejvýše nasazeným
byl domácí Adamčík Martin
a třetím Roman Závůrka také z
SK Prostějov.
Druhým hráčem s titulem
byl FM Valenta Vít, který byl
ovšem až 5. nasazeným, protože před ním byl nasazen
ještě Petr Matoušek ze Sokola
Přemyslovice. Celkem se přihlásilo 27 hráčů z 13 oddílů.
Nejvíc, 9 hráčů dodal pořádající oddíl SK Prostějov. V odehraných 8 kolech došlo k řadě
překvapení. Největší hned v

tom prvním kole, kdy prohrál
FM Valenta hrající s černými
kameny s Pavlem Navrátilem
SK Rošáda Prostějov (ELO
1679). Ve třetím kole prohrál
i IM Beil s Matouškem Petrem. Celým turnajem procházel s nejmenší ztrátou domácí
Roman Závůrka, který poprvé
prohrál až v 5. kole s IM Beilem. Ve zbývajících kolech již
zvítězil a obsadil tak 1. místo
se samostatným výsledkem 7
bodů. Na druhém místě skončil také sám až 6. nasazený Jan
Sýkora z domácího SK Prostějov ziskem 6,5 bodů, když prohrál s Adamčíkem a remizoval
s IM Beilem. Na třetí místo se
propadl druhý nasazený Martin Adamčík, který získal jako
jediný 6 bodů. Prohrál s IM
Beilem a také s FM Valentou.
Až na 4. místě skončila nasazená jednotka IM Beil ziskem
5,5 bodů. Vyhrál s vítězem
a 3. v pořadí. Remizoval s 2.
Sýkorou ale prohrál s Matouškem a také v posledním kole

se Snášelem M. z Rošády Prostějov. Na 5. místě skončil FM
Valenta Vít, ten mimo prohry
s Navrátilem v 1. kole, prohrál
také s vítězem R. Závurkou a v
6. kole remízoval s překvapením turnaje M. Snášelem. Ten
skončil na 6. místě. Ostatní výsledky jsou v tabulce turnaje.
Přes problémy s losováním
turnaje počítačem ve druhém
a třetím kole nakonec turnaj
skončil předáním diplomů prvním třem hráčům a další věcné
ceny si rozebrali hráči podle
svého pořadí v turnaji. Ředitel
turnaje všem poděkoval za účast
v turnaji a jeho bezproblémový
průběh ze strany hráčů. Poděkoval také sponzorovi této akce
panu A. Hradskému a také statutárnímu městu Prostějovu
a Olomouckému kraji, kteří se
finančně podílejí na všech akcích pořádaných SK Prostějov.
Poté místní hráče pozval na
turnaj jednotlivců Okresní přebor Prostějova, který zahájí již
13. ledna 2015.Ing Karel Virgler

27. prosince 2014 se v
klubu prostějovských kulečníkářů uskutečnil tradiční
vánoční turnaj v kvartách
dvojic. V sobotním turnaji,
kterého se zúčastnilo 22 hráčů, se odehrálo v přátelském
duchu 55 utkání systémem

každý s každým. Na prvním místě skončili otec a syn
Galíčkové, na druhém místě
dvojice Chytil, Roba a na třetím dvojice Dostál, Ponížil.
Největší série turnaje 9 kvart
dosáhl Zdeněk Galíček ml.

-md-
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GrandOptical
V PROSTĚJOVĚ
NOVĚ

AKCE:
MĚŘENÍ ZRAKU

v OC
ZLATÁ B
RÁNA
denně
9–20 h.

ZDARMA!

*

CENY PRO KAŽDÉHO

Díky našim příznivým cenám jsou nyní kvalitní brýle dostupné
opravdu pro každého.

ZÁRUKA SPOKOJENOSTI

Spolu s novými brýlemi získáte také záruku 100% spokojenosti
a doživotní servis Vašich brýlí zdarma.

A NĚCO NAVÍC

Kromě dioptrických brýlí nabízíme také sluneční brýle, kontaktní čočky
a velké množství doplňkového sortimentu a služeb.
*Nabídka měření zraku zdarma platí do 31. 3. 2015 a není podmíněna nákupem.

